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AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG
2021. ÉVRE TERVEZETT FELADATAI
A kamara oktatási alelnöke januárban számolt be az Oktatási
Bizottság 2021 évre tervezett feladatairól az elnökségnek.
A következőkben erre az évre kitűzött legfontosabb oktatási
feladatainkat ismertetjük.

• Javaslattétel a konferencia megneve•
•
•

I. A könyvvizsgálói szakmai továbbképzés feladatai
A 2020. évi szakmai továbbképzés értékelése.
A 2021. évi kötelező szakmai továbbképzés oktatási anyagának kidolgozására pályázat kiírása, elbírálása, az
oktatási anyag összeállítása.
A 2021. évi továbbképzés lebonyolítása (oktatói felkészítő tanfolyam
megszervezése, tananyag elkészítése,
ütemtervek bekérése)
A kötelező továbbképzéssel kapcsolatban beérkező kérelmek elbírálása.
A szakmai továbbképzést nem teljesítők névsorának átadása a fegyelmi
megbízottnak.
Konferenciák, tagozati rendezvények
kredit kérelmének elbírálása.

•
•

•
•
•
•

II. Mentori tevékenységgel és a szakmai kompetencia vizsgával összefüggő
feladatok
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• A könyvvizsgáló jelöltek képzési prog•
•
•
•

ramjának minősítése, mentori értékelések, önértékelések, összefoglaló értékelések elbírálása.
A szakmai kompetenciavizsga letételének engedélyezésére beérkező kérelmek elbírálása.
A z új típusú szakmai kompetencia
vizsga bevezetésének értékelése, vizsgafeladatok kidolgozása.
A szakmai kompetencia vizsgák előkészítése, lebonyolítása.
A mentori rendszert érintő módosítások bevezetése.

III. Szakmai minősítő vizsgák
A 2020. évi szakmai minősítő vizsgák
értékelése.
2021. évi szakmai minősítő vizsgák
megszervezése, lebonyolítása.

•
•

IV. Éves könyvvizsgálói konferencia
szervezése

zésére, tartalmi kérdésekre, a lebonyolítás formájára.
Szekcióvezetők felkérése, munkájuk
koordinálása, előadók felkérése, kapcsolattartás.
A 2021. évi Országos Könyvvizsgálói
Konferencia lebonyolítása.
A 2022-es könyvvizsgálói konferencia
helyszínének kiválasztása, javaslattétel előterjesztése az elnökség felé.

V. Okleveles könyvvizsgálói képzés
1. Szakképzési és vizsgaszabályzat módosítása
A tavalyi évben kialakult pandémiás
helyzet indokolta az online szóbeli vizsgák bevezetését az okleveles könyvvizsgálói képzésbe. Kezdeményeztük a jogszabályi feltételek kialakítását, elkészítettük a szakképzési és vizsgaszabályzat
módosítását és a kapcsolódó eljárásrendet, melyet a kamara elnöksége és a közfelügyeleti hatósági jóváhagyott.
A vizsgáztatás elektronikus működési
környezetbe történő áttelepítése jelentős
kihívást jelentett számunkra, melynek
azonban sikerült megfelelni. Az első online szóbeli vizsgák tapasztalatai alapján
2021-ben értékeljük az új vizsgáztatási rendszer működését és ha szükséges,
megtesszük a kiigazításokat, továbbá
gondoskodunk a megfelelő technikai feltételek teljes körű biztosításáról.
2. Pályáztatás
2021. év elején – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – pályázatot hirdetünk
okleveles könyvvizsgálói képzésben
„minősített oktató” cím elnyerésére. A
pályázatok benyújtási határideje március 15. A pályázatok elbírálásának ered-

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI
ményét a főtitkári hivatal útján közöljük a
pályázókkal, és egyidejűleg a minősített
oktatók listáját a kamara honlapján és a
kamara lapjában közzétesszük.
Az év folyamán vizsgaelnöki pályázatok kiírására is sor fog kerülni, a pályázati felhívást az OKKT teszi közzé.
3. Hallgatói jegyzetek kiadása, értékesítése
Az előző év gyakorlatának megfelelően, a könyvvizsgálói képzés hallgatói
jegyzeteit az MKVK OK Kft. adja ki 2021
évben is. Kivételt képez ez alól a „Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata” című jegyzet, melynek kiadói jogait a kamara továbbra is magánál tartja. E kiadvány értékesítésével, a szükséges készlet biztosításával, nyomdai kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat folyamatosan ellátjuk.
4. 
Magyar könyvvizsgálói végzettség
beszámítása az ACCA képzésben
ACCA illetékes vezetőivel megkezdett
tárgyalások 2021. év folyamán tovább
folytatódnak. Mivel töretlen célunk to-

