KÖNYVVIZSGÁLÓK
LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA
11. évfolyam | 7–8 . szám | 2022. július–augusztus

• X XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből származnak. A teljes cikkekért
(angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlókban található linkre.

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Új Accountancy Europe publikáció a
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó definíciójáról

Megjelent az Accountancy Europe új publikációja a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó definíciójáról, mely rávilágít
arra, hogy 30 európai ország mennyire eltérően határozza meg a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó (PIE) fogalmát.
Ez releváns kérdés, mivel bizonyos uniós
2

jogszabályok csak a PIE-kra vonatkoznak,
ideértve az EU PIE-kra vonatkozó EU-s
könyvvizsgálati szabályokat és a gazdálkodókra, valamint a könyvvizsgáló cégekre vonatkozó kapcsolódó egyéb előírásokat. A nemzeti szabályozások szerinti PIE
definíciók sokfélesége azt eredményezi,
hogy a PIE-kra vonatkozó uniós szabályok országonként eltérő hatókörűek. Az
egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében az Accountancy Europe javasolja, hogy az egyes országok további
lépéseket tegyenek a PIE-kra vonatkozó
definíciójuk egységesebbé tételére.
A publikáció az alábbi linken érhető el:
PIE-definition-2022_ Accountancy_
EU.pdf (accountancyeurope.eu)
Új Accountancy Europe publikáció a
könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszerről
Megjelent az Accountancy Europe új
publikációja a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszerről, mely rávilágít arra,
hogy 30 európai ország hogyan szervezte meg és végzi a közfelügyelti ellenőrzési
rendszert a 2014. évi uniós audit irányelv

2022. JÚLIUS–AUGUSZTUS | KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

bevezetése után. A különböző nemzeti
közfelügyeleti rendszerek és megközelítések a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati szabályok következetlen alkalmazásához és a könyvvizsgálatok minőségének következetlenségeihez vezethetnek az országok között. A
nemzeti rendszerek különbözősége ös�szetettséget, az előírásoknak való megfelelés érdekében további költségeket, valamint gyakorlati és működési nehézségeket jelenthet a nemzetközi szinten működő könyvvizsgáló cégek számára. Ezért
az Accountancy Europe javaslatokat tesz
a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendsze-

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍRE
rek egységesebbé tételének módjára, annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek Európában.
A publikáció az alábbi linken érhető el:
Oversight-audit-pub-2022.pdf (accountancyeurope.eu)
Az EU megállapodásra jutott a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételről
szóló irányelvről (CSRD): történelmi
pillanat a vállalati jelentéstétel számára
Az uniós döntéshozók megállapodásra
jutottak a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételről (CSRD) szóló irányelvről.
Az Irányelv arra kötelezi a vállalatokat, hogy a kötelező fenntarthatósági
jelentéstételi standardok alapján vezetői jelentéseikben nyilvánosan közzétegyék a fenntarthatóságnak a szervezetüket érintő hatásaira, kockázataira és
a lehetőségeikre vonatkozó információkat. A jelentésbe foglalt fenntarthatósági információkat független ellenőrzésnek kell alávetni. Az irányelv kiterjeszti
a hatályt valamennyi, több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató nagy és tőzsdén jegyzett vállalatra, de az EU-ban jelentős tevékenységet folytató nem uniós
vállalatokra is. A tőzsdén jegyzett kis- és
középvállalkozásokra arányos követelmények vonatkoznak majd, amelyek segítenek csökkenteni az adatszolgáltatási
terheket, miközben továbbra is kielégí-

