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• Ingyenes céginformációs szolgáltatás indul
• XXVIII. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia
• Beszámoló a 2019. évi minőségellenőrzésekről

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

INGYENES CÉGINFORMÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁS INDUL AKTÍV TAGJAINK RÉSZÉRE
Tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy ingyenes céginformációs szolgáltatás válik elérhetővé a könyv
vizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású kamarai tagok (aktív tagok) számára.
A kamara elnökségének 13/2020.
(01. 24.) számú határozata értelmében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
2020. július 1-jétől ingyenes többletszolgáltatásként céginformációs szol
gáltatást biztosít aktív tagjai számára,
a szolgáltatás előfizetési díját a kamara










2020. évi üzemgazdasági tervébe építette be.

A céginformációs szolgáltatás
tartalma
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a
Credit Control Menedzsment Korlátolt

Gyorskereső
IM megrendelés (eseti)
Cégriport – Cégkivonat és Cégmásolat
Csoportos adószám mutatás
Beszámolók – Excel letöltési lehetőséggel – havonta
30 darab díjmentes letöltés*
Független könyvvizsgálói jelentések –havonta 30
darab díjmentes letöltés*
Mutatók – 21 pénzügyi diagram
Kapcsolati háló – személyre szabható funkció
Cégvezetéstől eltiltott személyek

Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
szolgáltató) között létrejött megállapodás
eredményeként az aktív tagjaink számára
a szolgáltató Credit Online rendszerén
belül hozzáférést biztosítunk egy olyan
egyedi céginformációs csomaghoz, amely
a következő funkciókat tartalmazza:

 Kapcsolt cégek – új szemléletű kapcsolatrendszereket
vizsgáló modul

 Taggyűlési jegyzőkönyv – havonta 30 db díjmentes
letöltés*
 Kiegészítő melléklet – havonta 30 db díjmentes
letöltés*
 Cégvezetéstől eltiltott személyek
 Szabad tartalommal összeállítható riportok letöltési
lehetősége

 Címkockázati mutató – cégtemetők szűrésére
*a havi kereten belül megtekintett cégekkel kapcsolatosan

Feltételek

• A csomag felhasználóként havonta

•

30 db cég vonatkozásában biztosítja
az előzőekben felsorolt valamennyi
funkció igénybevételét azzal, hogy a
megtekintett cégekre vonatkozó lekérdezett információk a lekérdezést
követő 30 napon belül korlátlan al
kalommal újból megtekinthetők.
A rendszer használatához szükséges
ügyfélkapus/KAÜ-s belépési adatok illetéktelen harmadik személyek
számára a szolgáltatás jogosulatlan

•

igénybevétele céljából nem tehetőek
hozzáférhetővé. Tagjaink e kötelezettség megszegéséért felelősséggel
tartoznak, ez esetben a szolgáltató
jogosult a hozzáférés korlátozására
vagy megszűntetésére.
Amennyiben egyes tagok a szolgáltatónál elérhető funkciók közül bővítést igényelnek, 25% díjkedvezményben részesülnek a modulok árából
(kamarai díjkedvezmény). A további
modulokról a szolgáltató weboldalán
található bővebb információ.

Hogyan érthető el
a szolgáltatás?
A Szolgáltatáshoz a kamara honlapján
keresztül lehet hozzáférni, a tájékoztató oldalon ügyfélkapus/KAÜ-s hitelesí
tő belépést követően a ’Céginformációs
szolgáltatás igénybevétele’ gombra kattintva, amely átvezeti tagjainkat a Credit
Online rendszerébe.
Bővebb információ és elérhetőség
a Céginformációs szolgáltatás tájékoztató oldalán.

