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• Elérhető a Könyvvizsgálók kötelező szakmai
továbbképzésének első napi anyaga
• Kedvezményes ajánlat a kamarai
tagok részére
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Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből származnak. A teljes cikkekért
(angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlókban található linkre.

IAASB HÍREK
AZ IAASB nyilvános konzultációt indít
a Könyvvizsgálati Bizonyítékokról szóló felülvizsgált standardról
Az IAASB nyilvános konzultációt indított egyik alapvető standardjának, az ISA
500 – Könyvvizsgálati Bizonyítékok című
nemzetközi könyvvizsgálati standard javasolt módosításairól. A jelenlegi ISA 500
a könyvvizsgáló azon felelősségével foglalkozik, hogy ellenőrzési eljárásokat dolgozzon ki és hajtson végre annak érdekében, hogy elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezzen ahhoz,
hogy ésszerű következtetéseket tudjon
levonni, amelyekre a könyvvizsgálói véleményét alapozza.
A javasolt változtatások:
tisztázzák az ISA 500 célját és hatókörét, és kifejtik annak kapcsolatát más
standardokkal;

•
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könyvvizsgálati környezethez, miközben figyelembe veszi a különböző körülményekhez igazodó méretre szabhatóságot, beleértve a gazdálkodó egység, illetve a könyvvizsgáló által használt technológiát, például az automatizált eszközöket és technikákat; és
hangsúlyozzák a szakmai szkepticizmus szerepét a könyvvizsgálati bizonyítékként felhasználni kívánt információk megítélése és a kapott könyvvizsgálati bizonyítékok értékelése során.

•

• elveken alapuló megközelítést biztosí-

tanak a könyvvizsgálati bizonyítékként
felhasználandó információk mérlegeléséhez és az azokkal kapcsolatos ítéletek
meghozatalához, valamint annak értékeléséhez, hogy elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szereztek-e be;
modernizálják az ISA 500-at, hogy az
alkalmazkodjon a jelenlegi üzleti és

•

A felülvizsgált ISA 500 nemzetközi standardra vonatkozó javaslat "referenciakeretet" biztosít a könyvvizsgálók
számára, amikor a könyvvizsgálat során
megítélik a könyvvizsgálati bizonyítékokat.
"A könyvvizsgálat és az a környezet,
amelyben a könyvvizsgáló elvégzi az
auditokat és értékeli a könyvvizsgálati
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bizonyítékokat, jelentősen fejlődött az
elmúlt években" – nyilatkozta Tom Seidenstein, az IAASB elnöke. "Például a
könyvvizsgáló által használt információk változó jellege és forrásai, valamint a
technológia növekvő szerepe szükségessé tette a könyvvizsgálat standard felülvizsgálatát. Ezek a javasolt változtatások biztosítani fogják, hogy a standard
lépést tartson, miközben megtartja a
standardalkotás elveken alapuló megközelítését."
Az IAASB felkéri az összes érdekelt
felet, hogy az IAASB honlapján tegyék
meg észrevételeiket a nyilvános tervezettel kapcsolatban. Az észrevételeket 2023.
április 24-ig várják.
A nyilvános tervezet itt érhető el:
Proposed International Standard on Auditing 500 (Revised), Audit Evidence,
and Proposed Conforming and Consequential Amendments to Other ISAs | IFAC
(iaasb.org)

IFAC HÍREK
Az IFAC további támogatást nyújt a kis
könyvvizsgáló társaságok számára az
IAASB minőségirányítási standardjaival kapcsolatban
A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége
(IFAC) kiadta egy háromrészes kiadványsorozat első részét, hogy segítse a kis- és
közepes méretű könyvvizsgáló társaságokat az IAASB új minőségirányítási standardjainak implementálásában. Az IAASB
minőségirányítási standardcsomagját 2020
decemberében adták ki, és 2022. december
15-én lép hatályba.

