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SZAKMAI RENDEZVÉNYEK

• Az Adótagozat, a Könyvelői Tagozat, 
valamint az MKVK Oktatási Központ 
Kft. immár hagyományos év elejei kö-
zös rendezvényén az adó tör vény vál to
zá sok ról hallhattak a tagozatok tagjai 
előadásokat az adózás rendjével, az álta-
lános forgalmi adó, az egyéb adókkal és 
a személyi jövedelemadóval kapcsolatos 
változásokról.
• Támogattuk és propagáltuk a Tago-
zat tagjai körében a „Felhőben futó 
automatizálást támogató könyvelési 
megoldások” címmel megrendezett 
konferenciát, amelyben a részt vevők 
tájékoztatást kaphattak a könyvelési 
rendszerekben megvalósítható auto-
matizálási lehetőségekről, a felhő alapú 
rendszerek sajátosságairól és kockáza-
tairól, a jövő lehetséges technológiai irá-
nyairól, mint például a mobil alkalma-
zások vagy az online ügyfél és a hatóság 
közötti könyvelői kapcsolatokról.
• A Natúra Tagozattal idén két közös 
rendezvényt tartottunk. Az egyiken a 
Tagozat részéről Sallai Csilla tartott elő-
adást a számviteli politika folyamatos 
változásának jelentősége, kapcsolata a 
kiegészítő melléklettel témában. A má-
sik rendezvényen pénzmosási témában 
igyekeztünk a résztvevők számára tájé-
koztatást adni a feladatokról.
• Az MKVK OK Kft-vel való szoros 
együttműködés keretében lehetőség 
nyílt arra, hogy a tagozati tagok 2017. 
júniusában 50 % kedvezménnyel vegye-
nek részt az ország 5 városában megtar-
tott Gyakorlati útmutató az ADÓVITA 
sikeres rendezéséhez c. rendezvényen. 
Ezzel ismét sikerült a nem fővárosi kol-
légáknak is kedvezményes lehetőséget 

biztosítani színvonalas és hasznos szak-
mai rendezvényen való részvételre.
• Az Adótagozattal közös rendezvé-
nyünkön az új Ptk. egyes szerződéstí
pusairól, a pénzmosás és terrorizmus 
elleni küzdelem tárgykörben és az adó
vita sikeres rendezéséről hallhattak a 
résztvevők előadást.
• 2017 utolsó szakmai rendezvényén az 
elektronikus számlázásról és az elekt
ronikus zárást segítő szoftver alkal-
mazásáról volt előadás.

SZAKMAI ÉLET

1.  Az MKVK Könyvelői Tagozat vezeté-
se részt vett a NAV Központi Hivatala 
Pénzmosás Elleni Iroda által koordi-
nált a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozás elleni nemzeti koc
kázatértékelésről szóló intézkedési 
tervről szóló egyeztetéseken.
 Emellett a Könyvelői Tagozat vezeté-
se több alkalommal vett részt nagyon 
konstruktív egyeztetéseken, ame
lyeket az új Pmt. és Kit. hatályba
lépésével kapcsolatos kérdésekben 
a NAV PEI kezdeményezett. Ennek 
keretében a könyvvizsgálói és köny-
velői, adótanácsadói kört érintő, a vo-
natkozó törvényekből eredő feladatok 
gyakorlati végrehajtására vonatkozó-
an próbáltuk meg a NAV PEI munka-
társai számára a felmerült elsősorban 
munkamódszertani és értelmezési 
kérdésekben a feltett kérdésekre tájé-
koztatást adni, a munkánk sajátossá-
gait megvilágítani - annak érdekében, 
hogy a gyakorlatban végrehajtható 
szabályozás születhessen.

2. Tájékoztatást készítettünk a köny
velési tevékenység jelenlegi szabályo

zásában (szabályozatlanságában) lévő 
problémákról. 
3.  A SZAKma című folyóirat 2017-02 

számában cikket írtunk a könyvelési 
munka határairól. Ezzel igyekeztünk 
felhívni a figyelmet a könyvelő mun
kában rejlő felelősségi kérdésekre, 
illetve a könyvelési szerződés tartal-
mának jelentőségére.

4.  Könyvelés tárgyban a Kamarához 
jövő megkeresésekben (pl. eltűnt 
könyvelőtől való bizonylatok vissza-
szerzésének, vagy könyvelői szerző-
déskötéssel kapcsolatos kérdésekben) 
igyekeztünk szakmai véleménnyel, 
tájékoztatással segíteni a kérdezőket. 

