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XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
Könyvvizsgálat változó piaci körülmények között

n A könyvvizsgálók legrangosabb hazai ese-
ményének a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 
balatonalmádi Ramada Hotel adott otthont. A 
„Könyvvizsgálat változó piaci körülmények kö-
zött” címmel megrendezett konferencián nagy 
hangsúlyt kaptak az új hazai és nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok, valamint a változó 
gazdaságpolitikai háttér és a könyvvizsgálat 
kapcsolata.  A rendezvény a 0. napi vacsorá-
val vette kezdetét, melyet másnap a szakmai 
programok követtek. Az esti gálavacsora és 
nagy sikerű tombolasorsolás után pénteken 
ismét a könyvvizsgálaté volt a főszerep.

A konferencia a megszokott módon plená-
ris üléssel kezdődött, melyen Dr. Lukács Já-
nos, a kamara elnökének nyitó beszéde után 
Járai Zsigmond, a Költségvetési Tanács elnöke 
tartott előadást az aktuális makrogazdasági 
helyzetről. Ezt követően Domokos László, az 
Állami Számvevőszék elnöke beszélt az ÁSZ 
feladatairól, különös tekintettel a jövőbeni 
változásaira. 

A két neves előadó beszédét követően ke-
rült sor a Dr. Bartók Nagy András Életműdíj 
átadására. Az életműdíj azon természetes sze-
mélyeknek adományozható, akik a könyvvizs-

gálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő 
munkát végeztek, hosszú időn keresztül elisme-
résre méltó tevékenységet folytattak, hozzájá-
rultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, 
illetve nemzetközi elismertetéséhez.

A posztumusz díjat idén Zimonyi József, az 
MKVK Baranya Megyei Szervezetének néhai 
elnöke kapta. Az aktív tagnak járó életműdíjat 
dr. Ujvári Géza, az MKVK néhai oktatási alelnö-
ke kapta, aki júliusi halála miatt nem vehette 
át méltó elismerését, de még életében értesül-
hetett a megtisztelő díj odaítéléséről.

A tematikus szakmai munka a hagyomá-
nyoktól eltérően idén már négy szekcióban 
zajlott. Az általános, a módszertani és a költ-
ségvetési szekció mellett új szekcióként kapott 
helyet a konferencián a könyvvizsgálati munka 
informatikai aspektusait bemutató informati-
kai szekció. 

Mind a négy szekcióban az előadásokat köve-
tően pódiumvitával folytatódott a konferencia, 
majd a záró plenáris ülésen a szekcióelnökök 
beszámoltak a szekciókban folyó munkáról.

A konferencia a kamara elnökének zársza-
vával fejeződött be.

Nagy sikernek örvendett az idén debütá-
ló tombolasorsolás is, amelyet a konferencia 
támogatói ajánlottak fel a gálavacsora részt-
vevőinek.

Az előadásokat folyamatosan töltjük fel a 
kamara honlapjára.
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A könyvvizsgáló kérdez,  
a konzultációs szolgálat válaszol

Könyvvizsgálói díj
Választott könyvvizsgálóként vé-

gezzük egy ügyfelünknél a folyamatos 
könyvvizsgálatot. A szerződés utolsó 
éve a 2010. évi üzleti év, a szerző-
dés 2011. május hónapban lejár. Az 
ügyfél a gazdasági válság hatására 
nagyon nehéz anyagi helyzetben van. 
A könyvvizsgálati szerződés értelmé-
ben havi díjazásban állapodtunk meg. 
2010. július hónaptól a kibocsátott 
számláinkat nem fizette ki. Jelenleg a 
tartozása 10 havi könyvvizsgálati díj, 
valamennyi fizetési határidőn túli tar-
tozás. 

Kérdésünk, hogy ilyen helyzetben 
kötelesek vagyunk-e a szerződés sze-
rinti munka teljesítésére, vagy eset-
leg van lehetőség elállni a szerződés-
től a díjazás nem fizetése miatt. 

Csatolok Önnek egy részletes anyagot a 
díjhátralék témájában. A kérdésére vonatko-
zóan a B.) fejezetben leírtak adnak eligazí-
tást, azonban felhívom szíves figyelmét, hogy 
amennyiben a megbízási szerződése tartalmaz 
kikötéseket a felmondás esetére, úgy a szer-
ződés szerint kell eljárnia.

Milyen lehetőségei és kötelezettségei vannak a 
könyvvizsgálónak, ha az ügyfele tartozik számára 
a könyvvizsgálói díjjal?

A) 
Abban az esetben, ha a késedelem időtar-

tama meghaladja az egy évet. Az etikai sza-
bályzat erről az esetről a következő szabályt 
tartalmazza.

„2. Függetlenség
2.1. (2) A könyvvizsgáló jogszabályi kötelezett-

ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége során 
függő helyzetben van, illetve függő helyzetbe kerül 
különösen, ha 

d) ügyfelének (megbízójának) hitelezője vagy 
adósa – ide nem értve a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói, valamint 
más, a jogszabályok és az etikai szabály-
zat alapján nem összeférhetetlen megbízás-

sal kapcsolatos, az esedékességet követő 1 
éven belüli követeléseket – vagy bármelyik 
fél kezese a másiknak.” 

Az etikai szabályzat B.2.1. pont (2) bekez-
dés d) alpontjának szabálya összhangban 
van az IFAC etikai kódex 290.208. pontjának 
előírásával, amely szintén a „hosszú ideig ki-
fizetetlen” díjakkal kapcsolatban veti fel az 
önérdek kockázatát.

