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SZAKMAI HÍREK

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖVETELMÉNY
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ESETÉN
A kamarához a közelmúltban több megkeresés érkezett támogatási pályázatok benyújtásához, pályázaton elnyert támogatás felhasználásának elszámolásához kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat témakörében. A leggyakoribb kérdés arra vonatkozott, hogy egy adott társaság éves
beszámolójának a vizsgálatával megbízott
állandó könyvvizsgálója elláthatja-e ezzel
egyidejűleg a társaság által pályázaton elnyert támogatás, a pályázati felhívásban, a
támogatási szerződésben előírt könyvvizsgálói feladatait. Utóbbiaknál szinte minden
esetben követelmény egy független könyvvizsgáló megbízása a támogatással kapcsolatos ellenőrzés elvégzésére és arról független könyvvizsgálói igazolás kiállítására és
több esetben bekérik a könyvvizsgáló függetlenségi nyilatkozatát is.
Tagjaink több esetben azt tapasztalták,
hogy a pályázatot kiíró szervezetek a pályázó társaság állandó könyvvizsgálóját úgy
tekintik, mint aki nem teljesíti az általuk el-

várt független könyvvizsgálói követelményeket. Alátámasztják-e ezt az értelmezést
a könyvvizsgálókra vonatkozó törvényi és
egyéb etikai szabályok? Ennek jártak utána
kollégáink és a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó törvényi előírások egységes
jogértelmezése végett a kamara a könyvvizsgálói függetlenségről június 22-én közzé tette álláspontját honlapunkon.
A korábbi kamarai közlemény július 19én frissítésre került az Agrárminisztérium
pozitív visszajelzése alapján a vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán. Az
Agrárminisztérium válaszában arról tájékoztatta a kamarát, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett pályázati felhívásokban nem állt szándékukban a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007.
évi LXXV. törvény előírásaitól eltérő vagy
annál szigorúbb követelményt alkalmazni

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

IFAC HÍREK
Az IFAC–AICPA–CIMA közös tanulmánya feltárja a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos bizonyosságnyújtás standardizálásának hiányát
A fenntarthatósági információkkal kapcsolatos bizonyosság nyújtás
a globális könyvvizsgálati szolgáltatók részéről – beleértve annak elterjedtségét, a bizonyosság szintjét, valamint az alkalmazott standardot és a szol2

gáltatás nyújtó személyét – széles skálán
mozog a különböző joghatóságokban az
IFAC, az AICPA és a CIMA által készített
tanulmány szerint. Az új tanulmány átfogó áttekintést nyújt a bizonyosságnyújtás
jelenlegi globális helyzetéről, elemzi azt,
hogy hol milyen formában teszik közzé a
fenntarthatósági információkat és ez hogyan kapcsolódik a bizonyosságnyújtás
gyakorlatához.
Ahogy folytatódik a törekvés a fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstétel globális rendszerének kidolgozására, a befektetők, a jogalkotók és a politikai dön-
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a könyvvizsgáló függetlenségét illetően.
Ennek megfelelően, a pályázati eljárásrend
tekintetében sem fogalmazódott meg elvárásként az, hogy a pályázó társaság állandó könyvvizsgálója nem állíthatja ki a pályázati felhívásban kért könyvvizsgálói igazolást. Az Agrárminisztérium álláspontja
értelmében tehát, a vidékfejlesztési támogatási pályázatokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokat a megbízó szervezet
állandó könyvvizsgálója is elláthatja.
Az Agrárminisztérium, és vele egyetértésben a kifizető ügynökségként eljáró Magyar Államkincstár központi szervezete, indokolatlannak tartják az esetenként előfordult téves értelmezés alapján kiadott hiánypótlási felhívásokat. Az ilyen esetek jövőbeni megelőzése érdekében, a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága kezdeményezni fogja a Magyar Államkincstár megyei kirendeltségeivel történő egyeztetést az egységes, helyes eljárásrend biztosítása érdekében.

téshozók figyelme a bizonyosságnyújtás
fontossága felé fordul, a magas színvonalú jelentéstétel előmozdítása érdekében. A fenntarthatósági információk - valamint az azokra való támaszkodás – jelentőségének a növekedésével az ezekről
az információkról való alacsony szintű
(minőségű) bizonyosságnyújtás növekvő
befektetésvédelmi és pénzügyi stabilitási
kockázatot jelent.
Tovább az IFAC honlapján elérhető tanulmányra: The State of Play in
Sustainability Assurance | IFAC
Az IFAC támogatja az IOSCO jövőképét a befektető központú fenntarthatósági standardok globális alapelveiről
Az IFAC üdvözli az IOSCO
(Értékpapír Bizottságok Nemzetközi

