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• E-learning kreditek december 31-ig!
• Módosult az MNKS és a könyvvizsgálói
jelentésminták
• Online szóbeli vizsgák tapasztalatai
• Nemzetközi kitekintés

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI

TUDNIVALÓK AZ E-LEARNINGRŐL
Elérkezett az év vége és már csak néhány
nap áll a könyvvizsgáló kollégák rendelkezésére, hogy összegyűjtsék az idei évben is
a szakmai továbbképzés során a 20 kreditjüket.
A 2020. év, a vírushelyzetre tekintettel,
változást hozott az e-learning formában
teljesítendő kreditek arányában. Rendhagyó módon idén a szakmai továbbképzés során összesen 8 könyvvizsgálói kreditet szükséges e-learning keretében ös�szegyűjteni:
Központi szervezésű kötelező továbbképzés: Idén az elsőnapi 4 kredit tananyaga is e-learning formában az Oktatási Központ távoktatási rendszerén
keresztül érhető el, amihez a Kamara
erre dedikált, extra 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára.
Szabadon választott kreditek: Az általános továbbképzés nem központilag
szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában
kell teljesíteni, de akár mind a 8 szabadon választható kredit elérhető otthonuk kényelméből.
Idén tehát összesen 12 kreditnyi megtekintés biztosított központilag minden kamara tagnak külön térítés nélkül az Oktatási Központ tananyag kínálatából, segítve ezzel az egyéb szükséges kreditpontok összegyűjtését is.
(Egyes területi szervezetek ezen felül
is biztosítanak azonban a saját tagjaiknak további hozzáférési jogosultságokat.)
Akár valamennyi szükséges kredit
jét megszerezheti mindenki tehát
e-learning formában.
A kamara nyilvántartása alapján már
sokan sikeresen megtekintették a kötelező, első-napi oktatási anyagot, de bizony
vannak, akik még el sem kezdték a kreditpontok gyűjtését. Javasoljuk, hogy mielőbb nézzen szét az e-learning kínálatban, hogy idejében összegyűjtse minden
szükséges kreditjét!
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Kérjük, ne hagyja az utolsó hétre
a kötelező e-learning tananyagok
meghallgatását!
Egyrészt a folyamatos változások között naprakész tudásra tehet szert, számos aktuális kérdésre választ kaphat
szakanyagainkból, másrészt, amennyiben kérdése merül fel, most még az ünnepekig hátra lévő munkanapokon felvehetik a kapcsolatot a telefonos ügyfélszolgálattal is.
Az ünnepekig hátra lévő munkanapokon az Oktatási Központ Kft. munkatársai
szükség esetén készséggel állnak tagjaink
rendelkezésére, ám azt követően a telefonos ügyfélszolgálatuk már nem üzemel.
December 23-ától az év végéig már csak
elektronikus levélben tudnak segítséget
kérni programozóiktól az esetleges informatikai jellegű problémák megfelelő
megoldása érdekében.
Ezért arra kérjük a könyvvizsgáló
kollégákat, hogy mielőbb, de legkésőbb
december 22-éig lépjenek be a rendszerbe, ha nem is teljesítenek mindent
a megadott időpontig, ellenőrizzék be
tudnak-e jelentkezni, illetve felmerül-e
bármely egyéb kérdésük/problémájuk.
Ezúton hívjuk fel figyelmüket az alábbiakra.
Speciális minősítés: akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített
kreditre van szükségük, lehetőség szerint
ezeket a krediteket gyűjtsék össze először.

Teljesítési határidő: 2020. december 31.
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Adós kreditek: aki adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő is, találhat adós krediteket érő oktatási anyagokat is a tananyagok közötti választás során.
Ismétlés: 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 ellenben az összesen megtekinthető távoktatási
film személyenkénti 12 könyvvizsgálói kreditnyi mennyiségét terheli!)
Ellenőrző kérdések: az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi
ellenőrző kérdésre válaszolni kell ahhoz,
hogy a vonatkozó kreditek jóvá tudjuk írni.
Eldobás: amennyiben érdekesnek tűnik
egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszésüket, és nem azt szeretnék megtekinteni,
az első ellenőrző kérdés előtt válasszák az
„eldobás” funkciót, így „büntetlenül” másik előadás nézhető meg a megkezdett helyett.
Letölthető prezentációk érhetőek el az
egyes megtekintésre kiválasztott távoktatási anyaghoz (feltéve, hogy az előadó átadta azt közzétételre).
A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak,
és a saját adatoknál megtekinthetőek.
A tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a
többletkreditek átvitelére nincs lehetőség.
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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, s az online tér
szabadságát kihasználva megszerezni a
szükséges kreditpontokat.
Tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Központ irodáiban 2020. december 23-ától
2021 január 3-áig a telefonos és személyes ügyfélfogadás szünetel, így az ebben
az időszakban érkező megkereséseikre
csak ezt követően tudunk válaszolni.
Távoktatási programjaik (magyar idő
szerint) 2020. december 31-én éjfélig
érhetőek el a www.szamviteloktatas.hu
honlapjukon keresztül. A távoktatási továbbképzések teljesítéséhez szükséges év
végi tudnivalókat ide kattintva (https://
mkvkok.hu/tudnivalok-tavoktatasrol)
érheti el.
Az esetlegesen felmerülő informatikai
jellegű problémák megoldása érdekében
az info@softemit.hu e-mail címen programozóik készséggel állnak rendelkezésükre.

