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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI

ÚJ AJÁNLÁS
A KÖNYVVIZSGÁLÓI
ÓRADÍJAKRA
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának
elveire és szempontjaira, valamint a díjtételek alsó határaira 2020. január 1-jétől érvényes új ajánlást jelentetett meg a kamara a honlapján, melyet a szakértői
bizottság dolgozott ki.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakmai
díjtételek meghatározására vonatkozó szempontok ös�szefoglalása, egy módszertani segédlet a díjkalkulációhoz, valamint a kamara iránymutatása a könyvvizsgálói díjtételek alsó határára, nagy segítséget jelentenek a
könyvvizsgálók számára a megbízók felé tett árajánlataik
kidolgozása során, illetve támpontot adnak a nemzeti
könyvvizsgálati standardokban meghatározott szakmai
követelményeknek való megfeleléshez, a minőségi munkavégzéshez.
Az új ajánlásban a díjtételek alsó határai, azaz a minimális könyvvizsgálói díjösszegek is aktualizálásra kerültek.
Bővebb információ az ajánlásról

JELENTÉSTÉTEL A SZÁMVITELI
SZÉTVÁLASZTÁSRÓL
A szakértői bizottság a számviteli szétválasztáshoz kapcsolódóan egy szakmai ajánlást és a 2019-es üzleti év tekintetében
alkalmazható könyvvizsgálói jelentés mintát tett közzé nemrégen az energiaipari ágazatokban működő egyes gazdálkodók
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát végző
könyvvizsgálók munkájának a megsegítésére.
A három energiaipari szektor (földgázipar, villamos-energia
ipar, távhőszolgáltatás) jelenleg hatályos EU-s irányelvi, valamint
magyar törvényi szabályozása alapján a szakértői bizottság arra
az álláspontra helyezkedett, hogy a számviteli szétválasztásról a
2410. témaszámú magyar nemzeti standard szerinti átvilágítási típusú jelentésformában ajánlott a könyvvizsgálónak jelentést
tenni, amely jelentést az éves beszámolóra kiadott könyvvizsgálói
jelentésbe elkülönülten, a „Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről” alcím alatt kell belefoglalni. A külön könyvvizsgálói
jelentés formájában való jelentéstétel nem elfogadható.
Az ágazati jogszabályok módosítása várható, így ez a könyvvizsgálói jelentésminta, csak addig marad érvényben, amíg az említett
ágazati jogszabályok nem módosulnak. A jogszabály-módosítások
megtörténte után a szakértői bizottság újabb közleményben fogja
a könyvvizsgálókat tájékoztatni.
Teljes közlemény és jelentésminta

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – SZAKMAI MUNKATÁRS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara munkatársat keres szakmai munkatárs munkakörbe okleveles könyvvizsgálói végzettséggel és több éves könyvvizsgálói szakmai gyakorlattal.
Az alábbi feladatkörrel:
• A kamara hatósági és fegyelmi eljárásainak szakmai (számviteli, könyvvizsgálati szempontú) támogatása;
• A vonatkozó kamarai hatósági és fegyelmi határozatok előkészítésében és megszövegezésében való közreműködés;
• A z irányadó belső kamarai szabályozás fejlesztésében való közreműködés;
• A fegyelmi megbízott eljárás előkészítő tevékenységének támogatása;
• Szoros együttműködés és kapcsolattartás a szakértői bizottsággal, valamint az oktatási bizottsággal, illetve a bizottságok
mellett tevékenykedő munkatársakkal;
• a kamara nemzetközi tagságából adódó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos feladatok koordinálása az érintett
(hatósági és fegyelmi ügyekben eljáró) kamarai bizottság tárgykörét érintően (pl. helyzetjelentések készítése az IFAC
Akció terv teljesítéséről);
• A z érintett (hatósági és fegyelmi ügyekben eljáró) kamarai bizottság szakmai állásfoglalásainak, iránymutatásainak
kidolgozásában való részvétel.
A részletes pályázati kiírás elérhető a kamara honlapján

Szakértői Bizottság
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEMZETKÖZI HÍREK