KATA-BÓL ÁTTÉRÉS
2022. július 12-én az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény (KATA törvény) jelentős módosítását, mely idén
szeptember 1-jétől hatályba lép. Az
új szabályozás értelmében a KATA-s
egyszerűsített adózási körből kikerülnek azok az egyéni illetve kisvállalkozások, amelyek bevétele nem kizárólag magánszemélyek részére nyújtott
szolgáltatásból, értékesítésből szár-

tik a pénzügyi intézmények megbízható,
fenntarthatósággal kapcsolatos adatokra
vonatkozó igényét.
A CSRD a fenntarthatósági jelentéstételi standardokon alapuló közzétételeket ír elő, amelyeket ki kell dolgozni. Az
irányelv előírja továbbá a fenntarthatósági jelentéstételi standardok arányos
alkalmazását és közzétételi követelményeik fokozatos bevezetését. Az irányelv
fokozatos megközelítést vezet be a jelentéstétel terén, kezdve a Nem Pénzügyi Információk Közzétételéről (NFRD) szóló
irányelv hatálya alá tartozó vállalatokkal.
Ezeknek a vállalatoknak várhatóan 2024.
január 1-jétől kell közzétenniük a fenntarthatósági információkat. Más tőzsdén
jegyzett és tőzsdén nem jegyzett vállalatoknak várhatóan egy évvel később kell
jelenteniük ezeket az információkat.
Az irányelv uniós szintű követelményt
vezet be a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos korlátozott bizonyosságnyújtásra vonatkozóan, és végső célként
a kellő bizonyosság irányába mozdul el.
Az állandó könyvvizsgáló, egy másik
könyvvizsgáló vagy egy független bizonyosságot nyújtó szolgáltató végezheti az
erre vonatkozó megbízást.
Az Accountancy Europe CSRD-ről
szóló híre az alábbi linken érhető el:
EU reaches agreement on the CSRD: a
historic moment for corporate reporting
- Accountancy Europe

IFAC HÍREK

mazik. Várhatóan sok jelenleg KATA-s
kisvállalkozás fog átlépni a számviteli
törvény hatálya alá, nekik a törvényben meghatározott nyitómérleget kell
készíteniük és könyvvizsgálóval felülvizsgáltatniuk.
Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat,
hogy egy korábbi áttérési hullám alkalmával a szakértői bizottság készített
egy, a nyitómérleg könyvvizsgálatára
használható és ma is releváns könyvvizsgálói jelentésminta ajánlást, melyet
az ide kattintva elérhető közleménnyel

jelentetett meg a honlapon, és amelyet
a mostani áttérésekkel kapcsolatban
szintén ajánlunk szíves figyelmükbe.ú
A módosított KATA törvény új rendelkezései érintik az eddig KATA-s adózási formában működött könyvvizsgáló
szolgáltatókat is, hiszen ezt a szolgáltatást nem magánszemély részére nyújtja
a könyvvizsgáló. Az áttéréssel kapcsolatban felmerülő jogi természetű kérdésekkel kérjük, hogy a Főtitkári Hivatal
Titkárságát keressék meg, a honlapon
található elérhetőségeken.

Megjelent az IFAC 2021. évi integrált áttekintési jelentése

Az IFAC integrált éves áttekintési jelentése
kulcsfontosságú eleme az érdekelt felek felé
való elszámoltathatóságuknak, és áttekintést nyújt az IFAC értékteremtési modelljéről, stratégiai célkitűzéseiről és teljesítményeiről, valamint irányítási folyamatairól.
A nemzetközi integrált jelentéstételi keretelvben meghatározott integrált jelentéstételi elvekre és koncepciókra támaszkodik
(IR). Emellett az IFAC IMPACT megközelítésének bevezetése, a szénhidrogén-lábnyom mérésére és csökkentésére szolgáló
módszertan kidolgozása, valamint az érdekelt felek bevonásáról szóló fokozott vita
kulcsfontosságú prioritások voltak, amelyek 2021-ben kezdődtek, és az éves áttekintési jelentés új elemeit képviselik.
A jelentés az IFAC weboldalán érhető el
itt:
2021 IFAC Integrated Annual Review
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XXX.
ORSZÁGOS
KONFERENCIA
XXX.
ORSZÁGOSKÖNYVVIZSGÁLÓI
KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA

Könyvvizsgálati
K
ö n y v v i z s g á l a t i kkihívások
i h í v á s o k bbizonytalan
i z o n y t a l a n k ökörülmények
r ü l m é n y e k k öközött
zött
2022. szeptember 14-16.
Thermál Hotel Visegrád **** superior