Tehát ez esetben a könyvvizsgáló nem ad-
hat ki jelentést, mert függő helyzetbe kerül. 
Ilyenkor a könyvvizsgálói jelentés határidő-
re történő kiadása kapcsán a könyvvizsgálói 
törvény − összhangban az etikai szabályzat 
B.5.4. pontjával − következő rendelkezését is 
figyelembe kell venni:

„47. § A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyv-
vizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység határidőre 
történő elvégzését akadályozó körülményt 
megbízójának a megbízási szerződésben 
vállalt határidő lejárta előtt legalább 30 
nappal − ha az akadályozó körülmény ké-
sőbb keletkezett, annak bekövetkeztétől 

Felhívás

n A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizs-
gálóinak a 2011. december 31-i beszámoló könyvvizsgálata után a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete számára külön kiegészítő 
jelentést kell készítenie. A kiegészítő jelentés szerkezetét és tartalmát 
a mögöttes törvényeken (Hpt., Bszt., Bit.) alapulva a felügyelet és a 
kamara közös ajánlása szabályozza, amely 2011. év szeptemberében 
megváltozott. A módosult ajánlást (kiemelve a változásokat) a tago-
zat honlapján (http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/dokumentumok) 

találják a könyvvizsgálók, és témája lesz a 2011. évi őszi oktatás-
nak is.
Kérjük észrevételeiket, javaslataikat a következő címek valamelyiké-
re: e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 1/473-4510, 
postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.
Budapest, 2011. szeptember 23.

A g ó c s  g á b o R

a Pénz-  és Tőkepiaci  Tagozat  e lnöke

Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának felhívása
hitelintézetek, befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára

(Folytatás a 4. oldalon.)

A közérdeklődésre számot tartó olvasói kér-
déseket és a konzultációs szolgálat szakértő-
je által adott válaszokat rendszeresen közöl-
jük. Továbbra is várjuk a szabályzatokkal, 
számvitellel, adózással és könyvvizsgálattal 

kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, 
kérdéseiket a konzultációs szolgálat hon-
lapján vagy a konzultációs adatlap bekül-
désével a konzultaciosszolgalat@mkvk.hu 
e-címre.
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Kibővített elnöKségi ülés határozatai (2011. szeptember 7.)

71/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság 
FBH-36/2011. sorszámú határozatát 9 igen 
szavazattal helybenhagyta.

72/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság 
FBH-45/2011. sorszámú határozatát 9 igen sza-
vazattal megváltoztatta, és a fegyelmi eljárási 
költségtérítésre kötelezés hatályban tartása mel-
lett az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizs-
gálót 700 000 Ft pénzbírsággal sújtotta. 

73/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság 
FEB-0346-1/2011. sorszámú határozatát egy-
hangúlag helybenhagyta. 

74/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva az oktatási bizott-
ság OK/0278-01/2011. sorszámú határozatát 
többségi szavazással, 1 tartózkodás mellett 
részben megváltoztatta, és a kérelmezőnek a 
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudo-
mányi Karán, számvitel főszakirányon befeje-
zett „Külföldi számviteli rendszerek” és „Pénz-
ügyi instrumentumok számvitele” tárgyakat 
az okleveles könyvvizsgálói képzési program 
„számvitel nemzetközi szabályozása” részta-
nulmányának teljesítéseként elismerte. 

75/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 

kamara 2011. I. féléves gazdálkodásáról szó-
ló tájékoztatást.

76/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag tudomásul vette a 2012. évi díjbe-
vételekről és a területi szervezeteknek biztosított 
2012. évi tagdíj mértékéről szóló tájékoztatót 
azzal, hogy a területi szervezetek a kamarai 
tagdíjbevételek arányában csökkentett, de inf-
lációval valorizált támogatást kapnak.

77/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag akként határozott, hogy a területi 
szervezetek elnökei a soron következő elnök-
ségi ülésig az értékhatár felemeléséből adódó 
elérendő célok és megoldandó feladatok kap-
csán javaslatokat terjesztenek elő. 

78/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
„korlátozott vagy egyszerűsített” könyvvizs-
gálati standardok koncepcióját.

79/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és az elhangzott kiegészí-
tésekkel egyhangúlag elfogadta a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény szerinti 
belső szabályzat kidolgozásához kiadott ka-
marai mintaszabályzat előterjesztés szerinti 
módosítását.

80/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége a költségvetési szervek könyvvizsgálatá-
nak minőség-ellenőrzéséhez készült kibővített 
kérdőív és segédlet hátralévő feladataira, az 
erre létrehozott bizottság működésére előter-
jesztett javaslatot egyhangúlag elfogadja. A 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
szükségesnek tartja, hogy az önkormányza - 
tok, költségvetési szervek könyvvizsgálatának 
minőség-ellenőrzéséhez kidolgozott kérdőív 
és segédlet megvitatása és elfogadása az er-
re létrehozott bizottság javaslata alapján sze-
repeljen a 2011. október 14-ei elnökségi ülés 
napirendjén.

81/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a 2011. évi kötelező könyvvizsgálói továbbkép-
zés helyzetéről szóló beszámolót tudomásul 
vette, és többségi szavazással, 1 tartózkodás 
mellett úgy határozott, hogy a helyi szerve-
zetek egységesen finanszírozhassák az okta-
tóknak a szállást és az útiköltséget.

82/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
kamarai törvény módosítására irányuló OKKT-
előterjesztést. 

83/2011. számú (IX. 7.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság 
FEB-0271-2/2011. sorszámú határozatát egy-
hangú döntéssel megváltoztatta, és a kamarai 
tagfelvételi kérelmének helyt adva a kérelme-
zőt a kamarába tagként felvette. 

D R .  L u k á c s  J á n o s 

az MKVK elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA

Megjelenik: havonta
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számított 3 munkanapon belül − köteles 
bejelenteni.”

