
2 számvitel • adó • könyvvizsgálat 2016/2. február

könyvv izsgá la t

 A 
köznapi és a szakmai 

életben is meghatározó 

fontosságú az ismeretek 

szintje és az ismeretek át-

adásának hatékonysága. 

Nem kell ezt bizonyítani a könyvvizsgálók 

számára, hiszen szakterületük egyik alap-

pillérét a számvitel, az üzlet – kommuni-

kációs szempontból kiemelt jelentőségű 

– speciális nyelve jelenti. Természetesen 

csak az arra érdemes, magas színvonalú 

tudást nyújtó, leellenőrzött, kimunkált in-

formációkat célszerű átadni. ,Ennek okán 

egyértelmű, hogy mind az információk 

előállítása, mind azok közlése minőségi 

követelményeket kell hogy kielégítsen. 

A könyvvizsgálók, valamint a szakmát 

képviselő köztestület, a könyvvizsgálói 

kamara ezirányú tevékenysége jelentős 

tartalékokkal rendelkezik, ez tetten érhető 

az elmúlt időszak – kamarát érintő - ese-

ményeinek értékelése során is.

Tekintélynövelés a cél
A könyvvizsgálói szakma tekintélyét csak 

a megszerzett szaktudás állandó fejlesz-

tésével lehet növelni. Az egyes törvényi, 

standardbeli változások, a közelgő au-

dit-reform egyre nagyobb követelményt 

támaszt a könyvvizsgálókkal szemben, 

amely magával hozza az oktatási, a to-

vábbképzési, és a könyvvizsgálati mód-

szertani terület folyamatos alkalmazko-

dásának igényét. Az ismeretek állandó 

fejlesztése megtérülő folyamat, amelynek 

hatása lehet a kamara tagok munkájának 

elismertségére illetve az egész kamarai 

szervezet reputációjának megítélésére. 

Az oktatás a változó jogszabályok vilá-

gában új megoldásokat keresve ad választ 

arra a kérdésre, hogy a könyvvizsgáló mit, 

hogyan, milyen módszerekkel vizsgáljon 

véleménye kellően alátámasztott kiala-

kítása során. A kamarai oktatás feladata 

megtanítani a könyvvizsgálókat arra, hogy 

saját maguk legyenek képesek fel mérni 

ismerethiányaikat, egyben biztosítani az 

adott területek ismeretéanyagának napra-

kész, megfelelő szintű és a gyakorlatban is 

alkalmazható el sajátításának lehetőségét.

Az elmúlt időszak törvényi, standardbe-

li változásai arra ösztönzik a kamara veze-

tőit, hogy olyan képzési formákat illessze-

nek a kamarai továbbképzés rendszerébe, 

amelyek költségtakarékossága mellett ha-

tékonyan biztosítják a kamarai tagok szak-

mai fejlődését. Az ismeretfejlesztés sikere 

a könyvvizsgáló, a helyi szervezetek és a 

kamarai központ, az egyes bizottságok és 

a speciális ismereteket kidolgozó tagoza-

tok közös munkájával valósulhat meg. En-

nek tervezése során szükséges a techni-

kai haladás figyelembevételével az eddig 

alkalmazott rendszerek továbbfejlesztése. 

Az ismeretfejlesztés hatékonysága a felve-

tett, érdeklődést keltő témán túlmenőleg 

az előadón, az alkalmazott oktatási mód-

szeren, és a számonkérésen múlik.

Az elmúlt években tesztelésre kerültek 

az e-learning képzési rendszerek, értéke-

lésre kerültek azok előnyei és hátrányai. 

A kamarai és más szervezetek tapaszta-

latainak áttekintése, a technikai feltételek 

megteremtése után szükséges, hogy a ka-

mara szakmai képzése területén mind na-

gyobb szerepet kapjon az online oktatás.

A költséghatékonyság előnye mellett 

szót kell ejteni az online  a képzési rend-

szer tervezett bevezetésének azon hátrá-

nyáról, hogy így számottevően csökkenhet 

a tagok egymás közötti kommunikációja.  

Emellett kezelni kell a kamarai tagok kor-

összetételéből és az informatikai rendsze-

rek kezelésében fennálló eltérő jártásság-

ból fakadó problémákat. A fentiek ellenére 

mégis úgy véljük, a bevezetés hosszabb 

távon megtérülő folyamat, a nemzetközi 

tendenciákat és saját kamarai lehetősége-

inket is figyelembe véve a korszerű okta-

tási rendszer működésével terveink szerint 

megfelelő szintű szakmai fejlődést tudunk 

elérni a kamarai tagság körében.

Az oktatás minőségbiztosítása rend-

szerint számonkérésen alapul. Az oktató 

szakmai és előadó képessége, a tananyag 

színvonala, az oktatás helyszíne és a szer-

vezők az elmúlt időszakban minősítésre 

kerültek. Az értékelések alapján mérhető, 

hogy az elkövetkező időszakban hol és 

mit szükséges javítani. Az átadott ismeret-

anyag visszacsatolása néhány próbálkozás 

kivételével nem történt meg. Az elhang-

zott ismeretanyag gyakorlati alkalmazása 

azon is múlik, mennyiben sikerült azt el-

sajátítani, ezért szükséges, hogy a kamara 

továbbképzési rendszerében is a további-

akban beillesztésre kerüljön a számonké-

rés rendszere.

Az online oktatás és a kommunikáció fejlesztése  
a kamarában

A könyvvizsgálati feladatok összetettsége ma már alapvető szükségletként írja el a terület szakembere-
inek az informatika használatát – érthető tehát a cél, hogy a könyvvizsgálói képzésben, a tudásmeg-
osztásban és a tagok közötti kommunikációban is hangsúlyosabb szerepet kapjon az informatika.

