KÖNYVVIZSGÁLÓK
LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA
9. évfolyam | 11. szám | 2020. november

• E-learning a központi
• Versenyképesség-növelő támogatás
kötelező továbbképzésben
könyvvizsgálói feladatai
• Cikkajánló: Nyakunkon • Új árufuvarozói és autóbuszos
az E-fizetési határidő
személyszállítási jelentésminta

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI

VÁLTOZÓ
KÖNYVVIZSGÁLÓI
NYILATKOZAT
Közúti áruforgalmi engedély és az
autóbusszal végzett személyszállítási
engedély kiadásához az ISAE 3000.
témaszámú magyar nemzeti standard
alkalmazásával
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy jelentősen változott a közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat minta. A szakértői bizottság felülvizsgálta
a korábbi nyilatkozat mintákat, és arra a
következtetésre jutott, hogy a 261/2011.
(XII.7.) Kormányrendelet szerinti tevékenységi engedély feltételeként előírt
könyvvizsgálói nyilatkozatról, a Rendeletben meghatározott könyvvizsgálói feladatok alapján a könyvvizsgálónak egy, az
ISAE 3000. témaszámú a „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy
átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó
szolgáltatásokra szóló megbízások” című
magyar nemzeti standard szerint elkészített, kellő bizonyosságot nyújtó jelentést
kell kibocsátania. Ennek eredményeképpen a jelentés tartalma és formátuma is
nagymértékben megváltozott az eddig
használt nyilatkozatmintákhoz képest.
A szakértői bizottság által kidolgozott
új jelentésminta kibővült többek között
a vezetés felelősségét, valamint a
könyvvizsgáló felelősségét leíró részekkel (hivatkozással az IESBA etikai kódexre és a belső minőségellenőrzési rendszerre),
a következtetés alapjaként elvégzett
munka összefoglalásával, valamint
az (egyszerűsített) éves beszámoló
könyvvizsgálatára tett hivatkozással.
Bővebb információk a jogszabályi háttérről, a kiadás részleteiről és a letölthető
egységes jelentésminta elérhető a bizottság közleményében.
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VERSENYKÉPESSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
KÖNYVVIZSGÁLÓI
FELADATAI
A koronavírus-járvány következtében
szükségessé vált versenyképesség-növelő
támogatásról a 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet a következő könyvvizsgálói feladatok
teljesítését írja elő:
„12/E § (3) A pályázó 2021. március 31ig köteles benyújtani a lebonyolító szerv részére egy független könyvvizsgáló által készített jelentést a kár mértékének igazolására, amely auditált eredménykimutatást is
tartalmaz a kompenzációs időszakra és a referencia időszak azonos naptári napjai szerinti időszakra.
A rendeletben előírt könyvvizsgálói feladatok értelmezéséről a szakértői bizottság megkérte a versenyképesség-növelő
támogatások elosztását kezelő Nemzeti
Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.
álláspontját, melyre figyelemmel a kamarai tag könyvvizsgálók részére tájékoztatást tett közzé a kamara honlapján az
elvégzendő könyvvizsgálói feladat módszertani megközelítéséről. A szakérői bizottság tájékoztatója többek között kitér
arra, hogy:
„A Rendelet fenti előírásai értelmezésünk
szerint a következő független könyvvizsgáló
által elvégzendő munkákat írják elő:
a kompenzációs időszakra vonatkozó eredménykimutatás könyvvizsgálata; és
kizárólag abban az esetben, amen�nyiben a pályázó szezonalitással
érintettségről nyilatkozik, a referencia időszakra (a kompenzációs időszaknak megfelelő előző évi időszakra) vonatkozó eredménykimutatása
(a továbbiakban: referencia ered
ménykimutatás) könyvvizsgálata.
A szezonalitással való érintettségéről az
ügyfél tesz nyilatkozatot a támogatási kérelemben, mellyel kapcsolatban külön könyvvizsgálói feladat nincs meghatározva.
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… a kompenzációs időszakra a könyvvizsgálónak a 805. témaszámú „Speciális
szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek
könyvvizsgálatai” című magyar nemzeti
könyvvizsgálati standard szerinti jelentést kell kibocsátania. A kompenzációs
időszak hosszát a pályázó (ügyfél) határozza meg a Rendeletben meghatározott
időintervallumon belül (2020.03.12. és
2020.08.31. közötti időszakon belül).
A referencia időszak a kompenzációs
időszakkal azonos időszaka a megelőző
üzleti évnek.
… szezonalitással nem érintett pályázó esetén a referencia időszak üzemi
eredménye a Rendelet alapján az előző
évi auditált beszámoló alapján kerül meghatározásra… így ezzel kapcsolatban további könyvvizsgálói feladat nem jelentkezik.
Amennyiben a kompenzációs időszakot
is tartalmazó éves beszámoló könyvvizsgálatával is megbízzák a könyvvizsgálót,
a könyvvizsgáló lehet, hogy fel tud használni olyan bizonyítékokat a kompenzációs időszak eredménykimutatásának
könyvvizsgálata során, amelyeket egyébként az éves beszámoló könyvvizsgálatához szerzett be. Ugyanakkor a lényegesség alacsonyabb lehet, mint az éves beszámoló könyvvizsgálatához alkalmazott
lényegességi szintek, és ez hatással lesz
a könyvvizsgálati eljárások jellegére, ütemezésére és terjedelmére.
Ugyancsak szükséges lehet könyvvizsgálati eljárások végrehajtása a kölcsönösen összefüggő tételek vonatkozásában.
Mivel a kompenzációs időszak kezdő és
záró időpontja feltehetően két olyan időpont, amelyre egyébként auditált beszámoló nem áll rendelkezésre, így szükséges lehet ezen időpontokra a kapcsolódó
mérlegtételek vizsgálata (a nyitó és záró
egyenlegek auditálása) is.”
A Szakértői Bizottság teljes terjedelmű
tájékoztatóját a kamara honlapján lehet
megtekinteni.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVK HÍREK

