KÖNYVVIZSGÁLÓK
LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA
9. évfolyam | 1. szám | 2020. január

• Nemzetközi kitekintés
• A kamara elnökségének
2020. I. félévi munkaprogramja
• Minősített Oktatói Pályázat

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
NEMZETKÖZI HÍREK

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

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREI
Sir Donald Brydon jelentése a könyvvizsgálat minőségének és hatékonyságának független felülvizsgálatáról
Sir Brydon közzétette az Egyesült
Királyság kormányának szóló ajánlásait tartalmazó
Zárójelentését. Az
alábbiakban a Zárójelentésben foglaltakról olvashatnak rövid összefoglalót:
KIINDULÓ ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK
• Sir Brydon kiindulópontja azon a feltételezésen alapult, hogy a könyvvizsgálat jelenleg nem elég jó.
• A könyvvizsgálatból hiányoznak a világos megnevezések és a teljesen átfogó
célkitűzések.
• A z ajánlások nemcsak a könyvvizsgálóknak szólnak, hanem más érdekhordozóknak is.
• A fő cél a könyvvizsgálat és bizonyosságnyújtás javítása a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodók vonatkozásában (PIE-k).
• A jelentés nem foglalkozik közvetlenül a
piaci versennyel kapcsolatos kérdésekkel, mivel ezeket a CMA felülvizsgálat
széles körben lefedi.
FŐ AJÁNLÁSOK
A jelentés, többek között, az alábbi javaslatokat tartalmazza:
•
„Vállalati audit” (corporate auditing):
– A jelentés javasolja a vállalati audit, mint új szakma létrehozását,
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amelybe beletartoznak a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végzők és más, új szakterületre szakosodott auditorok (például
kiberbiztonsági vagy környezetvédelmi intézkedésekkel foglalkozók).
– A z oktatásnak és képzésnek következetesen kell megvalósulnia ezen
új szakmán belül.
– A szakmai standardokat meg kell határozni az új területeken.
•K
 önyvvizsgálói jelentés és hatókör:
–
az Alternatív Teljesítménymérőket
a könyvvizsgálat tárgyává kellene
tenni.
– A vezetői javadalmazás kiszámításához használt Kulcsfontosságú Teljesítménymutatók (KPIs) könyvvizsgálata szükséges.
– A „megbízható és valós” szófordulatot a „minden lényeges szempontból
valósan mutatják” kifejezésre kellene cserélni.
– A társaság tulajdonosainak meg kellene tudni határozni, hogy mely ügyletekre terjedjen ki a könyvvizsgálat
(úgy, hogy az Audit Bizottságnak
megmarad a döntéshozatali jogköre).
• Könyvvizsgáló cég / Könyvvizsgáló
átláthatósága:
– A könyvvizsgáló cégeknek közzé kell
tenniük a könyvvizsgálatból származó nyereségüket, a vezető könyvvizsgálók díjazását és a javadalmazással
kapcsolatos teljesítménymutatókat.
– A könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kellene az eltöltött időt ember-órában a könyvvizsgálati csapat
szintenkénti bontásában.
– Ajánlott a könyvvizsgálati csapat elkülönítése a könyvvizsgálati díjban
megállapodók és a könyvvizsgálatot
végrehajtók tekintetében.

