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

IFAC HÍREK
Két új résszel gazdagodott a Pénzmosás
elleni védekezésről szóló IFAC-ICAEW
oktatási segédanyag
Az ismertetők
célja, hogy a
szakma résztvevői jobban megismerjék, és átlássák, hogy mit
is jelent a pénzmosás, a gyakorlatban milyen ismertetőjegyei vannak, milyen kockázatokkal kell szembenézniük a könyvvizsgálóknak, és mit tehetnek ezen kockázatok
mérséklése érdekében.
A nyolcadik rész az olyan újkeletű bűnözési tendenciákat vizsgálja, mint az emberkereskedelem és a terrorizmus finanszírozása, valamint, hogy a pénzmosás milyen
szerepet játszik mindezekben.
A kilencedik rész azt vizsgálja, hogy a
számviteli szakembereknek milyen eszkö2
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zök állnak rendelkezésére a pénzmosás kezelésére, amennyiben felmerül annak gyanúja.
A segédanyagok könnyen hozzáférhetők, felhasználóbarátok, és hasznos forrásként szolgálnak azoknak a kisebb könyvvizsgáló cégeknek és egyéni könyvvizsgálóknak, akik kevésbé jártasak a pénzmosás
elleni védekezés témakörében, de ajánljuk
azoknak is, akik az ismereteiket frissíteni
szeretnék.
A széleskörű alkalmazhatóságra törekedve ez az ismeretterjesztő sorozat a globális pénzmosás elleni és terrorizmus-finanszírozás elleni szervezet, a FATF (Financial Action Task Force) kockázat-alapú
megközelítésére épül.
A sorozat új részei az alábbi linkeken érhetők el:
Anti-Money Laundering, The Basics,
Installment 8 - Crime Trends | IFAC
Anti-Money Laundering, The Basics,
Installment 9 - Tools to Fight Back | IFAC

Új implementációs segédanyag érhető
el az ISA 540 (Felülvizsgált) standarddal kapcsolatban
A segédanyag célja, hogy segítse a
könyvvizsgálókat
az IAASB által kihirdetett a „Számviteli becslések és
a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata” című ISA 540. témaszámú felülvizsgált könyvvizsgálati standard implementálásában, azáltal, hogy áttekintést nyújt
a könyvvizsgáló által megtehető lépésekről és a kapcsolódó megfontolásokról.
Minden típusú és méretű gazdálkodó
egység esetében a vezetésnek számviteli
becsléseket kell készítenie, amelyek becslési bizonytalanságnak vannak kitéve, és
összetettek is lehetnek. Ezeknek a becsléseknek az elkészítése magában foglalja
a feltételezések és adatok felhasználásával működő módszer kiválasztását és al-
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kalmazását, amely megítélést igényel. A
szükséges könyvvizsgálati eljárások jellege, időzítése és mértéke a becslési bizonytalanság és a lényeges hibás állítás
kapcsolódó kockázatainak értékelése
alapján változó lehet.
Ez a segédanyag a „mit”, „miért” és
„hogyan” kérdésekre vonatkozó javaslatokat tartalmaz. Ezek nem mindenre kiterjedőek, és a megbízás körülményeitől
függően több vagy különböző megfontolások is alkalmazhatók. Az ISA 540 (felülvizsgált) és más vonatkozó könyvvizsgálati standardok követelményeinek való
megfelelés érdekében a könyvvizsgáló által meghatározott eljárások kiválasztása
szakmai megítélés kérdése.
A segédanyag letölthető az IFAC honlapjáról a következő helyről:
Auditing Accounting Estimates | IFAC

IAASB HÍREK
Megjelent a felülvizsgált ISA 600.
könyvvizsgálati standard a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások
könyvvizsgálatáról
Az ISA 600 (felülvizsgált) standard
robusztusabb kockázatalapú megközelítést vezet be
a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezésére és végrehajtására vonatkozóan.
A megközelítés a csoport könyvvizsgálójának figyelmét és erőforrásait a csoport pénzügyi kimutatásaira vonatkozó
lényeges hibás állításból eredő kockázatok azonosítására és felmérésére, valamint a felmért kockázatok megválaszolására szolgáló további könyvvizsgálati
eljárások kidolgozására és végrehajtására összpontosítja. Azt is elismeri, hogy a
komponensek könyvvizsgálói részt vehetnek és gyakran részt vesznek a csoport könyvvizsgálatának minden szakaszában. A standard továbbá elősegíti a