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
NEMZETKÖZI HÍREK
Szervezete) új jelentését, amelyben kifejti az IFRS Alapítványnak a befektető
központú fenntarthatósági standardok
globális alapelveire vonatkozó elképzeléseit és elvárásait.
Az IFAC régóta támogatja, hogy az
IFRS Alapítvány hozzon létre egy nemzetközi fenntarthatósági standardalkotó testületet (ISSB), amely a vállalati értékteremtésre összpontosít, és amely az
úgynevezett building blocks approachra épül. Az IFRS Alapítvány kezdeményezésének sikeréhez elengedhetetlen
az olyan hatóságok erőteljes támogatása, mint az IOSCO. Az IOSCO ezt a
fontos támogatást a Fenntartható Pénzügyi Munkacsoport keretében nemrégiben megjelent publikációjával és kapcsolódó munkájával nyújtotta.
Az IFAC kifejezetten egyetért az
IOSCO elemzésével, amely szerint a
befektetők jelenleg nem kapják meg
a fenntarthatósági közzétételekből a
szükséges információkat; valamint azzal, hogy az IFRS Alapítvány az IASB
mellett hozzon létre egy külön ISSB-t;
hogy az ISSB-nek a meglévő munkára kell építenie; és hogy egy rugalmas
globális rendszert kell létrehoznunk,
amely building blocks approach megközelítésen alapul.
Az IFAC továbbra is támogatja az
IOSCO-t és az IFRS Alapítványt az
ISSB létrehozásában. Mivel a fókusz
továbbra is a globális fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstételi standardok harmonizálására irányul, az IFAC
elindított egy olyan munkafolyamatot
is, amely a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos globális bizonyosságnyújtásra összpontosít, és szorosan
együttműködik az IOSCO-val minden
kapcsolódó befektetővédelmi kérdésben.
Tovább az IFAC honlapján található cikkre: IFAC Supports IOSCO’s
Vision for a Global Baseline of InvestorFocused Sustainability Standards |
IFAC

IAASB HÍREK

Elérhetőek az implementációs segédanyagok az új Minőségbiztosítási standardcsomaghoz
Az IAASB júniusban két implementációs segédanyagot tett közzé az új minőségbiztosítási standard csomaggal kapcsolatban. Az útmutatók segítenek az érdekelt
feleknek megérteni az új standardokat, és
megfelelően implementálni az abban foglalt követelményeket. Az útmutatók a következő linkeken érhetők el:

ISQM1 – Firms that
ISQM2
perform audits or Engagements Quality
reviews
Reviews

Az IAASB ez év harmadik negyedévében fogja közzétenni az ISA 220 (Felülvizsgált) standardhoz kapcsolódó implementációs segédanyagot is.
Az IAASB arra ösztönöz minden érintettet, hogy minél hamarabb kezdje el
megtervezni az implementációs folyamatot, tekintettel a cégek minőségbiztosítási
rendszerében bekövetkező változások lehetséges hatásaira.*

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Az Accountancy Europe visszajelzése a
Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi
Irányelv (CSRD) tervezetről
Az Accountancy Europe (AE) üdvözli az
Európai Bizottság (EB) törekvéseit és az
irányelv javaslatot. Minden érdekelt félnek lépéseket kell tennie annak érdeké*A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak ez idő szerint még nem képezik részét a felülvizsgált új minőségbiztosítási standardok, amelyekhez a
fent említett implementációs anyagok kapcsolódnak.

ben, hogy az ambiciózus ütemterv megvalósulhasson, és 2024-től hiteles, minőségi fenntarthatósági információk közzététele váljon lehetővé. Az AE támogatja az
EB azon javaslatát, hogy terjesszék ki az
irányelv hatókörét minden olyan nagy és
tőzsdén jegyzett vállalatra, amelyek jelentős hatással bírhatnak a környezetre és a
társadalomra. Hangsúlyozzák, hogy fontos, hogy az EB építsen a már elfogadott
standardokra, és járuljon hozzá a nemzetközi konvergenciához, különös tekintettel az IFRS Alapítvány általi globális
fenntarthatósági jelentéstételi standard
kidolgozásának a munkálataira.
A visszajelzésben az AE kitér a kis- és
középvállalkozásokkal kapcsolatos önkéntes és arányos jelentéstételi kötelezettségre, valamint a fenntarthatósági információkkal kapcsolatban harmadik fél által nyújtott bizonyosság kívánatos szintjére is (kellő bizonyosság), amit 3-5 év alatt
több lépésben lát megvalósíthatónak.
Tovább a teljes cikkre: Feedback on
the Corporate Sustainability Reporting
Directive proposal - Accountancy Europe
Könyvvizsgálókat érintő módosító javaslatok a DORA törvényjavaslatnál
Az Európai Parlament Gazdasági és
Monetáris Bizottsága (ECON) módosításokat nyújtott be a Digitális Működési Alkalmazkodóképességről (DORA)
szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.
Markus Ferber, Engin Eroglu és Bogdan
Rzońca európai parlamenti képviselők
javasolták törölni a javaslat 2. cikkében
a jogszabály hatálya alá tartozó szereplők közül a könyvvizsgálókat és könyvelő cégeket, mivel azok nem részei a
pénzügyi rendszernek, és technikailag
sem kapcsolódnak hozzá.
A törvényjavaslat véglegesítése 2022.
januárban várható.
A benyújtott módosítási javaslatok elérhetők a következő linken: AM_Com_
LegReport (europa.eu)
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AZ INFORMATIKAI TAGOZAT FELHÍVÁSA KÉRDŐÍV
KITÖLTÉSÉRE
Tisztelt kollegák!
Lassan kijutunk a pandémia miatti szorításból és előző évi könyvvizsgálatainkat is sikerült befejeznünk. Mindannyiunk számára ez az időszak járt olyan felismeréssel és / vagy tanulsággal, hogy a számítástechnika fejlődését kénytelenek vagyunk követni.
A kamara Informatikai Tagozata szeretné segíteni az elnökség munkáját abban a tekintetben, hogy milyen szükséges lépések
kellenek ahhoz, hogy tagtársaink egyrészt követni tudják a fejlődést, másrészt a megszerzett tudásból és az alkalmazott
programokból a lehető legtöbbet sikerüljön kihozni mind a könyvvizsgálati munka hatékonysága, mind a minőségbiztosítás érdekében. Emellett arra kérjük Önöket, hogy mondják el véleményüket a kamara honlapjával kapcsolatosan, hogy a továbbfejlesztési irányok meghatározásban figyelembe tudjuk venni tagjaink igényeit.
Annak érdekében, hogy munkánk eredményes legyen, azzal a kéréssel fordulunk Önhöz is, töltse ki, 2021. szeptember 5-ig a képre kattintva elérhető
kérdőívet. Ennek időráfordítása nem több, mint 7-9 perc és eredménye segíti mind
az informatikai tagozat, mind a kamara vezetőinek és munkatársainak munkáját,
hogy Önök is a legtöbbet profitálhassanak majd az oktatási anyagainkból, rendezvényeinkből és honlapunkból.
A kitöltők között a kamara éves konferenciáján több nyertest fogunk kisorsolni,
mely nyereményt természetesen akkor is megkapnak, ha nem vesznek részt a konferencián.
A konferencia 0. napján szeptember 14-én 10 órától online is figyelemmel kisérhetik az informatikával és digitalizációval kapcsolatos előadásainkat, kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel is.
Köszönettel és üdvözlettel,
Wessely Vilmos,
az informatikai tagozat elnöke

