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A PwC Magyarország félévente 
megjelenő könyvvizsgálati 

hírlevelével, az Iránytűvel megbízható 
útmutatást kívánunk nyújtani  

a vállalati beszámolók, kockázatok, 
üzleti modellek, stratégiák és 

vállalatirányítás világában 
tevékenykedő szakembereknek. 

Hírlevelünk első számában beszámoltunk többek között arról, 
hogyan növelhetik vállalatuk beszámolási folyamatainak 
hatékonyságát, illetve hogy mi a valódi szerepe az auditbizottság 
tagjainak. A témát a Felelős társaságirányítás kérdései című 
rendezvénysorozaton is érintettük. A Budapesti Értéktőzsdével 
közösen szervezett esemény szeptemberben újabb állomásához 
érkezett, erről is olvashatnak aktuális számunkban. 

Fedor Péter kollegánk a vállalati kockázatkezelés kihívásairól és 
eszközeiről ír, melynek jelentősége egyre fontosabb a mai változó 
gazdaságban, ingadozó árfolyamok és megjósolhatatlan piaci 
trendek közepette. Szakértőink segítenek eligazodni az igen 
bonyolult halasztott adók számításában, illetve lényegesen 
módosult a számvitel rendjének megsértése bűncselekmény – 
erről is beszámolunk. 

A folyamatos tanulás és képzés fontosságát szem előtt tartva a 
PwC’s Academy Tehetségprogramot indított, a programhoz 
csatlakozó MVM Csoport képviselőjét és egy friss végzőst 
kérdeztünk a tapasztalatokról. Már rutinosabb, pénzügyi 
szakembereknek szóló, IFRS alapok elsajátítását biztosító 
képzésünkről is rövid közvélemény kutatást végeztünk. 
Magyarországon most zajlanak a tárgyalások az IFRS kötelező és 
opcionális alkalmazási körének bővítéséről. Hírlevelünkben 
körbejártuk a régió országait és a tapasztalatok alapján 
igyekszünk körképet adni arról, milyen következményekkel járhat 
az átállás.   

Reméljük, hírmagazinunk hasznosnak bizonyul majd mindazok 
számára, akik munkájuk során jelentéstételi vagy 
vállalatirányítási kérdésekkel foglalkoznak. 

Üdvözlettel, 
 
Balázs Árpád 
Üzletágvezető
Könyvvizsgálat
PwC Magyarország

Kedves Olvasó!

http://www.pwc.com/en_HU/hu/hirujsagok/assets/iranytu_1._szam_2013._aprilis.pdf
http://www.pwc.com/hu/hu/events/kockazatkezeles_mint_tarsasagiranyitas_fo_komponense.jhtml
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A PwC legutóbbi Vezérigazgató Felméré-
se szerint a magyar cégvezetők 80 szá-
zaléka, globálisan 81 százaléka szerint 
komoly fejtörést okoz a kiszámíthatatlan 
gazdasági növekedés és az erre reagáló 
akciótervek megtervezése. A tanulmány 
szerint a bizonytalanságot csak fokozzák 
az árfolyamingadozások, a szakemberhi-
ány, a piaci trendek megjósolhatatlansá-
ga, a technológiai változások és még egy 
sor egyéb tényező. Ilyen komplex prob-
lémákra nem könnyű megtalálni a jó 
választ, főként úgy, hogy a „hatékonyság 
mindenekfelett” vezérelv mentén a dön-
tések megfelelő minőségű támogatása is 
korlátokba ütközhet. 

A vezetőkön egyébként is egyre nagyobb 
a teljesítménynyomás, így gyakrabban 
kényszerülnek átgondolni, hogy melyek a 
felelősségi körük legkritikusabb alappil-
lérei. Ilyenkor jól jön egy kockázattuda-
tos támogatás, ami segíti az ilyen dönté-
seket, megmondja, hogy milyen kockáza-
tok, mennyire veszélyeztetik a céloknak 
való megfelelést és segítenek a kockázat-
csökkentő lépések tervezésében. Egyre 
komolyabb igény merül fel egy olyan 
eszköz iránt, ami a bizonytalanságot 
csökkenti, vagy legalábbis értelmezhető 
formába önti a vezetés számára, így a 
kockázatokra tett válaszlépések tervezé-
se és végrehajtása nemcsak pontosabb, 
hanem olcsóbb és eredményesebb is 
lehet. Ezt az eszközt hívja a szakma vál-
lalati kockázatkezelésnek (ERM). 

Ez az igény persze nem csak a válla-
latvezetők irányából erősödik, hanem 
a globális szabályozók is egyre inkább 
elvárják, hogy a társaságok összehangolt 
kockázatkezeléssel növeljék működésük 
transzparenciáját. Magyarországon ez a 
szabályozói elvárás egyelőre a pénzügyi 

A mindenhol tapasztalható gazdasági kihívások mind mikro-,  
mind makroökonómiai szinten erősítik a bizonytalanságot.  
A vállalatok keresik a megfelelő stratégiai válaszlépéseket, alakítják 
struktúrájukat, áthangolják tevékenységüket. Ilyen helyzetben sokat 
segíthet egy olyan módszer, ami felhívja figyelmünket a várható belső 
és külső kihívásokra és segít a megfelelő lépések kialakításában.

ERM: a vállalat integrált szenzora
Kockázatkezelési kihívások 

A kockázatkezelés, mint a jó társaságirányítás 
egyik fő komponense 
Szakmai workshop

A PwC Magyarország és a Budapesti 
Értéktőzsde 2012-ben indította útjára  
„A felelős társaságirányítás kérdé-
sei” című eseménysorozatot, kifejezetten 
az ellenőrző szerepkört betöltő testületek 
tagjai számára, akiknek kiemelten fontos, 
hogy tisztán lássanak a rohamosan átala-
kuló szabályozói környezetben.

Az ingyenes rendezvénysorozat negyedik 
állomására 2013. szeptember 19-én került 
sor. A szakmai workshopon arról tartottak 
előadást szakértőink, hogy melyek egy 
jó társaságirányítás fő komponensei 
és alapelvei, kiemelten a tudatos koc-
kázatkezelés jelentőségére és gyakorlati 
alkalmazhatóságára vonatkozóan. Az elő-
adáson a PwC Magyarország vezető mun-
katársa, Berta Nóra menedzser kísérelt 
meg választ adni olyan kérdésekre, mint: 

 » Melyek egy társaságirányítás főbb 
komponensei? 

 » Mit érdemes átgondolni, felülvizsgálni 
a társaságirányítás teljesítményével 
kapcsolatban? 

 » Hol ronthatjuk el társaságunk 
irányítását és ennek mi a 
következménye?

 
 
Ezt követően a résztvevők előadást hall-
hattak a kockázatkezelés jelentőségéről, 
buktatóiról, majd Horváth Gábor, a MOL 
Nyrt. kockázatkezelési vezetője ismertette 
a MOL kockázatkezelési történetét, jelen-
legi módszertanát és a korábbi tapasztala-
tokból levonható tanulságokat. A pénzügyi 
kockázatkezelésről szóló előadáson Berki 
Ervin, a PwC vezető menedzsere ismertet-
te a 2013-ban hatályba lépett EMIR szabá-
lyozás főbb elemeit.

Rendezvényünkön olyan prominens cé-
gek képviselői vettek részt, mint a BVK 
HOLDING Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., 
a Generali-Providencia Biztosító Zrt., 
a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő 
Európai Részvénytársaság, az ING Biz-
tosító Zrt., a MÁV Zrt., az MFB Invest 
Zrt., a Richter Gedeon Nyrt., a Synergon 
Informatkai Nyrt. és a TEVA Magyaror-
szág Zrt.