csoport könyvvizsgálatok olyan egyértelmű, proaktív és arányos megközelítését, amely a folyamatosan fejlődő csoport könyvvizsgálati struktúrákra is alkalmazható.
A felülvizsgált nemzetközi standard a
2023. december 15-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre vonatkozó csoportszintű pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatától kezdve lesz hatályos.
A felülvizsgált nemzetközi standard elérhető itt:
International Standard on Auditing
600 (Revised), Special Considerations—
Audits of Group Financial Statements
(Including the Work of Component Auditors) | IFAC (iaasb.org)

IESBA HÍREK
Kihirdették a tőzsdén jegyzett gazdálkodó és a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó definícióinak felülvizsgálatát az IESBA Etikai kódexben
A felülvizsgált rendelkezések a „közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó” (PIE) kibővített meghatározását tartalmazzák
a kódexben a PIE-kategóriák szélesebb
listájának meghatározásával, beleértve egy új kategóriát is, amely a „tőzsdén
jegyzett gazdálkodó” kategóriát váltja
fel. A felülvizsgált rendelkezések elismerik, hogy a kódex elfogadásáért felelős
helyi testületek alapvető szerepet játszanak abban, hogy meghatározzák azokat a
sajátos entitásokat, amelyeket a saját joghatóságukban közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodóként kellene azonosítani, arra ösztönözve a jogalkotókat, hogy
a kibővített fogalommeghatározásnak
megfelelően finomítsák a kategóriákat,
és adjanak hozzá bármely más kategóriát a helyi körülményeknek megfelelően.
A felülvizsgálatok továbbá átláthatósági
követelményt vezetnek be a könyvvizsgá-

ló cégek számára, hogy nyilvánosan közzétegyék a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodókra vonatkozó függetlenségi
követelmények alkalmazását.
A felülvizsgált rendelkezések itt érhetők el:
Final Pronouncement: Revisions to
the Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity in the Code | IFAC (ethicsboard.org)

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Az Accountancy Europe közzétette
legújabb „Fenntarthatósági Irányítás:
Javaslatok az Audit Bizottságok részére” című tanulmányát
Az Audit Bizottságok döntő szerepet
játszanak az erős
vállalatirányítás
előmozdításában
a kockázatfelügyeletben, a belső ellenőrzésben, a vállalati jelentéstételben és a könyvvizsgálatban való részvételük révén.
Az új uniós jogszabályok kiterjesztik a
testületek és az audit bizottságok megbízatását a környezetvédelmi, szociális
és irányítási (ESG) területekre is. Ez a
tanulmány áttekintést nyújt az audit bizottságoktól elvárt szerepről és felelősségről az említett jogszabályok és az érdekelt felek igényei alapján. Ajánlásokat
tartalmaz az audit bizottságok számára
az ESG-feladataikkal kapcsolatban, különös tekintettel:
a bizottság összetételére és az elvárt
kompetenciákra
az ESG-vel kapcsolatos jelentéstétellel és bizonyosságnyújtással összefüggő feladataikra
A tanulmány az alábbi linken érhető el:
220412-ESG-governance-recommendations-for-audit-committees.pdf (accountancyeurope.eu)

•
•
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AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
A Kamara megbízásából Oktatási Központunk biztosítja az idei évben is a
könyvvizsgálók távoktatási továbbképzését. Kínálatunkban immár 35 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 lesz 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.
A könyvvizsgálói továbbképzés aktuális filmkínálata
és az egyes tananyagokkal megszerezhető
könyvvizsgálói kreditpontok száma
Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 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

•
•
•
•
•
•
•
•
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bevétel és egyéb ráfordítás
számviteli elszámolása 2021. évben
– 2 kredit
A kapcsolt vállalkozások – 2 kredit
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
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, home
office, digitalizáció, munkaerőhiány
– 1 kredit
A 2021-es évközi és a 2022-es SZJA,
TB járulék, munkáltatói közterhek,
KATA, és helyi adók, illetékkel kapcsolatos változások a 2021. évi LXIX. törvény és a 2021-es őszi adócsomag alapján – 2 kredit
A 2021-es évközi és a 2022-es TAO, KIVA, ÁFA, és adóeljárással kapcsolatos
változások a 2021. évi LXIX. törvény
és a 2021-es őszi adócsomag alapján
– 2 kredit