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

IFAC HÍREK
Az IAASB legfrissebb közleménye a
könyvvizsgálói jelentés projektről
A Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (International Auditing and
Assurance Standards Board, IAASB)
Könyvvizsgálói Jelentések Implementációs Munkacsoportja (ARIWG) nemrég
kommüniké formájában adott tájékoztatást annak a projektnek a jelenlegi állásáról, amely a felülvizsgált könyvvizsgálói jelentésekre vonatkozó standardok
bevezetése utáni IAASB értékelésről
(Post Implementation Review, PIR) nyújt
friss információt. A kommüniké más, az
IAASB PIR-hez kapcsolódó híreket és
információkat is tartalmaz. A frissített
értékelés a 2015. januárjában kiadott és a
2016. december 15-én, vagy azt követően
kezdődő üzleti évekre vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
alkalmazandó könyvvizsgálati standardokra vonatkozik.
Miért végez bevezetés utáni értékelést
az IAASB?
A könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó
standardok kiadásának idején, 2015-ben,
az IAASB számára fontos szempont volt,
hogy visszajelzést kapjon az érdekelt
felektől a felülvizsgált könyvvizsgálói
jelentésben közzétett kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdésekről (KAM).
Az IAASB emellett információt kívánt
szerezni a különféle érdekelt felektől a
felülvizsgált könyvvizsgálói jelentések
formájával és felépítésével kapcsolatban.
Az IAASB mindezeket a bevezetés utáni értékelésből származó információkat
a könyvvizsgáló jelentéssel kapcsolatos
esetleg szükséges elkövetkező intézkedések meghatározásához használja fel. Az

értékelésből származó információkat egy
nyilvános visszajelzési nyilatkozatban is
közzéteszik.
„A kulcsfontosságú könyvvizsgálati
kérdések (KAM-ok) könyvvizsgálói
jelentésbe való felvételének célja, hogy
»a könyvvizsgáló szemével« kiemelje
az elvégzett könyvvizsgálat legfontosabb kérdéseit.”
Milyen lépéseket von maga után a bevezetés utáni értékelés (PIR)?
A bevezetés utáni értékelést (PIR) követő
intézkedések három információgyűjtő és
kutatási munkafolyamatot tartalmaznak:
•
Célzott tájékoztatási tevékenységek
olyan könyvvizsgálókkal foglalkozó
vagy könyvvizsgálói jelentéseket felhasználó egyes érdekcsoportokkal, mint
például a befektetők és más, irányításért
felelős és előkészítés végző felhasználók,
• Hivatalos felmérés, amelynek célja valamennyi érdekelt csoport - köztük a
szabályozók és a felügyeleti testületek,
a nemzeti standardkészítők, a kamarai
tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgálói
szervezetek - véleményének összegyűjtése,
• Tudományos kutatások áttekintése.

A bevezetés utáni értékeléssel (PIR) kapcsolatos intézkedéseket 2020 folyamán
fogják végrehajtani, a célzott PIR megállapításokat az IAASB 2020. decemberi
ülésén mutatják be.
A bevezetés utáni értékelés (PIR) célkitűzései
• Következetesen megértik-e és végrehajtják-e a könyvvizsgálati standardokat az
IAASB céljának megfelelő módon
• Milyen gyakorlati kihívások és aggályok
kezelését kell megoldani
• Megérteni a könyvvizsgálói jelentésben
szereplő kiegészítő információk iránti
globális igényt az könyvvizsgálat átláthatóságának javítása érdekében
• Milyen mértékű globális igény mutatkozik a követelmények szélesebb körű
alkalmazására, amelyek jelenleg csak a
tőzsdén jegyzett vállalkozások pénzügyi
kimutatásainak könyvvizsgálatára érvényesek
A közlemény emellett statisztikai beszámolókat is tartalmaz a könyvvizsgálati
standardok használatáról és bevezetéséről világszerte, amely a munkacsoport
rövid kérdőíve alapján a tavaly év végi
eredményeket türközi.

Könyvvizsgálati standardok használata (a felülvizsgált ISA 720 nélkül)

