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KEDVEZMÉNYES MOL ÜZEMANYAGKÁRTYA
KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK SZÁMÁRA
Tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a MOL és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara együttműködésének
köszönhetően megújult a MOL-MKVK üzemanyagkártya konstrukciónk. 2021. április 1-től
a könyvvizsgáló cégek számára még kedvezőbb kondíciókkal igényelhető a MOL üzemanyagkártya.
könyvvizsgáló cégek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara – MOL Group Gold
Europe és Hungary Kártya használatával még kényelmesebben, gazdaságoElérhető kártya típus: MOL Group Gold
Europe és Hungary kártyák
Az üzemanyagkártya a jelentős kedvezmények mellett biztonságos és sokoldalú szolgáltatást nyújt a hazai és nemzetközi utakon. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szereplő

sabban, biztonságosabban és készpénzmentesen intézhetik üzemanyag-vásárlásaikat.
Igényeljenek Önök is Gold üzemanyagkártyát. A MOL Group Gold Hungary kártyát belföldön több mint 470 töltőállomáson, MOL Group Gold Europe kártyával 15 országában, több mint
6000 töltőállomáson használhatják.
További részletes információkat és a
jelentkezési lapot honlapunkon érhetik
el az érdeklődők.

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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TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT
TARTÓ GAZDÁLKODÓK KÖNYVVIZSGÁLÓINAK
Jelentések továbbítása a MNB részére
májustól elektronikus úton
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívja a
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói figyelmét, hogy
az MNB számára is meg kell küldeni a
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben a könyvvizsgáló által az
ügyfél audit bizottságának címzett kiegészítő jelentést (a jelentés dátumát
követő 60 napon belül), a Kamarai Törvény 2020. november 27-ei módosítása
szerint. A kamara kezdeményezésére az
MNB a könyvvizsgálók számára 2020
májusától elektronikus kommunikáció
lehetőséget biztosít az ERA rendszeren
(MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül. Az
új általános űrlapok a könyvvizsgálókkal való kommunikáció megkönnyítésére készültek.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény 67/A. § (3) bekezdése 2020. november 27-étől egészült
ki ezzel a kitétellel. Jelenleg két tagozati
közlemény foglakozik a könyvvizsgálók
által készített speciális jelentések megküldésével a vonatkozó hatóságok részére, melyek továbbra is érvényben vannak.
Mivel jelenleg az MNB hivatalos kommunikációs csatornáinak nem része az
e-papír szolgáltatás, emiatt az MNB felé,
e-papíron történő adatküldésre nincsen
lehetőség.
Az MNB 2020 májusától – az MKVK
kérésre – a könyvvizsgálók számára az
ERA rendszeren (MNB elektronikus
rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül biztosítja az elektronikus
kommunikáció lehetőségét. Az ezen a fe-

lületen elérhető általános űrlapok kifejezetten a könyvvizsgálókkal való kommunikációra kerültek létrehozásra, melyeken
keresztül beküldhetők a könyvvizsgálói
dokumentumok, többek között az Audit
bizottság részére készült kiegészítő jelentés, illetve további könyvvizsgálói dokumentumok.
Ezek alapján az audit bizottsági kiegészítő jelentések beküldése is a már létrehozott, a könyvvizsgálókkal történő elektronikus kommunikációt biztosító, honlapunkon található táblázat szerinti, egyszerűsített ERA űrlapokon keresztül valósulhat meg. A beküldési kötelezettségnek,
a Közfelügyeletei folyamathoz hasonlóan,
60 napon belül kell, hogy megtörténjen
végleges jelentés tekintetében.
Az ERA rendszer regisztrációjához és
használatához készült útmutatók gyűjteményét elérhetik honlapunkon, ahol emellett a témában megjelent korábbi cikkeink
is elérhetőek.
Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

