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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI

A KAMARA 2021. ÉVI TERVEZETT SZAKMAI
ÉS NEMZETKÖZI FELADATAI

A kamara szakmai alelnöke januárban
számolt be a Szakértői Bizottság 2021
évre tervezett feladatairól az elnökségnek. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – az ez évre kitűzött legfontosabb szakmai feladatainkat ismertetjük.

IRÁNYMUTATÁSOK, AJÁNLÁSOK,
ÁLLÁSFOGLALÁSOK
A bizottság 2021-ben is növelni kívánja
azoknak a szolgáltatásoknak a színvonalát, hatékonyságát, szakszerűségét és
gyorsaságát, amelyekkel a kamara segíteni és támogatni tudja a kamarai tagok
munkáját, a nemzeti könyvvizsgálati
standardok követelményeinek megfelelő könyvvizsgálatok megvalósítását. Kiemelt prioritást élvez a könyvvizsgálók
szélesebb körét érintő, általuk felvetett
vagy a bizottság által fontosnak ítélt témákban az egységes szakmai megítélésre vagy eljárásra vonatkozó szakmai állásfoglalások, valamint könyvvizsgálati
szakmai módszertani útmutatók, segédletek kidolgozása és kiadása. 2020-ban a
COVID-19 világjárvány miatt kialakult
és mára már tartóssá vált rendkívüli helyzet jelentőségére tekintettel a Szakértői
Bizottság (SzB) létrehozta a kamara honlapján a „Vírus Híradó és Tudásbázis” elnevezésű weboldalt, amelyen a könyvvizsgálói szakmának a helyzethez való alkalmazkodásával kapcsolatos nemzetközi és hazai útmutatásokat, szakmai állásfoglalásokat, aktualitásokat lehet megtalálni. 2021-ben folytatódik a weboldal további működtetése, a pandémiás helyzethez kapcsolódóan elérhető legfontosabb
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nemzetközi és hazai szakmai álláspontok
és tudásanyagok megosztása.
2021-ben is folytatódik a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok („ISA”)
változásainak szükség szerinti átvezetése és implementálása a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardba („MNKS”).
Ez az idén összesen 7 db nemzetközi
standard vagy standard módosítás magyar nyelvre történő lefordíttatását és
magyar nemzeti könyvvizsgálati standardként való bevezetésére vonatkozó
projektek elindítását jelenti. Ezek a következők:
a felülvizsgált ISA 540 Számviteli
becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata
a felülvizsgált ISA 315 A lényeges hibás állítás kockázatának azonosítása
és felmérése
ISA 220 (Revised) Quality Managment
for an audit of financial statements
(Minőségmenedzselés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatában)
ISQM 1 Quality Management for
firms that perform audits or reviews
of financial statements, or other assu
rance or related services engagements
– ez a standard a jelenleg érvényes
ISQC1 minőségellenőrzési standardot fogja felváltani
ISQM 2 Engagement quality reviews
(Megbízás belső minőségellenőrzése)
témájú nemzetközi standardok lefordíttatása és magyar nemzeti standardokként való bevezetése
a felülvizsgált ISRS 4400 Megbízás
pénzügyi információk megállapodás
szerinti vizsgálatának végrehajtására
témájú nemzetközi standard
az ISAE 3410. Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások témájú nemzetközi standard.
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ÁLTALÁNOS SZAKMAI FELADATOK
A bizottság az előző évhez hasonlóan,
2021-ben is feladatának tekinti a jogszabályi környezet és előírások változása nyomán felmerülő sajátos igények alapján a
különféle jogszabályokban előírt könyvvizsgálói jelentéstételi kötelezettségek
értelmezését, az egyes nemzeti standardok hatókörébe való besorolását, valamint szükség esetén további új jelentésminták kidolgozását vagy aktualizálását.
2021-ben ezen a területen a következő
feladatokat tűzte ki a bizottság:
A volt KATA-s adózók számviteli törvény hatálya alá történő áttéréshez, illetve visszatéréséhez kapcsolódó nyitómérlegre adandó könyvvizsgálói jelentésminta kidolgozása, mely jelentésminta a kamara honlapján 2021.
január 19-én közzétételre került.
A z energiaipari ágazatokban törvényi
szinten előírt számviteli szétválasztással összefüggő könyvvizsgálói feladatok várhatóan 2021 folyamán hatályba lépő törvénymódosításaira tekintettel, a korábbi SzB ajánlás szerinti könyvvizsgálói jelentésminta felülvizsgálata és átdolgozása.
A bizottság közreműködik annak kialakításában, hogy a tőzsdei kibocsátókra az EU-s szabályozás által előírt
ESEF (Egységes Elektronikus Beszámolási Formátum) követelményeinek
való megfeleléshez ezen cégek könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak
milyen feladatai és milyen jelentéstételi kötelezettségei vannak, illetve azt
milyen formában kell teljesíteni.
A társasházakkal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok jellege, hatóköre
és a könyvvizsgáló jelentéstételi kötelezettsége a társasházi törvényben
foglalt „gazdasági ellenőrzést segítő
személy”-re vonatkozó előírásokkal
összhangban.
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI
A bizottság folyamatosan figyelemmel
kíséri a szakmai tagozatok működését
és a feladatkörével összefüggő témákban
szakmai támogatást nyújt a tagozatoknak. A kamara bizottságaival, a tagozatokkal együttműködve, véleményezési,
észrevételezési jogával élve, figyelemmel
kíséri mindazokat a kiadványokat, módszertani útmutatókat, segédleteket, állásfoglalásokat, szabályzatokat, amelyek
a kamara nevében kiadásra kerülnek.
A bizottság szorosan együttműködik
az Oktatási Bizottsággal a könyvvizsgálók éves kötelező továbbképzése témaköreinek kialakításában, és véleményezi
az elkészített kötelező oktatási tananyagokat.
A bizottság a Minőség-ellenőrzési Bizottsággal közös feladatként részt vesz
a minőség-ellenőrzési kérdőívek rendes
éves aktualizálásának munkájában, a minőség-ellenőrzési módszertani útmutató
felülvizsgálatában és szükség szerinti átdolgozásában, továbbá a minőségellenőrök éves felkészítő továbbképzésén.
Továbbra is fontos feladat a Konzultációs szolgálat hatékony működtetésének koordinálása. A Konzultációs szol-