2022. szeptember 14. szerda – 0. nap
10.00
14.00
10.00
16.30
10.00
10.30
10.30
11.00
11.00
11.30
11.30
12.00
13.30
14.00

14.00
14.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.00
16.20
16.20
16.30
17.00
18.30
20.00
10.00
12.00

Metrum Referencia Könyvvizsgáló Program - Szervező: MKVK Oktatási Központ Kft.
jelentkezés aaprogramra
kattintva
jelentkezés
programraide
ide
kattintva
Informatikai Szekció
Szekcióvezető: Wessely Vilmos
Elemző vizsgálatok a power query igénybevételével
Dr. Polyák Imre | Budapesti Corvinus Egyetem docens | Budapest Consultans Kft. projektvezető
Adatbányászat az IDEA szoftver könyvvizsgálók részére készített csomagjának segítségével
Forró Imre | HOT Kft. | Caseware IDEA disztribútor
Az IT biztonság aktuális kérdései
Tóth Gergely | bajvan.hu (Expertinit Kft.) | ügyvezető
Kerekasztal-beszélgetés az informatikai konzultációs szolgálat lehetőségeiről

EBÉD
NAV esettanulmányok
Czöndör Szabolcs | NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága - Kockázatkezelési és Ellenőrzés-támogató Főosztály |
főosztályvezető
Mizsányi Attila | NAV Központi Irányítás - Ellenőrzési Főosztály - Digitális Ellenőrzési Megoldások Osztály |
főosztályvezető-helyettes
Lehetőségek és kockázatok a mesterséges intelligenciára alapuló programokkal
Jakab Roland | Ericsson Magyarország | regionális igazgató
A robottechnika alkalmazási lehetőségei a könyvvizsgálat workflow-jában
Wessely Vilmos | Audit Network Hungary Kft. | ügyvezető igazgató
KÁVÉSZÜNET
Távolról személyesen - egyszerűen, hitelesen
Espán Zsolt | Microsec Zrt. | kereskedelmi igazgató
A digitalizáció változásai - számlázás a felhőben
Ángyán Balázs | Számlázz.hu | ügyvezető
Előadás
Zelenák András | Novitax | ügyvezető
KÁVÉSZÜNET
Görög Ibolya előadása
CSAPATÉPÍTÉS

2022. szeptember 15. csütörtök – 1. nap

Plenáris ülés
Dr. Pál Tibor | Magyar Könyvvizsgálói Kamara | elnök
Izer Norbert | Pénzügyminisztérium | adóügyekért felelős államtitkár
Magyarország a változó világgazdasági környezetben
Dr. Chikán Attila | Budapesti Corvinus Egyetem | professzor

Kamarai díjak átadása
EBÉD
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KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
13.30
14.00

A bankrendszer átalakulása
Martzy Antal | MKB Bank Zrt. | Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes

14.00
14.30

A fenntartható fejlődés
Vastag László | Magyar Nemzeti Bank | ügyvezető igazgató

14.30
15.00

Unikornisok a vadasparkban: a kockázati tőke és a csúcstechnológiai vállalkozások kapcsolatáról
Dr. Bőgel György | Central European University | professzor
KÁVÉSZÜNET

15.30
16.00
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00

20.00

Módszertani szekció
Szekcióvezetők: Novák Miklós - S. Csizmazia György
A számvitel aktuális változása
Mészáros László | Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály | főosztályvezető
A kamarai és a közfelügyeleti ellenőrzés aktuális kérdései
Tolnai Krisztián | Pénzügyminisztérium, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály | osztályvezető

"Már nem tudjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, a civilizációnk néhány évtizeden belül összeomlik"
Dr. Gelencsér András | Pannon Egyetem | rektor
GÁLAVACSORA
2022. szeptember 16. péntek – 2. nap

9.00
10.30
9.00
9.30
9.30
10.00

Módszertani szekció
Szekcióvezető: Novák Miklós
A post-COVID és az orosz-ukrán háború hatása a számviteli beszámolókra
Dr. Andor Ágnes | Budapesti Corvinus Egyetem
A fenntarthatósági jelentések szabályozottsága és várható változások
Sávoly-Hatta Anita | PwC Magyarország | igazgató

