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A hagyományos iskolarendszerű képzé-
sekkel ellentétben az e-learning alkal-
mazkodik a könyvvizsgálók időbeosz-
tásához, lehetővé teszi, hogy a nekik 
legmegfelelőbb időpontban végezhessék 
el a kurzusokat, ezáltal sokkal kényelme-
sebb, mint a személyes jelenlétet kívánó 
tanulás. Az e-learning amellett, hogy 
időben rugalmas, térbeli korlátai sincse-
nek, a tanulás miatt nem kell fölösleges 
időt eltölteni utazással, ezzel együtt pe-
dig utazási költségek sem merülnek fel. 

Az e-learning további vitathatatlan elő-
nye, hogy nagyban hozzájárul digitális 
ismereteink fejlesztéséhez is. Digitalizá-
lódó világunkban a vállalatok könyveiket 
elektronikusan vezetik, a dokumentáció 
is elektronikusan áll rendelkezésre, a 
könyvvizsgáló pedig egyre több infor-
mációt szerez be a monitor előtt – elen-
gedhetetlen tehát, hogy készségszinten 
kezeljük a számítógépet. 

A számítástechnikai ismeretek hiánya 
jelentősen lelassíthatja a könyvvizsgá-
lat folyamatát, vagy akár teljes gátja 
is lehet egy megbízás elfogadásának. 
Az e-learning segítségével ezen alap-
szintű ismeretek célirányos képzések 
során rövid idő alatt elsajátíthatók, szá-
mítógépes kultúránk fejlődik, képesek 
leszünk könnyen kezelni a számítógépet. 
E-learning segítségével tehát megfele-
lő tudást és gyakorlatot szerezhetünk a 
számítástechnika és a számítógép hasz-
nálata terén.

A tantermi oktatások kapacitásának 
limitjére, valamint a csoportbeosztás 
korlátaira vonatkozó visszajelzéseket 

meghallgatva a kamara küldöttgyűlése 
májusban módosította a szakmai tovább-
képzési szabályzat VII/A fejezetének (2) 
pontját, mely az általános továbbképzés 
nem központilag szervezett részéről 
rendelkezik. A 2016-tól alkalmazandó 
előírás szerint az általános továbbképzés 
nem központilag szervezett részén belül 
szerzett kreditpontokból évente legalább 
4 kreditpontot e-learning képzési forma 
keretében kell teljesíteni.1 Ahogy arra 
már többször is felhívtuk kollégáink fi-

gyelmét, a kamara az előírt e-learning 
képzés biztosítása érdekében az MKVK 
Oktatási Központ Kft. közreműködésé-
vel, valamint saját szervezésében is biz-
tosít minden tagja számára 4 kreditpont 
mértékben térítésmentesen elvégezhető 
tanfolyamokat.

Az alábbi írásban az e-learning képzés 
gyakorlati tudnivalóira hívjuk fel a tisz-
telt kollégák figyelmét. 

Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök

A KAMARAI E-LEARNINGRŐL
A kamara oktatási rendszere az elmúlt majd két évtizedben lényegében alig változott, holott a világ kommu
nikációs csatornái ez idő alatt teljesen átalakultak. A megváltozott és felgyorsult információáramlás egyfe
lől magas fokú számítástechnikai ismeretet, másfelől újfajta oktatásitanulási szemléletet követel meg  
a könyvvizsgálóktól. A kötelező elearning bevezetésével a kamara célja az volt, hogy ehhez a modern 
oktatási formához megteremtse azt a technikai hátteret, amellyel bárki, bárhonnan, bármikor könnyedén 
tanulhat különböző kurzusokból, egyúttal tagjaink alkalmazkodni tudjanak a mai elvárásokhoz is. 

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
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1. A bevezetés évében azoknak, akik más szervezetnél már megszerezték a 16 kreditpontot, az e-learning képzés 2016-ban választható opció, nem kötelező.
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Annak érdekében, hogy továbbra is in-
gyenesen tudják teljesíteni a kötelezően 
előírt továbbképzést, a kamara mind saját 
szervezésben, mind pedig az MKVK Ok-
tatási Központ Kft. közreműködésével té-
rítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat 
biztosít minden kamarai tag számára. 

