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Az általános szekció első napjának előadásai elsősorban olyan kérdéseket érintenek, amelyek élénken 

foglalkoztatják a piaci szereplőket, és bár közvetlenül nem érintik könyvvizsgálati munkánkat, 

befolyásolhatják tevékenységünket.        

A BÉT egyre jelentősebb szerepet kap az állami gazdaságélénkítő tervekben. 2015 decemberében állami tulajdonba 

került, majd ezt követően középtávú (2016-2020) stratégiát fogadott el, melyhez jogi támogatást is kapott a 

kormánytól a hitelintézeti, tőkepiaci, biztosítási és nyugdíjpénztári szektorokat érintő törvénymódosító csomag 

elfogadásával. Ezek a szabályok a vállalkozások tőzsdére lépésének ösztönzését szolgálják a tőzsde keresleti és 

kínálati oldalának egyidejű élénkítésével. 

Végh Richard, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) vezérigazgatója „A magyar tőkepiac fejlesztésének fő 

irányai a minőségbiztosítás tükrében” című előadásában beszél a BÉT arculatváltásáról, a középtávú 

stratégiájának fő irányairól, arról, hogy hogyan képzelik el a kibocsátói kör bővülését, a tőkepiac iránti 

bizalom erősítését, milyen támogatást tud nyújtani a kormány egy  tőkepiac fejlesztését segítő szabályozói 

csomag kidolgozásához. Megismerhetjük azokat az elképzeléseket, amelyek a KKV-k forráshoz jutását, 

tőkepiacok felé terelését segíti elő. Megtudhatjuk, mi a szerepük az alternatív platformoknak, az IPO 

partnereknek. Az előadása második felében pedig az auditreform tőzsdei vonatkozásira hívja fel a 

figyelmünket.   

A legtöbb gazdasági büntetőügy a költségvetési csalásból (adócsalás) és csődbűncselekményből (felszámolási 

eljárások, sikkasztás esetén) ered Magyarországon. A legtöbb feljelentést pedig az adóhatóság illetve a felszámoló 

teszi.  A NAV Bűnügyi Főigazgatósága 2015-ben 7672 ismertté vált bűncselekmény gyanúja miatt indított 

büntetőeljárást, amelyhez kapcsolódó elkövetési érték több mint 136 milliárd forint volt. Ebből a költségvetési csalás 

körébe tartozó bűncselekmények elkövetési értéke 95,85 %.ot azaz mintegy 131 milliárd forintot tett ki. A 

kriminalizáció a cselekmények bűncselekménnyé minősítése. Fontos kérdés, hogy hol kell meghúzni a társadalomra 

veszélyesség azon határát, ami felett már bűncselekményről kell beszélnünk.  

Vidra István alezredes, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának osztályvezetője „Az adózás kriminalizációja” 

címmel tart előadást. A jelentősen változó gazdasági és technológiai környezetben a visszaéléseknek egyre 

bonyolultabb és sokrétűbb formájával találkozunk. Az előadó ismerteti, hogy a NAV nyomozóhatósága 

milyen típusú bűncselekményekkel foglalkozik, milyen eszközökkel rendelkezik a bűncselekmények 

felderítéséhez, milyen speciális tudással kell rendelkezni a munkatársaknak és biztosan hallhatunk a 

leggyakrabban előforduló esetekről, elkövetésük módjáról.     

A Panama-iratok kiszivárogtatásával megint reflektorfénybe került az offshore cégek és trópusi adóparadicsomok 

világa. Bár offshore-céget alapítani és működtetni nem illegális, a szakemberek szerint 10-ből 9 ilyen vállalat valamit 

tényleg el akar rejteni. Amellett, hogy adót lehet optimalizálni, arra is nagyon jók az offshore pénzügyi központok, 

hogy elleplezzék, honnan jönnek és merre tartanak nagy pénzösszegek és ráadásul a sokszor csak papíron létező 

tulajdonosokat is csak nagyon nehezen lehet visszakövetni. 

Dr. Gál István László, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karának professzora, „Az 

offshore halála: brókerbotrányok és pénzmosás” című előadásában felhívja a figyelmünket arra, hogy 

milyen fontos számunkra az ügyfeleink azonosítása, jelentéstételi kötelezettségünk teljesítése pénzmosás 

gyanúja esetén. Rámutat arra, hogy az elhúzódó gazdasági váláság miatt felszínre került problémák 

megoldásának egyik eszköze a szigorúbb szabályozáshoz való visszatérés. Beszél a büntetőjog 

magatartásszabályozó szerepéről, arról, hogy a törvények be nem tartása illetve a gazdasági elitnek ezen 

szabályok figyelmen kívül tartása hogyan befolyásolja ennek a szerepnek az elvesztését. Az előző 

előadáshoz képest érdekes lesz megtudni, hogy az előadónak mi a véleménye a nyomozó hatóság 

munkájáról, arról, hogy egyetért-e azzal, hogy a hatóság egyre hatékonyabban használja a bűnügyi és 

pénzmosás elleni eszközrendszerét a gazdasági bűncselekmények felderítésében.  
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A második nap előadói már gyakorló szakemberek, előadásuk témái szorosan kapcsolódnak könyvvizsgálói 

munkánkhoz.   

