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A könyvvizsgálói törvény aktuális 

változásai 

 



Banki igazolás 

 Hpt. 8. § (4) bekezdése szerinti hitelintézet (bank) kizárólag 
éves beszámoló könyvvizsgálatához 

 

 Megbízás elfogadásakor szükséges 

 

 Hatályos az igazolás kiállításának naptári évét követő naptári 
év utolsó napjáig 

  

 A kérelmezőnek nem kell igazgatási szolgáltatási díjat 
fizetnie 

 

 



 

Kamarai minőségellenőr megbízatása 

 

A minőségellenőr nyilvános 

pályáztatás útján vehető fel a 

nyilvántartásba, maximum 5 

évre. 
 

A bizottság törölheti a 

minőségellenőrt a 

nyilvántartásból, amennyiben 

nem tesz eleget feladatainak. 

A nem minősítéshez kötött 

megbízás 

minőségellenőrzésben 

résztvevő minőségellenőrnek 

legalább 3 éves szakmai 

gyakorlattal kell rendelkeznie.  

Minőség-ellenőrzés, 

PMT: 

 

60 napos ügyintézési határidő 

(Akr.) helyett 90 nap (Kkt.) 



 

Audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentés  

 
 

Az EU audit reform rendelet 11. cikke 

szerinti audit bizottsághoz címzett 

kiegészítő jelentését a Közfelügyeleti 

hatóság elektronikus elérhetőségére is 

meg kell küldeni. 



Okleveles könyvvizsgálói 

képzéssel összefüggő változások 
 

A mentori időszak a 

számvitel és elemzés 

modul teljesítését 

követően is 

megkezdődhet  

Az okleveles 

könyvvizsgálói 

képzést három éven 

belül meg kell kezdeni 

Képzési idő a 

könyvvizsgáló jelölt 

első tanfolyami 

képzésének napján 

kezdődik 

Felsőfokú végzettség 

esetében megszűnt az 

egy éves kötelező 

számviteli ellenőrzési 

szakterületen végzett 

szakmai gyakorlat 

teljesítése 



 

 

 

 

 

A Közfelügyeleti minőségellenőrzési 

módszertan változásai 

 



Módosulnak a Közfelügyeleti 

minőségellenőrzés kérdőívei 

 
 az új kérdőívek kihirdetése október elején 

várható 

 célja: 

◦ a módosított MNKS, Kkt., illetve az EU Audit 

reform Rendelet rendelkezéseivel való összhang 

megteremtése 

◦ a kérdések pontosítása, egyszerűsítése  



Cégszintű kérdőív változásai 

 tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatások ellenőrzése 

 könyvvizsgáló cég rotáció 

 „70 %-os”, illetve „15%-os” szabályok betartásának 
ellenőrzése 

 átadás-átvételi dokumentáció ellenőrzése 

 kiegészül a megbízásokhoz kapcsolódó 
minőségellenőrzés   

 Adatszolgáltatási kötelezettség és átláthatósági 
jelentés ellenőrzése 

 

   Kérdőív értékelése:  

3 „nem” helyett 6 után „nem felelt 

meg” 
 



Egyedi kérdőív módosított fejezetei 

 

„15.” IFRS konszolidáció fejezet 

60 napon belüli archiválás (MNKS) 

Audit bizottsághoz címzett jelentés  

Könyvvizsgálói jelentés 



 

 

 

 

A Közfelügyeleti minőségellenőrzés 

2017. évi tapasztalatai 
 



Minőségellenőrzések száma – 2017. 

      

Összesen: 

17 db 

Összesen: 

41 db 

Rendkívüli: 

1 db 

Terv 
szerinti: 

40 db 

Közvetlen: 

0 db 

Cég szintű       

minőségellenőrzés:  

 

Könyvvizsgálati 

megbízások 

minőségellenőrzése: 



A minőségellenőrzési eljárások 

eredményei 1. 

 
Könyvvizsgálati megbízások minőségellenőrzése: 

 

 Egyedi 

vizsgálat/eredmény 

2016 2017 

Megfelelt  23 77% 13 32% 

Megfelelt, 

megjegyzéssel 
1 3% 

12 29% 

Nem felelt meg 6 20% 16 39% 

Összesen 30 100% 41 100% 
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A minőségellenőrzési eljárások 

eredményei 2. 

 
Cégszintű minőségellenőrzés: 

15 

Könyvvizsgáló cég/ 

minősítés 

2016 2017 

Megfelelt  11 69% 3 18% 

Megfelelt, 

megjegyzéssel 4 25% 10 59% 

Nem felelt meg 1 6% 4 23% 

Összesen 16 100% 17 100% 



Kérdések 



Köszönöm a figyelmet. 