10.00
10.30

Kiberbűnözés
Antal Lajos | Deloitte Central Europe Kiberbiztonsági szolgáltatások üzletág | üzletágvezető

9.00
10.30

Általános szekció
Szekcióvezetők: S. Csizmazia György

9.00
9.30

"Mennyire vagy boomer? Még kézzel írsz alá?" - Az elektronikus aláírás használata a mindennapi hatósági és
bírósági eljárásokban, illetve ezek jövője
Dr. Kósa Ferenc | Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület (MELASZ) | elnök

9.30
10.00

A könyvvizsgálók büntetőjogi felelőssége
Dr. Tóth M. Gábor | Budapesti Ügyvédi Kamara | elnök

10.00
10.30

A költségvetési csalás és a számvitel rendjének megsértése
Vidra István | NAV Bűnügyi Főigazgatósága, Revizori Főosztály | pénzügyőr alezredes, osztályvezető

11.00
11.45

Záró kerekasztal-beszélgetés

11.45
12.30

Záró plenáris ülés

KÁVÉSZÜNET

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2022. JÚLIUS–AUGUSZTUS

5

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
MKVKOK HÍREI

AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
Érdemes mielőbb összegyűjteni az idei
továbbképzési krediteket, hogy ne az év
vége hajrájában kelljen kapkodni – ehhez
2022-ben is Oktatási Központunk biztosítja a távoktatási kínálatot. Pillanatnyilag a
tagság számára 38 oktatási anyag érhető
el, ám – ahogy ez az előző években is történt – a jogszabályi változásokra, az aktualitásokra tekintettel az év során folyamatosan bővítjük majd a filmpalettát.
A szakmai anyagok között többnyire
idén is szabad a választás – kizárólag az
első napi továbbképzésnek az év vége felé adásba kerülő filmjét lesz majd kötelező mindenkinek megtekintenie. Ehhez a
hozzáférési keretek nem változnak, s arra
is mód lesz, hogy a központi finanszírozású (8+4 kredit értékű), valamint a területi
szervezet által esetlegesen biztosított hozzáférési mennyiség mellett – igény esetén
– szabadon is vásároljanak a hozzáférési
jogosultságokat az érdeklődők.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuális filmkínálat
 önyvvizsgálók kötelező szakmai toK
vábbképzés 2021 (1. nap) – 4 kredit
Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 2020 (1. nap) – 4 kredit
A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata – 2 kredit
A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában
– 2 kredit
A z átalakulás, egyesülés, szétválás
könyvvizsgálata 2021 – 3 kredit
A z átalakulás, egyesülés, szétválás
számviteli feladatai – 2 kredit
A konszolidált éves beszámoló készítés
módszertana – 3 kredit
Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra
– 1 kredit
Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása 2021. évben – 2 kredit
Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben – 2 kredit
A kapcsolt vállalkozások – 2 kredit
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• Amit a mezőgazdaság számviteléről •
tudni kell – 2 kredit
A

• számviteli törvény szerinti cash
flow-kimutatás – 2 kredit
• A projekt számvitel elméleti és gyakorlati kérdései, a számviteli törvény néhány, •
2020. évi meghatározó módosítása és
azok magyarázata – 2 kredit
•
K