Ezenfelül természetesen továbbra is van 
lehetőség (esetlegesen térítés ellenében) 
a kamara által engedélyezett és elismert 
e-learning tanfolyamok elvégzésére is.

Amennyiben a kamara saját vagy az 
MKVK Oktatási Központ Kft. e-learning 
képzéseit teljesíti, úgy a tanfolyam sike-
res elvégzése után kapott kreditpontja 
azonnal megjelenik a kamara informati-
kai rendszerében, illetve az ön saját ada-
tai között a kamara honlapján is („Köte-
lező oktatás” menüpont).   

1) TÉRÍTÉSMENTES 
TÁVOKTATÁS AZ MKVK 
OKTATÁSI KÖZPONT KFT. 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

A kamarai szabályzat 2016 júliusától 
hatályos módosításának megfelelően ez 
évtől a kamarai tagoknak a továbbkép-
zés keretében legalább 4 kreditpontot 
távoktatási formában (elektronikus úton, 
e-learning képzéssel) kell teljesíteniük. 

E kreditpontok összegyűjtését és a 
távoktatási képzési forma megismerését 
segítendő a kamara az oktatási központ 
távoktatási rendszerén keresztül térí-
tésmentesen biztosítja tagjai számára 
4 kreditnyi előadás megtekintését. Az 
e-learning előadások az e módon kötele-
zően megszerzendő kreditpontok erejéig 

megkötés nélkül választhatók ki a kíná-
latból, amelyben a számviteli törvény 
aktuális változásait és a számvitelt érintő 
jogszabályi környezet változásait feldol-
gozó tananyagok is megtalálhatók, akár 
a speciális minősítéshez kapcsolódóan is.

SPECIÁLIS MINŐSÍTÉSEKHEZ 
ELÉRHETŐ TANANYAGOK
Könyvviteli szolgáltatást végzők kö
telező továbbképzése államháztartási 
szakterületen, 2016 – nem költség
vetési szervnél foglalkoztatott mérleg
képes könyvelők számára
• költségvetési speciális téma
• 2 kreditpont
• Szamkó Józsefné okleveles 
könyvvizsgáló

Az IFRSek első alkalmazása, vala
mint különálló pénzügyi kimutatások
• IFRS-speciális téma
• 2 kreditpont
• Dr. Lakatos László Péter okleveles 
könyvvizsgáló, minősített oktató, 
egyetemi adjunktus, Budapesti 
Corvinus Egyetem 

A hitelintézetek és pénzügyi vállal
kozások számviteli szabályainak 
módosulása 2016ban, valamint a 
devizaeszközökkel és forrásokkal 
kapcsolatos számviteli lehetőségek  
és kötelezettségek
• pénzügyi intézményi vagy befektetési 
vállalkozási vagy pénztári vagy 
biztosítói speciális téma 
• 2 kreditpont
• Dr. Gulyás Éva okleveles 
könyvvizsgáló, egyetemi adjunktus

SZÁMVITELI ELŐADÁSOK
A felszámolási és a végelszámolási 
eljárás elmélete és gyakorlata

• 3 kreditpont 
• Dr. Adorján Csaba okleveles 
könyvvizsgáló, egyetemi adjunktus, 
Budapesti Corvinus Egyetem

Külföldi pénznemre szóló eszközök  
és források értékelése és a saját 
 termelés elszámolása
• 2 kreditpont
• Rezsabek Angéla okleveles 
könyvvizsgáló

A számviteli törvény változásai a 2016. 
évben induló üzleti évtől vonatkozóan
• 2 kreditpont
• Rezsabek Angéla okleveles 
könyvvizsgáló

ADÓZÁSI TÉMÁJÚ ANYAGOK
Adótörvényváltozások, 2015–2016
• 4 kreditpont
• Dr. Vadas Beatrix főosztályvezető, 
NGM; Menzel-Kiss Gellért adó tanács-
adó, menedzser, Leit nerLeit  ner; Siklós 
Márta, az MKVK  Adótagozat elnöke, 
okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó; 
dr. Kovács Attila szakmai tanácsadó, 
NGM, önkormányzati adók, illetékek  
és egyes ágazati adók osztálya; 
Szatmári László főosztályvezető,  
NGM, Jövedelemadók és Járulékok 
Főosztály