VIZSGAELNÖKI KINEVEZÉSEK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSBEN
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2020 februárjában pályázatot írt ki az okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgaelnöki
feladatok ellátására. A pályázatra 2021 február 26-ig nyújthattak be pályázatot az érdeklődők. A pályázati felhívásra érkezett
jelentkezéseket az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület (OKKT) elbírálta, majd a névjegyzéket a kamara elnöksége
és a közfelügyeleti hatóság jóváhagyta, mindezek alapján az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgaelnöki névsora az alábbiak szerint egészült ki:

VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉK
2021. 04. 01. – 2026. 04. 01.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dr. Adorján Csaba Imre
Agócs Gábor
Bary László
Dr. Hegedűs Mihály
Hollós András
Jacsmenik Gyula Attila
Kisgyörgy Ilona
Kondorosi Ferencné dr.
Kovács Katalin
Dr. Kováts Erzsébet

11. Kőműves Kinga
12. Dr. Ladó Judit
13. Dr. Lakatos László Péter
14. Dr. Lentner Csaba
15. Dr. Lukács János
16. Madarasiné dr. Szirmai Andrea
17. Makács Pálné
18. Molnárné Zagraj Gyöngyi
19. Dr. Nagy Lajos
20. Námor Anna

21. Novák Miklós
22. Dr. Pál Tibor
23. Paróczai Péterné dr.
24. Dr. Printz János Károly
25. S. Csizmazia György
26. Timár Pál
27. Vada Erika
28. Dr. Veit József
29. Wessely Vilmos
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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.

IAASB HÍREK
IAASB segédanyag a technológiától
való túlzott függőség kockázatának
kezeléséről
Az IAASB (Nemzetközi Könyvvizsgálati
és
Bi z o n yo s s ágo t
Nyújtó Szolgáltatási Standardok
Testület) Technológiai Munkacsoportja egy nem
kötelező jellegű segédanyagot tett közzé,
hogy segítséget nyújtson a könyvvizsgálóknak a technológiától való túlzott függőség kockázatának kezeléséhez. Ez a
kockázat adódhat egyrészt az automatizált eszközök és technikák használatából, vagy a gazdálkodó egység rendszerei által előállított információk használatából.
Tovább a teljes kiadványra: IAASB
Automated Tools Techniques FAQ
(ifac.org)
Megjelent az IAASB új iránymutatása: bizonyosságnyújtás a nem pénzügyi beszámolókról
A nem pénzügyi beszámolókra vonatkozó bizonyosságnyújtás támogatásánál jelentős előrelépést jelent
az IAASB által
nemrégiben közzétett iránymutatás, mellyel a
kibővített (nem
pénzügyi) jelentésekre vonatkozó bizonyosság4
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nyújtás [Extended External Reporting
(EER)* Assurance] során az ISAE 3000
(felülvizsgált) nemzetközi standard alkalmazását részesítik előnyben.
Az iránymutatás az érdekelt felek által
azonosított tíz fő kihívásra ad választ,
amelyekkel gyakran szembesülnek a
Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli,
bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra
szóló megbízásokról szóló ISEA 3000
(Felülvizsgált) nemzetközi standard alkalmazása során. Az iránymutatás elősegíti az ISAE 3000 (Felülvizsgált) standard következetes, magas színvonalú alkalmazását az EER bizonyosságot nyújtó szolgáltatások kapcsán azáltal, hogy:

• hangsúlyosabbá teszi az ilyen meg•
•

bízások hatását a kibővített EER jelentések minőségére
növeli az ilyen EER jelentéstételekkel kapcsolatos bizonyosságot
nyújtó jelentésekbe vetett bizalmat
növeli a kibővített EER jelentések
hitelességét és megbízhatóságát
annak érdekében, hogy a megcélzott felhasználók támaszkodni tudjanak rájuk.