Az eseménysorozat eddigi rendezvénye-
inek témáit és az elhangzott előadásokat 
megtalálja weboldalunkon: http://www.
pwc.com/hu/hu/events/kockazatkezeles_
mint_tarsasagiranyitas_fo_komponense.
jhtml. Rendezvénysorozatunk 2014-ben 
tovább folytatódik! Ha szeretne részt venni 
következő workshop előadásain, kérjük, 
keresse fel munkatársunkat:

Füleky Ági
+36 1 461 9309
agi.fuleky@hu.pwc.com
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és államigazgatási szektorban érezhető, 
de az ez irányú trend mindenhol egyér-
telmű. Itthon is sok a bizonytalanság, 
hónapról hónapra változnak a jogsza-
bályok, a piaci trendek, az árfolyamok 
volatilitása magas. Ezért az utóbbi évek-
ben megnőtt a kockázatkezelés jelen-
tősége, és az ezzel szemben támasztott 
elvárások is. A szakértőknek ugyanakkor 
csökkenő keretből kell az egyre erősödő 
kihívásoknak megfelelni. 

Ilyen körülmények között az ERM 
akkor lehet sikeres, ha olyan integrált 
folyamatként valósul meg, ahol a kocká-
zatkezelési szakember együtt dolgozik a 
kockázatfelelősökkel. Ők azok, akiknek 
a munkáját a leginkább érinti egy adott 
kockázat, és akik átlátják a kritikus pon-
tokat. Kockázatkezelési szakember lehet 
egy erre dedikált szakértő, vagy akár 
a szervezet megfelelőségi vagy belső 
ellenőrzési szakembere, aki egy munka-
körben hatékonyan tudja ellátni a kap-
csolódó feladatokat. Az ő feladata, hogy 
összehangolja a kockázatkezelési mód-

szertant a szervezeti sajátosságokkal, a 
vállalati stratégiával és hogy felkészítse 
a vezetést a kockázatkezelés megfelelő 
alkalmazására mind stratégiai, mind 
operatív szinten. Gyakori hiba, hogy bár 
kijelölnek egy kockázatkezelésért felelős 
szervezeti egységet, de ennek maga a 
tevékenység nem válik igazán részévé. 
Ekkor valóban megkérdőjeleződik az 
ERM értékteremtő képessége, hiszen 
csak az adminisztráció növekedését ta-
pasztalhatjuk. Hiába hoz a szakember 
egy kiforrott, a legjobb gyakorlatokon 
alapuló módszertant, ha a teljes szerve-
zeti kultúra nem tud vele azonosulni. Ha 
ki akarjuk aknázni a kockázatkezelésben 
rejlő lehetőségeket, akkor a módszertani 
fejlődést össze kell hangolni a szervezeti 
kockázattudatosság evolúciójával, ami 
nem egyszerű feladat. Ha sikerül, akkor 
olyan – vállalatunk működésébe épített 
– szenzorokat nyerünk, amely időben 
felhívja figyelmünket mind a belső, mind 
a külső veszélyekre. Ha nem, akkor ma-
rad a kockázatkezelés egyetlen alternatí-
vája: a spontán tűzoltás és pánik. 

A cikk szerzője Fedor Péter,  
a PwC Magyarország menedzsere.

A cikk a Világgazdaság  
2013. szeptember 17-ei  számában  

jelent meg.
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Nagyvállalkozások, szabályozók, a szakma és a vezető magyarországi könyvvizsgáló 
társaságok részvételével megkezdődtek a kerekasztal-tárgyalások a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok [IFRS] magyarországi bevezetéséről. Amennyiben 
ezen tárgyalások a szabványok bevezetésével zárulnának, akkor a jelenlegi körnél 
szélesebb réteget érintene a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő 
jelentéstételi kötelezettség. Az, hogy mely társaságok lennének a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok alkalmazására kötelezve, még nyitott kérdés. Éppúgy, mint 
a lehetséges új szabályozás bevezetési időpontja, illetve az, hogyan és milyen átmeneti 
intézkedésekkel kerülne sor az átállásra.

Jelentős előnyöket jelenthet 
az IFRS magyar bevezetése

Bár a változás bevezetéskor várhatóan 
több munkát jelentene mind a beszámo-
lók összeállítói, felhasználói és az azokat 
adózási, társasági-, cégjogi vagy egyéb 
okból ellenőrzők, felügyelők számára, 
ám hosszabb távon jelentős előnyökkel 
járna. Csökkentheti az adminisztrációs 
terheket, különösen azon vállalkozások 
esetében, amelyek egy nemzetközi vagy 
multinacionális csoporthoz tartoznak, 
hiszen ők a magyar számviteli törvény 
előírásainak megfelelő beszámolójuk 
mellett már ma is gyakran készítenek 
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardoknak megfelelő jelentéseket, 
beszámolókat külföldi anyavállalatuk 
számára. Az IFRS egy stabil, jobbára 
kiszámítható jelentési rendszert 

testesít meg. A szabványrendszert a 
londoni székhellyel és széleskörű szak-
apparátussal rendelkező Nemzetközi 
Számviteli Szabványalkotó Bizottság 
[International Accounting Standards 
Board, IASB] fejleszti folyamatosan. Az 
IASB mellett egy értelmező bizottság 
is működik, amelyhez bárki fordulhat a 
számviteli szabványok értelmezésével 
kapcsolatos kérdéseivel, amennyiben 
azok alkalmazását nem találja egyértel-
műnek. Az elmúlt évtizedek bizonyítot-
ták, hogy a szabványrendszer bár évről-
évre változik, ezen változások azonban 
széleskörű egyeztetést követően, és kellő 
idejű átmeneti időszakot követően kerül-
nek bevezetésre. 

IFRS 
Magyarországon

A jelenlegi magyar szabályozás 
szerint a tőzsdei cégek konszolidált 
beszámolóját az IFRS-nek megfe-
lelően  kell elkészíteni. A „tőzsdei” 
kereskedés ebben az esetben bár-
milyen értékpapírnak valamely 
EU tagállam „szabályozott piacán” 
való forgalmazására vonatkozik, 
legyen az részvény, kötvény vagy 
akár jelzáloglevél. A magyar szám-A magyar szám-
viteli törvény 10. § (3) bekezdése 
szerint bármely más társaság 
választhatja, hogy konszolidált 
beszámolóját IFRS szerint készí-
ti, ami egyben kiváltja a magyar 
számviteli törvény szerint készített 
konszolidált beszámoló készítési 
kötelezettségét. 

A társaságok szintén választhatják, 
hogy egyedi beszámolójukat IFRS 
szerint is elkészítik, ez azonban 
nem jelent felmentést a magyar 
előírásoknak megfelelő beszámoló 
készítése alól.
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Hol állunk most régiós összehasonlításban?

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardokat hazánkban kötelező-
en alkalmazók köre megegyezik az 
1606/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet minimum követelmé-
nyeivel.

A Közép-Kelet-Európai régió EU 
tagországaival összehasonlítva azt 
látjuk, hogy a magyar szabályozásnál 
minden ország szélesebb körben al-
kalmazza az IFRS-t. 

Szlovákiában gyakorlatilag a tel-
jes gazdasági szférára kiterjed a 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok alkalmazása, vagy kö-
telező, vagy választható formában. 
Azok a Szlovákiában bejegyzett cégek, 
amelyek IFRS szerint készítik el egye-
di vagy konszolidált beszámolójukat, 
választhatnak, hogy melyik beszámo-melyik beszámo-
lási rendszer szolgáljon az adózásuk 
alapjául. Ezzel lehetőséget kapnak 
adminisztrációs terheik jelentős 
csökkentésére, ami nagyban növeli az 
IFRS elfogadottságát.

