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HAMAROSAN INDUL A 2021. ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁS
Elérkezett az idei évi kamarai adatszolgáltatás ideje, amely az előző beszámolási időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentések mellett magában foglalja a közfelügyelet felé teljesítendő, a
minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását. Az idei – a 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakban kiadott jelentésekre vonatkozó
– adatszolgáltatás rendjében az elnökség döntése alapján jelentős változás nem lesz, a részletekről
az alábbiakban adunk tájékoztatást. Az idei adatszolgáltatás az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Szolgáltatásfejlesztési Főosztályától kapott adatállomány feldolgozását követően,
várhatóan a 2021. június 21-ével kezdődő héten indul.

A kötelező kamarai adatszolgáltatás célja,
hogy a kamara tagjai és a könyvvizsgáló cégek évente átfogóan szolgáltassanak
információt, az adataikban történő változásról, az előírt felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez, a minőségellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumokhoz igazodó szerkezetben, valamint közöljék a tagdíj- és hozzájárulási díjszámítás alapjául
szolgáló bevételeiket.
Adatszolgáltatás határideje:
2021. július 15.
ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idei
adatszolgáltatásban a hatályos törvényi
szabályozás alapján a 2020. július 1. és
2
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2021. június 30. közötti időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről kell tájékoztatást adni. Amen�nyiben valamely ügyfél a veszélyhelyzeti
szabályozásban biztosított lehetőséggel
élve 2020. július 1-jét követően készítette el a 2019. évi pénzügyi kimutatásait,
úgy a vonatkozó könyvvizsgálói jelentést
az idei kamarai adatszolgáltatásban kell
rögzíteni.
A korábbi években évről-évre bevezetett változtatások, melyeket az elemzések
és visszajelzések alapján javasolt az elnökség, jelentősen megkönnyítik a kitöltést és segítik a hibalehetőségek elkerülését. A legtöbb módosítás a Kkt-ban elő-

írt „összevont” adatszolgáltatás miatt került bevezetésre 2016-ban, a bekért adatok körében lényeges változás azóta nem
történt. 2019-ben a megújult honlappal
párhuzamosan új, átláthatóbb megjelenés mellett, csak a bejelentkezésben történt eltérés.
Az adatszolgáltatás elemei (az előző
években megszokottak szerint):
az adatlapokat előtöltjük, többek között a tavalyi kamarai adatszolgáltatás
megbízás adataival
részletes kitöltési útmutató készül,
melyhez mellékeljük a képernyőképeket is

•

•
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• az adatszolgáltatást a törvényben meghatározott július 15-ig kell teljesíteni
• a kiadott könyvvizsgálói jelentésekről
•
•

•
•
•
•

a természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia
továbbra is csak azoknak kell kitölteniük a biztosítási adatlapot és a fedezetigazolást mellékelniük, akiknek a biztosítását NEM az MKVK Biztosítási
Alkusz Kft. kezeli
akiknek tagsági jogállása 2020. július 1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgálati jelentést a bekért időszakban),
2021. évben is a főfoglalkozásúak
adatlapját kötelesek beküldeni, míg a
régebb óta szüneteltetők ettől mentesülnek
a 2020. évi önképzés teljesítéséről kizárólag az aktív tagsági jogállású tagoknak kell nyilatkozni, de az önképzési kreditpontokról a nyilvántartást
nem szükséges feltölteni
kérjünk az elérhetőségi (közzétételi,
levelezési cím) és egyéb adatok ellenőrzését
a papír alapú adatszolgáltatás 2019 óta
nem lehetséges

A 2020-ban bevezetett elemek:
Céginformációs szolgálat szerin
ti ügyféladatok: tájékoztató adatként
külön ablakban megjelennek, az egyes

adatok (cégnév, adószám) átemelhetőek a részletes adatszolgáltatásba. A
céginformációs szolgálat adatbázisa
kapcsán kérjük figyelembe venni az
alábbi körülményeket:
– az adatbázis a 2021. június 15. napjáig letétbe helyezett 2020. évi beszámolók és az arra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések feltöltési adatait
tartalmazza;
– a leszűrés azon gazdálkodók vonatkozó adatait rögzíti, amelyek a letétbe helyezési kötelezettségüknek a
céginformációs szolgálatnál tesznek
eleget;
– az adatbázis az adott gazdálkodó részéről a számviteli beszámolót és
könyvvizsgálói jelentést feltöltő személy által az erre rendszeresített
nyomtatványon megadott adatokat
(kamarai nyilvántartási szám, név,
stb.) tartalmazza, ezek elírása téves
megjelenítést eredményezhet.
A céginformációs szolgálat adatbázisa tájékoztató és segítő jellegű,
az abban rögzített ügyféladatok átemelhetősége nem pótolja az ügyfélkör hiánytalan felmérését és valamennyi szükséges adat megadását.

