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KIHÍVÁSOK – SEBESSÉGVÁLTÁS – IRÁNYOK
beszámoló a XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferenciáról
Idén szeptemberben huszonkilencedik alkalommal került
megrendezésre a könyvvizsgálói
szakma legrangosabb összejövetele, az Országos Könyvvizsgálói
Konferencia, amely évről évre
egy-két nap erejéig találkozási
lehetőséget és fórumot biztosít
az auditoroknak. A Visegrádon
lezajlott találkozás a szakma kiválóságainak érdekes előadásaival
várta a több mint 380 fős létszámban megjelent résztvevőket. A
rendezvénynek idén is Visegrád
adott otthont, ahol a több mint
380 fős létszámban megjelent
résztvevők számára a szakma
kiválóságai tartottak érdekes
előadásokat, a három nap alatt
több mint 30 előadó közreműködésével. A találkozás rendhagyó
kibővített nulladik napi programmal várta vendégeit.
A konferencia az elmúlt időszak változásait, a könyvvizsgálói, számviteli szakemberek kihívásait veszi számba. E kihívásokra adott válaszok és alkalmazott
megoldások megismerése és megosztása,
a közös gondolkodás és a szakmai eszmecsere került a konferencia középpontjába.
A program így kiemelten foglalkozik a változó könyvvizsgálati munkával, úgymint a
digitalizáció és automatizáció hatásával és

2

2021. SZEPTEMBER | KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

megváltozott kockázatokkal, a távmunka
és távtanulás hatásával, a szakmát érintő
adóhatósági digitalizációs irányokkal.
A konferencia fő napján, Dr. Hegedűs Mihály, a konferencia szervezőbizottságának
elnöke, a plenáris ülés felvezető beszédében elmondta, hogy az elmúlt évtizedben a
globális gazdasági válság hatásai, a pénzügyi botrányok, a COVID-19 megjelenése
kemény kihívások elé állította a könyvvizsgálói szakmát is. A könyvvizsgálati módszertannak mindenkor alkalmazkodni kell
a változásokhoz és az állandó sebességváltással a dinamikus változások ütemét is fel
kell venni. A konferenciát Dr. Pál Tibor, a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke
nyitotta, a kamara 5 éves programját és a
középtávú jövőképét bemutató előadásával, melyben kitért a kamara előtt álló régi
és új feladatokra, melynek alaptétele, hogy
„a kamara nem cél, hanem egy eszköz a
könyvvizsgálók kezében”.
Az elnöki köszöntőt követően Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár és
Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár előadásaival kezdődött a konferencia
első napja. Gion Gábor a ’Visszatérés a növekedéshez’ című előadásában mutatta be,
hogy a járványhelyzet okozta gazdasági
visszaesés kezelésére milyen intézkedések
kerültek bevezetésre és ezek várható kilátásait. Izer Norbert előadása során időutazásra hívta a közönséget az adópolitikai
változások bemutatásához és a konferencia
címére utalva összegzésként elmondata,
hogy sebességet kellett váltani és gyorsabban reagálni a válságra.
Az idei évben az
előadássorozat nem
került párhuzamos
szekciók szétbontására, a két szekció, az