gálat működését a bizottság szakmailag
felügyeli, de e helyütt is hangsúlyozzuk,
hogy a beérkező kérdésekre kialakított
egyéni szakértői válaszok nem minősülnek a kamara hivatalos álláspontjának.
Az elmúlt néhány évben sok esetben igen
összetett és akár teljesen egyedi ügyekben kérik a Konzultációs szolgálat segítségét, melyek között megnövekedett a jogi és etikai jellegű kérdések száma. Erre
a Konzultációs szolgálat nincs felkészülve, illetve ez nem szerepel ennek a szolgáltatásnak a megcélzott keretei között.
Az etikai tárgykörbe tartozó kérdések így
a jövőben a Fegyelmi Bizottsághoz kerülnek továbbításra, amely az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően jogosult
a kamara részéről etikai állásfoglalások
kialakítására.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
A szakmai alelnök részt vesz a nemzetközi szervezetek legfontosabb ülésein, úgymint a Visegrádi 4-ek éves tanácskozásán, valamint az IFAC és az Accountancy
Europe (AE) legfontosabb tagszervezeti
(virtuális) ülésein.
Mind az IFAC, mind az Accountancy

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

IFAC HÍREK
Újabb Figyelemfelhívás a Covid-19 miatti visszaélések veszélyére
Az IFAC publikálta
az IESBA-IAASBIRBA közös kiadványát, amely felhívja a
figyelmet arra, hogy a
Covid-19 miatti helyzet lehetőséget teremthet fokozott visszaélések elkövetésére, melyek felderítésében a pénzügyi

beszámolók könyvvizsgálóinak vezető
szerepet kell vállalniuk.
A világjárvány számos vállalat számára
pénzügyi nehézségeket okozott, ami illegális tevékenységekre ösztönző környezetet eredményezhetett.
Erre válaszul az IESBA-IAASB-IRBA
közös publikációjukban arra emlékeztetik a könyvvizsgálókat, hogy etikai felelősségüknél fogva – az IESBA etikai kódexének támogatásával – vezető szerepet
játszhatnak a csalások előfordulásának
minimalizálásában, valamint a közérdek

Europe rendszeresen kér különböző
szakmai témákban véleményt, információt a helyi tapasztalatokról, megoldásra váró kérdésekről, melyek felhasználásával tagországi helyzetjelentéseket, felméréseket, kiadványokat készítenek és
publikálnak. A szakmai alelnök gondoskodik róla, hogy mind az IFAC, mind az
Accountancy Europe részéről érkező, a
könyvvizsgáló szakmát érintő aktuális
hírekről a kamarai tagság rendszeres és
tartalmas tájékoztatást kapjon a Könyvvizsgálók Lapja „Nemzetközi hírek” rovatán és a kamara honlapján keresztül.
Az IFAC tagsági kötelezettségek szerinti kamarai helyzetjelentésről szóló Akcióterv soron következő teljes körű beszámolási feladata 2023-ban esedékes.
Az Akciótervben való helyzetjelentés ös�szeállításában a Szakértői Bizottság koordinációs szerepet tölt be, lévén az egyes
szakmai területekre (továbbképzés, etikai és fegyelmi ügyek, minőségellenőrzés) vonatkozó helyzetjelentés felmérése
és kidolgozása a kamara illetékes bizottságainak jelentős szakmai közreműködését igényli.
Tejles 2021. évi feladatterv