Az IAASB közlemény letöltése
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZAT MINŐSÉGELLENŐRÖK
NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága (továbbiakban:
bizottság) pályázati felhívást tesz közzé a
minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételre a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
(Kkt.) 161. § és a bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatának (SZMSZ) 38.
pontja alapján.
A minőségellenőrök feladatai
A Kkt. 159. § (1) bekezdése értelmében a
kamarai minőségellenőrzéseket a bizottság nevében a bizottság által nyilvántartásba vett kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőrök végzik. A Kkt. 167. § (1)
bekezdése értelmében a bizottság a nyilvántartásba vett ellenőrök közül jelöli ki
a kamarai minőségellenőrzést lefolytató
személyt. A kijelölt minőségellenőr személyesen köteles eljárni, képviseletnek
nincs helye.
A Kkt. 160. § (2) bekezdése szerint a
minőségellenőrnek rendelkeznie kell a
Kkt. 49. § szerinti megfelelő minősítéssel
is, ha olyan gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó
minőségellenőrzésben vesz részt, amely
esetében csak minősített kamarai tag
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég
végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. Ilyen
esetben a minősítés megszerzése és a minőségellenőrzésben való részvétel között
legalább három évnek kell eltelnie.
A Kkt. 160. § (3) bekezdése szerint a
minőségellenőrnek az érintett gazdálkodó tevékenységéhez igazodó, legalább
hároméves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, ha a Kkt. 160. § (2) bekezdése
bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb,
sajátos tevékenységet végző gazdálkodó
tekintetében ellátott, jogszabályi kötele4
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zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó kamarai minőségellenőrzésben vesz részt.
Pályázati feltételek
A minőségellenőrök nyilvántartásába
az vehető fel, aki megfelel a Kkt. 160
§ -ában, valamint az SZMSZ 35-37. és 39.
pontjaiban foglalt feltételeknek, amelyek
szerint
•
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású tagja;
• a nyilvántartásba vételét megelőzően
megszerzett legalább hatéves szakmai
gyakorlattal rendelkezik a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység ellátásában;
• a kamarai minőségellenőrzési tevékenység végzéséhez előírt képzésben részt
vesz;
• a nyilvántartásba vételét megelőző hat
éven belül fegyelmi eljárásban fegyelmi
büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott;
•
a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenysége tekintetében a nyilvántartásba vételét megelőzően lefolytatott legutolsó minőségellenőrzéssel, kamarai minőségellenőrzéssel
összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazására;
• a pályázat benyújtását megelőző 6 év
alatt legalább 30 megbízással rendelkezzen;
• rendelkezik mobil internet kapcsolattal és olyan hordozható számítógéppel
melyen a minőségellenőrzést támogató
szoftver futtatható;
• rendelkezik alapvető informatikai (felhasználói számítógépes) ismeretekkel.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát.
Kizáró körülmények:
Nem vehető fel a minőségellenőrök
nyilvántartásába:

• a Kkt. 160. § (4) bekezdése értelmében
a bizottság tagjának közeli hozzátartozója.
• a Kkt. 160. § (5) bekezdése alapján a Kamara tisztségviselője, továbbá az, aki
a Kamara bármely bizottságának tagja
(ide nem értve a minőségellenőrzési bizottság elnökét és tagjait).
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot – zárt borítékban, egy eredeti példányban – a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Minőségellenőrzési Bizottságának címezve a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Főtitkári Hivatalához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.
A borítékon kérjük feltüntetni: minőségellenőri pályázat.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20.
A pályázat elbírálásának rendje
A pályázatokat a bizottság bírálja el, és a
pályázók esetleges személyes meghallgatását követően az eredményt a főtitkári
hivatal közli a pályázókkal. A bizottság
a minőségellenőrök számára a Kkt. 161.
§ (4) bekezdése alapján 5 évre szóló igazolást állít ki a nyilvántartásba vételről.
A benyújtott pályázatok csak abban az
esetben tekinthetők érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott határidő
lejárta előtt érkeznek be és valamennyi
– jelen pályázati felhívásban feltüntetett
– formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
lehet a 473-4520 telefonszámon. További
információ és adatvédelmi tájékoztató a
kamara honlapján érhető el.
Minőségellenőrzési Bizottság

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2020.01.24.)
1/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-14/2019. sorszámú
határozatát megváltoztatta, és a kamarai
tagot a fegyelmi büntetés súlyosításával
900.000.-Ft pénzbírsággal sújtotta. Az
elnökség az alapszabály 450/A. pontja
szerinti II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés összegét – az I. fokú fegyelmi
eljárás költségtérítésének változatlanul
hagyása mellett – 30.000.-Ft-ban állapította meg.
2/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-49/2019. sorszámú
határozatát helybenhagyta. Az elnökség
az alapszabály 450/A. pontja szerinti II.
fokú fegyelmi eljárási költségtérítés ös�szegét – az I. fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének változatlanul hagyása
mellett – 30.000.-Ft-ban állapította meg.
3/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0532-2/2019. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
4/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és tudomásul
vette a szakmai alelnök tájékoztatását a
kamara 2020. évi tervezett szakmai és
nemzetközi feladatairól.
5/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a „Tájékoztatás az
oktatási bizottság 2020. évre tervezett
feladatairól” című előterjesztést.

