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ÚJ, ISAE 3402. TÉMASZÁMÚ STANDARD A HONLAPON
Megjelent az ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című új magyar nemzeti standard. A standard a szolgáltató szervezetek
könyvvizsgálóinak a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokat lefedő, bizonyosságot nyújtó jelentéseire vonatkozóan lép hatályba.

Az ISAE 3402. témaszámú standard
a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzeti standardok közé tartozik és magyar
nyelvre most került először lefordításra.
Ez a standard olyan megbízásokkal foglalkozik, amelyekre azért kerül sor, hogy
egy szolgáltató szervezetet (pl. könyvelési szolgáltatót) igénybevevő gazdálkodó
(igénybevevő) és annak könyvvizsgálója
számára egy másik gyakorló könyvvizsgáló bizonyosságot nyújtó jelentést adjon ki a szolgáltató szervezetnél meglévő
olyan kontrollokról, melyek az igénybevevő pénzügyi beszámolása szempontjából relevánsak.
A standard csak akkor alkalmazandó,
amikor a szolgáltató szervezet (szolgáltató) felelős a kontrollok megfelelő kialakításáért, vagy más esetben, a kontrollok
megfelelő kialakításáról képes nyilatkozatot tenni.
Az ISAE 3402 standard kapcsolódik
az ISA 402. témaszámú „Szolgáltató szervezetet igénybe vevő gazdálkodó egységre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok” című magyar nemzeti könyvvizsgálati standardhoz. Ez a
könyvvizsgálati standard előírja, hogy
a szolgáltatót igénybevevő gazdálkodó könyvvizsgálójának meg kell ismernie és értékelnie kell az igénybe vevőnél
működő azon releváns kontrolloknak a
kialakítását és bevezetését, amelyek a
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szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, beleértve a szolgáltató által feldolgozott ügyletekre alkalmazott kontrollokat. Ebben a megismerési
folyamatban az igénybevevő könyvvizsgálója dönthet úgy, hogy az elegendő és
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
– a szolgáltatónál alkalmazott kontrollok kialakításáról és bevezetéséről szerzett ismeretei alátámasztására – az ISAE
3402 standardban foglalt 1-es vagy 2-es
típusú jelentés beszerzésével és felhasználásával fogja megszerezni.
Az ISAE 3402 standard részletezi
az ilyen megbízás során a szolgáltató
könyvvizsgálójának célját, a szolgáltató
kontrolljaival kapcsolatos megfelelőségi
kritériumok meghatározását és értékelését, a lényegességi szempontokat, a bizonyítékszerzésre vonatkozó követelményeket, az 1-es vagy 2-es típusú jelentés
típusokat és ezek tartalmát. A szolgáltató
könyvvizsgálójának kellő bizonyosságot
kell szereznie arról, hogy
megfelelő kritériumok alapján és
minden lényeges szempontból valósan mutatja-e be a szolgáltató által adott rendszerleírás a szolgáltató
rendszerét, úgy, ahogy azt a meghatározott időszak folyamán kialakították és bevezették,
megfelelően voltak-e kialakítva a
szolgáltató rendszerleírásában kinyilvánított kontrollcélokhoz kapcsolódó kontrollok a meghatározott
időszak folyamán,
a kellő bizonyosság nyújtásához
szükséges mértékben hatékonyan
működtek-e a kontrollok, azaz elérték-e a szolgáltató rendszerleírásában kinyilvánított kontrollcélokat a
meghatározott időszak folyamán.

•

•
•

Az ISAE 3402 standard csak kellő bizonyosságot nyújtó, tanúsítási megbízásokkal foglalkozik. (Nem terjed ki tehát a standard a korlátozott bizonyosságot nyújtó, illetve közvetlen megbízásokra, ahogyan ezeket az ISAE 3000
témaszámú (felülvizsgált) bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standard meghatározza.)
A szolgáltató könyvvizsgálója által e
standard alapján kibocsátott jelentés tehát lehet 1-es típusú jelentés vagy 2-es
típusú jelentés. Az 1-es típusú „A szolgáltató szervezetnél működő kontrollok leírásáról és kialakításáról szóló jelentés”, a
2-es típusú pedig a „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollok leírására, kialakítására és működési hatékonyságára vonatkozó jelentés”. 2-es típusú jelentés kibocsátásakor a szolgáltató könyvvizsgálójának tesztelnie kell azokat a kontrollokat,
amelyeket a szolgáltató rendszerleírásában kinyilvánított kontrollcélok eléréséhez szükségesnek ítélt és fel kell mérnie
ezeknek a kontrolloknak a működési hatékonyságát is az adott időszak során.
ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató
szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című magyar nemzeti standard letöltése az Egyéb standardok oldalról.
A „Kifejezések gloszszáriuma”
című szakmai anyag aktualizált magyar nyelvű fordítása is módosul az
új magyar nemzeti standard elfogadásával és közzétételével egy időben,
mely a kamara honlapján az Előszó,
Keretelvek, Glosszárium oldalon
érhető el.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG
IRÁNYMUTATÁSA
Apportértékelés felülvizsgálatáról
Az elmúlt években
több megkeresés érkezett a kamarához azzal kapcsolatban, hogy
melyik nemzeti standard vonatkozik az apportértékelés felülvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói feladatra, és milyen jelentés mintát kell alkalmazni.
A Szakértői Bizottság által készített iránymutatás elérhető honlapunkon.

VÁLTOZOTT AZ AGRÁRKAMARAI
TAGDÍJKEDVEZMÉNYEK
IGAZOLÁSA

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) az idei évtől kezdve egyszerűsítette
a tagjai számára előírt tagdíjbevallási és fizetési folyamatokat. Mostantól a NAK
a rendelkezésére álló hivatalos adatok alapján elkészíti tagjai számára a tagdíjbevallást
és megállapítja (felajánlja) a tag által fizetendő tagdíj összegét. További változás, hogy a
NAK által felajánlott tagdíj elfogadását, vagy
annak korrigálását ezután már nem csak a
NAK tagok, hanem az általuk meghatalmazott könyvelők vagy könyvvizsgálók is elvégezhetik a tag helyett, amennyiben erre a tagtól meghatalmazást kapnak.
A NAK változásokról szóló részletes tájékoztató elérhető honlapunkon.