INGYENES JOGI ADATBÁZIS 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 vehető igénybe aktív kamarai tagok számára, a kamara elnökségének 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. Bővebb információ a Jogi adatbázis szolgáltatás weboldalán.
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KONFERENCIA PROGRAM

XXVIII. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA

A digitalizáció hatásai a könyvvizsgálatra
2020. SZEPTEMBER 2-4. KÖZÖTT
A konferencia helyszíne: Thermal Hotel Visegrád****
PROGRAM
2020. SZEPTEMBER 2. SZERDA – 0. NAP
Informatikai nap – MKVKOK Metrum Referencia Klubnap
17:00:
„Cappuccino” Viselkedéskultúra-előadás
20:00:
Borkóstoló
2020. SZEPTEMBER 3. CSÜTÖRTÖK – 1. NAP

2020. SZEPTEMBER 4. PÉNTEK – 2. NAP

délelőtt:	Nyitó plenáris ülés és kamarai díjak átadása
délután:	Plenáris ülés – szakmai és módszertani
előadások
este:
Gálavacsora

délelőtt:	Plenáris ülés – szakmai és módszertani
előadások
délután:	Kerekasztal-beszélgetés, pódiumvita
		Záró plenáris ülés

Az idei évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara éves konferenciáját az elnökség 2020. június 19-ei döntése alapján, a korlátozó intézkedések enyhítésének köszönhetően is megrendezi a szokott időben és a szokott helyen.
A mostani körülmények ismeretében ez a konferencia technikai megoldásaiban, programjaiban más lesz, mint amit megszoktunk. A szervezés során
kiemelt figyelmet fordítunk a résztvevők biztonsága és a higiéniai elvárásoknak való maximális megfelelésre, így a szokásos szekcióülések helyett
egy plenáris üléssel kerül megrendezésre a konferencia. A konferencia helyszínén elhangzó számos előadásról élő, online közvetítést fogunk nyújtani.
A konferencia részvételi díjak és a jelentkezési lap elérhetőek a kamara
honlapján, a részletes programot folyamatosan frissítjük.
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Találkozzunk a konferencián!
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
OKTATÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

2020. ÉVI VIZSGAIDŐPONTOK VÁLTOZÁSA
Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztvevők számára
A járványügyi helyzet miatt bekövetkezett tanfolyami csúszásokra tekintettel az Oktatási Bizottság módosította a 2020. évi vizsganaptár második félévre tervezett vizsgáinak időpontjait.

MÓDOSÍTOTT VIZSGANAPTÁR, 2020. év
Tárgy

I. félév
Vizsga

II. félév
Vizsga

Vizsga

Vizsga

Jogi ismeretek szóbeli
május 25-29.

szeptember 14-18.

december 27.

április 25.

augusztus 14.

írásbeli

január 8.

április 7.

október 27.

szóbeli

január 20-24.

április 20-24.

november 9-13.

december 15.

március 7.

szeptember 27.

január 27-31.
Jelentkezési határidő:
Adózási ismeretek

Jelentkezési határidő:
Szervezeti és vezetési
ismeretek
szóbeli

03. 30-04.03.

december 7-11.

február 29.

november 7.

írásbeli

február 4.

október 13.

szóbeli

február 17-21.

október 26-30.

január 4.

szeptember 13.

Jelentkezési határidő:
Közgazdaságtan és
pénzügyek

Jelentkezési határidő:
Számvitel magyar
szabályozás részmodul
írásbeli

március 10.

június 2.

november 17.

szóbeli

március 23-27.

június 15-19.

nov. 30.-dec. 4.

február 10.

május 2.

október 17.

írásbeli

március 4-11

június 3.

november 18.

szóbeli

március 23-27.

június 15-19.

nov. 30.-dec. 4.

február 11.

május 3.

október 18.

írásbeli

június 9.

október 20.

szóbeli

június 22-26.

november 2-6.

Jelentkezési határidő:

május 9.

szeptember 20.

Pénzügyi és számviteli
információs rendszerek
írásbeli számítógépes
technika segítségével

június 22-26.

november 23-27.

Jelentkezési határidő:

május 22.

október 23.