Az iránymutatás olyan átfogó kérdésekkel foglalkozik többek között, mint
a megfelelő szakértelem és képességek
alkalmazása, a szakmai szkepticizmus
és a szakmai megítélés gyakorlása, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatás előfeltételei, valamint konkrétabb technikai
kérdésekkel is. Az iránymutatás további magyarázatokat és példákat is tartalmaz a korlátozott bizonyosságot és a kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatások
közötti különbség jobb megértéséhez.

Az iránymutatás elérhető az IAASB
honlapján:
Non-Authoritative Guidance on
Applying ISAE 3000 (Revised) to
Extended External Reporting Assurance
Engagements | IFAC (iaasb.org)
*Megjegyzés: Az „EER Assurance”
kifejezés az olyan megbízásokat foglalja
magában, amelyek bizonyosságot nyújtanak a nem pénzügyi jelentések különböző formáiról, ideértve az integrált jelentéstételt, a fenntarthatósági jelentéstételt és a nem pénzügyi jelentéstételt a
környezeti, társadalmi és irányítási kérdésekről.

IFAC HÍREK
Az IFAC és a globális számviteli szakma vezetőinek ülése a fenntarthatósági program előrehaladásáról
Az IFAC világszerte több mint 150 vezető tisztségviselőt hívott össze a számviteli szakmai szervezetek részéről, hogy
megvitassák a számviteli szakma jövőjével kapcsolatos kritikus kérdéseket.
A megbeszélés egyik fő fókusza a
kulcsfontosságú érdekelt felek meghallgatása volt a vállalati és fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstétel jövőjéről, valamint arról, hogy ezek hogyan illeszkednek a fenntartható üzleti és pénzügyi élet tágabb kontextusába, ahol a
számviteli szakembereknek vezető szerepet kell játszaniuk, alapozva kompetenciáikra és etikai kódexükre.
Kevin Dancey, az IFAC vezérigazgatója elmondta, hogy „Ha figyelembe ves�szük a globális gazdaság és tőkepiacok
jövőjét, és annak szükségességét, hogy
a fenntarthatósággal és értékteremtéssel kapcsolatban jobb beszámolási gyakorlat alakuljon ki, továbbra is egyértelműen szükség van azokra a készségekre,
üzleti érzékre, ítélőképességre és etikus
magatartásra, amelyet a számviteli szakemberek képviselnek. Szakmaként aktív lépéseket teszünk annak érdekében,
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hogy készen álljunk a kihívások és lehetőségek következő generációjának kezelésére, többek között azáltal, hogy kezdeményezzük egy nemzetközi fenntarthatósági standard testület létrehozását

az IFRS Alapítvány égisze alatt, amely a
közérdeket és végső soron a fenntartható
gazdaságok fejlődését szolgálja.”
Alan Johnson, az IFAC elnöke azt
mondta: „Az IFAC egyik olyan előnye,

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Accountancy Europe javaslatai a Zöldkötvény-piac iránti bizalom növelésére
Megjelent az Accountancy Europe kiadványa a Zöldkötvény-piac iránti bizalom növelése érdekében tett javaslatairól. Az európai Green Deal megállapodással az Európai Bizottság olyan útra
állítja Európát, hogy 2050-re klímasemlegessé váljék. E cél el-

mely megkülönbözteti más szervezetektől, a stratégiai megbeszélések ös�szehívása és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködése. Globális
szakmánk kulcsszerepet játszik a gazdaságok fenntartható és méltányos növekedésének támogatásában, és szükséges és kifizetődő is, hogy ezeket a fontos
témákat tagszervezeteinkkel együtt, valamint tagszervezeteink számára időben
felvessük. Bízunk benne, hogy továbbra is a számviteli szakma áll ezeknek a
beszélgetéseknek a középpontjában,
biztosítva, hogy segíteni tudjuk a szervezeteket és a kormányokat az Egyesült
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak teljesítésében.
A hír az IFAC honlapján érhető el:
IFAC Convenes Leadership of Global Accountancy Profession to Progress
Sustainability Agenda | IFAC