védelme érdekében a gyanított vagy észlelt csalások felderítésében. A könyvvizsgálóknak be kell azonosítaniuk és meg
kell érteniük azon ösztönzőket és lehetőségeket, amelyek a vállalatokat csalás
elkövetésére késztetik. A publikáció foglalkozik a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során érvényes, a csalás felderítésével kapcsolatos megfontolásokkal is, valamint azzal, hogy a nemzetközi
etikai standardok (IESBA etikai kódex)
miként segíthetik a könyvvizsgálót a kódex alapelveit fenyegető megnövekedett
veszélyhelyzetek felismerésében és kezelésében.
Teljes publikáció: Staff Alert Navigating
the Heightened Risks of Fraud and Other
Illicit Activities During the COVID-19
Pandemic | ifac.org
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IAASB HÍREK
Konzultáció az IESBA Etikai kódex
módosításáról
Az IAASB bátorítja az
érdekelt feleket, hogy
minél szélesebb körben
vegyenek részt a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók definíciójával kapcsolatos IESBA-konzultá
cióban.
A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai
Standardok Testülete (IESBA) közzétette módosítási javaslat tervezetét (ED) az
IESBA kódex-szel kapcsolatban. A tervezet kiszélesíti a közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodó (PIE) meghatározását,
annak érdekében, hogy a jogalanyok szélesebb körét foglalja magába, tekintettel
a pénzügyi helyzetükhöz fűződő közérdek szintjére. Továbbá, a "tőzsdén jegyzett gazdálkodó egység" (listed entity) kifejezést is felváltja a "nyilvánosan forgalmazott gazdálkodó egység" (publically
traded entity) kifejezéssel, és újradefiniálja a kategóriát.
Az IAASB szorosan együttműködött
az IESBA-val ebben a projektben, felismerve, hogy a közérdekű szervezetek
döntő szerepet játszanak a globális piacokon. A könyvvizsgálati és etikai standardok konvergenciája közérdeket szolgál, így az IAASB mérlegelte a standardokra gyakorolt lehetséges hatásokat, és
sürgeti az IAASB valamennyi érdekelt
felét, hogy vegyenek részt a konzultációban az IAASB standardokra gyakorolt lehetséges jövőbeli következmények miatt.
A javaslat jobb megértése és a nyilvános konzultációban való részvétel ösztönzése érdekében az IESBA februárban
további útmutató anyagokat tesz közzé,
márciusban pedig két webinárt is tartanak.
Teljes tájékoztató: IAASB Encourages
Broad Stakeholder Participation in
IESBA Consultation on Public Interest
Entity Definition | IFAC
4
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ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Myles Thompson kifejti álláspontját a
könyvvizsgálat jövőjével kapcsolatban
Az ICAEW Insight-ban 2021. január 29én megjelent cikkben, Myles Thompson, az Accountancy Europe jelenlegi
elnöke kifejtette nézőpontját azokról a
tényezőkről, melyekkel a könyvvizsgáló
szakmának foglalkoznia kell annak érdekében, hogy konzisztens minőséget
lehessen elérni kontinens-szerte.
Thompson és csapata 6 kritikus területet azonosított, többek között a
nem pénzügyi információkról szóló beszámolást, felelős vállalatvezetést, és a
könyvvizsgálat jövőjét.
A cikkben Thompson megfogalmazza, hogy az audit szakma szeretne fejlődni, és jobban megfelelni a befektetői
elvárásoknak. Az Accountancy Europe
elkezdte feltérképezni ezeket az elvárásokat, és első lépésként közzétett két
publikációt, egyik a csalás témájával,
a másik a vállalkozás folytatásának elvével foglalkozik. A publikációkban az
Accountancy Europe azokat a kérdéseket járja körül, hogy milyen területeken tudna a könyvvizsgálati szakma
többet tenni.
Thompson szintén kifejtette, hogy véleménye szerint pár éven belül az amerikai Sarbanes-Oxley törvényhez (SOX)
hasonló szabályozás fog megjelenni
mind az Egysült Királyság, mind az EU
területén. Mint elmondta, ez egy pozitív
lépés lenne, mivel az amerikai tapasztalatok azt mutatják, hogy a SOX bevezetése csökkentette a vállalati csődök,
visszaélések és a jelentős hiba miatt módosított beszámolók számát.
Thompson szerint az audit szakmának egyértelműbbé kellene tenni, hogy
mi az audit, hogyan működik, és milyen értéket képvisel a könyvvizsgálatot igénybe vevő vállalkozások számára.
A cikk teljes terjedelmében: A unified
approach on the future of audit | ICAEW

Az Accountancy Europe által kiadott
publikációk a Csalás és a Vállalkozás
folytatásának elve témában:
Going concern
recommendations
and Fraud
recommendations
to strengthen the
financial reporting
ecosystem
Fokozódó koncentráció a közérdeklődésre számot tartó cégek könyvvizsgálatánál
Az Európai Bizottság jelentése megerősíti, hogy fokozódik a koncentráció a könyvvizsgálati piacon a közérdeklődésre számot tartó vállalkozások esetében
Az Európai Bizottság (EB) közzétette a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálatának uniós piaci alakulására vonatkozó értékelésének eredményeit. Az értékelés a 2015–
2018-as évekre vonatkozik. A jelentés
kiemeli a következőket:
Csökkent a könyvvizsgálók, és
könyvvizsgáló cégek száma az EUban, ezzel kevesebb választási lehetősége adódik a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodóknak is.
A közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodók könyvvizsgálatának
piacán folytatódott a koncentráció,
a legtöbb országban a Big4 cégek
dominálnak. A jelentés hozzáteszi,
hogy az összeférhetetlenség kezelésére hozott intézkedések, mint például a könyvvizsgálók kötelező rotációja vagy a nem könyvvizsgálói
szolgáltatások nyújtásának korlátozása tovább ronthatja a piaci koncentrációt azáltal, hogy tovább korlátozzák a közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodók választási lehetőségeit a könyvvizsgálók közül.
Továbbra is kihívást jelent a minőségi hiányosságok értékelése, egyrészt
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a magas kockázatú ellenőrzött ügyfelek nem megfelelő monitoringja,
másrészt a könyvvizsgáló cégek
belső minőségellenőrzési rendszereinek hiányosságai miatt.
Szintén kihívást jelent az Audit Bizottságok (AC) teljesítményének értékelése a tagállamok eltérő megközelítése miatt. 21 tagállamban az
AC-k az illetékes nemzeti hatóságok
felügyelete alatt vannak, míg a többi
tagállamban nem.
Végezetül az Európai Bizottság tanulmányt indított az uniós könyvvizsgálati jogszabályoknak a könyvvizsgálati piacra gyakorolt hatásairól.
A tanulmány beépül majd a könyvvizsgálati keretelvek hatékonyságának jövőbeli felülvizsgálatába az átláthatóság, a
könyvvizsgálati minőség és a piaci verseny tekintetében különös tekintettel a
közérdeklődésre számot tartó vállalkozásoknál. Az értékelés azt is megvizsgálja, hogy a Covid-19 által okozott gazdasági válság milyen hatást gyakorol a
könyvvizsgálati ágazatra.
Az EB jelentése magyar nyelven