Jelentkezési határidő:
Számvitel nemzetközi
szabályozás részmodul

Jelentkezési határidő:
Könyvvizsgálat és ellenőrzés

A módosított vizsganaptár és jelentkezési lehetőség elérhető honlapunkon.
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Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEKROLÓG

BÚCSÚ DR. BORBÁS MÁTÉTÓL, A KAMARA ELSŐ ELNÖKÉTŐL
2020. július 3-án, pénteken kísértük
utolsó útjára dr. Borbás Mátét, a ka
mara első elnökét. Márciusban érte
sültünk régi kollégánk és kiemelkedő
szakmai tevékenysége kapcsán sokak
által ismert és tisztelt könyvvizsgáló
társunk távozásáról.
A gyászoló család, az együtt érző barátok, ismerősök szűk körben tartott
búcsúztató keretében kísérték dr. Borbás Mátét utolsó útjára, hamvait kívánsága szerint a Dunába helyezték. A család kérésére szűk, családias hangulatú
megemlékezésen a kamara és a szakma
képviseletében Dr. Pál Tibor, a kamara
elnöke és Dr. Bernula Pál, a Pest megyei
Szervezet elnöke köszöntek el az elhunyt
kollégájuktól. A búcsúbeszédben fájó
szívvel emlékeztünk kedves kollégánkra és könyvvizsgálói szakmai tevékenységére:
Tisztelt Gyászoló Család, együtt érző
barátok, ismerősök, könyvvizsgáló kollégák!
Nehéz szívvel teszek eleget fájdalmas
kötelességemnek most, amikor a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége, főtitkári hivatala, valamint a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezetének elnöksége, illetve a
kamara 4.200 fős tagsága nevében megrendülten és szomorú szívvel búcsúzom
szakmánk nagyra becsült egyéniségétől,
Dr. Borbás Mátétól, a Dr. Bartók Nagy
András Életműdíjjal kitüntetett okleveles
könyvvizsgálótól és a kamara első elnökétől. Személyében a szakmai folyamatosságot és a kamara érdekeit szem előtt
tartó kiváló szakembert és egy segítő,
emberséges, bölcs kollégát veszítettünk
el, aki egyenes és higgadt véleményével,
stílusával magabiztosságot kölcsönzött
kollégáinak is.
Közgazdász diplomáját 1974-ben szerezte a Közgazdaságtudományi Egye-

tem ipar szervezési szakán,
ezt követően szakközgazdász végzettséget szerzett
1979-ben komplex vezetési
szakon, majd doktorátust
1980-ban szervezetfejlesztési témakörben. 1991-től
okleveles könyvvizsgáló.
Borbás Máté meghatározó szereplője volt a könyvvizsgálat újjászületésének,
a kamarává szerveződés
elindításának és kiemelkedő, aktív szerepet játszott az egyesület és a kamara
életében. 1993-1997 között töltötte be
az egyesületi formában működő Ma
gyar Könyvvizsgálói Kamara alelnöki
posztját. Oroszlánrészt vállalt a kamarai
törvény alapján létrejövő Magyar Könyvvizsgálói Kamara megalakításában. Élére állt a folyamatnak és kiváló szervezőképessége és munkabírása nélkül az új
kamara szervezeti struktúrája és adminisztrációja nem jöhetett volna létre zökkenőmentesen. Óriási szerepe volt a kamarai szabályzatok, így az alapszabály
megalkotása és a könyvvizsgálati standardok bevezetésének és oktatásának
megindításában is.
1997 decemberétől az egyesület jog
utódjaként és köztestületként létrejövő
Magyar Könyvvizsgálói Kamara első
elnöke volt 1999 májusáig. Szívügyének
tekintette a kamarát, kollégái és pályatársai lelkes, a szakma és kamara iránt
elkötelezett, segítőkész kollégaként emlékeznek vissza rá.
Dr. Eperjesi Ferenc – a kamara nemzetközi alelnökének – szavait idézve, a
Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) elnökénél tett bemutatkozó
látogatásuk alkalmával személyesen is
részese lehetett annak a nyitottságnak,
lelkesedésnek és eltökéltségének, amel�lyel kifejezte az új, korszerű nemzetközi módszerek adaptálását és mielőbbi