•A
 z igazgatók jelentése:
– A z igazgatóknak közzé kell tenniük
• egy „Ellenálló-képességről szóló nyilatkozatot” (Resilience Statement),
(amely felváltja a vállalkozás folytatására és életképességre vonatkozó
nyilatkozatokat) (Going Concern
and Viability Statements), amely magába foglalna egy véleményt a vállalkozás folytatásának képességéről
rövid távra vonatkozóan (ugyanúgy
a könyvvizsgálat tárgya lenne, mint
az Egyesült Királyságban a vállalkozás folytatásának képességéről szóló
nyilatkozat), egy középtávú ellenálló
képességről szóló nyilatkozatot (független bizonyosságot igényelhet) és
az ellenálló-képesség hosszú távú
kockázatainak mérlegelését.
• Jelentést a jelentős csalások megelőzésével és felderítésével kapcsolatban
tett intézkedésekről, valamint
• éves Közérdekű Nyilatkozatot (Public Interest Statement), amely elmagyarázza a társaság elképzelését a
közérdekkel szemben támasztott kötelezettségeivel kapcsolatosan.
•C
 salás:
–
Fel kellene állítani egy független
Könyvvizsgálói Csalásokkal Foglalkozó Bizottságot (Auditor Fraud Panel),
amely képes szankciókat kiszabni a
könyvvizsgálókra.
– Társaságok által elkövetett csalásokról
szóló esettanulmány gyűjteményt kellene fenntartani szabad hozzáféréssel.
– Igazságügyi könyvszakértésnek és a
csalással kapcsolatos tudatosságnak
része kellene lennie a hivatalos minősítésnek és a folyamatos továbbképzésnek.
A könyvvizsgáló kötelezettsége, hogy
igyekezzen feltárni a jelentős csalásokat
az összes lehetséges módon.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEMZETKÖZI HÍREK
EGYÉB KÉRDÉSEKRE
VONATKOZÓ NÉZETEK
• Közös könyvvizsgálat (joint audit):
Nem egyértelmű még hosszú távon
sem, hogy a közös könyvvizsgálatok
(joint audit) javítják-e az ellenőrzések
minőségét.
•K
 ulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések (KAM-ok): A könyvvizsgálóknak nyomon kell követniük a későbbi
jelentéseket (el kell magyarázni a társaság intézkedéseit).
• Könyvvizsgálói díjak: Az ellenőrzött
szervezet eredménykimutatásában kell
közzétenni.
A teljes jelentés elérhetősége: Sir Brydon
jelentése a könyvvizsgálat minőségének és
hatékonyságának független felülvizsgálatáról
A 2019. június közepén közzétett
Accountancy Europe válasza a jelentésre. Jelenleg az Accountancy Europe egy
lehetséges Cogito projekt megvalósítását
tervezi a könyvvizsgálatok hatóköréről,
valamint a könyvvizsgáló és más érdekelt
felek szerepéről.

A Kevésbé Összetett Szervezetek
(KKV-k) könyvvizsgálatáról szóló
IAASB Vitairatára adott válaszok és a
továbblépési lehetőségek
A Nemzetközi
Köny v vizsgálati
és Bizonyosságot
Nyújtó Szolgáltatási Standardok
Testület (International Auditing
and
Assurance
Standards Board,
IAASB) közzétette Visszajelzési Nyilatkozatát, amely áttekintést nyújt az
ezen a nyáron közreadott IAASB Kevésbé Összetett Szervezetek (KKV-k,
less complex entities - LCEs) Vitairatára
adott válaszokból származó legfontosabb üzenetekről.
A korábbi híradásunkban is szereplő
Vitairat arra kereste a visszajelzéseket,
hogy önálló ISA kerüljön-e kidolgozásra
a kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálatára, vagy a meglévő ISA-kat
egészítsék-e ki ezen szervezetek könyvvizsgálatának sajátosságaival.

Az IAASB az alábbiakat emeli ki a vis�szajelzések közül:
• A válaszadók úgy vélik, hogy az ISA-k
felülvizsgálata lenne a leghatékonyabb
megoldás a kérdések és kihívások kezelésére, ám elismerik, hogy ez nem lenne
gyors megoldás.
• A különálló szabvány kidolgozását a
válaszadók gyorsabb megoldásnak tekintik.
• Útmutató készítését nem tekintik önálló megoldásnak.
• Összességében az IAASB-t arra ösztönzik a válaszadók, hogy mérlegelje
az egyes megközelítések kombinációját
a kérdések megoldásához, amely összhangban áll azzal, amit az Accountancy
Europe válaszában javasolt az IAASBnek.
Továbblépési lehetőségek
Az IAASB folytatja az érdekelt felektől érkező visszajelzéseit elemzését, hogy segítsen meghatározni a továbblépés irányát.
Az információgyűjtési tevékenység 2020
júniusáig folytatódik, amikorra az IAASB
döntés hoz a követendő irányokról.
Forrás: Accountancy Europe hírlevél

FELVÉTELI BIZOTTSÁG KÖZZÉTÉTELE
Alapszabály 180. és 204/A pontja szerinti közzététel
Kamarai tagság megszűnése
Név

Nyilvántartási
szám

Bartók Orsolya		
Csombordi József Sándor		
Horváth József 		
Kovácsné Tiszai Etelka		
Nagyné Jerebák Valéria		
Takácsné Dr. Wunderlich Magdolna		
Vargáné Kovács Erzsébet		
Wágner Vilmosné		

005497		
005677		
003439		
002663		
003778		
001654		
000629		
005353		

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma
2019.11.25.
2019.09.30.
2019.04.16.
2019.11.30.
2019.11.06.
2019.11.27.
2019.11.19.
2019.11.25.