CIKKAJÁNLÓ: NYAKUNKON AZ E-FIZETÉS
Cikk szerzője: Prof. Dr. Kovács Levente
- a Magyar Bankszövetség főtitkára
Legkésőbb 2021. januártól minden online pénztárgéppel rendelkező kereskedőnek biztosítania kell valamilyen elektronikus fizetési megoldást vásárlói számára, a kereskedelmi törvény módosítása nyomán. Ez közel 60 ezer kereskedőt
érint, akik az átálláshoz kapcsolódó döntéseik meghozatalához gyakran a könyvelőik, könyvvizsgálóik szakmai tanácsait kérik.
A törvénymódosítás hátterében egyrészt a készpénzhasználat visszaszorítása állt, hiszen a Magyarországon a forgalomban lévő készpénz mennyisége növekszik és hazánk a 3. legnagyobb GDParányos készpénzállománnyal bír Európában, amely rendkívül sokba kerül, s ezzel

a lépéssel jelentős, előrejelzések szerint
éves szinten akár 100 milliárd forintnyi
megtakarítás érhető el.
Másrészről a törvény indokolása szerint
fontos szempont, hogy a járványhelyzetben is jobb előnyben részesíteni az érintésmentes fizetési módokat. A koronavírus-járvány alapvetően módosította a
fogyasztói szokásokat, a fizetési döntéseknél előtérbe kerül a biztonság kérdése. Azaz, ahol van online pénztárgép, ott

KAMARAI VÁLASZTÁSOK
2020-ban – az 5 éves választási ciklusidő végén – a
Könyvvizsgálói Kamara 2015. évben megválasztott tisztségviselőinek, a kamara központi szervei tagjainak, valamint a területi szervezetek elnökségi tagjainak megbízatása megszűnik. A Választási Szabályzat az év elején módosításra került lefektetve az idei jelölés és választás rendjét,
valamint megtörtént a választást lebonyolító bizottságok
megválasztása.
A területi szervezetek tisztségviselőinek megválasztására került sor első körben. A Területi Szervezetek vezetőit, küldötteit, valamint a kamara elnöksége régiós alapon állított tagjelöltjeit a területi szervezetek Taggyűlése
választotta meg. A jelentkezések és ajánlások elektronikus úton történtek, a választásra jogosult könyvvizsgáló
kollégák a választói taggyűlésre e-mailen kaptak meghívót.
A 2020. évi választási folyamat következő lépcsői:
A szüneteltető kamarai elnökségi tag személyéről
a szüneteltető küldöttek egyhangúan dr. Ferenczy
Juditot választották meg 2020. november 3-án.
A könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag
választása keretében is lezárult a szavazás, a 2020.
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lehessen is elektronikusan fizetni, érintőkártyákat használni, ezzel számottevően
csökkentve a fizikai kontaktust a vevő és
az eladó között, s ez mind a fogyasztónak,
mind a kereskedőnek érdeke. A készpénzen ugyanis – a WHO vizsgálata szerint –
a koronavírus akár kilenc napig is életképes maradhat.
„Milyen lehetőségekkel élhet az érintett, nagyjából 60 ezer kereskedő, milyen változást hozhat az üzletmenetben
az e-fizetés?” A legfontosabb tudnivalókat a Magyar Bankszövetség főtitkára,
Prof. Dr. Kovács Levente foglalta ös�sze, Nyakunkon az e-fizetés határideje című szakmai cikkében. Átfogó kitekintést
nyújt a könyvvizsgáló, könyvviteli szolgáltató kollégáink számára, annak érdekében, hogy felkészülten tudjanak ügyfeleiknek tájékoztatást nyújtani, kérdéseire
választ adni. Megtudhatjuk cikkéből, mi-