 
Oroszország – jóllehet nem tagja az 
Európai Uniónak, mégis előttünk jár 
az IFRS minél szélesebb körben való 
alkalmazását tekintve. Lényegében a 
konszolidált beszámolók teljes 
körére kiterjed az IFRS kötelező 
alkalmazása, míg Magyarországon 
csak a konszolidált beszámolók szűk 
körére, a tőzsdei társaságokra.

Lengyelországban az IFRS köte-
lező alkalmazása a pénzügyi vállal-
kozások konszolidált beszámolójára 
is kiterjed, emellett bármely társaság 
választhatja az IFRS alkalmazását 
egyedi és konszolidált beszámolójá-és konszolidált beszámolójá- beszámolójá-
nak készítésekor, mellyel kiválthatja a 
helyi szabályozók szerinti beszámoló 
készítést.

Litvániában a helyi számviteli előírá-
sok 2014.01.01.-től teljes mértékben 
megfelelnek az IFRS-eknek. Mace-
dóniában is folyamatban van a teljes 
harmonizáció. 

Magyarországon most zajlanak a tár-
gyalások az IFRS kötelező és opcioná-
lis alkalmazási körének bővítéséről.

A jelentésrendszert mind régiónkban, 
mind pedig a világ számos országában 
alkalmazzák; néhol teljeskörűen (vál-
lalkozási mérettől, tevékenyégi körtől 
vagy tőzsdei bevezetéstől függetlenül), 
néhol azonban ennek alkalmazása csak 
bizonyos feltételek teljesítése esetén 
követelmény.  A gyakorlat abból a szem-
pontból is változatos, hogy a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardoknak 
megfelelően elkészített pénzügyi be-
számoló adatai mennyiben jelentik az 
alapját az adózási számításokhoz, vagy a 
prudenciális (tőkemegfelelési) mutatók 
meghatározásához. A fentiekben emlí-
tett adminisztrációs tehercsökke-
nés nyilvánvalóan abban az esetben a 
legnagyobb, amennyiben mind az adó-
rendszer, mind pedig a tőkére vonatkozó 
prudenciális előírások nagymértékben 
építenek a Nemzetközi Pénzügyi Beszá-
molási Standardoknak megfelelően elké-
szített pénzügyi beszámoló adataira.     

A hatásfelmérés jelen pillanatban is fo-
lyamatban van. Ennek természetesen ré-
szét képezi a számviteli-, adó- és cégjogi 
megfontolások mellett az is, hogy vajon 
rendelkezésre áll-e a feladattal megbir-
kózni bíró szakemberállomány, aki 
megfelelő ismeretekkel bír. Nélkülük 
ugyanis nem következhet be a változás. 
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2011 decemberében tették közzé a jö-
vedelemadó pénzügyi elszámolásának 
fejlesztéséről kiadott munkapapírt, hogy 
vitát kezdeményezzenek a szabványalko-
tók és az alkalmazók között arról, vajon 
a jövedelemadó szabványt (IAS 12) mó-
dosítani vagy teljesen újraírni szükséges. 
Az EFRAG és az FRC most tette közzé 
a kapott visszajelzések összesítését, és 
válaszát a főbb felmerült kérdésekre.

Majdnem minden válaszadó megjegyez-
te, hogy az IAS 12-nek mind koncepció-
ját tekintve, mind az alkalmazás szintjén 
jelentős hiányosságai vannak, melyeket 
orvosolni kell. A válaszadók azonban 
szívesebben látnák a jelenlegi szabvány 
módosításait, minthogy újraírják azt, 
az új alapelvek mentén megfogalma-
zott és beadott javaslatok alapján. Az ő 
meglátásuk szerint ezek egy része nagy 
bevezetési költségeket vonna maga után, 
ugyanakkor a felhasználók számára nem 
hozna jelentős hasznot.

Azok a válaszadók, akik a szabvány 
újraírását támogatták, általában az el-
határolás szemléletű megközelítés mel-
lett tették le voksukat, mondván, hogy 
a jövedelemadó elszámolásának olyan 
alapelvek mentén kell történnie, amely 
biztosítja, hogy az adó követelések és kö-
telezettségek elszámolása az IASB által 
kiadott Keretelvekben meghatározott 
kritériumnak megfelel.

A vitairat javaslatainak  
támogatottsága

Leginkább támogatott:

 » effektív adó egyeztetés,
 » halasztott adó követelések és adó vesz-
teségek közzétételének fejlesztése,

 » bizonytalan adópozíciók megállapí-
tása.

Legkevésbé támogatott:

 » a befizetett adó és a kimutatott adó-
költségek egyeztetése,

 » halasztott adó követelések és kötele-
zettségek diszkontálása,

 » bizonytalan adópozíciók közzététele,
 » olyan közzétételek, amelyek előrejelzé-
seket és „vállalatérzékeny” információ-
kat tartalmaznak.

Halasztott adó:  
 módosítás, vagy újraírás?

A halasztott adó számítás bonyolultsága tekintetében Magyarország a világ 
élvonalába tartozik. Éppen ezért érdemes beszámolni a vonatkozó szabvány 
fejlesztésére vonatkozó munkacsoport eredményeiről.  A jövedelemadó 
elszámolásával foglalkozó Nemzetközi Számviteli Szabvány alkalmazása 
bonyolult, de nem alapvetően elhibázott. A szabványt nem kell újraírni, csak 
módosítani, mondják az EFRAG (Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó 
Csoport) és a nagy-britanniai FRC (Pénzügyi Beszámolási Tanács) által kiadott 
vitairat válaszadói. 

Mindezek alapján vélhetően rövid- és 
középtávon sem várható jelentős vál-
tozás a halasztott adó számításában. A 
magyar társaságok számára tehát to-
vábbra is komoly kihívást fog jelenteni a 
halasztott adó számítása, részint azért, 
mert több, IFRS szerint jövedelemadó-
nak minősülő adónemmel kell külön 
számolni (pl. iparűzési adó, vagy ’Robin 
Hood’ adó), másrészt még az alap tár-
sasági adóra vonatkozó halasztott adó 
is komplex számítást igényel, például az 
eredménytől függő különböző adókul-
csok miatt.



IRÁNYTŰ 2. szám • 2013. november 8

Radványi László, a PwC Magyarország könyvvizsgálati üzletágának 
egyik igazgatója Mics Kornélt, az AUDI Hungaria Accounting/
Treasury menedzserét kérdezte üzleti tapasztalatairól és a PwC-vel 
való együttműködéséről.

Bizalom, függetlenség, 
ügyfélközpontúság
Mics Kornél szerint ezek PwC könyvvizsgálóival 
való jó kapcsolat fő pillérei

Mióta van kapcsolatban  
a PwC Magyarországgal?

Ez valójában egy nagyon régóta jól mű-
ködő kapcsolat, ami még 1997 tavaszán 
indult. Akkor kezdtem ugyanis az AUDI 
Hungaria vám területén dolgozni. Az 
akkoriban még vámszabadterületként 
működő vállalat szakterületének ve-
zetőjeként számos szakmai témában 
élveztem a PwC támogatását. Az uniós 
tárgyalások komolyra fordulásakor én 
vezethettem a vám oldaláról vállalatunk 
csatlakozási projektjét, így kapcsolatunk 
még intenzívebbé vált. 