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
Név
Ecostar Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Hamar Könyvvizsgáló Bt.
Nyék Csoport Kft.

Nyilvántartási
Székhely
szám 		
000923
002023
001709

1066 Budapest, Teréz krt. 40. I. em. 13.
8600 Siófok, Küszhegyi út 12/b.
7530 Kadarkút, Körmendi utca 40.

A nyilvántartásból való
törlés dátuma
2019.12.03.
2019.12.03.
2019.12.03.
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. JANUÁR

3

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
MKVK HÍREK

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK
2020. I. FÉLÉVI MUNKATERVE
2020. január 24. (péntek) 10:00 óra
1. Tájékoztatás a minőségellenőrzési bizottság 2020. évi munkatervéről
2. Tájékoztatás a kamara 2020. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól
3. Tájékoztatás az oktatási bizottság 2020.
évre tervezett feladatairól
4. Tájékoztató a főtitkári hivatal 2019. IV.
negyedévi tevékenységéről
5. A minőségellenőrzési módszertani kézikönyv egyes mellékleteinek módosítása (a T/8015. kamarai törvénymódosítás elfogadásától függően)
6. A kamarai törvény módosítására irányuló javaslat elfogadása [a 86/2019.
2020. április 17. (péntek) 10:00
óra (területi szervezetek elnökeivel
kibővített ülés)
1. A küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó
önkormányzati szabályzatok
módosításának előkészítése
2. A független könyvvizsgálói jelentés
elektronikus okiratban történő
kiállításával és az ahhoz szükséges
elektronikus aláírás alkalmazásával
kapcsolatos szabályzat elfogadása
3. Tájékoztató a kis- és
középvállalkozások könyvvizsgálati
módszertani kézikönyvének
kidolgozásáról.
4. Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Oktatási Központ Kft. 2019.
évi gazdálkodásáról és a 2020. évi
célkitűzéseiről
5. Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Biztosítási Alkusz Kft. 2019.
évi gazdálkodásáról és a 2020. évi
célkitűzéseiről
6. A kamara - egyes területi szervezetek
beszámolóját önállóan is tartalmazó 2019. évi számviteli beszámolója
a) A kamara számviteli törvény
szerinti 2019. évi egyszerűsített
éves beszámolója (mérleg,
eredménykimutatás, kiegészítő
melléklet)
b) Független könyvvizsgálói jelentés
tervezet a kamara 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolójához
c) Beszámoló a kamara 2019. évi
tervének teljesüléséről
4
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(11.08.), 87/2019. (11.08.) és 90/2019.
(11.08.) számú elnökségi határozat
megvalósításához szükséges, valamint
egyéb törvénymódosítási javaslatok]
7. A kamara 2020. évi üzemgazdasági tervének előkészítéséhez szükséges egyes
döntések meghozatala
2020. március 6. (péntek) 10:00 óra

3.
4.

1. Javaslat a XXVIII. Országos Könyvvizs- 5.
gálói Konferencia címére, a szekciók témáira, a szekciók vezetőire, az előadók 6.
díjazására, a résztvevők költségtérítéseire
2. A 2020. évi kötelező szakmai tovább7. A kamara 2020. évi üzemgazdasági
terve (a területi szervezetek pénzügyi
tervjavaslataival egybeszerkesztett
változat)
8. Beszámoló a kamara 2019. évi
működéséről, az elnökség, a fegyelmi
megbízott, a kamarai bizottságok és az
OKKT 2019. évi tevékenységéről
a) Beszámoló a kamara és az elnökség
2019. évi tevékenységéről, a
középtávú program időarányos
teljesüléséről
b) Beszámoló a kamara fegyelmi
megbízottjának 2019. évi
tevékenységéről
c) Beszámoló a szakmai alelnök és
a szakértői bizottság 2019. évi
tevékenységéről, a kamara 2019. évi
nemzetközi tevékenységéről
d) Beszámoló az oktatási alelnök
és az oktatási bizottság 2019. évi
tevékenységéről
e) Beszámoló a fegyelmi bizottság
2019. évi tevékenységéről
f) Beszámoló a felvételi bizottság
2019. évi tevékenységéről
g) Beszámoló a minőségellenőrzési
bizottság 2019. évi tevékenységéről,
a 2019. évi munkatervének
végrehajtásáról
h) Beszámoló a központi választási
bizottság 2019. évi tevékenységéről
i) Beszámoló az OKKT 2019. évi
tevékenységéről
9. Tájékoztató a főtitkári hivatal 2020. I.
negyedévi tevékenységéről