Tehát a könyvvizsgálói jelentés kiadásának 
akadályáról (az etikai szabályzat előírásáról) 
az ügyfelet 1 évet meghaladó késedelem ese-
tén külön is tájékoztatni kell. Természetesen 
az egy évet meghaladó késedelemnél is élhet 
a könyvvizsgáló a Ptk. nyújtotta szankciós 
lehetőségekkel.

B)
Ha a késedelem időtartama nem éri el az 

egy évet, akkor a Ptk. szerinti szankciókkal 
léphet fel a könyvvizsgáló. A könyvvizsgálói 
díj vonatkozásában a könyvvizsgáló a jogo-
sult és az ügyfél a kötelezett. A kötelezett 
késedelme esetére a Ptk. a következő le-
hetőségeket adja a jogosultnak.

„300. § (1) A jogosult − függetlenül 
attól, hogy a kötelezett késedelmét ki-
mentette-e − követelheti a teljesítést, vagy 
ha ez többé nem áll érdekében, elállhat 
a szerződéstől.

Némely ügyfél a díj nemfizetés miatti fel-
mondás esetében azt állítja, hogy a könyv-
vizsgálónak nem jár díj arra az időszakra, 
amikor »munkát nem végzett, mivel még nem 
auditálta a beszámolót« Ez a nézet szerin-
tem téves (a korábbi beszámoló-audit típusú 
megbízásokból következő reflex), mivel a vá-
lasztott könyvvizsgáló feladatainak csak egy 
részét képezi az éves beszámoló auditálása. 
Ezért, ha például havidíjban állapodtak meg, 
akkor például a fordulónap előtti időszakra 
járó díjazás is megilleti a könyvvizsgálót a 
szerződés megszűnéséig. Ezért a szerződés 
formailag nem elállás, hanem felmondás miatt 
szűnhet meg, ahol azonban a könyvvizsgáló 
(mivel szerződésszegésre hivatkozva mondja 
fel a szerződést), nem köteles a felmondási 
időt kitölteni.

„301. § (1) Pénztartozás esetében − ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik − a 
kötelezett a késedelembe esés időpontjától 
kezdve akkor is köteles a késedelemmel 
érintett naptári félévet megelőző utolsó 
napon érvényes jegybanki alapkamattal 
megegyező mértékű kamatot fizetni, ha 
a tartozás egyébként kamatmentes. A ka-
matfizetési kötelezettség akkor is beáll, 
ha a kötelezett késedelmét kimenti.

(5) A jogosult követelheti a késedelmi 
kamatot meghaladó kárát.

301/A. § (1) Gazdálkodó szervezetek között 
a késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat az e 
§-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A késedelmi kamat mértéke a kése-
delemmel érintett naptári félévet megelőző 
utolsó napon érvényes jegybanki alapka-
mat hét százalékkal növelt összege.

(3) A kamatfizetési kötelezettség a jo-
gosult fizetési felszólításának (számlájá-
nak) kézhezvételétől számított harminc 

nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult 
teljesítésétől számított harminc nap eltel-
tétől, ha a jogosult fizetési felszólításá-
nak (számlájának) kézhezvétele a jogosult 
teljesítését megelőzte, vagy a kézhezvétel 
időpontja nem állapítható meg.

(4) A késedelmi kamat mértékét vagy esedékes-
ségét a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő-
en, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jo-
gosult hátrányára megállapító szerződési kikötést 
a jogosult megtámadhatja.

(7) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól jogsza-
bály csak a jogosult javára térhet el.

(8) A felek által a (2) bekezdésben meghatáro-
zotthoz képest túlzottan alacsony mértékben meg-
állapított késedelmi kamatot, továbbá a késedelmi 
kamat esedékességének a (3) bekezdésben meghatá-
rozottól eltérően megállapított időpontját a bíróság 
megváltoztathatja, kivéve, ha a törvény rendelke-
zéseitől való eltérést a szerződéskötéskor fennálló 
körülmények indokolták.”

Pénztartozás esetén a jogosultat (könyv-
vizsgáló) megillető késedelmi kamatot a 
Ptk. részletesen szabályozza. Fontos, hogy 
a könyvvizsgáló jogosult az ezt meghaladó 
kárát is érvényesíteni, ha bizonyítja, hogy 
az az ügyfél szerződésszegő magatartásának 
következménye.

A jogok érvényesítése jogi útra (jogvita ese-
tén: bíróság) tartozik.

Ha a könyvvizsgáló nem él a szerződés 
felmondásának jogával, akkor nem jogosult 
megtagadni a teljesítést az egy éven belüli 
díjtartozás esetén. Tehát a díjtartozás mi-
att semmiképpen nem tartható vissza 
a könyvvizsgálói jelentés kiadása, ha a 
könyvvizsgáló szerződésben áll az ügyféllel. 
Az kényszerítő eszközként nem használható 
fel, mert ez esetben a könyvvizsgáló maga is 
szerződést szegne. Ha azonban így jár el, ak-

kor − adott esetben − egy bírósági eljárásban 
(viszontkeresetben) hivatkozhat szerződéssze-
gése esetén is a másik fél (ügyfél) felróható 
(szerződésszegő) magatartására. Azonban 
nehéz elképzelni olyan esetet, amikor a köl-
csönös jogellenes magatartások (késedelmek) 
esetén a könyvvizsgáló kárai meghaladnák 
az ügyfél kárait. Ezért pergazdaságossági 
okból sem javasolható a könyvvizsgálói je-
lentés visszatartása a könyvvizsgálóknak a 
díjfizetés előmozdítására, mintegy szankci-
óként. Ha az ügyfél egyébként fizetőképes, 
akkor a követelés kamatos behajtása (esetleg 
követeléskezelő részére történő értékesítése) 
javasolható, ha az ügyfél fizetőképessége 
ingatag, akkor a könyvvizsgálói szerződés 
felmondása a járható út.

