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Az e-learning képzéseket a kamara hon-
lapjának főoldalán lévő bannerre kattint-
va, vagy közvetlenül az alábbi oldalon ta-
lálja: http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/
tovabbkepzes/elearning 

Annak érdekében, hogy ingyenesen 
tudják teljesíteni a kötelezően előírt to-
vábbképzést, a kamara mind saját szer-
vezésben, mind pedig az MKVK Oktatási 
Központ Kft. közreműködésével térítés-
mentesen elvégezhető tanfolyamokat 
biztosít minden kamarai tag számára. 

Amennyiben a kamara saját- vagy az 
MKVK Oktatási Központ Kft. e-learning 
képzéseit teljesíti, úgy a tanfolyam sikeres 
elvégzése után kapott kreditpontja azon-
nal megjelenik a kamara informatikai 
rendszerében, illetve az ön saját adatai 
között a kamara honlapján is („Kötelező 
oktatás” menüpont).   

1) TÉRÍTÉSMENTES 
TÁVOKTATÁS AZ MKVK 
OKTATÁSI KÖZPONT KFT. 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

	  

A Kamara az Oktatási Központ távoktatási 
rendszerén keresztül térítésmentesen biz-
tosítja tagjai számára 4 kreditnyi előadás 
megtekintését. Az e-learning előadások az 
e módon kötelezően megszerzendő kredit-
pontok erejéig megkötés nélkül választha-
tók ki a kínálatból, amelyben a számviteli 
törvény aktuális változásait és a számvitelt 
érintő jogszabályi környezet változásait fel-

dolgozó tananyagok is megtalálhatók, akár 
a speciális minősítéshez kapcsolódóan is.

Elérhető előadások:
• Könyvvizsgálói programok bemu-

tatása
2 oktatási óra; A Magyar Könyvvizs-

gálói Kamara Informatikai Tagozatának 
rendezvénye - 1 kreditpont (így lehetőség 
nyílt a 3 kredites előadás mellé még egy 
filmet választani térítésmentesen);

• A pénzegység alapú statisztikai 
mintavétel elmélete és gyakorlata 

4 oktatási óra; Előadók: Kotosz Ba-
lázs - PhD., statisztikus, docens, Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi 
Kar; Zöldi József, okleveles könyvvizsgáló, 
Budapest Consultans Kft. - 2 kreditpont;

• Adóváltozások 2016–2017 – általá-
nos forgalmi adó, egyéb adók, Art. 

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó:  
S. Csizmazia György okleveles könyvvizs-
gáló, okleveles adószakértő – 2 kreditpont;

• Adóváltozások 2016–2017 – társasá-
gi adó, személyi jövedelemadó, tb 

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó:  
S. Csizmazia György okleveles könyv-
vizsgáló, okleveles adószakértő – 2 kre-
ditpont;

• Adóváltozások 2015–2016 – tb, áfa, 
egyéb adók, Art. 

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó:  
S. Csizmazia György okleveles könyv-
vizsgáló, okleveles adószakértő – 2 kre-
ditpont;

• Adóváltozások 2015–2016 – társa-
sági adó, személyi jövedelemadó

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó:  
S. Csizmazia György okleveles könyv-
vizsgáló, okleveles adószakértő – 2 kre-
ditpont;

• A kötelező egészségbiztosítás ellátá-
sairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
változásai 2016. január 01. napjától, va-
lamint az ellátások iránti igény érvénye-
sítéséhez kötődő foglalkoztatói oldalon 
felmerülő gyakorlati kérdések

4 oktatási óra (4x45 perc); előadók: 
Barabás Miklós társadalombiztosítási 
szakember, adótanácsadó, közgazdász; 
Farkasné Gondos Krisztina társadalom-
biztosítási szakember, adótanácsadó, 
osztályvezető (BFKEPSZ, pénzbeli ellá-
tások)  – 2 kreditpont;