• Külföldiek magyarországi adóztatása a
•
•
•
•

gyakorlatban – nemzetközi egyezmények, adó és járulék-megállapítási szabályok – 2 kredit
A közlekedéssel összefüggő költségek
elszámolása és adózása – minden, amit
a pénzügyi ágazati szakembereknek
tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról
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

Előadások speciális minősítésekhez
Költségvetési minősítéshez:
Könyvviteli 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 – 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

•

•
•
•
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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 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,tapasztalatai 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 megelőző 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 az is, 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
A társasházak gazdálkodása számviteli
szemmel
Időpont: 2022. június 15.
A rendezvény előadója: Krapecz Imre,
főiskolai docens- Budapesti Metropolitan
Egyetem
Helyszín: Budapest belváros, tantermi
képzés
További információ, 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 egy Lenovo

Kopogtat a NAV – felkészülés a NAV
ellenőrzéseire
A rendezvény előadója: dr. Barta Péter,
szenior ügyvéd, adótanácsadó, Jalsovszky
Ügyvédi Iroda
Helyszín: Budapest belváros, tantermi
képzés
További információ, 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.

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 »»
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2022.04.22.)
21/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fegyelmi bizottság FBH1/2022., FBH-2/2022 és FBH-4/2022.
sorszámú határozatával kapcsolatos
másodfokú fegyelmi eljárásban a fegyelmi tárgyalást az eljárás alá vontak jogi
képviselőjének akadályoztatására és kérelmére tekintettel elhalasztotta.
22/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi gazdálkodásáról
és 2022. évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
23/2022. (04.22.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és 2022. évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
24/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a kamara 2021. évi „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója”-t az alábbi
főbb számokkal jóváhagyta és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját a
kamara 2021. évi üzemgazdasági tervének teljesüléséről szóló beszámoló tartalmazza:
mérleg főösszeg: 
1 733 749 E Ft
tárgyévi eredmény : 
86 113 E Ft
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25/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara 2021. évi
üzemgazdasági tervének teljesüléséről
szóló – az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó
– beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.

29/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2021. évi tevékenységéről, valamint a kamara 2021.
évi nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés részére
elfogadásra javasolja.

26/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2022. évi összesített –
az egyes területi szervezetek tervjavaslataival kiegészített, azokat önállóan is
tartalmazó – üzemgazdasági tervét, és
az alábbi fő számokkal elfogadásra javasolja a kamara küldöttgyűlése részére:

30/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta az oktatási alelnök és
az oktatási bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a küldöttgyűlés részére jóváhagyásra javasolja.

Adózás előtti eredmény:
területi szervezetek:
- 19 791 E Ft,
központi szervek :
- 26 266 E Ft,
kamara összesen:
- 46 057 E Ft.
Mérlegfőösszeg:
területi szervezetek: 
455 667 E Ft,
központi szervek :
1 217 595 E Ft,
kamara összesen :
1 665 262 E Ft.

27/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara 2021.
évi működéséről és az elnökség 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolót és azt
a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
28/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a fegyelmi megbízott 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a küldöttgyűlés részére
jóváhagyásra javasolja.

31/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a fegyelmi bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a küldöttgyűlés részére
jóváhagyásra javasolja.
32/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a felvételi bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése
részére elfogadásra javasolja.
33/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a minőségellenőrzési bizottság 2021. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját és azt a küldöttgyűlés
részére elfogadásra javasolja.
34/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a központi választási bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a kamara
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küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.

35/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az
Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő
Testület 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
36/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2022. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
37/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy a
kamarai törvény vonatkozó módosításai
az egységes szerkezetű alapszabály szövegében átvezetésre kerülnek.
38/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara felvételi szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy a
kamarai törvény és az alapszabály vonatkozó módosításai az egységes szerkezetű
szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek.
39/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara mentori
szabályzatának tervezett módosítását és
azt az elhangzott kiegészítésekkel (a szabályzat szerinti mentor, könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég státusza közfelügyeleti minőségellenőrzés esetén létrehozható
és fenntartható „megfelelt, megjegyzéssel” eredmény mellett is, míg kamarai minőségellenőrzésnél „megfelelt” eredmény
szükséges) a kamara küldöttgyűlése elé

terjeszti elfogadásra azzal, hogy a kamarai törvény és az alapszabály vonatkozó
módosításai az egységes szerkezetű szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek.