Amennyiben a könyvvizsgáló peres útra 
tereli díjkövetelése érvényesítését, akkor már 
nem lehet ügyfele választott könyvvizsgálója, 
mivel a perköltségek vonatkozásában hitele-
zőjévé válik, valamint nyilvánvaló érdekel-
lenét (IFAC etikai kódex 220. fejezet, valamint 

290.214. pont) is fennáll.

Lefoglalt könyvelés

Egy általunk könyvvizsgált cég 
könyvelési anyagát 2011. március hó-
napban a területileg illetékes rendőr-
kapitányság lefoglalta, így a társaság 
mérlegét a könyvelő iroda nem tudta 
elkészíteni. A cég ügyvezetője ezt 
követően kérelmezte a rendőrségtől, 
hogy a könyveléshez szükséges bi-
zonylatokról másolati példányt küldjön 
meg részükre a mérleg elkészítéséhez 
és közzétételéhez. A rendőrség a bi-
zonylatok kiadását megtagadta, így 
nem készíthető el a 2010. évi beszá-
moló.

A válaszadásnal azzal a feltétélezéssel él-
tem, hogy a kérdésben szereplő „mérleg” a 
2010.évi könyvelési anyagot jelenti. Ha nin-
csenek alapbizonylatok, akkor az ügyvezetés 
nem tudja elkészíteni az éves beszámolót. 
Ha nincsen éves beszámoló, akkor a könyv-
vizsgáló azt nem tudja felülvizsgálni, ezért a 
törvényben előirt határidőig azt nem is lehet 
közzétenni. Ha elhárul az éves beszámoló ké-
szítésének akadálya, csak azt követően tudja 
az ügyvezetés elkészíteni azt.

A könyvvizsgáló csak ezután tudja elvé-
gezni a feladatát, feltéve azt, hogy ebben az 
időszakban is még választott könyvvizsgálója 
a társaságnak. Az éves beszámoló közzététe-
lének akadályoztatásáról célszerű az adóha-
tóságot tájékoztatni.

(Folytatás a 2. oldalról.)
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n Az MKVK Szakértői Bizottsága feladatait 
2010. évben a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
maráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, 
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló, 2007. évi LXXV. törvény és az MKVK 
Alapszabálya szerint végezte.

A magyar nemzeti könyvvizsgálati 
standard a nemzetközi könyvvizsgálati 

és minőség-ellenőrzési standardok 
alkalmazásáról 

A 2010. év legfontosabb szakmai feladata 
a magyar nemzeti könyvvizsgálati és mi-
nőség-ellenőrzési standard megalkotása és 
ennek mellékleteként a nemzetközi stan-
dardok fordításának lezárása és EU-s elfo-
gadtatása volt, és ezáltal annak elősegítése, 
hogy a kamarai tagok számára a standar-
dok mielőbb elérhetők legyenek.

A Magyar Könyvvizsgáló Kamara elnök-
sége magyar nemzeti könyvvizsgálati és mi-
nőség-ellenőrzési standardokként befogadta 
az IFAC által kiadott, magyar nyelvre le-
fordított és a kamara honlapján közzétett 
nemzetközi könyvvizsgálati és minőség-el-
lenőrzési standardokat a magyar nemzeti 
könyvvizsgálati standardban meghatározott 
további követelményekkel együtt. A magyar 
nemzeti könyvvizsgálati standard a 2011. 
január 1-jén vagy az azt követően kezdődő 
időszakokra vonatkozó pénzügyi kimuta-
tások könyvvizsgálatára hatályos. 

A kamara elnöksége által elfogadott 
standardokat a szakértői bizottság 2010. 
szeptember hónapban közzétette a magyar 
nemzeti könyvvizsgálati standard a nemzet-
közi könyvvizsgálati és minőség-ellenőrzési 
standardok alkalmazását. 

A nemzetközi könyvvizsgálati 
standardok

2010. évben tovább folytatódott az IFAC 
által kiadott nemzetközi könyvvizsgálati 

standardok fordítása. 2010-ben került sor 
a 800-as standardok lefordítására, azok lek-
torálására, mellyel befejeződött a 2008 óta 
tartó folyamat. A standardokat a szakértői 
bizottság véleményezte, majd az elnökségi 
elfogadás után közzétette.

Módszertani kézikönyvek és a 
hozzá kapcsolódó dokumentációk

A szakértői bizottság a könyvvizsgálók 
munkájának segítése érdekében folytatta a 
pályázatok kiírását a munkatervben meg-
határozott módszertani kézikönyvek el-
készítésére. A pályázatok eredményeként 
elkészülő módszertani kézikönyveket a 
szakértői bizottság áttekintette, vélemé-
nyezte, majd elfogadás után felkerültek a 
honlapra. 2010-ben a következő módszer-
tani kézikönyvek készültek el.

A magyar kis- és középvállalkozások 
könyvvizsgálatának kézikönyve a nemzeti 
könyvvizsgálati standardok alapján 

Az elkészült szakmai anyagot a Madarasiné 
Szirmai Andrea által vezetett konzorcium 
készítette, ehhez kapcsolódik az elkészí-
tett dokumentumtár, amelyek a honlapon 
megtekinthetők.

Az adótételek könyvvizsgálatának 
kézikönyve

E címmel kiírt pályázatot a Leitner és 
Leitner Kft. nyerte meg, aki határidőre 2010. 
május 20-ra az elkészült szakmai anyagot 
leadta, az a honlapon megjelent. 

