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Ajánló
Második félévi program
Az MKVK elnöksége 2011.
második felében három alkalommal ülésezik. A szokásos − pl. fellebbezési −
ügyek mellett 20 napirendi
pont szerepel.
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Pályázati felhívás

Az MKVK Minőség-ellenőrzési Bizottsága pályázatot ír
ki a független ellenőrök nyilvántartásba történő felvéte- 5
lére, a feladatok ellátására.

Ptt-felhívás
A pénz- és tőkepiaci tagozat felhívással fordul a hitelintézetek, befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálóihoz.

XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

7

A Könyvvizsgálat változó piaci körülmények között című konferencia programját,
a tombolán nyerhető jutalmakat és a jelentkezési la6-8
pot is közzé tesszük.

Összefoglaló
kronológiai jelentés

az MKVK elnöksége által megtett
lépésekről a jogszabály által előírt
könyvvizsgálati értékhatár emelésének
megakadályozása, illetve hatásainak
enyhítése érdekében
Előzmények
• Az Európai Bizottság (EB) 2007 tavaszán
határozott úgy, hogy gazdaságélénkítő és bürokráciacsökkentő programot indít, amelynek
keretében az unió működésének és a cégeket
érintő szabályozásnak az átalakításával 2012-re
25 százalékkal csökkenti az üzleti szereplők közösségi jogból eredő, esetenként szükségtelen
adminisztrációs ráfordítását.
• A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából egy nemzetközi tanácsadó
cég által 2009 nyarán elkészült egy tanulmány,
amely szerint az adminisztrációval kapcsolatos költségek Magyarországon az éves bruttó
hazai termék (GDP) 10,5 százalékára rúgnak.
Az adminisztrációs teher 2800 milliárd forintot tesz ki, ez mintegy 152 általános feladatból
és előírás teljesítéséből áll össze. (A tanulmány
készítői kigyűjtötték a törvény által előírt kötelezettségeket, majd egy közvélemény-kutatás
keretében megkérdezték a vállalkozókat, hogy
melyik tényező mekkora terhet jelent. A kötelező könyvvizsgálat a 18. legnagyobb tétel lett,
s első helyen a könyvvezetési tevékenység állt.)
Ebből az összegből a felmérésben részt vevő
728 cégvezető megítélése szerint mintegy 800
milliárd forint a bürokratikus „túlműködésből”
eredő, valóban pusztán adminisztrációs – tehát
más célokat nem szolgáló – kötelezettség. A felmérés rámutat: a vállalkozásokat terhelő kötelezettségek egy jelentős hányada abból adódik,
hogy komoly különbség van a vállalkozások