vábbra is, hogy a kamaránk által kiadott
könyvvizsgálói végzettség beszámításra kerüljön az ACCA képzés során, a viszonosság elve alapján. A magyar könyvvizsgálói képzésben továbbra is több tantárgy esetében is felmentést adunk igazolt ACCA tagság alapján.
Az előző évben lefolytatott egyeztetések eredménye alapján idén megkezdjük
az okleveles könyvvizsgálói képzés egyes
moduljainál a tematikák kiegészítését és a
számonkérés átalakítását, azért, hogy részünkről a beszámítás alapját biztosítsuk.
Rendszeres feladatok
A fent részletezett kiemelt feladatokon túlmenően a következő rendszeres
feladatok végrehajtását tervezzük 2021ben:
hallgatói nyilvántartásba felvételi és
törlési feladatok (kérelmek elbírálása, határozatok elkészítése, nyilvántartása),
tanulmányok beszámításával kapcsolatos feladatok (kérelmek elbírálása,
határozatok elkészítése, nyilvántartása),

•
•

• szakképző helyeken folytatott képzé•
•
•
•
•
•
•
•
•

si tanfolyamok adatainak nyilvántartása,
v izsgaszervezési jogosítványhoz kötődő feladatok (vizsgáztatók, vizsgaelnökök felkérése, vizsgajelentkezések elbírálása, vizsgák lebonyolítása,
nyilvántartása),
v izsgaelnöki, vizsgáztatói szerződéskötések előkészítése, nyilvántartása,
eljárási díjak, vizsgadíjak számlázásának előkészítése, számlák generálása,
méltányossági kérelmek elbírálása,
határozatok elkészítése, nyilvántartása,
jogorvoslati kérelmek elbírálása, határozatok elkészítése, nyilvántartása,
tanulmányi idő meghosszabbítására
vonatkozó kérelmek elbírálása, határozatok elkészítése, nyilvántartása,
oklevelek elkészítése, oklevélátadások megszervezése, lebonyolítása,
kapcsolattartás a szakképző helyekkel,
kapcsolattartás a hallgatókkal, ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy idén a szokásos időponttól eltérően

2021. szeptember 14-16. között
kerül megrendezésre a XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Kihívások – sebességváltás – irányok
címmel

A konferencia helyszíne: Thermál Hotel Visegrád****
SZEKCIÓVEZETŐK
Általános szekció:
Tölgyes András
Módszertani szekció: Gábor Gabriella
Nulladik nap:
informatikai témájú előadások
„Cappuccino”
este: szabadidős program

1. nap:
délelőtt:	plenáris ülés (kamarai díjak átadása)
délután: szekcióülések
este:
gálavacsora

2. nap:
délelőtt:	szekcióülések
kerekasztal beszélgetés, pódiumvita
záró plenáris ülés

A konferencia részletes programját, a részvételi díjakat, a jelentkezés feltételeit a későbbiekben tesszük közzé.
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből származnak. A teljes cikkekért (angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlókban található linkre.

IFAC HÍREK
Elérhető egy 12 részes segédanyag az IESBA kódex értelmezéséhez
Az IFAC együttműködve a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testületével (IESBA) egy 12 részes segédanyagot dolgozott ki és adott közre, melynek célja
az IESBA-kódex ismertségének, adaptálásának és alkalmazásának az előmozdítása.
Mindegyik rész a kódex egy adott aspektusára összpontosít, valós helyzeteket, gyakorlati példákat bemutatva. Ezen kívül az egyes részanyagok hasznos hivatkozásokat
is tartalmaznak a releváns forrásanyagok eléréséhez.
A segédanyagok elérhetősége az IFAC honlapján: Exploring the IESBA Code | IFAC

zök birtokosaitól, valamint az őket ellenőrző személyektől, információt és
dokumentumokat kérjenek,
írják elő az értékpapír kibocsátója számára, hogy bizonyos esetekben saját
költségére független második könyvvizsgálatot vagy igazságügyi szakértői vizsgálatot végeztessen (például
bűncselekmény gyanúja vagy rendkívül összetett esetek felmerülésekor),
írják elő a szabályozott piacokon kereskedő harmadik felek vagy kibocsátók könyvvizsgálói számára, hogy
rendszeres vagy ad hoc jelentéseket
adjanak ki bizonyos számviteli kérdésekről.
Az ESMA-nak az Európai Bizottság
részére küldött levele teljes terjedelmében itt olvasható: Letter to the EC on next
steps following wirecard case