A könyvvizsgálókat segítő progra-
mok tesztelése 

A kiírt pályázat nyertese az MKVK Ok-
tatási Központ Kft., munkájuk folyama-
tos, készséggel állnak az őket megkereső 
könyvvizsgálók, szoftverfejlesztők  ren-
delkezésére.

Társasházak könyvvizsgálata
2010. évre ugyan nem volt tervezve, de a 

törvényi előírások változását követve szük-
ségessé vált, hogy a „Társasházak könyv-
vizsgálatát végzőket segítő Munkaprogram” 
elkészüljön. Ez a honlapon megtekinthető. 
A szakértői bizottság a könyvvizsgálók 
munkájának megkönnyítése érdekében kon-
zultációkat folytatott, majd kialakította a 
könyvvizsgálói jelentési mintát. A szakértői 
bizottság tagjai közül Kristóf Jánosné vállalt 
kiemelkedő szerepet a szakértői munka el-
végzésében.  

Az önkormányzatok, költségvetési 
szervek könyvvizsgálati és 

minőség-ellenőrzési kérdőíveinek 
módszertani kézikönyve 

2010. évben részben elkészült szakmai 
anyag, amely várhatóan 2011. II. negyed-
évében jelenik meg.  

A szakértő bizottság 2009. évben felkérte 
az MKVK Költségvetési Tagozatának elnö-
két, hogy készítse el az önkormányzatok, 
költségvetési szervek könyvvizsgálati mód-
szertanát, és ehhez kapcsolódóan az MKVK 
Minőség-ellenőrzési Bizottságával együtte-
sen felkérték a minőség-ellenőrzés kérdőíve-
inek és a minőség-ellenőrzés módszertani 
kézikönyvének kidolgozására.

A kidolgozott anyagok tervezetként felke-
rültek a honlapra. Az anyagok véglegesítése 
2011. II. negyedévben tervezett.

A közérdekű szakmai 
állásfoglalások nyilvános 

megjelentetésének folytatása. 
A korábbi években kiadott és a 

kamara honlapján megtalálható 
állásfoglalások felülvizsgálata és 

folyamatos aktualizálása
A szakértői bizottság nagy hangsúlyt 

fektet arra, hogy a kamara honlapján csak 

BESZÁMOLÓ
az MKVK Szakértői 

Bizottságának 2010. évi 
tevékenységéről

A szakértői bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2011. május 14-ei 

küldöttgyűlése elfogadta.
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az aktuális, a hatályos törvényeknek meg-
felelő állásfoglalás, információ legyen. Így 
2010. december 31-éig felülvizsgálta a hon-
lapon szereplő információkat és azokat 
aktualizálta.

A „Tudástár” aktualizálását Kállay Ferenc 
végezte el.

A könyvvizsgálók tevékenységének 
feltételeit meghatározó 

törvények és más jogszabályok 
véleményezése

A jogszabályok véleményezése a szak-
értői bizottság folyamatos feladata. A tör-
vények, jogszabályok véleményezésére ál-
talában rendkívül rövid határidők állnak 
rendelkezésre, ennek ellenére a szakértői 
bizottsághoz eljuttatott jogszabályterveze-
teket egyre szélesebb kör bevonásával vé-
leményeztetjük. 

2010. évben többek között a következő 
jogszabálytervezeteket tekintette át és vé-
leményezte a bizottság:
•  a felszámolók, a vagyonfelügyelők és 

az ideiglenes vagyonfelügyelők elekt-
ronikus kijelölésének szabályairól szó-
ló igazságügyi és rendészeti miniszteri 
rendelet tervezete,

•  az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányren-
delet módosítása,

•  a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény módosítása,

•  az államháztartás szervezetei beszámo-
lási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
kormányrendelet módosítása, valamint 

•  a kincstári elszámolások beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátos-
ságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) kor-
mányrendelet módosítása.

A 2010. évi könyvvizsgálói 
konferencia szakmai anyagának 

előkészítése

2010. szeptember 15–17. között Balaton-
almádiban megrendezésre került a könyv-
vizsgálók éves konferenciája. A szakértői 
bizottság tagja, dr. Gál Jolán volt a II szek-
ció vezetője. 

Zöld könyv, a könyvvizsgálati 
politika: a válság tanúságai

Tekintettel arra, hogy a zöld könyv az 
európai könyvvizsgálat és könyvvizsgálók 
jövője szempontjából nagy jelentőséggel 
bír, a szakértői bizottság kiemelten foglal-

kozott vele. A kérdésekre való válaszadási 
lehetőség megteremtése érdekében a „Zöld 
könyv” magyarul is megjelent. A kamara 
a beérkezett anyagok feldolgozásával ala-
kította ki válaszát, a szakértői bizottság 
megtárgyalta és elfogadta a kiküldendő 
anyagot, vagyis a kamara válaszát. A tag-
országokból beérkezett válaszokat az EU 
összegzi. Az összegzés várhatóan 2011 jú-
liusában lesz elérhető. 

A Konzultációs szolgálat 
működése

A Konzultációs szolgálatnak feltett kér-
dések száma évről évre növekszik 2010-ben 
megközelítette a 330-at. A mennyiségi nö-
vekedés mellett a kérdések összetételében, 
bonyolultságában történő folyamatos vál-
tozás figyelhető meg.

A lektori rendszer keretében a feltett kér-
dések mintegy 50 százaléka „ellenőrző” át-
tekintésen ment át. (Az általános könyv-
vizsgálati, valamint az adózással, illetékkel 
kapcsolatos kérdések kerültek lektorhoz.) 
A 2010. évi kérdések összetételét az 1 táb-
lázat mutatja.