éréséhez jelentős beruházásokra van szükség. A zöld kötvények
kulcsfontosságú eszközök ahhoz, hogy a pénzügyi forrásokat a
zöld projektek felé tereljék. Egyre nagyobb az érdeklődés ezen
a piacon, de továbbra is sok a bizonytalanság a kibocsátók és a
befektetők részéről. A kiadvány bemutatja a számviteli szakma
véleményét arról, hogyan lehet erősíteni a bizalmat a zöld kötvénypiacon. Az Európai Unió zöldkötvény standardjára (European Union Green Bond Standard - EU GBS) vonatkozó javaslata fényében a következőket javasolják:

• kötelező érvényű EU zöldkötvény standard megalkotása
•
•
•
•

annak érdekében, hogy azt következetesen alkalmazzák a
piacokon
központosított európai akkreditációs rendszer felépítése a
külső értékelésre, a meglévő nemzeti rendszerekre és folyamatokra építve
rendszeres időközönként jelentést kell előírni a zöld kötvényekről és a tényleges környezeti hatásokról
biztosítsák, hogy független bizonyosságot nyújtó jelentés
készüljön a források felhasználásáról és a környezetvédelmi jelentésekről
az EU zöldkötvény standard harmonizálása az EU
Taxonomiával.

A publikáció teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el:
Building a credible Green Bond market (accountancyeurope.eu)
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. ÁPRILIS
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AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
A Kamara megbízásából Oktatási Központunk biztosítja az
idei évben is a könyvvizsgálók
távoktatási továbbképzését.
A felületen pillanatnyilag 31
oktatási anyag érhető el, de az
év során folyamatosan bővül a
filmek palettája.

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 adós kreditpontokat is érő filmek, ezért aki az adószakemberek fent hivatkozott továbbképzési
rendszerében is gyűjt krediteket, annak
a filmek kiválasztásakor érdemes erre is
tekintettel lennie.
A Rendelet szerint viszont nemcsak az
adószakemberek fent hivatkozott nyilvántartásaiban szereplő személyeknek,
6
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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. Amennyiben a köztestület által finanszírozott tananyagok
segítségével minden szükséges kreditjét nem tudja megszerezni, az Oktatási
Központ oldalán továbbiakat vásárolhat
egyedileg, vagy távoktatási csomagban.
A KÖNYVVIZSGÁLÓI
TOVÁBBKÉPZÉS AKTUÁLIS
FILMKÍNÁLATA
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 írásai, 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
15.	A társadalombiztosítási fedezeti elemeit érintő változások (2019. évi
CXXII. törvény) – 2 kredit
16.	
Értékesítés nettó árbevételének
számviteli elszámolása 2021. évben –
2 kredit
17.	
Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás
számviteli elszámolása 2021. évben –
2 kredit
18.	A kkv-k 2021. évi iparűzési adócsökkenése, mint állami támogatás, és az
iparűzési adó néhány aktualitása –
2 kredit
19.	Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása, adózási és társadalombiztosítási
szabályok a gyakorlatban – 2 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

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVK OK HÍREI
2.	A kamarai minőségellenőrzés 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 külön- jelentés standard munkacsoport
tevékenysége – 1 kredit
6.	A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél– változások a CRD szabályozásban; a kamarai minőségtapasztalatai
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

AJÁNLÓ SZAKMAI RENDEZVÉNYEINKBŐL

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló, és a kormányzati igazgatásról szóló törvény
könyvvizsgálókkal szemben támasztott elvárásai