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
4
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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.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KAMARAI HÍREK

ÖSSZEFOGLALÓ A PMT. ÉS KIT. SZERINTI BELSŐ
SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSÁRÓL
Összefoglalónkban a Pmt. és
a Kit. szerint kötelező belső
szabályzat tartalmi elemeinek
változásait mutatjuk be röviden

ges belső szabályzatot a könyvvizsgálók a Pmt. és a Kit. szerinti belső szabályzatként fogadhatják el. Az új kamarai útmutató 2021. június 25-étől hatályos, ezzel egyidejűleg a korábbi útmutató és mellékletei hatályukat veszítik.
Az NGM rendelet szerinti módosulások
1. A rendelet 1. § b) pontja értelmében a
belső szabályzatnak egy kialakított
belső eljárásrendet kell tartalmaznia
arra, hogy:
a szolgáltató az ügyfél-átvilágítás keretében az üzleti kapcsolat létesítése esetén az ügyfél kockázati szintbe
történő besorolását elvégzi; és
ezt a nyomon követési eljárás során
ellenőrzi, szükség esetén a besorolást megváltoztatja és megteszi az
ennek megfelelő ügyfél-átvilágítási
intézkedéseket.
2. A rendelet 1. §-a két további elemmel
bővíti a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit:
speciális ügyfél-átvilágítás esetkörei
és belső eljárási rendje; és
pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésének és igazolásának belső eljárási
rendje.
3. A rendelet értelmében a felügyeleti ellenőrzés során a szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy:
a belső szabályzatban foglalt intézkedések terjedelme, és
az egyszerűsített és a fokozott

ügyfél-átvilágítás esetkörei, az alkalmazandó intézkedések köre és
belső eljárási rendje meghatározott esetkörök a szolgáltató belső
kockázatértékelése alapján kerültek meghatározásra.
4.
A leginkább jelentősnek nevezhető,
2021. március 19-én hatályba lépett
változás értelmében a fokozott ügyfélátvilágítás esetén, amennyiben a va-

•

A 3/2021. (II.2.) PM rendelet 2021. március 19-ei hatállyal több ponton módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(Pmt,), valamint az Európai Unió és az
ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII.
törvény (Kit.) alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletet.
Ezen túl továbbá, 2021. május 22-én
hatályba lépett a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII.
számú törvény (a továbbiakban: Afad tv.),
amely rendelkezik a tényleges tulajdonosi
nyilvántartás létrehozásáról, működtetéséről, használatáról, valamint a szolgáltatók vonatkozó kötelezettségeiről.
Belső szabályzatot érintő módosulások
A szolgáltatók a Pmt. 65. § (1) bekezdése,
valamint a Kit. 3. § (4) bekezdése alapján
a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére
kötelesek belső szabályzatot készíteni.
Az új, kötelező jellegű kamarai útmutató 2. számú mellékletét képező egysé-

•

•
•

•
•

gyon forrására vonatkozó információk beszerzése és igazolása szükségességét állapítja meg a szolgáltató a
belső szabályzatban foglalt esetkörökben, akkor:
vagyon forrás nyilatkozatban kell
ezen információkat rögzíteni,
melynek kötelező tartalmi elemeit
a NGM 3. számú melléklete meghatározza.
A Vagyonforrás Nyilatkozat Minta az
útmutató mellékletét képező belső szabályzat 3. számú mellékletét alkotja.