40/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv
1. számú mellékletét képező minőségellenőrzési eljárási szabályzat előterjesztés szerinti módosítását, valamint az új
5/a/2. 5/a/4. és 5/a/6. és 5/b. számú mellékletet.
A 2022. április 22-én elfogadott módosítások a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon lépnek hatályba azzal, hogy a módosított szabályzati rendelkezéseket, valamint az új MER
ellenőrzési kérdőíveket a hatálybalépést
követően induló minőségellenőrzésekre
kell alkalmazni.
41/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta az ISRS
4400. témaszámú „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című (Felülvizsgált) nemzetközi standard magyar nyelvű fordítását,
melyhez szükséges az IFAC általi jóváhagyás. Az elnökség az ISRS 4400. témaszámú (Felülvizsgált) standard magyar
nyelvű fordításának az előterjesztés szerinti magyar sajátosságokkal kiegészített
és elfogadott szövegét kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti
standardként befogadta, melyhez a közfelügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges. Amennyiben az IFAC vagy a közfelügyeleti hatóság jóváhagyásához esetleges javítások lennének szükségesek az
ISRS 4400. témaszámú (Felülvizsgált)
nemzetközi standard jelen előterjesztés
szerinti szövegéhez képest, akkor ezekről a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell.
Az előzőek szerinti, a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó ISRS 4400. té-

maszámú (Felülvizsgált) magyar nemzeti standard a közfelügyeleti hatóság,
valamint az IFAC jóváhagyását követően
kihirdetésre kerül a kamara honlapján,
azzal, hogy a standardot a könyvvizsgálónak azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáról szóló megbízásokra kell alkalmaznia, amelyeknél
a megállapodás feltételeiről a megbízási
szerződésben, 2023. január 1-jén, vagy
azt követően állapodnak meg.
A (Felülvizsgált) standard hatálybalépésével egyidejűleg a korábban hatályban volt ISRS 4400. témaszámú kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar
nemzeti standard a hatályát veszti azzal,
hogy a jelen határozattal elfogadott (Felülvizsgált) ISRS 4400 témaszámú magyar nemzeti standard 11/A. szakaszában rögzített hatálybalépését megelőzően a korábbi azonos témaszámú standardot továbbra is alkalmazni kell.

42/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kötelező kamarai adatszolgáltatás 2022. évi
elveiről szóló előterjesztést.
43/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke 2022. május 13-ára az előterjesztésben megjelölt napirendi pontokkal
küldöttgyűlést hívjon össze.
44/2022. (04.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a Nemzeti Adó – és Vámhivatal által üzemeltetett eBEV Portálon elérhető adófolyószámla állományok lekérdezési lehetőségének időtartam bővítésére
irányuló előterjesztést és felkérte a kamara
elnökét arra, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le az illetékes hivatali munkatársakkal, vezetőkkel.
Budapest, 2022. május 2.
Dr. Pál Tibor
elnök
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MINŐSÍTETT OKTATÓI KINEVEZÉSEK
Az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított
természetes személy oktató, úgymint minősített oktató végezhet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében.
A kamara 2022. januárban közzétett pályázatra beérkezett és elbírált jelentkezések alapján a minősített oktatók névsora az
alábbiak szerint egészült ki a pályázatban kért modulokra 5 éves időtartamra.