6/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottságának
2020. évi munkatervét az előterjesztés
szerint elfogadta.
7/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2019. IV. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul vette, a tájékoztató melléklete
szerinti terven felüli kötelezettségvállalásokat utólagosan jóváhagyta.
8/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a szervezeti átalakítással összefüggő, illetve egyéb törvénymódosítási
javaslatokkal kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul vette, azokkal egyetértett.
9/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének álláspontja szerint a kamarai törvény 120. § (3) bekezdésében rögzített 70 éves felső korhatárt valamennyi
kamarai tisztségviselő vonatkozásában
indokolt megszüntetni. Az elnökség felkérte és felhatalmazta a kamara elnökét
arra, hogy a kamarai törvény 120. § (3)
bekezdésének hatályon kívül helyezését
kezdeményezze az illetékes minisztériumnál.
10/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a soron következő választásokra kiterjedő hatállyal a kamarai törvény
olyan tartalmú módosítását szorgalmazza, melynek értelmében 25 aktív tagsági
jogállású tagonként lennének jogosultak
a területi szervezetek 1-1 küldöttet vá-

lasztani azzal, hogy a területi szervezetek
elnökei a küldötti létszámban automatikusan beleszámítanak. Az elnökség felkérte és felhatalmazta a kamara elnökét
arra, hogy a kamarai törvény vonatkozó
módosítása tárgyában kezdeményezze
az illetékes minisztériumnál.

11/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 95/2019. (11.08.) számú
határozat alapján a kamarában 2020.
évben - a jelenleg érvényben lévő, évek
óta változatlan mértékű cafetéria keret
megtartása mellett – 8 %-os mértékű
bértömegfejlesztést javasol biztosítani,
differenciálási lehetőséggel.
12/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a kamarai üzletrészek után a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság esetében 30.000 E Ft, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási
Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
esetében 5.000 E Ft osztalék kifizetését
szorgalmazza.
13/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége úgy határozott, hogy a kamara
ingyenes többletszolgáltatásként az előterjesztésben részletezett feltételekkel
2020. július 1-től cégtár szolgáltatást
biztosít a könyvvizsgálói tevékenységet
nem szüneteltető tagsági jogállású tagjai számára. Az elnökség felkérte a főtitkárt és az elnököt a vonatkozó szerződés
előkészítésére, megkötésére, valamint
a szolgáltatás költségének beépítésére
a kamara 2020. évi üzemgazdasági tervébe.
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. FEBRUÁR
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
14/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Elnöksége a közfelügyeleti hatóság
PM/1090/1/2020. iktatószámú levelére tekintettel a 75/2019. (09.27) és
76/2019. (09.27.) számú elnökségi határozatot visszavonta.

15/2020. (01.24.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a
kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának, valamint az 1. és 3. számú mellékletének
előterjesztés szerinti módosítását. Az