Adóváltozások, 2015–2016 – társasági 
adó, személyi jövedelemadó
• 2 kreditpont 
• S. Csizmazia György okleveles 
könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

Adóváltozások, 2015–2016 
– tb, áfa, egyéb adók, Art. 
• 2 kreditpont
• S. Csizmazia György okleveles 
könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

E-LEARNING A GYAKORLATBAN
Az elearning képzéseket a kamara honlapjának főoldalán lévő bannerre kattintva  
vagy közvetlenül az alábbi oldalon találja: http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/elearning 
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Adóváltozások, 2016–2017 – társasági 
adó, személyi jövedelemadó, tb 
– 4 óra; várható megjelenés  
2016. október közepe
• 2 kreditpont
• S. Csizmazia György okleveles 
könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

Adóváltozások, 2016–2017 – általános 
forgalmi adó, egyéb adók, Art. 
– 4 óra; várható megjelenés  
2016. október közepe
• 2 kreditpont
• S. Csizmazia György okleveles 
könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

EGYÉB TÉMAKÖRÖK
A kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény változásai 2016. január 1.  
napjától, valamint az ellátások iránti 
igény érvényesítéséhez kötődő, 
foglalkoztatói oldalon felmerülő 
gyakorlati kérdések
• 2 kreditpont
• Barabás Miklós társadalombiztosítási 
szakember, adótanácsadó, közgazdász; 
Farkasné Gondos Krisztina 
társadalombiztosítási szakember, 
adótanácsadó, osztályvezető 
(BFKEPSZ pénzbeli ellátások)

A szerződések joga a pénzügyi, 
számviteli területen dolgozó 
szakemberek számára
• 2 kreditpont
• Dr. Nagy Krisztina munkajogi 
szakjogász

Az elektronikus számlázás elméleti  
és gyakorlati tudnivalói
• 2 kreditpont
• Czöndör Szabolcs főosztályvezető, 
NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága

Civil Akadémia, 2016
• 2 kreditpont
• Kahulits Andrea nonprofit szakértő

Transzferárazás a változó hazai 
gyakorlat és a nemzetközi tendenciák 
– OECD BEPS akcióterv – tükrében
• 2 kreditpont
• Dr. Kondor Bence Barnabás 
tulajdonos, ügyvezető, Transferpricing 
Group; Pásztor László adószakértő, 
transzferár szakmai vezető, 
Transferpricing Group

A pénzegységalapú statisztikai minta
vétel elmélete és gyakorlata – várható 
megjelenés 2016. október vége
• 2 kreditpont
• Kotosz Balázs PhD, statisztikus, 
docens, Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kar; Zöldi József 
okleveles könyvvizsgáló, Budapest 
Consultans Kft.

Az elektronikus tananyagok a kamara ol-
dalán – ügyfélkapus belépést követően – 
az „MKVKOK térítésmentes távoktatás” 
gombra kattintva érhetők el. A kamarai 
tag könyvvizsgáló a térítésmentesen biz-
tosított lehetőséget csak a jogosultság el-
lenőrzését követően tudja igénybe venni 
az oktatási központnál, ezért első alka-
lommal mindenképpen a kamara oldalá-
ról indulva kell bejelentkeznie a képzésre. 
A hozzáférés biztosításának zavartalan-
sága érdekében azonban a későbbiekben 
is javasolt, hogy az érdeklődő a kamara 
honlapjáról keresse fel az oktatási köz-
pont távoktatási rendszerét.

A megtekintés tudnivalóiról az okta-
tási központ honlapján, az alábbi linken 
érhető el részletes tájékoztatás: https://
www.mkvkok.hu/tajekoztato-e-learning-
kepzesrol-konyvvizsgalok-reszere

Az oktatási központ távoktatási anya-
gai a könyvvizsgálói kreditpontokon túl 
az adótanácsadók, adószakértők, ok-
leveles adószakértők továbbképzésébe 
beszámítható krediteket is adnak, így 
a kamarai tagsággal járó továbbképzési 
kötelezettség teljesítése mellett egyben e 
szakmai továbbképzésekhez is gyűjthe-
tők pontok.