MÓDSZERTANI SEGÉDLET
A KISEBB GAZDÁLKODÓK
KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ
A Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2020. augusztus
27-ei ülésén elfogadásra került a kisebb gazdálkodók
számviteli beszámolójának
könyvvizsgálati módszertanát bemutató segédlet.
A Szakértői Bizottság 2019. évben határozott két, a kisebb gazdálkodó egységek
könyvvizsgálatának a módszertanát bemutató, valamint e gazdálkodói körben a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazását segítő és támogató szakmai projekt elindításáról.

A Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója (rövid nevén
„IFAC SME Audit Guide”) 2020 májusa óta érhető el a kamara honlapján, mely két kötetben
igen részletesen tárgyalja a könyvvizsgálati
munkafolyamat egyes szakaszait és lépéseit.
Azonban az IFAC SME Audit Guide-ban
szereplő esettanulmányokban lévő vállalkozások jelentősen eltérnek a hazai KKV-któl méretüket, tevékenységük jellegét és beszámolási
sajátosságaikat illetően, ezért a Szakértői Bizottság egy olyan módszertani segédlet tesz
most közzé, amely a megbízás elfogadásától
a helyszíni vizsgálat elvégzésén keresztül a
jelentéskészítéssel bezárólag – reményeink
szerint – hasznos gyakorlati útmutatásul
szolgál a hazai kisebb gazdálkodó egységek
könyvvizsgálói számára.
Ez a hiánypótló szakmai kiadvány egy esettanulmány alapján kíván részletes iránymutatást nyújtani a nemzetközi könyvvizsgá-

lati standardok követelményeinek a KKV-k
körében történő alkalmazásához. A minőségellenőrzés tapasztalatai azt mutatják, hogy
a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatakor a
tervezésre és kockázatbecslésre vonatkozó
követelményeknek való megfelelés okozza a
legnagyobb nehézséget a könyvvizsgálók számára. Ezért
tervezésre és annak egyes szakaszaira vonatkozó gyakorlati alkalmazás bemutatása mellett,
röviden ismertetésre kerülnek a vonatkozó könyvvizsgálati standard legfontosabb követelményei, illetve „megfontolandó kérdések” is.
A módszertani segédlet legfőbb érdeme,
hogy az elvégzendő könyvvizsgálati eljárásokon túl egyes munkalap minták bemutatásával a dokumentáció elkészítéséhez is érdemi
segítséget nyújt. A módszertani segédlet elérhető honlapunkon.

•

•

PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT 2020. ÉVI SZAKMAI OKTATÁSI
PROGRAMJA
Az idei, 2020-as évben a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Zoomon szervezi meg a kötelező
kamarai továbbképzés részét képező oktatásokat, szakmai napokat. A tervek szerint a 2020.
november-decemberi időszakban 6 alkalommal egyenként 90 perces (egy kamarai IFRS,
pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári vagy biztosító speciális kredittel járó)
blokk kerül kialakításra.
Dátum

téma 1

téma 2

2020. november 16. Szakértő, szakértő és szakértő:
mikor, kit, miért, és hogyan vonjunk
be – egy konkrét szakértő szemével

MNB vezetői kőrlevél alkalmazása,
friss MNB ajánlások kezelése, a
különjelentés standard munkacsoport
tevékenysége

2020. november 19. IFRS frissítés – új standardok és
változások

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati
terültek bemutatása az audit jelentésben
– jó példák az elmúlt két évből

2020. november 23. A Tőkekövetelmények és azok
számítása a pénz és tőkepiaci
szervezeteknél – változások a CRD
szabályozásban

A kamarai minőség-ellenőrzés
tapasztalatai a pénz- és tőkepiac
könyvvizsgálóinál

2020. november 26. MNB aktualitások: hitelintézeti, biztosító, befektetési vállalkozás, kibocsátó és
pénztár
2020. november 30. A Közfelügyeleti Hatóság szerepe
és munkája a 2020-es évben, avagy
a könyvvizsgálók a Közfelügyeleti
Hatóság szemével

Digitális archiválás

2020. december 3.

A pénz és tőkepiaci törvények és a
vonatkozó számvitelt szabályozó
kormányrendeletek 2021. január 1-től
hatályos változásai

A banki számviteli szabályozás
múltja, jelene, jövője;
Taggyűlés

A Zoom oktatásokat élőben közvetítjük, de rögzítésre is kerülnek, így később e-learning
formájában is elérhetőek lesznek.
A szakmai programokra előre regisztrálni nem szükséges, a részvétel térítésmentes!
A belépés és a kreditpont regisztráció legkorábban minden egyes alkalom kezdete előtt
10 perccel (9 óra 50 perc) és legkésőbb az előadás kezdete után 10 perccel (10 óra 10
perc) lehetséges.
A program részleteiről és elérhetőségünkről további információk a tagozati hírek között
érhetőek el.
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NEMZETKÖZI
KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek
hírleveleiből származnak. A
teljes cikkekért (angol nyelven)
kérjük, kattintson az ajánlókban
található linkre.

