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•	COVID-19 hatásai miatt folyamatosan
változó könyvvizsgálati környezet
•	F üggetlen könyvvizsgálói jelentés
elektronikus aláírása
•	Hasznos tanácsok
az e-learning
igénybevételéhez

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI

VÍRUS HÍRADÓ ÉS COVID-19 TUDÁSBÁZIS
A világméretű koronavírus járvány miatt a könyvvizsgáló szakmának is komoly kihívásokkal kell
szembenéznie, és a nehézségeket még tovább fokozza a járványügyi helyzet súlyosbodásának a fő
könyvvizsgálati szezonnal való időbeli egybeesése.
A Szakértői Bizottság kezdeményezésére ezért létrehoztunk a kamara
honlapján egy a vírushelyzetnek dedikált COVID-19 Tudásbázis oldalt
egy helyen összegyűjtve a témához
kapcsolódó hasznos információkat, útmutatásokat, szakmai állásfoglalásokat,
hogy ezzel is támogassuk a kamarai tag
könyvvizsgálók munkáját. Az oldal folyamatosan frissítésre kerül az alábbi
tartalmakban:
S
 zakértői Bizottság tájékoztatója
és iránymutatásai a rendkívüli gaz-

•

•

dasági helyzetben különös figyelmet
igénylő kérdésekről. Itt eddig megjelent egy közlemény, egy részletes
tájékoztató, valamint a vállalkozás
folytatásának elvével kapcsolatos
megítélést segítő folyamatábra.
Nemzetközi kitekintés: folyamatosan bővülő válogatás a nemzetközi
szervezetek, az Accountancy Europe és az IFAC közleményeiből, és az
európai könyvvizsgálói szervezetek, multinacionális könyvvizsgáló
cégek eddig napvilágot látott tájé-

•

koztatóiból a koronavírus helyzettel kapcsolatban. Számos hasznos
hivatkozás, illetve egyes nemzetközi publikációk magyar fordítása
található már most is fönt ezen az
oldalon a „Nemzetközi kitekintés”
címszó alatt.
K
 érdések és Válaszok: a könyvvizsgálóktól beérkezett szakmai
kérdésekkel a Szakértői Bizottság
folyamatosan foglalkozik és a kialakított álláspontját időről-időre ezen
az oldalon teszi közzé.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből származnak. A teljes cikkekért
(angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlókban található linkre.
Nemzetközi könyvvizsgáló szervezetek koronavírus tájékoztató oldalai
Az Accountancy Europe (Könyvvizs-

gálói Kamarák Európai Szervezete)
és az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) folyamatosan frissü-

lő koronavírus tájékoztató oldalaikon
gyűjtik össze a tagszervezetek, nagy
könyvvizsgáló cégek, valamint jelentős
nemzetközi szervezetek, mint például a
Bank of England, az ESMA, az Európai
Központi Bank, az Európai Bizottság
stb. eddig napvilágot látott híreit, javaslatait és általános tájékoztatóit.

•
•

C
 oronavirus resources for European accountants
C
 OVID-19 Resources from IFAC’s
Network

Kövesse Ön is figyelemmel a kamara
vírushelyzetnek dedikált COVID-19
Tudásbázis oldalát, ahol nemzetközi
kitekintés rovatunkban hasznos információkat, útmutatásokat, szakmai
állásfoglalásokat gyűjtünk össze és a
legfontosabb anyagokat magyar nyelven is elérhetővé tesszük.
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NEMZETKÖZI HÍREK

IAASB HÍREK
IAASB útmutatás a COVID-19 könyvvizsgálati Hatásaihoz
Az IAASB, a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (International
Auditing and Assurance Standards
Board), folyamatosan frissülő Koronavírus Tájékoztató oldalán tette közzé
első felhívását a koronavírus járvány
könyvvizsgálatra gyakorolt következményeiről.
A COVID-19 világjárvány amellett,
hogy az élet számos területén jelentős kihívásokat támaszt egészségügyi és világgazdasági téren, jelentősen befolyásolja
a könyvvizsgálati munkát is. A könyvvizsgálati eljárásoknak továbbra is meg
kell felelniük az előírt standardoknak,
azonban az új helyzet számtalan új vagy
eltérő megfontoláshoz vezet. A könyvvizsgálók alternatív eljárások kidolgozására kényszerülhetnek, hogy elegendő
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
gyűjtsenek könyvvizsgálói véleményük
alátámasztásához, illetve adott esetben a
könyvvizsgálói vélemény minősítéséhez.
Az IAASB és az IESBA elnökeinek
közös üzenete
Az IAASB és az IESBA, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (International Ethics
Standards Board for Accountants) elnökei közös közleményben jelentették be az
első IAASB Felhívás közzétételét és több
érdekelt féllel, közfelügyeleti bizottsággal egyeztetve, megfelelő támogatást és
útmutatás kívánnak nyújtani Koronavírus Tájékoztató oldalukon.
A Felhívás elsősorban a könyvvizsgálók számára készült, ugyanakkor
hasznos útmutatást nyújt a vállalati
menedzsment és az audit bizottságok
tagjai számára is azokra a kihívásokra,
amelyekkel a könyvvizsgálók szembesülnek a könyvvizsgálatuk végrehajtása