onferencia
2021/1
–
IFAC
ajánlás
és
a
•

•

•

•
•
•
•
•

DigitAudit program kockázatbecslési eljárásai – Mintavételi dilemmák a könyvvizsgálatban – Üzleti tervezés során alkalmazott mutatószámok értelmezése
– 1 kredit
Konferencia 2021/2 Az adatbányászat
lehetőségei a minél magasabb könyvvizsgálati bizonyosság elérésében a Caseware Idea program keretein belül – A
digitalizált könyvvizsgáló, elektronikus
aláírással a hitelességért – Új könyvvizsgálati kockázatok a könyvelő programok automatikus számla beolvasásával – 1 kredit
Konferencia 2021/3 Jogértelmezési bizonytalanságok, avagy a fizetőképességet (nem) veszélyeztető osztalékfizetés, valamint a tőkekivonással nem járó
tőkeleszállítás egy-egy esete – Mi történik a világban, nemzetközi kitekintés – A könyvvizsgálat átalakulása, home office, digitalizáció, munkaerőhiány
– 1 kredit
Külföldiek magyarországi adóztatása a
gyakorlatban – nemzetközi egyezmények, adó és járulék-megállapítási szabályok – 2 kredit
Eszközök számviteli elszámolásának kiemelt tételei – 2 kredit
Források számviteli elszámolásának kiemelt tételei – 2 kredit
A közlekedéssel összefüggő költségek elszámolása és adózása – minden, amit a
pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról – 2 kredit
Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása –
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban – 2 kredit
Transzferár szabályozáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudnivalók
a legfrissebb hazai és nemzetközi útmutatások, illetve változások tükrében
– 2 kredit
Kísérleti fejlesztés a gyakorlatban
– 2 kredit
2022. évi TAO, KIVA, SZJA, KATA változások, figyelembe véve a 2021. évi
LXIX., CXLVII., CXXX., CXXXI. és
CL. törvény szabályait is – 2 kredit
2022. évi TB-járulék, SZOCHO, EKHO,
helyi adó, áfa és az adóeljárással kapcsolatos változások, figyelembe véve a 2021.
évi LXIX., CXLVII., CXXX., CXXXI. és
CL. törvény szabályait is – 2 kredit
A társasházak gazdálkodása számviteli
szemmel – 2 kredit
Előadások speciális minősítésekhez
Költségvetési minősítéshez:
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási
szakterületen 2022 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes
könyvelők számára – 2 kredit
IFRS minősítéshez:
I FRS a koronavírus idején – 2 kredit
IFRS 16 – az új lízing standard – 2 kredit
IFRS-ek a gyakorlatban – válogatott számviteli problémák az IFRS 5,
IFRS 15 és az IFRS 16 standardokból –
2 kredit
IFRS 15 – amit a vevői szerződésekből
származó bevétel standardról tudni kell
– 2 kredit
Értékelés és újraértékelés az IFRS-ekben – hogyan tovább a Covid után? –
2 kredit
IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói,
pénztári minősítéshez:
Szakértő, szakértő és szakértő: mikor,
kit, miért, és hogyan vonjunk be? – egy
konkrét szakértő szemével, MNB ve-
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zetői körlevél alkalmazása, friss MNB
ajánlások kezelése, a különjelentés standard munkacsoport tevékenysége –
1 kredit
A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél –
változások a CRD szabályozásban; a kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai
a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál –
1 kredit
Hitelmoratóriummal kapcsolatos IFRS9
kezelések (cash flow változások, modification gain/loss elszámolás, amortizáció, minősítés, értékvesztés, stb.); A
könyvvizsgálati becslésekkel kapcsolatos audit standardváltozások miatti
munka – 1 kredit
MNB zöld pénzügyek; Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és
tőkepiaci szervezeteknél – Új jelentési
és számítási építőkockák a prudenciális
keretrendszerben – 1 kredit
IFRS frissítés – új standardok és változások; ESEF jelentéstétel és audit munka
specialitásai – követelmények 2021-től,
tapasztalatok a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál – 1 kredit
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pénzügyminisztérium által vezetett, adótanácsadói,
adószakértői és okleveles adószakértői hatósági nyilvántartásába való felvétel kérelmezése során a jövőben is igazolni kell az
ún. előzetes továbbképzési kötelezettség
teljesítését, amit távoktatási rendszerünk
útján is teljesíthetnek az érdekeltek. A kötelezettség azt jelenti, hogy a kérelmezőnek a
regisztrációs kérelem benyújtását megelő-