bevezetését a magyar
könyvvizsgálói szakmai
gyakorlatba. Szerencsés embernek mondhatta magát, hiszen a
kamara és a szakma
szeretete, nemcsak foglalkozása, hanem hobbija is volt. Rajongásig szerette családját és
hármas-iker unokáit.
Leköszönését követően, elnöki munkássága elismerésének tekinthetjük, hogy utódja, az elnöki székben őt követő Dr. Sugár Dezső felkérte
őt a Minőség-ellenőrzési Bizottság vezetésére. Dr. Sugár Dezső személyes tanácsadójaként tekint vissza rá, aki mindig korrekt és hasznos véleményével támogatta őt abban, hogyan vigyék tovább
a kamarát és együtt tervezték a jövőt.
Kiemelkedő a levéltári történeti kutatása, a szakma indulásának feltérképezése, neki köszönhetjük a kamara történe
tét bemutató időszakos és állandó kiál
lítást, valamint „A könyvvizsgálat tör
ténete Magyarországon” című könyv
megjelenését is. Publikációival is tá
mogatta a közösséget, könyvvizsgálat
és vagyonértékelés témakörben társ
szerzőként járult hozzá szakkönyvek
megírásához.
Szakmai, könyvvizsgálati munkájának, közéleti és társadalmi tevékenységének elismeréseként 2007-ben Dr. Bor
bás Máté vehette át a szakma legnívó
sabb díját, a Dr. Bartók Nagy András
Életműdíjat.
Sokunk nevében búcsúzom és sokunk
nevében mondhatok őszintén köszönetet, hogy 77 évig velünk volt. Köszönjük,
amit a családjáért, a barátaiért, a munkatársaiért és a szakmáért tett.
Nyugodjon békében,
emlékét megőrizzük!
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
E-LEARNING

A köztestület idén is azzal
segíti a tagok továbbképzési
kötelezettségének
teljesítését, hogy az
Oktatási Központ útján
távoktatás igénybevételi
lehetőségét biztosítja.
A folyamatosan bővülő
és aktuális kérdéseket
megválaszoló kínálatból, a
nyári honapkban is érdemes
szemezgetni, kihasználva a
online tér szabadságát.

TÉRÍTÉSMENTES E-LEARNING ELŐADÁSOK
AZ OKTATÁSI KÖZPONTNÁL

AKTUÁLIS E-LEARNING KÍNÁLAT A KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE
A kínálat az év során folyamatosan
bővül a köztestülettel egyeztetett tananyagokkal.
Az egyes előadások megtekintésére a
Kamara oldaláról indulva 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 gazda-

4.
5.

6.

7.

8.
9.

sági események számviteli elszámolása – 2 kredit
Aktuális számviteli kérdések – 1 kredit
Vagyonértékelés könyvvizsgálók és
gazdasági döntéshozók számára –
2 kredit
A pénzegység alapú statisztikai
mintavétel elmélete és gyakorlata –
2 kredit
A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában – 2 kredit
Az átalakulás, egyesülés, szétválás
könyvvizsgálata – 2 kredit
Fejlesztések elszámolása a gyakorlatban- a kutatás-fejlesztés számv iteli
és adózási vonatkozásai – 2 kredit

AJÁNLOTT SZAKMAI RENDEZVÉNY
A társasházak gazdálkodása számviteli szemmel 2020.
Az előadás a magyarországi társasházak pontjából, figyelemmel az érdekütközés teés a benne lakók jelenlegi helyzetére irányít- rületeire, a problémák feloldási módjaira.
ja rá a figyelmet – kiváltképpen a tulajdoAz előadás kitér a társasházak gazdálkonosi érdekekre és az érdekérvényesítés lehe- dásának jogi hátterére, a vonatkozó számvitőségeire. Különös hangsúlyt fektetve a la- teli kérdésekre és a gyakorlatban felmerülő
kók speciális körülményire a gazdálkodás problémák ismertetésére, hogy a további(az értékmegőrzés és állagmegóvás) szem- akban megelőzhetővé váljanak a társashá-

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
zi tulajdonostársak tájékozatlanságából és
jóhiszeműségéből fakadó kellemetlenségek, kiemelt figyelemmel a konfliktuskerülés veszélyeire és „káros mellékhatásaira”.
– 2 kredit
Előadó: Krapecz Imre – főiskolai docens, számvitel szakcsoportvezető- Üzleti
Tudományok Intézete-Budapesti Metropolitan Egyetem