közben. A kihívások leküzdéséhez és a
könyvvizsgálat megfelelő elvégzéséhez
elengedhetetlen a rendszeres kommunikáció a könyvvizsgálók és a vállalati vezetés, illetve az audit bizottságok között.
Egy újabb közleményben pedig az
IAASB Szakmai Igazgatója arról tájékoztat, hogy további Felhívások kidolgozása várható a következő témákban:
könyvvizsgálói jelentés, vállalkozás
folytatása, fordulónap utáni események,
számviteli becslések könyvvizsgálata,
a költségvetési szektor intézményeinek
könyvvizsgálatával kapcsolatos megfontolások.
A COVID-19 hatásai miatt folyamatosan változó könyvvizsgálati környezet

általános bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság a lényeges hibás állítás új
vagy megnövekedett kockázatait idézheti elő. Lehetséges, hogy a könyvvizsgálat megtervezésének az időpontjában
ezeket a kockázatokat a könyvvizsgálók
még nem vették figyelembe, vagy akkor
még másként ítélték meg a beazonosított
kockázatokat.
A Felhívás az alábbi könyvvizsgálati
környezeti változásokat emeli ki:
A
 könyvvizsgált társaságok folyamatosan igazodnak az üzleti tevékenységüket és a működésüket érintő megváltozott körülményekhez, amelyek
hatást gyakorolnak többek között a
pénzügyi beszámolási folyamatokra,
a pénzügyi kimutatásokban teendő
közzétételekre,
A
 könyvvizsgálóknak másképp kell
végrehajtani
könyvvizsgálatukat
– szembesülve a kihívásokkal – az
eredetileg eltervezett eljárások végrehajtásakor és a megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték értékelésekor.
A
 könyvvizsgálók ráébredhetnek
arra, hogy új technológiákat alkalmazzanak, vagy már meglévő technológiai megoldásokat másképp
használjanak.
V
 áltozások történtek a külső környezetben és a pénzügyi beszámolásban
a számviteli előírások és jogszabályok
alkalmazására vonatkozó iránymutatás miatt, és olyan új tranzakciók
miatt, mint a kormányzattól az üzleti
tevékenység folytatására kapott támogatás és kötelezettségek későbbi
teljesítésének lehetősége.

•

•

•
•
A Szakértői Bizottság az IAASB kiadvány nem hivatalos magyar nyelvű
összegzését közölte annak érdekében,
hogy kamarai tagjaink széles köréhez
eljuthassanak a felhívásában található
hasznos gondolatok, melyek ebben a
nehéz helyzetben hozzásegíthetnek
bennünket ahhoz, hogy a könyvvizsgálat végrehajtása során a lehető legtöbb aspektusból vegyük figyelembe a
COVID-19 járványból eredő kérdéseket és kockázatokat.
Az IAASB kiadványa a koronavírus
helyzet hatásaira összpontosít, ahol az
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NEMZETKÖZI HÍREK
A könyvvizsgálói munkavégzés módját
és helyét érintő változások szükségessé
tehetik, hogy a könyvvizsgáló cégek reagáljanak erre a folyamatosan változó
környezetre. Az IAASB Felhívás például
rámutat az alábbiakra:
a megbízásért felelős munkacsoport
irányítására és felügyeletére, valamint a munkájuk áttekintésére vonatkozó belső minőség-ellenőrzési
politikák és eljárási szabályok újragondolása.
A
 z egyes könyvvizsgálati megbízások
szintjén a könyvvizsgálóknak még fokozottabban tisztában kell lenniük a
csalások vagy hibák lehetőségével,
ideértve a csalási szándékú pénzügyi
beszámolás lehetőségét is.
A
 szakmai szkepticizmus gyakorlásának fontossága és ennek szem előtt
tartása a könyvvizsgálati eljárások
végrehajtása során.