• Egyéni vállalkozói jogviszony: a Kkt.

11. § (1a) bekezdés szerinti jogviszony

nyilvántartási adatai az „Egyéni vállalkozó” adatbázisba kerülnek feltöltésre
Figyelemfelhívás az elírások lehetőségének csökkentésére: túl alacsony
vagy magas összegnél jelenik meg
A másodlagos jogviszonyról nyilatkozatot szükséges beadni
Megbízások darabszámának visszaigazolása: automatikus visszaigazoló
üzenetben értesítjük a tagokat a megadott megbízások darabszámáról az
adatszolgáltatás feltöltését követően.
Nullás részletes adatszolgáltatás: csak
akkor engedi a rendszer a továbblépést,
ha a kitöltő ténylegesen adatot szolgáltat (kibocsátott jelentést ad meg), vagy
nyilatkozik arról, hogy ténylegesen
nem rendelkezett olyan megbízással,
amelyről adatot kellene szolgáltatnia.
Újdonságok 2021-ben
Nem szükséges adatot szolgáltatni a
társasházak számára gazdasági ellenőrzést segítő személyként készített véleményről
A megbízások típusa közül kikerül az
egyéb kategória
A z adatszolgáltatási űrlapon gyors elérést biztosítanak a
ikonok a kitöltést segítő információkhoz
Bővebb információ a honlapunkon,
ahol hamarosan elérhető a részletes kitöltési útmutató is.
MKVK Főtitkári Hivatal

•

•
•
•

•
•
•

INGYENES JOGI ADATBÁZIS ÉS CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Ma2022. június 30. közötti időszakban, • A Credit Online céginformációs
gyar Könyvvizsgálói Kamara ingyenes többletszolgáltatásként folytatólagosan biztosítja a tavalyi évben is elérhető OptiJus jogi adatbázis és a Credit
Online céginformációs szolgáltatást. A
szolgáltatások előfizetési díját az idei
üzemgazdasági terv tartalmazza.
A z OptiJus jogi adatbázis szolgáltatás folytatódik a 2021. július 1. –

•

ugyanazon feltételekkel aktív kamarai tagok számára. A szolgáltatás 300
fő kamarai tag egyidejű hozzáférését
teszi lehetővé és a Magyar Joganyagok- és az Adó-TB modult tartalmazza. A szolgáltató felajánlása alapján a
szolgáltatás az előfizetési időszakban
kiegészül az OPTEN cégtárhoz való
hozzáféréssel.

szolgáltatás szintén aktív kamarai
tagjaink számára biztosított 2021.
július 1-jétől további egy évre a Credit
Control Menedzsment Kft.-vel létrejött megállapodás eredményeként.

Bővebb információért keresse fel honlapunkat: Jogi Adatbázis szolgáltatás &
Céginformációs szolgáltatás
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Kihívások – sebességváltás – irányok
XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
Már most írja fel az idei konferencia időpontot naptárába:

2021. szeptember 14–16.
Thermál Hotel Visegrád****superior
Nulladik nap:

1. nap:

informatikai
témájú előadások
„Cappuccino”
este: szabadidős program

délelőtt:	plenáris ülés,
kamarai díjátadó
délután: szekcióülések
este:
gálavacsora

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

2021. szeptember 14. kedd – 0. nap
MKVK Informatikai Nap - MKVK Oktatási Központ Metrum Referencia Klubnap
Online közvetítés:
10.00
11.00

IFAC ajánlás és a DigitAudit program kockázatbecslési eljárásai
Nyirati Ferenc KRISTÁLY-Audit Kft. | ügyvezető, módszertani fejlesztő

10.00
14.00

Metrum Referencia Klubnap
Szervező: MKVK Oktatási Központ Kft. | Helyszín: Kisterem

11.00
11.30

Könyvvizsgálat dokumentációk tárolásának biztonságtechnikája
Tóth Gergely bajvan.hu (Expertinit Kft.) | ügyvezető