Hosszú előkészítő munkát követően újabb mérföldkőhöz érkezett a számviteli szakma, amikor az elmúlt év 

novemberében elfogadásra került a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő 

hazai alkalmazásáról szóló törvényjavaslat. Vajon hány gazdálkodó élt a bevezetés lehetőségével és hány vállalatnál 

folyik az előkészítő munka, a nyitómérleg elkészítése a 2017-es átálláshoz?Milyen problémákat, milyen kérdéseket vet 

fel a bevezetés?  

Balogh Roland, bejegyzett könyvvizsgáló, ACCA, a PWC managere, az „IFRS: lehetőség vagy 

kockázat?”című előadásában gyakorlati tapasztalataiból merítve azt mutatja be, hogy az IFRS átállás milyen 

kihívások elé állítja a könyvvizsgálókat. Ismerteti, hogy melyek azok a gyakori kérdések, amelyeket a 

vállalkozások feltesznek a bevezetés kapcsán, melyek azok félreértések amelyekkel akkor találkozunk 

amikor az adott cég anyavállalati IFRS csomagot készít, majd bemutatja az áttérés legfontosabb 

könyvvizsgálati feladatait. Előadása befejező részében pedig kitér az IFRS átálláshoz kapcsolódó 

könyvvizsgálati jelentéssel szemben támasztott követelményekre és lehetőség nyílik a tapasztalatok, illetve a 

leggyakrabban felmerülő kérdéseket megbeszélésre a résztvevőkkel.  

A szakmai szkepticizmus a könyvvizsgálatban megkérdőjelezhetetlen. Az egyre bonyolultabb tranzakciók, a sorozatos 

botrányok miatt a könyvvizsgálókra nehezedő nyomás, egyre nagyobb kockázatot jelentenek számunkra. A szakmai 

szkepticizmus megfelelő mértékű jelenléte és alkalmazása elengedhetetlen munkánk végzése során. 

Siklós Márta, a Leitner + Leitner Tax Adótanácsadó Kft partnere, a „Szkepticizmus a könyvvizsgálatban” 

című előadásában bemutatja, hogy a különböző szakirodalmakban milyen megközelítések léteznek a 

szakmai szkepticizmus kapcsán, melyek a korlátok és nehézségek a definiáláskor, miként modellezték az 

eddigiekben a szakmai szkepticizmust, végül pedig arról, hogy ez a kételkedés mire irányul a 

könyvvizsgálati munka során, milyen kapcsolat van a tudás és a szkepticizmus között.  

 A konzultációs szolgálat a könyvvizsgálók munkáját segíti és elsősorban könyvvizsgálati és számviteli problémák 

körére terjed ki, de egyre gyakoribbak a jogi, az adózási és a függetlenséggel, összeférhetetlenséggel kapcsolatban 

feltett kérdések. A szakértők válaszait a szakértői bizottság, és annak állandó munkatársa rendszeresen áttekinti, 

ellenőrzi. A feltett kérdések többségét a hatályban lévő jogszabályok alapján meg lehet válaszolni, azonban vannak 

olyanok, amelyek a szabályozási rendszerünk joghézagaira hívják a figyelmünket.    

Dr. Veit József Budapesti Corvinus Egyetem docense, Ph.D, a konzultációs szolgálat szakértője, a 

„Válogatás a konzultációs szolgálat kérdéseiből” című előadásában - mint azt az előadás címe is jelzi -, a 

konzultációs szolgálatához beérkező, számviteli témájú érdekesebb kérdések közül tallózott. A válogatás 

foglalkozik többek között a 2016-tól érvényes osztalék és osztalékelőleg témák új szabályaival, azzal, hogy 

a részesedések értékvesztésének visszaírása mennyiben kell, hogy automatikus legyen a számviteli törvény 

előírásai szerint, van-e lehetőségük a társaságoknak a részesedés piaci értékének meghatározására értékelési 

modelleket használni és az előzőeken túl választ kaphatunk még további érdekes szakmai kérdésekre.    

Biztos vagyok abban, hogy az előadások között mindenki talál a maga számára izgalmas és hasznos témát, 

ez mellett pedig találkozhatunk olyan neves és elhivatott szakemberekkel, akik ismereteik átadásán túl 

hozzájárulnak szakmánk társadalmi elismertségének növeléséhez.  

Hasznos időtöltést kívánok.  

 


