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• Változások a 2020. évi
adatszolgáltatásban
• 2019-ben lefolytatott
fegyelmi eljárások
tapasztalatai

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

VÁLTOZÁSOK A 2020. ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSBAN
Elérkezett az idei évi kamarai adatszolgáltatás ideje, amely magában foglalja az előző beszámolási
időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentések mellett a korábban közfelügyelet felé teljesítendő-,
a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását.
Az idei évi – a 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban kiadott jelentésekre vonatkozó –
adatszolgáltatás rendjéről és változásairól az alábbiakban adunk tájékoztatást.
A kötelező kamarai adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és a könyvvizsgáló cégek évente átfogóan szolgáltassanak
információt, az adataikban történő változásról, az előírt felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez, a minőségellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumokhoz igazodó
szerkezetben, valamint közöljék a tagdíj- és
hozzájárulási díjszámítás alapjául szolgáló
bevételeiket.

•
•

Az adatszolgáltatás rendje
Az elnökség évről-évre, az elemzések és
visszajelzések alapján, olyan változtatásokat javasol az adatszolgáltatásban, melyek
jelentősen megkönnyítik a kitöltést és segítik a hibalehetőségek elkerülését. A tavalyi év során, elsősorban az új honlapnak
köszönhetően, új átláthatóbb megjelenés
mellett, csak a bejelentkezésben történt lényeges eltérés. Az előző években megszokotthoz képest idén is változatlanok az
adatszolgáltatás alábbi elemei:
az adatlapokat előtöltjük
a határidő július 15.-e
a kiadott könyvvizsgálói jelentésekről a
természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia
továbbra is csak azoknak kell kitölteniük biztosítási adatlapot és fedezetigazolást mellékelniük, akiknek a biztosítását

•
•
•

•

•

NEM az MKVK Biztosítási Alkusz Kft.
kezeli
a 2019. évi önképzés teljesítéséről kizárólag az aktív tagsági jogállású tagoknak kell nyilatkozni, de az önképzési kreditpontokról a nyilvántartást nem
szükséges feltölteni
akiknek tagsági jogállása 2019. július
1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgálati jelentést a bekért időszakban), 2020.
évben is a főfoglalkozásúak adatlapját
kötelesek beküldeni, míg a régebb óta
szüneteltetők ettől mentesülnek
a papír alapú adatszolgáltatás nem lehetséges 2019 óta.

Új elemek 2020-ban

• Az egyéni vállalkozói jogviszony nyilvántartási adatainak feltöltése
A Kkt. közhiteles nyilvántartással kapcsolatos része 2019. december 13-i hatál�lyal kiegészült, ezért míg a tavalyi adatszolgáltatásnál a „tevékenység végzésének módja” keretében nyilatkozhattak
tagjaink az egyéni vállalkozói jogviszonyról, addig idén egy új „Egyéni vállalkozó”
adatbázist is szükséges adatokkal feltöltetni.
A megbízások darabszámának visszaigazolása: a 2018. évi adatszolgáltatás

•

fegyelmi eljárásainak tapasztalatai alapján, új elemként egy automatikus visszaigazoló üzenetben értesítjük a tagokat a
megadott megbízások darabszámáról
az adatszolgáltatás feltöltését követően.
Nullás részletes adatszolgáltatás: csak
akkor engedi a rendszer a továbblépést,
ha a kitöltő ténylegesen adatot szolgáltat (kibocsátott jelentést ad meg), vagy
nyilatkozik arról, hogy ténylegesen nem
rendelkezett olyan megbízással, amelyről adatot kellene szolgáltatnia.
Nyilatkozat a másodlagos jogviszonyról
Figyelemfelhívás az elírások lehetőségének csökkentésére (túl alacsony vagy
magas összegnél)
Amennyiben a kamara a megfelelő időben megkapja az adatbázist, az Igazságügyi Minisztérium Céginformáció
adatbázis ügyféladatainak átemelése és elérhetővé tétele (a 2020. évben a
2019. évi pénzügyi kimutatások vonatkozásában könyvvizsgálói jelentést közzétett gazdálkodók adatai lesznek felhasználhatóak)
Bővebb információ a honlapunkon, ahol
a hamarosan elérhető, részletes kitöltési
útmutató végigvezeti tagjainkat a szükséges lépéseken.
MKVK Főtitkári Hivatal