Az uniós belépést követően átvettem 
a Bank és Cash management osztály 
vezetését, ettől kezdve új szakasz nyílt 
a közös munkában, immár a PwC 
könyvvizsgálati osztályának kollégái-
val dolgoztam együtt. 2007-től 3 éven 
keresztül a szállítói, vevői könyvelési 
terület vezetőjeként tevékenykedtem, 
ahol értelemszerűen szintén megmaradt 
a szoros szakmai együttműködés. Ter-
mészetesen a legintenzívebb kapcsolat a 
mostani pozíciómból fakadóan alakult 
ki, hiszen jelenleg az AUDI Főkönyvi és 
Eszközgazdálkodási részlegét vezetem, 
ami magában foglalja a klasszikus fő-
könyvi tevékenységet, a tárgyi eszköz-
gazdálkodást és a banki területet is, de 
ide tartoznak például a részesedéseink 
értékeléseivel kapcsolatos feladatok is. 
Ezek mind-mind olyan kérdésköröket 
foglalnak magukban, amelyek kiemelke-
dő együttműködést igényelnek, hiszen 
negyedévente auditálnak is bennünket a 
PwC szakemberei.

Mit tart fontosnak a könyv-
vizsgáló és az ügyfele közötti  
kapcsolatban?

Én tényleg hiszem azt, hogy ez csak egy 
bizalmi kapcsolat lehet. Ha az ügyfélben 
nincs meg a bizalom a könyvvizsgáló 
felé, akkor jobb, ha azonnal új partnert 
keres magának. A könyvvizsgálat az 
ügyfél érdekében történik és nagyon 
fontos eleme kell legyen bizonyos rizikók 
felismerésének. A jó könyvvizsgáló olyan 
extra szakmai kontroll, ami segíti az 
ügyfél döntéshozóit és rávilágít azokra 
rizikókra, szakmailag nem megfelelően 
kezelt eseményekre, amiket az adott 
szervezet belülről, önerőből esetlegesen 
nem képes felismerni, vagy bár felisme-
ri, de nem képes megfelelő válaszokat 
adni az adódó problémákra.  

A bizalmi viszonyrendszeren túl termé-
szetesen rendkívül fontos a része a kap-
csolatnak a könyvvizsgálói függetlenség. 
Az az ügyfél és könyvvizsgáló közötti 
kapcsolat, ami sosem vezet szakmai 
vitákhoz, nagy eséllyel nem valósítja 
meg a megfelelő szakmai kontrollt, és 
ilyen módon nem is érheti el a célját, 
nem képes plusz biztonságot nyújtani a 
gazdálkodónak.

A fenti két pilléren túl van egy harma-
dik szempont is, amit könyvvizsgálati 
ügyfél révén nagyon fontosnak tartok és 
elvárok a könyvvizsgálótól. Ez pedig az 
ügyfélközpontúság. Álláspontom szerint 
a könyvvizsgálói munka - az állandóan 
fejlesztendő szakmai felkészültség mel-
lett- talán legnagyobb kihívása az, hogy 

Mics Kornél,  
az AUDI Hungaria Accounting/Treasury 
menedzsere
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bár a könyvvizsgáló kontrollálja a gaz-
dálkodót, mégis ügyfeleként kell tudni 
kezelnie. Ez nyilvánvalóan erősen visz-
szautal a bizalom kérdéskörére, ha pedig 
még konkrétabban akarok fogalmazni, 
akkor ez tudja megalapozni az ügyfél 
oldaláról a bizalmat. Véleményem sze-
rint az a könyvvizsgáló tud hosszútávon 
eredményesen dolgozni, aki ezt a három 
fontos alapelvet a mindennapokban is 
képes megvalósítani az ügyfeleivel való 
együttműködés során.      

Milyennek tartja a PwC-vel való 
együttműködését?

Én azt gondolom, hogy a mi együttmű-
ködésünk mindenben megfelel az előző 
kérdéskörben megfogalmazott elvárá-
soknak. Sikerült az évek során egy olyan 
bizalmi viszonyt kialakítunk, aminek az 

alapja a szakmaiság és ebből fakadóan 
gyakran a konstruktív vitáktól sem men-
tes. Ezek a viták viszont mindig azt szol-
gálják, hogy megoldásokat találjunk. 

Szeretnénk, ha a szakmai tartal-
mon kívül valami személyeset is 
elárulna magáról. 

Ami talán érdekes lehet velem kapcso-
latban, hogy nem csak lokálpatriótaként, 
hanem elkötelezett sportrajongóként 
is büszke vagyok a győri sportélet két 
fontos csúcs egyesületben betöltött 
szerepemre. A Győri AUDI ETO KC 
kézilabda klub AUDI Hungariat képvi-
selő elnökségi tagjaként talán egy picit 
személyesen is hozzájárulhattam ahhoz 
a fantasztikus sikerhez, amit az előző 
idényben a Bajnokok Ligájának megnye-
rése jelentett. A BL trófea mellett pedig 

egy magyar bajnoki címet és magyar 
kupa győzelmet is ünnepelhettünk a 
csapattal. Ennél többet klubszinten nem 
lehet elérni, és erre - azt hiszem - méltán 
lehet mindenki büszke a vállalatunknál 
és a városban. A másik klubban, az ETO 
FC-ben - szintén az AUDI Hungaria 
delegált képviselőjeként - a felügyelő-
bizottság tagjaként támogatom a klub 
managementjének munkáját. A tavalyi 
évben a futball csapattal szintén egy 
magyar bajnoki elsőségnek örülhettünk, 
ami ugyancsak nagy elismerést jelent a 
klubnak és a városnak is.

Hiszem, hogy a sportban történő sze-
repvállalásunk is jól mutatja a saját vá-
rosunkhoz való elkötelezettségünket, és 
hogy a magam szerepén keresztül én is 
hozzá tudok járulni városunk jó hírnevé-
nek öregbítéséhez. 

Győri AUDI ETO kézilabdás lányai és munkatársaink  
PwC Handball Fiesta, 2013. augusztus
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A számvitel rendjének megsértése 
bűncselekmény – változás!

Az új Btk. 2013. július 
1-én történt hatályba 

lépésével lényegesen 
módosult a számvitel 
rendjének megsértése  

bűncselekmény is. 

A számviteli rend megsértését 
a következőkkel követheti el a 
gazdálkodó, ha

 » a bizonylati rendet megsérti
 » könyvvezetési kötelezettségét megszegi
 » beszámoló készítési kötelezettségét 
megszegi

és ezzel 
a.)  a megbízható és valós üzleti képet 

lényegesen befolyásoló hibát 
idéz elő; vagy 

b.)  a vagyoni helyzet ellenőrzését 
illetve áttekintését meghiúsítja 
az adott üzleti évben.

a.)  a megbízható és valós üzleti 
képet lényegesen befolyásoló 
hiba

A fentebb hivatkozott változás az, 
hogy a törvény meghatározza, mit kell 
a megbízható és valós üzleti képet lé-
nyegesen befolyásoló hibának tekinte-
ni. Az új szabályok értelmében a Btk1. 
szerint kötelező a megbízható és 
valós üzleti képet lényegesen 
befolyásoló hibának tekinteni  
a hibát, ha

1.  egy adott üzleti évet érintően fel-
tárt hibák és hibahatások – ered-
ményt, saját tőkét növelő-csökken-
tő – értékének együttes, előjeltől 
független összege meghaladja 
a hiba elkövetésének üzleti évére 
vonatkozó számviteli beszámolóban 
kimutatott nettó árbevétel húsz 
százalékát és mérlegfőösszeg 
húsz százalékát is, de minden 
esetben lényeges a hiba,

2.  ha egy adott üzleti évet érintő-
en feltárt hibák és hibahatások 
– eredményt, saját tőkét növelő-
csökkentő – értékének együttes, 
előjeltől független összege megha-
ladja az ötszázmillió forintot.

