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A KAMARA 2021–2025. KÖZÖTTI
KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMJA
A 2021. május 7-én online formában, magas részvétellel megtartott küldöttgyűlés egyik lényeges pontjaként szerepelt a kamara ötéves középtávú programjának elfogadása.
A középtávú program a „Hatékony,
megfontolt lépések a megkezdett
úton” címet viseli, kidolgozása több
lépésben történt. Elsőként a legfontosabb alapelvek kerültek meghatározásra, a márciusi elnökség előtt megvitatva, amelyek az új kamarai ciklus kezdetén megteremtik az alapokat, és bár az
öt évvel ezelőttitől eltérő, jobb körülmények között kezdte meg munkáját a tavaly megválasztott elnökség, a következő 5 évben is jelentős értékteremtő munkát tervez megvalósítani a kamarai tagság számára.
Az elmúlt 5 év számos eredményt,
többek között stabil szakmai kapcsolatrendszert, sikeres szakmai és oktatási programokat, fejlesztéseket és a
digitalizáció útján megtett lépéseket hozott. Az új program, a már megkezdett
elemeket is felhasználva, az előző években elért eredményekre épül. Dr. Pál Tibor, elnök kiemelte: „A korábbi eredmények azonban mit sem érnek, ha a továbbiakban nem tudjuk munkánkat hasonló
színvonalon folytatni, sőt növelni a tempót. Nem lehet hátradőlni, a tapasztalatokra támaszkodva, továbbra is „kamarában gondolkodva” lehet és kell ellátni feladatainkat. Olyan minőségi munkát kell
végezni, hogy arra támaszkodva a könyvvizsgálók képesek legyenek megfelelni a
következő években gyorsuló ütemben változó – egyértelműen növekvő – szakmai
követelményeknek. Ennek érdekében tovább kell folytatni és ki kell terjeszteni a
kamarában megkezdett szakmai, oktatási és informatikai fejlesztéseket segítve a könyvvizsgálók felkészülését, mert a
kamarának továbbra is mindent meg kell
tennie, hogy biztosítsa munkánk kereteit.”
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Kiemelt szerepet kap a könyvvizsgáló szakma érdekeinek és a szakmaiságnak a képviselete, a partneri alapon kialakított szakmai, konstruktív együttműködések, a tagok érdekeihez kapcsolódó javaslatok kidolgozása, a döntés-előkészítési és
jogszabályalkotási folyamatokban való közreműködés, valamint a szakmai
eredmények bemutatásának erősítése
és könyvvizsgálat népszerűsítése.
Elengedhetetlen a minőségi szakmai
tevékenység, a szakmai szolgáltatások, a kamara segítségnyújtása a tagság felé. A kamarai támogatásoknál a
magas színvonalú szakmai tartalmak –
útmutatók, kézikönyvek, jelentésminták, állásfoglalások, cikkek – kidolgozására, a standardváltozások követésére és bevezetésük előkészítésére, illetve a könyvvizsgálók magas színvonalú
képzésének és továbbképzésének biztosítására koncentrálunk. A kamarai tagok számára folyamatosan tervezzük
új, a tagok munkáját segítő szakmai
szolgáltatások kidolgozását, továbbfejlesztését.
Számos új célkitűzés is szerepel a
programban, melyek közül a társadalmi felelősségvállalás keretében tervezett „zöld” lépések, a környezetterhelés csökkentése, a fenntarthatóság
biztosítása irányába tett program kidolgozása és megvalósítása is szerepet
kap.
A kamarának emellett képesnek kell
lennie kinevelni az utánpótlását, támogatni és kontrollálni a tagjelöltek szakmai fejlődését és szakmai tevékenységét és vonzóvá tenni az oklevél megszerzését. A könyvvizsgálói oktatási