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!
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
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 költsé
gek elszámolása és adózása – minden, amit a pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magán
személyek 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,
szocho, 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 legKÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. DECEMBER
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frissebb, 2018-tól hatályos dokumentációs kötelezettségekkel kapcsolatos tapasztalatokig – 2 kredit
22. Saját tőke – esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre, probléma felvetések a gyakorlatból és azok megoldásai – 2 kredit
23. Ellenőrzések, önellenőrzések, javítások számviteli elszámolása – 2 kredit
24. Származékos (derivatív) ügyletek –
2 kredit
25. A számviteli törvény szerinti cash
flow-kimutatás – 2 kredit
26. FRISS FILM! A közbeszerzés világa
a könyvelők, könyvvizsgálók és adószakemberek szemszögéből – 2 kredit
27. FRISS FILM! 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
28. FRISS FILM! A 2020-as évközi és
az őszi adócsomagban elfogadásra
kerülő egyes 2021. évi adótörvény
változások – áfa, helyi adók, illetékek
– 2 kredit
29. FRISS FILM! Könyvvizsgálati dokumentációk tárolásának biztonságtechnikája – 1 kredit
30. FRISS FILM! Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF)
jogszabályi előírásai, a pénzügyi beszámolónak XBRL nyelven történő
előkészítése – 1 kredit
31. FRISS FILM! Covid-19 hatása a
könyvvizsgálatra – 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 – 1 kredit
2. Könyvviteli szolgáltatást végzők kö4
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telező továbbképzése államháztartási
szakterületen 2020 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára – 2 kredit
3. FRISS FILM! IFRS frissítés – új standardok és változások, A kulcsfontosságú könyvvizsgálati terültek bemutatása az audit jelentésben – jó példák az
elmúlt két évből – 1 kredit
4. FRISS FILM! A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és munkája a 2020-as évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével, Digitális
archiválás – 1 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 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
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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. Digitális szerződés és jelentés, avagy
e-aláírók hitelesen – 1 kredit
4. Jogszabályi megfelelőség vizsgálata,
technológia az auditban – hogyan
digitalizáljuk az audit feladatokat –
1 kredit
5. FRISS FILM! 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 – 1 kredit
6. FRISS FILM! A Tőkekövetelmények
és azok számítása a pénz és tőkepiaci
szervezeteknél – változások a CRD
szabályozásban; a kamarai minőségellenőrzés tapasztalatai a pénz- és
tőkepiac könyvvizsgálóinál – 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

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 tapaszta-

lattal, 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
webáruházát, ahol az Metrum Referencia könyvvizsgáló program 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. A
rendelések a karácsonyi rohanásban
átvehetőek az ország több, mint 3000
pontján: COOP Pontokon, MOL Pontokon, MPL csomagautomatáknál,
vagy Postákon, de akár házhoz is
rendelhetőek. Az ünnepi időszakban
érkező megrendeléseket 2021. január
5-étől adják postára munkatársaink.
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SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI

MÓDOSULT A MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTÁK
A módosult Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) 2020. december 30-tól lép hatályba. A módosítás
eredményeképpen pontosításra kerültek
az MNKS 31. és 32. pontjai, melynek értelmében a könyvvizsgálati dokumentáció megőrzési kötelezettsége a könyvvizsgáló szolgáltatóra vonatkozik.
A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai
Standardok Testülete (IESBA) által kiadott, felülvizsgált „Nemzetközi etikai
kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak
(a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyv (az
IESBA Kódex) magyar nyelvű fordítása

kalmazandó aktualizált könyvvizsgálói
jelentésminták az MNKS 4/A, 4/B, 5/A
és 5/B függelékeiben találhatók.
Az MNKS módosításokat a közfelügyeleti hatóság 2020.12.15-én hagyta jóvá, melyet a kamara elnöksége a
99/2020. (09.25.) számú elnökségi határozattal 2020. szeptember 25-én fogadott el.
Előzőeken kívül, annak érdekében történtek technikai jellegű módosítások az
MNKS-ben, hogy a jövőben egyszerűsödjön a nemzeti standardalkotási folyamat, különös tekintettel arra, amikor egy adott időpontban csak egy vagy