•

•

Accountancy Europe válasza az
IAASB csalásról és a vállalkozás folytatásának elvéről szóló vitaanyagára
Az Accountancy
Europe válaszlevelében a következőket emelte ki:
a csalás és a vállalkozás folytatásának elve összetett kérdések, és
nincs olyan, mindenkire egységesen alkalmazható megoldás, amelyet a pénzügyi kimutatások
könyvvizsgálata kínálhat
csak az összes kulcsfontosságú érintett
fél összehangolt erőfeszítése és elkötelezettsége érhet el kézzelfogható eredményeket
az IAASB döntő szerepet játszhat különösen az ismeretek hiányának a csökkentésében
az IAASB javaslatainak egy költség-haszon elemzés eredményén kell alapulnia.
Az Accountancy Europe válaszlevele
itt található: Comment Letter to IAASB’s
Discussion Paper on Fraud and Going
Concern | accountancyeurope.eu

•

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
ESMA javaslat az Átláthatósági Irányelv módosítására a Wirecard ügy tapasztalatai alapján

módosítására szólít fel a Wirecard-ügy
kapcsán felmerült kérdések kezelése érdekében. A könyvvizsgálatot érintő ajánlások a következők:
ne lehessen a pénzügyi információk
nemzeti hatóságok által végzett ellenőrzését kiszervezni könyvvizsgáló cégeknek az esetleges összeférhetetlenség elkerülése érdekében,
a pénzügyi információk szolgáltatásának a végrehajtása felett őrködő, arra felhatalmazott hatóságoknak/kijelölt szervezeteknek megfelelő jogosultságot kell biztosítani arra, hogy
a könyvvizsgálóktól, kibocsátóktól,
részvények vagy más pénzügyi eszkö-

•
•

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság
(ESMA) március 3-án közzétette az Európai Bizottságnak küldött levelét, amelyben az Átláthatósági Irányelv jogszabályi
4
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•

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI (2021.03.05.)
23/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-341/2020. 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.-Ftban állapította meg.

24/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-363/2020. sorszámú határozatát megváltoztatta és a kamarai tagot a
fegyelmi büntetés mérséklésével 50.000.Ft pénzbirsággal sújtotta. Az elnökség az
alapszabály 450/A. pontja alapján – az I.
fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének
változatlanul hagyása mellett – 5.000 Ftban állapította meg.
25/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-344/2020. sorszámú határozatát megváltoztatta, és a fegyelmi eljárást figyelmeztetés alkalmazása mellett
megszüntette.
26/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-351/2020. sorszámú határozatát megváltoztatta és és a kamarai tagot
a fegyelmi büntetés mérséklésével 50.000.Ft pénzbirsággal sújtotta. Az elnökség az
alapszabály 450/A. pontja alapján – az I.
fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének
változatlanul hagyása mellett – 5.000 Ftban állapította meg.
27/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva az oktatási bizottság OK/0012-3/2021. sorszámú határozatát helybenhagyta.

28/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a kamara 2021-2025 közötti középtávú programjának alapelveit megtárgyalta
és jóváhagyta azzal, hogy az érintett kamarai szervek bevonásával a konkrét feladattervet is tartalmazó végleges változatot a 2021. április 16-i kibővített elnökségi
ülés elé kell terjeszteni elfogadásra.
29/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a „Javaslat a XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia címére, a
szekciók témáira, a szekciók vezetőire, az
előadók díjazására, a résztvevők költségtérítéseire” című előterjesztést.
30/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a „A 2021. évi kötelező
szakmai továbbképzés programjának és
időtartamának meghatározása” című előterjesztést.
31/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 2021. április 1-jétől kezdődően 5 év
időtartamra az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület elnökének Dr. Lukács Jánost, az elnökön felüli további tagjainak Balázs Árpádot, Siklós Mártát, Kondorosi Ferencné Dr.-t, Várkonyiné Dr. Juhász Máriát, Dr. Veit Józsefet és Wessely
Vilmost nevezte ki azzal, hogy a kinevezéshez a számviteli szabályozásért felelős
miniszter egyetértése szükséges.
32/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette, hogy a 2020. évi
kötelező szakmai továbbképzés 1. napjával összefüggésben felmerült – az előterjesztés 1. számú mellékletben kimutatott
– költségek a 2020. évi nettó finanszírozás
IV. részletében, 2021. január 29-én rendezésre kerültek.