• A hitelintézetek és pénzügyi vállal-
kozások számviteli szabályainak módo-
sulása 2016-ban, valamint a devizaesz-
közökkel és -forrásokkal kapcsolatos 
számviteli lehetőségek és kötelezett-
ségek, 4 oktatási óra (4x45 perc); elő-
adó: dr. Gulyás Éva egyetemi adjunktus –  
2 kreditpont pénzügyi intézményi VAGY 
befektetési vállalkozási VAGY biztosítói 
VAGY kibocsátói spec. téma;

• A szerződések joga a pénzügyi, 
számviteli területen dolgozó szakem-
berek számára

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó: dr. 
Nagy Krisztina munkajogi szakjogász – 2 
kreditpont;

• Civil Akadémia, 2016
4 oktatási óra (4x45 perc); előadó: 

Kahulits Andrea nonprofitszakértő –  
2 kreditpont;

• A felszámolási és a végelszámolási 
eljárás elmélete és gyakorlata

6 oktatási óra (6x45 perc); előadó:  
dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus, 
Budapesti Corvinus Egyetem – 3 kredit-
pont;

• Adótörvény-változások 2015–2016.

INGYENES KÉPZÉSEK A KAMARA 
E-LEARNING KÍNÁLATÁBAN
A kamara küldöttgyűlése májusban módosította a Szakmai Továbbképzési 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.

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
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8 oktatási óra (8x45 perc); előadók: 
dr. Vadas Beatrix főosztályvezető, NGM; 
Menzel-Kiss Gellért adótanácsadó, me-
nedzser, LeitnerLeitner; Siklós Márta, 
az MKVK Adótagozat elnöke, könyv-
vizsgáló, adótanácsadó; dr. Kovács Attila 
szakmai tanácsadó, NGM önkormány-
zati adók, illetékek és egyes ágazati adók 
osztálya; Szatmári László főosztályve-
zető, NGM Jövedelemadók és Járulékok 
Főosztály – 4 kreditpont;

• Az elektronikus számlázás elméleti 
és gyakorlati tudnivalói

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó: 
Czöndör Szabolcs főosztályvezető, NAV 
Kiemelt Adózók Adóigazgatósága –  
2 kreditpont;

• Az IFRS-ek első alkalmazása, vala-
mint különálló pénzügyi kimutatások

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó:  
dr. Lakatos László Péter okleveles könyv-
vizsgáló, minősített oktató, egyetemi ad-
junktus, Budapesti Corvinus Egyetem –  
2 kreditpont, IFRS-spec. téma;

• Könyvviteli szolgáltatást végzők kö-
telező továbbképzése államháztartási 
szakterületen, 2016 – NEM költségve-
tési szervnél foglalkoztatott mérlegké-
pes könyvelők számára

4 oktatási óra (4x45 perc); előadók: 
Szamkó Józsefné okleveles könyvvizsgáló 
– 2 kreditpont, költségvetési spec. téma;

• Külföldi pénznemre szóló eszközök 
és források értékelése és a saját terme-
lés elszámolása

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó: 
Rezsabek Angéla okleveles könyvvizs-
gáló – 2 kreditpont;

• A számviteli törvény változásai a 
2016-ban induló üzleti évtől

4 oktatási óra (4x45 perc); előadó: 
Rezsabek Angéla okleveles könyvvizsgá-
ló – 2 kreditpont;

• Transzferárazás a változó hazai 
gyakorlat és a nemzetközi tendenciák 
– OECD BEPS akcióterv – tükrében

4 oktatási óra (4x45 perc); előadók: 
dr. Kondor Bence Barnabás tulajdonos, 
ügyvezető, Transferpricing Group; Pász-
tor László adószakértő, transzferár szak-
mai vezető, Transferpricing Group – 2 
kreditpont

Az elektronikus tananyagok a kamara 
oldalán – ügyfélkapus belépést köve tően 
– az „MKVKOK térítésmentes távokta-
tás” gombra kattintva érhetők el. A kama-
rai tag könyvvizsgáló a térítésmentesen 
biztosított lehetőséget csak a jogosultság 

ellenőrzését követően tudja igénybe ven-
ni 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 e szakmai 
továbbképzésekhez is gyűjthetők pontok.