Ez a változás egy sor kérdést vet fel és 
ismerős mindazoknak, akik jártasak a 
számviteli törvény előírásaiban, mert 
ebben a definícióban sajátos módon 
keveredik a számviteli törvény 2013. 
január 1-ig hatályos jelentős és lénye-
ges hibára vonatkozó meghatározása. 
Mivel a jelentős hiba definíciója eddig 
a gyakorlatban sok problémát okozott 
az 500 milliós kötelező alsó határ 
miatt, így az a számviteli törvényből 
kikerült 2013. január 1-től, azonban 
a Btk. változása miatt az 2013. július 
1-től módosított formában tovább él.

1  2012. évi C. törvény (Új Btk.) 403. § (4) 
bekezdés

b.)  a vagyoni helyzet ellenőrzé-
sét illetve áttekintését meg-
hiúsítja

A vagyoni helyzet ellenőrzése, 
áttekintése meghiúsulásának 
megállapítása a „lényeges hibával” 
ellentétben továbbra sem automa-
tikus. Erről akkor beszélhetünk, ha 
a vagyoni helyzet ellenőrzése, átte-
kintése meghiúsult, ha a számviteli 
törvényben előírt kötelezettségek 
– rendszerint sorozatos megszegése 
olyan helyzetet teremt, amelyben a 
gazdálkodó tevékenységének alapvető 
elemei véglegesen áttekinthetetlenné, 
megismerhetetlenné, követhetetlenné 
vagy a lehetséges érdeklődők számára 
hozzáférhetetlenné váltak1.

1 Büntetőjog II. HVG Orac Jogkódex, e-kapcsos 
Kommentár alapján

dr. Németh Katalin
Ügyvéd
Réti, Antall és Társai  
PwC Legal

Szabados Szilvia
Igazgató 
Számviteli Technikai 
Bizottság tagja 
PwC Magyarország

Novák Miklós
Vezető menedzser
Számviteli Technikai 
Bizottság tagja
PwC Magyarország

Nem változott, hogy a bűncselek-
ményt az követheti el, akire a szám- követheti el, akire a szám-, akire a szám-
viteli kötelezettségek vonatkoznak. Ez 
jellemzően a gazdálkodó szervezet 
vezetője, vagy könyvelője. 

További változás, hogy a gondatlan-
ság már nem büntetendő és az új Btk. 
mellőzi a könyvvizsgálati kötelezettség 
megszegésének büntetendőségét is.

Cikkünknek nem célja, hogy a különbö-
ző hibahatárok változásait teljes körűen 
bemutassa, de arra szeretnénk felhívni 
a figyelmet, hogy a Btk. módosítása 
egyrészt nincs összhangban a számviteli 
törvény szabályaival, másrészt a Btk. 
módosítás értelmében bármely hibát 
előjeltől függetlenül kell figyelembe 
venni, így azok összértéke könnyen 
meghaladhatja a Btk.-ban szereplő ha- Btk.-ban szereplő ha-
tárértékeket. 
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Gratulálok ehhez a kiemelkedő tel-
jesítményhez. Magyarországon te 
érted el a legmagasabb pontszá-
mot. Hányan vizsgáztatok ebből  
a tantárgyból?

Az ACCA a legmagasabb szintű nemzet-
közi számviteli képzés, ezért is rendkívül 
népszerű. A világon összesen 26 ezren 
írták meg idén ezt a vizsgát, ez volt az 5. 
legmagasabb pontszám. Igazság szerint 
ez egyike az alapozó tantárgyaknak, 
tehát nekem még a neheze hátra van. Az 
ACCA vizsgarendszer 2 szintű: 9 alapozó 
(Fundamentals 1-9) és 7 ráépülő (Pro-
fessional 1-7) tantárgyból áll. Az alapozó 
tantárgyak közül az első 3-ra lehetséges 
felmentést kapni attól függően, hogy 
melyik felsőfokú oktatási intézményben 
végzett az ACCA képzésre jelentkező 
hallgató. 

Miben más az ACCA képzés,  
mint a DipIFR?

A DipIFR képzés lényegében megfelel 
az ACCA F7 Pénzügyi Beszámolási (Fi-
nancial Reporting) modulnak, amely az 
IFRS standardok értelmezésére és alkal-
mazására helyezi a hangsúlyt. Vagyis a 
DipIFR az ACCA egy szelete, ennek 
megfelelően lényegesen rövidebb idő 
alatt elvégezhető. Míg egy ACCA képzés 
időtartama legjobb esetben is két és fél 
év, addig egy DipIFR vizsga letétele kö-
rülbelül 3 hónapot vesz igénybe.

Átugrott minden akadályt
– interjú Balogh Rolanddal

Balogh Roland, a PwC Magyarország CMAAS csapatának menedzsere  
94 pontot ért el az ACCA F5 Performance Management vizsgán, mely  
a 2013. júniusi vizsgaidőszak legjobb magyar eredménye. Az alábbi interjúban 
őt kérdezzük az ACCA-ről, munkájáról és szabadidejéről.

Úgy tudom, te magad is oktatsz  
a PwC keretein belül.

Igen, a CMAAS csapatban dolgozom, 
munkaidőm nagy részében tanács-
adással foglalkozom, de vannak audit 
munkáim és tréningeket is tartok. ACCA 
tantárgyakat még nem oktattam, de 
IFRS, USGAAP, magyar számviteli és 
ügyfél specifikus tréningeket is vezetek.

Hogyan dolgozod fel a munkával 
járó stresszt? Mivel foglalkozol  
a szabadidődben?

Kedvenc sportágam az amerikai foci, eb-
ben azonban inkább vagyok néző, mint 
részvevő. A természetben kapcsolódom 
ki, terepbiciklizem, vagy túrázom. 

Miért válassza  
a PwC’s  Academy-t?

• ACCA Platinum tuition provider: 
az ACCA legmagasabb szintű kitüntetése,  
mely garantálja a kiváló minőséget

• Világátlag fölötti vizsgasikeresség  
minden félévben

További információk:

Katalin Szilágyi
PwC’s Academy leader
+36 1 461 9342
katalin.szilagyi@hu.pwc.com

Enikő Vasenszki
ACCA coordinator
+36 1 461 9379
eniko.vasenszki@hu.pwc.com

www.pwc.com/hu/academy

Develop yourself, develop your 
career – PwC’s Academy!

Jelentkezzen tavaszi 
kurzusainkra március 
8-ig és csípje el early 
bird kedvezményeinket!
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Tóthné Fodor Ildikó Brigitta 
IFRS és konszolidációs osztály  
munkatársa

1. Úgy érzem, hogy az eddigi IFRS tudá-
somat a mostani DipIFR képzés össze-
rendezte. Az eddigi területek a helyükre 
kerültek és összekapcsolódtak, az össze-
függések tisztázódtak bennem.

2. Egy konszolidációs feladat, amikor 
meghatározásra kerül a társaság meg-
vásárláskor az üzleti vagy cégérték, a 
goodwill.

3. Az előadás anyaga jól összefoglalta a 
lényeget, a példák rávilágítottak a rész-
letekre. A vizsgafelkészítés is nagyon jól 
sikerült, mind a példák gyakorlásával, 
mind a vizsgatechnikák átadásával. Az 
előadók megfelelő ütemben haladtak, jól 
felkészültek voltak és saját példáikat is 
hozták, hogy egy-egy témát még jobban 
megérthessünk. 