november 27-i összesítés alapján a könyvvizsgáló
cégek Dr. Biró Zoltánt választották meg elnökségi tagnak.
Küldöttgyűlési választások: az ajánlási eljárással indult el 2020. november 17. - november 30. között és a választási küldöttgyűlés időpontja 2020.
december 18.
Az országos választási eredményről készített áttekintőnk
és a megválasztott szüneteltető tagokat képviselő elnökségi
tagunk bemutatkozója már elérhető Választási oldalunkon.
Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján lehetőség
nyílik arra, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a választási küldöttgyűlés online módon kerüljön megtartásra azzal, hogy belső szabályozás hiányában az ülésezésre és a
döntéshozatalra a kamara elnöke által meghatározott és
közzétett szabályokat kell alkalmazni.
A kamara elnöksége 125/2020. (11.20.) számú elnökségi határozatával, az előzőekre tekintettel akként döntött,
hogy 2020. december 18-án elektronikus hírközlő eszköz útján online választási küldöttgyűlés összehívására
kerül sor, melynek keretében a választásokkal összefüggő
szavazás a kamara honlapján keresztül zajlik. A részletekről honlapunkon nyújtunk tájékoztatást.

•
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI
lyen akadályai voltak eddig az elektronikus fizetés jelentősebb terjedésének, mely
akadályok hárultak már el, hogyan jelentkezhet a fizetési szokások változása a kereskedőknél, illetve milyen költségekkel
kell számolniuk. Az e-fizetésen ma már
nem csak a bankkártyás fizetést értjük,
több megoldás közül választhatnak a kereskedők, melyik lehet a megfelelő meg-

oldás a forgalmi adatok, vásárlási csúcsok
vizsgálata alapján.
Emellett a szerző felhívja az érintettek
figyelmét, hogy az e-fizetéssel kapcsolatos ügyek intézését, a fejlesztéseket érdemes beütemezni még a karácsonyi vásárlások beindulása előtt.
A témához kapcsolódva, szakmai partnerünk a FINTELLIGENCE Pénzügyi

Kultúra Központ edukációs videóját is
ajánljuk figyelmükbe, amely a vásárlók
igényeire és a kereskedők lehetőségeire is
figyelemmel nyújt praktikus tanácsokat:
e-Fizetés: Mi vár a kereskedőkre
2021. január 1. után?

TÁJÉKOZTATÓ 2020. ÉVI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRŐL
2020. november 5-étől elérhető
a kötelező napi e-learning oktatási
anyag.
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
E-learning a központi szervezésű
kötelező továbbképzésben
Tájékoztatjuk a kamarai tag könyvvizsgálókat, hogy az idei évben a vírushelyzetre tekintettel a központi szervezésű
kötelező továbbképzés (első-napi 4 kredit) tananyaga is az Oktatási Központ
távoktatási rendszerén keresztül lesz
elérhető, 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.
4
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nem központilag szervezett
továbbképzés
részeként
legalább
4 kredit

+


első napi
(központi
szervezésű)
továbbképzés
tananyagaként
ugyancsak
4 kredit

összesen 8 kreditet e-learning képzési forma
keretében kell teljesíteni

A térítésmentesen teljesíthető kreditpontok az elmúlt évekhez hasonlóan az
Oktatási Központ távoktatási felületén
érhetőek el a Kamara honlapján történő
ügyfélkapus bejelentkezést követően.
Tananyag
2020-ban az elmúlt évekhez hasonlóan
a kötelező rész tananyaga elektronikus
formában jelenik meg, és a kamara honlapjáról letölthető.