•

Az Accountancy Europe kiadványsorozatot jelentet meg a KKV kockázatkezelésről
A kis- és középvállalkozások döntő szerepet játszanak az emberek mindennapi életében és a gazdaságban.
Az előttük álló kockázatok kezelése
alapvető fontosságú az EU gazdasági
ellenállóképessége szempontjából. A
számviteli szakemberek jó helyzetben
vannak ahhoz, hogy segítsék a KKV tulajdonosokat üzleti kockázataik kezelésében.

Az Accountancy Europe elindítja
KKV kockázatkezelési kiadványsorozatát, amely a számviteli szakma szerepét
vizsgálja abban, hogy egy erős kocká-

zatkezelési kultúra alakuljon ki a KKV
ügyfelek körében. A KKV-k számára
fontos, hogy elkezdjenek foglalkozni
ezekkel a kockázatokkal, hogy a gyakorlatban kezelni tudják őket.
Tovább a kiadványsorozat indító részére: Accountancy Europe SME risk
management series introduction paper
Accountancy Europe kiadvány: KKV
kockázatkezelés- Fizetésképtelenség

Európában évente mintegy 200 000 vállalat megy csődbe, ami 1,7 millió munkahely megszűnésével jár. A COVID-19
válság és gazdasági visszaesés tovább
rontotta a helyzetet, és példátlanul nagy
terhet rótt Európa kis- és középvállalkozásaira (KKV-k). A legrosszabb pedig még hátravan, mivel a kormányok
előbb-utóbb berekesztik a jelenlegi
COVID támogatási intézkedéseket.
A pénzügyi nehézségek és a fizetésképtelenség visszatérő kockázatot jelentenek a kisvállalkozások számára.
A vállalkozók a saját vállalkozásuk működtetésének és irányításának szakértői, de különösen a kisebb vállalatok
számára nehéz erőforrásokat fordítani
arra, hogy felmérjék az üzleti tevékenységüket érintő összes lehetséges kockázatot.
A könyvelők segíthetik a KKV-k vezetését feladataik ellátásában, biztosíthatják, hogy a vállalkozás fenntartható módon működjön, és hogy a
pénzügyek rendben legyenek.
A kiadvány felvázolja a KKV-k előtt
álló főbb fizetésképtelenségi kockázatokat és kihívásokat. Kiemeli, hogy a
számviteli szakemberek milyen szerepet játszhatnak a kockázatok kezelésében, az azokra való felkészülésben, a figyelmeztető jelek azonosításában, KKV
ügyfeleik jobb kiszolgálása érdekében.