2022. 03. 30. – 2027. 03. 30.
SZÁMVITEL NEMZETKÖZI
SZABÁLYOZÁSA

JOGI ISMERETEK
1. Dr. Lakatos László Péter

1. Dr. Lakatos László Péter

KÖZGAZDASÁGTAN ÉS PÉNZÜGYEK
1. Juhász Péter

KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS

SZERVEZETI ÉS VEZETÉSI ISMERETEK

1. Dr. Lakatos László Péter
2. Szabó Zsuzsanna

1. Kovácsné Bukucs Erzsébet

SZÁMVITEL MAGYAR SZABÁLYOZÁSA

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

1. Dr. Lakatos László Péter
2. Várkonyiné Dr. Juhász Mária

2. Wessely Vilmos

XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
2022. szeptember 14-16. között
kerül megrendezésre

Könyvvizsgálati kihívások bizonytalan
körülmények között
címmel

A konferencia helyszíne: Thermál Hotel Visegrád****
Főbb témakörök:
informatika
a COVID és a háború hatása
tudományos szekció
fenntartható fejlődés
számvitel
könyvvizsgálat
A konferencia részletes programját, a részvételi díjakat, a jelentkezés feltételeit a későbbiekben tesszük közzé.
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
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

Nyilvántartási
szám

Cím

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Csonka Adrienn

007521

2310 Szigetszentmiklós, Tordai utca 15. A ép.

2022. 04. 06.

Gyenes Krisztina

007522

2243 Kóka, Dózsa György út 29.

2022. 04. 06.

Korsós Gábor Péter

007523

2300 Ráckeve, Bálványfa utca 13-15.

2022. 04. 06.

Milicevic Ljiljana

007524

6728 Szeged, Régi posta út 85.

2022. 04. 06.

Takács Lili

007525

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 13. 2 lph. fszt 2.

2022. 04. 06.

Dr. Vincze Ibolya

007527

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 49. fszt 1.

2022. 05. 04.

Nagy-Bodor Barbara Klára

007526

1078 Budapest, Murányi utca 20. 3. em. 2.

2022. 05. 04.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásba
vétel dátuma

De Rossi Consulting Kft.

004417

Gárdony 2484, Iskola utca 23.

2022. 04. 06.

GONDOLDÓ Könyvelési Vállalkozás-szervezési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

004418

Pécs 7632, Tompa Mihály utca 38.

2022. 04. 06.

U-AUDIT Tanácsadó Kft.

004419

Hajdúszoboszló 4200, Mathiász János utca 49.

2022. 04. 06.

Klúzió Kft.

004420

Kaposvár 7400, Petőfi utca 21. 2. em. 7.

2022. 05. 04.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Név

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

Bajor Lászlóné dr.

002904

2022. 03. 25.

Dr. Kiss Ilona

005286

2022. 04. 06.

Muth Miklós

002323

2022. 03. 03.

Nádasné Budai Anikó

004643

2022. 03. 03.

dr. Szedres László

002433

2022. 04. 01.

Szerémy Péter

001649

2022. 04. 06.

Szilágyi Attila

006705

2022. 03. 05.

Szűcs Ferenc

002855

2022. 04. 06

Balla Jánosné

004751

2022. 01. 30.

Bartháné Kormos Gizella

002107

2021. 12. 21.

Boris Jánosné

004554

2022. 02. 01.

Dancsné Veres Mária

004529

2022. 01. 13.

Dusek Miklós

004338

2021. 12. 08.

Fehér Géza

003190

2021. 08. 0.

Golenár Irén Mária

007193

2021. 10. 07.

Hallóssy Tiborné

005539

2021. 10. 10.
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Halmos Tiborné

003383

2022. 02. 0.1

Halmosi Klára

004879

2022. 02. 22.

Körtvélyessyné Steiner Andrea

006353

2021. 09. 29.

Madarászné Kiss Márta

004898

2022. 01. 31.

dr. Molnár Lajosné

003342

2022. 01. 19.

Orgován Józsefné

000929

2022. 01. 14.

Péli Zsuzsanna

002206

2022. 01. 20.

Sáfrány Mihály

000595

2022. 01. 07.

Tóth Kálmánné

000438

2022. 01. 19.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból törlés
dátuma

BSPL Tanácsadó Kft.

004151

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13.

2022. 04. 06.

MORÁL Kft.

004313

5300 Karcag, Kertész József utca 4.

2022. 04. 06.

Vienna Consult Kft.

000342

1119 Budapest, Petzvál József utca 56.

2022. 04. 06.

E.-R. PONT Bt.

002262

8000 Székesfehérvár, Tátra utca 61

2022. 05. 04.

NELVIRA Kft.

004081

2030 Érd, Papagáj utca 3

2022. 05. 04.

RESPEKT 96 Kft.

002663

2045 Törökbálint, Árnyas utca 38

2022. 05. 04.
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