2021. január 1-jétől alkalmazandó a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi
LXXV. törvény alkalmazásában. Ennek
megfelelően, a nemzetközi etikai kódex
és az azt megalkotó IESBA módosult elnevezései miatt aktualizálásra került az
MNKS függelékeiben lévő könyvvizsgálói jelentésmintákban az etikai szakasz szövege. A 2021. január 1-jétől al-

néhány nemzetközi standard (ISA) változását szükséges átvezetni a nemzeti
könyvvizsgálati standardokon, de nem
módosul az MNKS által korábban már
befogadott összes nemzeti standard. Reményeink szerint, így a jövőben könnyebben nyomon követhetővé válik, hogy az
ISA-kon alapuló egyes nemzeti könyvvizsgálati standardok közül melyik standard mikortól hatályos, és egy adott módosítás mely standardokban hozott vál-
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tozásokat. Ez egyúttal azzal is jár majd,
hogy az egyes standardmódosítások alkalmával a jövőben mindig csak a módosított standard kerül kihirdetésre a kamara honlapján, nem pedig az MNKSben megnevezett teljes standardcsomag,
mint eddig. A módosítással érintett új
változata az adott nemzeti standardnak,
a kihirdetését követően elhelyezésre kerül a könyvvizsgálati standardok weboldalán az adott témaszámú standard legújabb változataként, az alkalmazása kezdő időpontjának a feltüntetésével.
A fentiek szerint módosított MNKS
alapján elsőként az ISA 250 (felülvizsgált) nemzetközi standardon alapuló nemzeti
standard módosul, melyről külön közleményben
adunk hírt.
A felülvizsgált könyvvizsgálói jelentésminták
2021. január 1-jétől alkalmazandók. Amennyiben egy könyvvizsgálati
megbízás végrehajtását
a megújult IESBA Etikai
Kódex hatálybalépésének
a napja előtt megkezdett
a könyvvizsgáló, abban
az esetben a megbízással kapcsolatban 2021.
január 1-jét követően kiadásra kerülő könyvvizsgálói jelentés esetében már az alább következő aktualizált jelentésmintákat kell
alapul venni. Ha azonban bármely okból
a könyvvizsgáló az ilyen megbízásra a
2020. december 31-ig érvényben volt korábbi jelentésmintát alkalmazta, még az
is elfogadható.
Könyvvizsgálati standardok 2021. január 1-től
2021. január 1-jétől alkalmazandó jelentésminták

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEMZETKÖZI HÍREK

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből származnak. A teljes cikkekért (angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlókban található linkre.

IAASB HÍREK
Új segédanyagot adott közre az IAASB a
lényeges hibás állítás kockázatainak felmérésénél alkalmazható automatizált
eszközök és technikák használatához

Az IAASB Technológiai Munkacsoportja egy nem kötelező érvényű segédanyagot
jelentetett meg azzal kapcsolatban, hogyan alkalmazhatóak az automatizált eszközök és technológiák a lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése során.
A kiadvány segíti a könyvvizsgálókat
abban, hogy megértsék, milyen típusú automatizált eszközöket és technikákat lehet használni, és ezek hogyan használhatók fel a kockázatértékelési eljárások végrehajtásában. Emellett olyan megfontolásokkal is foglalkozik a kockázatértékelési
eljárások szempontjából, amelyek abból
adódhatnak, ha a vizsgált társaság használ
olyan technológiákat, mint például a gépi
tanulás vagy a mesterséges intelligencia. A
teljes kiadvány az alábbi linken érhető el:
Non-Authoritative Support Material:
Using Automated Tools and Techniques
When Identifying Risks of Material
Misstatement in Accordance with ISA 315
(Revised) | IFAC (iaasb.org)
Új minőségbiztosítási standardokat ismertető videó
Az IAASB ismertető videó anyagot tett
közzé angol, spanyol és francia nyelven az
új és felülvizsgált nemzetközi minőségbiztosítási standardokkal kapcsolatban. Az
anyag ismerteti a standardok főbb jellemzőit, és segítséget nyújt az érdekelteknek a
bevezetés megkezdéséhez.

Az IAASB a közelmúltban hagyta jóvá az új és felülvizsgált minőségbiztosítási standard-csomagot, amelyet az IAASB
fölött álló Közfelügyeleti testület jóváhagyását követően fognak közzétenni. Az új
és felülvizsgált nemzetközi minőségbiztosítási standardok 2022. december 15-én
lépnek hatályba.
(Megjegyezzük, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok alapján végzett
könyvvizsgálatok tekintetében ezen módosított, illetve új IAASB standardokon alapuló magyar nemzeti minőségellenőrzési
standardok hatályba lépésének időpontját a Magyar Könyvvizsgálói Kamara fogja kihirdetni, a standardok lefordítását és
közfelügyeleti hatóság általi jóváhagyását
követően.)
Az ismertető videó anyag az IAASB
honlapján érhető el.