Az első rész „Itt az ideje, hogy felkészüljünk az új minőségirányítási standardokra” címmel az új standardok által megkövetelt gondolkodásmód-változással
és a minőségellenőrzésről a minőségirányításra való áttéréssel foglalkozik. Ez
magában foglalja a projekt végrehajtási
tervének kidolgozását, a minőségi célkitűzések bevezetését, a kockázatfelmérési folyamatot, valamint a szerepek és
felelősségek hozzárendelését. A szakemberek és kollégáik közötti megbeszélésekhez hasznos sablonok is találhatók
benne.
A háromrészes sorozat tippeket és útmutatást nyújt az IAASB standardjainak
gyakorlati megvalósításához. A második
rész egy részletes végrehajtási terv kidolgozására összpontosít, a harmadik rész
pedig a nyomon követéssel és a helyreállítással foglalkozik.
Az első rész csatlakozik az IFAC rendelkezésre álló forrásainak gyűjteményéhez, amelyek támogatják a minőségirányítás megvalósítását, beleértve a webináriumokat, cikkeket és videókat, valamint az IAASB első implementációs útmutatóit, amelyek mindegyike elérhető a
Quality Management | IFAC oldalon.
Az akcióterv letölthető innen:
Quality Management Series: Small Firm
Implementation, Installment One | IFAC

IESBA HÍREK
AZ IESBA munkatársai kiadványt tettek közzé, amely kiemeli az IESBA Kódex relevanciáját és alkalmazhatóságát
a „Greenwashing” elleni küzdelemben
Az IESBA munkatársai kiadtak egy
Kérdések és válaszok (Q&A) jellegű kiadványt, „Etikai megfontolások a fenntarthatósági jelentésekben, beleértve a
Greenwashinggal kapcsolatos aggályok
kezelésére vonatkozó iránymutatást” címmel. A kiadvány kiemeli az Etikai kódex relevanciáját és alkalmazhatóságát

a fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstétellel és bizonyossággal kapcsolatos
etikai kihívásokra, különösen a félrevezető vagy hamis fenntarthatósági információkkal kapcsolatos körülményekre
(azaz a "greenwashingra").

A kiadvány többek között a kódex azon
kulcsfontosságú rendelkezéseire hívja fel a
figyelmet, amelyek a fenntarthatósági információk elkészítésére és bemutatására
vonatkoznak. Hangsúlyozza a könyvvizsgáló azon kötelezettségét, hogy egyenes és
őszinte legyen, és tartózkodjon a félrevezető vagy hamis információkkal való kapcsolattól, beleértve azokat a helyzeteket is,
amikor nyomást gyakorolhatnak rá. A kiadvány célja, hogy segítse a könyvvizsgálókat, különösen az üzleti területen dolgozókat, de érdekes lehet a fenntarthatósági
jelentések vagy közzétételek elkészítésében részt vevő más szakemberek számára
is. Hasznos lesz továbbá a szabályozók és
a könyvvizsgálati közfelügyeleti szervek, a
politikai döntéshozók, a befektetők, az irányítással megbízottak, a nemzeti standardalkotók, a szakmai szervezetek és mások
számára is, akik érdekeltek a könyvvizsgálók munkájában, valamint a fenntarthatósági jelentésekben és az azokra vonatkozó
bizonyosságnyújtásban.
A kiadvány itt érhető el:
Ethics Considerations in Sustainability
Reporting | IFAC (ethicsboard.org)
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AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
Az Oktatási Központ távoktatási kínálatában immár elérhető a Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzésének első napi anyaga is. Mivel ennek a megtekintése
az idei évi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen, amíg az ehhez biztosított
4 kreditnyi hozzáférési jogosultságot nem
használták fel a Kamara tagjai, egyéb anyagot a kreditkeretük terhére újonnan nem
választhatnak a tananyagok közül! Utána
aztán az 50 előadást számláló színes kínálatban mindenki találhat az érdeklődésének, szakmai igényeinek megfelelő oktatási filmeket, s ezekkel önálló ütemezésben,
kötetlen időbeosztás mellett szerezheti
meg az összes szükséges kreditpontját. A
továbbképzési anyagok mindegyike könyvvizsgálói kreditpontra minősített, de azok
közül számos az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői, valamint az
ACCA tagjai által teljesítendő továbbképzési rendszerben is elszámolható a kötelezettség teljesítéseként.
A palettán természetesen az egyes speciális minősítésekhez kötődően megszerzendő krediteket biztosító filmeket is találnak
az érdeklődők. A kínálat nemrégiben kiegészült például a Pénz és Tőkepiaci Tagozat 2022.10.13-i rendezvényén készült három új filmmel, s az év végéig további aktuális szakmai anyagokkal is jelentkezünk.
Tudjuk, sokan várják már a nyereségadók
4
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IFRS-ekben való elszámolása kérdéskörét
feldolgozó tananyagot, ami rövidesen elérhető lesz, s idén decemberben is jelentkezünk majd a friss adóváltozásokat bemutató tananyagokkal.
Aktuális filmkínálat