1. táblázat
Kérdések összetétele 2011-ben

Főbb szakterületek Kérdések aránya
  szakterületenként (%)
Általános könyvvizsgálati kérdések 35
Számvitellel kapcsolatos kérdések 37
Adózással, illetékkel kapcsolatos kérdések 15
Általános és önkormányzati könyvvizsgálati 
kérdések 4
Átalakulással kapcsolatos kérdések 6
Minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos általános 
könyvvizsgálati kérdések 1
Pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások, 
tőzsdei cégek, biztosítók könyvvizsgálata 2

Együttműködés az MKVK Minőség-
ellenőrzési Bizottságával

2010-ben is folytatódott az a gyakorlat, 
hogy a szakértői bizottság egy tagja, Fejes 
Etelka, folyamatosan részt vesz a minőség-
ellenőrzési bizottság ülésein, és szakmai ta-
nácsaival segíti a bizottság munkáját. 

A szakértői feladatok 2010. évi 
költségfelhasználása

A szakértői bizottság 2010. évre szakmai 
szolgáltatásokra, illetve szakmai kiadványokra 
28 000 e Ft-ot tervezett (lásd 2. táblázat)

2. táblázat
Szakmai szolgáltatások (e Ft)

Konzultációs szolgálat Terv Tény
 9000 
Megbízási díjak  5975
Bérköltség   495
Bérjárulékok  123
Összesen  6593

A Konzultációs szolgálat 2010. évben 
2 407 e Ft nem használt fel.

A 2010. évben elkészült szakmai kiadvá-
nyokra a szakértői bizottság a 3. táblázat sze-
rinti összegeket fordította. 

3. táblázat
Szakmai kiadványok (e Ft)

Szakmai kiadványok Tény
Nemzetközi Standardok fordítása 
(800-as standardok)  1 473
Kisvállalkozások dokumentációjának 
elkészítése 1 063
Magyar kis- és középvállalkozások 
könyvvizsgálatának módszertana  3 500  
Adótételek könyvvizsgálatának módszertana  3 750
Társasházak könyvvizsgálata  875
Önkormányzatok könyvvizsgálatának 
módszertani útmutatója   2 706
Összesen 13 367

A szakmai kiadványokra tervezett 19 000 
e Ft-os összegből 5633 e Ft nem került fel-
használásra. Ennek oka, hogy a szakértői 
bizottság 2010. évben a „Számviteli törvény 
szerinti konszolidált beszámoló könyvvizs-
gálatának sajátosságai” és az „Átalakulások 
könyvvizsgálatának sajátosságai” módszerta-
ni útmutatók elkészítését is tervezte. Ezen 
kiadványok elkészítésének határideje 2011. 
évre módosult.

4. táblázat
Egyéb, az SZB-t terhelő működési 

költségek (e Ft)
Egyéb költségek Tény
Jogi szolgáltatás igénybevétele  451
SZB-tagok tiszteletdíja 5 778
Reprezentáció 232
Bérjárulékok 1 562
Telefonköltség 29
Szaklapok  111
Szakmunkatárs költsége 
(bér+bérköltség+személyi jell.) 10 465
Összesen 18 628

„Egyéb, az SZB-t terhelő működési költségek-
re” tervezés nem történt, a tényleges költsége-
ket a 4. táblázat mutatja. 

A jogi szolgáltatás címszó alatt a titoktartás-
sal kapcsolatos ügyvédi állásfoglalásért kifize-
tett összeg szerepel. 

D R .  L A D ó  J u D I T 

az MKVK Szakér tő i  B izot tságának e lnöke
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n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezetének tagsága a 2007. no-
vemberi választási eredményeként új elnököt, 
alelnököt választott. Összesen 5 fő elnökségi 
tag irányítja a megyei kamara munkáját. 

A régión belül Hajdú-Bihar megye delegálta az 
elnökségi tagot, Ratku Antal személyében.

A kamara küldöttgyűlésébe helyi szerve-
zetünk 4 főt delegált. A küldöttgyűléseken 
minden alkalommal részt vettünk, a küldött-
gyűlések témáit tagjainkkal megbeszéltük. A 
határozatokról tájékoztatást adtunk.

Az MKVK állandó bizottságainak munkájá-
ban is szerepet vállaltunk, az oktatási bizott-
ságba Jacsmenik Gyulát, a szakértői bizottság-
ba Kállay Ferencet,az OKKT-be pedig dr. Bács 
Zoltánt delegáltuk.

Az országos elnökség kibővített ülésein a me-
gyei elnök minden alkalommal részt vett. 

Megyei elnökségi üléseket évente általában 
6 alkalommal tartunk, az elnökség, valamint 
a küldöttek részvételével. Megtárgyaljuk az 
éves pénzügyi és eredménytervet, szakmai 
továbbképzési tervet, a kötelező oktatás bo-
nyolítását, értékelését, a kamara működésével 
kapcsolatos feladatokat. A közérdeklődésű 
témákat elküldjük a kollégáknak. Folyamato-
san felhívjuk a figyelmet a kamara honlapján 
megjelenő cikkekre, információkra. 

Általában évente egy alkalommal tartunk 
taggyűlést.

A taggyűléseken az elnökség beszámol a 
megyei szervezet előző évben végzett mun-
kájáról, a helyi költségvetés végrehajtásáról. 
A taggyűlés dönt a helyi szervezet pénzügyi 
tervének jóváhagyásáról. Tájékoztatást adunk 
a könyvvizsgálókat foglalkoztató fontos és ak-
tuális szakmai és kamarai témákról.

Taggyűléseinkre a kamara elnökét mindig 
meghívtuk, szakmai előadását igen nagy ér-
deklődés kísérte. A határozatképesség minden 
taggyűlésen biztosított volt.