•

•
•
•

A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT FELHÍVÁSA OKTATÁSI JAVASLATOKRA
A Pénz- és Tőkepiaci tagozat a tagjainak javaslatait kéri a 2020-es évben megszervezendő oktatási témákkal és az oktatások lebonyolításával kapcsolatosan. Kérjük, a
kérdőív segítségével jelezzék a tagozat számára, hogy az előzetesen összeállított témajavaslatokból melyeket szeretnék leginkább az idei évben meghallgatni. Ezúttal várjuk
véleményét az oktatások technikai lebonyolításával kapcsolatban is. A kérdőív kitöltése
3 percet vesz igénybe és a válaszokat 2020. július 31-ig várjuk.
Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke
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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
IAASB Figyelemfelhívás: Fordulónap utáni események a jelenlegi folyamatosan változó környezetben
– Könyvvizsgálati megfontolások a
COVID-19 hatásai alapján

A következő „IAASB Figyelemfelhívás”
azokat a kulcsfontosságú területeket kívánja kiemelni a jelenlegi bizonytalan
környezetben, amelyek a ’Fordulónap
utáni események’ nemzetközi könyvvizsgálati standard alkalmazásához kapcsolódnak. A Felhívás hasznos információkkal szolgálhat mind a pénzügyi kimutatások készítői, mind vállalati vezetők és
más felhasználók számára a könyvvizsgáló felelősségének megértésében fordulónap utáni események kapcsán.
A COVID-19 világjárvány okozta bizonytalansági tényezők és kihívások,
ideértve a nem tervezett események
bármikori bekövetkezésének valószínűségét, a jelenlegi környezet bizonytalan
időtartamát és az esetlegesen változó
ütemterveket, a könyvvizsgálat számos
területét érintik. Minden beszámolási
időszak végén a gazdálkodók körültekintően értékelik azokat az információkat,
amelyek a pénzügyi kimutatások fordulónapja után, de a pénzügyi kimutatások
közzététele előtt válnak ismerté. Ennek
megfelelően, a könyvvizsgálóknak valószínűleg nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a pénzügyi kimutatások fordulónapja
és a könyvvizsgálói jelentés dátuma között bekövetkező eseményekre (azaz a
fordulónap utáni eseményekre), valamint
ezek esetleges hatására a gazdálkodók
pénzügyi kimutatásaira.

A jelen Felhívás többek között az alábbi
kérdésekkel foglalkozik:
Melyek a fordulónap utáni események,
és hogyan kellene azoknak megjelennie a pénzügyi kimutatásokban?
Hogyan érintik a COVID-19 járván�nyal összefüggő fordulónap utáni események a könyvvizsgáló felelősségét
a megfelelő könyvvizsgáló bizonyíték
beszerzését illetően? (konkrét példákat figyelembe véve, kitérve a szakmai
szkepticizmus gyakorlására)
Szükség van-e könyvvizsgálati eljárásokra, ha a járvány okozta események
a könyvvizsgálói jelentés dátuma után
váltak ismertté a könyvvizsgáló számára?
Hogyan befolyásolják a könyvvizsgálói
jelentést a könyvvizsgáló fordulónap
utáni eseményekre vonatkozó könyvvizsgálói eljárásainak eredményei?
A harmadik „IAASB Figyelemfelhívás” az IFAC oldalán érhető el: Staff Audit Practice Alert: Subsequent Events

•

•

•
•

IAASB Figyelemfelhívás: Könyvvizsgálói jelentések a jelenlegi,
COVID-19 hatásai miatt folyamatosan változó környezetben

si Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardokkal (ISRE-k) összhangban.
A Felhívás hasznos információkkal
szolgálhat mind a pénzügyi kimutatások
készítői, mind vállalati vezetők és más felhasználók számára a jelenlegi körülményeknek a könyvvizsgálói jelentésekre és
az évközi átvilágítási jelentésekre gyakorolt lehetséges releváns hatásainak megértésében.
A COVID-19 világjárványnak jelentős
globális következményei vannak a gazdaságra, a piacokra és a vállalkozásokra,
ideértve a volatilitást és az esetleges lényeges bizonytalanságokat. Ilyen kiszámíthatatlan körülmények között az érintett
szervezetek könyvvizsgálóinak a könyvvizsgálói és az évközi átvilágítási jelentésekre gyakorolt lehetséges hatásokra kell
összpontosítaniuk, mivel a könyvvizsgálói vélemények, illetve az átvilágítás következtetéseinek közlése ezeken keresztül történik meg. A megfelelő intézkedések a konkrét megbízási körülményektől
függnek. A jelen Felhívás, többek között,
a COVID-19-cel kapcsolatos alábbi hatásokkal és kérdésekkel foglalkozik:
a könyvvizsgálói vélemény minősítése
a pénzügyi kimutatások lényeges hibás
állítása vagy a megfelelő könyvvizsgálati bizonyosság megszerzésének hiánya miatt
Lényeges bizonytalanság a vállalkozás
folytatására való képességgel kapcsolatosan
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések (KAM) és/vagy figyelemfelhívó
szakasz beépítése
A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálója által végzett évközi átvilágításról
szóló jelentések
A negyedik „IAASB Figyelemfelhívás”
az IFAC oldalán érhető el: Staff Audit
Practice Alert: Auditor Reporting

•
•

•

Ez az „IAASB Figyelemfelhívás” a jelenlegi bizonytalan környezetben a könyvvizsgálói jelentések készítése szempontjából releváns kulcsfontosságú területeket
emeli ki, a Nemzetközi Könyvvizsgálati
Standardokkal (ISA-k) és az Átvilágítá-

•
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AKTUÁLIS E-LEARNING KÍNÁLAT AZ OKTATÁSI
KÖZPONTNÁL
Előző számban tájákoztatást nyújtottunk a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges
kreditpontok gyűjtésének technikia hátteréről. A köztestület idén is azzal segíti a tagokat, hogy
az Oktatási Központ egyre bővülő kínálatán keresztül biztosítja a távoktatás lehetőségét.

ELŐADÁSOK
KAMARAI TAG
KÖNYVVIZSGÁLÓKNAK
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. Az 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 társadalombizto-

sítási 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
Új filmek premiere közkedvelt
témákban
14. Tao, KIVA, KATA, Szja és EKHO
szabályainak 2020. évi változásai a
2019. júliusában és decemberében
elfogadott adótörvény-változások
alapján - 2 kredit
15. Társadalombiztosítás, járulékok,
szocho, szakképzési hozzájárulás,
áfa, helyi adók, illeték, adóeljárás
szabályainak 2020-as évi változásai a 2019. júliusában és decemberében elfogadott adótörvény-változások alapján - 2 kredit
16. A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásának 2020-as szabályai - 2 kredit
17. A z átalakulás, egyesülés, szétválás
számviteli feladatai - 2 kredit
18. A társasházak gazdálkodása számviteli szemmel 2020 – 2 kredit
A kínálat az év során folyamatosan bővül
a köztestülettel egyeztetett tananyagokkal
- az aktuális filmlistát keresse az elektronikus felületen!
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ELŐADÁSOK SPECIÁLIS MINŐSÍTÉSEKHEZ
Költségvetési
minősítéshez:
1. Könyvvizsgálói
Konferencia 2019/3.:
Az államháztartás
szervezeteinél végzett
könyvvizsgálatok
kapcsolódási pontjai a
Magyar Államkincstár
informatikai rendszereihez
1 kredit

Költségvetési
minősítéshez:
2. ÚJ FILM! Könyvviteli
szolgáltatást végzők
kötelező továbbképzése
államháztartási
szakterületen 2020
- nem költségvetési
szervnél foglalkoztatott
mérlegképes könyvelők
számára
– 2 kredit

IFRS
minősítéshez:
1. IFRS 9
Pénzügyi
instru
mentumok
4 kredit

IFRS
minősítéshez:
IFRS 16
Az új lízing
standard
2 kredit

IFRS
minősítéshez:
IFRS 15
Amit a vevői
szerződésekből
származó
bevétel
standardról
tudni kell
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

1 kredit

1 kredit

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói minősítéshez:

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

2 kredit

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
2 kredit

2 kredit
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VIZSGÁZTATÓI KINEVEZÉSEK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSBEN
Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület (OKKT) az okleveles könyvvizsgálói szakképzési
és vizsgaszabályzatra tekintettel 2020 januárjában pályázati felhívást írt ki vizsgáztatói feladatok
ellátására. A beérkezett és elbírált jelentkezések alapján az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgáztatói
névsora az alábbiak szerint egészült ki:
2020. 05. 13. – 2025. 05. 13.
JOGI ISMERET
1. dr. Lőrinczi Gyula
KÖZGAZDASÁGTAN ÉS PÉNZÜGYEK
1. Dr. Fazakas Gergely
2. Paróczai Péterné dr.
KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS
1. dr. Adorján Csaba
2. Bary László
3. dr. Fortvingler Judit
4. Fridrich Péter
5. dr. Ladó Judit

6.
7.
8.
9.
10.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Lukács János
Madarasiné dr. Szirmai Andrea
Novák Miklós
dr. Printz János Károly
Dr. Veit József

SZERVEZETI ÉS VEZETÉSI
ISMERETTEK
Tóth András
SZÁMVITEL MAGYAR
SZABÁLYOZÁSA
1. dr. Adorján Csaba
2. Fridrich Péter

Dr. Lukács János
Madarasiné dr. Szirmai Andrea
Novák Miklós
dr. Pál Tibor
dr. Printz János Károly
Dr. Veit József

SZÁMVITEL NEMZETKÖZI
SZABÁLYOZÁSA
1. dr. Fortvingler Judit
2. Madarainé dr. Szirmai Andrea
3. Novák Miklós
4. Dr. Veit József

FELVÉTELI BIZOTTSÁG KÖZZÉTÉTELE
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
Székhely
szám 		

Gyémánt Tibor
Rábel Adrienn
Sándor Gábor
Talabér Henrietta

007452
007453
007455
007454

A nyilvántartásba
vétel dátuma

3300 Eger, Darvas utca 2/A.
1143 Budapest, Gizella út 38. fszt. 3.
2336 Dunavarsány, Epres köz 3.
8174 Balatonkenese, Fő utca 48.

2020.05.05.
2020.05.05.
2020.05.05.
2020.05.05.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
Székhely
szám 		

Angyaladó Kft.
B’ARTBOX Grafikai Stúdió Bt.
GMB Audit Ta. Ügyv. Kft.
KRIBE-AUDIT Szolg. Kft.

004328
004329
004330
004331

A nyilvántartásba
vétel dátuma

8754 Galambok, Rózsa u. 35.
1163 Bp. Sasfészek u. 47.
1097 Bp. Vaskapu utca 1a. 2.em. 1.
8861 Szepetnek, József A. u. 19.

2020.05.05.
2020.05.05.
2020.05.05.
2020.05.05.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
A kamarai tagság
szám
megszűnésének dátuma

Név
Győri János
Németh Júlia

005891
003793

2020.05.01.
2020.04.29.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
Székhely
szám 		

EKO-TA Gazd. és Adótanácsadó Kft.
M-C Finance Pügyi és Szolg. Kft.
Profikon Bt.
TOLNAUDIT Adó-és Pügyi Ta. Kft.
Zatik-Audit Kv. és Adóta. Kft.
6
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001472
002692
000272
004140
001800

1144 Bp. Gvadányi utca 64. 7. em. 42.
1149 Bp Fráter Gy. köz 2. 1. 4.
1144 Bp. Gvadányi utca 64. 7. em. 42.
1043 Bp. Csányi L. utca 34. A. ép. 2. em.
4300 Nyírbátor, Kenyérmező utca 1.