Teljesítendő kreditpontok
Azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre is szükségük van, lehetőség szerint
ezeket a krediteket gyűjtsék össze elő-

ször, s csak ezt követően válasszanak az
egyéb, szakmai érdeklődésük szerinti
tananyagok között.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kamara szakmai továbbképzési szabályza
ta módosult, mely szerint a tárgyévben
szerzett kreditpontok csak a tárgyév
ben érvényesíthetőek. A 2019. évi több
letkreditek beszámítása a 2020. évi kreditpontokba már nem lehetséges.
A 2020. évi kreditpontok teljesítési határideje 2020. december 31.
Ezt követően teljesített kreditpontokat
az oktatási bizottságnak nem állmódjában elfogadni. NE HAGYJA AZ ÉV
UTOLSÓ NAPJAIRA!
MKVK Oktatási Bizottság

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
E-LEARNING

• Aki adótanácsadó, adószakértő, vagy

•
•

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, s az online tér
szabadságát kihasználva megszerezni a
szükséges kreditpontokat.
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 Kft-nél. Ezeken túl az
idei évben, a vírushelyzetre tekintettel
a központi szervezésű kötelező továbbképzés (elsőnapi 4 kredit) tananyaga is az Oktatási Központ távoktatási
rendszerén keresztül elérhető el (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
központilag, ám több területi szervezet

•

•

•
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ezen felül is vásárolt hozzáférési jogosultságot a saját tagjainak.
Mivel az elsőnapi 4 kredit tananyagát
tartalmazó oktatási filmnek a megtekintése nélkülözhetetlen a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől már 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.
A zon tagok, 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.

•
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okleveles adószakértő is, kérjük, legyen figyelemmel az egyes oktatási
anyagok adós kreditjeinek számára
is a tananyagok közötti választás során.
A z IFRS minősített krediteket érő oktatási anyagok teljesítésével az ACCA
tagok egyúttal CPD pontokat is szerezhetnek.
A mennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését,
és nem azt szeretné megtekinteni, az
első ellenőrző kérdés előtt választható „eldobás” funkciónak köszönhetően „büntetlenül” másik előadást
választhat a megkezdett helyett.
A z egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző
kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy
a vonatkozó kreditek jóváírásra kerüljenek.
A már megtekintett oktatási anyagok
ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak
egy alkalommal ér krediteket – ahogy
az sem szerezhet krediteket ugyanazon tananyag távoktatási megtekintésével, aki tanteremi oktatás keretében már részt vett az adott előadáson.
Az ismételt megtekintés – amelynek
során a filmben szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre) – az összesen megtekinthető 8 kreditnyi távoktatási csomag kreditkeretét viszont terheli! Ugyanazon
anyag 3. megtekintésétől azonban a
felhasználható kreditkeretet a megtekintés már nem csökkenti.
A z egyes megtekintésre kiválasztott távoktatási anyagnak letölthető a prezentációja is (feltéve persze,
hogy az előadó átadta azt közzétételre). Amíg nem fejezte be a kiválasztott
film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig a film listában az adott film
mellett éri el a már megtekintett filmek
prezentációit.
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
E-LEARNING

• Rövidesen (várhatóan december 7-étől)
elérhetőek lesznek a kínálatban azok
az oktatási anyagok is, ame
lyek az
Egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVIII. törvény hozta
változásokat dolgozzák fel. Akit ezek a
tananyagok érdekelnek, tartalékoljon
4 kreditnyi hozzáférési jogosultságot,
vagy vásároljon majd hozzáférést az
Oktatási Központ oldalán.

AKTUÁLIS E-LEARNING
KÍNÁLAT A KAMARAI TAG
KÖNYVVIZSGÁLÓK
RÉSZÉRE
Az egyes előadások megtekintésére a Kamara oldaláról indulva az Oktatási Központ távoktatási rendszerébe történő belépést követően van lehetőség (https://mkvk.
hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/elearning)!
1. Első napi kötelező oktatási napot kiváltó e- learning anyag – 4 kredit
2. A csalás, megtévesztés, visszaélések
és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán – JET tesztelés
gyakorlatiasan – 1 kredit
3. A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és
munkája a 2019-es évben, avagy a
könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével – 1 kredit
4. Üzleti évek között áthúzódó gazdasági
események számviteli elszámolása –
2 kredit
5. Aktuális számviteli kérdések – 1 kredit
6. Vagyonértékelés könyvvizsgálók és
gazdasági döntéshozók számára –
2 kredit
7. A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata – 2 kredit
8. A visszaélések kockázatának kezelése
a könyvvizsgálat során és a pénzügyi
ágazati szakemberek munkájában –
2 kredit
9. Az átalakulás, egyesülés, szétválás
könyvvizsgálata – 2 kredit
6
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10. Fejlesztések elszámolása a gyakorlatban – a kutatás-fejlesztés számviteli és
adózási vonatkozásai – 2 kredit
11. Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása
(adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban) – 2 kredit
12. A közlekedéssel összefüggő költségek
elszámolása és adózása – minden, amit
a pénzügyi ágazati szakembereknek
tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról – 2 kredit
13. Könyvvizsgálói Konferencia 2019/1:
A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat folyamatára (smart audit)
– 1 kredit
14. Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében –
2 kredit
15. Tao, KIVA, KATA, Szja és EKHO szabályainak 2020. évi változásai a 2019.
júliusában és decemberében elfogadott adótörvény-változások alapján –
2 kredit
16. Társadalombiztosítás, járulékok, szoc
ho, szakképzési hozzájárulás, áfa, helyi
adók, illeték, adóeljárás szabályainak
2020-as évi változásai a 2019. júliusában és decemberében elfogadott adótörvény-változások alapján – 2 kredit
17. A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásának 2020-as szabályai – 2 kredit
18. Az átalakulás, egyesülés, szétválás
számviteli feladatai – 2 kredit
19. A társasházak gazdálkodása számviteli
szemmel 2020 – 2 kredit
20. Magyar számvitel recesszióban (folyamatos működés esetén) – 2 kredit
21. Transzferárazás – az alapoktól a legfrissebb, 2018-tól hatályos dokumentációs kötelezettségekkel kapcsolatos
tapasztalatokig – 2 kredit
22. FRISS FILM! Saját tőke – esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre,
probléma felvetések a gyakorlatból és
azok megoldásai – 2 kredit
23. FRISS FILM! Ellenőrzések, önellenőrzések, javítások számviteli elszámolása – 2 kredit