programok, a szakmai továbbképzések
felépítésénél a mindenkori követelményekhez igazodó szakmai kompetencia
elsajátítását és a folyamatos fejlődést
tartjuk szem előtt. Az online képzéseknél a tananyagok interaktivitásának és
a megszerzett tudás mérhetőségének
növelését tűztük ki célul.
A javaslatok kiemelt figyelmet fordítanak a kamarai tagság létszámcsökkenésére és demográfiai összetételre. A célkitűzések között így szerepel
a kamarai tagok hálózatokba tömörülésének és társaságokba, szakmai, üzleti közösségekbe szerveződésének támogatása. Másrészről a következő időszak szükségessé teheti a könyvvizsgálói tevékenység befejezéséhez kapcsolható szabályok bevezetését. Bekerült a programba – e tendencia és az
egyéni könyvvizsgálók és egyszemélyes
könyvvizsgáló cégek magas számára figyelemmel – az irodagondnok intézményének bevezetése, aki a megszűnt
kamarai tagságú/elhalálozott könyvvizsgálók iratairól és folyamatban lévő
ügyeiről gondoskodhat.
Napjaink digitalizációs tendenciáit
követve a programban nagy hangsúlyt
kap az informatikai fejlesztés is, a már
elindított koncepció keretében folytatódik és bővül a fejlesztések köre a kamarai élet minden fontos területén.
A program tervezésében és a kamara
szakmai és hatósági feladatainak megvalósításában alapvető szerepe van a
kamara szervezeti egységeinek, az ellenőrző, fegyelmi, felvételi, minőség-ellenőrzési, oktatási és szakértői bizottságának, valamint 7 tagozatának és a
köztük lévő szoros együttműködésnek.
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ÚJ IFAC-ICAEW 6 RÉSZES PÉNZMOSÁS ELLENI
OKTATÁSI SEGÉDANYAG

Elérhető az IFAC-ICAEW
együttműködésével a könyvvizsgálóknak készült 6 részes
oktatási segédanyag magyar

nyelvű fordítása a Pénzmosás elleni védekezés témakörében, melyet a Szakértői Bizottság fordíttatott le és tesz
most közzé.
A pénzmosás különböző
aspektusait megvilágító rövid ismertetők, egészen az
alapoktól kezdve és kis eset
tanulmányokkal
szemléltetve, jól érthető és lényegi
szempontokat adnak a kamarai tag könyvvizsgálóknak ahhoz, hogy
a különféle szakmai szolgáltatásnyújtási megbízásaik során milyen árul-

•

•

•

kodó jelekre figyeljenek,
amelyek segíthetnek már
a megbízás kezdeti fázisában is felismerni a pénzmosás-gyanús helyzeteket,
hogy mit is jelent a pénzmosás a gyakorlatban,
milyen ismertetőjegyei
vannak, milyen kockázatokkal kell szembenéznie
a könyvvizsgálóknak, és
mit tehetnek ezen kockázatok mérséklése érdekében,
melyek a szükséges és javasolt lépések egy pénz-

mosás gyanús helyzet észlelésekor.
A könnyen elérhető, érhető
és egyszerűen használható
sorozat hasznos útmutató a
könyvvizsgálóknak, a könyvelési és/vagy egyéb pénzügyi-, adó- és számviteli tanácsadók számára is. Ajánljuk azoknak is, akiknek ügyfél-átvilágítási, illetve pénzmosás-gyanús eset észlelése
esetén bejelentési kötelezettségük áll fenn.
Az oktatási segédanyag
sorozat egyes részei magyar fordításban a kamara tudástárában tekinthetők meg, az eredeti kiadások
pedig az IFAC Anti-Money
Laundering oldalán.

MINŐSÍTETT OKTATÓI KINEVEZÉSEK
Az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra
feljogosított természetes személy oktató, úgymint minősített oktató végezhet, a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi
LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében.
A kamara 2021. januárban közzétett pályázatra beérkezett és elbírált jelentkezések alapján a minősített
oktatók névsora az alábbiak szerint egészült ki a pályázatban kért modulokra 5 éves időtartamra.

2021. 03. 24. – 2026. 03. 24.
SZÁMVITEL
MAGYAR SZABÁLYOZÁSA

KÖNYVVIZSGÁLAT
ÉS ELLENŐRZÉS

1. Kisgyörgy Ilona

1. Bohus Zoltánné

2021. 04. 28. – 2026. 04. 28.
ADÓZÁSI ISMERETEK
		
1. Dr. Szabóné Dr. Türkössy Anikó

SZÁMVITEL
MAGYAR SZABÁLYOZÁSA
1. Dr. Szabóné Dr. Türkössy Anikó
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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.