•
•

Az Afad tv. szerinti – késleltetett hatályba lépésű – módosulások
1. A szolgáltató a Pmt. 7-12.§ szerinti
ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása céljából 2022. február 1-től
közvetlen hozzáféréssel, ingyenesen
adatot igényelhet a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásból. {Afad
tv. 8. § (3) bekezdése}.
2. A szolgáltató 2022. február 1-től köteles bejelentést tenni a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartást vezető hatóságnak, ha eltérést észlel a központi
nyilvántartásban található és a rendelkezésére álló tényleges tulajdonosi információk között. {Afad tv. 11. §}.
3. Amennyiben a tényleges tulajdonosi
nyilvántartást vezető szerv közzététele alapján az adott tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltató „megbízhatatlan” minősítésű, úgy a
szolgáltató a Pmt. 10. § (1) bekezdés b)
pontja alapján magas kockázatúnak tekinti, és végrehajtja a Pmt. 16. §-a szerinti magas kockázati szintnek megfelelő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket
2022. július 1-től. {Afad tv. 13 § (1) bekezdése}.
A belső szabályzatot érintő teljes és
részletes összefoglaló, valamint az új útmutató elérhető a kamara honlapján.
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KAMARAI RENDEZVÉNY

XXIX.  Országos  Könyvvizsgálói  Konferencia  

2021.  szeptember  14-16.  

Thermál  Hotel  Visegrád  ****

  superior  

  

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

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

  

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

  

  

  

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

  

  

17.40   A  kamarai  oktatás  digitalizálásának  tapasztalatai  
18.00   Tarpataki  Nóra  és  László  Norbert  |  A  Corvinus  Egyetem  oktatói  
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Mintavételi  dilemmák  a  könyvvizsgálatban  
17.15  
Dr.  Ország  Adrienn  főiskolai  docens  –  Sándorné  Prof.  dr.  Kriszt  Éva  egyetemi  tanár  
17.40  
|  Budapesti  Gazdasági  Egyetem  

20.00-  

  

  

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

  

  

KÁVÉSZÜNET  

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

  

  

  

14.15   A  digitális  aláírás  fejlődése  és  jövője  
14.30   Burik  Lajos  |  NETLOCK  Kft.  

  

  

EBÉDSZÜNET  

A  könyvvizsgálói  munka  automatizálásának  lehetőségei  a  felhőben  a  
13.30   legmodernebb  informatikai  eszközök  bevonásával  
14.15  
Dr  Polyák  Imre  Corvinus  Egyetem  docens,  Budapest  Consultans  Kft.  |  projektvezető  

  

  

  

Az  adatbányászat  lehetőségei  a  minél  magasabb  könyvvizsgálati  bizonyosság  
11.30   elérésében  a  Caseware  Idea  program  keretein  belül  
12.15  
Forró  Imre  Caseware  IDEA  disztribútor  –  Sándor  Imre  könyvvizsgáló,  data  analyst  

  

  

  

11.00   Könyvvizsgálati  dokumentációk  tárolásának  biztonságtechnikája  
11.30   Tóth  Gergely  bajvan.hu  (Expertinit  Kft.)  |  ügyvezető  
  

  

BOR  –  CSOKOLÁDÉ  FÚZIÓ  –  Torma  Pincészet  bemutatója  

2021. JÚLIUS–AUGUSZTUS | KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

  
  
  
  
  
  

    

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja

  
  
  
  

KAMARAI RENDEZVÉNY

  
  

2021.  szeptember  15.  szerda  –  1.  nap  
    8.00-   Regisztráció  
PLENÁRIS  ÜLÉS  

  

Dr.  Pál  Tibor  Magyar  Könyvvizsgálói  Kamara  |  elnök  
Gion  Gábor  Pénzügyminisztérium  |  pénzügyekért  felelős  államtitkár  
Izer  Norbert  Pénzügyminisztérium  |  adóügyekért  felelős  államtitkár  

10.00  
12.00  

Kamarai  díjak  átadása  
Dr.  Bartók  Nagy  András  Életműdíj  átadása  
Magyar  Könyvvizsgálói  Kamaráért  Életműdíj  átadása  

  

  

EBÉD  

A  számvitel  aktuális  kérdései  
13.30  
Mészáros  László  Pénzügyminisztérium  Számviteli  és  Közfelügyeleti  Főosztály  |  
14.00  
főosztályvezető  

  

  

  

A  közfelügyeleti  ellenőrzés  aktuális  kérdései  
14.00  
Tolnai  Krisztián  Pénzügyminisztérium  Számviteli  és  Közfelügyeleti  Főosztály  |  
14.30  
osztályvezető  

  

  

  

14.30   Üzleti  tervezés  során  alkalmazott  mutatószámok  értelmezése  
15.00           

  

KÁVÉSZÜNET  

  

15.30   Bankszövetség  –  Gazdasági  kilátások  a  bankszektor  felől  nézve  2021  
16.10   Hegedűs  Éva  Bankszövetség  |  elnökségi  tag  
  

  

  

Jogértelmezési  bizonytalanságok?  Avagy  a  fizetőképességet  (nem)  veszélyeztető  
16.10   osztalékfizetés,  valamint  a  tőkekivonással  nem  járó  tőkeleszállítás  egy-egy  esete  
16.50  
dr.  Klenanc  Miklós  |  ügyvéd  
  