képzés programjának és időtartamának
meghatározása
A 2020. évi kötelező kamarai adatszolgáltatás elveinek elfogadása
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért
Érdemérem és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett adományozása
A 2020. évi kamarai önkormányzati választások előkészítése és ütemezése
A Pmt. valamint a Kit. végrehajtásával
kapcsolatos kamarai útmutató módosítása (a T-8028. irományszámú törvénymódosítás elfogadásától függően)

10. A 2020. május 15-ei küldöttgyűlés
napirendi pontjainak jóváhagyása,
levezető elnök megválasztása
2020. május 15. (péntek) 10:00 óra
Küldöttgyűlés
2020. június 19. (péntek) 10:00 óra
(területi szervezetek elnökeivel
kibővített kihelyezett ülés)
1. A küldöttgyűlés tapasztalatainak
értékelése, a tennivalók meghatározása
2. Az elnökség 2020. II. félévi
munkatervének elfogadása
3. Tájékoztató a XXVIII. Országos
Könyvvizsgálói Konferencia
szervezéséről
4. A 2020. évi kötelező kamarai szakmai
továbbképzés előkészítésével
kapcsolatos tájékoztató
5. Tájékoztató a 2020. évi
minőségellenőrzési és Pmt. ellenőrzési
terv végrehajtásáról
6. Tájékoztató a kamara 2020. I.
negyedéves gazdálkodásáról
Megjegyzés: Az adott ülés napirendjén
szerepelhetnek még az esetleges
fellebbezési ügyek, a fegyelmi megbízott
aktuális kérdésekről szóló tájékoztatója,
valamint egyéb aktuális tájékoztatók a
kamara érdekkörébe tartozó eseményekről
és a jogalkotói munkáról.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MINŐSÍTETT OKTATÓ
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben
„minősített oktató” cím elnyerésére
Az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított
természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése
értelmében.
Pályázni csak magánszemélyként, a Pályázati adatlapon lehet, mely a kamaránál beszerezhető, illetve letölthető a kamara
honlapjáról.
A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei
a) az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
b) a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett
rendszeres oktatói tevékenység.
c) a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés,
valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jogosító kamarai
tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés
témakörben szerzett oktatói gyakorlat.
A b) és c) pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság
felmentést adhat, azzal, hogy a b) pontban foglalt feltételeknek való megfelelés alóli felmentéshez a közfelügyeleti hatóság
egyetértése szükséges.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
1. pályázati adatlapot,
2. rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
3. maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
4. könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
5. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.
A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási
szolgáltatási díj összege 25000 Ft.
A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020. március 15.
A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a
minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.
A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest,
Szinyei Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: +36 1
473-4500, +36 1 473-4541.
Budapest, 2020. január 13.
MKVK Oktatási Bizottság
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
MKVK ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2019.12.13.)
103/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az igazságügyi és könyvszakértői Tagozat 2019.
évi tevékenységéről és a 2020. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
104/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a pénz és
tőkepiaci tagozat 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évben várható feladatairól
szóló beszámolót.
105/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a költségvetési tagozat 2019. évi tevékenységéről és
a 2020. évben várható feladatairól szóló
beszámolót.
106/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az
adótagozat 2019. évi tevékenységéről és
a 2020. évben várható feladatairól szóló
beszámolót.
107/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a könyvelői tagozat 2019. évi tevékenységéről és
a 2020. évben várható feladatairól szóló
beszámolót.
108/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a

könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszeréről szóló
szabályzat 1. számú mellékletének előterjesztés szerinti módosítását. A módosított
minősítési kérdőív 2019. december 13-án
lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépést
követően előterjesztett minősítési kérelmek elbírálása során alkalmazandó.

113/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2020. I. félévi munkatervét az
előterjesztés szerint elfogadta.

109/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a natúra
tagozat 2019. évi tevékenységéről és a
2020. évben várható feladatairól szóló beszámolót.

115/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az „Ajánlás a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért
járó díjak meghatározásának elveire és
szempontjaira, valamint a díjtételek alsó
határaira” című kamarai ajánlást, melyet
a Kamara internetes honlapján tesz elérhetővé.