IFAC WEBINAR SOROZAT
A könyvvizsgálati eljárás minőségének
praktikus kérdéseiről a járványhelyzetre tekintettel
Az IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, a
COVID-19 járvány
kapcsán 3 részből álló webes előadás sorozatott tartott, melyben a könyvvizsgálati munka minőségével kapcsolatos
praktikus megfontolásokat részletezték
a járványhelyzetre tekintettel. Az egyes
előadások a könyvvizsgálati eljárás egyegy szakaszára bontva kerültek megrendezésre, és azokra a kérdésekre fókuszálnak, melyek a COVID-19 járvány miatt
még inkább előtérbe kerültek az elmúlt
hónapokban.
Az előadásokról készült rövid összefoglalók az IFAC oldalán érhetőek el:
1. előadás: a könyvvizsgálat tervezési szakaszának kérdésével foglalkozik:
webinar-1-planning-audit-pandemicenvironment
2. előadás: a könyvvizsgálat végrehajtási szakaszában felmerülő praktikus
kérdésekkel foglalkozik:
webinar-2-performing-audit-pande
mic environment
3. előadás: a könyvvizsgálati eljárás
véleményalkotási szakaszában felmerülő kérdésekkel foglalkozik, melyek a
járványhelyzet alatt különös megfontolást igényelnek:
webinar-3-auditor-reporting-pande
mic environment
4
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IFAC ELLENŐRZŐ LISTA KKV-K
RÉSZÉRE A JÁRVÁNYHELYZET
ÁTVÉSZELÉSÉRE
Az IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzet
közi Szövetsége,
felismerve hogy a
COVID-19 járvány
aránytalanul nagymértékben sújtja a
kis- és közepes vállalkozásokat, kidolgozott egy ellenőrző
listát, amely segítséget nyújthat a vállalatvezetőknek és könyvvizsgálóiknak,
hogy felmérjék azokat a kulcs területeket, ahol a megfelelő lépések megtételével a vállalkozás képes lesz átvészelni a
járványhelyzetet és hosszabb távon biztosítani a működését.
Az ellenőrző lista az IFAC honlapján
érhető el: Small-Business-Survive-PostCOVID-19.pdf

KÖNYVVIZSGÁLATI
KÖTELEZETTSÉG EURÓPÁBAN
- 2020-AS FRISSÍTÉS
A Könyvvizsgálók
Európai Szervezete,
az Accountancy Europe frissítette arra
vonatkozó felmérését, hogy a 2013-as
Számviteli Irányelv
elfogadása óta az
egyes EU tagállamok milyen irányban
változtatták a könyvvizsgálati kötelezettségre meghatározott küszöbértékeket.
A felmérés alapján 4 uniós tagállamban (Ciprus, Észtország, Olaszország
és Románia) csökkentették, míg 4 másik tagállamban (Dánia, Franciaország,
Írország és Szlovákia) emelték a korábbi
könyvvizsgálati küszöbértékeket 2016 és
2020 között. Összességében megállapítható, hogy nincs egyértelmű tendencia

sem a küszöbértékek csökkentése, sem
pedig azok emelése irányában. A tagállamok szerteágazó nézeteket vallanak e
téren, és érvényre juttatják saját nemzeti politikájukat. Továbbra is közös érdek
viszont az, hogy a kisvállalkozások is felismerjék és igénybe vegyék azokat a minőségi szolgáltatásokat, amelyek növelik
a bizalmat az általuk szolgáltatott információkkal kapcsolatban.
A felmérés eredménye, és a tagállamokban jelenleg alkalmazott könyvvizsgálati határértékek megtekinthetők az
Accountancy Europe felmérésében.

KÖNYVVIZSGÁLATI
KÖZFELÜGYELETI RENDSZER
EURÓPÁBAN – 2020-AS
FRISSÍTÉS
A Könyvvizsgálók
Európai Szervezete,
az Accountancy Europe frissítette felmérését arról, hogy
a 2014-es EU audit
reform implementálása óta az egyes EU
tagállamokban a reformnak milyen hatása volt a közfelügyeleti rendszerre, az azt
ellátó szervezetek tevékenységére.
A felmérés főbb eredményei:
a 2014-es Audit reform óta 6 országban újonnan létrehozott közfelügyeleti
szervezetet alakítottak ki.
11 országban felállítottak Tanácsadói
Bizottságot, azzal a céllal, hogy szakértőkkel és gyakorló könyvvizsgálókkal együttműködve, aktuális információkkal rendelkezzenek a könyvvizsgáló szakmával és a könyvvizsgálati
eljárásokkal kapcsolatban.
a közfelügyeleti szervezet finanszírozása eltérő az egyes országokban:
egyes tagállamokban közvetlenül a
könyvvizsgáló cégeket terhelik a közfelügyeleti díjak, más országokban
közvetve a szakmai szervezeteken, ka-

•
•
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marákon keresztül, és vannak olyan
országok, ahol teljes mértékben az állami költségvetésből finanszírozzák a
közfelügyelet működését.
Transzparencia szempontjából 5 országban nyilvánosságra hozzák az egyedi minőségellenőrzési, illetve egyéb vizsgálatok eredményeit, míg máshol csak
az összesített nemzeti eredmények publikusak.
A fő tevékenységek delegálása egyéb
szervezetek felé különböző mértékben
van jelen az egyes országokban: bizonyos
országokban egyáltalán nem éltek ezzel
a lehetőséggel, míg máshol a delegálható feladatkörök nagy részét átadták szakmai és egyéb szervezetek részére.
A felmérés részletes eredményei elérhetők a 2020. évi frissített jelentésben.

SZÁMVITELI SZAKMA
SZERVEZETE ÉS FELÉPÍTÉSE
EURÓPÁBAN
A Könyvvizsgálók
Európai Szervezete, az Accountancy
Europe 51 szakmai
szervezet közreműködésével felmérést
végzett a számviteli szakma szervezetéről és felépítéséről Európában. A felmérés a megnevezéséről, tagjaik számáról,
főbb tevékenységi köreikről, a közfelügyeletet ellátó szervezet nevéről is számot ad.
Fentiek mellett az
Accountancy Euro
pe közzétett egy
publikációt, amelyben részletezik a legfontosabb különbségeket a könyvvizsgálói szakma és a könyvelői/tanácsadói szakma között a szabályozás, a tevékenység végzéséhez szükséges előfeltételek, illetve a folyamatos
működés fenntartásához szükséges tennivalók szempontjából.
A felméréssel kapcsolatos publikációk
elérhetősége.