Az előadások további tudnivalóiról az 
oktatási központ honlapján érhető el tá-
jékoztatás, és ugyanitt a térítésmentesen 
biztosított kreditek teljesítését követően 
további előadások megvásárlására is 
lehetőség van: https://www.mkvkok.hu/
tavoktatas-2016

2) MKVK WEBUNI – A KAMARA 
SAJÁT ELEARNING KÉPZÉSEI

A tavalyi évben a kamara kísérleti jelleg-
gel a webuni keretében elindította online 
képzéseit. A 2016-os kínálatban a tavalyi 
évhez hasonlóan az országos konferencia 
előadásait tekinthetik meg az érdeklő-
dők, de ugyancsak lehetőség van tagozati 
rendezvények utólagos megtekintésére is 
– mindegyiket természetesen kreditpont 
ellenében. 

Az előadások megtekintéséhez első lé-
pésként be kell jelentkezni a megszokott 
módon, ügyfélkapus azonosítójával a 
kamara honlapjára, majd a fenti gombra 
kattintva automatikusan, bejelentkez-
ve átirányítjuk a webuni felületére, ahol 
képzésünk díjmentesen elvégezhető. 

A kurzus sikeres elvégzéséért járó kre-
ditpontok a kamara oldalán a saját adatai 
között azonnal megtekinthetők.

A XXIV. Országos Könyvvizsgálói Kon
ferencián elhangzott előadások közül az 
alábbiakból készül elearning képzés:
1. képzés 
• Kovács Judit: X-Y-Z generáció
• Killik László: Standardok és 
dokumentációk
• Siklós Márta: Szakmai szkepticizmus

2. képzés
• Végh Richárd: A magyar 
tőkepiac fejlesztésének fő irányai 
a minőségbiztosítás tükrében
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• Dr. Gál István László: Az offshore 
halála: brókerbotrányok és pénzmosás?
• Balázs Árpád – dr. Eisenbacher Gábor: 
A könyvvizsgálat és a büntetőeljárás

3. képzés
• Dr. Sramkó Szilvia: Auditreform – 
2016
• Tolnai Krisztián: A 2015. évi minőség-
ellenőrzések tapasztalatai
• Mádi-Szabó Zoltán: A minőség-
ellenőrzés rendszere és változások 
2016-ban

4. képzés
• Wessely Vilmos: Az informatika 
alkalmazásának lehetőségei a 

könyvvizsgálati dokumentáció 
elkészítése során
• Nyirati Ferenc: A dokumentáció 
lezárása 60 napon belül IT segítségével
• Tusnádiné Ágoston Márta: Új 
vizsgálati lehetőségek a NAV-számla 
XML segítségével

A kamara Pénz és tőkepiaci tagozata a 
cikk írásakor e-learning képzés felvételén 
dolgozott, amely előreláthatóan október 
végén/november elején lesz elérhető a 
képzési kínálatban. A képzés keretében a 
Magyar Nemzeti Bank előadói tartanak 
előadást a felügyeleti ellenőrzésekről és 
tapasztalatokról, az EBA szerepéről a hi-
telintézetek és befektetési vállalkozások 

prudenciális szabályrendszerének kiala-
kításában, de megtekinthetők lesznek 
előadások az auditreformról, valamint 
a 2016. évi minőség-ellenőrzésről is.

 3) EGYÉB ELEARNING 
KÉPZÉSEK

Amennyiben egyéb e-learning képzések 
iránt érdeklődik, ezen az oldalon találja  
a kamara által a 2016. évre engedé-
lyezett kreditpontos előadások listáját: 
http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/
tovabbkepzes/elearning/elearning_egyeb_
kepzesek/elearning_2016. (A feltöltés 
fo lyamatos.) Az egyes előadások megte-
kintésének feltétele, valamint bővebb in-
formáció a szervező intézmények honlap-
ján található. A kreditpontokat a szervező 
intézmény kamarának megküldött igazo-
lása alapján tudjuk figyelembe venni. Az 
egyes igazolások kiállítása – jellemzően – 
havi rendszerességgel történik, így az elő-
adás meghallgatása és a kreditpont hon-
lapon (Saját adatok) történő megjelenése 
között jelentős időeltérés is előfordulhat, 
ami miatt szíves türelmüket és megérté-
süket kérjük!