Az előadások további tudnivalóiról az 
oktatási központ honlapján érhető el tá-
jékoztatás, és ugyanitt a térítésmentesen 
biztosított kreditek teljesítését követő-
en további előadások megvásárlására is 
lehetőség van: https://www.mkvkok.hu/
tavoktatas-2016
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Ezenfelül természetesen továbbra is van 
lehetőség (esetlegesen térítés ellenében) 
a kamara által engedélyezett és elismert 
e-learning tanfolyamok elvégzésére is.

2) MKVK WEBUNI – A KAMARA 
SAJÁT E-LEARNING KÉPZÉSEI

	  

A 2016-os kínálatban a tavalyi évhez 
hasonlóan az országos konferencia, 
valamint a Pénz és tőkepiaci tagozat 
előadásait tekinthetik meg az érdek-
lődők. Az előadások megtekintéséhez 
első lépésként be kell jelentkezni a meg-
szokott módon, ügyfélkapus azono-
sítójával a kamara honlapjára, majd a 
fenti gombra kattintva automatikusan, 
bejelentkezve átirányítjuk a webuni fe-
lületére, ahol képzésünk díjmentesen 
elvégezhető. A kurzus sikeres elvégzé-
séért járó kreditpontok a kamara olda-
lán a saját adatai között azonnal meg-
tekinthetők.

A XXIV. Országos Könyvvizsgálói Kon-
ferencián elhangzott előadások közül az 
alábbiakból készült e-learning képzés:

1. képzés (1 kreditpont)
• Kovács Judit: X-Y-Z generáció
• Killik László: Standardok és doku-

mentációk
• Siklós Márta: Szakmai szkepticizmus
2. képzés (1 kreditpont)
• Végh Richárd: A magyar tőkepiac fej-

lesztésének fő irányai a minőségbiztosí-
tás tükrében

• Dr. Gál István László: Az offshore ha-
lála: brókerbotrányok és pénzmosás?

• Balázs Árpád – dr. Eisenbacher Gá-
bor: A könyvvizsgálat és a büntetőeljárás

3. képzés (1 kreditpont)
• Dr. Sramkó Szilvia: Auditreform 2016.
• Tolnai Krisztián: A 2015. évi minőség-

ellenőrzések tapasztalatai

• Mádi-Szabó Zoltán: A minőség-ellen-
őrzés rendszere és változások 2016-ban

4. képzés (1 kreditpont)
• Wessely Vilmos: Az informatika al-

kalmazásának lehetőségei a könyvvizs-
gálati dokumentáció elkészítése során

• Nyirati Ferenc: A dokumentáció lezá-
rása 60 napon belül, IT segítségével

• Tusnádiné Ágoston Márta: Új vizs-
gálati lehetőségek a NAV-számla XML 
segítségével

A Pénz és tőkepiaci tagozat által  
szervezett e-learning előadások

1. képzés (1 kreditpont)
• „Minőség-ellenőrzés 2016” – Mádi-

Szabó Zoltán
• „A könyvvizsgálói jelentések válto-

zása” – Barabás Csaba
 2. képzés (1 kreditpont)
• „EU-auditreform” – Agócs Gábor
• „Minőség-ellenőrzés 2016” – Mádi-

Szabó Zoltán
3. képzés (1 kreditpont)
• „EU-auditreform” – Agócs Gábor
• „A könyvvizsgálói jelentések változá-

sa” – Barabás Csaba
4. képzés (1 minősített kreditpont – 

pénzügyi intézményi VAGY befektetési 
vállalkozási)