IESBA-IAASB-AICPA
ÚTMUTATÓ
Szakértő bevonására vonatkozó jelentős
megfontolásokról a COVID-19 miatti körülmények között
A három neves nemzetközi testület COVID-19 témához kapcsolódó közös
kiadványa 2020. október
6-án jelent meg. A kiadvány útmutatást
nyújt annak eldöntéséhez, hogy mikor válhat szükségessé külső szakértőt igénybe
venni (1) bizonyos tevékenységek elvégzéséhez annak a cégnek, ahol a számviteli
szakember dolgozik, illetve (2) könyvvizsgálóként dolgozó számviteli szakembernek
az ügyfeleinél a COVID-19 környezetben
felmerülő kockázatokat megfelelően lefedő könyvvizsgálati bizonyítékok beszerzéséhez. A kiadvány e mellett kiemeli a
szakértő igénybevételével kapcsolatosan a
könyvelők/könyvvizsgálók releváns etikai
szempontjait, valamint azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi kimutatások
könyvvizsgálata során szakértő igénybevételének a szükségességét jelzik.
A kiadvány megtalálható az IESBA és az
IAASB COVID-19 forrásoldalain és a következő linken. A munkacsoport elkötelezte magát az elkövetkező hetekben további
COVID-19 útmutatás kidolgozása mellett.

IFAC IGAZGATÓTANÁCSÁNAK
SZEPTEMBERI ÜLÉSE
Az IFAC Igazgatótanácsának szeptemberi virtuális ülésén a következő főbb témákkal foglalkoztak:
Megvitatták a Monitoring Group által
összeállított Strengthening the International Audit And Ethics Standard
Setting System című munkaanyagot.
A témával kapcsolatban 2020. október
29. 6:00 (NYT) virtuális információs
értekezletet szerveznek, amely során
az érdeklődők megvitathatják felvetéseiket és visszacsatolást adhatnak az
anyaggal kapcsolatban.

•

• Az ülésen 3 vendégelőadót köszönt-

hettek, Hans Hoogervorst, az IASB
elnöke beszámolt az IASB munkaprogramjának változásairól a Covid-19
hatására, valamint arról, hogy az IFRS
Foundation konzultációs kérdőívet tett
közzé egy új Fenntarthatósági Bizottság létrehozásáról. Ian Carruthers,
az IPSASB elnöke szintén beszámolt
a Covid-19 hatásairól az IPSASB
munkatervére, valamint az IPSASB-t
érintő kritikus sikertényezőkről a
2024-ig tartó időszakra vonatkozóan. Donny Shimamtoto, az Intraprise
TechKnowlogies ügyvezetője kiemelte a folyamatosan fejlődő technológiai megoldások hatását és kockázatait
a számviteli szakma több szegmensére vonatkozóan.
Az Igazgatótanács az ülésen jóváhagyta többek között az IFAC Stratégiai
tervét a 2021-es és azt követő időszakok tekintetében, az IFAC szabályzatainak módosításait, valamint ezzel
kapcsolatban az IPSASB hatókörének módosítását, az IFAC Kötelezettségvállalási szabályzatát, valamint az
IFAC 2021-es büdzséjét és fő teljesítménymutatóit.
Szintén jóváhagyásra kerültek a 2021.
évi IFAC tagdíjak, azzal a javaslattal,
hogy azoknál a tagoknál, ahol emelkedne a tagdíj mértéke, ott egy egyszeri díjkedvezmény kerüljön alkalmazásra, és ezek a tagok a díjfizetésüket az
előző évi mértéknek megfelelően teljesíthessék.
Fentieken kívül az Igazgatótanács
megkapta és megvitatta In-Ki Joo, az
IFAC elnökének a beszámolóját az elért eredményekről, a pénzügyi vezető beszámolóját az IFAC 2020 I. félévi
pénzügyi teljesítményéről, valamint az
IFAC IT stratégiája, az Munkavállalói
Elkötelezettség c. felmérés előzetes
eredményei, és a különböző bizottságok beszámolói is napirenden voltak.
Az IFAC évi rendes (virtuális) taggyűlésére 2020. november 11-12-én kerül sor.

•

•

•
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OTP MOBIL

A kézenfekvő megoldás kkv-knak
Az OTP Mobil saját fejlesztésű új szolgáltatása a hazai
kisvállalkozásnak kínál kényelmes és költséghatékony
megoldást az elektronikus fizetés feltételeinek megteremtésére. Az alkalmazás használatának eszközigénye
minimális, nem kell hozzá más, mint egy okostelefon és
aktív internetkapcsolat. Kezelése egyszerű, a tranzakciók végrehajtása gyors, ellenőrzésük, nyomon követésük folyamatosan biztosított, a költségek és díjtételek
átláthatóak, kiszámíthatóak.
2021. január elsejétől minden online kasszát használó vállalkozás köteles
biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét a vásárlóinak Magyarországon. A módosítással járó átállás 60 ezer kereskedőt és szolgáltatót érint,
nekik legkésőbb az év végéig el kell dönteniük, hogy milyen megoldást választanak. A SimpleBusiness ideális megoldás lehet azoknak a vállalkozóknak, akiknek a terminál üzemeltetése és a kártyaelfogadás magas költsége
túl nagy anyagi terhet jelentene hónapról-hónapra.
Rugalmas konstrukció, négyféle fizetési opció
A SimpleBusiness bankfüggetlen szolgáltatás, vagyis bármely banknál
vezetett számlával igénybe vehető, az applikáción keresztül végrehajtott
tranzakciók a szerződéskötés során megadott bankszámlára kerülnek jóváírásra. Az alkalmazás kezelőfelületén négy elektronikus fizetési mód áll a