okleveles könyvvizsgálói szakképzési
és vizsgaszabályzat, valamint mellékletei módosításának hatályba lépéséhez a
közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.
Budapest, 2020. február 3.
Dr. Pál Tibor , elnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZAT VIZSGÁZTATÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgáztatói feladatok
ellátására
Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat I) fejezetének
73. pontjára tekintettel pályázatot ír ki az okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgáztatói feladatok ellátására.
Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető Pályázati
adatlapon lehet. A pályázati adatlaphoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020. március 15. napja.
A vizsgáztatói feladatok ellátásának feltételei
• A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 142. §-ának (2) bekezdése értelmében a vizsgabizottság vizsgáztató
tagja olyan szakember lehet, aki a vizsga tárgyában megfelelő elméleti tudással és gyakorlati (oktatási és vizsgáztatási)
tapasztalatokkal rendelkezik.
• Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat I) fejezetének 73. pontja szerint – figyelemmel a Kkt. 94.
§-ának (2) bekezdésére is – a vizsgabizottság vizsgáztató tagjának csak minősített oktató kérhető fel.
• A vizsgabizottság vizsgáztató tagjává a számvitel és elemzés, valamint a könyvvizsgálat és ellenőrzés modulok
vizsgáinak esetében csak kamarai tag könyvvizsgáló nevezhető ki.
• A vizsgáztatók kinevezése 5 évre szól.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület bírálja el. Az
elfogadott pályázóknak az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgáztatói névjegyzékébe történő felvételéhez a kamara
elnökségének jóváhagyása szükséges, amely a közfelügyeleti hatóság egyetértésével válik hatályossá. A kinevezett
vizsgáztatók száma tantárgyanként nem haladhatja meg a 20 főt.
A pályázat elbírálásának eredményét a kamara főtitkári hivatala közli a pályázókkal és a vizsgáztatói névjegyzéket – az
elnökségi, valamint miniszteri jóváhagyást követően – a kamara honlapján és a kamara lapjában (Könyvvizsgálók Lapja)
közzéteszi. A vizsgáztatók nyilvántartását a kamara főtitkári hivatala vezeti.
A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a főtitkári hivatal munkatársától, Máté Annától, a következő telefonszámon:
+36 1 473-4541.
Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVK HÍREK

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

Nyilvántartási
szám

Botos István
Dede Katalin
Dr. Benedek József
Dr. Havas István
Dr. Lehoczky Judit Margit
Dr. Molnár Istvánné
Dr. Nagy Zsuzsanna Mária
Dr. Rafaelné Berze Erzsébet
Dr. Sugárné Kéri Anna
Galicz Erzsébet
Garzó György
Gelei Andrásné
Gyura Tibor Gergely
Hatvani Tímea
Horváthné Ézsöl Klára
Incze Zsuzsánna
Jeles Ferencné
Jellinekné Deák Izabella Julianna
Kadlecsikné Gungl Erzsébet Anna
Kapp Adrienne Sarolta
Kertész János
Kiss Tiborné
Kürtös Emese Margit
Lászlóné Szép Györgyi
Legéndi László
Marjainé Gyöngyhalmi Irén
Melisek István
Réti Istvánné
Ritter Imre
Salánki Anikó
Speer Walterné
Szabóné Farkas Katalin
Szücsné Varga Kovács Margit
Tátraházi Istvánné
Tolnai Lászlóné
Tóth Sándorné
Zoltán Miklós

000341		
007178		
004709		
004359		
005447		
002197		
005320		
000204		
000691		
004816		
002631		
003694		
005458		
004930		
004364		
000758		
001447		
000267		
005487		
007034		
006321		
005686		
004012		
003529		
001247		
003265		
001265		
006625		
004571		
006325		
006188		
002398		
001653		
006238		
004824		
007011		
004280		

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma
2019.12.05.
2019.12.11.
2019.08.25.
2020.01.01.
2020.01.06.
2020.01.02.
2020.01.01.
2019.12.23.
2019.09.25.
2019.12.06.
2019.12.16.
2020.01.10.
2020.01.08.
2019.12.30.
2020.01.02.
2019.12.30.
2020.01.03.
2019.12.31.
2019.12.31.
2019.12.31.
2019.12.31.
2020.01.13.
2019.08.28.
2019.10.03.
2019.12.12.
2019.12.31.
2020.01.01.
2019.12.30.
2019.10.01.
2020.01.08.
2019.12.10.
2019.12.31.
2019.12.31.
2020.01.09.
2019.12.31.
2019.12.31.
2020.01.01.

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
Név
Adó Kft.
ALISCA AUDIT Kft.
AUDIT-CONTROLLING Kft.
Cash & Tax Kft.
K és M Auditor Kft.
SZAKÉRTŐ-TEAM Kft.
VIRANNO Kft.
Z+Z Consulting Bt.

Nyilvántartási
Székhely
szám 		
000005
000700
001113
002088
000572
000955
002245
000347

A nyilvántartásból való
törlés dátuma

1114 Budapest, Bocskai út 23.		
7100 Szekszárd, Cinka utca 45.		
1026 Budapest, Pasaréti út 34.		
1138 Budapest, Róbert Károly krt. 14. B. V/23.		
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 1.		
4032 Debrecen, Tarján utca 18.		
4465 Rakamaz, Béke út 19.		
1023 Budapest, Frankel Leó utca 88-90.		