4. Az előadásokon jól éreztem magam, a 
kérdéseimre is választ tudtam kapni.

5. A házi feladatok – amit személyre 
szabott javítással kaptunk vissza – bő 3 
órát vettek igénybe, ezen kívül napi 1-2 
óra, illetve a vizsga előtt intenzív tanulás 
szükséges. 

6. Folyamatos tanulással és a házi fel-
adatok időben elkészítésével tudtam 
lépést tartani és felkészülni a vizsgára.

7. Igen, rendelkeztem IFRS ismeretekkel.

8. Nem csak számviteli szakembereknek, 
hanem pénzügyi vezetőknek is, hogy 
egy-egy döntés előkészítést mélyebben 
megértsenek és a különböző lehetőségek 
közül teljes körűen tudjanak választani. 

Surinya Péter 
számvitel, riportálási terület  
(GE Capital)

1. Bankunknak várhatóan 2014-ben be 
kell vezetnie IFRS alapú riportálást. A 
tanfolyam egy általános IFRS áttekintést 
adott, amire építkezve sokkal könnyeb-
ben megértjük a bank-specifikus IFRS 
logikát. 

2. Mivel az ACCA IFRS vizsga is nagy 
hangsúlyt helyez a konszolidációs hely-
zetekre (40%), ezért a képzés során is 
alaposan átvettük minden – a konszo-
lidációval kapcsolatban felmerülhető 
– helyzet IFRS könyvelési megoldását. 
Nekem ez nagyon sokat segített a kon-
szolidációval kapcsolatos könyvelések 
mély megértésében és elsajátításában.

3. A tanfolyam céljait maximálisan tel-
jesítette, úgy volt felépítve, hogy felké-
szítsen az ACCA DipIFR vizsgára. A szü-
netekre, fáradtság jeleire maximálisan 
figyeltek, egy-egy 8 órás képzés eltelte 
után sem éreztem fáradtnak magam. A 
tanfolyam anyaga úgy volt kialakítva, 
hogy folyamatosan fenntartsa a figyel-
met, pont annyi jegyzetelést igényelt, 
ami mellett még az elmondottakra is 
figyelni tudtam.

4. Kellemes légkör volt. A tanárok felké-
szültsége, szünetek tartása, ital és étel 
ellátása is tökéletes volt.

5. Körülbelül 30-40 órányi intenzív ké-
szülés kellett a tanfolyam mellett.

6. A hétvégéket és néha a reggeleket fel 
kellett áldozni. Viszont ennek köszön-
hetően úgy éreztem, hogy tudtam annyi 
időt foglalkozni az anyaggal, hogy meg-
felelően felkészüljek a vizsgára.

7. Nem voltak ezelőtt IFRS ismereteim.

Minden IFRS tudás a helyére került
2013. április közepén hetedik alkalommal indult a PwC Academy 
DipIFR képzése, melyet június 11-ig tizennyolcan végeztek el. A fris-
sen oklevelet szerzők közül négy – már IFRS ismeretekkel is felvérte-
zett – pénzügyi szakembert kérdeztünk a képzés tapasztalatairól.

8. A tanfolyam vizsgára való felkészítése 
tökéletes volt. Cél volt továbbá, hogy 
átfogó képet és megértést biztosítson az 
IFRS számviteli területen. Ezért azok-
nak ajánlom, akik munkájuk során al-
kalmazzák, vagy érintik az IFRS szabá-
lyozást és/vagy IFRS mérlegképes köny-
velői képesítést szeretnének szerezni.

Kérdések
1.  Hogyan tudja hasznosíta-

ni a tudást, amit a tréning 
keretében megszerzett?

2.  Mi volt a legérdekesebb 
számviteli kérdés, terület, 
amivel találkozott a kép-
zés során?

3.  Mennyire volt megeléged-
ve a tanfolyam felépítésé-
vel?

4.  Hogy érezte magát, mint 
PwC ügyfél?

5.  Mennyi otthoni tanulást 
igényelt a vizsgára való 
felkészülés a kurzuson 
való részvételen kívül?

6.  Hogyan tudta összeegyez-
tetni a tanulást a munká-
jával?

7.  Voltak-e a képzést megelő-
zően IFRS ismeretei?

8.  Kinek ajánlaná a DipIFR 
képzést?
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Szűcs Zoltán
kontroller (Budapest Bank) 

1. A Bankunk nem készít jelenleg IFRS 
kimutatást, mert az anyavállalatunk US 
GAAP riportálást kér. De hamarosan 
felügyeletei célra IFRS alapú Finrep 
csomagot kell összeállítanunk. Ebben 
értelemszerűen a tréning nem tudott 
segíteni (de nem is ez volt a célja!), ám 
mégis adott egy szisztematikus betekin-
tést az IFRS-be.

2. Jó volt látni, hogy minden számviteli 
rendszerben, így az IFRS-ben is vannak 
elméleti szakemberek agyából kipattant 
ötletek, melyek a gyakorlatban sokszor 
megvalósíthatatlanok.

3. A tanfolyam célja, hogy felkészítsen a 
vizsgára.  Ezt a célt maximálisan telje-
sítette.

4. A hely, a szervezés, étkezés és nem 
utolsó sorban a trénerek teljesítménye 
kiváló volt. Jó volt találkozni régi isme-
rősökkel is.

5. Meglehetősen sokat. A tanfolyam két 
hónapos időintervallumot ölel fel. Min-
den héten kellett vele foglalkozni. Külö-
nösen a vizsgapéldákat praktikus gyako-
rolni, amire jómagam későn jöttem rá, 
így a végén még többet kellett tanulnom.

6. Ez talán a legnehezebb. Nem is csak 
a munkáról van szó, de egy bizonyos 
kor felett az ember már nem úgy tanul, 
mint ahogy 25-30 évvel ezelőtt készült a 
vizsgákra. Különösen ez utóbbi, tehát a 
vizsga-készség kopik jelentősen.

7. Mint egykori PwC auditor, számtalan 
IAS kimutatás elkészítésében és audit-
jában vettem részt a 90-es években.  Ez 
a tudás mára teljesen megfakult illetve 
elavult, hiszen abban az időben az IAS 
egy kis könyvecske volt, míg manapság a 
US GAAP komplikáltságát és értelmez-
hetetlen nyelvezetét kezdi megközelíteni.

8. Mindenkinek ajánlom, akinek szüksé-
ges a munkájához. Ez egy nemzetközileg 
elismert vizsga és tanfolyam, amely na-
gyon sok országban elterjedt és keresett 
kvalifikáció.

Érdekes módon, a tanfolyamon gyakor-
lott, vezető beosztású emberek voltak, 
mivel hamarosan IFRS kvalifikációt 
vezetnek be Magyarországon is. Mégis 
úgy gondolom, az lenne a helyes, ha mi-
nél több fiatalabb szakember végezné el 
ezt a tanfolyamot.  

Térmeg László
amerikai jelentések területén dolgozik 
(GE Capital)

1. Várhatóan a jövőben a banknak a 
PSZÁF/MNB felé IFRS szerinti konszo-
lidált jelentést is kell készíteni. A mó-
dosítások elkészítéséhez lesz szükség az 
IFRS tudásra.

2. Többek között a lízingmódosítás és 
követelés értékelés volt nagyon érdekes.

3. A tanfolyam célja a vizsgára történő 
felkészítés volt, de ezen keresztül jól 
begyakoroltuk és megtanultuk a legfon-
tosabb IFRS módosításokat. A tanfolyam 
jegyzete is nagyon hasznosan foglalta 
össze a legfontosabb területeket a vizs-
gára, de a gyakorlatban is használható 
anyag lesz.