IFAC HÍREK
6-részes oktatási segédanyag a Pénzmosás elleni védekezéshez
Az IFAC az ICAEW-vel együttműködve
egy 6 részből álló oktatási segédanyagot

készített a Pénzmosás elleni védekezés témakörében, melynek első 3 része már elérhető az IFAC honlapján. Az ismertetők célja, hogy a szakma résztvevői jobban megismerjék, és átlássák, hogy mit is jelent a
pénzmosás, a gyakorlatban milyen ismertetőjegyei vannak, milyen kockázatokkal
kell szembenéznie a könyvvizsgálóknak,
és mit tehetnek ezen kockázatok mérséklése érdekében. Az oktatási segédanyag első
3 része az IFAC oldalán már elérhető: Anti-Money Laundering: The Basics | IFAC
(A kamara szakértői bizottsága már
tervbe vette a teljes sorozat magyar nyelvre való lefordíttatását.)

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Cselekvésre való felvívás: a kis- és középvállalkozások COVID-támogatáshoz való hozzáférésének támogatása szakmai
tanácsadás révén
Az SMEunited, az Accountancy Europe, az EFAA for SME és az ACCA felszólítja az európai intézményeket és a nemzeti kormányokat, hogy biztosítsanak jobb
hozzáférést a kis- és középvállalkozások
(KKV-k) számára a tanácsadási szolgáltatásokhoz, hogy támogassák őket ezekben
a kritikus időkben.
A COVID-19 válság továbbra is jelentős negatív hatást gyakorol a KKV-k százezreire. Az Európai Unió (EU) és a nemzeti kormányok már foglalkoznak ezzel a
kérdéssel, mivel határozott támogatási intézkedéseket hoztak a vállalatok, köztük
a KKV-k támogatására. Ezen intézkedések közül azonban sok meglehetősen ös�szetett, és a vállalkozásoknak tanácsra és
támogatásra lehet szükségük ahhoz, hogy
zökkenőmentesen és hatékonyan hozzáférhessenek ezekhez. A KKV-szövetségek
és a számviteli szakma szakértői fontos
szerepet játszanak a KKV-k túlélésének támogatásában, és megfelelő pénzügyi szakértelemmel rendelkeznek a kisvállalkozások jelenlegi helyzetével kapcsolatban.
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. DECEMBER
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A javaslatok a következőket tartalmazzák:
A z Európai Bizottságnak és a nemzeti
kormányoknak teljes mértékben és már
korai szakaszban be kell vonniuk ezeket a vállalkozásokat a KKV-támogatási
rendszerek megvitatásába és tervezésébe, hogy azok hatékonyak legyenek.
A kormányoknak biztosítaniuk kell,
hogy a KKV-k hozzáférhessenek a
szakmai tanácsadási szolgáltatásokhoz. Ezek a szakmai tanácsadási szolgáltatások segítsék a KKV-kat a következőkben:
– azonosítsák a vállalkozás számára legmegfelelőbb helyreállítási, támogatási
lehetőségeket
– segítsék őket a támogatási kérelmekhez szükséges dokumentáció elkészítésében
– nyújtsanak segítséget számukra stabil
pénzügyi tervek kidolgozásában, és a
támogatási összegek leghatékonyabb
felhasználásában.
Ezeket a rendelkezéseket bele kell foglalni az EU 2021-es gazdaságélénkíté-

•

•

•
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si és támogatási költségvetési kerete
alatt működő nemzeti gazdaságélénkítési és támogatási-tervekbe.
A támogatási kérelem iránti követelmények és eljárások általános egyszerűsítése és adott esetben összehangolása szükséges a különböző uniós és
nemzeti támogatási alapoknál.
Tovább a teljes anyagra

• a könyvvizsgálat
• az e-aláírás használata
• a kibocsátók felelőssége és a könyvvizsgálók felelőssége
• az ESEF dokumentumok más uniós
kötelezettségek teljesítésére való felhasználása
• hivatalosan kijelölt mechanizmusok
Tovább a teljes közleményre

Európai Bizottság értelmező közleménye az ESEF szerinti pénzügyi kimutatások elkészítéséről, könyvvizsgálatáról és közzétételéről
Az Európai Bizottság célja, hogy tisztázza az uniós jog egyes meglévő rendelkezéseit az egységes elektronikus
beszámolási formátumról (ESEF) szóló európai rendelettel összhangban készített pénzügyi kimutatások elkészítésére, ellenőrzésére és közzétételére vonatkozóan.
Az értelmező közlemény pontosítást tartalmaz az unió rendelkezéseivel
kapcsolatban a következő témaköröket
érintve:

Az ESEF bevezetésének egyéves elhalasztására vonatkozó tagállami lehetőség az Európai Parlament álláspontjától függ
Az Európai Tanács közölte álláspontját
az ESEF bevezetésének elhalasztásáról.
Álláspontja szerint a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy egy évvel elhalasszák az ESEF-követelmények alkalmazását. A tagállamok halasztási lehetősége
a háromoldalú egyeztetési folyamat eredményétől függ, amelynek során az Európai
Parlament és a Tanács megpróbál megállapodásra jutni.
Az Európai Tanács Európai Parlament
elé beterjesztett javaslata

•
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A VÉSZHELYZET ALATT TÖRTÉNŐ VIZSGÁZTATÁS TAPASZTALATAI
Az online vizsgáztatás tapasztalt előnyei:
a vizsgák megtartásának lehetősége,
pandémia alatt a fertőzésveszély elkerülése, az utazási idő
lecsökkenése,
költségmegtakarítás a vizsgázó szemszögéből (szabadság
kivétele, utazási költség csökkenése).

•
•
•

Az online vizsgáztatás tapasztalt hátrányai:
a vizsga időtartama alatt a még nem vizsgázók az online
várószobában tartózkodtak és csak engedéllyel léphettek be
az online vizsgaterembe, így ha a vizsga esetenként elhúzódik, nincs információ számukra ki, mikor következik,
a vizsgatétel kihúzása után a vizsgát azonnal meg kell kezdeni,
a technikai feltételeket (kamerakép, megfelelő minőségű
hang) számos vizsgázó nehezen tudta biztosítani,
a nem megengedett segédeszközök igénybevételi lehetőségének kizárása számos, eddig nem alkalmazott módszertan
bevezetését igényli,
a vizsga fokozottabb koncentrációt igényel a vizsgáztató és
a vizsgázó részéről is.

•

A koronavírus járvány gyors ütemű terjedése számos kérdést
vetett fel a szóbeli vizsgák megszervezése kapcsán az okleveles könyvvizsgálói képzés és a szakmai minősítő képzés során,
hiszen a vizsgákon résztvevők és a vizsgáztatók biztonságát,
egészségének védelmét is fokozottan szem előtt tartotta a
kamara. A hallgatók részéről is érthető volt az érdeklődés
a szóbelik megtartása vagy elhalasztása kérdésében. Így
a magyarországi veszélyhelyzet kihirdetése gyors lépésre
késztette az oktatási bizottságot.
„A jogszabályban kihirdetetett veszélyhelyzet esetén az oktatási
alelnök elrendelheti, hogy a szóbeli vizsga elektronikus kép és hang
továbbítására alkalmas eszköz (videokonferencia) útján kerüljön
lebonyolításra” rendelkezik a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának 103. pontja, valamint
a szakmai minősítő vizsgaszabályzatának 38/A. pontja. Ezek
alapján az oktatási bizottság az online eljárásrendet – a vizsgaszabályzat fent hivatkozott pontjainak eleget téve – készítette el
és tette közzé a kamara honlapján.
A vizsgázók elektronikus levélben értesítést kaptak a szóbeli
vizsga online formában történő megtartásáról, az online szóbeli vizsga pontos időpontjáról és elérhetőségéről. A vizsgabizottság az online szóbeli vizsga megkezdése előtt egyeztette és véglegesítette az írásbeli vizsgadolgozatok minősítését. Az eljárásrend részletesen ismertette a vizsgázás folyamatát, szabályait,
valamint az online vizsgaterem és online várószoba használatát.
Az online szóbeli vizsgák technikai lebonyolítása a Zoom alkalmazáson keresztül történt, az alábbi dátumok és vizsgázott
létszám szerint:
Megnevezés
szervezés és vezetési ismeretek
számvitel magyar szabályozása

Dátum
12. 09. és 10.10.
11.30.

Fő
49
10

számvitel nemzetközi szabályozása

11.30.

3

könyvvizsgálat és ellenőrzés

11.23. és 11.24.

20

•
•
•
•

Összességében a vizsga lebonyolítását mind a vizsgáztatók,
vizsgaelnökök, hallgatók megfelelőnek értékelték. Bár a legtöbbek számára az online vizsgázás új helyzetet jelentett, amely növelheti a vizsgadrukkot, a hallgatók többsége rugalmasan tudott
alkalmazkodni a szokatlan helyzethez, és felismerte, hogy a legtöbb dolog, ami a sikeres online vizsgához szükséges nagyon hasonló ahhoz, amit egyébként is ismertek a hagyományos vizsgáknál. Az egyik legnagyobb előnyök közé mindenki azt sorolta,
hogy az online szóbeli vizsgáztatás megtartása hozzájárult
ahhoz, hogy a felkészítő tanfolyamok után a vizsgázónak ne
kelljen hónapokat várni arra, hogy az egyes vizsgákat abszolválják, s tovább tudtak lépni a következő modulok tanulására, teljesítésére.
A tapasztalatok szerint a fiatal generációnak nem jelent problémát
az egyes alkalmazások telepítése és működtetése, de még számos
tennivaló akad a megfelelő eljárások bevezetése vonatkozásában.
A pandémia után az értékelni fogjuk a tapasztalatokat, amelyet
az okleveles könyvvizsgálói képzés, a kamarai tagok minősítő vizsgáztatásánál, illetve a továbbképzések során fel fogunk használni.
Minden új módszer bevezetése nehézségekkel jár, de a technikai fejlődés kikényszeríti az előretekintést, az alkalmazkodást és az
egyes módszerek folyamatos adaptációját az állandóan változó digitalizálódó világ kihívásaira.
Dr. Hegedűs Mihály
MKVK oktatási alelnök
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. DECEMBER
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VIZSGANAPTÁR 2021. ÉV
Könyvvizsgálói szakmai minősítő vizsgák
IFRS SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbeli

március 31.

október 27.

szóbeli

április 12-16.

november 8-12.

jelentkezési határidő

február 28.

szeptember 27.

KÖLTSÉGVETÉSI SZAKMAI MINŐSÍTŐ
VIZSGA
írásbeli

november 4.

szóbeli

november 16.

jelentkezési határidő

október 4.

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI SZAKMAI MINŐSÍTŐ
VIZSGA

PÉNZTÁRI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA

írásbeli

október 11.

jelentkezési határidő

szeptember 11.

BIZTOSÍTÓI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA

írásbeli

október 11.

írásbeli

október 11.

jelentkezési határidő

szeptember 11.

jelentkezési határidő

szeptember 11.

KIBOCSÁTÓI VÁLLALKOZÁSI SZAKMAI
MINŐSÍTŐ VIZSGA

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSI SZAKMAI
MINŐSÍTŐ VIZSGA

írásbeli

október 19.

írásbeli

október 19.

jelentkezési határidő

szeptember 19.

jelentkezési határidő

szeptember 19.

Szakmai kompetencia vizsgák
Egységes írásbeli és szóbeli vizsga

Vizsgajelentkezési határidő

2021. február 10-11.

2021. január 10.

2021. június 2-3.

2021. május 2.

2021. október 13-14.

2021. szeptember 13.

A tagjelölt abban az esetben jelentkezhet kompetencia
vizsgára, ha előzőleg az oktatási bizottság engedélyezte
számára a kompetencia vizsga letételét.
Szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése
A szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése iránti eljárásban első fokon a kamara oktatási bizottsága jár el, az eljárása díjmentes. A vizsga letételének engedélyezése iránti kérelem az oktatási bizottsághoz címezve
terjeszthető elő.
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Jelentkezés a szakmai kompetencia vizsgára
A vizsgára a kamara honlapjáról letölthető vizsgajelentkezési lapon lehet jelentkezni. A szakmai kompetencia vizsga díjköteles, a vizsga díja: 50 000,- Ft.
A vizsgadíjat a Kamara központi számlájára kell megfizetni a vizsgajelentkezéskor, a kérelemhez kérjük, csatolják a befizetést igazoló átutalási bizonylat másolatát.
Részletes információk a kamara szakmai kompetencia
vizsga oldalán.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA RENDKIVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI (2020. 11. 16.)
102/2020. (11.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a felvételi bizottság FEB/0667-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
103/2020. (11.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést, és a
felvételi bizottság FEB/0520-3/2020.

iktatószámú
hagyta.

határozatát

helyben

104/2020. (11.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a
kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának előterjesztés szerinti módosítását, melynek hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság
egyetértése szükséges.

105/2020. (11.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a kamara szakmai minősítő vizsgaszabályzatának előterjesztés szerinti módosítását,
amelynek hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges.
Budapest, 2020. november 16.
Dr. Pál Tibor
elnök

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI
HATÁROZATAI (2020. 11. 20.)
106/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a 2020. évi tag-, és
hozzájárulási díjbevétel alakulásáról, az
adatszolgáltatásból levonható következtetésekről szóló tájékoztatást.
107/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége jóváhagyta a „Jelentés a 2020. évi
adatszolgáltatások értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról” című
előterjesztést.
108/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja a kamara
2016-2020. évi működéséről, valamint az
elnökség és az elnök 2016-2020. évi tevékenységéről, a kamara 2016-2020. évekre
vonatkozó középtávú programjának végrehajtásáról szóló beszámolót.
109/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a fegyelmi megbízott
2016-2020. évi tevékenységéről szóló be-

számolóját és azt a kamara küldöttgyűlése
részére elfogadásra javasolja.

110/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a fegyelmi bizottság
2016-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése
részére elfogadásra javasolja.
111/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a szakmai alelnök és a
szakértői bizottság 2016-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra
javasolja.
112/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta az oktatási bizottság
2016-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése
részére elfogadásra javasolja.
113/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a felvételi bizottság

2016-2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése
részére elfogadásra javasolja.