11.30
12.15

Az adatbányászat lehetőségei a minél magasabb könyvvizsgálati bizonyosság elérésében
a Caseware Idea program keretein belül
Forró Imre - Sándor Imre
EBÉDSZÜNET

13.30
14.15

A könyvvizsgálói munka automatizálásának lehetőségei a felhőben a legmodernebb
informatikai eszközök bevonásával
Dr Polyák Imre | Corvinus Egyetem docens, Budapest Consultans Kft. projektvezető

14.15
14.30

A digitális aláírás fejlődése és jövője
Későbbiekben pontosítandó

14.30
15.00

A digitalizált könyvvizsgáló – elektronikus aláírással a hitelességért”
Agócs Gábor KPMG | Partner, MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat | elnök
KÁVÉSZÜNET

15.30
16.15

Elektronikus számlázásra való áttérés gyakorlati kérdései: PDF+hash,
NAV XML e-számla, e-számla befogadása
Jellemző adatszolgáltatási hibák
Czöndör Szabolcs NAV főosztályvezető, Mizsányi Attila NAV Központi Hivatal Ellenőrzési
Főosztály Információtechnológiai Osztály | osztályvezető

16.15
17.15

Kerekasztal: Új könyvvizsgálói kockázatok a könyvelő programok
automatikus számla beolvasásával
Novitax Kft., Kulcs-Soft Nyrt., Infotéka Kft., Progen Kft. (sERPa és Nagy Machinátor)
Moderátor: Tusnádiné Ágoston Márta MKVK Informatikai tagozat | alelnök

17.10
17.40

Mintavételi lehetőségek a könyvvizsgálatban az informatikai eszközök segítségével
Dr. Ország Adrienn – Sándorné Prof. dr. Kriszt Éva Budapesti Gazdasági Egyetem

17.40
18.00

A kamarai oktatás digitalizálásának tapasztalatai
Tarpataki Nóra és László Norbert | A Corvinus Egyetem oktatói
Borkostoló
A konferencia részletes programját, a részvételi díjakat, a jelentkezés feltételeit a későbbiekben tesszük közzé honlapunkon.
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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
Megjelent az IFAC vitaanyaga a számviteli szakemberek szerepéről a digitális adatok világában
A gazdaságok digitalizálódásával a különböző szektorokban
működő gazdálkodó
szervezetek – a méretüktől függetlenül – mind szembesülnek
ennek az előnyeivel és a hátrányaival.
A számviteli szakembereknek is kiterjedtebb megközelítési módszerekhez kell
folyamodniuk és bevonni strukturált és
nem strukturált adatbázisokat egyaránt,
hogy segítsék a gazdasági szereplőket a
kellő rálátással megalapozott döntéshozatalban.
Az IFAC és a CPA Canada (Chartered
Professional Accountants of Canada) által kiadott közös vitaanyag egy adatkezelési értékláncot vázol fel, négy olyan
kulcsfontosságú szerepkörrel, amit ezen
belül a számviteli szakemberek betölthet-

nek: adatmérnök, adat kontroller, adat tudós, és stratégiai tanácsadó. A szervezetek krónikus szakemberhiánnyal küzdenek ezeken a területeken, és a számviteli
szakembereknek lehetőségük van betölteni ezeket a szerepeket.
Az anyag esettanulmányokat tartalmaz, amelyek rávilágítanak arra, hogy
a számviteli szakemberek a különböző szerepkörökben, például a pénzügyi
igazgatói pozícióban, hogyan bővíthetik
a saját szerepüket az adatvezérelt döntéshozatal előmozdításában.
A vitaanyag elérhető az IFAC honlapján az alábbi linken: The Professional
Accountant's Role in Data | IFAC
IFAC webinar-sorozat az új minőségbiztosítási standardokról
Az IAASB az IFACkal együttműködve
4 részes webinarsorozatra hívja az érdeklődőket június 24-én, július 29-én, augusztus 5-én
és augusztus 18-án Zoom alkalmazá-