24. FRISS FILM! Származékos (derivatív) ügyletek – 2 kredit
25. FRISS FILM! A számviteli törvény
szerinti cash flow-kimutatás – 2 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 – 1 kredit
2. Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2020 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott
mérlegképes könyvelők számára –
2 kredit
IFRS minősítéshez:
1. IFRS 9 – Pénzügyi instrumentumok
– 4 kredit
2. IFRS 16 – az új lízing standard –
2 kredit
3. IFRS 15 – amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról
tudni kell – 2 kredit
4. FRISS FILM! IFRS-ek a gyakorlatban – válogatott számviteli problémák az IFRS 5, IFRS 15 és az IFRS
16 standardokból – 2 kredit
5. FRISS FILM! IFRS a koronavírus
idején – 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 – 1 kredit
2. A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
E-LEARNING
könyvvizsgálóinál, a könyvvizsgálói
különjelentésről szóló standard tapasztalatai, változások 2020. évtől
– 1 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
Pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói:
1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.: A
könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése – 2 kredit
Pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez:
1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat: Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel – 2 kredit
2. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat: Az MNB
visszajelzései a könyvvizsgálók számára (pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó) – 2 kredit
3. FRISS FILM! Digitális szerződés
és jelentés, avagy e-aláírók hitelesen
– 1 kredit
4. FRISS FILM! Jogszabályi megfelelőség vizsgálata, technológia az auditban – hogyan digitalizáljuk az audit
feladatokat – 1 kredit
Pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, kibocsátói, minősítéshez:
1. FRISS FILM! A hitelintézetek,
pénzügyi vállalkozások könyvvezetését és beszámolását meghatározó jogszabályok 2020. jan. 1-től hatályos, működésüket meghatározó
jogszabályok 2019-től hatályos változásai; faktoring a faktorba vevők
szempontjából – 2 kredit

TERVEZETT,
ELŐKÉSZÜLETBEN LÉVŐ
ELŐADÁSAINK
1. A 2020-as évközi és az őszi adócsomagban elfogadásra kerülő egyes
2021. évi adótörvény változások –
adóeljárási szabályok, TAO, KIVA,
KATA, SZJA, EKHO, TB, járulékok – 2 kredit, várható megjelenés
2020. december 7.
2. A 2020-as évközi és az őszi adócsomagban elfogadásra kerülő egyes
2021. évi adótörvény változások –
áfa, helyi adók, illetékek – 2 kredit,
várható megjelenés 2020. december 7.
3. Egyéb szervezetek aktuális adózási
és számviteli kérdései – 2 kredit

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

ÁLLÁSPORTÁL,
AVAGY KÉPZETT
SZAKEMBEREK A LEGJOBB
MUNKAHELYEKRE!
Az elmúlt évek komoly kihívás elé állították a foglalkoztatókat – a munkaerőpiac
átrendeződésének köszönhetően a cégek
egyik legnagyobb értékévé a humánerőforrás vált. A megfelelő szakmai tapasztalattal, végzettséggel és motivációval rendelkező munkavállalókért óriási verseny
folyik, s a szakemberek és a foglalkoztatók egymásra találása sok időt és energiát
kíván mindkét féltől.
Felismerve ezt az igényt az Oktatási
Központ útjára indította az ország első kifejezetten pénzügyi, számviteli, adózási
szakterületre specializálódott állásportálját, a www.penzugyiallas.hu oldalt, ahol a
piacon elérhető legkedvezőbb áron adhatják fel a foglalkoztatók álláshirdetéseiket,
a pénzügyi ágazati szakemberek pedig ingyenesen böngészhetnek az állásajánlatok
között.
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.