A kiadvány két ellenőrző listát is tartalmaz, amelyek támogatják a könyvelőket
az ügyfeleik fizetésképtelenségi kockázatainak csökkentésére irányuló munkájában.
A teljes kiadvány angolul: Accountancy
Europe SME-insolvency
ICAEW publikáció „Covid-19: a Lényegesség meghatározása”
Az ICAEW (Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete) weboldalán nemrég megjelent publikáció célja, hogy hasznos emlékeztetőt adjon a
könyvvizsgálati lényegesség meghatározásával kapcsolatos megfontolásokról, valamint arról, hogy ezek a megfontolások hogyan lehetnek relevánsak
a jelenlegi környezetben.
Függetlenül attól, hogy a vállalkozások átmeneti visszaesést vagy radikálisabb változásokat tapasztalnak-e, a
COVID-19 valószínűleg hatással lesz
arra, hogy az auditok során a lényegességet hogyan határozzák meg a könyvvizsgálók, és ehhez milyen viszonyítási
alapot használnak fel. A könyvvizsgálóknak meg kell fontolniuk, hogy a vállalkozásoknál a COVID-19 miatt bekövetkezett változások befolyásolják-e a
lényegesség meghatározását. A könyvvizsgálóknak bonyolult döntéseket kell
hozniuk a lényegességről, és fontos,
hogy azokat egyértelműen dokumentálják az könyvvizsgálati dokumentációban.
Valószínű, hogy általánosságban a lényegesség a korábbiaknál alacsonyabb
szinten lesz meghatározva, ami növelheti a szükséges vizsgálatok hatókörét
és mértékét, de ez alól vannak kivételek.
A publikáció azokat a kérdéseket veszi sorra, amelyet a könyvvizsgálóknak
a jelen helyzetben mérlegelniük kell a
lényegesség, valamint a végrehajtási lényegesség meghatározásának folyamatában.
A publikáció elérhetősége: COVID-19:
determining materiality | ICAEW
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AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
Már elérhető a távoktatási továbbképzés
A Kamara megbízásából Oktatási Központunk biztosítja az idei évben is a
könyvvizsgálók távoktatási továbbképzését, ami széles filmpalettájával már
elérhető az érdeklődők számára.
A kamarai tag könyvvizsgálók idén is
8 kreditpont értékű tananyag szabad kiválasztására kapnak térítésmentes lehetőséget, ami mellett, az első napi továbbképzési anyag megjelenése után, erre
dedikált 4 kreditnyi hozzáférési jogosultság is megillet majd mindenkit. Ehhez február 4-étől a megszokott módon,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján a távoktatási menüponton keresztül jelentkezhetnek be a rendszerünkbe.
A Kamara egyes területi szervezetei
ezen kívül is biztosítanak a saját tagjaik
számára (változó mennyiségben) távoktatási hozzáférési jogosultságokat.
Fontos, hogy aki az okleveles könyv
vizsgálók közül szerepel a Pénzügy
minisztérium által vezetett adótanács
adói, adószakértői vagy okleveles adószakértői regiszterben is, annak az adótanácsadók, adószakértők és okleveles
adószakértők nyilvántartásba vételéről
és továbbképzéséről szóló a 263/2018.
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint évente kötelező
részt vennie (adós) szakmai továbbképzésen, illetve továbbképzéseken és ezzel
legalább 20 kreditpontot kell gyűjtenie.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a honlapunkon található oktatási anyagok (filmek) között vannak olyanok, amelyek a
könyvvizsgálói kreditpontok mellett
adós kreditpontokat is érnek, ezért aki
az adószakemberek fent hivatkozott továbbképzési rendszerében is gyűjt krediteket, annak a filmek kiválasztásakor
érdemes erre is tekintettel lenni.
A Rendelet szerint viszont már nem
csak az adószakemberek fent hivatkozott nyilván
tartásaiban szereplő személyeknek, hanem az ezek valamelyi
6
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kébe felvételüket kérőknek is részt kell
venniük ilyen szakmai továbbképzésen
(előzetes továbbképzés). Az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítését (a
nyilvántartásba való felvételt megalapozó kérelem benyújtását megelőző egy
esztendőn belül 20 kreditet kell összegyűjteni) a regisztrációs kérelem mellé
csatolt igazolásokkal kell bizonyítani. A
továbbképzés tehát ahhoz is segítséget
nyújt, hogy valaki például az adószakértői regiszterbe felvétesse magát.

FILMKÍNÁLAT
1. Vagyonértékelés könyvvizsgálók és
gazdasági döntéshozók számára –
2 kredit
2. 
A pénzegység alapú statisztikai
mintavétel elmélete és gyakorlata –
2 kredit
3. A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában – 2 kredit
4. A z átalakulás, egyesülés, szétválás
könyvvizsgálata – 2 kredit
5. A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat folyamatára (smart audit) –
1 kredit
6. 
Információbiztonság az Egységes
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében – 2 kredit
7. A 2020-as évközi és az őszi adócsomagban elfogadásra kerülő egyes
2021. évi adótörvény változások –
adóeljárási szabályok, TAO, KIVA,
KATA, SZJA, EKHO, TB, járulékok,
Szocho – 2 kredit
8. A 2020-as évközi és az őszi adócsomagban elfogadásra kerülő egyes
2021. évi adótörvény változások –
áfa, helyi adók, illetékek – 2 kredit
9. Könyvvizsgálati dokumentációk tárolásának biztonságtechnikája –
1 kredit
10. Egységes elektronikus beszámolási

formátum (ESEF) jogszabályi előírásai, a pénzügyi beszámolónak
XBRL nyelven történő előkészítése
– 1 kredit
11. Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra
– 1 kredit
12. A digitalizáció motivációi és irányai
az adóigazgatásban – 1 kredit
13. A Standard Audit File bevezetésének
előkészületei – 1 kredit
14. Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 2020 (1. nap) – 4 kredit

ELŐADÁSOK SPECIÁLIS
MINŐSÍTÉSEKHEZ
IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez:
1.Digitális szerződés és jelentés, avagy
e-aláírók hitelesen – 1 kredit
2.A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál, a könyvvizsgálói különjelentésről szóló standard tapasztalatai, változások 2020. évtől – 1 kredit
3.A banki számviteli szabályozás múltja, jelene, jövője; A pénz- és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt
szabályozó kormányrendeletek 2021.
január 1-től hatályos változásai –
1 kredit
4.Jogszabályi megfelelőség vizsgálata, technológia az auditban – hogyan
digitalizáljuk az audit feladatokat? –
2 kredit
5.Szakértő, szakértő és szakértő: mikor, kit, miért, és hogyan vonjunk
be? – egy konkrét szakértő szemével,
MNB vezetői körlevél alkalmazása,
friss MNB ajánlások kezelése, a különjelentés standard munkacsoport tevékenysége – 1 kredit
6.A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél
– változások a CRD szabályozásban; a
kamarai minőség-ellenőrzés tapaszta-
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latai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál – 1 kredit
7.IFRS frissítés – új standardok és változások; A kulcsfontosságú könyvvizsgálati terültek bemutatása az audit jelentésben – jó példák az elmúlt két évből – 1 kredit
8.A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és
munkája a 2020-as évben, avagy a
könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével; Digitális archiválás –
1 kredit
9.Az MNB visszajelzései a befektetési
vállalkozás, kibocsátó, pénztár, biztosító és hitelintézeti könyvvizsgálók
számára – 1 kredit
Pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
minősítéshez:
1. 
Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok
könyvvizsgálói jelentésdömpinggel –
2 kredit
2. A z MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára (pénztár; biztosítók;
hitelintézet; befektetési vállalkozás;
kibocsátó) – 2 kredit
3. 
A könyvvizsgálói különjelentésről
szóló új standard ismertetése – 2 kredit