MUNKATÁRSAIKNAK AJÁNLJUK ☛ könyvvizsgálóasszisztens-képzés
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MKVK OK HÍREI
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

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)

2 kredit

2 kredit

1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:
2.: A könyvvizsgálói
különjelentésről szóló új
standard ismertetése
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
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2020.06.19.)
64/2020. (06.19.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását
és azt az elhangzott – a pártoló szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokkal,
valamint egyes területi szervezetek adataival kapcsolatos –pontosításokkal a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy a kamarai törvény vonatkozó módosításai az egységes szerkezetű
alapszabály szövegében átvezetésre kerülnek.
Az elnökség felhatalmazza a kamara elnökét és a főtitkárt arra, hogy amennyiben
a kétszeri újraválasztási tilalom és a 70 éves
felső korhatár eltörléséhez, a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagi funkció
megszüntetéséhez, valamint a küldöttgyűlés összetételének módosításához szükséges törvénymódosításra a küldöttgyűlésig
sor kerülne, úgy az ahhoz igazodó változtatásokat az alapszabály módosítására irányuló előterjesztésben vezessék át, az elnökség megfelelő tájékoztatása mellett.
65/2020. (06.19.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-

sége felkérte a főtitkári hivatalt arra, hogy
az elnökségi ülésen elhangzott szempontok alapján 2020. július 31-éig dolgozza ki
az elektronikus választási rend szabályait és a választási szabályzat megfelelő kiegészítését.

66/2020. (06.19.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége azt szorgalmazza, hogy a területi szervezeteknél tartott választások során a jelentkezési lapot és az ajánlási ívet a
kamara honlapján, a központi azonosítási
ügynökön keresztüli azonosítást követően
lehessen benyújtani.
67/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége egyetértett azzal, hogy a régiós alapú
elnökségi tagjelölésnél a régión belüli kötelező rotáció kivezetésre kerüljön.
68/2020. (06.19.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara választási
szabályzat előterjesztés szerinti módosítását és azt a 66-67/2020. (06.19.) számú
elnökségi határozathoz igazodó szövege-

zéssel a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
Az elnökség felhatalmazta a kamara
elnökét és a főtitkárt arra, hogy amen�nyiben a kétszeri újraválasztási tilalom
és a 70 éves felső korhatár eltörléséhez, a
könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagi funkció megszüntetéséhez, valamint a küldöttgyűlés összetételének módosításához szükséges törvénymódosításra a küldöttgyűlésig sor kerülne, úgy
az ahhoz igazodó változtatásokat a választási szabályzat módosítására irányuló
előterjesztésben vezessék át, az elnökség
megfelelő tájékoztatása mellett.

69/2020. (06.19.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara etikai szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
70/2020. (06.19.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara felvételi
szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése

ELÉRHETŐ AZ ÚJ MAGYAR NYELVŰ, JÖVŐRE ÉLETBE LÉPŐ IFAC-IESBA
ETIKAI KÓDEX
Elkészült a The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) „Nemzetközi etikai kódex kamarai
tag könyvvizsgálóknak kézikönyve” c. angol nyelvű kiadvány (IESBA Etikai Kódex) 2018 évi kiadásának 2021. január
1-jétől alkalmazandó magyar nyelvű fordítása.
A Szakértői Bizottság egyik kiemelt feladatának tekinti a könyvvizsgálati és a könyvvizsgálaton kívüli egyéb
szakmai szolgáltatásokra vonatkozó alapvető nemzetközi szakmai anyagok, így többek között a könyvvizsgálókra vonatkozó nemzetközi etikai normák mindenkor hatályos változatainak magyar nyelvre történő lefordítását. Az etikai normák tekintetében a nemzetközi követelmények változásának időszerű követését az
is indokolja, hogy a kamara etikai szabályzata értelmében a kamarai tag könyvvizsgálók munkáját a jogszabályokban és a kamara
szabályzataiban nem rendezett kérdések tekintetében a magyar nyelvre lefordított és a kamara honlapján megjelentetett IESBA
Etikai Kódex határozza meg.
8
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
részére elfogadásra javasolja azzal, hogy a
kamarai törvény és az alapszabály vonatkozó módosításai az egységes szerkezetű
szabályzat szövegében átvezetésre kerülnek.

zött együttműködésének hiánya esetén is
lefolytatható legyen. Az egyeztetés eredményétől függően kidolgozott szabályzat
módosítást a soron következő elnökségi
ülésre szükséges előterjeszteni.