által alkalmazott módszerek és az állam által
támasztott követelmények között. E tanulmány
a könyvvizsgálattal kapcsolatban nem tesz sem
értékhatár-emelő, sem egyszerűsítő javaslatot. A
tanulmány 111. oldalán ez található : „A Számviteli törvény 2008. évi változásakor a könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozások száma jelentősen lecsökkent. Ezenkívül a könyvvizsgálati
kötelezettségek nemzetközi sztenderdeken alapulnak. E két okból kifolyólag nincs egyszerűsítési javaslatunk.”
• Az NGM által 2010-ben végzett nem reprezentatív felmérés alapján a vállalatok érdekképviseleti szervezete által delegált szakértők
véleménye a könyvvizsgálatról a következő.
A független szakértő ellenőrző és tanácsadó
tevékenységének hozzáadott értéke a kkv-k
esetében minimális, s ezért számukra ez fölösleges, semmiféle hasznos információt nem
nyújtó, egyébként megtakarítható tevékenység és költség.
Miért nem bízzák a tulajdonosra, hogy eldöntse, szüksége van-e a saját érdekében könyvvizsgáló alkalmazására, megéri-e számára vagy
ugyanezt a funkciót más módon (például belső
ellenőr alkalmazásával), esetleg hatékonyabban
is el tudják látni?
Az állami ellenőrzés kockázatai (esetleges
szabálytalanságok feltárása, bírságok kiszabása),
tehát az elkerülhető veszteségek mértéke alacsonyabb, mint a biztonságért a könyvvizsgálók
alkalmazásával fizetendő költségek.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hírlevele
Az eddigi történések
idősorrendben
➊ 2010. november 28. A kamara elnöke bizalmas értesülést és betekintést kap arról, hogy elkészült a Nemzetgazdasági Minisztériumban egy
munkaanyag a könyvvizsgálat értékhatárának
azonnali megemelésével kapcsolatosan, amelyben
a javasolt árbevétel határ 8,8 millió euró.
➋ 2010. november 30. Sor került az Adminisztrációcsökkentő projekt első szakértői
megbeszélésére az NGM-ben, amelyre sem a
kamara, sem a számviteli főosztály nem kapott meghívást.
➌ 2010. december 2–8. Egyeztető megbeszélésekre került sor a kamara elnöke részéről az
NGM-mel (miniszteri, államtitkári, helyettes államtitkári és főosztályvezetői szinten), a Bankszövetséggel, az Iparkamarával, az APEH-hel, a
KKB-val és a big four-ral az értékhatár emelésének megakadályozása érdekében.
➍ 2010. december 8. A főtitkári hivatal brüsszeli kapcsolatain keresztül különböző statisztikai
adatokat gyűjtött be az unió országai vállalkozásainak számáról és a kötelező könyvvizsgálat
értékhatárának mértékéről.
➎ 2010. december 9. A kamara elnöke többórás parázs vitát folytat Dr. Csernenszky Lászlóval, az NGM Parlamenti és Gazdaságstratégiai
Államtitkárság osztályvezetőjével, aki a kötelező
könyvvizsgálat értékhatárának felemelése ügyében készíti az előterjesztést az államtitkár és a
kormány számára. A megbeszélésen jelenlévő
Pankucsi Zoltán véleménye szerint „az első csatát megnyertük”, de már ekkor is világos volt
az előterjesztő megmásíthatatlan szándéka. Alkudni maximum a mértékről lehetett.
➏ 2010. december 11. A kamara elnöksége a
küldöttgyűlés előtti rendkívüli ülésén tárgyalja
először a várható értékhatár-emelés ügyét. Döntöttek abban, hogy egy héten belül össze kell
állítani egy érvrendszert, amivel kivédhető vagy
csökkenthető lenne az értékhatár felemelése.
➐ 2010. december 13. Elkészült Csernenszky
úr anyaga az értékhatár felemelésével kapcsolatosan, amely már részben tartalmazza a kamara költségvetési bevételek kiesését előrevetítő ellenvetéseit is. A tanulmány az értékhatár
jövőbeni felemelését attól teszi függővé, hogy
milyen a tapasztalati véleménye az adóhivatalnak a legutóbbi, 50-ről 100 millió forintra
történő értékhatár-emelés adókiesését illetően.
➑ 2010. december 14. A kamara megküldte az
NGM-nek a hivatalos véleményét Csernenszky
úr összeállításával kapcsolatosan.
➒ 2010. december 15–28. Az elnökségtől és a
megyei szervezetektől érkező észrevételeket az
értékhatár várható felemelésével kapcsolatosan
a kamara folyamatosan továbbította az NGM
számviteli főosztályára.
➓ 2010. december 28. Megszületett az NGM
számviteli főosztályának hivatalos álláspontja,
mely szerint a főosztály a könyvvizsgálati értékhatár emelését nem támogatja.
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11 2011. január 27-én értesültünk az APEH a
●
helyettes államtitkár úr (2010. december 11-i)
megkeresésére adott (2010. december 17-i) válasza lényegéről. Az ellenőrzési adatok szerint a
könyvvizsgálati értékhatár-emelést követő évekre (2008 és 2009) az egy vizsgálatra eső adókülönbözet nagyságrendje az előző időszakhoz
képest nem nőtt, inkább csökkent.
12 2011. január 28. Az elnökség megtárgyalta a
●
kialakult 200, illetve 300 millió forintos értékhatár-emelés tervezetével szembeni teendőket.
13 2011. február 1. A kamara elnöke elküldte
●
a miniszterelnöknek és a kormány többi tagjának a kötelező könyvvizsgálat értékhatárának
megemelése ellen érvelő levelét.
14 2011. március 11. Megérkezett a miniszter●
elnök úr válasza, mely szerint csak akkor lesz
értékhatár-emelés, ha annak kedvező hatásai
meghaladják a kedvezőtlenét.
15 2011. március 28. Több médiában is meg●
jelent az OPTEN egyik tanulmánya arról, hogy
a könyvvizsgálat értékhatárának felemelésével
rosszul járhat az állam. A tanulmány összehasonlította a 80−100 millió forint közötti árbevételű nem könyvvizsgált cégeket a 100−120 millió
forint közötti árbevételű könyvvizsgált cégekkel,
és az alábbi megállapításokra jutott:
•az alkalmazotti létszám +50%-kal magasabb a könyvvizsgált cégeknél,
•az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítások 29%-kal magasabbak a könyvvizsgált cégeknél,
•az átlagos adózott eredmény 3,5-szerese a könyvvizsgált cégeknél (Cserébe ők
több adókedvezménnyel élnek),
•a felszámolások száma fele annyi a könyvvizsgált cégeknél,
•az EU-pályázatot nyert cégek száma
több mint 1,5-szer annyi a könyvvizsgált cégeknél.