•

•

•
•

„DÍJAZZUK A TUDÁST!”
Nyereményakció 2022-ben is! A 1,5
millió forint összdíjazású játékunk
fődíját a Párisi Udvar Hotel Budapest
***** luxus szálloda ajánlotta fel. A
további nyeremények között szerepel
a Lenovo Magyarország jóvoltából egy

ző 12 hónapban 20 kreditpontot kell ös�szegyűjtenie. Fontos, hogy a 2022. január
1-jétől megváltoztatott rendelkezések szerint ennek az előzetes továbbképzési kötelezettségnek a teljesítésénél már nem lehet
figyelembe venni a szakmai szervezeti tagságért járó kreditpontokat és az előzetes továbbképzési kötelezettség mulasztásához
kapcsolódóan már nem terjeszthető elő kimentési kérelem sem.
Sokak számára fontos továbbá, hogy a
távoktatási rendszerben kínált tananyagokkal az ACCA tagjai, valamint a fent említett adószakmai regiszterekbe már felvett
könyvvizsgálók is szaporíthatják a képzési
kreditjeik számát, ezért érdemes a könyvvizsgálói kreditpontok megszerzése során
a tananyagok e rendszerekben elismert
pontértékeire is figyelemmel lenni!

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
Kopogtat a NAV – felkészülés a NAV ellenőrzéseire
Előadó: dr. Barta Péter, szenior ügyvéd,
adótanácsadó, Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Helyszín: Budapest belváros – tantermi
képzés
További információ, jelentkezés »»
Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő
online előadássorozata
Az ingatlanokkal kapcsolatos adóelszámolások
Időpont: 2022. szeptember 13.
A társasági adó és a de minimis támogatások
Időpont: 2022. október 11.
Lenovo ThinkBook 15 Gen2 Intel notebook és Oktatási Központunk 200 000
Ft értékű utalványa, vagy egy a visegrádi konferencián való részvételi lehetőség is. Az akció időtartama: 2022.
március 1-étől 2022. december 31-éig!
Részletek »»

A cégcsoportok új adótervezési lehetősége – a csoportos adóalanyiság
Időpont: 2022. november 14.
Az átalányadózás mint adótervezési alternatíva
Időpont: 2022. november 28.

METRUM REFERENCIA
KLUBNAPOK ÉS
SZOFTVERBEMUTATÓK
Szoftverbemutatók – térítésmentes rendezvények
Időpont: 2022. október 21.
Helyszín: Zoom
Jelentkezés »
Időpont: 2022. november 25.
Helyszín: Zoom
Jelentkezés »
Klubnapok – térítésmentes rendezvények
Időpont: 2022. szeptember 14.
Helyszín: Visegrád- Könyvvizsgálói konferencia
Jelentkezés »
Időpont: 2022. december 2.
Helyszín: Budapest belvárosában
Jelentkezés »

ÁLLÁSPORTÁL, AVAGY
KÉPZETT SZAKEMBEREK
A LEGJOBB MUNKAHELYEKRE!
Az elmúlt évek komoly kihívás elé állították a foglalkoztatókat – a munkaerőpiac
átrendeződésének köszönhetően a cégek
egyik legnagyobb értékévé a humánerőforrás vált. A megfelelő szakmai tapasztalattal, végzettséggel és motivációval rendelkező munkavállalókért óriási verseny
folyik, s a szakemberek és a foglalkoztatók egymásra találása sok időt és energiát
kíván mindkét féltől.
Az Oktatási Központ igyekszik támogatni ezt a kifejezetten pénzügyi, számviteli, adózási szakterületre specializálódott
állásportáljával. A www.penzugyiallas.hu
oldalt, ahol a piacon elérhető legkedvezőbb áron adhatják fel a foglalkoztatók álláshirdetéseiket, a pénzügyi ágazati szakemberek pedig ingyenesen böngészhetnek az állásajánlatok között.
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AKTUÁLIS ÁTVEZETETT STÁTUSZMÓDOSÍTÁSOK
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
33. § (5) bekezdés, 44. § (4) bekezdés szerinti közzététel
Felvétel a kamarába
Név

Nyilvántartási
szám

Cím

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Gaál Márk

007530

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 150. III/19.