4. Nagyon profi volt a szervezés. Ha 
segítségre volt szükségünk, akkor az 
előadók vagy a kollegák gyorsan megol-
dották a kérdést.

5. Három-négy teljes hétvége mellett a 
tanfolyam ideje alatt esténként is kellett 
készülni.

6. Elég nehéz volt időt szakítani a munka 
mellett a vizsgára történő felkészülésre. 
A tanfolyam időbeosztása ebből a szem-
pontból sokat segített, mivel időben szét-
húzta a felkészülést. A feladatok otthoni 
megoldása és az elővizsgákra történő 
gyakorlás sok időt vett el, de jól felkészí-
tett a záró megmérettetésre.

7. US GAAP ismereteim voltak.

8. Nagyon hasznos volt! Több olyan terü-
let volt, ahol még az amerikai szabályok 
jobb megértésében is segített a tanfo-
lyam. Szerintem mindenkinek jobb rálá-
tást ad a képzés, aki nem csupán magyar 
számvitellel foglalkozik.

Kinek ajánljuk képzésünket?
DipIFR – ACCA Diploma in International Financial 
Reporting

ACCA DipIFR végzettséget nyújtó angol nyelvű tanfo-
lyam, melyet olyan számvitelben jártas szakemberek 
számára ajánljuk, akik meg szeretnék alapozni IFRS 
ismereteiket. A nemzetközi oklevél megszerzése mellett 
– megfelelő szakmai előképzettség esetén – IFRS OKJ-s 
szakképesítést is szerezhetnek.   
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Tehetségek  
„éles bevetésen”

Fluck Benedeket, az MVM Magyar Villamos 
Művek Zrt. Humán Erőforrás Vezérigazgató-
helyettesét és egy, a programban részt vevő 
diákot kérdeztünk a BGF-PwC’s Academy 
Tehetségprogramról.

Előző lapszámunkban a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 
Dékánhelyettesét, Madarasiné Dr. Szirmai Andreát kérdeztük a 
BGF-PwC’s Academy Tehetségprogramról, melynek keretében 
bevezetésre került az ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) képzés első szintje szintje a BGF-en. 

A Tehetségprogram a BGF, a PwC Magyarország (továbbiakban 
PwC) és prominens cégek együttműködéséből alakult. A kivá-
lasztott harmadéves, BSc képzésben résztvevő diákoknak 3 ACCA 
tárgy tanulására nyílik lehetőségük pénzügyi és vezetői számvitel 
témakörben. A képzést vállalati partnerek szponzorálják. A diá-
koknak alkalmuk nyílik személyesen megismerkedni a vállalatok 
képviselőivel, akik szakmai gyakorlati helyekre vonatkozó ajánla-
tot tehetnek a hallgatóknak.

Miért csatlakozott a programhoz 
az MVM Csoport? 

2012-ben új, MVM Csoportszinten egy-
séges gyakornoki programot dolgoztunk 
ki, aminek a célja, hogy lehetőséget biz-
tosítsunk az aktív hallgatói jogviszony-
nyal rendelkező, nappali tagozatos hall-
gatóknak. Az MVM Csoport társadalmi 
szerepvállalásként is tekint a gyakor-
noki programjára, hiszen napjainkban 
elengedhetetlen a szakmai gyakorlat 
megszerzése már a főiskolai, egyetemi 
évek alatt. Olyan fiatal szakemberekkel 
működünk együtt a program során, akik 
elkötelezettek választott szakterületük 
iránt, már a diploma megszerzése előtt 
szeretnék megismerni a munka világát, 
és akik felelősségteljesen képesek támo-
gatni munkatársainkat a szakmai felada-
tok ellátásában. 

Éppen ezért remek lehetőségnek találtuk 
a BGF-PwC’s Academy tehetségprogra-
mot, hiszen olyan hallgatókat támogat-
hatunk az együttműködés során, akik 
kimagasló tanulmányi eredménnyel 
rendelkeznek, szakmai elhivatottságuk-
nak köszönhetően a mindennapi iskolai 
elfoglaltságon túl vállalták az ACCA 
moduljainak elsajátítását és szakmai 
gyakorlatukon megbízhatóan, magas 
színvonalon vesznek részt a feladatok-
ban. Az MVM Csoport elhivatott támo-
gatója a jövő tehetségeinek.

Mik a tapasztalataik? Milyen 
előnyt nyújt a program az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. szá-
mára? 

Jó döntésnek tartjuk, hogy csatlakoz-
tunk a programhoz, három olyan hall-
gatót ismerhettünk meg, akik nagyon 
jó eredménnyel veszik az akadályokat 
a vizsgákon és az MVM Zrt.-ben gya-
kornokként is. A három kolléga, három 
különböző helyen teljesít, a Számvitel 
Osztályt, a Treasury Osztályt és a Gaz-
dasági Vezérigazgató-helyettest támoga-
tó teamet erősítik. Van, aki az operatív, 
szakmai feladatokban van, aki a mód-
szertanok kialakításában vesz részt. 
Mindhárom hallgatóról pozitív a mento-
rok visszajelzése. Ez alatt a három- négy 
hónap alatt egyértelmű előny a nálunk 
elvégzett munkájuk, hosszú távon pedig 
reméljük, hogy olyan tapasztalatokkal 
gazdagítottuk Őket, ami hozzájárul jövő-
beni sikereikhez, akár esetleg az MVM 
Csoportnál, akár más társaságnál.

Tervezik-e, hogy a következő évek-
ben is részt vesznek a program-
ban? 

Alapvetően szívesen veszünk részt a jö-
vőben is a programban. Reméljük, hogy 
olyan pályázók jelentkeznek jövőre is, 
akik mellé ismét odaállhat az MVM Zrt.

Mennyire tartja fontosnak  
az ACCA képzést ma Magyar-
országon a gazdasági életben?

Humán erőforrás szempontból vala-
mennyi vállalat számára elengedhetetlen 
a jól képezett munkaerő. Az MVM Cso-
port HR stratégiájának is részét képezi 
ezért a munkatársak tudásának és ké-
pességeinek folyamatos fejlesztése és az, 
hogy a munkaerőpiacról a kiemelkedő 
jelentkezőknek biztosítsunk felvételi 
lehetőséget.

A válság hatására felértékelődött a 
széleskörű pénzügyi felkészültség, így 
például prioritás a költséghatékonyság, a 
minél pontosabb tervezés és a kockáza-
tok folyamatos kontrollálása és kezelése. 
Az ACCA képzés fontosságát részletez-
hetnénk az ACCA moduljainak egyen-
kénti elemzésével, vagy kiemelhetnénk 
az IFRS képzést, ami a nemzetközi szint-
éren tevékenykedő vállalatok számára 
elengedhetetlen tudást biztosít. Azonban 
az ACCA jelentősége abban rejlik, hogy a 
modulokat elsajátító kollégák olyan tu-
dással gazdagodnak, ami lehetővé teszi, 
hogy a pénzügyi területet egészében 
és mélyebb részleteiben is tökéletesen 
megismerjék. Ennek segítségével pedig 
sokkal jobban átláthatják a pénzügyi 
területek közötti összefüggéseket, ami 
jelentősen csökkenti a jövőbeni pénzügyi 
kockázatokat, ami minden vállat számá-
ra létkérdés.

Milyen a kapcsolatuk általában  
az egyetemekkel, főiskolákkal?

Az MVM Csoport több nagy egyetem-
mel, főiskolával tart kapcsolatot, vannak 
több évtizedre visszanyúlóak – főként a 
mérnöki területeken – és igyekszünk új, 
a vállalat számára fontos karral, egye-
temmel felvenni a kapcsolatot, mint pél-
dául tettük ezt az ACCA képzés kapcsán 
a Budapesti Gazdasági Főiskolával is. 