• „EU-auditreform” – Agócs Gábor
• „A hazai és az EU-s szabályozás kap-

csolata” – Seregdi László
5. képzés (2 minősített kreditpont – 

pénzügyi intézményi VAGY kibocsátói)
• Az MNB visszajelzése a könyvvizsgá-

lók felé (hitelintézeti szektor) – Bánhegyi 
Réka

• Kibocsátói felügyeléssel összefüggő 
könyvvizsgálati tapasztalatok – Farkas 
Ákos

• A hazai és az EU-s szabályozás kap-
csolata, az EBA szerepe a hitelintézetek 
és befektetési vállalkozások prudenciális 
szabályrendszerének kialakításában – 
Seregdi László

6. képzés (2 minősített kreditpont – 
pénzügyi intézményi VAGY biztosítói 
VAGY pénztári)

• „Ellenőrzések, felügyelés könyvvizs-
gálati tapasztalatai a biztosítási szektor-
ban” – Horváth Edina

• „Ellenőrzések, felügyelés könyvvizs-
gálati tapasztalatai a pénztári szektor-
ban” – Kovácsné Hegyi Éva

• „Kibocsátói felügyeléssel összefüggő 
könyvvizsgálati tapasztalatok” – Farkas 
Ákos

3) EGYÉB E-LEARNING 
KÉPZÉSEK

	  

Amennyiben egyéb e-learning képzések 
iránt érdeklődik, ezen az oldalon (www.
mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/
elearning/elearning_egyeb_kepzesek/
elearning_2016) találja a kamara által 
2016-ra engedélyezett kreditpontos elő-
adások listáját. (A feltöltés folyamatos.) 
Az egyes előadások megtekintésének 
fel tétele, valamint bővebb információ a 
szervező intézmények honlapján talál-
ható. A kreditpontokat a szervező intéz-
mény kamarának megküldött igazolása 
alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes 
igazolások kiállítása – jellemzően – havi 
rendszerességgel történik, így az előadás 
meghallgatása és a kreditpont honlapon 
(Saját adatok) történő megjelenése kö-
zött jelentős időeltérés is előfordulhat, 
ami miatt szíves türelmüket és megérté-
süket kérjük!

Megkérjük tisztelt könyvvizsgáló kol-
légáinkat, hogy a fennakadások elkerü-
lése érdekében az e-learning 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!
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PÁLYÁ ZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 

szóló 2007. évi LXXV. törvény előírja egyeztető testület működtetését a kamarán belül, amelynek célja elősegíteni 
a kamarai tagok egymás közötti, valamint a kamarai tagok és a nem kamarai tagok közötti szakmai természetű viták 
megállapodással/egyezséggel, a felek által elfogadott közös szakmai állásponttal történő rendezését, a felek jogainak, 

kötelezettségeinek, illetve érdekeinek gyors és hatékony érvényesítését, ezért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Egyeztető Testülete választott tagja tisztségének betöltésére  
pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
•  megfelelő elméleti ismeretek és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenységgel és az egyéb szakmai szolgáltatással összefüggő kérdéskörökben,

•  minősített kamarai tag könyvvizsgáló esetében megfelelő elméleti ismeretek és legalább 3 éves szakmai 
gyakorlat a minősítése szerinti kérdéskörökben,

•  a kamarai tag testületi tagságának keletkezését megelőző 5 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által 
lefolytatott fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott,

•  a kamarai tag testületi tagságának keletkezését megelőző 6 éven belül a kamara által lefolytatott minő-
ség-ellenőrzéssel összefüggésben vele szemben nem került sor intézkedés alkalmazására,

•  a kamarai tag testületi tagságának keletkezésekor a kamarának nem tisztségviselője, a kamara valamely 
bizottságának, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti 
Hatóságnak nem alkalmazottja.

A pályázatot a kamara Főtitkári Hivatalába (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.) zárt borítékban, postai vagy 
személyes úton kell eljuttatni, legkésőbb 2016. december 05-ig. A borítékra rá kell írni az „Egyeztető Testület választott 

tag – pályázat” megnevezést. A pályázat maximum 2 oldal terjedelmű lehet (A4-es papírra, Times New Roman betűtípus 
12-es betűmérettel szerkesztett formában), valamint csatolni kell hozzá a pályázó rövid szakmai önéletrajzát is. 