71/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv 1. számú mellékletét képező minőségellenőrzési
eljárási szabályzat, a 7b. számú mellékletét képező ellenőrzési kérdőív és a 18/a. és
b. számú mellékletét képező zárójelentések előterjesztés szerinti módosítását.
A 2020. június 19-én elfogadott módosítások a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon lépnek hatályba azzal,
hogy a módosított mellékleteket a hatálybalépést követően induló minőségellenőrzésekre kell alkalmazni.

73/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és
megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat előterjesztés
szerinti módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.

72/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége felkérte a minőségellenőrzési bizottságot arra, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Pénzügyminisztérium Számviteli
és Közfelügyeleti Főosztály osztályvezetőjével, valamint a kamara fegyelmi megbízottjával és vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a minőségellenőrzés az ellenőr-

74/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a 2019. évi minőségellenőrzési és Pmt. ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
75/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara szakmai továbbképzési szabályzatának előterjesztés
szerinti módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.

76/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara által adományozható díjakról és elismerésekről szóló
szabályzat előterjesztés szerinti módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése részére
elfogadásra javasolja.
77/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2020. II. félévi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadta.
78/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a kamara 2020. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.
79/2020. (06.19.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége úgy döntött, hogy a hazai járványügyi helyzet kedvező alakulására és a veszélyhelyzet időközbeni megszűntetésére tekintettel, az ülésen elhangzott szempontokat szem előtt tartva megszervezi a
XXVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciát.
Budapest, 2020. június 29.
Dr. Pál Tibor,
elnök

A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT FELHÍVÁSA OKTATÁSI JAVASLATOKRA
A Pénz- és Tőkepiaci tagozat a tagjainak javaslatait kéri a 2020-es évben megszer
vezendő oktatási témákkal és az oktatások lebonyolításával kapcsolatosan. Kérjük, a
kérdőív segítségével jelezzék a tagozat számára, hogy az előzetesen összeállított téma
javaslatokból 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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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI MINŐSÉGELLENŐRZÉSEKRŐL
2019-ben 1070 db ellenőrzés (618 db egyedi, 352 db MER és 100 db PMT) szerepelt a bizottság
2019. évi minőségellenőrzési tervében, ebből 976 esetben zárult le az ellenőrzés. A bizottság 94 db
ellenőrzést törölt a 2019. évi tervből a kamarai nyilvántartásból való törlés, halasztás, egyéb okok mi
att. 2 db eljárás került átadásra a fegyelmi bizottságnak.
A minőségellenőrzések eredménye

A 2018-2019. évi egyedi megbízások minőségellenőrzésének
számszerű eredményei
Egyedi megbízások minőségellenőrzése 2018-2019. évben
Egyedi
Eredmény
Egyedi
Eredmény
Eredmény
megbízások aránya
megbízások aránya
arány eltérés
2018 (db) 2018. (%)
2019 (db) 2019 (%) 2018/2019 (%)
Megfelelt
402
76
417
74
-2
Megfelelt, megjegyzéssel
82
15,5
59
10
-5,5
Nem felelt meg
45
8,5
90
16
7,5
Összesen
529
100
566
100