Helyszín: Zoom előadás (A bejelentkezéshez szükséges linket az előadást

megelőző napon küldjük meg azon
hallgatóink részére, akik a részvételi

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.	Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára (pénztár; biztosítók;
hitelintézet; befektetési vállalkozás;
kibocsátó) – 2 kredit
3.	
A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése –
2 kredit

díjat előzetesen befizették.) Az előadás
elsősorban a könyvvizsgálói szolgáltatást nyújtók számára hasznos, gyakorlati szempontból foglalkozik a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felügyeleti szervként végzett ellenőrzési tevékenységével, annak kérdőíven alapuló
szabályrendszerével. A kérdőív kérdéseinek taglalásán túl kitér az ellenőrzési tapasztalatokra, valamint a jövőben
várható változásokra is.
Kreditpontok: könyvvizsgálói –
1 kredit
Időpont: 2021. április 27. 10 órától
Jelentkezés »»
További szakmai rendezvényeinkről,
képzéseinkről honlapunkon tájékozódhat.

SZAKKÉPZÉS 2021.
Az OKJ szerinti szakképzések 2020. december 31-éig voltak indíthatóak. Az új szakképzések egyes szabályozói még váratnak
magukra, 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!
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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
Felvétel a kamarába
Nyilvántartási
Nyilvántartásba
Név
Székhely
szám
vétel dátuma
Dávid Nikoletta Anita
007488
1147 Budapest, XIV.ker., Czobor utca 48. A ép. FE. em. 2.
2021. 03. 03.
Petrányi-Harmincz Nóra
007489
2370 Dabas, Wesselényi utca 135-137.
2021. 03. 03.
Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Nyilvántartási
Nyilvántartásba
Név
Székhely
szám
vétel dátuma
Csépányi Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társ.
004389
7633 Pécs, Stadion utca 3. B ép. 1. em. 6.
2021. 03. 03.
DFA AUDIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
004386
4030 Debrecen, Öreg János utca 39.
2021. 03. 03.
Pro-Adópraktika Korlátolt Felelősségű Társaság
004388
1094 Budapest, Páva utca 8. 1. em. 101.
2021. 03. 03.
Új Tér Szolgáltató Betéti Társaság
004390
1162 Budapest, Ferenc utca 134.
2021. 03. 03.
WEB-RÁCIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társ.
004387
4030 Debrecen, Öreg János utca 39.
2021. 03. 03.
WEB-TAX Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság
004385
4030 Debrecen, Öreg János utca 39.
2021. 03. 03.
Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
Kamarai tagság megszűnésének dátuma
Név
szám
Beleznay Ferenc Frigyes
005880
2020. 04. 13.
Boronkay László Sándor
006429
2020. 08. 29.
Holl Kamill
006013
2020. 11. 28.
Juhász Mária
003506
2021. 02. 08.
Kovács István
005799
2021. 02. 01
dr. Marosi Gyöngyi
003270
2021. 02. 04
Nagy Csaba
006667
2021. 02. 05
dr. Nagy Judit
000574
2021. 02. 05
Póla Zoltán
004880
2021. 02. 03
dr. Sebesi Béla
003598
2021. 03. 03
Vidó Tamás
006943
2021. 02. 09
Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Nyilvántartási
Nyilvántartásból
Név
Székhely
szám
törlés dátuma
B ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló Iroda Kft
000556
1135 Budapest,XIII.ker., Ambrus utca 3-5. A. lph. fsz. 2.
2021. 02. 12
BRAIN-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló
001488
7100 Szekszárd, Újfalussy I. utca 11.
2021. 03. 03
Korlátolt Felelősségű Társaság
CAROLUS CHOVÁN Könyvvizsgáló Betéti Társaság
001743
2040 Budaörs, Csiki utca 25/a.
2021. 03. 03
KAMONDY és TÁRSAI Könyvvizsgáló és Pénzügyi
002060
8200 Veszprém, Csermák A. utca 14/A.
2021. 03. 03
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
LIBRA AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
000212
1026 Budapest, Balogh Ádám u. utca 32. II/4.
2021. 03. 03
VOLÁN C & AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli
000344
1147 Budapest, Telepes utca 41. fsz.2.
2021. 03. 03
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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