33/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében, amennyiben
az elhúzódó veszélyhelyzet miatt a 2021.
évi 1. napos kötelező továbbképzés csak
e-learning formájában biztosítható, a továbbképzés anyagainak elkészítéséről a
kamara központja gondoskodik. A területi szervezetek részére az „1. napi oktatás”
jogcímen átadott összeg nem kerül visszavételre, a forgalmazással járó költségek a
területi szervezetek költségvetését terhelik, hasonlóan a 2020. évhez.
34/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kötelező
kamarai adatszolgáltatás 2021. évi elveiről szóló előterjesztést.
35/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a közfelügyeleti hatóságnak a kamarai törvény módosítása
tárgyában megküldött kamarai javaslatokkal kapcsolatos tájékoztatást.
36/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és tudomásul vette a
könyvvizsgálói pályázatról szóló tájékoztatást.
37/2021. (03.05.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület előterjesztésében rögzített javaslatnak megfelelően jóváhagyta az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgaelnöki
névjegyzékét, melynek hatályosulásához
a közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.
Budapest, 2021. március 16.
Dr. Pál Tibor
elnök
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AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
Már februártól megtekinthető továbbképzési filmek
A Kamara megbízásából Oktatási
Központunk biztosítja az idei évben is
a könyvvizsgálók távoktatási továbbképzését, ami a színes és az év során
folymatosan bővülő 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. A tananyagok
megtekintéséhez a megszokott módon, a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján, a távoktatási menüponton keresztül jelentkezhetnek be a rendszerünkbe. A Kamara egyes területi szervezetei
(változó mennyiségben) ezen kívül is biztosítanak a saját tagjaik számára távoktatási hozzáférési jogosultságokat. Fontos,
hogy aki az okleveles könyvvizsgálók közül szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett adótanácsadói, 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 szakterületi)
szakmai továbbképzésen, amivel legalább
20 kreditpontot kell gyűjtenie. Felhívjuk
a figyelmüket, hogy a könyvvizsgálói továbbképzési rendszerben elérhető oktatási anyagok (filmek) között vannak
olyanok, amelyek adós kreditpontokat
is érnek, ezért aki az adószakemberek
fent hivatkozott továbbképzési rendszerében is gyűjt krediteket, annak a filmek
kiválasztásakor érdemes erre is tekintettel lennie.
A Rendelet szerint viszont már nemcsak
az adószakemberek fent hivatkozott nyilvántartásaiban szereplő személyeknek,
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hanem az ezek valamelyikébe felvételüket
kérőknek is részt kell venniük ilyen szakmai továbbképzésen – ez ún. 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 Kamara megbízásából biztosított továbbképzéssel tehát ahhoz is segítséget nyújtunk, hogy valaki például az
adószakértői regiszterbe felvetesse magát.
AKTUÁLIS FILMKÍNÁLAT
és az egyes tananyagokkal megszerezhető
könyvvizsgálói kreditpontok száma
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 A 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. 
Jogszabályi megfelelőség vizsgálata,
technológia az auditban – hogyan digitalizáljuk az audit feladatokat? – 2 kredit
4. 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
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 tapasztalatai
a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál
– 1 kredit

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVK OK HÍREI
7. Az MNB visszajelzései a befektetési vállalkozás, kibocsátó, pénztár, biztosító
és hitelintézeti könyvvizsgálók számára
– 1 kredit
8. IFRS frissítés – új standardok és változások; A kulcsfontosságú könyvvizsgálati
terültek bemutatása az audit jelentésben
– jó példák az elmúlt két évből – 1 kredit
9. A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és munkája a 2020-as évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével;
Digitális archiválás – 1 kredit

Pénzügyi intézményi, befektetési
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói,
pénztári minősítéshez:
1. A könyvvizsgálói különjelentésről szóló
új standard ismertetése – 2 kredit
2. Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók
számára (pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó)
– 2 kredit
3. Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel – 2 kredit

SZAKKÉPZÉS 2021
Az OKJ szerinti szakképzések 2020.
december 31-éig voltak indíthatóak. Az új
szakképzések 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!