WEBÁRUHÁZ
Látogassa meg az Oktatási Központ web
áruházát, ahol az Metrum Referencia könyvvizsgáló 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.
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. NOVEMBER
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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
KINEVEZÉSEK AZ IFAC-NÁL
Az IFAC Alan Johnsont jelölte az IFAC
elnökének
Az IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi

Szövetsége bejelentette, hogy Alan Johnsont választotta elnökének. Mr. Johnson 2
éves megbízatással fogja betölteni a posztot 2022 novemberéig. Mr. Johnson korábban a szervezet alelnöki tisztségét töltötte be 2018 novembere óta.
Mr. Johnson egy évtizeddel ezelőtt
kezdte el az IFAC-on belüli tevékenységét, amikor csatlakozott az Üzleti területen működő könyvvizsgálók testületéhez.
2015-ben választották az IFAC Igazgatótanácsának (Board) tagjává. 2018 óta az
IFAC tervezési és pénzügyi bizottságának
elnöke, segíti az IFAC új stratégiai tervének kidolgozását, és képviselte a szervezetet különböző nemzetközi fórumokon és
rendezvényeken.
„Az IFAC, a közérdeket szolgálva, kritikus szerepet játszik a fenntartható gazda8
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sági fejlődés és a nemzetközi standardok
kidolgozásának támogatásában” – mondta Mr. Johnson. „Az IFAC minden évben
szakértői útmutatást és tanácsadást nyújt
tagszervezeteinknek és az általuk világszerte képviselt több millió könyvvizsgálónak. Izgatottan várom az együttműködést az IFAC igazgatóságával, menedzsmentjével, valamint a tagszervezetekkel,
hogy folytatni tudjuk támogató tevékenységünket ezekben a példátlan kihívásokkal teli időkben.”
Asmâa Resmoukit jelölték az IFAC alelnökének
Az IFAC bejelentette Asmaa Resmouki
alelnökké választását is. Ms. Resmouki
2018 óta az IFAC igazgatótanácsának
tagja, 2019 óta pedig az Irányítási bizottság elnöke. A több mint 28 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező Ms. Resmouki
a Deloitte és az EY marokkói könyvvizsgáló partnere volt, valamint betöltötte a
Pánafrikai Könyvvizsgálók Szövetségének alelnöki és elnöki tisztségét. Jelenleg
saját cégét vezeti, a Resmouki Consultingot.
Az IFAC új tagokat választott az Igazgatótanácsba
Az IFAC új igazgatósági tagokat választott, és ezzel az IFAC történelmében második alkalommal megőrizte a női többséget az igazgatótanácsban. Az IFAC büszke
arra, hogy az elmúlt évtizedben javította
a nemek közötti egyensúlyt az igazgatótanácsban és a tanácsadó testületekben.
A fenti kinevezéseket az IFAC tagszervezeti tanácsának 2020. évi ülésén jelentették be, amelyet november 11–12-én virtuális tanácskozás formájában tartottak.
Bővebb információ a kinevezésekről elérhető angol nyelven az IFAC honlapján.
Kevin Dacey-t újraválasztották az
IFAC vezérigazgatójának a következő ciklusra
Az IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége bejelentette, hogy Kevin

Dancey marad a szövetség vezérigazgatója a következő 2021. június 1-től 2024.
május 31-ig tartó ciklusra.
Mr. Dancey, aki 2019 óta vezeti a szervezetet, fontos iránymutatást adott a Monitoring csoport, a Közfelügyeleti bizottság, a Globális Közpolitikai bizottság és
a független standardalkotó testületek által felvetett kérdések és kezdeményezések tekintetében, miközben a COVID-19
világjárvány által előidézett külső kihívásokat is kezelte.
„Kevin állhatatos vezetése a számviteli
szakmát és az IFAC tagságát jelenleg érintő kérdésekben felbecsülhetetlen értékű”
– mondta Alan Johnson, az IFAC újonnan megválasztott elnöke. „Az IFAC azon
képessége, hogy világszerte több mint
hárommillió könyvvizsgáló hangjaként
szóljon, rendkívüli fontosságú a számviteli szakma és a globális pénzügyi architektúra szempontjából, és ez a hang erősebb
Kevinnel, a szervezet vezérigazgatójával.”
Mr. Dancey új korszakot nyitott az IFAC
számára az érdekképviselet, a tájékoztatás és a globális érdekcsoportokkal való
együttműködés tekintetében. A nemzetközi fenntarthatósági standardalkotó testület létrehozására irányuló közelmúltbeli cselekvésre való felhívástól kezdve az
OECD-vel, a G20-akkal és másokkal való kapcsolatokig Mr. Dancey új és pozitív
irányba vezette az IFAC-ot.
Mr. Dancey újraválasztását az IFAC
tagszervezeti tanácsának 2020. évi ülésén jelentették be, amelyet november 11–
12-én virtuális tanácskozás formájában
tartottak.
Tovább a teljes cikkre