16.50   Viselkedési  Kultúra  az  E-világban  
17.30   Nagy  József  Nemzetközi  Protokoll  Szakemberek  Szervezete  |  ügyvezető  elnök  
  

  

  

  

  

GÁLAVACSORA  
elnöki  köszöntő,  közös  koccintás  ▪  23:00  tombola  

20:00-  

  
  

2021.  szeptember  16.  csütörtök  –  2.  nap  
  

  

9.00   Megváltozott  környezet,  megváltozott  kockázatok  
9.45   COVID-Kerekasztal:  Antal  Lajos,  Benedek  Zoltán  |  Moderátor:  Barsi  Éva  
  

  

  

Mi  történik  a  világban  –  nemzetközi  kitekintés  
09.45  
Kerekasztal:  Tolnai  Krisztián,  Wessely  Vilmos,  Bartha  Zsuzsa,  Agócs  Gábor  
10.30  
Moderátor:  Barsi  Éva    
KÁVÉSZÜNET  

  
11.00  
12.30  

  

Záró  Kerekasztal  beszélgetés  
A  könyvvizsgálat  átalakulása  –  home  office,  digitalizáció,  munkaerőhiány  
Résztvevők:  Siklós  Márta,  Agócs  Gábor,  dr.  Nagy  Krisztina  
Elnöki  zárszó  

12.30-  

  

EBÉDSZÜNET  
  

  

Bővebb  információ  és  jelentkezés  
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
MKVKOK HÍREI

AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT
KÍNÁLATÁBÓL
A kamarai tag könyvvizsgálók idén is
8 kreditpont értékű tananyag szabad
kiválasztására kapnak térítésmentes
lehetőséget az Oktatási Központ távoktatási rendszerében, ami mellett az
első napi továbbképzési anyag megjelenése után, erre dedikált 4 kreditnyi
hozzáférési jogosultság is megillet
majd mindenkit.
A tananyagok megtekintéséhez a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara honlapján, a távoktatási menüponton keresztül jelentkezhetnek be a rendszerünkbe. 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 Kamara egyes területi szervezetei (változó men�nyiségben) 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.
8

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a könyvvizsgálói továbbképzési rendszerben elérhető oktatási anyagok (filmek) között vannak
olyanok, amelyek adós kreditpontokat is érnek, ezért aki az adószakemberek fent hivatkozott továbbképzési rendszerében is gyűjt
krediteket, annak a filmek kiválasztásakor
érdemes erre is tekintettel lennie.
A Rendelet szerint viszont 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.
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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. Könyvvizsgálati dokumentációk tárolásának biztonságtechnikája – 1 kredit
8.	Egységes elektronikus beszámolási írásai,
a pénzügyi beszámolónak XBRL nyelven
történő előkészítése – 1 kredit
9. 	
Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra
– 1 kredit
10.	A digitalizáció motivációi és irányai az
adóigazgatásban – 1 kredit
11.	A Standard Audit File bevezetésének előkészületei – 1 kredit
12.	Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 2020 (1. nap) – 4 kredit
13.	A társadalombiztosítási fedezeti elemeit
érintő változások (2019. évi CXXII. törvény) – 2 kredit
14.	Értékesítés nettó árbevételének számviteli
elszámolása 2021. évben – 2 kredit
15.	Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben – 2 kredit
16.	A kkv-k 2021. évi iparűzési adócsökkenése, mint állami támogatás, és az iparűzési
adó néhány aktualitása – 2 kredit
17.	Magyar munkavállalók külföldi munkáért
kapott jövedelmének adóztatása, adózási
és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban – 2 kredit
18.	
Származékos (derivatív) ügyletek –
2 kredit
19.	A számviteli törvény szerinti cash flow-kimutatás – 2 kredit

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVKOK HÍREI
20.	A kapcsolt vállalkozások – 2 kredit
21.	A 2021-es TAO, KIVA, SZJA, TB járulékváltozások a 2020. évi CXVIII. törvény
alapján, figyelembe véve a 2021. április
13-ig elfogadott 2021-es évközi módosításokat – 2 kredit
22.	
A 2021-es munkáltatói közterhekkel,
KATÁ-val, ÁFÁ-val, helyi adókkal, illetékkel és adóeljárással kapcsolatos változások a 2020. évi CXVIII. törvény alapján, figyelembe véve a 2021. április 13-ig
elfogadott 2021-es évközi módosításokat
– 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
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 – vál-

tozások 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
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