Linkes fizetés

felhasználók rendelkezésére: QR-kódos fizetés bankkártyával, linkes fizetés
bankkártyával, QR-kódos fizetés utalással, linkes fizetés utalással. A QRkódos megoldások gördülékeny fizetési folyamatot garantálnak, a linkes
fizetési opciók egyik legnagyobb előnye pedig az, hogy bárhonnan kényelmes fizetést biztosítanak, így nem feltétlenül kell egy légtérben tartózkodni
a vásárlóval.
Gyorsaság, megbízhatóság
A tranzakciók azonnal teljesülnek, a műveleteket a vállalkozók az appli
kációban, illetve a SimplePay admin felületén követhetik nyomon, a fizetések teljesüléséről azonnali visszajelzést kapnak. A mobilalkalmazásban,
számlatörténetben, fizetési felületen a vevők is ellenőrizhetik, lementhetik
a tranzakciók adatait.
Elérhető megoldás - a SimpleBusiness előnyei

• Nincs forgalmi elvárás, kockázatmentesen kipróbálható
• Online szerződéskötési folyamat, nincs szükség személyes
egyeztetésre

• Bankfüggetlen: bármely banknál vezetett számlával igénybe
vehető

• A vásárlóknak nem kell letölteniük az alkalmazást a fizetéshez

• Kedvező díjszabás: egyszeri csatlakozási díj, nincs havi díj

QR-kódos fizetés

Csatlakozz most! 2020. november 30-ig a csatlakozási díj 19.000 Ft helyett 9.900 Ft.

További részletek: simplebusiness.hu
6
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•

•

TÉRÍTÉSMENTES E-LEARNING ELŐADÁSOK
AZ OKTATÁSI KÖZPONTNÁL

•

A köztestület idén is azzal segíti a tagok továbbképzési kötelezettségének teljesítését, hogy az Oktatási Központ útján távoktatás igénybevételi lehetőségét biztosítja. Érdemes szemezgetni a folyamatosan
bővülő és aktuális kérdéseket megválaszoló kínálatból, ráadásul
az idei évben az első napi 4 kredit is csak ebben a rendszerben
szerezhető meg.
Néhány gyakorlati tanáccsal, fontos információval szeretnénk megkönnyíteni a kötelező kreditpontok megszerzését.
A korábbi gyakorlat szerint a Könyvvizsgálói Kamara 8 könyvvizsgálói kreditnyi
megtekintést mindenkinek külön térítés
nélkül biztosít az Oktatási Központ Kftnél. Ezeken túl az idei évben, a vírushelyzetre tekintettel a központi szervezésű
kötelező továbbképzés (elsőnapi 4 kredit) tananyaga is az Oktatási Központ
távoktatási rendszerén keresztül lesz
elérhető (korábban ezt a 4 kreditet csak
engedély alapján lehetett e-learning keretében teljesíteni, az idei évtől ennek
lehetősége mindenkit megillet); amihez
a Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára. Idén tehát összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított
mindenkinek külön térítés nélkül. Mivel
az elsőnapi 4 kredit tananyagát tartalmazó oktatási filmnek a megtekintése
nélkülözhetetlen a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől
nem is teszi lehetővé más oktatási film

•

•

•

•
•

kiválasztását, amíg e kötelezettségének a
könyvvizsgáló nem tesz eleget.
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. Idén tehát a
nem központilag szervezett továbbképzés részeként legalább 4 kreditet, a fent
hivatkozottak szerint az elsőnapi (központi szervezésű) továbbképzés tananyagaként ugyancsak 4 kreditet, tehát
összesen 8 kreditet e-learning képzési
forma keretében kell teljesíteni.
Azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített
kreditre is szükségük van, lehetőség
szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze
először, s csak ezt követően válasszanak
az egyéb, szakmai érdeklődésük szerinti
tananyagok között.
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 minősített krediteket érő oktatá-

•

si 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.
Az 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 12 kreditnyi távoktatási
csomag kreditkeretét viszont terheli!
Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől
azonban a felhasználható kreditkeretet
a megtekintés már nem csökkenti.
Az 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
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 LAPJA | 2020. OKTÓBER
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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. F
 ejlesztések elszámolása a gyakorlatban- a kutatás-fejlesztés számviteli és
adózási vonatkozásai – 2 kredit
10. Magyar munkavállalók külföldi mun-

káért 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. A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat
folyamatára (smart audit) – 1 kredit
13. 
Információbiztonság az Egységes
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében – 2 kredit
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, szoc
ho, szakképzési hozzájárulás, áfa, helyi
adók, illeték, adóeljárás szabályainak
2020-as évi változásai a 2019. júliusá-

ban és decemberében elfogadott adótörvény-változások alapján – 2 kredit
16. A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásának 2020-as szabályai – 2 kredit
17. 
Az átalakulás, egyesülés, szétválás
számviteli feladatai – 2 kredit
18. A társasházak gazdálkodása számviteli
szemmel 2020 – 2 kredit
19. M
 agyar számvitel recesszióban (folyamatos működés esetén) – 2 kredit
20. F
 RISS FILM! Transzferárazás – az
alapoktól a legfrissebb, 2018-tól hatályos dokumentációs kötelezettségekkel
kapcsolatos tapasztalatokig – 2 kredit
21. F
 RISS FILM! Digitális szerződés és
jelentés, avagy e-aláírók hitelesen –
1 kredit
22. F
 RISS FILM! Jogszabályi megfelelőség vizsgálata, technológia az auditban
– hogyan digitalizáljuk az audit feladatokat – 1 kredit

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

Költségvetési
minősítéshez:
Könyvviteli szolgáltatást
végzők kötelező tovább
képzése államháztartási
szakterületen 2020 – nem
költségvetési szervnél fog
lalkoztatott mérlegképes
könyvelők számára

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

2 kredit

1 kredit
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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
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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