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Új EU irányelv javaslat a vállalati fenntarthatósági jelentéstételről

gatják a kis- és középvállalatokra (kkv)
vonatkozó önkéntes jelentéstételi standard kidolgozását, ahogy azt az EB javasolta. Ez csökkentheti adminisztratív terheiket, ugyanakkor kezelni
tudják azon pénzügyi intézmények és
vállalatok tájékoztatási igényeit, amelyeknek fenntarthatósági adatokra van
szükségük.
Fenntarthatósági jelentéstételi standardok kidolgozása: Az EU-nak
megfelelő fenntarthatósági jelentéstételi standardokra van szüksége ahhoz, hogy a vállalatok megfeleljenek a
CSRD-nek, és végül elérjék a „Green
Deal” célkitűzéseit. Ezek a standardok
biztosítanák az alapokat a fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatos bizonyosság és a jelentéstétel digitalizálása
tekintetében is.
Független fél (könyvvizsgáló) általi bizonyosságnyújtás követelménye:
A befektetők hangot adtak a független
harmadik fél általi bizonyosságnyújtás iránti igényüknek, a fenntarthatósági jelentések hitelességének növelése érdekében. Az Accountancy Europe
támogatja az EB arra irányuló javaslatát, hogy korlátozott bizonyosságot követelnének meg a fenntarthatósági jelentéstétellel kapcsolatban. Úgy látják
ugyanakkor, hogy végső soron (a későbbiekben) a bizonyosság szintje nem
térhet el a pénzügyi információkra vonatkozó bizonyosság szintjétől, ezért az
EU-nak a kellő bizonyosságra kell törekednie, mint végső célra, úgy három-öt
éven belül.
Fenntarthatósági információk digi
talizálása: Támogatják az EB azon javaslatát, hogy hozzanak létre egy taxonómiát, amely magában foglalja a
„cimkéket”, melyek által a fenntartható-

•

Az Európai Bizottság (EB) javaslatot
tett a vállalati fenntarthatósági jelentéstételre vonatkozó irányelvre (CSRD),
hogy megerősítse a fenntarthatósági jelentéstétel követelményét, mely alapvető fontosságú a fenntartható gazdaság
eléréséhez. Az irányelv javaslat előírja
a vállalatok számára, hogy a fenntartható döntéshozatal érdekében célzottabb, megbízhatóbb és könnyen hozzáférhető információkat osszanak meg
egymással.
Az Accountancy Europe véleménye a
javaslat főbb specifikumaival kapcsolatban:
Kibővített hatókör annak érdekében,
hogy lefedje azokat a vállalkozásokat,
amelyek jelentős hatással vannak a környezetre, illetve a társadalomra. A hatókör kiterjesztésével összhangban az
európai fenntarthatósági jelentéstételi
standardokat is rövid időn belül ki kell
dolgozni annak érdekében, hogy megfeleljenek az EB ambiciózus ütemtervének, ugyanakkor jó minőségűek és a
különböző méretű vállalatok számára is
alkalmazhatóak legyenek.
Könnyítés a KKV szektornak: támo-

•

•

4

2021. MÁJUS | KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

•

•

sági jelentéstételben foglalt adatok géppel olvashatók lesznek. A digitalizáció
javítja a vállalati jelentésekhez való hozzáférést és hatékonyságot.
Információk közzététele a vezetői beszámolóban: Támogatják az EB terveit, amelyek előírják a vállalatok számára, hogy a fenntarthatósági információkat jelenítsék meg a vezetői jelentésekben, beszámolókban (Management
report). Ez javítani fogja a fenntarthatósági (nem pénzügyi) és a pénzügyi
információk közzétételeinek integráltságát, és lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy közvetlenül hozzáférjenek a fenntarthatósági információkhoz.
A cikk angol nyelven az AE oldalán olvasható:
New directive takes EU corporate
sustainability reporting to the next level
| Accountancy Europe