5.  Összeállítottuk az Önkéntes Köny
velői Minőségbiztosítási Rendszer
hez az első munkaanyagot. A témával 
kapcsolatosan a Kamara vezetése az 
NGM és a NAV vezetőivel való egyez-
tetést kezdeményezett, amely alapot 
adhat ahhoz, hogy a Kamarán belül 
továbbgondoljuk a rendszert. Ezzel 
kapcsolatosan jobbára pozitív a ta-
gok véleménye. Nagyon örülünk an-
nak, hogy a munkaanyagot Tamásné 
Czinege Csilla a NAV adószakmai 
ügyekért felelős szakmai helyettes is 
pozitív hangvétellel és támogatólag 
véleményezte. Ez alapot ad a minő-
ségi könyvelési munka elismertségét 
segítő rendszer teljes kidolgozásához.

A szakmai élet terén igyekeztünk le-
hetőségeinkhez mérten a könyvelési 
területtel kapcsolatos kérdésekben ak-
tívan részt venni, véleményt alkotni és 
támogatást nyújtani. Ez szeretnénk a 
2018. évben is folytatni.

dr. Sallai Csilla
Könyvelői Tagozat elnöke

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
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BESZÁMOLÓ AZ MKVK KÖNYVELŐI TAGOZATÁNAK  
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Tagozat elnökségének hosszú távú célkitűzése továbbra is az, hogy a könyvvizsgáló könyvelők  
mindennapi gyakorlati munkáját segítse, számukra adjon támogatást. 2017. évben az alábbi  
tevékenységeket fejtettük ki.
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ELNÖKSÉGI MUNKATERV

Január 19. 
1.  Az átvilágítási megbízásokra vonatkozó 

magyar nemzeti standard elfogadása
2.  A bizonyosságot nyújtó szolgáltatások-

ra szóló megbízásokra vonatkozó ISAE 
3000 témaszámú és ISAE 3400 téma-
számú nemzetközi standardok magyar 
nyelvű fordításának elfogadása

3.  A bizonyosságot nyújtó szolgáltatások-
ra szóló megbízásokra vonatkozó ma-
gyar nemzeti standard elfogadása 

4.  A kapcsolódó szolgáltatásokra vonatko-
zó magyar nemzeti standard elfogadása

5.  Tájékoztató a könyvvizsgálói jelentés 
elektronikus okiratban történő kiállí-
tásáról és az ehhez szükséges elektro-
nikus aláírás alkalmazásáról szóló sza-
bályzat elfogadásáról

6.  Tájékoztató a kamarai IFAC Action Plan 
(Akció terv) esedékesség szerinti aktu-
alizálásáról

7.  Tájékoztatás a minőségellenőrzési bi-
zottság 2018. évi munkatervéről

8.  Tájékoztatás a kamara 2018. évi terve-
zett szakmai és nemzetközi feladatairól

9.  Tájékoztatás az oktatási bizottság 2018. 
évre tervezett feladatairól

10.  Tájékoztatás az e-közigazgatás kama-
rai bevezetésének helyzetéről

Tájékoztatás a szervezeti struktúra kér-
déskörével, szenior és pártoló tagság 
bevezetésével, valamint az integrációs 
kérdéskörrel foglalkozó munkacsoport 
munkaanyagának aktuális állapotáról

Március 9. 
1.  Javaslat a XXVI. Országos Könyvvizs-

gálói Konferencia címére, a szekciók té-
máira, a szekciók vezetőire, az előadók 
díjazására, a résztvevők költségtéríté-
seire

2.  A 2018. évi kötelező szakmai tovább-
képzés programjának és időtartamá-
nak meghatározása

3.  A szervezeti struktúra kérdéskörével, a 
szenior és pártoló tagság bevezetésével, 

valamint az integrációs kérdéskörrel 
foglalkozó munkacsoport munkaanya-
gának megtárgyalása

4.  A 2018. évi kötelező kamarai adatszol-
gáltatás elveinek elfogadása

Április 20. 
1.  Önkormányzati szabályzatok módosítá-

sának előkészítése
2.  Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara Oktatási Központ Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évi gazdál-
kodásáról és a 2018. évi célkitűzéseiről

3.  Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évi gazdál-
kodásáról és a 2018. évi célkitűzéseiről

4.  A kamara - egyes területi szervezetek 
beszámolóját önállóan is tartalmazó - 
2017. évi számviteli beszámolója

 a)  A kamara számviteli törvény szerinti 
2017. évi egyszerűsített éves beszá-
molója (mérleg, eredménykimutatás, 
kiegészítő melléklet) 

 b)  Független könyvvizsgálói jelentés 
tervezet a kamara 2017. évi egysze-
rűsített éves beszámolójához

 c)  Beszámoló a kamara 2017. évi tervé-
nek teljesüléséről

5.  A kamara 2018. évi üzemgazdasági ter-
ve (a területi szervezetek pénzügyi terv-
javaslataival egybeszerkesztett változat)