A működés feltételei

A helyi szervezet működéséhez kialakítottuk 
a személyi és tárgyi feltételeket. Tevékenysé-
günket 2007 év óta saját 55 m2-es irodánkban 

végezzük. Megyei irodánkat tagjaink általában 
a minőség-ellenőrzés alkalmával veszik igény-
be. A kultúráltan berendezett irodahelyiség-
ben az adminisztratív feladatokat 1 fő 8 órás 
munkatársunk látja el. Külön megemlítem, 
hogy adminisztrátorunk az elmúlt évben ér-
te el a 10 éves kamarai munkaviszonyt. A fő-
titkári hivatal és a területi szervezet közötti 
információáramlás megfelelően biztosított, 
munkakapcsolatunk jó.

A taglétszám alakulása

A helyi szervezet taglétszáma és nyilván-
tartásba vett társaságok száma az 1. táblázat 
szerint alakul.

1. táblázat
Létszám

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011
Aktív tagok (fő) 141 139 136 137 134
Szüneteltető tagok (fő) 84 82 77 72 72
Összesen (fő) 225 221 213 209 206
Társaságok 74 74 72 72 71

2. táblázat
Minősítések

Megnevezés Természetes Társaság
 személy  
Költségvetési 68 12 
Pénztári 1 1 
Pénzügyi intézményi 20 9 
Összesen 89 22 

3. táblázat
Tagozatok

Tagozat Létszám (fő)
Adótagozat 9
Igazságügyi könyvszakértői tagozat 18
Költségvetési tagozat 15
Pénz és tőkepiaci tagozat 7
Könyvelői tagozat 1
Informatikai tagozat 3

A 2007. évi választás óta eltelt időszakban 
taglétszámunk csökkenő tendenciát mutat. 
A kilépések az elmúlt két évben felerősöd-
tek, a gazdasági válság, az értékhatár eme-

lése igen kedvezőtlenül hat. A minősítéseket 
és a tagozatokban való részvételt a 2. és a 3. 
táblázat mutatja.

Szakmai rendezvények, tagokkal 
való kapcsolattartás

A megyei kollégákkal a kapcsolattartás e-mail 
levelező rendszer segítségével történik. Minden 
tagunk rendelkezik internetelérhetőséggel. 

A szakmai továbbképzési tervünk kialakí-
tásánál fő szempont volt, hogy megyén be-
lül igyekszünk minél több színvonalas elő-
adást szervezni, mellyel a törvény által előírt 
kreditpontok mindenki által megszerezhetők. 
A szakmai programok a tagok részére ingye-
nesek, amelyet a kamara honlapján közzéte-
szünk. Minden esetben küldünk meghívót a 
régióhoz tartozó megyei szervezetek részére, 
az előadásainkon így biztosítjuk könyvvizsgá-
lóiknak az ingyenes részvételt.

A speciális minősítéssel rendelkező könyv-
vizsgálók részére költségvetési, pénzintézeti 
előadást szervezünk, melyen több, más me-
gyei könyvvizsgáló is részt vett. Rendezvénye-
inkre meghívjuk a megyében lévő számvite-
li szakembereket, amely számukra „fizetős” 
előadást jelent. A jó színvonalú előadásoknak 
köszönhetően egyre többen igénybe veszik 
ezt a lehetőséget.

Kötelező oktatás minden évben 5 csoport-
ban történik, ez igen kényelmes elhelyezke-
dést biztosít kollegáink részére. A csoportbe-
osztásnál minden esetben figyelembe vettük 
a tagok által megjelölt időpontokat. A helyi 
szervezet minden tagja teljesítette a kötelező-
en előírt továbbképzést.

Az elmúlt három évben a kötelező szakmai 
napot a következő oktatók tartották: dr. Ador-
ján Csaba, Brehószkiné Mile Adrien, Fodor Istvánné 
dr., Kovácsné Oláh Veronika, Makács Pálné, dr. 
Nagy Lajos, dr. Rocskai János

A megyei szervezet 2008–2011. évben 32 
szakmai továbbképzést szervezett.

Kapcsolattartás más szakmai 
szervezetekkel

Helyi szervezetünk jó együttműködést ala-
kított ki a Számviteli Szakemberek, az Adóta-
nácsadók Hajdú-Bihar Megyei Szervezetével. Az 
APEH helyi szakemberei rendszeresen vállalják 
szakmai napjainkon való részvételt. 

Az elmúlt 3 évben részben a minősítések-
hez kapcsolódó kreditpontok megszerzése, 
valamint „fizetős” skála szélesítésére szakmai 
napjainkat folyamatosan önkormányzati és 
pénzintézeti körben is meghirdetjük. Ennek 
során az előadók igen széles körből érkeznek. 
Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium, 
Állami Számvevőszék, VÁTI, Európai Támo-
gatásokat Auditáló Főigazgatóság, Stratégiai 
és Módszertani Igazgatósága. 

A szakmai napok szervezésénél az MKVK 

BESZÁMOL
az MKVK Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezete
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Oktatási Kft. helyi kirendeltségével – elsősor-
ban a magas díjak miatt – eredményes kap-
csolat nem tudott kialakulni. 

Minőség-ellenőrzés

A helyi elnökség folyamatosan figyelemmel 
kíséri a megyében működő könyvvizsgálók 
tevékenységét. A minőségvizsgálat a tag ké-
résére a helyi szervezet külön helyiséget tud 
biztosítani, amelyet a tagok több alkalommal 
is igénybe vettek. A minőség-ellenőrzésre ki-
jelölt személyek részére – minőségellenőrök 
bevonásával – felkészítést tartunk. 