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEMZETKÖZI HÍREK

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK

Az előadás anyaga az Accountancy Europe oldalán elérhető:
Accountancy Europe: Implementing
ESEF webinar

Accountancy Europe webinar: az
ESEF bevezetéséről
A Könyvvizsgálók
Európai Szervezete, az Accountancy
Europe
október
12-én tartott webinart az egységes
elekt
ronikus beszámolási formátum
(ESEF) bevezetésével kapcsolatos kérdésekről. Az előadás során kitértek az
ESEF alkalmazásával és könyvvizsgálatával kapcsolatos lehetőségekre, kihívásokra és gyakorlati szempontokra.
Az ESEF alkalmazása 2021-től kötelező
az Európai Unió szabályozott piacaira
bevezetett értékpapírok kibocsátóinak,
és a különböző érdekelt felek jelenleg is
azon dolgoznak, hogy időben felkészüljenek az alkalmazásra. A webinar ezeket
az erőfeszítéseket támogatja, és hozzájárul a hatékony és eredményes felkészüléshez.

IAASB HÍREK
IAASB csalásról
és a vállalkozás
folytatásának elvéről szóló kerekasztal-sorozatának főbb üzenetei
Az IAASB november 17-én adta közre összefoglalóját arról a közelmúltban
megtartott három virtuális kerekasztal
beszélgetés sorozatnak a főbb üzeneteiről, amelyeket meghívott szakértők és
vezetők részvételével a csalással és a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos főbb kérdések és kihívások feltárása
céljából tartottak. Ezek a kerekasztal-beszélgetések a következő kérdésekre összpontosítottak:
1. A technológiai fejlesztések hatása a
csalásra és annak felderítésére;

2. A „elvárási rés”, avagy a csalással és
a vállalkozás folytatásával kapcsolatos közvélekedés (elvárások), illetve a
könyvvizsgáló felelőssége közötti különbségek
3. Csalás és a vállalkozás folytatása a
kevésbé összetett társaságok (Kkv-k)
könyvvizsgálata során.
Az IAASB összefoglalója letölthető az
IAASB webolaláról.
A kerekasztal-beszélgetésről készült
felvételek megtekinthetők az IAASB
Youtube csatornáján a következő linkeken:
Fraud Technology Roundtable
Expectation Gap Roundtable
Fraud and Going Concern Procedures
in Less Complex Entities Roundtable
Felmérés
Az IAASB minden érdekelt félnek
javasolja a témához kapcsolódó
felmérés kitöltését. A felmérés kitöltésére 2021. február 1-ig van lehetőség.

A MAGYAR SZÁMVITEL FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
TÁJÉKOZTATÓJA
A 2019. év lezárása után „A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány” kuratóriuma közzéteszi az egyszerűsített éves beszámolóját.
Az Alapítvány 2019-ben nem kezdte meg a tervezett fordítási munkákat, azok további egyeztetést igényelnek.
Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány 2019-ben nem folytatott.
Az Alapítvány szabad pénzeszközeit folyószámlán tartja.

A 2018. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló adatai:
Mérleg
A) Befektetett eszközök
B) Forgóeszközök

e Ft-ban		
5937

D) Saját tőke
-ebből: Induló tőke
E) Céltartalékok

-ebből: Pénzeszközök

e Ft-ban
5937
3000
5871

		

F) Kötelezettségek

-

C) Aktív időbeli elhatárolások 		

G) Passzív időbeli elhatárolások

-

Eszközök összesen

Források összesen

5937

Eredménykimutatás

e Ft-ban

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele
ebből: közhasznú tevékenység bevétele
támogatások

-

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai
J) Tárgyévi közhasznú eredmény