son keresztül, illetve az IAASB Youtube
csatornáján élő közvetítéssel. A webinarsorozat az ISQM 1-es minőségbiztosítási standard részleteibe merül bele, és az
IAASB implementációs segédanyagainak első lépése.
Az ISQM 1 az IAASB 2020 végén kiadott minőségbiztosítási standardcsomagjának része. A standardok megerősítik és modernizálják a cégek minőségbiztosítási megközelítését. Egyúttal egy fejlődési folyamatot is megcéloznak a minőségellenőrzés hagyományos, lineárisabb
megközelítésétől az integrált minőségirányítási megközelítésig.
Részletek a webinar-sorozatról és regisztrációs lehetőség: Upcoming Events:
IAASB Quality Management Webinar
Series in Collaboration with IFAC | IFAC
Az IFAC üdvözli a World Economic
Forum keretelvét a pénzügyi bűnözés
elleni küzdelemben
A World Economic Forum által közzétett Unifying Framework elnevezésű doKÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. JÚNIUS
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kumentum egy jelentős lépést jelent a
pénzügyi bűncselekmények, különösen
a pénzmosás, az illegális pénzmozgások
és a korrupció megelőzésén vagy annak
megakadályozásán dolgozó úgynevezett
kapuőrök (Gatekeepers) – mint például
könyvelők, bankárok és ügyvédek – fontos munkájára való figyelemfelhívásban.
Ennek a munkának a támogatásával
az IFAC reméli, hogy más kapuőri szakmákat is inspirálhatnak arra, hogy ahhoz
hasonló etikai keretszabályokat fogadjanak el, mint amilyen az IESBA által
kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi
függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című etikai kódex.

Kevin Dancey, az IFAC vezérigazgatója
úgy nyilatkozott, hogy „A Fórum új kiadványa összhangban van a kódex elveivel,
amely a világszerte körülbelül 180 szakmai szervezetben tagként jelenlévő mintegy 3 millió számviteli szakember magatartását szabályozza. Arra ösztönözzük a
többi kapuőr szakmát minden ágazatban,
hogy modellként tekintsenek a kódexre.”
A World Economic Forum által publikált keretelv az alábbi linken érhető el:
WEF Gatekeepers A Unifying Framework 2021 (weforum.org)

IAASB HÍREK
Széles körben támogatják az IAASB
audit jelentésről szóló standardjait
2015-ben
az
IAASB új könyvvizsgálói jelentésről szóló standardokat adott ki a
könyvvizsgálói jelentés közérdekű
kommunikatív ér6
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tékének, átláthatóságának és relevanciájának növelése érdekében.
2021. júniusában, nyilvános konzultációt követően az IAASB publikálta a
visszajelzésekről készült jelentését. Az
érdekelt felek széles körben támogatták a
standardokat és az ezek alapján kidolgozott könyvvizsgálói jelentést, és jelezték,
hogy a standardok megfeleltek az IAASB
célkitűzéseinek.
A jelentés összefoglalja a legfontosabb
témákat és nézeteket, amelyeket az érdekelt felek megosztottak az IAASB-vel
az implementációt követően. Az érdekelt felek számára 3 kiemelt terület volt a
könyvvizsgálói jelentést illetően: a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések
(KAM-ok), a vállalkozás folytatásának
elve és az Egyéb információk a könyvvizsgálói jelentésben.
Az IAASB könyvvizsgálói jelentésekkel
foglalkozó végrehajtási munkacsoportja
az implementációt követő felülvizsgálati
ajánlásainak kidolgozása során (melynek
esedékessége 2021. szeptember) mérlegeli ezeket a visszajelzéseket.
A jelentés elérhetősége: IAASB Feed
back statement auditor reporting imple
mentation review | IFAC

IESBA HÍREK
Megjelent IESBA hirdetmény az
IESBA kódex bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatások és a díjak rendelkezéseinek felülvizsgálatáról
A Kódex felülvizsgált
rendelkezései olyan
érdemi módosításokat
tartalmaznak, amelyek javítják a nemzetközi függetlenségi
standardokat (IIS) azáltal, hogy tisztázzák és kezelik azokat
a körülményeket, amelyek között a cégek és a hálózati cégek nyújthatnak, illetve nem nyújthatnak bizonyosságot nem
nyújtó szolgáltatást audit ügyfeleiknek.