• A kapcsolt vállalkozások - 2 kredit
• A mit a mezőgazdaság számviteléről
tudni kell - 2 kredit
• A számviteli törvény szerinti cash
flow-kimutatás - 2 kredit
• A projekt számvitel elméleti és gya-

korlati kérdései, a számviteli törvény néhány, 2020. évi meghatározó módosítása és azok magyarázata
- 2 kredit
Konferencia 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,

• K önyvvizsgálók kötelező szakmai
továbbképzés 2022 (1. nap) - 4 kredit
• K önyvvizsgálók kötelező szakmai • 
továbbképzés 2021 (1. nap) - 4 kredit
• K önyvvizsgálók 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

•
•
•
•
•
•

•
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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
- 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
Konferencia 2022/1 - Unikornisok a
vadasparkban - a kockázati tőke és a
csúcstechnológiai vállalkozások kapcsolatáról; Már nem tudjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, a civilizációnk néhány évtizeden belül ös�szeomlik – 1 kredit
Konferencia 2022/2 - Rejtett előítéletek, Kerekasztal beszélgetés: nők vezető szerepben, hivatás, kreativitás, előítéletek – 1 kredit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

• K onferencia 2022/3 - NAV esettanul-

mányok; lehetőségek és kockázatok
a mesterséges intelligenciára alapuló
programokkal; távolról személyesen
- egyszerűen, hitelesen; mit kínál az
első könyvvizsgáló-barát számlázó a
könyvvizsgálóknak?; Könyvvizsgálói
kockázatok a bizonytalan körülmények között – 1 kredit
Konferencia 2022/7 - A könyvvizsgálók büntetőjogi felelőssége; a költségvetési csalás és a számvitel rendjének
megsértése – 1 kredit
Vizsgálatra kiválasztás és mintavétel
könyvvizsgáló program segítségével
(Metrum Referencia könyvvizsgáló
program) – 1 kredit
NAV online számla adatok használata a könyvvizsgálat során (Metrum
Referencia könyvvizsgáló program)
– 1 kredit
Kopogtat a NAV- felkészülés a NAV ellenőrzéseire - 2 kredit

•

•
•
•

Előadások speciális minősítésekhez
Költségvetési minősítéshez:

• K önyvviteli

szolgáltatást végzők
kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2022 – nem
költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára - 2 kredit
IFRS minősítéshez:

• IFRS a koronavírus idején - 2 kredit
• IFRS 16 - az új lízing standard
- 2 kredit
• IFRS-ek a gyakorlatban – váloga-

tott 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:

• S zakértő,

szakértő és szakértő:
mikor, kit, miért, és hogyan vonjunk be? – egy konkrét szakértő
szemével, MNB vezetői 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 pénzés 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
Extraprofit adók számviteli kezelése a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél; A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénzés tőkepiac könyvvizsgálóinál
- 1 kredit
A kamarai és a közfelügyeleti ellenőrzések aktuális kérdései; A tőkekövetelmények és azok számítása a

•

•

•

•

•

•

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2022. NOVEMBER

5

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
MKVKOK HÍREI
pénz- és tőkepiaci szervezeteknél –
Az Európai Bizottság CRR3 javaslata - 1 kredit
Pénzügyi vállalkozások aktualitásai;
Csődmodellek és a vállalkozás folytatásának elve – Gyakorlati példák
elemzése - 1 kredit