114/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a minőségellenőrzési
bizottság 2016-2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
115/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében a területi szervezetek finanszírozására 2021. évben a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a területi
szervezetek finanszírozási modellje szerinti normatív alapon kerül sor, a területi szervezetek részére 2020. évben átadott pénzösszegeknek a 2020. december 31-ei kamarai taglétszámadatokhoz történő igazításával és a tárgyévre elfogadott közteher mértékének korrigálásával.
116/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a szakmai tagozatok működésének támogatására 2021. évben biztosítandó keKÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. DECEMBER
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retösszegen az alapszabály 412/A. pontjában meghatározott mértékhez képest nem
kíván változtatni.

117/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a kamarai üzletrészek után 2021. évben az érintett gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének, eredményének ismeretében későbbiekben meghatározandó összegű osztalék kifizetését szorgalmazza.
118/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2021. július 1. – 2022. június 30.
időszakban is biztosítani kívánja a tagság
részére 300 fő egyidejű hozzáférését az
OptiJus jogtár szolgáltatáshoz. Ennek érdekében az elnökség megbízta a főtitkárt
az árajánlat bekérésével.
119/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2021. július 1. – 2022. június 30.
időszakban is biztosítani kívánja a tagság
részére 3.000 fő egyidejű hozzáférését az
Creditcontrol Kft. cégtár szolgáltatáshoz.
Ennek érdekében az elnökség megbízta a
főtitkárt az árajánlat bekérésével.
120/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a bizottsági tagok és az OKKT tagok
részére a 2016. január 1-jei hatállyal megállapított kamarai tiszteletdíjakhoz képest
2021. január 1-jei hatállyal 20%-os mértékű tiszteletdíj emelést szorgalmaz, a többi
tisztségviselő és testületi tag tiszteletdíjának változatlanul hagyása mellett.
121/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a kamarában 2021. évben a későbbiekben meghatározandó mértékű
bértömegfejlesztést javasol biztosítani, differenciálási lehetőséggel.
122/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök12
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ségének döntése értelmében a 2021. évi
üzemgazdasági terv 2021. évi küldöttgyűlésen történő elfogadásáig kötelezettségvállalás a tárgyévben az előző évi bázis
alapján, arányosan annak 1/12-ed részéig történhet azzal, hogy a hatósági feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében, indokolt esetben az előző évi arányos költségeknél nagyobb mértékű kiadás is teljesíthető, illetve bevétel is beszedhető az elnökség utólagos tájékoztatása mellett.
Az elnökség – az elfogadott kötelezettségvállalási szabály megtartása mellett az üzemgazdasági terv következő ütemezését fogadja el:
Ütem
Határidő, időpont
A terv előkészítéséhez szükséges egyes 2020. november
1. döntések meghoza20-ai elnökségi
tala (1-6. számú haülés
tározati javaslatok)
A központi szervek és
a területi szervezetek
2021. január 31.
2.
tervjavaslatainak
megküldése
A kamara összesített
3. üzemgazdasági tervének elfogadása

2021. áprilisi
kibővített
elnökségi ülés,
2021. májusi
küldöttgyűlés

123/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2020. III. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette, a tájékoztató melléklete szerinti terven felüli kötelezettségvállalásokat
utólagosan jóváhagyta.
124/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2021. I. félévi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadta.
125/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében az 502/2020.
(XI. 16.) Korm. rendelet 16. §ának (1) bekezdése, illetve a 2020. évi LVIII. törvény
120. § (2) bekezdése alapján 2020. december 18-án elektronikus hírközlő eszköz út-

ján online választási küldöttgyűlés összehívására kerül sor, az előterjesztés szerinti
napirendi pontokkal.

126/2020. (11.20.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kamara
2020. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.
127/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a „Minőségellenőrzés 2020. című oktatás” továbbképzési anyag elkészítése és
előadása tárgyában kötendő megbízási
szerződést az előterjesztésben feltűntetett
díjazás ellenében jóváhagyta.
128/2020. (11.20.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a közfelügyeleti hatósággal folytatott
időközbeni egyeztetésekre tekintettel a
104/2020. (11.16.) számú elnökségi határozatot visszavonta.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési
és vizsgaszabályzatának előterjesztés szerinti módosítását, melynek hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság egyetértése
szükséges.
129/2020. (11.20.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a közfelügyeleti hatósággal folytatott
időközbeni egyeztetésekre tekintettel a
105/2020. (11.16.) számú elnökségi határozatot visszavonta.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a kamara szakmai minősítő vizsgaszabályzatának előterjesztés szerinti módosítását,
amelynek hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges.
Budapest, 2020. november 30.
Dr. Pál Tibor
elnök