●16 2011. április 20. Kormányülés után Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter bejelentette a
kormány döntését a könyvvizsgálat értékhatárának megemeléséről.
●17 2011. április 22. A kamara elküldött egy
megkeresést az NGM-be a konkrét lépések megtételét szorgalmazva a várhatóan kieső megbízások kompenzálására, a piacvesztés ellensúlyozására.
●18 2011. április 25. Megnyitottunk a kamara
honlapján egy fórumot, ahol bárki elmondhatja
véleményét az értékhatár tervezett felemelésével
kapcsolatosan, és megteheti javaslatait.
●19 2011. május 4-én megérkezett az NGM
válaszlevele, amely szerint megvizsgálják, hogy
milyen területeken hasznosítható mindaz a szaktudás, ami az értékhatár-emelés miatt munka
nélkül maradó könyvvizsgáló kollégáknál felhalmozódott, és – amennyire lehet – megpróbálják tompítani az emelés könyvvizsgálókat
érintő hatásait.
20 2011. május 5. Körlevelet küldtünk ki a
●
kamara valamennyi tagjának a kompenzációs

intézkedésekkel kapcsolatosan, amelyre eddig
összesen 80 javaslat érkezett.
●21 2011. május 11. A kamara küldöttgyűlése
az egyebek napirendi pontban két órán át tárgyalta az értékhatár-emelés ügyét, és határozatott
hozott arról, hogy a kamara elnöksége harminc
napon belül készítsen intézkedési tervet és arról
tájékoztassa a kamarai tagságot.
●22 2011. május 20. A kamara elnöke egyeztető tárgyalásokat folytatott Dr. Cséfalvay Zoltán
államtitkár úrral és Szepesi Balázzsal, az adminisztrációcsökkentő projekt vezetőjével az értékhatáremelés kompenzációs lehetőségeiről.
●23 2011. június 1. A kamara és a számviteli
főosztály is meghívást kapott az Adminisztrációs
Tehercsökkentő Munkacsoport újabb ülésére.
●24 2011. június 2. A Népszabadságban megjelenik
egy interjú a kamara elnökével a könyvvizsgálat
értékhatárának várható következményeiről.
●25 2011. június 7. Rendkívüli elnökségi ülésen a küldöttgyűlés határozatának megfelelően
a kamara elnöksége megtárgyalta az értékhatár
emelése körül kialakult helyzetet, és döntött az
elkövetkező intézkedésekről: a kamara elnöke elkészíti és elküldi a megyei elnökök részére azt az
útmutatót, amely alapján a konzultációkon elvárja
a hozzászólásokat; a kamara elnöke válaszcikket
ír a SZAKma június számában a minisztérium
munkatársai által írt értékhatár-emelést indokoló
cikkre; a kamara elnöke időrendben összefoglalja az elnökség eddigi intézkedéseit az értékhatáremelés megakadályozása ügyében, a főtitkári hivatal kidolgozza azokat a kamara gazdálkodását
érintő intézkedési elképzeléseket, amelyeket az
értékhatár-emelés várható következményeinek ellensúlyozása érdekében meg kell hozni.
●26 2011. június 3–30. A területi szervezetek
vezetői részt vettek és a kamarai tagok érdekében hozzászóltak a kormány által kezdeményezett konzultációkon.
●27 2011. június 14. A kamara elnöke elküldte figyelemfelhívó levelét a Fidesz frakcióvezetőjének és frakcióvezető-helyetteseinek azt kérve,
hogy a frakció ne támogassa a könyvvizsgálat
értékhatárának felemeléséről szóló törvénymódosító javaslatot.
●28 2011. június 15. A parlamentben megkezdődött a könyvvizsgálat értékhatárának megemeléséről szóló törvény vitája.
●29 2011.június 15–20. Több médiában is megjelenik a kamara EU27-es konferenciája, és a FEE
elnökével készült riport, amelyben Philip Johnson
hangsúlyozza, hogy nem ért egyet a kormány által tervezett értékhatár-emeléssel.
●30 2011. június 20. A kamara fővárosi elnöke
javasolja Rogán Antal frakcióvezető-helyettesnek,
hogy a parlament most csak a 200 millió forintos értékhatár-emeléséről döntsön és a 2014-es
300 milliósról ne.
A beérkezett javaslatokat a kamara honlapján
az alábbi linken olvashatja:
http://www.mkvm.hu/kamarai/kozlemenyek/
ertekhatar_kronologia

Rendkívüli elnökségi ülés határozatai

Az mkvk elnökségének írás

61/2011. számú (2011. 6. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy
azon egyéni vállalkozó kamarai tag könyvvizsgálók esetében, akik a kamarai törvény
tervezett módosításáig könyvvizsgáló cégként nem kérték a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység engedélyezését, a fegyelmi felelősségre
vonhatóság – figyelemmel a felróhatóság hiányára és az elévülésre – nem áll fenn.

70/2011. számú (2011. 7. 21.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége tizenöt igen
szavazattal elfogadta az IFAC által közzétett, módosított IESBA
etikai kódex magyar fordítását.

Dr. Lukács János

Dr. Lukács János

eln ök

elnök

(2011. június 7.)

beli szavazás útján hozott
határozatai (2011. július 21.)

