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Az Informatikai Tagozat önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése,
összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése, ezen belül a
könyvvizsgálatokat támogató informatikai módszerek feltárása, fejlesztése és elterjesztése
érdekében működik. Az informatika használata megkerülhetetlen, és ezt ma már senki sem
vitatja. A könyvvizsgálók munkavégzését egyre több speciálisan fejlesztett program és
szakmai ajánlás támogatja. A megoldások átszövik a napi munkavégzés minden fázisát, reális
célkitűzés a papírmentes dokumentálás, tesztelés, ellenőrzés, archiválás. A tagozat tagjai és
az aktív könyvvizsgálók azt várják a tagozati elnökségünktől, hogy folyamatosan segítsük a
megismerés és az alkalmazás folyamatát, csökkentsük az esetleges versenyhátrányt okozó
helyzeteket.

A tagozattal szembeni elvárások teljesítéséhez az elnökség az alábbi témakörökben volt aktív
az elmúlt évben:

- E-learning koncepció bevezetése a kamarai kötelező oktatásban,
- a video kommunikációs rendszerű oktatás lehetőségeinek áttekintése, javaslat a

kamara elnöksége részére,
- új tematikájú számítógépes gyakorlati vizsga bevezetése a könyvvizsgálói oktatásban,
- az Országos Könyvvizsgálói Konferencia Informatikai Szekciójának megszervezése,
- az IFRS Foundation-nal (IASB) kötött szerződés alapján folyamatban van az IFRS -XBRL

taxonómia fordítása angol nyelvről magyarra, mely alapján magyar nyelven is lehet
majd készíteni IFRS alapú beszámolókat XBRL-ben, illetve a taxonómia kibővítésével a
magyar számviteli törvény alapján is. (résztvevők:PSZAF, KPMG, AUDIT XBRL Bt,
KOVEX Kft., CONSULTATIO Kft.),

- elkészült az XBRL 2.1 - XBRL szabvány magyar nyelvű fordítása angol nyelvről,
- elkezdődött, és folyamatban van egy ontológiát magába foglaló, tudásbázisú,

többnyelvű, és egyidejűleg az XBRL nyelvű beszámoló készítését segítő program
fejlesztése és feltöltése az AUDIT XBRL Bt és a KOVEX Kft. együttműködésében,

- könyvvizsgálók kötelező továbbképzése helyi szervezésben (több mint 30 előadás),
- lehetőséget kaptunk a felsőoktatásban való részvételre a BGF és a Corvinus Egyetem

mesterképzésein,
- folytatódott az egységes adatexportok elterjesztése, jelenleg 45 programból érhető

el az alkalmazás,



- megismételtük a kedvezményes mobil szkenner beszerzési akciót,
- felhívtuk a figyelmet az adatok átvételével, megőrzésével együtt járó felelősségre és

az adatbiztonság fokozásának lehetőségeire,
- javaslatokat fogalmaztunk meg a könyvvizsgálók általános informatikai ismereteinek

továbbfejlesztésére, 16-20 órás informatikai tematikát dolgoztunk ki a könyvvizsgálat
során szükséges legfontosabb alkalmazások, programok megismertetésére és a
készségfejlesztésre,

- felhívtuk a figyelmet a tanulás folyamatosságára,
- a kamarai honlap fórum oldalán három témakörben nyitottunk konzultációs

lehetőséget,
- ismét felvettük a kapcsolatot az Állami Számvevőszékkel, 2013-ban szakmai

találkozón mutattuk be a könyvvizsgálatok során alkalmazott módszertani, technikai
megoldásokat, felhívtuk a figyelmet a költségvetési szervek ellenőrzésében való
közreműködés lehetőségére.
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