110/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az informatikai tagozat 2019. évi tevékenységéről
és a 2020. évben várható feladatairól szóló
beszámolót.
111/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a „Javaslat a XXVIII.
Országos Könyvvizsgálói Konferencia
helyszínére és időpontjára” című előterjesztést.
112/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kamara
2019. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

114/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége jóváhagyta a 2019. évi minőségellenőrzési adatszolgáltatások értékelését.

116/2019. (12.13.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a rendkívüli minőségellenőrzés
módszertanának kidolgozása és a minőségellenőrzési eljárási szabályzat ezzel
összefüggő módosítása előkészítésében
való közreműködés, illetve a „Minőségellenőrzés 2019. című oktatás” továbbképzési anyag elkészítése és előadása tárgyában kötendő megbízási szerződéseket az
előterjesztésben feltűntetett díjazás ellenében jóváhagyta.
Budapest, 2019. december 23.
Dr. Pál Tibor
elnök
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVKOK HÍREK

2020-BAN, IMMÁR 20 ÉV TAPASZTALATÁVAL
A SZAKMA SZOLGÁLATÁBAN!
A köztestület leányvállalata biztosítja
idei évben is a könyvvizsgálók továbbképzéséhez a távoktatást, ami márciustól lesz elérhető az érdeklődők számára.
Addig is érdemes azonban áttekinteni
a képzési kínálatot és elkezdeni a kreditek gyűjtését, hiszen mind a könyvvizsgálóknak, mind a munkatársaiknak
értékes programokat kínál az Oktatási
Központ.
Az ország számos pontján megvalósuló kreditpontos tantermi képzések,
rendezvények segítenek például áttekinteni az aktuális adózási és társadalombiztosítási változásokat.

A szakmai segítség felkészüléséhez
ajánlott okleveles könyvvizsgálói képzés 2020. április 3-án indul, s a kamarai
regisztrációt követően 2020. január 31.ig lehet jelentkezni.
Aki pedig újabb szakképesítést szeretne, vagy munkatársait bíztatja szakmai
tudásfejlesztésre, azok kiemelt figyelmébe ajánlják szakképzéseik között az
• Adótanácsadó (OKJ: 55 344 01) képzést
(óraszám: 280)
A piacképes tudást biztosító adótanácsadói képzéseik színvonalas előadásain
felkészült gyakorló szakemberektől tanulhatják meg a szakmát a jelöltek.

Képzési helyszínek: Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Szombathely,
Veszprém
• Könyvvizsgáló-asszisztens képzést (óraszám: 60)
A kinek kollégái szeretnének betekintést nyerni a szakmába, de még
nem rendelkeznek a könyvvizsgáló
képesítés minden előfeltételével, ám
mérlegképes könyvelői vagy szakirányú (közgazdasági) felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkeznek,
a könyvvizsgálóasszisztens-képzést
kínálják.
Képzési helyszín: Budapest
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
MKVKOK HÍREK

ÚJ KIADVÁNYOK
LAKATOS LÁSZLÓ PÉTER – FILYÓ
JANKA – LÁSZLÓ NORBERT
IFRS Feladatgyűjtemény (gyakorlóés vizsgafeladatok) 2019
Népszerű
kiadványunk új kiadásban
jelent meg!
A megújulás jelenti egyrészt az eltelt
időszakban
bekövetkezett változások
átvezetését, ami jó
néhány fundamentális témakör szabályozását érintette, így a pénzügyi instrumentumok, a lízing és a mindenkit érintő
bevétel elszámolásának témakörét, ezek
finomítását, illetve a keretelvek változásainak rögzítését is, másrészt pedig jelenti a
korábbi kiadás kibővítését és új köntösbe
bújtatását.