•

•

•

Az IAASB az első felhívásában a következő nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal (ISA-k) kapcsolatban mutatja
be a Covid-19 járványhelyzetből adódó,
további megfontolásokat igénylő konkrét
kérdéseket:
I SA 315 (Felülvizsgált) – A lényeges
hibás állítás kockázatának azonosítása és felmérése a gazdálkodó egység
és környezetének megismerésén keresztül
I SA 330 – A könyvvizsgáló válaszai a
becsült kockázatokra
I SA 540 – (Felülvizsgált) Számviteli
becslések – beleértve a valós értékre
vonatkozó számviteli becsléseket is –
és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata
I SA 560 – Fordulónap utáni események
ISA 570 (Felülvizsgált) – A vállalkozás
folytatására
I SA 600 Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai
(beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját)

•
•
•
•
•
•
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I SA 700 (Felülvizsgált) és ISA 701 –
A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés (együtt a Kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdések kommunikálása a független könyvvizsgálói
jelentésben)
I SA 720 (Felülvizsgált) – A könyvvizsgálónak az auditált pénzügyi
kimutatásokat tartalmazó dokumentumokban szereplő egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége.

Forrás: Az IAASB kiadványa, „Highlighting Areas of Focus in an Evolving
Audit Environment Due to the Impact
of COVID-19” címen jelent meg 2020.
április 3-án.

IFAC HÍREK
Milyen következményeket von maga
után a COVID-19 járvány a pénzügyi
beszámolók terén
Az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi
Szövetsége) a COVID-19 járvány pénzügyi beszámolásra gyakorolt hatásairól
tett közzé újabb összefoglalót.
The Financial Reporting Implications
of COVID-19

ACCOUNTANCY EUROPE
HÍREI
Praktikus ajánlások az európai
KKV-k védelme érdekében
A koronavírus-járvány súlyos terhet jelent a kis és középvállalkozások
(KKV-k) számára is. Az Accountancy
Europe, a járványhelyzet KKV-kra gyakorolt hatásának enyhítése érdekében,
két cikket tett közzé a honlapján, a politikai döntéshozók és a KKV-k könyvelői
számára tett gyakorlati ajánlásokkal,
melyek közül a következő publikáció
magyar nyelven is elérhető honlapunkon.

Öt kulcsfontosságú lépés a könyvelők
számára, amellyel irányt mutathatnak a
KKV-knak a válságban
Accountancy Europe külön tudástára
a pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak
Az Accountancy Europe új tudástár
szekciót hozott létre honlapján a pénzügyi intézmények könyvvizsgálói számára. Ezen az aloldalon gyűjtik össze
a koronavírus-járvány kitörésének a
pénzügyi beszámolókra (beleértve az
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumokat)
és a felügyeleti célú beszámolókra gyakorolt hatását, valamint a kapcsolódó
könyvvizsgálati megfontolásokat vizsgáló hasznos információkat. Tovább az
oldalra

NEMZETKÖZI HÍREK
A CEAOB nyilatkozata a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról
Az Európai Könyvvizsgálói Közfelügyeletek Bizottsága (Committee of
European Auditing Oversight Bodies
– CEAOB) 2020. március 24-ei nyilatkozatában a következő területeket emeli
ki, amelyek rendkívül fontosak a folyamatban lévő könyvvizsgálatok elvégzése szempontjából:

•
•
•
•

Megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték beszerzése
A
 vállalkozás folytatásának elvének alkalmazhatósága
Fordulónap utáni események
Jelentéstétel és kommunikáció
További részletek a nyilatkozatban

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVK HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉS ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSÁRÓL SZÓLÓ
SZABÁLYZATRÓL
Tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a kamara elnöksége 2020. április 17.-i ülésén megtárgyalta, majd a kamara elnöke jóváhagyta a független könyvvizsgálói jelentés elektronikus okiratban történő kiállításával és az ahhoz szükséges elektronikus aláírás
alkalmazásával kapcsolatos szabályzatot, amely 2020. április 20-ától lép hatályba.
A szabályzat rendelkezései alapján a kamarai tag könyvvizsgálók jogosultak – de nem kötelesek – a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során kiadott független könyvvizsgálói jelentést, valamint az egyéb iratot elektronikus
okiratban kiállítani és azt elektronikusan aláírni, valamint időbélyegzővel ellátni.
Az elektronikus okiratként történő kiállítás és az elektronikus aláírások alkalmazásának részletei elérhetőek honlapunkon.
Főtitkári Hivatal

FELVÉTELI BIZOTTSÁG KÖZZÉTÉTELE
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

Csáki Zsuzsanna
Hajdu Szilvia Edina
Kovács-Kis Zsuzsanna
Sipos Krisztina

Nyilvántartásba
vétel dátuma

007448		
007449		
007450		
007451		

2020.03.03.
2020.03.03.
2020.03.03.
2020.03.03.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név
FIÓKA Szolgáltató Betéti Társaság
GALLAI 99 Könyvvizsgáló Kft.