•

Könyvvizsgálati kötelezettség Európában – 2021-es frissítés
A Könyvvizsgálók
Európai Szervezete, az Accountancy
Europe frissítette
azon korábbi felmérését, hogy a 2013as Számviteli Irányelv elfogadása óta az
egyes EU tagállamok milyen irányban
változtatták a könyvvizsgálati kötelezettségre meghatározott küszöbértékeket.
A felmérés alapján 5 uniós tagállamban
csökkentették, míg 4 másik tagállamban
emelték a küszöbértékeket 2016 és 2021
között. Összességében megállapítható,
hogy nincs egyértelmű tendencia sem a
küszöbértékek csökkentése, sem pedig
azok emelése irányában. Hosszabb távon
ugyanakkor az látható, hogy az európai
országok többségében növelik a küszöbértékeket. Az egyes országok által meghatározott mérlegfőösszeg, valamint
nettó árbevétel küszöbértékek átlagosan
megtriplázódtak 2016 és 2021 között.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
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23 ország növelte a mérlegfőösszegre vonatkozó küszöbértéket és 22 ország növelte a nettó árbevételre vonatkozó küszöbértéket.
A felmérés adatai szerint a tagállamok
szerteágazó nemzeti politikát folytatnak
és különféle nézeteket vallanak a kisebb
gazdálkodók könyvvizsgálati kötelezettségével kapcsolatban.
A felmérés eredménye és a tagállamokban jelenleg alkalmazott határértékek
megtekinthetők itt:
Audit exemption thresholds in Europe
| Accountancy Europe

IAASB HÍREK
Az IAASB közzétette Public Report-ját
Az IAASB a honlapján közzétette Public
Report-ját (Éves Jelentését), amelyben
részletezi a szervezet közérdeket szolgáló tevékenységét
a 2019. július és 2020. december közötti időszakban. Ebben a 18 hónapos időszakban az IAASB öt jelentős standardot
véglegesített, amelyek célja a könyvvizsgálat minőségének javítása, ezen kívül
egy négyéves, a közérdekre összpontosí-

tó stratégiát fogadott el, és új munkatervet dolgozott ki, amely a felmerülő kérdésekre összpontosít. Ebben az időszakban az IAASB a globális világjárvány által kiváltott új környezetre válaszképpen
iránymutatást adott ki, és az érdekelt felek széles körével párbeszédet folytatott
a könyvvizsgálati szolgáltatásokba vetett
bizalom fenntartása érdekében.
Az éves jelentés kiemeli a befejezett és
folyamatban lévő standardalkotási projekteket, az érdekelt felek igényeinek kielégítésére irányuló egyéb új kezdeményezéseket, valamint a standardalkotási
folyamat gyorsítására irányuló erőfeszítéseket.
A Public Report a következő linken érhető el:
IAASB Public Report 2019-2020 |
IFAC
Az IAASB közzétette felülvizsgált
2020-2021-es munkaprogramját
A közfelügyeleti bizottsággal folytatott
konzultációkat követően az IAASB közzétette felülvizsgált
részletes munkatervét, amely felülírja a
2021 februárjában

közzétett munkatervet. A munkaterv felülvizsgálatára annak érdekében került
sor, hogy figyelembe vegyék a COVID-19
világjárványnak az igazgatótanács működésére gyakorolt folyamatos hatását,
valamint az érdekelt felekre gyakorolt
hatását az új standardok implementálása tekintetében.
Az új munkaterv két jelentős közérdekű dokumentumot rangsorol prioritásként: 1. a csoportra vonatkozó pénzügyi
kimutatások könyvvizsgálatáról szóló
módosított ISA 600 véglegesítését (előreláthatólag a 2021. decemberi IAASBülést követően várható), valamint 2. a kevésbé összetett szervezetek (kkv-k) pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára vonatkozó standardjavaslat nyilvános
konzultációjának véglegesítését (előreláthatólag a 2021. júniusi IAASB-ülést követően várható). A munkaterv egyéb módosításai közé tartoznak a Fraud (csalás)
és a Going Concern (a vállalkozás folytatásának elve) témákkal kapcsolatos projektjavaslatok és az ISA 500 (Könyvvizsgálati bizonyítékok) expozíciós tervezet
időzítésének felülvizsgálata.
A felülvizsgált munkaterv az IAASB
honlapján érhető el:
IAASB Revised Detailed Work Plan
Table 2020-2021 | IFAC