4. táblázat
Egyedi ellenőrzés

Megnevezés 2009 2010
 Fő % Fő %
Megfelelt 15 78,9 15 78,9
Megfelelt, megjegyzéssel 4 21,1 4 21,1
Nem felelt meg – – – –
Összesen 19 100,0 19 100,0

5. táblázat
Belső minőség-ellenőrzési rendszer 

ellenőrzése
Megnevezés 2009 2010 
 Fő % Fő %
Megfelelt 18 94,7 16 94,1
Megfelelt, megjegyzéssel 1 5,3 1 5,9
Nem felelt meg – – – –
Összesen 19 100,0 17 100,0

6. táblázat
A pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzésére

 és megakadályozására szolgáló
 könyvvizsgálói tevékenység

ellenőrzése
Megnevezés 2009 2010 
 Fő % Fő %
Megfelelt 14 73,4 14 82,4
Megfelelt, megjegyzéssel – – 3 17,6
Nem felelt meg 5 26,3 – –
Összesen 19 100,0 17 100,0

A Hajdú-Bihar megyei könyvvizsgálók mi-
nőség-ellenőrzésének eredményét a 4., 5. és 6. 
táblázat mutatja.

Adatszolgáltatás

2009. és 2010. évben is elektronikus úton 
kellett az adatszolgáltatást teljesíteni. A me-
gyei adminisztrátor nagy segítséget nyújtott 
a könyvvizsgálóknak a kitöltött adatlapok fel-
dolgozásában, továbbításában.

Kulturális és szórakoztató 
programok

A szakmai programok mellett igyekeztünk 
a könyvvizsgálók összefogására egyéb rendez-
vényeinken. Az elmúlt három évben a könyv-
vizsgálati időszakot követően szerveztük meg 
nyári programjainkat, ahol elsődleges cél volt, 
hogy a kollégák a családtagokkal jöjjenek el. Ez 
két évben is nagy sikerrel zárult. Megrendez-
tük az első megyei főzőversenyt, a következő 
évben pedig a polgári Arheoparkban vettünk 
részt családi vetélkedőn. Mindkét szabadidő 
programon a részvétel meghaladta a 100 főt. 
Az elmúlt évben kapcsolódtunk a központ 
által meghirdetett szolnoki Sportnapokhoz. 
Itt a kollégák alacsonyabb létszámban képvi-
seltették magukat, azonban a jelenlévők igen 
szép eredményeket értek el (pl. főzőverseny: 
szürke marha gulyás, foci, asztalitenisz).

A helyi szervezet gazdálkodása

Bevételeink döntő hányadát az alapszabály 
szerint a helyi szervezetet megillető tagdíj és 
hozzájárulási díj képezi, amelyet kiegészítünk 
a vállalkozási tevékenység bevételével, és az 
egyéb bevételekkel. Megpróbálunk minél több 
„fizetős” számviteli szakembert meghívni az 
előadásainkra. Az MKVK Oktatási Kft.-vel 
bizományosi szerződést kötöttünk könyvér-
tékesítésre. 

Kiadásaink legjelentősebb tételei: a szakmai 
rendezvények költsége, az előadótermek bérle-
ti díja, a vendéglátás, illetve az adminisztratív 
munkatárs személyi jellegű ráfordításai.

Az elmúlt évben kezdtük el a könyvvizsgálati 
program támogatását, 2010. évben közel 600 
ezer forinttal segítettük kollégáinkat.

Természetesen a gazdálkodásunkat alapve-
tően meghatározza az irodavásárláshoz felvett 
hitel- és kamatfizetési kötelezettségünk. En-
nek ellenére a további fejlesztéseket is saját 
költségvetésünkből kell teljesíteni. Az elmúlt 
években teljesen lecseréltük számítástechnikai 
gépparkunkat, irodánkban légkondicionálót 
szereltettünk be. Az elmúlt 3 évben tisztség-
viselőinknek tiszteletdíjat nem fizettünk.

Összegzés

A kamara helyi szervezetének elnöksége 
úgy ítéli meg, hogy a kamarai törvényben, a 
küldöttgyűlési és elnökségi határozatokban 
és az egyéb önkormányzati szabályzatokban 
meghatározott helyi szervezetekre háruló 
feladatok ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek rendelkezésre állnak és meg-
felelően működnek.

Célkitűzéseink között fontos szerepet ka-
pott a könyvvizsgálói munka minőségének 
javítása, amelyhez minél több szakmai elő-
adás tartásával igyekszik helyi szervezetünk 
hozzájárulni.

A megyei elnökség törekszik a helyi szer-
vezetre háruló feladatok ellátására, a helyi 
közösség szakmai és etikai színvonalának 
emelésére annak érdekében, hogy növeljük a 
kamara tekintélyét és erősítsük a könyvvizs-
gálók iránti bizalmat.

Az MKVK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szer-
vezet elnöksége nevében:

F ö L D E s I  E M M A ,

megyei  e lnök

Tisztelt Kollégák!
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat a 2011-es évben négy félnapos szakmai rendezvényt szervez. 

A szakmai napokon való részvétel négy speciális minősítéshez (pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítási speciális 
minősítések, az Ön választása szerint) tartozó kreditponttal számít be a kamarai képzési rendszerbe. A PTT térítésmentes szakmai napjai-
nak programjait megtekinteni, azokra jelentkezni – ügyfélkapus bejelentkezést követően – a kamara honlapján keresztül az alábbi linken le-

het: https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek
A minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók számára a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzatának VII. fejezet 
(3) pontjának megfelelően „A speciális minősítéssel rendelkező könyvvizsgálóknak a speciális továbbképzésen évente minősítésenként 2, 

de legfeljebb összesen 4 kreditpontot kell szerezniük”.
Amennyiben jelentkezését követően mégsem tud részt venni a rendezvényen, kérjük, mindenképpen jelezze a ptt@mkvk.hu e-mail címen.

AGóCS GÁBOR, az MKVK PTT elnöke

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. őszi rendezvényei