2020.01.14.
2020.01.14.
2020.01.14.
2020.01.14.
2020.01.14.
2020.01.14.
2020.01.14.
2020.01.14.
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2020-BAN, IMMÁR 20 ÉV TAPASZTALATÁVAL
A SZAKMA SZOLGÁLATÁBAN!
A köztestület leányvállalata biztosítja az idei évben is a könyvvizsgálók
továbbképzéséhez a távoktatást, ami
áprilistól lesz elérhető az érdeklődők
számára. Továbbra is minden érintett
8 könyvvizsgálói kreditpont erejéig tekinthet meg előadásokat a kínálatból,
így akár az általános továbbképzési
részhez, vagy az önképzéshez is szerezhetőek pontok ezzel a módszerrel. A
tananyagok közül több adótanácsadói,
adószakértői és okleveles adószakértői
krediteket is ér, hogy akinek szükséges,
egyúttal az ebbéli kötelezettségeit is teljesíteni tudja.
Addig is érdemes azonban szemezgetni
az Oktatási Központ szakmai programjai

AJÁNLOTT KIADVÁNYOK
RÓTH–ADORJÁN–LUKÁCS-VEIT
Számviteli esettanulmányok
A szakkönyv gyakorló szakembereknek
és a számvitelben
bizonyos mértékben
már jártas képzésben résztvevőknek
ajánlott.
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
8
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között, hiszen mind a könyvvizsgálóknak, mind a munkatársaiknak értékes
szakmai rendezvényeket kínálnak.
Ajánlott programok:
• 2020. február 27. – Budapest
Transzferárazás – az alapoktól a legfrissebb, 2018-tól hatályos dokumentációs
kötelezettségekkel kapcsolatos tapasztalatokig
• 2020. március 19. – Budapest
Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása
(adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban)
• 2020. március 27. – Veszprém
TB változások 2020

felsőfokú képzést ebben az esetben tágan értelmezik, így gondoltak az iskolarendszerű
oktatásban (főiskolai, egyetemi oktatást),
valamint az ezen kívül szervezett kurzusokon (mérlegképes könyvelők, okleveles
könyvvizsgálók képzése) résztvevőkre is.
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 jogszabályváltozáso-

Aki pedig újabb szakképesítést szeretne, vagy munkatársait bíztatja szakmai tudásfejlesztésre, azok kiemelt
ﬁgyelmébe ajánlják szakképzéseik között a jelenlegi rendszerben már csak az
év végéig indítható
• 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

kat, másrészt az eddigi tapasztalatok
alapján kiegészítették, átdolgozták az
egyes anyagrészeket, illetve 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 természetesen azok is, akik a napi munkájuk
során lesznek kénytelenek tanulmányozni
a vonatkozó szakirodalmat!
A kiadvány 2 mérlegképes kreditpontra
minősített.

A M AGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA HIVATALOS LAPJA
MKVKOK HÍREK

DR. LUKÁCS JÁNOS
Ellenőrzési esettanulmányok 2020
A szerző a gazdasági bűncselekmények, csalások, csődök, felszámolások,
adóellenőrzések,
vagyonértékelések,
átvilágítások, véletlen és szándékos
könyvelési hibák, valamint könyvvizsgálati kockázatok olyan gyakorlati eseteit mutatja be, amelyekkel kapcsolatban maga
az élet bizonyította be az ellenőrzés fontosságát. Célja, hogy a számos elgondolkodtató, megtörtént, illetve ﬁktív esettanulmány érdekes, izgalmas és tanulságos
példáit feldolgozva segítse a felkészülést
az ellenőrzési, felügyeleti, könyvvizsgálói szakmára, hangsúlyozza a tisztesség
és becsület fontosságát, illetve erősítse a
szakma iránti elkötelezettséget, az erkölcsi tartást, a hitet és a hivatástudatot.

LAKATOS LÁSZLÓ PÉTER–FILYÓ
JANKA–LÁSZLÓ NORBERT
IFRS Feladatgyűjtemény (gyakorló- és
vizsgafeladatok) 2019
A népszerű kiadvány új kiadásban
jelent meg!
A megújulás jelenti egyrészt az
eltelt időszakban
bekövetkezett változások átvezeté-

sét, ami jó néhány fundamentális témakör
szabályozását érintette, így a pénzügyi
instrumentumok, a lízing és a mindenkit érintő bevétel elszámolás 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.

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 a 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 résztvevők 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 szó-

beli 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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