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
E-LEARNING

Pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási,
biztosítói minősítéshez:
1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:
2.: A könyvvizsgálói
különjelentésről szóló új
standard ismertetése
2 kredit

TERVEZETT,
ELŐKÉSZÜLETBEN LÉVŐ
ELŐADÁSAINK
1. IFRS a koronavírus idején – 2 kredit,
IFRS speciális minősítés
2. Származékos (derivatív) ügyletek –
2 kredit
3. Saját tőke – esettanulmányok, példák
a tőkeműveletekre, probléma felvetések a gyakorlatból és azok megoldásai – 2 kredit
4. 
A számviteli törvény szerinti cash
flow-kimutatás – 2 kredit
5. Digitális szerződés és jelentés, avagy
e-aláírók hitelesen – 1 kredit
6. Jogszabályi megfelelőség vizsgálata,
technológia az auditban – hogyan
digitalizáljuk az audit feladatokat –
1 kredit
7. Egyéb szervezetek aktuális adózási és
számviteli kérdései – 2 kredit

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 könyv
vizsgálók számára (pénztár;
biztosítók; hitelintézet; befekte
tési vállalkozás; kibocsátó)

2 kredit

2 kredit

8. Első napi kötelező oktatási napot kiváltó e-learning anyag - 4 kredit

böngészhetnek az állásajánlatok között. A mára népszerű felületté vált állásportállal kapcsolatos bővebb információ a penzugyiallas@mkvkok.hu
elektronikus levélcímen kérhető, vagy
látogasson el magára a weboldalra, a
www.penzugyiallas.hu-ra.

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

MUNKATÁRSAIKNAK
AJÁNLOTT SZAKMAI
KÉPZÉS
Könyvvizsgálóasszisztens-képzés
A képzésre közgazdász, vagy mérlegképes könyvelői képzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. Az oktatási
program során a leendő asszisztenseik
megismerhetik a kis- és középvállalatok
könyvvizsgálatának módszertani kérdéseit, és megismerkedhetnek az alapvető
vizsgálati eljárásokkal is. A képzésben
résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy
könyvvizsgáló irányítása mellett szakszerűen lássanak el a könyvvizsgálathoz
kapcsolódó, megalapozott számviteli ismereteket igénylő részfeladatokat.
Jelentkezés és bővebb információ

WEBÁRUHÁZ
Látogassa meg az Oktatási Központ webáruházát, ahol az Metrum Referencia könyvvizsgálói szoftver mellett, szakkönyvek széles választékából
válogathat, s elérhető többek között Lakatos László Péter, Filyó Janka
és László Norbert megújított kiadványa, az IFRS Feladatgyűjtemény
(gyakorló – és vizsgafeladatok) 2020 is.
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KAMARAI
VÁLASZTÁSOK
A Könyvvizsgálói Kamara 2020-ban, az 5
éves választási ciklusidő lejártával a 2015.
évben megválasztott tisztségviselőinek, a
kamara központi szervei tagjainak, valamint a területi szervezetek elnökségi tagjainak megbízatása megszűnik. A Választási
Szabályzat az idei évben módosításra került,
a kamara tisztségviselőinek és területi szervezeteinek javaslatait a küldöttgyűlés megtárgyalta és az elfogadott szabályzat elérhető honlapunkon. Ez tartalmazza a választást lebonyolító bizottságok (Választási-,
Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottságok)
megválasztásának és működésének szabályait, továbbá a jelölés és a választás rendjét.
Először a Területi Szervezetek tisztségviselőinek megválasztására került sor. A
Területi Szervezetek vezetőit, küldötteit,
valamint a kamara elnöksége régiós alapon

állított tagjelöltjeit a Taggyűlés választja 5
éves időtartamra. A jelentkezések és ajánlások elektronikus úton történtek, a választásra jogosult könyvvizsgáló kollégák a választói taggyűlésre e-mailen kaptak meghívót.
Az országos választási eredményről készített áttekintő összefoglalónk már elérhető
honlapunkon. A 2020 évi választási folyamat következő lépcsői:
Szüneteltető tagokat és a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagok megválasztása
Küldöttgyűlési választások az ajánlási
eljárással indul 2020. november 17. – november 30. között, a Választási küldöttgyűlés
időpontja 2020. december 18.
Az elnöki kabinet ismerve a jelenlegi közegészségügyi helyzetben a választói taggyűlések megtartása milyen nehézségekkel és
kockázatokkal jár, a törvényességi felügyeletet gyakorló minisztériummal keresi annak lehetőségét, hogy a választásoknak mi-

nél több eleme elektronikusan történhessen, ám ennek egyelőre – a jelölési és ajánlási eljárást leszámítva – nem állnak fenn a
jogszabályi és a belső szabályozási feltételei.
A kamara lehetőségei igen behatároltak, figyelembe véve a veszélyhelyzet kihirdetése, illetve a taggyűlések megtartását tiltó
járványügyi intézkedések hiányában nincs
jogi lehetőség arra, hogy a jogszabályokban
és a hatályos belső szabályzatokban rögzített előírásoktól a kamara központi szervei
és területi szervezetei eltekintsenek. A kialakult helyzetre és az igen nehezített körülményekre tekintettel köszönjük a választási eljárásban közreműködők áldozatkész munkáját és a választási taggyűléseken megjelenő tagoknak pedig az elhivatottságát.
Szeretnénk felhívni a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara 2020. évi választásairól a honlapunk Választási oldalán tájékozódhatnak.

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI
HATÁROZATAI (2020.09.25.)
80/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi
bizottság FEB/0365-2/2020. iktatószámú
határozatát helybenhagyta.
81/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi
bizottság FEB/0366-2/2020. iktatószámú
határozatát helybenhagyta.

84/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezés visszavonására tekintettel a felvételi bizottság FEB/0370-2/2020.
sorszámú határozata kapcsán indított II.
fokú eljárást megszüntette.
85/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi
bizottság FEB/0299-3/2020. iktatószámú
határozatát helybenhagyta.