SZAKKÉPZÉS 2021
Mint sokszor szóba került már, az OKJ
szerinti szakképzések 2020. december
31-éig voltak indíthatóak. Néhány korábban elindított csoportunkhoz ugyan
(a létszámkorlát erejéig) lehet még csatlakozni, de nagyon sokan érdeklődnek
már az új rendszerben induló képzésekről is. Ezek egyes szabályozói még váratnak magukra (a szaktárca március végére ígéri például a vonatkozó útmutatókat), de mi addig is megkezdtük a felkészülést a majdani csoportok indítására.
Aki kollégái beiskolázását tervezi,
avagy maga szeretne új ismereteket szerezni, annak érdemes elolvasnia előzetes
tájékoztatóinkat!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VIZSGAELNÖKI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles
könyvvizsgálói képzésben vizsgaelnöki feladatok ellátására
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
142. § (2) bekezdése értelmében az okleveles könyvvizsgálói képzésben
a vizsgabizottság elnöke olyan szakember lehet, aki a vizsga tárgyában
megfelelő elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.
A vizsgabizottság elnökévé csak kamarai tag könyvvizsgáló nevezhető ki.
Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a
honlapról letölthető pályázati adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell maximum 1 oldal terjedelmű szakmai
önéletrajzot.
A vizsgabizottság elnökének kinevezése 5 évre szól.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 26.
A pályázatokat az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület – az
oktatási bizottság egyetértésével – 30 napon belül bírálja el. Az elfogadott
pályázóknak az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgaelnöki névjegyzékébe
történő felvételéhez a kamara elnökségének jóváhagyása szükséges, amely
a közfelügyeleti hatóság egyetértésével válik hatályossá. A kinevezett
vizsgabizottsági elnökök száma nem haladhatja meg a 40 főt.
A pályázat elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal közli a pályázókkal
és egyidejűleg a vizsgaelnöki névjegyzéket a kamara honlapján és a kamara
lapjában közzéteszi. A vizsgaelnökök nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.
A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest, Szinyei
Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:
az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától,
telefonszám: +36 1 473-45-00, +36 1 473-45-41, +36 30 760-8931
Budapest, 2021. február 5.
Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGÉNEK 2021. I. FÉLÉVI MUNKATERVE
I. 2021. január 22. (péntek) 10:00 óra
1.Tájékoztatás a minőségellenőrzési bizottság 2021. évre tervezett feladatairól, munkatervéről
2. T
 ájékoztatás a kamara 2021. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól
3. Tájékoztatás az oktatási bizottság 2021. évre tervezett feladatairól
4. Beszámoló a tagozatok 2020. évi tevékenységéről és a 2021. évben várható feladataikról
a) Igazságügyi könyvszakértői tagozat beszámolója
b Pénz- és tőkepiaci tagozat beszámolója
c) Költségvetési tagozat beszámolója
d) Adótagozat beszámolója
e) Könyvelői tagozat beszámolója
f) Natúra tagozat beszámolója
g) Informatikai tagozat beszámolója
5. Tájékoztató a főtitkári hivatal 2020. IV. negyedévi tevékenységéről
(2020. október 1 – 2020. december 31.)
6. A
 kamara 2021. évi üzemgazdasági tervének előkészítéséhez szükséges egyes döntések meghozatala

II. 2021. március 5. (péntek) 10:00 óra (a területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés)
1. A kamara 2021-2025. közötti középtávú programja alapelveinek meghatározása
2. A
 kamara 2021. évi üzemgazdasági tervének kidolgozása
3. Javaslat a 2021. évi kötelező kamarai adatszolgáltatás elveire
4. Javaslat a XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia címére, a szekciók témáira, a szekciók vezetőire, az előadók díjazására,
a résztvevők költségtérítéseire
5. A 2021. évi kötelező szakmai továbbképzés programjának és időtartamának meghatározása