Név

Nyilvántartási
szám
004326
004325

Székhely
4032 Debrecen, Bencsik Sándor utca 12.		
7400 Kaposvár, Szent Györgyi Albert utca 22/b.		

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
szám

Dr. Nagy Gergely
Szittáné Bilanics Erzsébet
Wágner Vilmos

A nyilvántartásból való
törlés dátuma

002012		
004864		
000331		

2020.03.03.
2020.03.03.

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma
2020.02.14.
2020.02.10.
2019.11.25.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név
AUDITOR 66 Könyvvizsgáló Kft.
Epsylon Audit Kft.
HLZ Szakértő Kft.
Horváth és Társai Bt.
RA-NA Bt.

Nyilvántartási
szám
000537
002676
000164
001779
001804

Székhely

A nyilvántartásból való
törlés dátuma

4100 Berettyóújfalu, Tavasz körút 12a.		
2020.03.03.
7182 Závod, Székely út 141.		
2020.03.03.
1172 Budapest, Besenyszög utca 97.		
2020.03.03.
1026 Budapest, Pasaréti út 86. B. ép. II. lph. 3/8.		2020.03.03.
1025 Budapest, Kapy utca 53/A. 1/3.		
2020.03.03.
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OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI

MINŐSÍTETT OKTATÓI KINEVEZÉSEK
Okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel
arra feljogosított természetes személy oktató, ún. minősített oktató végezhet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2020 januárjában írt ki pályázatot okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére. A pályázatra beérkezett és elbírált jelentkezések alapján
a minősített oktatók névsora az alábbiak szerint egészült ki:

2020. 03. 21.–2025. 03. 21.
ADÓZÁSI ISMERETEK
1. Monok Tamás

KÖZGAZDASÁGTAN ÉS PÉNZÜGYEK
1. Monok Tamás

SZERVEZETI ÉS VEZETÉSI
ISMERETEK
1. Dr. Kovács Zsigmond
2. Tóth András

SZÁMVITEL MAGYAR
SZABÁLYOZÁSA
1. Bíróné Zeller Judit

SZÁMVITEL NEMZETKÖZI
SZABÁLYOZÁSA
1. Bíróné Zeller Judit
2. dr. Fortvingler Judit

KÖNYVVIZSGÁLAT
ÉS ELLENŐRZÉS
1. Bíróné Zeller Judit
2. dr. Fortvigler Judit
3. Wessely Vilmos

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
1. Dr. Kovács Zsigmond
2. Nagy Péter
3. Tusnádiné Ágoston Márta
A minősített oktatók teljes névsorát a kamarai honlapon találja.
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MKVK OK HÍREI

ELINDULT A TÁVOKTATÁS – PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
A vészhelyzet által teremtett szükségszerű karanténban is érdemes előre gondolkodva, aktívan kihasználni az esetleges szabadidőt.
Néhány gyakorlati tanáccsal, fontos információval szeretnénk megkönnyíteni a kötelező kreditpontok
megszerzését.

• 8 könyvvizsgálói kreditnyi megtekin•

•
•
•

tést mindenkinek külön térítés nélkül
biztosít a Könyvvizsgálói Kamara az
Oktatási Központ Kft-nél.
A Szakmai továbbképzési szabályzat szerint az általános továbbképzés
nem központilag szervezett részén
belül szerzett kreditpontokból évente
legalább 4 kreditpontot e-learning
képzési forma keretében kell teljesíteni.
A zon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre is szükségük van,
lehetőség szerint ezeket a krediteket
gyűjtsék össze először.
Aki adótanácsadó, adószakértő, vagy
okleveles adószakértő is, kérjük, legyen
figyelemmel az egyes oktatási anyagok
adós kreditjeinek számára is a tananyagok közötti választás során.
az IFRS minősítésített krediteket

•

•
•

érő oktatási anyagok teljesítésével az
ACCA tagok egyúttal CPD pontokat is
szerezhetnek.
Amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését,
és nem azt szeretné megtekinteni, az
első ellenőrző kérdés előtt választható „eldobás” funkciónak köszönhetően „büntetlenül” másik előadást
választhat a megkezdett helyett.
A z egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző
kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy
a vonatkozó kreditek jóváírásra kerüljenek.
A már megtekintett oktatási anyagok
ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak
egy alkalommal ér krediteket – ahogy
az sem szerezhet krediteket ugyanazon
tananyag távoktatási megtekintésével,

•

aki tanteremi oktatás keretében már
részt vett az adott előadáson. Az ismételt megtekintés – amelynek során a
filmben szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre)
– az összesen megtekinthető 8 kreditnyi távoktatási csomag kreditkeretét
viszont terheli! Ugyanazon anyag 3.
megtekintésétől azonban a felhasználható kreditkeretet a megtekintés már
nem csökkenti.
A z egyes megtekintésre kiválasztott
távoktatási anyagnak letölthető a
prezentációja is (feltéve persze, hogy
az előadó átadta azt közzétételre).
Amíg nem fejezte be a kiválasztott film
megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig
a film listában az adott film mellett éri
el a már megtekintett filmek prezentációit.