Tradicionálisan műszaki egyetemek 
hallgatói számára biztosítanak az MVM 
Csoport társaságai már régóta gyakorlati 
helyet, de a gyakornoki program elindu-
lása óta a gazdasági területen tanulók 
számára is bővülnek a lehetőségek, több 
egyetemi szervezet tevékenységét, prog-
ramjait támogatjuk, rendszeresen részt 
veszünk az intézmények állásbörzéin.
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Mi volt a fő motivációd, amikor 
jelentkeztél erre a képzésre?

Amikor egy olyan új program indul a 
BGF-en, amit még senki sem próbált ki, 
akkor leginkább a kíváncsiság motivál. 
Ráadásul a program exkluzív jellege is 
igazán vonzó, mivel a jelentkezést köve-
tően egy felvételi eljárás során választják 
ki a kurzuson résztvevőket. Ezen felül 
az idegen nyelvű képzési ajánlatok felet-
tébb költségesek, azonban a programba 
felvett hallgatókat jelen esetben a kép-
zés díja nem terheli, az egyéb költségek 
viszont elenyészőek, ha azt tekintjük 
mérvadónak, hogy a képzés mennyire 
hasznosítható a későbbi munkavégzés 
során.

Voltak-e nehézségeid a képzéssel 
az eltérő szemléletmód vagy  
a nyelv miatt?

Tény, hogy a boldoguláshoz kell egy erős 
középfokú, szakmai szókinccsel kibő-
vített angol nyelvtudás, de szerencsére 
a BGF nyelvi képzésének köszönhetően 
nem támadtak nehézségeim a tananyag, 
illetve a vizsgakérdések megértésében. 
Az első modulokban – az előadásokon 
és a tesztsorok kitöltésének alkalmával 
– inkább a hallgatás-szövegértés és az 
olvasási készségek a fontosabbak, ké-
sőbb a vizsga válaszainak megadásakor 
azonban előtérbe kerül az íráskészség is, 
ami a tesztkérdésekhez képest már egy 
fokkal nagyobb kihívást jelenthet.

A szemléletmód véleményem szerint 
nem tér el lényegesen a főiskolán tanult 
feladatmegoldási módszerektől. Különle-
gessége inkább abban rejlik, hogy az ed-
dig megszerzett tudást összefüggéseiben 
mutatja be, így komplex egészként lát-
hatóak a különböző tantárgyaknál elsa-
játított ismeretanyagok. Összességében 
szerintem egy 4–5 kredites tantárgyhoz 
mérhető az egyes modulok  vizsgára 
történő teljes felkészülési ideje.

Milyen előnyeid származtak  
a programból?

Intellektuális előnyöm abban nyilvánul 
meg, hogy most már látom az összefüg-
géseket olyan főiskolán tanult ismeretek 
között is, amelyeket nem gondoltam vol-
na, hogy összetartozhatnak, illetve IFRS 
szerinti számviteli/kontrolling ismere-
tekre tehettem szert a képzés által.

Munkaerő-piaci tapasztalataim a képzés 
elismertségéről jelenleg korlátozottak, 
azonban a programnak köszönhetően 
tartozhatom hazánk egyik legmegha-
tározóbb energiapiaci szolgáltatójának 
gyakornokai közé.

Megkérdeztük Papp Bálintot is, aki egyike a BGF-PwC’s Academy 
Tehetségprogramban részt vevő hallgatóknak. 

Kinek ajánlanád a képzést?

Azon hallgatóknak ajánlom az ACCA 
képzést, akik rendelkeznek olyan átfogó 
pénzügyi-számviteli ismerettel és erős 
nyelvtudással, hogy átlássák az össze-
függéseket angol nyelvű szöveg-, illetve 
feladatkörnyezetben is.

Amennyiben a program felkeltette érdek-
lődését, vegye fel a kapcsolatot a program 
kordinátoraival: 

Andrea Madarasiné Szirmai
Madarasine.SzirmaiAndrea@pszfb.bgf.hu
+36 1 469 6698

Katalin Szilágyi  
(PwC’s Academy Leader)
katalin.szilagyi@hu.pwc.com
+36 30 279 0448

Emőke Szántó-Kapornay  
(ACCA oktató)
emoke.szanto-kapornay@hu.pwc.com
+36 30 689 5460
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Jóváhagyták a kereskedési adattárakat 
Rövidesen életbe lép az EMIR jelentéstételi kötelezettség

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) múlt héten bejelentette,  
hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről  
és a kereskedési adattárakról szóló EU-rendeletben (EMIR) meghatározott  
derivatív ügyletek jelentési kötelezettsége 2014. februártól életbe lép.

Ennek alapján 2014. február 12-től kez-
dődően mindazoknak a származtatott 
ügyletben részt vevő üzletfeleknek, 
amelyek az Európai Gazdasági Tér-
ségben (EGT) működnek és az EMIR 
hatálya alá tartoznak – ideértve a vál-
lalatokat és más nem szabályozott piaci 
szereplőket –, összetett jelentéseket 
kell tenniük valamennyi eszközosztály 
tekintetében (kamatlábhoz, devizához, 
részvényekhez, árucseréhez kapcsolódó 
és hitelderivatíva-ügyletek esetén), a 
tőzsdén kívüli és tőzsdei kereskedésű 
derivatívákra vonatkozóan egyaránt.

Az új jelentéstételi kötelezettség jóval 
részletesebb információkat követel meg 
a vállalatoktól is, mint például amilyen 
részletességgel a pénzintézetek jelenleg 
az illetékes felügyeleti hatóságoknak 
adatokat szolgáltatnak. A vállalatok-
nak és pénzintézeteknek T+1 napra kell 
majd eleget tenniük az új beszámolási 
rendszerből eredő kötelezettségeknek. 
A jelentéstételre jelenleg nem kötelezett 
vállalatoknak– az új elvárásoknak meg-
felelően – be kell vezetniük vagy delegál-
niuk kell a jelentéskészítést.

„A cégeknek csupán néhány hónap áll 
rendelkezésre, hogy az új szabályozással 
megbirkózzanak, és jelentős kockázatok-
kal jár, ha ezt nem megfelelően teszik. 
Bár meglehetősen egyszerűnek tűnhet, 
a kívánt adatok mértéke számos piaci 
szereplő számára aggasztó, és tapaszta-
latunk szerint a jelentéstételt könnyen 
el lehet rontani, ami súlyos következ-
ményekkel jár” – mondja Berki Ervin, a 
PwC Magyarország pénzügyi és szám-
viteli tanácsadó csoportjának vezető 
menedzsere.

„A rendszer egyes elemei közötti interak-
ciók bonyolultak, továbbá fennáll a hiba 
veszélye a közvetlen és a függő rendszer-
beli változások miatt. A jelentésre köte-
lezetteknek ezért biztosítaniuk kell, hogy 
a hibák megfelelő ellenőrzési folyamatok 
révén kiszűrhetők legyenek. Jó tudni azt 
is, hogy a jelentéskészítés harmadik fél 
számára történő kiszervezése esetén a 
felelősség továbbra is a kötelezetté illet-
ve, hogy a jelentéstételi kötelezettség a 
csoporton belül kötött derivatívákra is 
vonatkozik” – hívja fel a figyelmet Berki 
Ervin.

„Az ügyletek nem megfelelő bejelenté-
séért jelentős bírságok szabhatók ki az 
MNB által, ráadásul a problémák helyre-
hozására fordított idő és energia a bír-
ságok összegének többszörösére rúghat” 
– tette hozzá a PwC szakértője. 
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