Kibővített elnökségi ülés határozatai (2011. június 23.)
62/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság
FBH-17/2011. sorszámú határozatát 9 igen, 1
nem szavazattal megváltoztatta, és az eljárás
alá vont kamarai tag könyvvizsgálóval szemben
a fegyelmi eljárást megszüntette.
63/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0196/2011. sorszámú határozatát 9
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett helybenhagyta.
64/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a
kamara 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatást.
65/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a nemzetközi alelnök tájékoztatóját a kamara elmúlt
egyéves nemzetközi tevékenységéről.
66/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az
Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület
munkájáról szóló előterjesztést.
67/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége az önkormányzatok, költségvetési szervek
beszámolói könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzéséhez kidolgozott, a költségvetési tagozat
által elfogadott kérdőív változatára előterjesztett tervezetet a kérdőívvel kapcsolatos továb-

bi munkák alapjaként egyhangúlag elfogadta,
egyúttal úgy határozott, hogy a költségvetési
tagozat által létrehozott bizottságot az elnökség és a minőség-ellenőrzési bizottság egy-egy
tagjával kibővítve ad hoc bizottságot hoz létre
a kibővített kérdőívvel kapcsolatos teendők további koordinálására.
68/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel
egyhangúlag elfogadta a minőség-ellenőrzési

módszertani kézikönyv részét képező minőségellenőrzési eljárási szabályzatot és a kapcsolódó
további dokumentumokat.
69/2011. számú (2011. 6. 23.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2011.
január 1-jétől hatályos IESBA (IFAC) etikai kódex teljes implementációját célzó, előterjesztés
szerinti lépéseket.
Dr. Lukács János
elnök

A könyvvizsgálat során az elektronikus aláírás
korlátozás nélkül alkalmazható
n Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerint
az elektronikus aláírás, illetve dokumentum elfogadását − beleértve a bizonyítási eszközként
történő alkalmazást − megtagadni, jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való
alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet kizárólag amiatt, hogy az aláírás, illetve dokumentum elektronikus formában létezik.1
A bírósági eljárások között a cégeljárásban az elektronikusan aláírt dokumentumok használatát a jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. Ez azt is jelenti, hogy a könyvvizsgálónak
elegendő az elfogadó nyilatkozatát és a könyvvizsgálói jelentését elektronikus úton kibocsátania.2
Egy elektronikus iratot többen is aláírhatnak, így az elfogadói nyilatkozat, könyvvizsgálói
jelentés kizárólag elektronikus úton való kibocsátása akkor sem jelent akadályt, ha a kamarai
tag könyvvizsgáló és az őt fo-glalkoztató szervezet vezetője eltérő személy lenne.
A minősített tanúsítványt a könyvvizsgálati kötelezettséget érintő bírósági (cégbírósági)
és a beszámoló közzétételi folyamatában el kell fogadni.3
A könyvvizsgáló bármely iratot – ideértve a megbízó által papíralapon adott iratot, akár
a számviteli beszámolót is – tárolhat úgy, hogy azokat beszkenneli és elektronikus aláírással látja el. A jogszabály szerint ugyanis az őrzött okiratról készült elektronikus okirat teljes
bizonyító erővel bizonyítja azt, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, ha az okiratról elektronikus okiratot készítő azt minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel
látta el. Ekkor nincs szükség arra, hogy az eredeti iratot is bemutassa, hiszen az elektronikus változata teljes bizonyító erejű magánokiratéval azonos.4
Az aláírás helye elektronikusan történő aláírás esetében értelmetlen adat, annak feltüntetése szükségtelen.
—————————————————————————————————
1. Eat. 3.§ (1), az öröklés és a családjogi viszonyokban nem lehet elektronikusan aláírt dokumentumokat alkalmazni; 2. Eat. 3.§ (3), Ctv. 17.§, valamint az Szvt. 156.§-a okiratként; 3. Eat. 3.§ (5); 4. Pp. 196.§ (2)
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

2011. II. félévi munkaprogramja
I.
Szeptember 7. (szerda) 14 óra
A területi szervezetek elnökeivel kibővített
ülés Balatonalmádin, a Ramada Hotelben
1. A kamara I. féléves gazdálkodásának áttekintése
Előterjesztő: Bősze András főtitkár
2. A „korlátozott vagy egyszerűsített” könyvvizsgálati standardok koncepciója
Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök
3. A költségvetési szervek könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzéséhez készült kibővített
kérdőív és segédlet
Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési
tagozat elnöke
4. Az értékhatár felemeléséből adódó intézkedési tervkoncepció
Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
5. Tájékoztatás a 2011. évi tagdíj- és hozzájárulási díjbevételek alakulásáról, az adatszolgáltatásból levonható következtetésekről
Előterjesztő: Bősze András főtitkár

8. Beszámoló két területi szervezet munkájáról
Előterjesztők:
Seres Péter, a Békés Megyei Területi Szervezet elnöke
Turzó György, a Zala megyei szervezet elnöke