6.  Beszámoló a kamara 2017. évi műkö-
déséről, az elnökség, a fegyelmi megbí-
zott, a kamarai bizottságok és az OKKT 
2017. évi tevékenységéről

 a)  Beszámoló a kamara és az elnökség 
2017. évi tevékenységéről, a középtá-
vú program időarányos teljesüléséről

 b)  Beszámoló a kamara fegyelmi meg-
bízottjának 2017. évi tevékenységé-
ről 

 c)  Beszámoló a szakmai alelnök és a 
szakértői bizottság 2017. évi tevé-
kenységéről, a kamara 2017. évi nem-
zetközi tevékenységéről 

 d)  Beszámoló az oktatási alelnök és az 
oktatási bizottság 2017. évi tevékeny-
ségéről

 e)  Beszámoló a fegyelmi bizottság 2017. 
évi tevékenységéről

 f)  Beszámoló a felvételi bizottság 2017. 
évi tevékenységéről

 g)  Beszámoló a minőségellenőrzési bi-
zottság 2017. évi tevékenységéről, a 
2017. évi munkatervének végrehajtá-
sáról

 h)  Beszámoló a központi választási bi-
zottság 2017. évi tevékenységéről

 i)  Beszámoló az OKKT 2017. évi tevé-
kenységéről

7.  A 2018. május 11-ei küldöttgyűlés napi-
rendi pontjainak jóváhagyása, levezető 
elnök megválasztása

8.  Javaslat a kamara állandó könyvvizsgá-
lójának személyére

Május 11. 
Küldöttgyűlés

Június 22. 
1.  A küldöttgyűlés tapasztalatainak érté-

kelése, a tennivalók meghatározása 
2.  Tájékoztató a kamara 2018. I. negyed-

éves gazdálkodásáról  
3.  Az elnökség 2018. II. félévi munkatervé-

nek elfogadása
4.  Tájékoztató a XXVI. Országos Könyv-

vizsgálói Konferencia szervezéséről
5.  A 2018. évi kötelező kamarai szakmai 

továbbképzés előkészítésével kapcsola-
tos tájékoztató

6.  Tájékoztató a 2017. évi minőségellenőr-
zési terv végrehajtásáról

Megjegyzés: Az adott ülés napirendjén sze-
repelhetnek még az esetleges fellebbezési 
ügyek, a fegyelmi megbízott aktuális kérdé-
sekről szóló tájékoztatója, a főtitkári hivatal 
tevékenységére vonatkozó beszámoló, vala-
mint egyéb aktuális tájékoztatók a kamara 
érdekkörébe tartozó eseményekről és a jogal-
kotói munkáról.

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 
2018. I. FÉLÉVI MUNKATERVE
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

2017. december hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka

Ámon Pál Heiling 004989 2017. 11.04. 001513 Győr-Moson-Sopron elhunyt
Bartók Károly 001928 2017.12.05 000010 Szabolcs-Szatmár-Bereg  kérelemre
Erhardt László 002360 2017.12.05. 000413 Vas kérelemre
Ficsor Sándorné 005651 2017.12.05. 005669 Budapest kérelemre
Göndöcs Terézia 000901 2017.12.05. 000769 Tolna kérelemre
Gruber Ferenc 001566 2017.12.05. 002009 Baranya kérelemre
Hegedűs János  006888 2017.12.05. 007197 Nógrád kérelemre
Kissné Borbás Éva 006853 2017.11.21. 007139 Komárom-Esztergom kérelemre
Dr. Kostyál Rezső 003945 2017.12.05. 007592 Budapest kérelemre
Lassányi Ferencné dr. 003526 2017.11.27. 002498 Pest kérelemre
Lukács János Ferencné 005339 2017.12.05. 005320 Fejér kérelemre
Mencsik Ferencné 003301 2017.11.30. 008193 Budapest kérelemre
Moór Dávidné 005244 2017.11.21. 005203 Budapest kérelemre
Nagy Tibor  000714 2017.11.30. 004640 Veszprém kérelemre
Nátor Istvánné 002836 2017.12.05. 001939 Békés kérelemre
Dr. Reszeginé Bekő Mária 004136 2017.08.02. 003633 Budapest elhunyt
Richter Domonkos 005493 2017.11.13. 005501 Budapest kérelemre
Saáry Eszter 006855 2017.12.05. 007142 Veszprém kérelemre
Sebestyén Gergely  000417 2017.12.05. 000269 Fejér kérelemre
Szigeti Edit  006329 2017.12.01. 006474 Békés kérelemre
Toplak Emilné 002539 2017.12.05. 003855 Budapest kérelemre
Torma Péter  004474 2017.11.23. 001689 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Ujvári Józsefné 006588 2017.12.05. 006787 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Dr. Varga Gáborné 004199 2017.12.05. 007904 Budapest kérelemre
Závodny Éva 002095 2017.11.30. 000179 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése

AUDIT PANNON Kft. 001482 2017. 12.05.  Baranya kérelemre
COMPAUDIT Gazdasági Szolgáltató Kft. 002397 2017. 12.05.  Budapest kérelemre
Controlling-Consulting Kft. 002429 2017. 12.05.  Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Forgács Könyvvizsgáló Kft. 000133 2017. 12.05.  Budapest kérelemre
GÉEM TEAM Kft. 000777 2017. 12.05.  Budapest kérelemre
M+B Könyvelő, Adótanácsadó  

  és Könyvvizsgáló Bt. 001231 2017. 12.05.  Hajdú-Bihar kérelemre
Nyír-Audit Kft. 000980 2017. 12.05.  Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Paluska János és Társa Kft. 002064 2017. 12.05.  Békés kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Ambrus Istvánné 006566 2017. 12.05.  Csongrád kérelemre
Bihari Ágnes  006874 2017. 12.05.  Budapest kérelemre
Born Valéria 002773 2017. 12.05.  Csongrád kérelemre
Dr. Borsos Imréné Dr. Lestál Julianna 002600 2017. 12.05.  Hajdú-Bihar kérelemre
Forgács Klára 003227 2017. 12.05.  Budapest kérelemre
Gaál Klára  004687 2017. 12.05.  Budapest kérelemre
Paluska János 002841 2017. 12.05.  Békés kérelemre

A kamara elnöke előtt esküt tettek
2017. december 20. napján

Név Nyilvántartási szám Területi szervezet
Domoszlai Rita 007371 Budapest
Steigerwald Erika 007372 Budapest
Veres Dániel 007373 Budapest
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI 
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATA (2017.12.08.)
95/2017. (12.08.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fegyel-
mi bizottság FBH-52/2017. sorszámú 
határozatát 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 meg-
fizetésére kötelezte az eljárás alá vontat. 

96/2017. (12.08.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi 
bizottság FEB/0454-2/2017. sorszámú 
határozatát helybenhagyta.

97/2017. (12.08.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta az 
adótagozat 2017. évi tevékenységéről és 
a 2018. évben várható feladatairól szóló 
beszámolót.

98/2017. (12.08.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a könyve-
lői tagozat 2017. évi tevékenységéről és 
a 2018. évben várható feladatairól szóló 
beszámolót.

99/2017. (12.08.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta a natúra 
tagozat 2017. évi tevékenységéről és a 
2018. évben várható feladatairól szóló be-
számolót.

100/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta az 
informatikai tagozat 2017. évi tevékeny-
ségéről és a 2018. évben várható felada-
tairól szóló beszámolót.

101/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége megtárgyalta és elfogadta az igaz-
ságügyi könyvszakértői tagozat 2017. évi 
tevékenységéről és a 2018. évben várható 
feladatairól szóló beszámolót.

102/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a 
pénz-és tőkepiaci tagozat 2017. évi te-
vékenységéről és a 2018. évben várható 
feladatairól szóló beszámolót.

103/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a költ-
ségvetési tagozat 2017. évi tevékenységé-
ről és a 2018. évben várható feladatairól 
szóló beszámolót.

104/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és tudomásul vet-
te az Okleveles Könyvvizsgálókat Képe-
sítő Testület tájékoztatóját az okleveles 
könyvvizsgálói képzés tervezett átalakí-
tásának koncepciójáról.

105/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a 2018. I. félévi munkatervét a 
január 19-i elnökségi ülés 2. napirendi 
pontjának törlése mellett az előterjesztés 
szerint elfogadta.

106/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a ka-

mara 2017. III. negyedévi gazdálkodásá-
ról szóló tájékoztatást.

107/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a főtitkári hivatal tevékenységéről 
szóló tájékoztatót tudomásul vette, a tájé-
koztató mellékletében részletezett terven 
felüli kötelezettségvállalásokat utólagosan 
jóváhagyta.

108/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a 2018. évi üzemgazdasági tervezés 
ütemezésére vonatkozó előterjesztést el-
fogadta.