Az Egyeztető Testületbe a kamara elnöksége a pályázati feltételek megfelelősége esetén a feladat 
ellátására szakmailag leginkább alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtó 6 tagot választja meg. 

A pályázat eredményét a kamara a 2016. december 9-ei ülését követően kihirdetett 
határozataiban teszi közzé a honlapján és az egyébként szokásos módokon.  

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ a 06-1/473-4520-as telefonszámon 
vagy a fotitkar@mkvk.hu e-mail címen a kamara főtitkárától kérhető.
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A Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara 
elnökségének írás-
beli szavazás útján 
hozott határozatai 
(2016. 10. 10.)

138/2016. (10. 10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége a 118/2016. (09. 26.) számú 
elnökségi határozatot hatályon kívül 
helyezte, egyúttal elfogadta „A Magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard a 
nemzetközi könyvvizsgálati és minőség-
ellenőrzési standardok alkalmazásáról” 
előterjesztés mellékleteként becsatolt 
lista szerinti nemzetközi standardok 
magyar nyelvre lefordított szövegét, 
amelyek az elfogadott szövegnek meg-
felelő tartalommal beépítésre kerülnek a 
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Stan-
dardba. A kamara elnöksége elfogadta 
„A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standard a nemzetközi könyvvizsgá-
lati és minőség-ellenőrzési standardok 
alkalmazásáról” előterjesztés szerinti 
véglegesített szövegét, melynek hatály-
ba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság 
jóváhagyása szükséges. 

Budapest, 2016. október 10. 
Dr. Pál Tibor elnök

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
elnökségi ülésének érdemi határozatai

(2016. 11. 04.)

139/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és az elnökségi ülésen 
elhangzott kiegészítésekkel – az előter-
jesztés egyes döntési alternatí váinak 
elvetése, illetve egyes döntéshozatalok 
elhalasztása mellett – elfogadta a kamara 
2017. évi feladatstruktúráját és a 2017. évi 
kamarai üzemgazdasági terv előkészíté-
séhez szükséges alapadatokat. Az elnök-
ség egyúttal felkérte
• a kamara elnökét, hogy az egyes elhang-
zott javaslatokkal kapcsolatosan a szük-
séges tárgyalásokat az illetékes szervek-
kel folytassa le; 
• a főtitkárt, hogy az elhalasztott döntési 
alternatívákat a körülmények részletesebb 
ismertetésével készítse ismételten elő és a 
fentiek alapján – az elfogadott és ismétel-
ten előkészített döntésekre figyelemmel – 
készítse el a kamara 2017. évi összesített 
– az egyes területi szervezetek tervjavas-
lataival kiegészített, azokat önállóan is 
tartalmazó – üzemgazdasági tervét;
• Agócs Gábor elnökségi tagot, hogy az 
aktuális kamarai tag létszámadatok alap-
ján a területi szervezetek finanszírozási 
modelljét frissítse, és bocsássa azt a főtit-
kári hivatal rendelkezésére, hogy az így 
újraszámolt 2017. évi területi szervezeti 
tervszámokat legkésőbb 2016. november 
11-ig a területi szervezetek elnökeinek 
megküldhessék;
• a területi szervezetek elnökeit, hogy a 
fentiek alapján elkészített, saját területi 
szervezetükre vonatkozó tervszámaikat 
2017. december 15-ig küldjék meg a ka-
mara főtitkári hivatalába. 

140/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a Főtitkári Hivatal tevékenységéről 
szóló beszámolót tudomásul vette.

141/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége tudomásul vette a szakmai alelnök 
beszámolóját a kamara 2016. évi nemzet-
közi tevékenységéről.

142/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége elfogadta a „Döntés a XXV. Orszá-
gos Könyvvizsgálói Konferencia hely-
színéről, tájékoztató a XXIV. Országos 
Könyvvizsgálói Konferencia pénzügyi 
elszámolásáról” című előterjesztést.