általános és módszertani szekció megoszlott az első és a második napi programok
között.
Az általános szekció Tölgyes András
szekcióvezető megnyitójával indult. A plenáris ülést követő első előadói blokkban
hallgathattuk meg a Pénzügyminisztérium
képviseletében Mészáros László főosztályvezető, a Közfelügyelet képviseletében Tolnai Krisztián osztályvezető előadását. Az
üzleti tervezés során alkalmazott mutatószámok értelmezéséről Szántó Gergely beszélt, a bankszektor nézőpontját Hegedűs
Éva a Bankszövetség elnökségi tagja közvetítette. A jogértelmezési bizonytalanságokra dr. Klenanc Miklós ügyvéd világított
rá. Az első napot pedig egy könnyedebb
prezentációval és játékkal zárta Nagy József az e-világ viselkedéskultúrájáról.
A módszertani szekció kapott helyet a
konferencia második napján Gábor Gabriella szekcióvezető szervezésében, ahol a
kerekasztalok kapnak fő szerepet. A résztvevők több szakértő eszmecseréjét hallgathatták meg és tehették fel kérdéseiket. A
COVID-Kerekasztal keretében a megváltozott környezetet, megváltozott kockázatokat elemezte ki Benedek Zoltán, Bíró
Ferenc, Barsi Éva, a kamara szakmai alelnökének, moderálása mellett. Ezt követte
nemzetközi kitekintést nyújtó kerekasztal
beszélgetés Bartha Zsuzsa, Tolnai Krisz-
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tián, Wessely Vilmos szakértők részvételével.
Az öt éve még Nulladik napi „Cappuc
cino”-ként meghirdetett rendezvény, idén
már egész napos Nulladik napi programokkal várta az érdeklődőket, amely az
Informatikai Nap és a digitalizáció jegyében telt, Wessely Vilmos szekcióvezető
szervezésében. A szakmai és kapcsolatépítésre lehetőséget adó programok sikerét mutatja, hogy több mint kétszáz résztvevő mélyíthette el tudását az informatikai
tagozat szervezésében tartott könyvvizsgálati szoftverek bemutatóján. Nagy sikert
arattak a könyvvizsgálati munka automatizálási lehetőségeiről, a digitális aláírásról tartott előadások is. A NAV képviseletében Mizsányi Attila és Czöndör Szabolcs
tartottak előadást az elektronikus számlázásra való áttérés gyakorlati kérdéseiről. A
nulladik nap során a számviteli szakem-

berek képzésében élen járó egyetemek is
képviseltették magukat. A Corvinus Egyetemről Polyák Imre, Tarpataki Eleonóra és
László Norbert előadásait hallgathattuk. A
Budapesti Gazdasági Egyetemet Sándorné Prof. Dr. Kriszt Éva és Dr. Ország Adrienn képviselte mintavételi dilemmák témájú előadásával. Nagy érdeklődés kísérte Tusnádiné Ágoston Márta vezetésével
megtartott kerekasztal beszélgetést, mely
a könyvelő programok automatikus számla beolvasását járta körül.
A konferencia végén zajló pódiumvitán
betekintést nyerhettek a résztvevők milyen
hatással járt a könyvvizsgálati munkára a
home office, digitalizáció, munkaerőhiány
teremtette változások és milyen átmeneti
és tartós változásokra számíthatunk a jövőben. A téma Siklós Márta, dr. Makai Dániel, Dr. Hegedűs Mihály és dr. Nagy Krisztina elemzésében került megvitatásra.

ÉLETMŰDÍJAK ÁTADÁSA A HUSZONKILENCEDIK
ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIÁN

A konferencia plenáris ülése a kamarai életműdíjak átadásával
ért véget, a tavalyi 2020-as és az idei 2021-es év díjazottjait most
együtt tudtuk köszönteni és részükre átadni az elismeréseket.
2021-ben a tizenhatodik alkalommal került sor a Dr. Bartók
Nagy András tiszteletére alapított életműdíj átadására, mely-

A Nulladik napon a szakmai programot
a Torma Pincészet bor- és csokoládé kóstolója követte. Szeptember 15-én, a konferencia fő napján a már hagyományosnak
tekinthető gálavacsora sok tánccal és tombolával idén sem maradt el. A tombolán kisorsolt ajándékokat a könyvvizsgálók és a
szponzorok ajánlották fel. A gálavacsora érdekes színfoltja volt Bábel Klára hárfaművész előadása. A jókedvet Maksa Zoltán humorista alapozta meg. Köszönjük rendezvényünk idei évi támogatóinak, hogy támogatásukkal emelték a konferencia színvonalát: OTP Bank, Simplepay, Novitax.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási
Központ, Checkpoint 3D, Opel, Mazars,
Netlock, Smatbooks, Herlitz, Torma pincészet, Canon, Mol, Disznókő Tokaj, Mészáros Andrea, Thermal Hotel Visegrád.
A konferencia előadásaiból idén is készül
e-learning tananyag, melyet előre láthatóan október végétől tudnak a könyvvizsgálók megtekinteni a 2021-es év kreditpontos
előadásainak kínálatában az Oktatási Központ távoktatási felületén. A konferencián
elhangzott előadásokat a kamara honlapjáról lehet letölteni.