A nyilvántartásból való
törlés dátuma
2020.05.05.
2020.05.05.
2020.05.05.
2020.05.05.
2020.05.05.
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KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

BESZÁMOLÓ FEGYELMI BIZOTTSÁG
2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Fegyelmi bizottság beszámol a 2019. évi munkájáról, amelynek
mellékletét képezi a név nélkül elkészített határozatok tára.
2019. évben 83 darab határozatot hozott
a bizottság, amelyből 2 darab nem fegyelmi eljárás kezdeményezésével volt kapcsolatos. Mindkét határozat mentesítési kérelemre vonatkozott.
Így tehát 81 darab fegyelmi eljárásban
született döntés, amelyből 52 darab határozat megszüntetéssel zárult, ebből 30 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy a fe-

gyelmi vétséget az eljárás alá vont elkövette, de olyan csekély mértékű volt, hogy a
legenyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása is indokolatlan volt, ezért figyelmeztetés
mellett történt ezekben az esetekben a megszüntetés.
29 alkalommal szabott ki a bizottság fegyelmi büntetést, amelyből 4 esetben írásbeli megrovás, 1 esetben minősítés törlésé-

Fegyelmi bizottság által lefolytatott eljárások – érdemi
határozatok – témakörönkénti megoszlása
Összes
határozat

Vétség
Adatszolgáltatás
elmulasztása
Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása
Bejelentések:
a Kkt. 174. § (1) bekezdésé
nek a)-c) pontjában rögzített
– gondatlanság, szakmai
hiányosság

25
35

13

Eljárás megszüntetése

Elmarasztalás

• 4 megszüntetés
• 12 megszüntetés figyelmeztetéssel
• 1 1 megszüntetés
• 1 3 megszüntetés figyelmeztetéssel
• 5 megszüntetés

9
11

7

• 1 megszüntetés figyelmeztetéssel

Kkt. 62. § (1)-(5) bek. – füg
getlenség, továbbá a Kkt. 174.
§-a (2) bekezdésének f) pont
- összeférhetetlenség

2

Kamara felé fennálló tartozás

6

• 1 megszüntetés
• 1 megszüntetés figyelmeztetéssel

–

1 megszüntetés
3 megszüntetés figyelmeztetéssel

2

2019. évi II. fokú fegyelmi eljárások eredménye
I. fokú határozat

II. fokú határozat

100.000.- Ft + 30.000.- Ft + eljárási
költségtérítés

Eljárás megszüntetése

300.000.- Ft + 30.000.- Ft eljárási
költségtérítés

900.000.- Ft pénzbírság + I. és II. fokú
eljárási költségtérítés (2x30.000.- Ft)

500.000.- Ft + 30.000.- Ft eljárási ktg.

250.000.- Ft pénzbírság + I. és II. fokú
eljárási költségtérítés (2x30.000.- Ft)

nek indítványozása, 20 esetben pénzbírság
kiszabására került sor, 3 esetben kizárás, 1
esetben pedig a társaság kamarai nyilvántartásból való törlése volt a fegyelmi büntetés. 2019. évben a Fegyelmi bizottság által
hozott határozatok pénzbírságának és eljárási költségtérítésének együttes összege
5.510.000,- Ft. (Ez az összeg a II. fokú határozatok megváltoztatását figyelembe véve
került kimutatásra)
A fegyelmi határozatoknál minden esetben a bizottság törekszik a külső arányosságok megtartására, amely annyit jelent,
hogy ugyanolyan típusú mulasztás esetében megközelítőleg ugyanolyan pénzbírságot szabunk ki.
A bizottság a határozathozatal során súlyosító körülményként értékeli, ha az eljárás
alá vont kamarai tag korábban fegyelmi eljárás során már elmarasztalásban részesült.
A bizottság az etikai szabályzat 127. pontja alapján az eljárás alá vont kamarai tag kérelmére a fegyelmi bírság és költségtérítés
tekintetében részletfizetést engedélyezhet,
erre 2019. évben nem került sor.
A 29 fegyelmi büntetést tartalmazó határozat ellen 7 fellebbezés benyújtására került sor, amelyből az elnökség új tény, körülmény felmerülése miatt 3 esetben változtatta meg az I. fokú határozatot a mellékelt táblázat szerint.
A beszámoló mellékletét képező határozatok tárának letöltése
Budapest, 2020. április 5.
Marosi Gizella
a Fegyelmi bizottság elnöke
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2020. 05. 08.)
43/2020. (05.08.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi
bizottság FBH-56/2020. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az
alapszabály 450/A. pontja szerinti II. fokú
fegyelmi eljárási költségtérítés összegét
– az I. fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének változatlanul hagyása mellett –
10.000.-Ft-ban állapította meg.
44/2020. (05.08.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi bizottság FBH-7/2020. 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.
45/2020. (05.08.) számú elnökségi
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi bizottság FBH-2/2020. 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.