143/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége elfogadta a Raiffeisen Bank szerző-
dés módosítási javaslatát, és felhatalmaz-
ta a kamara elnökét, hogy a módosított 
szerződést aláírja. Az elnökség az elő-
terjesztésben felsorolt indokok alapján a 
bankváltást nem tartja szükségesnek

144/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
külföldi kiküldetések rendjéről szóló 
szabályzatának módosítására vonatkozó 
tájékoztatást tudomásul vette.

145/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
beszerzési szabályzatának elfogadására 
vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

146/2016. (11. 04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége tudomásul vette a FEE tagszerveze-
teinek üléséről készült úti jelentést. 

Budapest, 2016. november 14.
Dr. Pál Tibor s.k., elnök
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Tájékoztatás a 2016. október hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Szüneteltetést követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése

Bundity Ildikó 2016. 10. 04. 007216 Bács-Kiskun kérelemre
Dóka Csilla 2016. 10. 04. 007187 Bács-Kiskun kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Farkas Orsolya 2016. 10. 04. 005911 Budapest kérelemre
Flieghné Rimai Merita 2016. 10. 04. 000660 Veszprém kérelemre
Horvát Rita 2016. 10. 04. 006203 Budapest hivatalból
Vas Gézáné Ujvári Piroska 2016. 10. 04. 005093 Csongrád kérelemre

Kamarai tagság megszűnése
Név Módosítás dátuma Nyilvántartási szám Igazolvány sorszáma Területi szervezet A státuszváltozás oka
Asbóth Sándor 2016. 09. 01. 006553 006748 Veszprém kérelemre
Faludi Jánosné 2016. 09. 01. 002782 001888 Békés kérelemre
Hammerl Ludwig 2016. 09. 27. 003384 003044 Budapest kérelemre
Hortobágyiné Tóth Cecília 2016. 09. 27. 005156 005063 Budapest kérelemre
Horváth István 2016. 07. 06. 003435 007405 Budapest elhunyt
Kocsis Barna Tibor 2016. 09. 27. 006948 007296 Hajdú-Bihar kérelemre
Konkoly Sándorné 2016. 08. 31. 001783 001124 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Mór Jenőné 2016. 07. 01. 000711 000570 Veszprém kérelemre
Németh Lajos 2016. 09. 01. 002367 000460 Vas kérelemre
Ország Tamásné 2016. 08. 31. 003059 003535 Budapest kérelemre
Perger Tivadarné 2016. 09. 26. 000301 004028 Budapest kérelemre
Szabóné Papp Ibolya 2016. 09. 08. 000944 000814 Tolna kérelemre
Szentesiné Tuka Margit 2016. 09. 23. 002451 007857 Budapest kérelemre
Dr. Szijártó Emil István 2016. 10. 04. 002460 003792 Pest kérelemre
Turzó György 2016. 09. 14. 001077 008454 Zala kérelemre
Dr. Várnai Éva 2016. 09. 23. 004219 007781 Budapest kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Területi szervezet A státuszváltozás oka
Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése

AKKONT Szolgálató Bt. 2016. 10. 04. 001836 Budapest kérelemre
Euragent Könyvszakértő és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2016. 10. 04. 000457 Tolna kérelemre
Galapat Könyvvizsgáló Bt. 2016. 10. 04. 002383 Tolna kérelemre
Promontor AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Kft. 2016. 10. 04. 002215 Budapest kérelemre
Tartozik-Követel Könyvelő,  
Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

2016. 10. 04. 001790 Pest kérelemre

A kamara elnöke előtt esküt tett 2016. október 20-án
Név Nyilvántartási szám Igazolvány sorszáma Területi szervezet Cím
Somlai László György 007338 009017 Pest 2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 80/B

Tájékoztató a kamara 2016. évi nemzetközi tevékenységéről
Az elnökség 2016. novemberi ülésén tárgyalta  

a kamara 2016. évi nemzetközi tevékenységéről készült beszámolót. 