A kiadvány 2 mérlegképes kreditpontra minősített.
ADORJÁN – LUKÁCS – RÓTH – VEIT
Számvitel speciális kérdései
Az elmúlt évek jogszabályváltozásai sok
ponton érintették a
gazdasági élet szereplőinek napi munkáját, s ez indokolta
a Számvitel speciális
kérdései c. könyv harmadik átdolgozását.
A munka során a
szerzők egyrészt átvezették a jogszabályváltozásokat, másrészt az eddigi tapasztalatok alapján kiegészítették, átdolgozták
az egyes anyagrészeket, ezenkívül törekedtek további speciális ismeretkörök bővítésére is.
Reméljük, hogy minden érdeklődő hasznosítani tudja ezt a kiadványt, azok is, akik
már ismerik könyvünket, de az aktualizált
szabályokat kívánják megismerni és ter8
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mészetesen azok is, akik a napi munkájuk
során lesznek kénytelenek tanulmányozni
a vonatkozó szakirodalmat!
A kiadvány 2 mérlegképes kreditpontra
minősített.
RÓTH-ADORJÁN-LUKÁCS-VEIT
Számviteli esettanulmányok
A „Számviteli esettanulmányok 2019.”
című szakkönyvünket gyakorló szakembereknek és a számvitelben
bizonyos
mértékben már jártas képzésben résztvevőknek ajánljuk.
A szerzők fő célja az összefoglaló rendszerezés volt, ami a mindennapi munkavégzés során is sokszor hasznos, de ezzel
kívánták megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését is. A felsőfokú képzést ebben az
esetben tágan értelmezik – gondoltak az
iskolarendszerű oktatásban (főiskolai,
egyetemi oktatást), valamint az ezen kívül szervezett kurzusokon (mérlegképes
könyvelők, okleveles könyvvizsgálók képzését) résztvevőkre is.
A kiadvány 2 mérlegképes kreditpontra
minősített.
TÁBOROSSYNÉ
DR. MORVAI ZSUZSANNA,
LEKTOR: BARABÁS MIKLÓS
Munkaügyi és társadalombiztosítási
szakemberek tudástára
A társadalombiztosítási-bérügyviteli feladatellátás stabil szakmai alapokat, illetve
a változások nyomon
követésére, azok feldolgozására és gyakorlatba való beépítésére
vonatkozó képességet,
készséget kíván.

Ebben az állandó változásoknak kitett
világban már sajnos a stabil szakmai alapok megszerzése sem könnyű feladat – ahhoz a képzésben részt vevők és az oktatók
hatékony együttműködésére, s bizony soksok tanulásra, gyakorlásra van szükség.
Táborossyné dr. Morvai Zsuzsanna
Munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberek tudástára című könyvében gondosan csokorba gyűjtötte a társadalombiztosítási és bérügyi ügyintéző szóbeli vizsga
Pénzügyminisztérium által meghatározott
tételsora mentén a legfontosabb tudnivalókat, amelyek elengedhetetlenek a teljesítéshez.

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.
Felismerve ezt az igényt az Oktatási Központ útjára indította az ország
első kifejezetten pénzügyi, számviteli,
adózási szakterületre specializálódott
állásportálját, 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.
Az állásportállal kapcsolatos bővebb
információ a penzugyiallas@mkvkok.hu
elektronikus levélcímen kérhető, vagy látogasson el magára a weboldalra a www.
penzugyiallas.hu címen.
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IDÉN IS ELÉRHETŐ A KAMARA TAGJAI SZÁMÁRA
AZ AYCM SPORTPASS!
Az AYCM SportPass egy olyan multifunkcionális sportbérlet, amivel 900 helyen
sportolhatsz Magyarországon, havi 4.900 Forinttól, az év 365 napján!

Magyarország 120 településén
900 helyszínen
150 mozgásforma
korlátlanul, akár minden nap máshol!

ÍZELÍTŐ MOZGÁSFORMA VÁLASZTÉKUNKBÓL:
gyógytorna, úszás, gerinctréning, jóga, pilates, fitness/cardio, tánc, változatos csoportos órák,
squash/tenisz, télen: korcsolya, síelés, hófánkozás. Nyáron strandolás, wakeboard, SUP stb.
De elérhető a trambulinozás, ketrecfoci, falmászás, golf és akár baltadobálás is.
Az AYCM SPORTPASS KIZÁRÓLAG A TÁRGYÉV VÉGÉIG TARTÓ (DECEMBER 31)
HŰSÉGIDŐ VÁLLALÁSA MELLETT ÉRHETŐ EL.
Főkártyásként lehetőséged van 1 db Társkártya megrendelésére az AYCM Felhasználási Szabályzata szerint.

MENNYIBE KERÜL AZ AYCM SPORTPASS?

+ 3000,-Ft/fő/év adminisztrációs díj
A csomagok közti különbséget az
elfogadóhelyek száma jelenti.

Az elfogadóhelyek igénybevételére az AYCM ePASS szolgál, mely ingyenesen letölthető AYCM applikációján keresztül.

Bővebb információ a Kamara AYCM kedvezmények oldalán.
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