Eredmény
megnevezése

A bizottság a minőségellenőr záró jelentése
és az ellenőrzött esetleges észrevétele alapján 2019. év vonatkozásában 566 db határozatot hozott a minőségellenőrzés (egyedi) eredményének minősítéséről, az ellenőrzés alá vont részére a minősítés alapján
előírt kötelezettségekről, valamint az indokolt intézkedés alkalmazásáról.
Az egyedi megbízások minőségellenőrzésének száma 2018. évhez viszonyítva
7 %-kal nőtt. Az előző évhez képest mind
darabszámában (+ 45 db), mint arányában
(16%) jelentően emelkedtek a „nem felelt
meg” minősítéssel záródó ellenőrzések. A
bizottság utalni kíván arra, hogy a „nem
felelt meg” eredmények a szigorúbb eljá
rási szabályozás eredményei.
Az általános ellenőrzési kérdőív módosítása értelmében a kiválasztott területek
valamelyikénél 4 vagy annál több NEM válasz az 5.10. kérdésre is NEM választ eredményez.
amennyiben a minőségellenőrzés során
megismert dokumentumok nem támasztják alá a könyvvizsgálói jelentést és az abban rögzített könyvvizsgálói véleményt, az
értelmezhető válaszok összes darabszámának 35%-ával kell megnövelni a NEM
válaszokat;
amennyiben az egyedi megbízás vizsgálata kapcsán a minőségellenőr arra a meg-

•

•
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állapításra jut, hogy a megbízás elfogadása és végrehajtása során a függetlenségre,
összeegyeztethetlenségre, alkalmasságra vonatkozó előírások nem teljesültek, a
helyszíni vizsgálatot az ellenőrzési kérdőív kitöltésével le kell folytatni azzal, hogy a
minőségellenőrzés eredményéről, az egyes
kérdésekre adott válaszok eshetőleges
megváltoztatásáról az ellenőrzési dokumentáció, a zárójelentés és az ellenőrzött észrevétele alapján a bizottság dönt.
Amennyiben a bizottság a vonatkozó kérdésre adott „NEM” választ megalapozottnak tartja, úgy a minőségellenőrzés
eredménye „Nem felelt meg” lehet.
Az ellenőrzöttek 74%-a megfelelt minősítést ért el az egyedi megbízások vizsgálatánál, amely hasonló eredmény az előző
évhez képest (76%). Az ellenőrzés megfe
lelt, megjegyzéssel zárult az ellenőrzöttek
10 %-ánál. Előző évben ez az arány 15,5 %
volt, tehát 5,5 százalékpontos csökkenést
tapasztaltunk.
A bizottság a kimutatott 2019. évi minőségellenőrzések eredményeinek megyei
összesítését és értékelését is elkészítette, amely a teljes beszámolóban tekinthető meg, ahol a minőségellenőrzések során
feltárt hiányosságok (úgymint a megbízás
elfogadása, kockázatbecslés és tervezés,
könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjté-
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se, kötelezettségek területén és a jelentéskészítés, a vevő, árbevétel, az áttekintés körében tapasztalt hiányosságok) részletei is
megismerhetőek.

A 2018-2019. évi MER minőségel
lenőrzések számszerű eredményei
A MER vizsgálatánál az ellenőrzöttek
90 %-a megfelelt minősítést ért el. Előző
évben ugyanez az adat 89 %, tehát nem
volt számottevő változás. A 2019. évi minőségellenőrzések során az ellenőrzöttek
9 %-ának, 2018-ban 8 %-ának ellenőrzése
zárult megfelelt, megjegyzéssel. A nem
felelt meg kategóriába az ellenőrzöttek 1
%-a került, amely javulás az előző éves 3%hoz képest. Nyilvántartásból való törlés és
egyéb okok miatt 31 esetben nem került lefolytatásra MER vizsgálat.

ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK
A bizottság 566 egyedi ellenőrzéséből 59
ellenőrzöttet figyelmeztetett az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszűntetésére (a 321 MER ellenőrzésből 30 db),
továbbá 27 ellenőrzöttet kötelezett továbbképzésen való részvételre. Emellett 80 ellenőrzöttnél a továbbképzésen való részvétel mellett pénzbírság kiszabására került
sor, valamint 10 esetben a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történt eltiltás.

2019. ÉVI PMT ELLENŐRZÉSEK
A bizottság 2019-ben a PMT ellenőrzés
eredményének minősítéséről, az ellenőrzés alá vont részére a minősítés alapján előírt kötelezettségekről, valamint az indokolt
intézkedés alkalmazásáról 89 db határozatot hozott.
A 2019. évi minőség-ellenőrzésekről készült beszámoló részleteit honlapunkon olvashatják.