2016-ban jelentősen csökkent a kiutazá-
sok száma, kizárólag a legfontosabb ese-
ményekre koncentráltunk. A FEE évente 
négyszer tartja taggyűlését, melyből egy 
telefonos konferencia formájában zajlik, 

a többihez azonban személyes jelenlét 
szükséges. Idén kétszer vettünk részt 
személyesen ezen a találkozón, és egy 
ülés lesz decemberben. Ezen túl a FEE 
SMP fórumának munkájából vesszük ki 

részünket, mely évente két ülést szervez. 
Az IFAC éves taggyűlésén – a dél-amerikai 
helyszín miatt – idén nem képviseltettük 
magunkat, ami jelentős költségmegtaka-
rítást eredményezett. 
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A Visegrádi Négyek találkozóján a 
könyvvizsgálat minőségének mérő-
számai és online beszámolás került a 
középpontba. Más-más mércével mé-
rik a minőséget az auditbizottságok, a 
szakmai szervezetek, egy közfelügyelet, 
a könyvvizsgáló cégek, és máshogy a 
jogszabályalkotók. Jelenleg kilenc olyan 
jellegű kezdeményezésről tudunk világ-
szerte, amelynek célja a minőség mutató-
számainak kialakítása. Ezek jellem zően 
mennyiségi mutatók, például az egy fő 
továbbképzésére jutó órák száma, az egy 
könyvvizsgáló partnerre jutó beosztot-
tak száma, a szakmában eltöltött évek 
száma, a külső ellenőrzések száma, az új 
könyvvizsgálati módszertanok kialakítá-
sába fektetett idő és pénz, a fluktuáció, 
az alkalmazotti elégedettség felmérésé-
nek eredménye stb. A minőségi mutató-
kat nehezebb megfogalmazni, ezek közé 
tartozhat a függetlenség, a könyvvizsgá-
ló cég vezetése által képviselt hozzáállás 
a minőséghez. 

Itt is nagy hangsúlyt kaptak az audit-
reformmal kapcsolatos témák. Elhang-
zott, hogy egyes országokban hogy áll az 
audit reform implementációja. Az egyik 
legjelentősebb változás a közérdeklődés-
nek kitett cégeknél bevezetett kötelező 
könyvvizsgálócég-rotáció. A tagállamok 
jelentős többsége a tízéves rotációt írja elő. 
A plusz tízéves hosszabbítás lehetőségét a 
tagállamok több mint fele alkalmazza. Az 
így kialakuló, országonként eltérő szabá-
lyozás nem fogja megkönnyíteni a multi-
nacionális cégcsoportok helyzetét, hiszen 
minden országban az adott szabályrend-
szerhez kell majd alkalmazkodniuk. 

Az IFAC összességében pozitív előrelé-
pésnek látja az auditreformot, amely segít 
a globális gazdaság megerősödésében, a 
közérdeket képviseli, visszaszorító erővel 
hat a kockázatos kereskedelmi és pénzügyi 
tevékenységekre, erősíti a nemzetközi sza-
bályozói összefogást célzó törekvéseket, 
valamint a pénzügyi rendszer reagálási 
képességét. Az auditreform révén olyan 
környezet jön létre, amelyben a minőségi 

könyvvizsgálat esélye többszörösére nő. 
Mindennek a tényleges kimenetele azon-
ban még a jövő kérdése a tapasztalat hiá-
nya és a reform késleltetett hatása miatt. 
Mint minden másban, itt is érződik Euró-
pa sokfélesége. Megnehezíti a folyamatot, 
hogy az országok között is eléggé eltérő a 
szabályozási környezet. 