2022.07.13

Terdik Mihály

007531

4029 Debrecen, Szappanos utca 21.

2022.07.13

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név
APM Audit Advisory Kft.

Nyilvántartási
szám
004423

Székhely
1222 Budapest, Komló utca 7.

Nyilvántartásba
vétel dátuma
2022.07.13

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása

Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

A kamarai
tagság
megszűnésének
dátuma

Albert Péterné

006886

5600 Békéscsaba, Reviczky utca 29. B ép.

2022.06.08

Eichammer János

004869

2400 Dunaújváros, Kondor Béla út 3. I. em. 2. ajtó

2022.06.08

Feledi László

003206

2000 Szentendre, Nádas utca 4.

2022.01.05

Garan Bertalan

001728

3525 Miskolc, Napfény utca 8.

2022.04.26

Helm János

005948

2025 Visegrád, Nap utca 2.

2022.06.01

Dr. Horváth Ferenc

002299

9766 Rum, Vámház utca 2.

2022.05.31

Kosztovics József

003947

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

2022.06.08

Kovács Istvánné

003966

1163 Budapest, Tiszakömlő utca 45.

2022.05.17

Kovácsné dr. Lénárt Ibolya

006940

1037 Budapest, Csengőbojt utca 2. A épület I. em. 16

2022.06.01

Krizsán Miklós

002823

5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13.

2022.04.20

Lőrincz Julianna

006245

2483 Gárdony, Babits utca 3.

2022.06.08

Malikné Felföldi Julianna

006609

2687 Bercel. Széchenyi út 63.

2022.06.08

Dr. Marosi Andrea

005583

1061 Budapest, Jókai tér 10.

2022.05.15

Mile Károly

005323

2200 Monor, Babits Mihály utca 1.

2021.11.16

Nagy Ferencné

002011

4405 Nyíregyháza, Kamilla utca 9.

2022.06.07

Nagy István Sándorné

000830

5000 Szolnok, Csokonai utca 53. III. em. 8. ajtó

2022.06.01

Nemecz István

007152

1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55.

2022.06.08

Nemesné Liva Éva

002693

4031 Debrecen, Tócóskert tér 2. VII. em. 52.

2022.05.31

Németh János Istvánné

000579

6723 Szeged, Szilléri sugárút 42.

2022.06.01

Pompéryné dr. Mihály Klára

003315

1027 Budapest, Margit körút 50-52. IV. em. 13/b

2022.04.27

Rummel Béláné

004969

2072 Zsámbék, Somogyi Béla út 43.

2022.01.05

Sudár Imre

001639

7621 Pécs, Rákóczi utca 46.

2022.05.13

Tárnai Hajnalka

006070

5600 Békéscsaba, Áfonya utca 8.

2022.01.05

Zara László

004267

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 51. I. em. 2.

2022.06.01
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI
Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

Clayton & Mandel Kft.

001214

1133 Budapest, Pannónia utca 68. III. em. 1. ajtó

2022.07.13

CONTO-VERO Kft.

003999

1161 Budapest, Rózsa utca 49.

2022.07.13

ELIT-H Kft.

000542

4029 Debrecen, Mata János utca 13. fszt. 1.

2022.07.13

ÉRTÉK-ADÓ Kft.

001987

9022 Győr, Árpád út 65. I. em. 6. ajtó

2022.07.13

MER Könyvvizsgáló Kft.

002091

8200 Veszprém, Bajzsy Zs. utca 4.

2022.07.13

MERITUM Kft.

001584

8400 Ajka, Kosztolányi utca 14/a

2022.07.13

PANNONCONTROL Kft.

001179

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 11.

2022.07.13

PEN Kft.

000867

1133 Budapest, Váci út 76.

2022.07.13

SZABÓ ÉS TÁRSA Kft.

000303

1214 Budapest, Erdősor utca 57.

2022.07.13

OPTIK ‚97 Kft.

001989

8360 Keszthely, Lovassy S. utca 8.

2022.06.08

MUSITZ Kft.

002256

7625 Pécs, Nap utca 14.

2022.06.08
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