•

SZAKMAI RENDEZV+ÉNYEK
Az átalányadózás mint adótervezési
alternatíva
Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő
előadássorozata
Helyszín: Virtuális tanterem
További információ, jelentkezés »»
Időpont: 2022. november 28.
Adókonferencia 2023 - A 2022 évközi adóváltozások és a 2022 októberében benyújtott 2023 évre vonatkozó egyes adótörvények módosításáról szóló törvény szabályai
Előadó: dr. Bokor Csaba - jogi és felügyeleti
szakfőigazgató,
Nemzeti
Adó- és Vámhivatal; Szatmári László
- főosztályvezető, Pénzügyminisztérium, Jövedelemadók és Járulékok Főosztály; S. Csizmazia György - okleveles

könyvvizsgáló, okleveles adószakértő; Nyári Zsolt - okleveles adószakértő,
dr. Németh Nóra - osztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály, Társasági Adó, Illetékek és
Egyéb Adók Osztály
Időpont: 2022. december 1.
Helyszín: Budapest belváros – tantermi
képzés
További információ, jelentkezés »

METRUM REFERENCIA
KLUBNAPOK ÉS
SZOFTVERBEMUTATÓK
Szoftverbemutató - térítésmentes rendezvények
Időpont: 2022. november 25.
Helyszín: Virtuális tanterem
Jelentkezés »
Klubnap - térítésmentes rendezvények
Időpont: 2022. december 2.
Helyszín: Budapest belvárosában
Jelentkezés »

„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

6

2022. NOVEMBER | KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

ÁLLÁSPORTÁL, AVAGY
KÉPZETT SZAKEMBEREK
A LEGJOBB MUNKAHELYEKRE!
Akció foglalkoztatóknak – a 2022. november 30-ig feladott hirdetések megjelenési időszakát megduplázzuk!
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. Ez a https://
penzugyiallas.hu/ oldal, ahol a piacon
elérhető legkedvezőbb áron adhatják
fel a foglalkoztatók álláshirdetéseiket,
a pénzügyi ágazati szakemberek pedig
ingyenesen böngészhetnek az állásajánlatok között.

egy 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 M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KEDVEZMÉNYES AJÁNLAT A KAMARAI TAGOK RÉSZÉRE

KEDVEZMÉNYES
MKB VÁLLALKOZÓI
SZÁMLACSOMAG

Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy
a szeptemberben lezajlott XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Arany
Fokozatú Támogatója, az MKB, kedvezményes vállalkozói számlacsomagot kínál az érdeklődő tagok számára.
Amennyiben Ön új ügyfélként november 30-ig MKB Lépték GO számlacsomagot nyit, úgy az MKB 12 hónapig
utólag jóváírja Önnek a havi számlavezetési díjat1.
A Lépték Számlacsomagokat mikroés kisvállalati ügyfelei számára nyújtja
az MKB, és azon vállalkozások számára
ideális megoldás, akik előre kalkulálható költségek mellett kívánják igénybe venni kedvezményes szolgáltatásaikat, és átutalásaikat elektronikus csatornán keresztül végzik.
A Lépték Számlacsomagok előnyei2:
Új ügyfeleknek, 2022. november
30-ig történő számlanyitás esetén 12 hónapig 0 Ft számlavezetési díjjal.
Számlaforgalomhoz igazodó, kiszámítható havi költségek.
Új ügyfelek részére partnerükkel
közösen weboldal készítési lehetőséget biztosítanak, 1 évig díjmentes üzemeltetéssel3.

•

•
•

További részletekért látogasson el a számlacsomag oldalára , vagy hívja az MKB Bank
kollégáit TeleBankon a 06 80 350 350-es,
ingyenesen hívható telefonszámon.
Az akció időtartama alatt (2022.09.01. – 2022.11.30) azon új
ügyfelek , akik a Lépték GO szolgáltatáscsomagot igénylik, a csomagot akciósan vehetik igénybe, azaz a számlanyitástól számítva
12 hónapig a Lépték GO szolgáltatáscsomag beterhelt csomagdíja utólag havonta kerül jóváírásra az ügyfél számláján. Az adott
hónapban beterhelt havidíj legkésőbb a következő hónap 10-éig kerül jóváírásra a számlán. Új ügyfél az, aki a számlanyitási kérelem benyújtásának hónapját megelőző 6 (hat) naptári hónapban
az MBH tagbankjainál (Korábbi Budapest Bank Zrt., illetve jelenlegi Takarékbank Zrt. és MKB Bank Nyrt.) nem rendelkezett
bankszámlával.
2
A számlacsomagokban foglalt kedvezmények érvényességi ideje
24 hónap. A számlavezetési csomag lejárata az igénylésétől számított 24. (huszonnegyedik) hónap díjelszámolási időszakának
vége. A 25. hónaptól érvényes kondíciókról a mindenkor hatályos
V2/A Kisvállalati számlavezetési hirdetményből tájékozódhat.
1