A felülvizsgált rendelkezések olyan új követelményeket tartalmaznak, amelyek
kifejezetten tiltják a cégeknek és a hálózati cégeknek, hogy bizonyos típusú szolgáltatásokat nyújtsanak audit ügyfeleiknek, különösen akkor, ha közérdeklődésre számot tartó szervezetekről van szó.
A kódex díjakra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata magában foglalja
annak tilalmát, hogy a cégek a könyvvizsgálati díjat az audit ügyfélnek nyújtott könyvvizsgálattól eltérő szolgáltatásokkal befolyásolják;
közérdeklődésre számot tartó ügyfelek
esetében a könyvvizsgálói tevékenység
megszüntetésének követelményét, ha a
könyvvizsgáló függősége az adott audit ügyféltől származó díj tekintetében egy meghatározott időszakon túl
is fennáll;
a díjjal kapcsolatos információk közlését az irányítással megbízott személyekkel és azok nyilvánossá tételét, ezzel segítve a könyvvizsgáló függetlenségével kapcsolatos közmegítélést;
a függetlenséget fenyegető veszélyek
azonosítására, értékelésére és kezelésére vonatkozó fokozott iránymutatást.
A publikációk a következő linkeken érhetők el:
Final Pronouncement: Revisions to the
Non-Assurance Service Provisions of the
Code | IFAC (ethicsboard.org)
Final Pronouncement: Revisions to the
Fee-related Provisions of the Code | IFAC
(ethicsboard.org)

•
•

•
•

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Megjelent az Accountancy Europe kiadványa: Hatékony pénzmosás-elleni
ökoszisztéma kiépítése címmel
A pénzmosás pusztító következményekkel jár a gazdaságra és a társadalomra
nézve. Létfontosságú annak biztosítása,
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hogy a pénzmosás elleni küzdelem hatékony legyen. A kiadvány ajánlásokat fogalmaz meg a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelemre/a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre Európa-szerte. Az ajánlások célja a pénzmosás elleni
(AML) meglévő jogszabályok jobb végrehajtása. Ez összhangban van az Európai Bizottság (EB) közelgő javaslataiban
megfogalmazott szándékával: annak biztosítása, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet hatékonyan működjön.
E célból az Accountancy Europe javasolja erősíteni a nem pénzügyi szervezetek (köztük a számviteli szakemberek),
valamint a felügyeleti
szervek és jogszabályalkotók szerepét. Néhány kulcsfontosságú
ajánlás:
az arra kötelezett szervezeteknek reaktívról proaktív AML kockázatkezelésre
kell átállniuk
az AML integrált része legyen a vállalatirányításnak
a felügyeleti szerveknek és politikai

•

•
•

döntéshozóknak elő kell mozdítaniuk
a tagállamok, valamint a köz- és a magánszektor közötti együttműködést.
A publikáció megtekinthető: Building
an effective Anti-Money Laundering eco
system | Accountancy Europe
Az Európai Bizottság bejelentette: 2022ban Audit reform javaslatot fog tenni
Mairead McGuinness, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős európai biztos május 27én jelentette be, hogy az Európai Bizottság
(EB) 2022 végéig javaslatot tesz az uniós
audit reformra. A folyamat a nyár után
konzultációval fog kezdődni. A bejelentés
a biztosnak a „Vállalati jelentéstétel az EU
tőkepiaci uniójában a Wirecard után” című webináron elmondott beszédének részeként hangzott el. A következő kulcsfontosságú pontokat említette:
A Wirecard csak a legfrissebb azon elfogadhatatlan botrányok sorozatában,
amelyek aláásták a tőkepiacokba és a
könyvvizsgálatba vetett bizalmat.
Rendszerszintű válaszra van szükségünk, amely három védelmi vonalra
épül: vállalatirányítás, audit és felügye-

•

•

let – azaz a vállalati jelentéstételi ökoszisztéma.
A z audittal kapcsolatos legfontosabb
pontok az audit minőségének javítása
és a közérdeklődésre számot tartó szervezetek (PIE) könyvvizsgálati piacán a
piaci koncentráció csökkentése körül
forogtak. A biztos hangsúlyozta, hogy
ezek a kérdések nem újak, és most kell
megoldani őket.
Mint mondta, az EB nyilvános konzultációt indít az ökoszisztéma javítására irányuló különböző intézkedések értékelése
céljából. Ezenkívül konzultálni fog a tagállamokkal tapasztalataikról, a különböző nemzeti rendszerekre és a szóban forgó kérdések kezelésére irányuló intézkedésekre összpontosítva. Az uniós Audit
Rendelet és Irányelv működéséről szóló
tanulmány eredményeire is a közeljövőben számítanak.
Olvassa el beszédről készült összefoglalót az Európai Bizottság honlapján:
Speech at the European Policy Centre: Corporate reporting in the Capital
Markets Union after Wirecard | European Commission (europa.eu)

•

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.
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. JÚNIUS
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MKVKOK HÍREI

AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT
KÍNÁLATÁBÓL
A Kamara megbízásából Oktatási
Központunk biztosítja az idei évben
is a könyvvizsgálók távoktatási továbbképzését. A felületen pillanatnyilag 38 oktatási anyag érhető el,
de az év során folyamatosan bővül
a kínálat, s az oktatási filmek megtekintésével a minősített kreditek is
megszerezhetőek.
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 men�nyiségben) ezen kívül is biztosítanak a saját tagjaik számára távoktatási hozzáférési
jogosultságokat.
Adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adó-szakértői továbbképzés: Fontos,
hogy aki az okleveles könyvvizsgálók közül
szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adó- szakértői regiszterben is, annak
8
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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.
Az ACCA tagjai mindezeken felül az
IFRS minősítetett krediteket adó tananyagok megtekintésével a CPD pontjaikat is
gyarapíthatják.
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.	
Az 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
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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
20.	
Származékos (derivatív) ügyletek
– 2 kredit
21.	
A számviteli törvény szerinti cash
flow-kimutatás – 2 kredit
22.	A kapcsolt vállalkozások – 2 kredit
A KÍNÁLATBAN ELÉRHETŐ
ELŐADÁSOK A SPECIÁLIS
MINŐSÍTÉSEKHEZ
Költségvetési minősítéshez
1.	Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező 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
4.	
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 pénzés 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.	Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára (pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó) – 2 kredit
3.	A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése – 2 kredit
AJÁNLÓ SZAKMAI
RENDEZVÉNYEINKBŐL
A Brexit kereskedelmi tapasztalatai és
annak adózási követelményei
2021. január 1-vel megszűnt az átmeneti időszak, és az Egyesült Királyság teljes
mértékben kilépett az Európai Unióból.
Várható volt, hogy ilyen, korábban még
sohasem tapasztalt esemény nem történhet meg zökkenők nélkül… Az előadás a
Brexit ma is ható kereskedelmi következményeiről szól annak érdekében, hogy az
Észak-Írországgal, továbbá Nagy-Britanniával kereskedő vállalkozások ismerjék,
és exportjuk-importjuk tervezésénél figyelembe vehessék ezeket.
Anglia kilépése az Európai Unióból számos területen hozott változást, s az ebből folyó kihívásokhoz alkalmazkodniuk
kell(ett) a magyar vállalkozásoknak is. A
kilépés adóhatása elsősorban azokon a területeken érződik, ahol korábban harmonizáció volt a tagállamok között (pld. áfa
törvény), a BREXIT azonban a jövedelemadózás területén is eredményezett változásokat (visszatértünk számos esetben a
bilaterális adó egyezményekhez). Az előadás célja ezen változások bemutatása és
hatásainak érzékeltetése.
Előadók: Nietsch Tamás, NIETSCH
Konfort Kft., ügyvezető; Nyári Zsolt, okleveles adószakértő
Időpont: 2021. június 22., 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 »
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. JÚNIUS
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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 végiggon-

dolandó, hogy hogyan alakulnak a vonatkozó adózási 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
programunkon 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!

INFORMATIKAI KÉPZÉS
A FŐVÁROSI SZERVEZETNÉL
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Fővárosi Szervezet újraindítja tantermi informatikai továbbképzéseit témánként 1–1 napos
(8 órás) tanfolyamokkal 2021. június 28-tól.
A képzések maximum 10 fős részvétellel indulnak a elsősorban
Fővárosi Tagok számára, de létszám függvényében más megyék tagjait-, illetve külsős résztvevőket (pl. könyvvizsgáló asszisztens) is
fogadnak.
Word Alapok/Master, Pdf készítő és szerkesztő, Excel Alapok/Master/Pivot/Power Pivot/Power Query/
Makro és Powerpoint Alapok
Oktató: Schwarzenberger Ferenc Excel szakértő/tanácsadó
A képzések részleteiről, a részvételi díjáról, a témakörök időpontjairól és tematikájáról, valamint a jelentkezési lehetőségről a Fővárosi szervezet hírei között olvashatnak.
MKVK Budapest Fővárosi Szervezete
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A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 2021. MÁJUS 7-I
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
A Küldöttgyűlés 1/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és az ellenőrző
bizottság véleményének ismeretében elfogadta a kamara 2020. évi működéséről és
az elnökség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 2/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
kamara fegyelmi megbízottjának 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 3/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
szakmai alelnök és a szakértői bizottság
2020. évi tevékenységéről, valamint a kamara 2020. évi nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 4/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta az oktatási alelnök és az oktatási bizottság 2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 5/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta az
ellenőrző bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 6/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
fegyelmi bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 7/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
felvételi bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A Küldöttgyűlés 8/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
minőségellenőrzési bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 9/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
központi választási bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A Küldöttgyűlés 10/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a kamara
2021-2025. közötti középtávú programját.
A Küldöttgyűlés 11/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése az ellenőrző bizottság véleményének és a könyvvizsgálói jelentésnek az ismeretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2020. évi „A számviteli törvény szerinti
egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója” -t megtárgyalta és az alábbi főbb
számokkal elfogadta 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
A Küldöttgyűlés 12/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és az ellenőrző
bizottság véleményének ismeretében elfogadta a kamara 2020. évi üzemgazdasági