Megkérjük tisztelt könyvvizsgáló kol
légáinkat, hogy a fennakadások elkerü
lése érdekében az elearning képzések 
megtekintését lehetőség szerint ne az 
év utolsó napjaira halasszák. Éljenek a 
lehetőséggel, és amennyiben idejük en
gedi, kezdjék el mihamarabb az előadá
sok kiválasztását/megtekintését.  

Eredményes tanulást kívánunk!

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA   Főszerkesztő: Dr. Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke  |  Felelős szerkesztők: 
Barsi Éva, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke és Dr. Hegedűs Mihály, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási alelnöke  |  Szerkesztő: Sándor 
Erika  |  Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.  |  Kiadja: Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. (1027 Buda-
pest, Horvát u. 14–24.), felelős kiadó: Borókai Gábor lapigazgató  |  Tördelés: Németh Csaba  |  www.mkvk.hu  |  konyvvizsgaloklapja@mkvk.hu  |  ISSN 2063–2169

5KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2016. OKTÓBER



KÖNYVVIZSGÁLÓK  LAPJA

KAMARAI HATÁROZATOK

2016. OKTÓBER | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA6

A Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara 
elnökségének írás-
beli szavazás útján 
hozott határozatai 
(2016. 09. 26.)

118/2016. (09. 26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége elfogadta „A Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standard a nemzetközi 
könyvvizsgálati és minőség-ellenőrzési 
standardok alkalmazásáról” előterjesz-
tés mellékleteként becsatolt lista sze-
rinti nemzetközi standardok magyar 
nyelvre lefordított szövegét, amelyek az 
elfogadott szövegnek megfelelő tarta-
lommal beépítésre kerülnek a Magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardba. 
A kamara elnöksége elfogadta a módosí-
tott „A Magyar Nemzeti Könyvvizsgála-
ti Standard a nemzetközi könyvvizsgá-
lati és minőség-ellenőrzési standardok 
alkalmazásáról” előterjesztés szerinti 
tervezetét, melynek hatálybalépéséhez 
a közfelügyeleti hatóság jóváhagyása 
szükséges. 

119/2016. (09. 26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége elfogadta „A Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standard a nemzetközi 
könyvvizsgálati és minőség-ellenőrzési 
standardok alkalmazásáról” előterjesz-
tés mellékleteként becsatolt 4410. TÉ-
MASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT), KAP-
CSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 
VONATKOZÓ NEMZETKÖZI STAN-
DARD ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONAT-
KOZÓ MEGBÍZÁSOK nemzetközi stan-
dard magyar nyelvre lefordított szövegét, 
melynek hatálybalépéséhez a közfelügye-
leti hatóság jóváhagyása szükséges.

Budapest, 2016. szeptember 26. 
Dr. Pál Tibor elnök

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara  
elnökségi ülésének érdemi határozatai

(2016. 09. 30.)

120/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a fellebbezéseket elbírálva a 
fegyelmi bizottság FBH-22/2016. sor-
számú határozatát az indokolás pontosí-
tása mellett helybenhagyta. Az elnökség 
az alapszabály 450/A pontja alapján – a  
30 000 Ft I. fokú fegyelmi eljárási költ-
ségtérítés mellett – 30 000 Ft összegű 
II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés 
megfizetésére kötelezte az eljárás alá 
vontat.

121/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fellebbezéseket elbírálva a fegyelmi 
bizottság FBH-35/2016. sorszámú hatá-
rozatát helybenhagyta. Az elnökség az 
alapszabály 450/A pontja alapján – a 30 
000 Ft I. fokú fegyelmi eljárási költségté-
rítés mellett – 30 000 Ft összegű II. fokú 
fegyelmi eljárási költségtérítés megfizeté-
sére kötelezte az eljárás alá vontat.

122/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a fellebbezéseket elbírálva a fegyel-
mi bizottság FBH-34/2016. sorszámú 
határozatát helybenhagyta. Az elnökség 
az alapszabály 450/A pontja alapján – a  
30 000 Ft I. fokú fegyelmi eljárási költség-
térítés mellett – 30 000 Ft összegű II. fokú 
fegyelmi eljárási költségtérítés megfizeté-
sére kötelezte az eljárás alá vontat.