A weboldalkészítés lehetőségét partnerünk, az Oleander Informatikai Kft. (székhely: 3534, Miskolc, Gőz u. 7.; cégjegyzékszám: 05-09-020932; adószám: 23082445-2-05) biztosítja.
A weboldal készítése és ingyenes üzemeltetése az ügyfél és az
Oleander Informatikai Kft-vel kötött szerződés dátumától számított 1 év. A 13. hónaptól érvényes webhosting, honlapbérlési
díjakat Oleander Informatikai Kft. weboldalán a www.honlap.
hu\csomagok oldal tartalmazza. A szolgáltatás két csomagra
terjed ki, melyek közül az egyik választható: Start és Optimum
csomagok, melyeknek tartalmát a www.honlap.hu\csomagok
tartalmazzák.
3

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A
szolgáltatáscsomaghoz tartozó részletes feltételeket, díjtételeket a
szolgáltatáscsomagokat tartalmazó „V2/A Kisvállalati számlavezetés” hirdetmény tartalmazza.
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI
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
Szilágyi László

Nyilvántartási szám
007537

Cím
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 81/B

Nyilvántartásba vétel dátuma
2022.11.02

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásba
vétel dátuma

ForceOne Kft.

004439

1135 Budapest, Jász utca 55/A 3/1

2022.11.02

RDV Audit Gazdasági Tanácsadó Kft.

004440

5100 Jászberény, Szilvás dűlő 8/A

2022.11.02

ZÉTA-ADÓ Kft.

004441

6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4

2022.11.02

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása

Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

Baumgartnerné György Orsolya

006999

2000 Szentendre, Szűcs József utca 23.

2022.09.02

Berdár Józsefné

000134

3060 Pásztó, Május 1. út 2/A

2022.09.08

Emődiné Dömötör Zsuzsanna

001549

7631 Pécs, Nagy Lajos király út 12/A 4.

2022.06.19

Juhász Ágnes

004371

9026 Győr, Szent Györgyi A utca 30. fsz 2.

2022.09.27

Kollerné Váncsa Aranka

006741

2092 Budakeszi, József Attila utca 7.

2022.06.23

Medgyes Erika Erzsébet

007311

1211 Budapest, Kossuth L. utca 100/a 3/10.

2022.09.12

Mesterházy Imréné

006977

9023 Győr, Fehérvári út 18. fsz 2.

2022.09.13

Mikóné Horváth Rita

000395

8000 Székesfehérvár, Álmos vezér utc 26.

2022.08.05

Németh Ágnes

000925

7150 Bonyhád, Katona József utca 5.

2022.09.01

Panyi Miklós

005257

1136 Budapest, Tátra utca 27/A 1 3.

2022.07.19

Pleizler Zsuzsanna

001622

9726 Velem, Fagyöngy utca 61.

2022.09.12

Róna Gabriella

003046

8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 52.

2022.09.15

Rózsáné Szabó Ibolya

004155

1182 Budapest, Királyhágó út 75. I./11.

2022.10.05

Schissler József

007510

6720 Szeged, Dugonics tér 11. 2/11.

2022.09.30

Szöllősiné Libis Judit

000704

8414 Olaszfalu, Váci M. utca 16.

2022.10.01

Varga Sándor

004215

1111 Budapest, Lágymányosi utca 13. II. em. 3.

2022.08.11

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási szám

Székhely

Nyilvántartásból törlés dátuma

CON-SYS Audit Kft.

002324

1025 Budapest, Pusztaszeri út 52/A 3/6

2022.11.02

EcoPartners Kft.

002635

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2. IV/43.

2022.11.02

LABIRINTUS Bt.

001091

1188 Budapest, Oszkó utca 23.

2022.11.02

PBMK Kft.

001437

1027 Budapest, Margit körút 50-52 04 13/13/b

2022.09.30

RŐZSE 2000 Bt.

000993

2700 Cegléd, Bede utca 12.

2022.11.02

VETAX Bt.

001667

2118 Dány, Széchenyi utca 56.

2022.10.18
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