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

KAMARAI VÁLASZTÁSOK
A 2020-as év vége felé közeledve, a választások végéhez is
közelítünk. Idén – 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. Hamarosan kiderül, kik lesznek a következő 5 évre a kamara választott tisztségviselői.
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 tagokat képviselő elnökségi tag személyéről a szüneteltető küldöttek egyhangúan döntöttek és dr.
Ferenczy Juditot választották meg 2020. november 3-án.
A könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag
választása keretében is lezárult a szavazás, a 2020. nov-

•

•

ember 27-i összesítés alapján a könyvvizsgáló cégek Dr.
Biró Zoltánt választották meg elnökségi tagnak.
Küldöttgyűlési választások: az ajánlási eljárás 2020.
november 17.–november 30. között zajlott, a küldötti
ajánlások összesítése és a jelölőlista közzététele december 9-én történt meg. A jelöltek bemutatkozói elérhetőek
honlapunkon. A választási küldöttgyűlés időpontja 2020.
december 18.
Az országos választási eredményről készített áttekintőnk és
a megválasztott szüneteltető tagokat és könyvvizsgáló cégeket 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.

•

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 közzététell

FELVÉTEL A KAMARÁBA
Név

Nyilvántartási
szám

Cím

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Bolvári Norbert

007467

2251 Tápiószecső, Sági út 5.

2020/12/01

Dzsudzsák Zsolt

007468

4030 Debrecen, Szentes utca 23.

2020/12/01

Ertsey-Ivanics Krisztina

007469

4027 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 33.

2020/12/01

Germán-Huszár Melinda

007470

1119 Budapest, Andor utca 25. A lph. 3. em. 10.

2020/12/01

Gyurkáné Bertók Cecília

007471

1172 Budapest, XVII utca 6.

2020/12/01

Holovitz-Simon Zsüliet Angelika

007472

5000 Szolnok, Mártírok útja 15-17. A ép. 2. em. 20.

2020/12/01

Juhászné Ladányi Ilona Erzsébet

007473

6100 Kiskunfélegyháza, Korona utca 2. 1. em. 10.

2020/12/01

Klinger Zoltán

007474

1038 Budapest, Iskola utca 7.

2020/12/01

Molnár László

007475

3390 Füzesabony, Szentkorona út 10. A ép.

2020/12/01

Stéber Judit

007476

1165 Budapest, Koronafürt utca 13. II. em. 6.

2020/12/01
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FELVÉTEL A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBA
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

Bo-Cla Bt.

004370

2700 Cegléd, Kőrösi út 24.

2020/12/01

DSH AUDIT Kft.

004371

2040 Budaörs, Pántlika utca 2. C ép.

2020/12/01

E + E Kft.

004372

3713 Arnót, Esze Tamás út 12.

2020/12/01

SM Számrend Kft.

004373

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 5. fszt 2.

2020/12/01

Vasvári-Audit Kft.

004374

1039 Budapest, Zrínyi utca 41.

2020/12/01

KAMARAI TAGSÁG MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Név

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

Balló Zsuzsanna

002264

2020/11/11

Békási Ilona

006110

2020/11/12

Fajtáné Hümpfner Zsuzsa

006594

2020/12/01

Gál Istvánné

004956

2020/11/12

Gyeraj Jánosné

002792

2020/11/11

Hernádi László

006842

2020/11/30

Kaszás Levente

006809

2020/11/10

Kiss Tiborné

000379

2020/11/12

Melhartné Nagy Erika

000708

2020/11/16

Pelléné Polónyi Ágnes

001305

2020/11/17

Plutzerné Gacs Katalin

004436

2020/11/13

Rutterschmid László

004164

2020/11/16

Szabóné Vizin Mária

002244

2020/11/17

Tamók Zoltán

006841

2020/11/30

Zimmermann Józsefné dr.

000447

2020/11/13

Zsombok János

005667

2020/11/25

TÖRLÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

AUDITEAM-4 Kft.

001210

1137 Budapest, Jászai Mari tér 5. 3. em. 14.

2020/12/01

B.I.G. AUDIT Kft.

002073

1032 Budapest, Föld utca 59.

2020/12/01

DELTA-KONTROLL Kft.

002492

2370 Dabas, Berkenye utca 6/a.

2020/12/01

GYENEI ÉS LÁSZLÓ Kft.

002006

6000 Kecskemét, Liliom utca 8.

2020/12/01

Kalkulus Audit Kft.

004291

6800 Hódmezővásárhely, Radnóti Miklós utca 2.

2020/12/01

KÖRÖS-LAND Kft.

001138

5600 Békéscsaba, Degré utca 2.

2020/12/01

M FILIA Kft.

000443

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 3. I/2. lp.

2020/12/01

PREV AUDIT Kft.

004169

6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.

2020/12/01

QUALIDITOR Kft.

001772

1095 Budapest, Mester utca 36. 1. em. 4.

2020/12/01

TABULA RASA Bt.

000726

9700 Szombathely, Szabó M. utca 22.

2020/12/01
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