KIADVÁNYOK
Szakkönyvek széles választékát kínáljuk webáruházunkban, amelyeket rövid határidőn belül, kedvező szállítási díjakat
alkalmazva juttatunk el a megrendelők otthonába, vagy a több száz átvételi pont egyikére.
Kínálatunkból:

Lakatos László Péter – Filyó Janka
– László Norbert
IFRS Feladatgyűjtemény
(gyakorló- és vizsgafeladatok) 2020

Dr. Lukács János

Adorján – Lukács – Róth – Veit

Könyvvizsgálat
rendszere

Számvitel speciális
kérdései

Róth – Adorján – Lukács – Veit

dr. Lőrinczi Gyula

Számviteli
esettanulmányok

Jogi ismeretek
(2020)

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. MÁRCIUS

7

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

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
Név
Antal Krisztina

Felvétel a kamarába
Nyilvántartási
Cím
szám
007484
2049 Diósd, Kálmán utca 17.

Nyilvántartásba
vétel dátuma
2021/2/2

Herédi-Kun Szilvia

007485

6728 Szeged, Völgyérhát utca 6.

2021/2/2

Koch Adrienn

007486

2131 Göd, Zúgóárok utca 7.

2021/2/2

Kristóf-Simon Edina

007487

3200 Gyöngyös, Belváros tér 1. 3. em. 4.

2021/2/2

Név
DORCON Kft.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Nyilvántartási
Székhely
szám
004383
2000 Szentendre, Kovács László utca 46. A ép.

R-R Könyvvizsgáló és Üzletviteli Tanácsadó Kft.

Név
Beszeda István

004384

2131 Göd, Batthyány utca 4.

Nyilvántartásba
vétel dátuma
2021/2/2
2021/2/2

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
A kamarai tagság
szám
megszűnésének dátuma
000010
2020/12/25

Fehér Géza

003190

2021/1/26

Herold Sándorné

006232

20211/20

Horváthné Donkó Ágnes

000168

2021/1/18

Kalácska Lenke

004679

2021/1/15

Kecskemétiné Hegedüs Katalin

003857

2021/2/2

Kupcsik Éva

001791

2021/1/13

Lukácsné Patkó Mária

001799

2021/1/3

Némethné Ivanics Györgyi

002328

2021/1/21

Rompos Gabriella

000728

2021/1/15

Szép Tamás

002454

2020/12/26

Ulmanné Stajz Mária

006919

2021/ 2/1

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Nyilvántartási
Székhely
Név
szám
East-Audit Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
004001
4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.
ECONOSERVE Adószakértő és Könyvvizsgáló Kft

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

000098

1122 Budapest, Városmajor utca 10. II. em. 2.

Nyilvántartásból
törlés dátuma
2021/2/2
2021/2/2

Főszerkesztő: Dr. Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke | Felelős
szerkesztők: Barsi Éva, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke és Dr. Hegedűs Mihály, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
oktatási alelnöke | Szerkesztő: Horváth Noémi | Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse
utca 8. | Kiadja: Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) Felelős kiadó: Dr. Szabó László elnök-vezérigazgató
Tördelés: Babay Zsolt | www.mkvk.hu | konyvvizsgaloklapja@mkvk.hu | ISSN 2063–2169
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KEDVES KOLLÉGÁK!
AZ AYCM MEGNYITOTTA ONLINE SZOLGÁLTATÁSÁT!
A Kormányrendelet értelmében a sportolás zárt térben nem engedélyezett, ezért lefejlesztették
az online térben való mozgás lehetôségét.

VÁLASSZA AZ ONLINE SPORTOLÁST A KORLÁTOZÁSOK IDEJE ALATT.
Az AYCM a sportolni vágyók visszajelzései alapján úgy döntött, hogy felállítanak egy
online elfogadóhely hálózatot a meglévô offline mellé.
Az AYCM SportPass már három online szolgáltatása keretében felhasználható:
az iGym – Online edzôterem, a Sport4Life és a Fitness&YogaNow várja a mozogni vágyókat!
Kamarai tagoknak jelentkezés: info@aycm.hu
Bôvebb információ: Elindult az AYCM online szolgáltatás 2021 ▪ AYCM SportPass az MKVK-n keresztül