III. 2021. április 16. (péntek) 10:00 óra (a területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés)
1. Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és
a 2021. évi célkitűzéseiről
2. Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és
a 2021. évi célkitűzéseiről
8
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3. A kamara – egyes területi szervezetek beszámolóját önállóan is tartalmazó – 2020. évi számviteli beszámolója
a) A kamara számviteli törvény szerinti 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
b) Független könyvvizsgálói jelentés tervezet a kamara 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához
c) Beszámoló a kamara 2020. évi tervének teljesüléséről
4. A kamara 2021. évi üzemgazdasági terve (a területi szervezetek pénzügyi tervjavaslataival egybeszerkesztett változat)
5. Beszámoló a kamara 2020. évi működéséről, az elnökség, a fegyelmi megbízott, a kamarai bizottságok és az OKKT 2020. évi tevékenységéről
a) Beszámoló a kamara és az elnökség 2020. évi tevékenységéről, a középtávú program időarányos teljesüléséről
b) Beszámoló a kamara fegyelmi megbízottjának 2020. évi tevékenységéről
c) Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2020. évi tevékenységéről, a kamara 2020. évi nemzetközi tevékenységéről
d) Beszámoló az oktatási alelnök és az oktatási bizottság 2020. évi tevékenységéről
e) Beszámoló a fegyelmi bizottság 2020. évi tevékenységéről
f) Beszámoló a felvételi bizottság 2020. évi tevékenységéről
g) Beszámoló a minőségellenőrzési bizottság 2020. évi tevékenységéről, a 2020. évi munkatervének végrehajtásáról
h) Beszámoló a központi választási bizottság 2020. évi tevékenységéről
i) Beszámoló az OKKT 2020. évi tevékenységéről
6. Tájékoztató a főtitkári hivatal 2021. I. negyedévi tevékenységéről
7. T
 ájékoztató a 2020. évi minőségellenőrzési és Pmt. ellenőrzési terv végrehajtásáról
8. A
 2021. május 7-i küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása, levezető elnök megválasztása

IV. 2021. május 7. (péntek) 10:00 óra
Küldöttgyűlés

V. 2021. június 18. (péntek) 10:00 óra (a területi szervezetek elnökeivel kibővített kihelyezett ülés)
1. A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése, a tennivalók meghatározása
2. A
 z elnökség 2021. II. félévi munkatervének elfogadása
3. Tájékoztató a XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia szervezéséről
4. A 2021. évi kötelező kamarai szakmai továbbképzés előkészítésével kapcsolatos tájékoztató
5. Tájékoztató a kamara 2021. I. negyedéves gazdálkodásáról
6. A
 Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett adományozása
7. K
 amarai szervezeti rendszer átalakításának megtárgyalása
Megjegyzés: Az adott ülés napirendjén szerepelhetnek még az esetleges fellebbezési ügyek, szabályzatmódosítások, a fegyelmi megbízott
aktuális kérdésekről szóló tájékoztatója, valamint egyéb aktuális tájékoztatók a kamara érdekkörébe tartozó eseményekről és a jogalkotói
munkáról.

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. FEBRUÁR

9

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI
HATÁROZATAI (2021.01.22.)
1/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0294-9/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
2/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0751-1/2020. számú
határozatát helybenhagyta.
3/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0747-2/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
4/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-276/2020. sorszámú határozatát megváltoztatta, és
a kamarai tagot a fegyelmi büntetés súlyosításával a kamarából történő kizárás szankcióval sújtotta. Az elnökség az
alapszabály 450/A. pontja szerinti II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés összegét – az I. fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének változatlanul hagyása mellett – 30.000.-Ft-ban állapította meg.
5/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-308/2020. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az
elnökség az alapszabály 450/A. pontja
szerinti II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés összegét – az I. fokú fegyelmi
eljárás költségtérítésének változatlanul
hagyása mellett – 30.000.-Ft-ban állapította meg.
6/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El10
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nöksége Beszeda Istvánt a kamara saját
halottjává nyilvánította.
7/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2021. I. félévi munkatervét
az elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel – 2021. március 5-én kibővített elnökségi ülésre kerül sor, a kamarai érdemérem és emlékplakett adományozására vonatkozó döntés a 2021.
június 18-i elnökségi ülés napirendjére
kerül át, melynek napirendje kiegészül
a kamarai szervezeti rendszer átalakításának megtárgyalásával is – elfogadta.
8/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-274/2020. sorszámú
határozatát helybenhagyta. Az elnökség
az alapszabály 450/A. pontja szerinti II.
fokú fegyelmi eljárási költségtérítés ös�szegét – az I. fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének változatlanul hagyása
mellett – 30.000.-Ft-ban állapította meg.
9/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a minőségellenőrzési bizottság
2021. évre tervezett feladataira és munkatervére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.
10/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását a kamara 2021. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól.
11/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége az oktatási bizottság 2021. évre
tervezett feladataira vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

12/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az
igazságügyi és könyvszakértői tagozat
2020. évi tevékenységéről és a 2021. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
13/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a
pénz és tőkepiaci tagozat 2020. évi tevékenységéről és a 2021. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
14/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a
költségvetési tagozat 2020. évi tevékenységéről és a 2021. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
15/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az
adótagozat 2020. évi tevékenységéről és
a 2021. évben várható feladatairól szóló
beszámolót.
16/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a
könyvelői tagozat 2020. évi tevékenységéről és a 2021. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
17/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a
natura tagozat 2020. évi tevékenységéről
és a 2021. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
18/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az in-

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
formatikai tagozat 2020. évi tevékenységéről és a 2021. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
19/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2020. IV. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette, a tájékoztató melléklete szerinti terven felüli kötelezettségvállalásokat utólagosan jóváhagyta.
20/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 122/2020. (11.20.) számú elnökségi határozatot akként módosította, hogy a 2021. évi üzemgazdasági terv