Előterjesztő: dr. Printz János, a költségvetési
tagozat elnöke

II.
Október 14. (péntek) 10 óra

7. Az MKVK küldöttlistájának hitelesítése és a
közzététel jóváhagyása (írásbeli előterjesztés)

1. Előterjesztés a XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia tapasztalatainak értékeléséről, döntés a XX. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia előkészítéséről (helyszín, időpont
megválasztása)
Előterjesztő: Oktatási bizottság
2. Jelentés a 2010. évi minőség-ellenőrzési
adatszolgáltatások értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról
Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke
3. A kamara központjának 2012. évi üzemgazdasági terve
Előterjesztő: Bősze András főtitkár

6. Prognózis a 2011. évi díjbevételekről és
döntés a területi szervezeteknek biztosított
2012. évi tagdíj mértékéről
Előterjesztő: Bősze András főtitkár

4. A számviteli törvény 2011. évi várható
változásaiból adódó kamarai feladatok meghatározása
Előterjesztő: dr. Ladó Judit szakmai alelnök

7. Beszámoló a 2011. évi kötelező könyvvizsgálói továbbképzés helyzetéről
Előterjesztő: Oktatási bizottság

5. Az államháztartás könyvvizsgálatának
helyzete, különös tekintettel az önkormányzatokra

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA
Megjelenik: havonta
Felelős kiadó: Bősze András főtitkár
Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó
A szerkesztőség címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Levelezési cím: 1373
Budapest, 5., Pf. 587 Telefon: 473-4500 Fax: 473-4510 • E-mail: mkvk@mkvk.hu
Internet: www.mkvk.hu
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6. Tájékoztató a helyi szervezetek tisztségviselőinek, területi szervek tagjainak és a küldöttgyűlésbe választott küldöttek választásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök

III.
November 18. (péntek) 10 óra
A területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés
1. Javaslat a december 10-i (szombat) küldöttgyűlés napirendi pontjaira
Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
2. Az MKVK 2008−2011. évekre vonatkozó
középtávú programjának végrehajtásáról készült beszámoló.
Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
3. A küldöttgyűlés és elnökségi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
4. Előterjesztés a kamarai kötelező oktatás
lebonyolításának 2012. évi elveiről
Előterjesztő: Oktatási bizottság
5. A kamara 2012. I. félévi munkaprogramja
Előterjesztő: Dr. Lukács János elnök
Megjegyzés
Valamennyi ülésen napirendi pontként szerepelnek
még a fellebbezési ügyek, a könyvvizsgálati standardváltozások (szükség esetén írásbeli szavazás lehetséges),
valamint aktuális tájékoztatók a kamara érdekkörébe
tartozó eseményekről és a jogalkotói munkáról.
Dr. Lukács János
az MK VK e l n ö ke

pályá

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési
Bizottsága a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a
továbbiakban: kkt) 161.§-ára és 164/A. §-ára figyelemmel

pályázati felhívást tesz közzé független
ellenőrök nyilvántartásba történő felvételére,
a független ellenőri feladatoknak megbízási
szerződés alapján történő ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.
A független ellenőrök feladatai
A kkt 159. §-ának (2) bekezdése értelmében a közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát
ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőség-ellenőrzését a bizottság nevében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett külön nyilvántartásban szereplő független ellenőrök végzik.
A Minőség-ellenőrzési Bizottság a nyilvántartásba vett független ellenőrök közül a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság egyetértésével
jelöli ki a minőség-ellenőrzést lefolytató személyt. A kijelölt minőségellenőr személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye.
A megbízási szerződés alapján foglalkoztatandó független ellenőrök elsődlegesen a minőség-ellenőrzés − szükség esetén szakértők
közreműködésével történő − végrehajtásában, valamint a nemzetközi
együttműködéssel kapcsolatos minőség-ellenőrzési feladatok végrehajtásában vesznek részt.

ÍVÁS
LH
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a
z

• csapatmunkára való készség,
• rendszerben való gondolkodás,
• az IFRS és US GAAP szerinti beszámolók készítésében, könyvvizsgálatában való jártasság.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba kerüléshez három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
szükséges.
A pályázathoz csatolni kell:
• magyar és angol nyelvű fényképes szakmai önéletrajzot 2-2 példányban;
• magyar és angol nyelvű motivációs levelet 2-2 példányban;
• magyar nyelvű, maximum öt A4-es oldal terjedelmű, nyomtatott
értekezést 2 példányban arról, hogy a Tisztelt Pályázónak mi a javaslata a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók független ellenőrzési rendszerére és a független ellenőr feladataira;
• iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet igazoló dokumentumok másolatát 2 példányban;
• eredeti erkölcsi bizonyítványt, vagy az erkölcsi bizonyítvány megigénylését alátámasztó „Feladói azonosító” másolatát 2 példányban;
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottságának címezve (levélcím: 1373 Budapest, 5.
Pf.: 587.) postai úton kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni:
„független ellenőr”.