88/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0166-4/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
89/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0382-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.

82/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi
bizottság FEB/0367-2/2020. iktatószámú
határozatát helybenhagyta.

86/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0375-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.

90/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0384-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.

83/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0340-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.

87/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0377-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.

91/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0429-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
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92/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége felkérte és felhatalmazta a kamara elnökét arra, hogy az online küldöttgyűlés
és az elektronikus választási (szavazási)
rend lehetőségének biztosításához, valamint az elektronikusan aláírt független
könyvvizsgálói jelentéseknél az ügyvédi
törvény 18. §-ához hasonló elektronikus
aláírás fokozatos bevezetéséhez szükséges kamarai törvénymódosítások tárgyában egyeztetéseket folytasson le az illetékes minisztériummal.
93/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kamara
2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.
94/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2020. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette, a tájékoztató melléklete szerinti
terven felüli kötelezettségvállalásokat utólagosan jóváhagyta.
95/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és az előterjesztés
szerint elfogadta 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 15. pontja
szerinti ellenőrzési kérdőívet, amely 2020.
október1-jén lép hatályba azzal, hogy az
azt követően induló kamarai ellenőrzések
során kell alkalmazni. A hatályba lépéssel
egyidejűleg a 2019. szeptember 27-én elfogadott ellenőrzési kérdőív hatályát veszíti.
96/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv
7/d, 7/f, 7/g, 7/i, 7/i3. és 7/k. számú mellékletét képező speciális kérdőíveket.

A 2020. szeptember 25-én elfogadott
speciális kérdőívek a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon lépnek
hatályba azzal, hogy az azt követően induló kamarai minőségellenőrzésekre kell
alkalmazni.

97/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megköszönte és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását arról,
hogy elkészült a szakértői bizottság által kezdeményezett és elfogadott „Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók
könyvvizsgálatához” című szakmai kiadvány (a továbbiakban: „KKV módszertani segédlet”), és egyetértett, hogy ez a
szakmai kiadvány a Kamara internetes
honlapján a „Tudástár” oldalon kerüljön
megjelentetésre.
98/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
Az elnökség megtárgyalta és tudomásul
vette a szakmai alelnök tájékoztatását
az elnökség 38/2020. (04.17.) számú határozatával elfogadott ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot
nyújtó jelentések” című magyar nemzeti
standardnak a közfelügyeleti hatóság által – az előterjesztéshez mellékelt pontosító észrevételeik beépítése mellett – jóváhagyott szövegéről, melyet az előzőekben
hivatkozott korábbi elnökségi határozatnak megfelelően kér a kamara internetes
honlapján megjelentetni.
99/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta a technikai jellegű módosítások miatt megváltozott, az előterjesztés szerinti Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot
(MNKS-t) melynek hatályba lépéséhez a
könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat
ellátó szervezet (Közfelügyeleti Hatóság)
jóváhagyása szükséges. Amennyiben a
Közfelügyeleti Hatóság által jóváhagyott
MNKS szövege eltérne a jelen előterjesztés szerinti szövegtől, akkor ezekről a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége elfogadta a nemzeti standardként
korábban már befogadott ISA 250. témaszámú „Jogszabályok és szabályozások
figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című (Felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard [Eredeti címe: ISA 250 (Revised),
Consideration of Laws and Regulations in
an Audit of Financial Statements, ISBN:
978-1-60815-389-3] magyar nyelvre lefordított és a Kamara elnökségének 37/2020.
(04.17.) számú határozatával elfogadott
szövegét, melynek hatályba lépéséhez a
könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat
ellátó szervezet (Közfelügyeleti Hatóság)
jóváhagyása szükséges. Amennyiben a
Közfelügyeleti Hatóság által jóváhagyott
ISA 250 (felülvizsgált) magyar nemzeti
standard szövege eltérne a Kamara elnökségének előzőekben hivatkozott határozatával elfogadott szövegétől, akkor ezekről
a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell. A Közfelügyeleti Hatóság
által jóváhagyott ISA 250 (felülvizsgált)
magyar nemzeti standardot a 2021. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő
üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

100/2020. (09.25.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a XXVIII. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia lemondásával kapcsolatos
kérdésekről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
101/2020. (09.25.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 77/2020. (06.19.) számú elnökségi határozattal elfogadott 2020. II. félévi
munkatervét akként módosította, hogy
2020. október 16-án nem kerül sor elnökségi ülésre, míg a választási küldöttgyűlés
időpontja 2020. december 18-a.
Budapest, 2020. október 5.
Dr. Pál Tibor
elnök
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FELVÉTELI
KAMARAIBIZOTTSÁG
KÖZLEMÉNYEK
HÍREI

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
Nyilvántartási
szám

Név

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Cím

Balogh Anikó

007458

1012 Budapest, Attila út 117. 5. em. 3.

2020.09.08

Bende Ibolya

007459

1182 Budapest, Kerékkötő utca 1. fszt 4.

2020.09.08

Hajnal Katalin

007460

1132 Budapest, Visegrádi utca 80/B. G ép. 7. em. 2.

2020.09.08

Hoffmann-Tarr Boglárka

007464

1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

2020.09.08

Szalóki-Oros Brigitta

007462

2459 Rácalmás, Fő utca 63.

2020.09.08

Dr. Szegő Arnold Tibor

007463

4002 Debrecen, Tormay Béla utca 44.

2020.09.08

Timár Tamás

007461

1148 Budapest, Fogarasi út 84/A. 3. em. 10.

2020.09.08

FELVÉTEL A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBA
Nyilvántartási
szám

Név

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Székhely

Ebergényi-Audit Kft.

004362

1077 Budapest, Wesselényi utca 34. 3. em. 7.

2020.10.06

Paluscsák Igazságügyi Könyvszakértő Kft.

004363

9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 52.