2021. évi küldöttgyűlésen történő elfogadásáig kötelezettségvállalás a tárgyévben az előző évi bázis alapján, arányosan annak 5/12-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.
21/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 121/2020. (11.20.) számú határozat alapján a kamarában 2021. évben – a jelenleg érvényben lévő, évek
óta változatlan mértékű cafetéria keret

megtartása mellett – 8 %-os mértékű
bértömegfejlesztést javasol biztosítani,
differenciálási lehetőséggel.
22/2021. (01.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a kamarai üzletrészek után a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság esetében 30.000 E Ft, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
esetében 5.000 E Ft osztalék kifizetését
szorgalmazza.
Budapest, 2021. február 01.
Dr. Pál Tibor
elnök

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
Nyilvántartásba
Nyilvántartási
Cím
Név
vétel dátuma
szám
Bernáth-Boruzs Mariann
007478
4200 Hajdúszoboszló, Árpád utca 30.
2021.01.13
Dr. Biró Judit
007477
7623 Pécs, Tompa Mihály utca 38.
2021.01.13
Borsós Gabriella Erzsébet
007479
4271 Mikepércs, Bartók Béla utca 2.
2021.01.13
Egyedné Bodnár Zsófia Mária
007480
1134 Budapest, Dévai utca 12. 5. em. 35.
2021.01.13
Horváthné Szokoli Tímea
007481
8400 Ajka, Tölgyfa utca 11. C ép.
2021.01.13
Kispál Nikoletta
007482
1095 Budapest, Mester utca 83. B ép. II. em. 207.
2021.01.13
Szilágyi Matild
007483
4031 Debrecen, Széchenyi utca 79. tetőtér. em. 7.
2021.01.13
Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Nyilvántartási
Székhely
Név
szám
Accordo Könyvvizsgáló Bt.
004379
8858 Porrogszentpál, Fő utca 59.
Audit Pannnon Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
004378
7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 24.
EUROLIV Szervező és Szolgáltató Kft.
004380
1077 Budapest, Király utca 51. fszt 1.
GHM-Auditime Kft.
004381
1119 Budapest, Andor utca 25. A lph. 3. em. 10.
HOLSIMAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
004376
5000 Szolnok, Mártírok útja 15-17. tetőtér. em. 20.
Midline Audit Hungary Kft.
004375
9024 Győr, Babits Mihály utca 30-32. 2. em. 5.
SANTACLAUS Irodai és Ügyviteli Szolgáltató Kft.
004377
1024 Budapest, Retek utca 8. 2. em. 5.
TINÓDI Iroda Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
004382
7100 Szekszárd, Tinódi utca 5.

Név
András Sándor
Badics Józsefné

Nyilvántartásba
vétel dátuma
2021.01.13
2021.01.13
2021.01.13
2021.01.13
2021.01.13
2021.01.13
2021.01.13
2021.01.13

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
A kamarai tagság
szám
megszűnésének dátuma
000125
2020.12.02
006822
2021.01.04
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FELVÉTELI
KAMARAIBIZOTTSÁG
KÖZLEMÉNYEK
HÍREI
Balázs Árpádné
Baloghné Szabó Erika
Bodnár Zoltán
dr. Dajka József
Dobrocsiné dr. Czira Anna
Dombi Anikó
Epres Tibor
Halász János
Horváthné Jóna Judit
dr. Hubay Sándor
Huják Zoltán Ervin
Keresztury János
Kopján-Kiss Károly
Krupa Pálné
Lécz Józsefné
Monostori Lajosné
Nyilas Valéria
Paizsné Horváth Teréz
Pásti István
Rostonics Timea
Seregné Csirmaz Éva
Siposné Balázs Éva
Somogyi Csizmazia György
Surányiné Tóth Margit
Szarka Ilona
Szatainé Kováts Erna
Torma János
dr. Vámosi Lukács
dr. Vass Gábor
Vioralik Zsuzsanna
Zákány Lajosné

Név
FÓKUSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő,
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
HRUBÓ ÉS TÁRSA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
RÉGIÓ Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
RRK 2002 Könyvvizsgáló és Szolgáltató Betéti
Társaság

004296
002762
002071
003112
002780
002616
006803
000035
002303
001746
005459
000375
005333
004009
005145
003354
002017
005464
002329
006126
004900
006833
000308
003656
002426
006657
001510
000625
005007
006939
000873

2021.01.08
2020.12.31
2021.01.01
2020.12.21
2021.01.01
2021.01.01
2021.01.04
2020.12.31
2020.09.22
2020.12.31
2020.12.10
2020.12.16
2020.12.31
2020.12.09
2020.12.28
2020.12.04
2020.12.31
2020.12.31
2020.12.21
2020.12.30
2020.12.10
2021.01.01
2020.12.28
2020.12.31
2020.12.31
2020.12.15
2020.12.31
2021.01.01
2021.01.01
2021.01.01
2020.12.31

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Nyilvántartási
Székhely
szám

Nyilvántartásból törlés
dátuma

004284

2081 Piliscsaba, Béla király út 13.

2021.02.12

002078

4405 Nyíregyháza, Szitakötő utca 13.

2021.02.12

000710

7200 Dombóvár, Dombó Pál u. utca 18.

2021.02.12

004157

7132 Bogyiszló, Duna u. utca 15.

2021.02.12
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