109/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nökségének döntése értelmében a területi 
szervezetek finanszírozási modelljének al-
kalmazása és a 2018. évi átengedett bevé-
telek meghatározása során a 2017. decem-
ber 31-ei létszámadatokat kell figyelembe 
venni.

110/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A kamara elnökségének döntése értelmé-
ben a 2018. évi üzemgazdasági terv elfoga-
dásáig 2018. évben kötelezettségvállalás 
az előző évi bázis alapján, arányosan an-
nak 1/12-ed részéig történhet azzal, hogy 
a hatósági feladatok zökkenőmentes ellá-
tása érdekében, indokolt esetben az előző 
évi arányos költségeknél nagyobb mértékű 
kiadás is teljesíthető, illetve bevétel is be-
szedhető az elnökség utólagos tájékozta-
tása mellett.

111/2017. (12.08.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
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sége a kamarában 2018. évben 5%-os mér-
tékű bértömegfejlesztést javasol biztosíta-
ni, differenciálási lehetőséggel.

112/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a szenior tagság koncepciójának 
jelenlegi állapotára vonatkozó tájékozta-
tást tudomásul vette.

113/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége jóváhagyta a 2017. évi minőségel-
lenőrzési adatszolgáltatások értékelését.

114/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a „6100. témaszámú Kapcsoló-
dó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard 
– Könyvvizsgálói különjelentés összeál-
lítása” című magyar nemzeti standard 
végleges szövegében eszközölt (az elő-
terjesztés mellékletében korrekturával 
jelzett) technikai/formai pontosításokat 

elfogadta, egyúttal az előző standard köz-
felügyeleti hatóság általi jóváhagyásával 
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette.

115/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a Könyvvizsgálók Nemzetközi 
Szövetsége (IFAC) által 2016-ban kiadott 
„Etikai kódex kamarai tag könyvvizs-
gálóknak kézikönyve” c. angol nyelvű 
kiadvány magyar nyelvű fordításának 
elkészültéről és a kamara internetes 
honlapján való megjelentetéséről kapott 
tájékoztatót tudomásul vette.

116/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a Magyar Számvitel Fejleszté-
séért Alapítvány és a „Dr. Rieb László 
Alapítvány a könyvvizsgálók nyelvi okta-
tásának támogatására” aktuális helyze-
tével kapcsolatos tájékoztatást elfogadta. 
Az elnökség utóbbi alapítvány esetében 
is továbbműködtetésről döntött, melyhez 
az alapító okirat megfelelő módosítása 

és új kuratóriumi tagok megválasztása 
szükséges.

117/2017. (12.08.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége elfogadta „ISAE 3000. téma-
számú (felülvizsgált) Múltbeli pénzügyi 
információk könyvvizsgálatán vagy át-
világításán kívüli, bizonyosságot nyúj-
tó szolgáltatásokra szóló megbízások”, 
valamint az „ISAE 3400. témaszámú 
Jövőre vonatkozó pénzügyi információk 
vizsgálata” című, bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokra szóló megbízásokra 
vonatkozó nemzetközi standardok ak-
tualizált magyar nyelvű fordítását. Ezek 
a standardok a könyvvizsgálaton kívüli 
egyéb szakmai szolgáltatásokra vonat-
kozó, jelenleg kidolgozás alatt lévő nem-
zeti standardokba kerülnek beépítésre, 
valamint a nemzeti standardok része-
ként, azok közfelügyeleti hatóság általi 
elfogadását követően később kerülnek 
kihirdetésre.

Budapest, 2017. december 15.
Dr. Pál Tibor s.k., elnök

Megújult a kedvezményes  
kamarai Telekom csomag

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2017. év végén 

megújította a kamarai tagok számára kínált kedvezményes komplex mobil 
távközlési tarifacsomagját. 

A Telekom ajánlatát - ügyfélkapus bejelentkezést követően – a kamara honlapján keresztül tudják 
megtekinteni az alábbi linkre kattintva: 
https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/kedvezmenyek/telekom/telekom 

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: K4A Lapkiadó Kft. (1033 Budapest, Polgár 
utca 8-10.) Felelős kiadó: Berecz Kristóf, ügyvezető  |  Tördelés: Babay Zsolt, Leszt Kata, Soproni Béla  |  www.mkvk.hu  |  konyvvizsgaloklapja@mkvk.hu 
ISSN 2063–2169

6 2018. JANUÁR | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA



A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

7 2018. JANUÁR | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA



KÖNYVVIZSGÁLÓK  LAPJA

A FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

8KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2018. JANUÁR