Metrum Referencia Klubnapunkat 2021. szeptemberben 14-én, kedden,
a Könyvvizsgálói Konferencia helyszínén tartjuk.
A programhoz így mindazok egyszerűen csatlakozhatnak, akik szeretnének részt venni a köztestület hagyományos rendezvényén, de természetesen minden más programunk után érdeklődő kollégát is szívesen
látunk Visegrádon.
A hosszú kihagyás utáni első klubnap keretében régi szokásunkhoz
híven kötetlen formában szeretnénk felhasználóink számára segítséget nyújtani abban, hogy minél hatékonyabban tudják a Metrum Referencia könyvvizsgáló programot használni. A 2021-es újdonságok
rövid bemutatása után a rendezvényen csoportos tanácsadással igyekszünk kérdéseiket megválaszolni, s önökkel együttműködve megoldani a szoftver használatával kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket.
A jelentkezés és a részvétel – hasonlóan a többi klubnaphoz – most
is térítésmentes, ám a terem befogadó képességére is tekintettel
előzetes regisztrációhoz kötött. Bejelentkezésre minden érdeklődőnek
a honlapunkon keresztül van lehetősége a férőhelyek (60 fő) erejéig, de
legkésőbb 2021. szeptember 6-ig. (Fontos, hogy ugyan a bejelentkezéskor szükséges lesz a költségviselő adatainak megadása is, mivel az
elektronikus felületünkön ez kötelezően rögzítendő adat, ám a részvé-

teli díj mindenkinél 0 Forintként jelenik majd meg, tehát számlát ehhez
kötődően nem bocsátunk majd ki.)
Ez a jelentkezés a konferencia egyéb eseményeire való regisztrációtól elkülönül, azokra vonatkozóan a Köztestületnél jelezheti részvételi szándékát, amit a klubnapra történő jelentkezése nem helyettesít.
Megértését köszönjük!
Rendezvényünkön a szakmai munka 10:00 órakor kezdődik – köszönjük, ha minden résztvevő ennek megfelelően tervezi az érkezését
Visegrádra.
Ebédről a 30 perces ebédszünetben mindenki maga gondoskodhat,
de a rendezvénynek otthont adó Hotel svédasztalos étkezési lehetőséget kínál bruttó 7710 Ft /fő áron – amennyiben ezt igénybe szeretné
venni, kérjük, feltétlenül jelezze a jelentkezéskor a "megjegyzés" rovatban (az étkezés számlázása ebben az esetben a megadott költségviselőre történik). Az ebédet a szálloda éttermében a leadott névsor
alapján biztosított ebédjegyek felhasználásával tudják majd igénybe
venni az érdekeltek. Emellett lehetőség van a helyszínen à la carte étkezésre is.
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MKVK HÍREI
AJÁNLÓ SZAKMAI RENDEZVÉNYEINKBŐL
Kiváló oktatónk, Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő négy izgalmas témát érintő előadást gyűjtött csokorba.
Az ügyvezetők juttatásai
2021. szeptember 28.
Téma: Gyakran felmerül a kérdés, hogy egy vállalkozás cégvezetői, ügyvezetői feladatait milyen jogviszony keretében lehet ellátni, s a gondolatokban
sok a keveredés... Kérdéseket vet fel az is, hogy a vezetői tisztség viselése a
különféle jogviszonyban milyen adó és járulékfizetési kötelezettséget generál. A problémakörhöz igen változatos és összetett szabályrendszer tartozik,
amelyek mentén gyakorta az is kérdés, hogy az ügyvezetők, cégvezetők milyen juttatásokat (pl. havi fizetéstől a béren kívüli juttatásokon át a céges gépjármű teljes körű magáncélú használatáig) kaphatnak, és ezeknek mi a közteher vonzata. Rendezvényünk keretében ezekre a kérdésekre adunk választ.
Regisztráció »»

A csoportos társasági adóalanyok adózása
2021. október 6.
Téma: A csoportos társasági adózás régóta tartja izgalomban a
vállalkozások vezetőit és az adószakembereket. Fontos kérdés,
hogy melyik tagvállalatot engedjük be a csoportba és melyiket
ne. Még fontosabb kérdés, hogy mennyi adót lehet spórolni a
CSOPTA alatt. Miként lehet közösen viselni a veszteséget és
hogyan lehet osztozni a kedvezményeken. Érdemes átgondolni
ezeket a kérdéseket, mert az üzleti évükkel a naptári évet követőknek november 20-áig lehet bejelentkezni a csoportos adóalanyiság alá.
Regisztráció »»

A gépjármű költségelszámolás
2021. október 26.
Téma: Szinte minden magánszemély, egyéni- és társas vállalkozó rendelkezik már valamilyen gépjárművel. Legyen az személygépjármű vagy
tehergépjármű, annak a tulajdonban/üzemben tartásával, használatával kapcsolatban igen sokféle költség merül fel, amely költségekhez adó
és járulékfizetés is kapcsolódhat (pl. áfa, cégautóadó, szja stb.). Tovább
bonyolítja a problémát, hogy a gépjárművek is igen sokfélék: benzinüzemű, dízelüzemű, elektromos vagy hibrid típusok. A gyakorlatban igen
sok a tévesztés a munkába járás, a kiküldetés, hivatali/üzleti út kapcsán
felmerülő adók elszámolásához kapcsolódó bizonylatok, adófizetési kötelezettségek megállapítása kapcsán. Ugyancsak gondok merülnek fel a
gépjárművek beszerzése, bérlése, nyílt-és zártvégű lízingelése során felmerülő áfa kezelésével. Végül további meggondolandó probléma az áfa
kezelése a gépjárművek értékesítése, bérbe és lízingbe adása kapcsán,
de persze a társasági adó energiahatékonysági beruházási kedvezménye
sem elhanyagolandó. Mivel a témakör sok adózási kérdést ölel fel, rendezvényünkön ezek válaszait keressük.
Regisztráció »»