46/2020. (05.08.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi bizottság FBH-3/2020. 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.
47/2020. (05.08.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fe-

gyelmi bizottság FBH-9/2020. 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.

48/2020. (05.08.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-21/2019. sorszámú
határozatát megváltoztatta, és a kamarai tagot a fegyelmi büntetés súlyosításával 900.000.-Ft pénzbírsággal sújtotta,
melyre 6 hónap részletfizetést engedélyezett. 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.-Ftban állapította meg.
Budapest, 2020. május 18.
Dr. Pál Tibor
elnök

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2020. 05. 15.)
49/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi
bizottság FBH-24/2020. sorszámú határozatát módosított indokolással helybenhagyta. 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.
50/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
8
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi bizottság FBH-1/2020. sorszámú határozatát helybenhagyta. 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.

51/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyel-

mi bizottság FBH-6/2020. sorszámú határozatát helybenhagyta. 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.

52/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi
bizottság FBH-270/2020. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVK HÍREK
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.

53/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
20. §-a alapján, az ellenőrző bizottság véleményének és a könyvvizsgálói jelentésnek az ismeretében a kamara 2019. évi
„A számviteli törvény egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolója”-t megtárgyalta és az alábbi főbb számokkal elfogadta azzal, hogy az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját a kamara
2019. évi üzemgazdasági tervének teljesüléséről szóló beszámoló tartalmazza:
mérleg főösszeg:
1.515.574 E Ft
tárgyévi eredmény
67.249 E Ft
54/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében elfogadta
a kamara 2019. évi üzemgazdasági tervének teljesüléséről szóló – az egyes területi
szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó – beszámolót.
55/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
20. §-a alapján megtárgyalta és az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara 2020. évi összesített – az egyes

területi szervezetek tervjavaslataival kiegészített, azokat önállóan is tartalmazó
– üzemgazdasági tervét az alábbi fő számokkal:
Adózás előtti eredmény:
	területi szervezetek: - 4 238 E Ft
	központi szervek :
230 E Ft
	kamara összesen:
- 4 008 E Ft
Mérlegfőösszeg:
	területi szervezetek: 434 222 E Ft
	központi szervek: 1 090 278 E Ft
	kamara összesen: 1 513 500 E Ft

56/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara és az elnökség 2019. évi tevékenységéről, valamint a
stratégiai elképzelések teljesüléséről szóló
beszámolóját és azt az ellenőrző bizottság
véleményének ismeretében a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
57/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a fegyelmi megbízott
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
58/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a szakmai alelnök és a
szakértői bizottság 2019. évi tevékenységéről, valamint a kamara 2019. évi nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót
és azt a küldöttgyűlés részére elfogadásra
javasolja.

59/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta az oktatási alelnök és
az oktatási bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.
60/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a fegyelmi bizottság
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.
61/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a felvételi bizottság
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése részére
elfogadásra javasolja.
62/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a minőségellenőrzési
bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját és azt a küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.
63/2020. (05.15.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a központi választási
bizottság 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
Budapest, 2020. május 25.
Dr. Pál Tibor
elnök

INGYENES JOGI ADATBÁZIS ÉS CÉGTÁR SZOLGÁLTATÁS
Örömmel értesítjük a tagságot, hogy az ingyenes OptiJus jogi adatbázis szolgáltatás folytatódik és a 2020. július 1. – 2021.
június 30. időszakban is ugyanazon feltételekkel vezető igénybe aktív kamarai tagok számára, a kamara elnökségének a 2019
novemberi döntése alapján. A jogtár szolgáltatás, amely 300 fő kamarai tag egyidejű hozzáférését teszi lehetővé, a Magyar Joganyagok- és az Adó-TB modult tartalmazza.
A kamara emellett ingyenes többletszolgáltatásként Cégtár szolgáltatást indít aktív tagjainknak, melyről hamarosan a honlapunkon és hírlevelünkben értesülhetnek.
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