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓKAT KÉPESÍTŐ TESTÜLET TAGJAI 2021-TŐL
A közfelügyeleti hatóság részéről Mészáros László 2021. május 7-ei jóváhagyásával, egy új taggal és újraválasztott elnökkel és további tagokkal folytatja munkáját az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület (OKKT), mely a kamara
nevében akkreditálja az okleveles könyvvizsgálói képzés programját.
Az OKKT elnökének és tagjainak kinevezése 2021. április 1-jétől 5 éves időtartamra szól. A kamara elnöksége az OKKT elnökének Dr. Lukács Jánost nevezte ki. Az OKKT tagjai:

• Balázs Árpád
• Kondorosi Ferencné Dr.
• Siklós Márta

• Várkonyiné Dr. Juhász Mária
• Dr. Veit József
• Wessely Vilmos

A testület újraválasztott tagjainak ezúton is gratulálunk a mandátumuk meghosszabbításához, az új tagnak pedig a kinevezéséhez!
Főtitkári Hivatal
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. MÁJUS
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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.

XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
Már most írja fel az idei konferencia időpontot naptárába:

2021. szeptember 14-16. között
kerül megrendezésre

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 díjátadó
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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MKVK OK HÍREI

AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
A Kamara megbízásából Oktatási
Központunk biztosítja az idei évben is a könyvvizsgálók távoktatási
továbbképzését. A felületen pillanatnyilag 35 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.
Adótanácsadói, adószakértői vagy
okleveles adószakértői továbbképzés:
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.

Előzetes továbbképzés az adószakértői regiszteri felvételhez: A Rendelet
szerint viszont nemcsak az adószakemberek fent hivatkozott nyilvántartásaiban szereplő személyeknek, 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
Költségvetési minősítéshez
1. Könyvviteli szolgáltatást végzők köKÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. MÁJUS
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telező továbbképzése államháztartási
szakterületen 2021 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára (e-learning) –
2 kredit
IFRS minősítéshez
1. IFRS a koronavírus idején – 2 kredit
2. IFRS 16 – az új lízing standard – 2 kredit
3. IFRS-ek a gyakorlatban – válogatott
számviteli problémák az IFRS 5, IFRS
15 és az IFRS 16 standardokból –
2 kredit
IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói,
pénztári minősítéshez:
1. Digitális szerződés és jelentés, avagy
e-aláírók hitelesen – 1 kredit
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 je8
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lentésben – 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. A z MNB visszajelzései a befektetési
vállalkozás, kibocsátó, pénztár, biztosító és hitelintézeti könyvvizsgálók
számára – 1 kredit
Pénzügyi intézményi, befektetési
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói,
pénztári minősítéshez:
Könyvvizsgálói jelentések változása;
Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel – 2 kredit
Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára (pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó)
– 2 kredit
A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése – 2 kredit
AJÁNLÓ SZAKMAI
RENDEZVÉNYEINKBŐL

Az előadás témái:
Kevesebb műanyag, élhetőbb világ –
Előadó: Ágoston Krisztián, senior
adótanácsadó LeitnerLeitner Tax Kft.
Shopping az online térben – A táv
értékesítés új szabályai – Előadó:
Menczel-Kiss Gellért, adótanácsadó,
manager, LeitnerLeitner Kft.
A pénzmosásról könyvvizsgálói szemmel – Előadó: Munkácsi Márta, kamarai tag könyvvizsgáló, minőségellenőr.
Időpont: 2021. június 10., 9.30 órától
Helyszín: Zoom előadás (A bejelentkezéshez szükséges adatokat, információkat az
előadást megelőző napon küldjük meg a
képzési díjat befizető jelentkezőknek.)