nek célja elismerni egy-egy kiváló, köztiszteletnek örvendő kollegánk munkásságát, szakmai, közéleti, társadalmi tevékenységét, hozzájárulását szakmánk hírnevének gyarapításához.
A Díjazó Testület a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíjat 2020-as évre Dr. Lukács Jánosnak és 2021-re
Dr. Veit Józsefnek adományozta munkássága elismeréseként.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj azoknak a
természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén hosszú időn keresztül kiemelkedő és elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A Díjazó Testület úgy döntött,
hogy a 2020-as évre Siklós Mártának, 2021-re Vörös Lászlóné dr. számára ítélte oda a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat.
Az életműdíjak átadásról bővebben a honlapunk Kamarai Elismerések oldalán tud tájékozódni.
Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíj
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. SZEPTEMBER

3

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

Szabad út
a fejlődéshez
Az OTP Vállalkozzon szabadon!
ajánlata kedvező finanszírozást
biztosít vállalkozása fejlesztéséhez
• Szabad felhasználású hitel, akár 250 millió Ft-ig
• Most 2% kamatkedvezménnyel igényelhető
• Számlaajánlat 6 hónapig 0 Ft-os számlavezetési díjjal
• Vállalkozói Védelmező Személybiztosítás az első hónapban 0 Ft-ért
tájékoztatás
nem teljes
körű, célja a figyelem
felkeltése. A részletekről tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban,
| KÖNYVVIZSGÁLÓK
SZEPTEMBER
LAPJA
4 A 2021.
illetve a www.otpbank.hu/vallalkozzonszabadon weboldalon!
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből származnak. A teljes cikkekért (angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlókban található linkre.

IAASB HÍREK
Kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálatáról szóló új, külön standard
tervezet (Exposure Draft)
Az IAASB közzétette
az új, külön standard
nyilvános tervezetét.
A standard létrejöttét
azon igények sarkallták, hogy legyen egy
egységes magas színvonalú standard, amely a kevésbé összetett szervezetek sajátosságaihoz igazított.
Ezáltal biztosítható, hogy világszerte következetes megközelítést alkalmazzanak a
kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálata során, mivel jelenleg a különböző
joghatóságok különböző saját standardokat, útmutatókat alkalmaznak. A tervezet kibocsátása az egyik lépése annak a
szélesebb körű kezdeményezésnek, hogy
csökkentsék a komplexitást, növeljék az
érthetőséget és a nemzetközi könyvvizsgálati standardok arányosabb megközelítést tegyenek lehetővé a vizsgált szervezet
körülményihez igazítva.
A Nyilvános tervezet kapcsán az IAASB
2022. január 31-ig várja a visszajelzéseket az érdekelt csoportoktól. A tervezet az
alábbi linken érhető el:
Exposure Draft, Proposed International Standard on Auditing of Financial
Statements of Less Complex Entities |
IFAC (iaasb.org)

A tervezetre a visszajelzéseket
ugyanezen az oldalon a „Submit comment” gomb megnyomásával, bejelentkezés vagy regisztráció után lehet
továbbítani az IAASB részére. Kérjük tagjainkat, hogy észrevételeiket
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
részére is juttassák el a szakertoi@
mkvk.hu e-mail címre. A Szakértői Bizottság ezirányú közleménye és további információk elérhetők honlapunkon.

IESBA HÍREK

Módosítási javaslatok az IESBA
kódex-ben
Az IESBA közzétette módosítási javaslat tervezetét (ED) az IESBA kódexben eszközölni kívánt módosításokkal
(confirming amendments) kapcsolatosan, amelyek az új minőségbiztosítási
standardcsomag bevezetéséből adódnak. Az IESBA kódexben javasolt módosítások célja, hogy konzisztenciát és
átjárhatóságot teremtsen az új minőségbiztosítási standardok, valamint a
kódex között. Az módosítások egyrészt
az standardokban használt terminológiákat egységesítik, másrészt az új minőségbiztosítási standardok által bevezetett koncepciókat és alapelveket ültetik át a kódex szövegébe.
A tervezettel kapcsolatosan 2021.
október 5-ig várják a visszajelzéseket
az érintett felektől.
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A javaslattervezet a következő linken
érhető el:
Proposed Quality Managementrelated Conforming Amendments to
the Code | IFAC (ethicsboard.org)