Az ingatlanadózás
2021. november 10.
Téma: Az ingatlan értékesítésével, beszerzésével, bérbeadásával, bérbe vételével, lízingbe adásával és lízingbe vételével
kapcsolatban igen sok adózási kérdést végig kell gondolni. A
leginkább érintett adónemek (ingatlan függvényében): személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, társasági adó,
kisvállalati adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója. A
gyakorta felmerülő kérdések közé tartozik, hogy egy-egy
ügylet áfás vagy nem áfás, és ha igen, akkor hány százalék
az áfa mértéke. Az áfa levonásba helyezése is megfontolandó, hiszen sokszor 27 százalékos áfa mértékről beszélünk.
Ugyancsak fontos, hogy eladás, bérbeadás esetén melyek
azok a költségek, amelyek elszámolhatók (pl. beszerzési érték), és melyek azok, amelyek nem (pl. finanszírozási költség), de persze az értékesítéshez kapcsolódó adókedvezmények sem hagyják nyugodni az érintetteket. Rendezvényünk
keretében ezekre a kérdésekre adunk választ.
Regisztráció »»

Amennyiben a rendezvénysorozat több előadásán is rész kíván venni, igénybe veheti kedvezményes csomagajánlatunkat is,
ami a szeptember 24-éig leadott együttes jelentkezés esetén érvényesíthető!
Egy előadáson történő részvétel díja: 14 900 Ft (tárgyi adómentes képzés).
Két előadáson történő részvétel díja: 26 075 Ft (tárgyi adómentes képzés) - a második előadás árából ugyanis 25 % kedvezményt
biztosítunk.
Három előadáson történő részvétel díja: 37 250 Ft (tárgyi adómentes képzés) - a második és harmadik előadás árából is 25 % kedvezményt élveznek a jelentkezők.
Négy előadáson történő részvétel díja: 44 700 Ft (tárgyi adómentes képzés) - a negyedik előadás megtekintése díjmentes.
SZAKKÉPZÉS 2021
Az OKJ szerinti szakképzések 2020. december 31-éig voltak indíthatóak. A szaktárca frissen kiadott útmutatói alapján készülnek
a képzési programjaink, hogy ősztől elindulhasson a szakképzés, immár az új rendszerben. Az érdeklődőknek a képzések tervezett indulásáról regisztrációt követően e-mailben küldünk majd értesítőt. Aki kollégái beiskolázását tervezi, avagy maga szeretne
új ismereteket szerezni, annak addig is érdemes elolvasnia előzetes tájékoztatóinkat!
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ELNÖKSÉGI MUNKATERV

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGÉNEK 2021. II. FÉLÉVI MUNKATERVE
I. 2021. szeptember 9. (csütörtök) 12:00 – 15:00 óra
A területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés
1. Hajózással egybekötött díjátadó ünnepség
II. 2021. október 1. (péntek) 10:00 óra
1. A 2021. évi minőségellenőrzési konferencia értékelése
2. A XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia értékelése, döntés a XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia helyszínéről és időpontjáról
3. Tájékoztatás a kamara 2021. I. féléves gazdálkodásáról
4. Beszámoló a főtitkári hivatal 2021. II. negyedévi tevékenységéről
(2021. 04. 01–2021. 06. 30)
5. Beszámoló a középtávú program végrehajtása érdekében létrehozott szakmai munkacsoportok tevékenységéről
6. Az elnökség ügyrendi szabályzatának módosítása
III. 2021. november 12. (péntek) 10:00 óra
A területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés
1. Tájékoztatás a 2021. évi tagdíj és hozzájárulási díjbevételek alakulásáról, az adatszolgáltatásból levonható következtetésekről
2. Jelentés a 2021. évi minőségellenőrzési adatszolgáltatások értékeléséből levonatkozó tapasztalatokról, információkról
3. Beszámoló a főtitkári hivatal 2021. III. negyedévi tevékenységéről
2021. 07. 01. – 2021. 09. 30)
4. A 2022. évi üzemgazdasági terv előkészítése, a kamara 2022. évi tervezési alapvetéseinek, irányvonalainak meghatározása
5. Beszámoló a középtávú program végrehajtása érdekében létrehozott szakmai munkacsoportok tevékenységéről
IV. 2021. december 10. (péntek) 10:00 óra
1. Tájékoztató a kamara 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról
2. Jelentés a 2021. évi adatszolgáltatások értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról
3. Beszámoló a 2021. évi kötelező könyvvizsgálói továbbképzés tapasztalatairól
4. Az elnökség 2022. I. félévi munkatervének elfogadása
5. Beszámoló a középtávú program végrehajtása érdekében létrehozott szakmai munkacsoportok tevékenységéről
6. Beszámoló a tagozatok 2021. évi tevékenységéről és a 2022. évben várható feladataikról
a) I gazságügyi könyvszakértői tagozat beszámolója
b) P
 énz- és tőkepiaci tagozat beszámolója
c) K
 öltségvetési tagozat beszámolója
d) A
 dótagozat beszámolója
e) Könyvelői tagozat beszámolója
f) N
 atúra tagozat beszámolója
g) Informatikai tagozat beszámolója
A napirendi pontok kiegészülhetnek aktuális kérdések megvitatásával, önkormányzati szabályzatok módosításával/elfogadásával, illetve hatósági fellebbezések elbírálásával.
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2021. 06. 18.)
62/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elbírálta a fellebbezést és a fegyelmi
bizottság FBH-10/2021. sorszámú határozatát helybenhagyta. Az elnökség az
alapszabály 450/A. pontja szerinti II. fokú fegyelmi eljárási költségtérítés összegét – az I. fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének változatlanul hagyása mellett –
30.000.-Ft-ban állapította meg.
63/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezés visszavonására tekintettel a felvételi bizottság FEB/01451/2021. sorszámú határozata kapcsán indított II. fokú eljárást megszüntette.
64/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezés visszavonására tekintettel a felvételi bizottság FEB/01581/2021. sorszámú határozata kapcsán indított II. fokú eljárást megszüntette.
65/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése, a tennivalók
meghatározása című előterjesztést.
66/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2021. II. félévi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadta.