•

Kreditpontok: könyvvizsgálói – 2 kredit
Jelentkezés »
A fenti rendezvényről az Adótagozat és
a Könyvelői tagozat tagjai külön is kaptak
– a speciális jelentkezési feltételeiket tartalmazó – tájékoztatást!

Az előadás témái:
Fogalmak értelmezése az adótörvényekben (Szja, Tbj, Szocho, Szakho,
Art)
Jövedelemkategóriák az Szja törvényben, adók és járulékok alapjának meghatározása adónemenként
Adók és járulékok alapjának meghatározása speciális jövedelmeknél, minta
példák.
Időpont: 2021. június 17.,10.00 órától
Helyszín: Zoom előadás (A bejelentkezéshez szükséges adatokat, információkat az előadást megelőző napon küldjük
meg a képzési díjat befizető jelentkezőknek.)
Kreditpontok: könyvvizsgálói – 1 kredit
Jelentkezés »

•
•
•

MÓDOSÍTOTT IDŐPONT!

•
•

Az előadás témái:
A pénzügyi befektetések hozamának
adózási kérdései a magánszemélyeket
és a vállalkozásokat egyaránt érintik.
E témakörnek igen összetett a szabályrendszere. Sokszor csak a kamat és a
pénzbeli osztalék, netán az árfolyamnyereség adóztatása lebeg a szemünk
előtt. Az is végiggondolandó, hogy hogyan alakulnak a vonatkozó adózá-
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si kérdések, ha ezek a jövedelmek más
országból, netán csekély adózású országból származnak. Mit kell fizetni,
ha a hozam nem pénzben, hanem természetben, értékpapírban, ingatlanban jelenik meg? Sokan ezek mellett
a biztosítások, az arany, az ezüst üzletek hozamának adóztatásával nincsenek tisztában, s nem feledhetjük el a
kriptovalutákat sem… Szakmai prog-

ramunkon igyekszünk mindezeket körüljárni.
Időpont: 2021. június 23., 9.00 órától
Helyszín: Zoom előadás (A bejelentkezéshez szükséges adatokat, információkat az előadást megelőző napon küldjük
meg a képzési díjat befizető jelentkezőknek.)
Kreditpontok: könyvvizsgálói – 2 kredit
Jelentkezés »

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!

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2021.04.16.)
38/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és 2021. évi célkitűzéseiről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
39/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és 2021. évi célkitűzéseiről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
40/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara 2020.
évi működéséről és az elnökség 2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolót és
azt a küldöttgyűlés részére elfogadásra
javasolja.
41/2021. (04.16.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-

nöksége a fegyelmi megbízott 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a küldöttgyűlés részére
elfogadásra javasolja.
42/2021. (04.16.) sz ámú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2020. évi
tevékenységéről, valamint a kamara
2020. évi nemzetközi tevékenységéről
szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés
részére elfogadásra javasolja.
43/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta az oktatási alelnök és az oktatási bizottság 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót és azt
a küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.
44/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a fegyelmi bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló be-