Pályázati feltételek
◆ Nem áll olyan kamarai tagsági jogviszonyban, amely alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorolható (nem lehet aktív kamarai tag).
◆ Könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban nem áll.
◆ Vele szemben nem áll fenn a kkt 12. §-ának a) pontjában meghatározott kizáró ok (büntetlenség).
◆ Nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság
alatt.
◆ Megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel összefüggő
kérdéskörökben.

A pályázat elbírálásának rendje
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon
belül kerülnek elbírálásra. A Minőség-ellenőrzési Bizottság döntéséhez
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:
• könyvvizsgálói képesítés és könyvvizsgálói gyakorlat,
• megfelelő informatikai ismeretek,
• tárgyalóképes angolnyelv-tudás,
• jó kommunikációs- és tárgyalókészség,
• önálló, felelősségteljes munkavégzés, precizitás,
• ellenőrzési gyakorlat,

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottságának
titkárságán a 473-4523 telefonszámon és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság titkárságán a 795-1570-es telefonszámon.

A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő
8 napon belül a pályázók elektronikusan értesítést kapnak.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott
pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban
feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

Jelen pályázati felhívás a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján
(www.mkvk.hu) került hivatalosan közzétételre.
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XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Könyvvizsgálat változó piaci körülmények között
Időpont	 Előadó		

Téma

I. Általános szekció
szekcióvezető: dr. Szebellédi István
Szeptember 8. (csütörtök)
13.30–14.30
Prof. Dr. Kecskés László	Igazságügyi együttműköVálasztott Bíróság elnöke,
dés az Európai Unióban
tanszékvezető
14.30–15.00
Dr. Madarász Gabriella	A könyvvizsgáló felelősLegfelsőbb Bíróság tanácsvezető sége polgári és büntetőbírája		
ügyekben
15.00−15.30 KÁVÉSZÜNET
15.30–16.00
Dr. Nyikos Györgyi
Európai uniós támogatások
NFM helyettes államtitkár
rendszere
16.00–16.30			
Államigazgatási reform,
			
megvalósulása és működése
16.30–17.00
Barta E. Gyula MAG Zrt. vez. ig. Az új Széchenyi Terv
Szeptember 9. (péntek)
9.00−9.30
Dr. Miklós László
A közfelügyelet működése
Könyvvizsgálói Közfelügyeleti
és tervei
Bizottság elnöke
9.30–10.00
Dr. Eperjesi Ferenc
Könyvvizsgálói szakma
MKVK nemzetközi alelnöke
kihívásai a válság tükrében
10.00–10.30
Dr. Bosnyák János
Számviteli törvény és
BCE, egyetemi tanszékvezető,
számviteli sztenderdek		
OSZB elnöke
10.30–11.00
KÁVÉSZÜNET
11.00−12.00 Pódiumvita

II. Módszertani szekció
szekcióvezető: dr. Nagy Lajos

Szeptember 8. (csütörtök)
13.30–14.30
Dr. Papp József		
Paradigmaváltás nélkül nem
Budapesti Corvinus Egyetem
csökken az államadósság
14.30–15.00
Siklós Márta
Adóvizsgálat a könyvvizsMKVK Adótagozat elnöke
gálaton belül
15.00–15.30
SZÜNET
15.30–16.00
Dr. Marosi Andrea
A könyvvizsgáló felelősséadószakértő, ügyvéd, kamarai tag ge az adóvizsgálat során
16.00–16.30
Agócs Gábor		
Van félnivalónk? – Avagy
MKVK Pénz- és Tőkepiaci
a közfelügyelet kiemelt
Tagozat elnöke		szerepe a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodók
könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzésében
16.30–17.00
Bertáné dr. Szabó Mária
Igazságügyi szakértő szereMKVK Békés Megyei Szervezet pe a megváltozott gazdasá– alelnök		
gi körülmények között
Szeptember 9. (péntek)
9.00–9.30
Gyöngyösi Éva		
Könyvvizsgálat az ügyfél
Volksbank pénzügyi igazgatója, szemével
kamarai tag
6
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Időpont	 Előadó		
9.30–10.00

10.00–10.30

10.30–11.00
11.00–12.00

Téma

Dr. Ladó Judit		
A magyar nemzeti könyvMKVK szakmai alelnöke	vizsgálati standardok alkalmazása a kisebb gazdálkodó egységeknél
Szabó Zsuzsanna
A kisebb gazdálkodó egyMKVK Minőség-ellenőrzési
ségek minőség-ellenőrzéBizottság elnöke		
sének sajátosságai
SZÜNET
Pódiumvita a szekció előadóinak részvételével