85
-85

5937

Az alapítvány közhasznú jelentése a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján tekinthető meg.
Az Alapítvány kuratóriuma
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AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága meghirdeti a 2021. évi vizsganaptárt a könyvvizsgálói képzésben részt
vevők számára az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően. A
szóbeli vizsgák – meghirdetett időtartamokon belüli – pontos időpontja később kerül meghatározásra.
Tájékoztatjuk az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztvevőket a hatályos szakképzési és vizsgaszabályzat
94. pontja alapján, hogy

• az írásbeli vizsgákon számológép használható (kivéve a bármilyen programozásra és/vagy szöveg tárolására alkalmas számológép), a mobiltelefont - kikapcsolt állapotban - a vizsgázó táskájában kell tartani;
• a Közgazdaságtan és pénzügyek tárgy írásbeli vizsgáján a kiosztott annuitás táblázat is használható.
Budapest, 2020. november 9.
Dr. Hegedűs Mihály s.k.
oktatási alelnök

VIZSGANAPTÁR 2021. év

Az okleveles könyvvizsgálói képzési program vizsgái
I. félév

Tárgy
Jogi ismeretek szóbeli
Jelentkezési határidő:
Adózási ismeretek
írásbeli
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Szervezeti és vezetési ismeretek
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Közgazdaságtan és pénzügyek
írásbeli
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Számvitel magyar szabályozás
részmodul
írásbeli
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Számvitel nemzetközi
szabályozás részmodul
írásbeli
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Könyvvizsgálat és ellenőrzés
írásbeli
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Pénzügyi és számviteli
információs rendszerek
írásbeli számítógépes technika
segítségével
Jelentkezési határidő:

Vizsga
január 11-15.
december 11.

Vizsga
május 25-28.
április 25.

február 17.
március 1-5.
január 17.

június 1.
június 14-18.
május 1.

II. félév
Vizsga
szeptember 13-17.
augusztus 13.

Vizsga

október 20.
november 2-5.
szeptember 20.

február 22-26.
január 22.

december 6-11.
november 6.

március 10.
márc. 22-26
február 10.

szeptember 22.
október 4-8.
augusztus 22.

március 30.
április 12-16
február 28.

június 8.
június 21-25.
május 8.

október 6.
október 18-22.
szeptember 6.

március 31.
április 12-16
február 28.

június 9.
június 21-25.
május 9.

október 27.
november 8-12.
szeptember 27.

június 2.
június 14-18.
május 2.

szeptember 29.
október 11-15.
augusztus 29.

március 16-19.

december 6-11.

február 16.

november 6.

KÜLÖNBÖZETI VIZSGANAPTÁR, 2021.
Írásbeli
2021. 05. 05.
2021. 11. 10.
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Szóbeli
2021. 05. 17-21.
2021. 11. 22-26.

Jelentkezési határidő
2021.04.05.
2021.10.10.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
FELVÉTELI BIZOTTSÁG 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
Név

Nyilvántartási
szám

Cím

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Kálmán István

007465

1143 Budapest, Mogyoródi út 5. 4. em. 8.

2020.10.06.

Tóth Judit

007466

1112 Budapest, Oltvány utca 51.

2020.10.06.

FELVÉTEL A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBA
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásba
vétel dátuma

NUMERIC ZONE Kft.

004369

1068 Budapest, Benczúr utca 1. fszt 9.

2020.11.03.

KVARC Bt.

004367

7627 Pécs, Vadász utca 58/3. fszt 1.

2020.11.03.

Vingrette Zrt.

004368

1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

2020.11.03.

KAMARAI TAGSÁG MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Név

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

dr. Kovács József

003969

2020.10.31.

Duzs Klára

003148

2020.11.02.

Fodor Tünde

006650

2020.10.12.

Gerendás Cecília

005765

2020.10.19.

Kiss Péterné

001584

2020.10.26.

Kordai Lászlóné

003935

2020.05.31.

Lengyel Éva

000063

2020.11.02.

Notaisz Jánosné

004925

2020.10.20.

Pauer Dóra

001122

2020.10.19.

Sipos Istvánné

005387

2020.11.01.

Szilágyi Lajosné

000100

2020.10.14.

Tiringerné Posta Éva

005727

2020.10.07.

Vighné Lázár Anna

005967

2020.03.07.

TÖRLÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

Adóterv Kft.

001342

1035 Budapest, 2/b. Vihar utca

2020.11.03.

Inter Reál Audit Zrt.

000656

4400 Nyíregyháza, 3 Bercsényi út

2020.11.03.

K+B Controll Kft.

001627

3300 Eger, 3/a Faiskola utca

2020.11.03.

N és N Kft.

000236

1077 Budapest, 43-45. 1. em. 14. Király utca

2020.11.03.

Rentabilitás Kkt.

000774

1122 Budapest, 34 Pethényi út

2020.11.03.
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