123/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége elfogadta „A XXIV. Országos 
Könyvvizsgálói Konferencia értékelése” 
című előterjesztést, ugyanakkor a XXV. 
Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
helyszínéről és időpontjáról való döntés-
hozatalt elhalasztotta.  

124/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a kamara 
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tá-
jékoztatást.

125/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége felkérte a főtitkári hivatalt, hogy a 
jogszabályi előírások és megkötött szer-
ződések, kötelezettségvállalások alapján 
készítse elő a 2017. évi pénzügyi tervet, 
és azt a következő ülésen terjessze az el-
nökség elé.

126/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a főtitkári hivatal tevékenységéről 
szóló beszámolót és a terven felüli kiadá-
sokat tudomásul vette.

127/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége tudomásul vette a 2016. évi tag- és 
hozzájárulási díjbevétel alakulásáról, az 
adatszolgáltatásból levonható következ-
tetésekről szóló tájékoztatást. 

128/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége jóváhagyta a szakértői bizott-
ság munkájához 2 fő, a kamara jogi te-
vékenységének ellátásához 1 fő kamarai 
főmunkatárs megbízását 2016. szep-
tember 1-i hatállyal az előterjesztésben 
szereplő feltételek mellett, a feladatellá-
táshoz szükséges eredeti munkakörök 
(szakértői bizottság munkáját segítő 
adminisztrátor munkatárs 1 fő és jogász 
1 fő) változatlanul hagyásával. Az el-
nökség felkérte a főtitkárt, hogy a mun-
kaszervezet átszervezési javaslatát a kö-
vetkező ülésen tárja a kabinet elé azzal, 



A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KAMARAI HATÁROZATOK

KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2016. OKTÓBER 7

hogy az átalakítás költségvonzatainak 
figyelembevétele mellett vitassák meg, 
valamint a 2017. évi pénzügyi tervben 
szerepeltessék az elfogadott változtatá-
sokat.

129/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége megtárgyalta és jóváhagyta 
a kamara felvételi bizottságának 2016. 
augusztus 30-án elfogadott szervezeti és 
működési szabályzatát.

130/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége jóváhagyta a szakértői bizott-
ság szervezeti és működési szabályzata 
26. pontjának 2016.szeptember 30-ával 
történő hatályon kívül helyezését.

131/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége megtárgyalta és az elhangzott 
változtatással („megfelelt, megjegyzés-
sel” zárult ellenőrzés esetén a pénzbírság 
szankció nem alkalmazható) elfogadta 
a minőség-ellenőrzési módszertani ké-
zikönyv 1. számú mellékletét képező 

minőség-ellenőrzési eljárási szabályzat 
előterjesztés szerinti módosítását. 

132/2016. (0930.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta az IFRS-
ek szerinti számviteli elszámolás minő-
sítésére vonatkozó szakértői vélemény 
kiadásáról szóló kamarai szabályzat elő-
terjesztés szerinti módosítását. 

133/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége jóváhagyta a kamara számviteli po-
litikájának, számlatükrének, számlarend-
jének előterjesztés szerinti módosítását.

134/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége az elhangzott módosító javaslattal 
(üzembehelyezési okmány módosítása) 
jóváhagyta a kamara bizonylati rend 
szabályzatának előterjesztés szerinti 
módosítását.

135/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a 2016. november 4-i kihelyezett, 

kibővített elnökségi ülés költségeihez – 
a szállást igénybevevők részére – egysé-
gesen 20 000 Ft-os hozzájárulást állapít 
meg, egyben felkéri a főtitkári hivatalt, 
hogy az elnökségi tagok előzetes jelzései 
alapján a résztvevők számára a számlát 
2016. október 31-ig állítsa ki és küldje 
meg. A szállást nem igénylők számára a 
részvétel ingyenes azzal, hogy az elnök-
ség borkóstolóra nem tart igényt.

136/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság előtt 30.M.1491/2013. szám alatt 
indított munkaügyi per I. fokú lezárásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul vette, és úgy 
határozott, hogy ebben az ügyben további 
intézkedéseket nem tart szükségesnek. 

137/2016. (09. 30.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a másodlagos státusszal rendelkező 
könyvvizsgálók előterjesztés szerinti 
írásbeli megnyilatkoztatását jóváhagyta. 

Budapest, 2016. október 7.
 Dr. Pál Tibor elnök
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