67/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a XXIX. Országos
Könyvvizsgálói Konferencia szervezéséről szóló tájékoztatást.
68/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a 2021.
évi kötelező szakmai továbbképzések módosított programját és időtartamát, melyhez a közfelügyeleti hatóság jóváhagyása
szükséges.
69/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kamara
2021. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatást.
70/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv
1. számú mellékletét képező minőségellenőrzési eljárási szabályzat előterjesztés
szerinti módosítását, valamint az új 5/a/2.
számú mellékletet.
A 2021. június 18-án elfogadott módosítások a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon lépnek hatályba azzal,
hogy a módosított szabályzatot, valamint
az új ellenőrzési kérdőívet a hatálybalé-

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

pést követően induló minőségellenőrzésekre kell alkalmazni.

71/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzésére
és megakadályozására szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi
és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti, kötelező jellegű új kamarai útmutatót és annak
mellékleteit (indikátorok, egységes szabályzat).
Az új kamarai útmutató 2021. június 25-i hatályba lépésével egyidejűleg a
2020. március 6-án elfogadott és hatályba léptetett korábbi útmutató és mellékletei hatályukat veszítik.
72/2021. (06.18.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért
Jubileumi Oklevél 2021. évi díjazottjaira,
valamint az átadás időpontjára és helyszínére vonatkozó javaslatot.
Budapest, 2021. június 28.
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
Név
Dezsényi András

Nyilvántartási
Cím
szám
7500
1134 Budapest, Váci út 31.

Nyilvántartásba
vétel dátuma
2021. 06. 02.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név
Projekt Könyvvizsgáló Kft.

Nyilvántartási
Székhely
szám
004394
1025 Budapest, Vérhalom utca 33. A ép.

Nyilvántartásba
vétel dátuma
2021. 06. 02.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Nyilvántartási
szám
002988
006688
005202
001442
003828
005950
006547
006147
005829
006394
003744
001483
004045
002845
000307
000603
001499
002219
002436
005285
002741
006643

Név
Bilinszki Lászlóné
Borbély Katalin
Filipszki Mihályné
Hatta Jánosné
Kalmár Zoltánné
Kiss Vince Attila
Konrád Attila
Kuna Zsuzsanna
Merse Jenő
Mettler Ildikó Éva
Nagy Anikó
dr. Orosz Lászlóné
Pataki Péterné
Püski Istvánné
Speck Andrea
Stefán József
Szabó Edit
Szabó Irén Judit
dr. Székács Péterné
dr. Szima Mária
Tóth Jánosné
Tóth Sándorné

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma
2021. 05. 31.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 01.
2021. 05. 31.
2021. 05. 31.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 03. 17.
2021. 06. 01.
2021. 05. 10.
2021. 05. 18.
2021. 06. 02.
2021. 03. 25.
2021. 06. 01.
2021. 05. 20.
2021. 02. 04.
2021. 06. 02.
2021. 05. 31.
2021. 05. 31.
2021. 06. 01.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Nyilvántartási
Székhely
szám
PERFECT-AUDIT Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft
000259
1046 Budapest, 79-81. Fóti út
TECH-SZOL Szolgáltató Kft
000529
9028 Győr, 12. Somogyi I. utca
KOMPLEX AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
000546
4033 Debrecen, 129. Kassai út utca
SZÖVCONTROL Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Tár001441
7400 Kaposvár, 27. Erkel Ferenc utca
saság
BORBÉLY ÉS SZLÁVIK Számviteli Szolgáltató és Tanács002468
2800 Tatabánya, 32. 2.em.3. Béla Király körtér utca
adó Korlátolt Felelősségű Társaság
BÖLCS Igazságügyi Adó- és Könyvszakértő Korlátolt Fe004222
6772 Deszk, 43. Alkotmány utca
lelősségű Társaság
MÉRTÉKADÓ-AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Ta001910
4032 Debrecen, 27. fsz.2. Thomas Mann u. utca
nácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
ECOFLUX Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
004306
3300 Eger, 1. Trinitárius út
Társaság
Név

Nyilvántartásból
törlés dátuma
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
2021. 06. 02.
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