AKTUÁLIS E-LEARNING KÍNÁLAT KAMARAI TAG
KÖNYVVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE
A kínálat az év során folyamatosan bővül a köztestülettel egyeztetett tananyagokkal. Az előadások a
kamara honlapján a szakmai továbbképzés e-learning menüpontról érhetőek el. A megtekintendő
előadás kiválasztására az Oktatási Központ távoktatási rendszerébe történő belépést követően van
lehetőség!
1. A
 csalás, megtévesztés, visszaélések és
szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán – JET tesztelés gyakorlatiasan – 1 kredit
2. 
A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és
munkája a 2019-es évben, avagy a
könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével – 1 kredit
3. 
Üzleti évek között áthúzódó gazdasági
események számviteli elszámolása – 2 kredit
4. Aktuális számviteli kérdések – 1 kredit
5. Vagyonértékelés könyvvizsgálók és gazdasági döntéshozók számára – 2 kredit

6. A
 pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata – 2 kredit
7. A visszaélések kockázatának kezelése
a könyvvizsgálat során és a pénzügyi
ágazati szakemberek munkájában – 2
kredit
8. 
A z átalakulás, egyesülés, szétválás
könyvvizsgálata – 2 kredit
9. Fejlesztések elszámolása a gyakorlatban – a kutatás-fejlesztés számviteli és
adózási vonatkozásai – 2 kredit
10. Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása

(adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban) – 2 kredit
11. A közlekedéssel összefüggő költségek
elszámolása és adózása – minden, amit
a pénzügyi ágazati szakembereknek
tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról – 2 kredit
12. Könyvvizsgálói Konferencia 2019/1: A
digitalizáció hatása a könyvvizsgálat
folyamatára (smart audit) – 1 kredit
13. Információbiztonság az Egységes
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében – 2 kredit
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MKVK OK HÍREI

ELŐADÁSOK SPECIÁLIS MINŐSÍTÉSEKHEZ
Költségvetési minősítéshez:
1. Könyvvizsgálói Konferencia
2019/3.: Az államháztartás
szervezeteinél végzett
könyvvizsgálatok kapcsolódási
pontjai a Magyar Államkincstár
informatikai rendszereihez

IFRS minősítéshez:
1. IFRS 9
Pénzügyi instrumentumok

IFRS minősítéshez:
IFRS 16
Az új lízing standard

4 kredit

2 kredit

IFRS, pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói, pénztári
minősítéshez:
1. A kamarai minőség-ellenőrzés
tapasztalatai a pénz- és tőkepiac
könyvvizsgálóinál, pénz- és
tőkepiaci törvények és a vonatkozó
számvitelt szabályozó rendeletek
2019. évi változásai

IFRS, pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói, pénztári
minősítéshez:
2. A kamarai minőség-ellenőrzés
tapasztalatai a pénz- és
tőkepiac könyvvizsgálóinál, a
könyvvizsgálói különjelentésről
szóló standard tapasztalatai,
változások 2020. évtől

IFRS, pénzügyi intézményi
minősítéshez:
1. Könyvvizsgálói Konferencia
2018/1.: 4400-as támogatások
vizsgálata; Pénzmosás a
gyakorlatban; Az új IFRS-ek
(IFRS9, IFRS15, IFRS16)
bevezetésének könyvvizsgálati
kihívásai

1 kredit

1 kredit

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói:

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói, pénztári
minősítéshez:

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói, kibocsátói,
pénztári minősítéshez:

1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:
Könyvvizsgálói jelentések
változása; Különjelentés,
avagy szektorok könyvvizsgálói
jelentésdömpinggel

2. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:
Az MNB visszajelzései a
könyvvizsgálók számára
(pénztár; biztosítók; hitelintézet;
befektetési vállalkozás;
kibocsátó)

1 kredit

1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat
2.: A könyvvizsgálói
különjelentésről szóló új
standard ismertetése
2 kredit

2 kredit

2 kredit

2 kredit
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