III. Költségvetési szekció
szekcióvezető: Győrffi Dezső
Szeptember 8. (csütörtök)
13.30–14.00
Sepsey Tamás		
Belső kontrollrendszer műÁllami Számvevőszék
ködése az önkormányza– főigazgató-helyettes	toknál az Állami Számvevőszék ellenőrzései tükrében
14.30–15.00
Hegmanné Nemes Sára
Kiemelt állami vállalatok
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számviteli ellenőrzése
– államtitkár
15.00–15.30
SZÜNET
15.30–16.30
Szittáné Bilanics Erzsébet
A jövő önkormányzati gazBelügyminisztérium
dálkodása – Melyik a jó út?
– főosztályvezető
16.30–17.00
Dr. Printz János		
Belső kontrollok és a
MKVK Költségvetési Tagozat
könyvvizsgálat az államelnöke		
háztartásban
Szeptember 9. (péntek)
9.00–10.00
Lilliné Fecz Ildikó
Hitelek, támogatások számNemzetgazdasági Minisztérium számvitele az önkormány– osztályvezető		
zatoknál
10.00–10.30
Dr. Szócska Miklós
Az egészségügy átalakulása
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a könyvvizsgálat
– államtitkár
10.30–11.00
SZÜNET
11.00–12.00
Pódiumvita a szekció előadóinak részvételével

IV. Informatikai szekció
szekcióvezető: Nyirati Ferenc
Szeptember 8. (csütörtök)
13.30–14.00
Nyirati Ferenc		
MKVK Tolna Megyei Szervezet
– elnök; MKVK Informatikai
Tagozat – elnök
Apró Zita
Partner Kft. – irodavezető
Tusnádi Márta
Dr. Sallai Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft. – Könyvvizsgáló

Adatexport-tapasztalatok
az Audit XML világában

Időpont	 Előadó		
14.00–14.30

14.30–15.00

15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–16.30
16.30–17.00

Téma

Időpont	 Előadó		

Wessely Vilmos		
Elektronikus dokumentálás
Budapest Consultans Kft.
eszközei és lehetőségei
– ügyvezető igazgató
Sándor Imre
MKVK Informatikai Tagozat
– elnökségi tag
Dr. Gyöngyösi József
Fizikai adatbiztonság, gyaMKVK Informatikai Tagozat
korlati bemutató a Tru
-– elnökségi tag		
Cryp-re 10
Dr. Kőrös Zsolt		
Az informatikai adatvédeNoreg Kft. – ügyvezető igazgató lem a gyakorlatban
SZÜNET, SZOFTVERBEMUTATÓ
Dr. Galambos Péter
Adatexport-felhasználás a
MKVK – könyvvizsgáló
csalás feltárásában
Wessely Vilmos		
Mintavételi eljárások száBudapest Consultans Kft.
mítástechnikai alkalmazása
– ügyvezető igazgató
Ruszin Zsolt		
Elektronikusan aláírt
FairConto Audit Kft.
könyvvizsgálói jelentés

Téma

Szeptember 9. (péntek)
9.00–9:30

Sándor Imre		
MKVK Informatikai Tagozat
– elnökségi tag

9.30–10.00

Bartók László		
Magyar taxonómia, számMKVK Informatikai Tagozat
viteli, adó- és könyvvizsgá– alelnök		lati szakkifejezések, XRL
elektronikus szakkifejezések

Iroda a felhőben, Microsoft
365 felhő alapú szolgáltatás

Dr. Kovács Zsigmond
Auditex Kft. – könyvvizsgáló
10.00–10.30

Pajdics Veronika		
KPMG Tanácsadó Kft.
– menedzser, IT-tanácsadó

10.30–11.00

SZÜNET, SZOFTVERBEMUTATÓ

11.00–12.00

Pódiumvita a szekció előadóinak részvételével

12.00–13.30

EBÉD

Informatikai audit a
könyvvizsgálat folyamatában

Tombola értékes nyereményekkel
2011. július 25.
n Idén a gálavacsora résztvevői számára a konferencia támogatói jóvoltából meglepetés tombolával kedveskedünk: minden kedves vendégünk, aki részt vesz a gálavacsorán, ajándék
tombolajegyet kap.
Annak érdekében, hogy tovább növelhesse
nyerési esélyeit, további szelvényeket vásárolhat a konferencia helyszínén a regisztrációs
asztalnál. A szelvény ára: 1000 Ft. Tombolaszelvényeket csak az vásárolhat, aki részt vesz
a gálavacsorán.
Sorsolás: 2011. szeptember 8-án, 24:00 órakor
Nyeremények:
− Tuba Tanya, 2 fő részére vacsorával egybekötött program aznapi szállással, majd
másnap a svédasztalos reggeli
− ICON étterem a Várban, a Hilton Budapest szállodában, vasárnapi büféebéd 2
fő részére
− Malatinszky Pincészet 3 palack bora
díszdobozban
− Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****,
2 éjszakás tartózkodás 2 fő részére félpanziós ellátással, wellness használattal
− Ágneslak Ökoturisztikai Centrum, vadászház, 2 db 2 éjszakás romantikus hétvége 2 fő részére
− Hotel Piroska***, Bükfürdő, kényeztető wellness hétvége 2 fő részére (3 nap
/2 éj)

− Hotel Silvanus****, Visegrád, 2 éjszakás
tartózkodás reggelivel 2 fő részére
− Ambassador Étterem, Budapest, 4 főre
szóló vacsorameghívás
− Szakkönyv-Adó Bt., könyvcsomag
− Saldo Zrt., 2 db ajándékcsomag

− Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft., 2 db fekete/ezüst külső
winchester
− Magyar Könyvvizsgálói Kamara, részvétel 2 fő részére a 2012. évi Országos
Könyvvizsgálói Konferencián

A pénz- és tőkepiaci tagozat felhívása
hitelintézetek, befektetési vállalkozások, árutőzsdei
szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára
n A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálóinak a 2010.
december 31-i beszámoló könyvvizsgálata után a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
számára külön kiegészítő jelentést kellett készítenie.
Az idei évben először, a PSZÁF értékelte a beküldött könyvvizsgálói különjelentéseket,
és erről a könyvvizsgálót levélben tájékoztatta.
Kérjük a könyvvizsgáló kollégákat, ha a levél tartalmával nem, vagy nem mindenben
értenek egyet, a levelet vagy annak kivonatolt változatát osszák meg a tagozat vezetőségével,
hogy a legközelebbi elnökségi ülésen a tagozat vezetősége foglalkozhasson a kérdéssel.
Természetesen a levél tekintetében a pozitív visszajelzéseket megfogalmazó észrevételeket
is szívesen fogaduk.
Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 2011. szeptember 5-ig (vagy ha a levelet később
kapják kézhez, akkor folyamatosan) juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail:
ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.
Agócs Gábor
a pén z - és tőkepiaci tagoz at e l n ö ke
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hírlevele

XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia – JELENTKEZÉSI LAP

2011. szeptember 8–9., Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****, Balatonalmádi

Könyvvizsgálat változó piaci körülmények között
(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)
Jelentkezési határidő: 2011. július 29.
Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1373, Budapest 5., Pf.: 587 Fax: 06-1-473-4510 Tel: 06-1-473-4540 E-mail: oktatas@mkvk.hu
Név: …………………………………………………………………………….

 Résztvevő

 Kísérő

(A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni.)

Kamarai tagszám: .......................................... Helyi szervezet: ..........................................................................................................................
Levelezési cím:................................................................................................................................................ Telefonszám:..................................
Fax:................................................................................................ E-mail: ����������������������������������������������������������������������������������������������������
(Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezés visszaigazolása elektronikusan történik, ezért kérjük e-mail cím megadását, amely egyben díjbekérő lesz.)

Számlázási név: ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................…..
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
SZÁLLÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) – Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****

 1 éjszakára (2011. szeptember 8.)		
 1 ágyas szoba
 2 éjszakára (2011. szeptember 7–8.)		
 2 ágyas szoba megosztva: ………………………………………….
 nem kérek szállást						
(résztvevő/kísérő neve)
Svédasztalos vacsora (2011. szeptember 7.)

 igénylem 4500,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
 nem igénylem

Műsoros gálavacsora és éjféli büfé (2011. szeptember 8., max. 300 fő)
(A gálavacsora tartalmazza a welcome drinket, valamint az üdítő- és kávéfogyasztást.)
 igénylem 9000,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
 nem igénylem

Résztvevők részvételi díja: (Az árak az áfát tartalmazzák.)
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek költségeit. A
2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
Kamarai tagok részére
Nem kamarai tagok részére
1 éjszaka 1 ágyas szobában (csütörtök)
65 080,- Ft/fő 
78 690,- Ft/fő 
1 éjszaka 2 ágyas szobában (csütörtök)
56 730,- Ft/fő 
69 510,- Ft/fő 
2 éjszaka 1 ágyas szobában (szerda, csütörtök)
84 300,- Ft/fő 
99 790,- Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök)
67 600,- Ft/fő 
81 420,- Ft/fő 
Kísérő személy részvételi díja:
(A részvételi díjak tartalmazzák az étkezések és a kávészünetek árát. A 2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak
nem tartalmazzák.) A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.

 1 éjszaka 2 ágyas szobában (2011. szeptember 8.)
 2 éjszaka 2 ágyas szobában (2011. szeptember 7-8.)

22 870,- Ft/fő
33 740,- Ft/fő

Részvételi díj szállás nélkül:
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek költségeit.
A 2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
 Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8–9. (kamarai tag részére)
45 860,- Ft/fő
 Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8. (kamarai tag részére)
28 880,- Ft/fő
 Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 9. (kamarai tag részére)
16 980,- Ft/fő
 Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8–9. (nem kamarai tag részére)
57 590,- Ft/fő
 Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8. (nem kamarai tag részére)
36 170,- Ft/fő
 Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 9. (nem kamarai tag részére)
21 420,- Ft/fő

Felhívjuk a kollégák szíves figyelmét arra, hogy a hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés jelentkezési
sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő. Kérjük a jelentkezési határidő betartását!
Lemondási feltételek: 2011. július 29-ig történő ÍRÁSOS (oktatas@mkvk.hu) lemondás esetén a befizetett díj 50 százalékát térítjük vissza.
Ezen időpont után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Kelt:.…………………………………………………………….
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