tervének teljesüléséről szóló – az egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját
önállóan is tartalmazó – beszámolót.

A Küldöttgyűlés 13/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és az ellenőrző
bizottság véleményének ismeretében elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2021. évi összesített – az egyes területi
szervezetek tervjavaslataival kiegészített,
azokat önállóan is tartalmazó – üzemgazdasági tervét, és az alábbi fő számokkal:
Adózás előtti eredmény:
területi szervezetek:
-7 916 E Ft,
központi szervek:
-26 780 E Ft,
kamara összesen:
-34 696 E Ft.
Mérlegfőösszeg:
területi szervezetek:
447 719 E Ft,
központi szervek:
1 130 475 E Ft,
kamara összesen:
1 568 194 E Ft.
A Küldöttgyűlés 14/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a
kamara etikai szabályzatának előterjesztés
szerinti módosítását.
A Küldöttgyűlés 15/2021. (05.07.) Kgy. számú
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése a küldöttgyűlési jegyzőkönyvben rögzített összegű éves könyvvizsgálói
díj ellenében a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős
könyvvizsgálóként Miszori Ildikót, helyettes könyvvizsgálóként Killik Lászlót választotta meg a 2023. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31-éig a Magyar Könyvvizsgálói Kamara könyvvizsgálójának.
Budapest, 2021. május 10.
Dr. Pál Tibor, elnök
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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

Cím

Fiedler Gábor

007497

2013 Pomáz, Fáy András utca 37. A ép. 1.

2021. 05. 05.

György Zsuzsanna

007498

2011 Budakalász, Taván utca 4.

2021. 05. 05.

Kovács Gergely

007499

1165 Budapest, Lőpor utca 13. 4 ép.

2021. 05. 05.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Nyilvántartási
szám

Név
KONTÍR-NÍVÓ Kft.

004393

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

5000 Szolnok, Verseghy utca 5. A ép.

2021. 05. 05

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
szám

Kamarai tagság megszűnésének dátuma

Almási Valéria

002879

2021. 02. 12

Baksa Beáta

005370

2021. 05. 04.

Deákné Szabó Ágnes

006324

2021. 04. 26

Dévényi György

005295

2021. 03. 07

Mezősi Tibor

002004

2021. 02. 24.

Némethné Szász Erika

003740

2021. 04. 26.

Tóth Ferenc

002233

2021. 04. 28.

Név

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

Alfa Audit Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

000910

8000 Székesfehérvár, Palotai út 25. 1. lph. 2. em. 4.

2021. 05. 05.

COGNITA Üzleti Tanácsadó és Könyvszakértő Kft

001017

1037 Budapest, Erdőalja lejtő 4.

2021. 05. 05.

DEBIT-CREDIT AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

000849

1143 Budapest, Ilka utca 20. 2. em. 5.

2021. 05. 05.

KÉKES-AUDITOR Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft

001356

1044 Budapest, Gyertyaláng utca 6.

2021. 05. 05.

Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság

002305

2837 Vértesszőlős, Kavics utca 10.

2021. 05. 05.

PASARÉT AUDITOR Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

000251

2084 Pilisszentiván, Klapka utca 13.

2021. 05. 05.

Felelősségű Társaság

002467

2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 99.

2021. 05. 05.

TALLÉR-GOLD Pénzügyi Tanácsadó és Befektetési BT.

000835

3909 Mád, Táncsics utca 129.

2021. 05. 05.

Ontime Audit Könyvelő, Könyvvizsgáló, Számviteli és

PBJ PARTNERS AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt
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