Dr. Hegedűs Mihály – Dr. Pál Tibor

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
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A tagság és a felügyeleti szerv elvárása 

szerint a szakmai és érdekképviselet ha-

tékonysága a kamara professzionális szin-

tű működésétől függ. A kamarai tag min-

dennapi munkája során alapvető érdek, 

hogy naprakész, közvetlen információk-

kal rendelkezzen, s ugyanez az érdek je-

lentkezik a kamara szervezetei oldaláról 

is. Hatékony szakmai és érdekképviselet 

csak úgy valósítható meg, ha a szükséges 

információkkal a szervezet egésze rendel-

kezik. Ezért bővíteni kell a bekérendő in-

formációk körét, illetve a kamarai tagok 

részére visszacsatolás szükséges az általuk 

adott adatok kommulált eredményeiről, az 

azokból levonható következtetésekről.

Több kommunikáció
A tapasztalatok alapján szükséges a kom-

munikáció fejlesztése, amely minden te-

rületen kiemelt jelentőséggel bír. Közös 

érdek, hogy az elkövetkező időszakban 

aktívabb legyen a tagok egymás közötti, a 

kamara és a tagság közötti kommunikáció, 

egyúttal szükségszerű a gazdasági élet sze-

replői, más szakmai, érdekképviseleti szer-

vezetek felé folytatott kamarai kommuni-

káció javítása is. Ugyancsak közös érdek 

az eredmények és az esetleges hiányossá-

gok megfelelő szintű kommunikálása, mert 

csak így lehet javítani a kamara szakmai 

elismertségén. Az információk bővítése, 

elektronikus feldolgozása elősegítheti a 

kamara és a Közfelügyeleti Hatóság közötti 

további együttműködését, a párhuzamos 

adatszolgáltatások elkerülését.

A könyvvizsgálói munka alapvető ré-

szévé vált az informatikai eszközök al-

kalmazása, amely egyrészt a saját munka 

megszervezését és dokumentálását, más-

részt az auditálandó cég elektronikus ada-

tainak vizsgálatát jelenti. Az informatikai 

rendszerek működtetésével a könyvvizs-

gálói munka dokumentumai digitalizálha-

tóak, a kontroltesztek elvégzésére számos 

segítő alkalmazás beépíthető.

Alapvető szükséglet 
.A dinamikusan változó, globalizálódó 

üzleti és számviteli környezetben a szá-

mítógépes információrendszer befolyá-

solja, alakítja az alkalmazott kontroll 

rendszert. A könyvvizsgálóknak ezért a 

közeljövőben fokozottabban fel kell ké-

szülniük az elektronikus dokumentumok, 

adatállományok  (email, weblap, elekt-

ronikus aláírás, elektronikus adatszolgál-

tatás , fokozottabb kontrolteszt alkalma-

zása, elektronikus rendszerek vizsgálata 

[IT audit]) alkalmazására, ellenőrzésére, 

vizsgálatára. A hagyományos papír ala-

pú könyvvizsgálati dokumentumkezelés 

egy idő után – a rendszerek fejlődésé-

vel - áttekinthetetlen lesz, a szükségsze-

rű kontrollrendszerek tesztelésére az al-

kalmazhatatlanná válik. Az elektronikus 

alkalmazások használata növeli a könyv-

vizsgálati munka szakmai megalapozását, 

könyvvizsgálati programban foglaltak ha-

tékony megvalósítását.

Az informatikai rendszerek fejlődése 

kikényszeríti a könyvvizsgálók informati-

kai tudásának fejlesztését, amely az Excel 

alkalmazása mellett azt is igényli, hogy 

a könyvvizsgáló valamely könyvvizsgálati 

munkát segítő alkalmazás birtokában le-

gyen, munkája során azt hatékonyan al-

kalmazni tudja, a változásokat folyama-

tosan nyomon kövesse. A kamara már 

korábban közzétette az „Informatikai au-

dit a könyvvizsgálatban” című módszer-

tani útmutatót, amelynek elsődleges cél-

ja az volt, hogy a könyvvizsgálók részére 

olyan elvi, gyakorlati és eljárási útmutatást 

adjon, amely segíti az informatikai rend-

szerek megismerését, s azok használatá-

ból fakadó kockázatok felismerését is. 

A kamara és a tagjainak közös feladata 

az informatikai tudás fejlesztése és a le-

hetséges, hatékonyan működő eszközök 

megkeresése. A könyvvizsgáló felelőssé-

ge ismereteinek bővítése, a kamara fel-

adata az ehhez szükséges keretek bizto-

sítása. A szakmai fejlődés továbbvezető 

útjának keresése együttes gondolkodást 

feltételez, közös feladat, amelyet a szak-

mai színvonal javítása érdekében a tagnak 

és a kamarai szervezetnek egyaránt el kell 

végeznie. Valószínűsíthetően az első idő-

szakban nem lesz könnyű ezen az úton 

járni, de látni kell, hogy az informatikai 

és kommunikációs fejlesztéseknek nincs 

valós alternatívája. Az is bizonyos, hogy 

a kezdeti nehézségeket követően a most 

meglépett fejlesztések nagymértékben 

hozzá fognak járulni a kamara és - ami 

ugyanazt jelenti – a könyvvizsgálók szak-

mai életének sikeresebbé tételéhez. 

a könyvvizsgálói munka alap-
vető részévé vált az informa-
tikai eszközök alkalmazása. 
A dinamikusan változó üzle-
ti és számviteli környezetben 
a számítógépes információ-
rendszer alakítja az alkalma-
zott kontroll rendszert, így 
a könyvvizsgálóknak fel kell 
készülniük az elektronikus  

dokumentumok mind nagyobb 
körének vizsgálatára