számolót és azt a küldöttgyűlés részére
elfogadásra javasolja.
45/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a felvételi bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
46/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a minőségellenőrzési bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.
47/2021. (04.16.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a központi választási bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.
48/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara ElKÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. MÁJUS
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nöksége megtárgyalta és elfogadta az
Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő
Testület 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
49/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és az elhangzott
módosításokkal – az új székházzal kapcsolatos szövegrész (II/2. pont második
bekezdése) törlése, a kamarai működés
és struktúra átalakítása kérdéskörének
napirenden tartása, szükség esetén alternatívák kidolgozásával, a területi
szervezetek taggyűléseinek bevonása és
a küldöttgyűlés végleges döntése mellett
– jóváhagyta kamara 2021-2025. közötti
középtávú programját és azt a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.
50/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a kamara 2020. évi „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója”-t
az alábbi főbb számokkal jóváhagyta és
azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy az egyes
területi szervezetek pénzügyi beszámolóját a kamara 2020. évi üzemgazdasági
tervének teljesüléséről szóló beszámoló
tartalmazza:
mérleg főösszeg:
1.645.578 E Ft
tárgyévi eredmény
125.622 E Ft
51/2021. (04.16.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a kamarai minőségellenőrzések
során az egyedi vizsgálat ellenőrzésére
fordítható időtartamot 1 órával kívánja
megnövelni azzal, hogy a minőségellenőrök óradíjának emelését nem tartotta
időszerűnek. Az elnökség felkéri
a minőségellenőrzési bizottságot a szabályozás megfelelő módosításának előkészítésére
10
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a főtitkári hivatalt a többletköltségek beépítésére a kamara 2021. évi üzemgazdasági tervébe.
52/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara 2021.
évi összesített – az egyes területi szervezetek tervjavaslataival kiegészített,
azokat önállóan is tartalmazó – üzemgazdasági tervét, és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy a végleges üzemgazdasági tervbe az 51/2021. (04.16.) számú elnökségi határozat szerinti többletköltségek beépítésre kerülnek.
53/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2021. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
54/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara etikai
szabályzatának előterjesztés szerinti
módosítását és azt a kamara küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
55/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a
kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának, valamint a 2. és 3. mellékletének előterjesztés szerinti módosítását, melynek hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.
56/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a
kamara szakmai kompetencia vizsga-

szabályzatának előterjesztés szerinti
módosítását.
57/2021. (04.16.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke 2021. május 7-ére az előterjesztésben megjelölt napirendi pontokkal küldöttgyűlést hívjon össze. Az elnökség
Ratku Antalt javasolja a küldöttgyűlés
levezető elnökének választani.
58/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a beérkezett pályázatokat elbírálta és a küldöttgyűlés részére a BPOAUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (személyében felelős könyvvizsgálóként Miszori Ildikót) javasolja a 20212023. üzleti évek vonatkozásában a kamara állandó könyvvizsgálójának megválasztani.
59/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és tudomásul vette az oktatási alelnök tájékoztatását az
okleveles könyvvizsgálói képzés, valamint a könyvvizsgálói asszisztensi képzés jelentkezéseinek alakulásáról.
60/2021. (04.16.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0008-3/2021. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
61/2021. (04.16.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége az FB/0296-12/2020. ügyiratszámú határozat kapcsán előterjesztett
részletfizetési kérelemnek helyt adott.
Budapest, 2021. április 26.
Dr. Pál Tibor
elnök

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
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
szám

Név

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Székhely

Baldauf Csaba

007491

1117 Budapest, Galambóc utca 6-8. II. em. 13.

2021. 04. 07.

Berényi-Tóth Andrea

007490

2112 Veresegyház, Egressy Béni utca 26. B ép.

2021. 04. 07.

Horváth Ádám

007493

1012 Budapest, Pálya utca 2. A ép. 2. em. 15.

2021. 04. 07.

Kiszel Szilvia Kitti

007492

5540 Szarvas, Rákóczi utca 15/1.

2021. 04. 07.

Kovács József

007496

2113 Erdőkertes, Körte utca 2.

2021. 04. 07.

Mátics Roland

007494

1102 Budapest, Ónodi utca 4-6. fszt 2.

2021. 04. 07.

Pauló-Gábor Szilvia

007495

5600 Békéscsaba, Lencsési út 6. 3. em. 8.

2021. 04. 07.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartásból
törlés dátuma

HSZ Borsod Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

004392

3534 Miskolc, Árpád út 5.

2021. 04. 07.

SHINANAI GROUP INTERNATIONAL Kft.

004391

2900 Komárom, Erdélyi utca 4.

2021. 04. 07.

Székhely

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Név

Nyilvántartási
szám

Kamarai tagság megszűnésének dátuma

Klaukó Mátyásné

006181

2021. 03. 04.

Szabó Lajos

002372

2021. 03. 21.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartásból
törlés dátuma

Székhely

AUTKONTROLL Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.

001207

1124 Budapest, Fürj utca 2.

2021. 04. 07.

ÁZSIÓ Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

002354

7700 Mohács, Dózsa György utca 20.

2021. 04. 07.

EDICONT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Bt.

001600

7200 Dombóvár, Gyöngyvirág körút 39/A.

2021. 04. 07.
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