A 2017–2018. ÉVI FEE-STRATÉGIA 
A FEE idei kihelyezett tagszervezeti ülé-
sét Bukarestben rendezték meg. Az elmúlt 
két év egyik kiemelt fontosságú témája volt  
a FEE stratégiájának megreformálása.  
A FEE szerepe főleg a lobbizás, de kérdés, 
kinek az érdekében lobbizik. A szakma 
nagyon sokszínű, és így az érdekek ne-
hezen vagy egyáltalán nem összeegyez-
tethetők. Problémaként fogalmazódott 
meg, hogy minden esetet a könyvvizsgá-
lók, könyvelők szemszögéből ítélt meg, 
és nem vette kellően figyelembe az üzleti 
környezet érdekeit. Nem volt tisztázott, 
hogy mennyiben érdekképviselet jellegű 
kell, hogy legyen, és mennyiben függet-
len szakértői. 

Mostanra megállapodás született a 
2017–2018-as stratégiát illetően, amely 
eléggé átfogó és flexibilis ahhoz, hogy 
a külső környezeti tényezők változásaihoz 
tudjon igazodni. Továbbra is a tagszerve-
zetek érdekeit képviseli, figyelembe véve a 
közérdeket, és a szakma szóvivője szere-
pében az együttműködést tervezi erősíteni 
úgy, hogy segít megérteni és befolyásolni 
az uniós fejleményeket, és a standard al-
kotások során képviseli az európai szakma 
véleményét. 

Ennek fényében a FEE stratégiai prio-
ritásai – melyek 3 cél köré csoportosítják 
a munkáját is – az alábbiak: (1) az átlát-
hatóság biztosítása; (2) a bizalom és a be-
csületesség elősegítése; (3) a fenntartható 
gazdaság támogatása. 

A fenti prioritások megvalósításának 
egyik eszközeként jött létre a „Common 
content” („Közös tartalom”) elnevezésű 
projekt, mely a könyvvizsgálói képzés 
összehangolását célozza meg. Megpró-

bálják az egyes országokban működő 
könyvvizsgáló képzések tartalmát egy-
máshoz közelíteni, egységesíteni annak 
érdekében, hogy az egyes országokban 
szerzett könyvvizsgálói tudás használha-
tó legyen a többi országban is. A projekt 
egységes követelmények kidolgozásával 
a követelmények harmonizációját céloz-
za meg. 

IFAC-AKCIÓTERV
A kamara – mint az IFAC tagja – részt-
vevője az IFAC-tagsággal rendelkező ka-
marákra kiterjesztett megfelelőségi prog-
ramnak. Ennek célja a tagországokban a 
könyvvizsgálói szakma feltételeinek és 
működtetésének folyamatos fejlesztése.  
E program keretében a tagországi szerve-
zetek rendszeresen megfelelőségi jelentést 
tesznek az IFAC felé a nemzetközi köve-
telményekkel összhangban. A kamara az 
akcióterv legutóbbi, 2013. októberi felül-
vizsgálatát és erről az IFAC részére elkül-
dött jelentését követően idén májusban is-
mét áttekintette és értékelte az azóta eltelt 
időszakban tett lépéseket, és aktualizálta, 
kiegészítette az akciótervet a következő 
két-három éves időszakra vonatkozóan. 
A nemzetközi követelményeknek való 
megfelelés érdekében az akcióterv szá-
mos területen tartalmaz jelentős jövőbeni 
feladatokat a kamara számára. 

STANDARD FORDÍTÁSOK
A 2016. december 15-től hatályba lépő új, 
illetve módosított Nemzetközi Könyvvizs-
gálati Standardok 2015-ben elkészült for-
dítását a közfelügyeleti hatóság kérésére 
részben lektoráltattuk, részben újrafor-
díttattuk 2016 nyarán. A KPMG fordító 
csapatával szoros együttműködésben 
négy hónap alatt sikerült véglegesíteni 
a szövegeket. A közfelügyeleti hatóság 
írásbeli jóváhagyása után a fordításokat 
az IFAC-hoz is be kell nyújtani, majd ezt 
követően kerülhetnek fel azok a kamara 
honlapjára. Ezzel az MNKS részét képező 
összes könyvvizsgálati standard aktuális 
változata elérhető lesz magyarul.
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