2020.10.06

SZTV AUDIT Kft.

004364

1141 Budapest, Mogyoródi út 93. 4. em. 41.

2020.10.06

LA Conto-Tax Kft.

004365

1039 Budapest, Attila utca 88.

2020.10.06

EVIX Bt.

004353

1024 Budapest, Fillér utca 8. 5. em. 13.

2020.09.08

J & N CONSULTING Kft.

004355

1024 Budapest, Buday L. utca 12.

2020.09.08

NTG AUDIT Kft

004356

1134 Budapest, Csángó utca 30. 6. em. 1.

2020.09.08

NTX Audit Kft.

004357

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki F. utca 23. 3. em. 11.

2020.09.08

S.D.P. Kft.

004366

7761 Kozármisleny, Orgona utca 37.

2020.09.08

A.RÁCIÓ Kft.

004351

9330 Kapuvár, Kossuth utca 18.

2020.09.08

Papné dr. Nagy Valéria Klára ec.

004358

2000 Szentendre, Pannónia utca 24. A ép.

2020.09.08

VarioTax Audit Kft.

004361

1134 Budapest, Klapka utca 11.

2020.09.08

ICAKÖNYV Kft.

004354

9341 Kisfalud, Ady Endre utca 9.

2020.09.08

Audit-Art Kft

004352

4100 Berettyóújfalu, Váci Mihály utca 8.

2020.09.08

TÚRI AUDIT Bt.

004360

5400 Mezőtúr, Badár Balázs utca 19.

2020.09.08

SZL Audit Kft.

004359

7400 Kaposvár, Brassó utca 23.

2020.09.08

KAMARAI TAGSÁG MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság megszűnésének dátuma

Dömötörfy Józsefné

004506

2020.09.21.

Élő Andrásné

002131

2020.08.28.

Flamann Katalin

005556

2020.09.29.

Gyulainé Bozó Katalin

005580

2020.09.09.

Kersch Ilona

000535

2020.10.05.

Peti Erika

001620

2020.09.14.

Schissler József

006910

2020.09.28.

Somorai László

005884

2020.10.01.

dr. Takács Imre

002496

2020.10.06.

Urbancsek Gyuláné

004177

2020.10.05.

Zajcsuk Lajos

006294

2020.09.18.

Név
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TÖRLÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL
Név

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartásból
törlés dátuma

Székhely

„ÉBEN” Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

001713

8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. út 8. a lph. 2. em. 4.

2020.09.08

„PRIMAVERA” Szervezési és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

004027

2131 Göd, Pesti út 81.

2020.09.08

„PROG-AUDIT” Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

002598

8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 25/B.

2020.09.08

ACCORDO Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaság

002634

8858 Porrogszentpál, Fő utca 59.

2020.09.08

AUCTORITAS Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaság

002017

6724 Szeged, Boros József köz 2. 1.

2020.09.08

AUDITAL.HU Könyvvizsgáló ésSzolgáltató Kft.

002201

2600 Vác, Cindróka utca 6

2020.10.06

AUDITCONTO Könyvvizsgáló Kft.

000505

8000 Székesfehérvár, Galántai u. utca 64.

2020.09.08

CORDAS Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

002510

2040 Budaörs, Pitypang u. utca 16.

2020.09.08

ETALON-AUDITOR Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaság

001918

2310 Szigetszentmiklós, Sárgarózsa utca 13.

2020.09.08

ÉVADÓT MEGFEJTŐ Könyvvizsgálói, Könyvelői,
Adószakértői Korlátolt Felelősségű Társaság

002320

2071 Páty, Tulipán u. utca 7.

2020.09.08

HITELES 3 Könyvvizsgáló Kft

000466

6723 Szeged, Csuka utca 29

2020.10.06

I & M AUDIT Könyvelő és KönyvvizsgálóKft.

001706

2013 Pomáz, Árvácska utca 16

2020.08.18

INDOVINATO Könyvszakértő és Üzletviteli
Szolgáltató Kft

000882

1223 Budapest, Rózsakert u. utca 29/b. fsz. 4.

2020.09.08

KÁLLÓ-KONTIR Kft.

004152

4551 Nyíregyháza, Harsona utca 8/b

2020.10.06

MONEYREX-AUDIT Könyvvizsgáló ésGazdasági
Tanácsadó Kft.

002411

6720 Szeged, Dugonics tér 11. II/11.

2020.07.17

Pro-Finax Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó
Betéti Társaság

002639

1124 Budapest, Sashegyi út 19. 1. em. 8.

2020.09.08

REÁL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó
Betéti Társaság

000402

6000 Kecskemét, Muraközy János utca 1. II. em. 4.

2020.09.08

SIKER PLUSZ 2002 Könyvelő, Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

002100

6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 26. 1. em. 3.

2020.09.08

STK-AUDIT Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

001884

2400 Dunaújváros, Széchenyi park utca 4. fsz.2.

2020.09.08

SZÁMKON Számviteli Pénzügyi Szolgáltató Betéti
Társaság

001814

1031 Budapest, Pákász utca 3.

2020.09.08

SZÁMKONT Számviteli, Számítástechnikai
Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

000631

2071 Páty, Ibolya u. utca 27.

2020.09.08

TAX-FACTOR Betéti Társaság

002167

5600 Békéscsaba, Andrássy út út 7. II. em. 7.

2020.09.08

TC AUDITOR Könyvvizsgáló,Adótanácsadó és
Számviteli Szolgáltató K

001423

2459 Rácalmás, Martinász út 27

2020.10.06

THZS-AUDIT Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű
Társaság

004079

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 6.II.9.

2020.09.08

TURZA Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaság

000950

7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 13/a.

2020.09.08

ÜGYVITEL Korlátolt Felelősségű Társaság

000578

2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.

2020.09.08

VÁMOSI Könyvelői Bt.

000339

1025 Budapest, Zöldlomb utca 52-54

2020.10.06
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