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Felhívás párbeszédre: a KKV-k COVID
utáni pénzügyi helyzetének értékelése
A kis- és középvállalkozásokat
(KKV-k), a számviteli szakembereket, pénzügyi intézményeket, valamint a KKV környezetben működő egyéb kulcsfontosságú szereplőket képviselő európai
szervezetek közös nyilatkozatot adtak
ki, amelyben párbeszédet sürgetnek a
KKV-k COVID utáni pénzügyi helyzetének értékeléséről. Pán-európai megbeszéléseket szerveznek ágazati szereplők és az uniós szintű érintett hatóságok részvételével a kihívások és megoldások közös megértése érdekében.
Támogatni fogják továbbá nemzeti tagszervezeteik hasonló kezdeményezéseit, hogy ágazatközi nemzeti találkozókat szervezzenek, amelyen a nemzeti
sajátoságok és szükségletek kerülhetnek terítékre.
A közös nyilatkozat az Accountancy
Europe weboldalán érhető el:
Joint SME Financing Statement –
July 2021 (accountancyeurope.eu)

Főszerkesztő: Dr. Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke | Felelős

szerkesztők: Barsi Éva, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke és Dr. Hegedűs Mihály, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
oktatási alelnöke | Szerkesztő: Horváth Noémi | Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse
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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 (várhatóan
október végén), 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 felületen pillanatnyilag 40 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 mennyiségben) ezen kívül
is biztosítanak a saját tagjaik
6
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számára távoktatási hozzáférési
jogosultságokat.
Fontos, hogy aki az okleveles könyvvizsgálók közül szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett adótanácsadói,
adószakértői vagy okleveles adószakértői
regiszterben is, annak az adótanácsadók,
adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló a 263/2018. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint évente kötelező részt vennie
(adós szakterületi) szakmai továbbképzésen, amivel legalább 20 kreditpontot
kell gyűjtenie. Felhívjuk a figyelmüket,
hogy a könyvvizsgálói továbbképzési
rendszerben elérhető oktatási anyagok
(filmek) között vannak olyanok, amelyek
adós kreditpontokat is érnek, ezért aki
az adószakemberek fent hivatkozott továbbképzési rendszerében is gyűjt krediteket, annak a filmek kiválasztásakor érdemes erre is tekintettel lennie.
A Rendelet szerint viszont 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.
Néhány gyakorlati tanács információ a
távoktatási rendszer használatához:
A mennyiben érdekesnek tűnik egy
előadás, ám az mégsem nyeri el az oktatásban résztvevő tetszését, így nem
azt szeretné megtekinteni, az első ellenőrző kérdés előtt választható „eldobás” funkciónak köszönhetően "bün-

•
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tetlenül" másik előadást választhat a
megkezdett helyett.
A z egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző
kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy
a vonatkozó kreditek jóváírásra kerüljenek.
A már megtekintett oktatási anyagok
ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak
egy alkalommal ér krediteket – ahogy
az sem szerezhet krediteket ugyanazon tananyag távoktatási megtekintésével, aki tanteremi oktatás keretében már részt vett az adott előadáson.
Az ismételt megtekintés – amelynek
során a filmben szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre) – az összesen megtekinthető 12 kreditnyi távoktatási csomag
kreditkeretét viszont terheli! Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől azonban a felhasználható kreditkeretet a
megtekintés már nem csökkenti
A z egyes megtekintésre kiválasztott
távoktatási anyagnak letölthető a prezentációja is (feltéve persze, hogy az

előadó átadta azt közzétételre). Amíg
nem fejezte be a kiválasztott film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig
a film listában az adott film mellett éri
el a már megtekintett filmek prezentációit.
Amennyiben a köztestület által finanszírozott tananyagok segítségével minden szükséges kreditjét nem tudja megszerezni, az Oktatási Központ oldalán
továbbiakat vásárolhat egyedileg, vagy
távoktatási csomagban.

•

•

AJÁNLÓ SZAKMAI
RENDEZVÉNYEINKBŐL
Kiváló oktatónk Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő több izgalmas témát érintő előadást gyűjtött csokorba.
Amennyiben a rendezvénysorozat
több előadásán is rész kíván venni,
igénybe veheti kedvezményes csomagajánlatunkat.
Térítésmenetes
rendezvénysorozatunk keretében szeretnénk segítséget nyújtani a Metrum Referencia
könyvvizsgáló és az ELZA elektroni-

kus zárást támogató szoftvereink felhasználóinak.
Előadók: Luxné Tálas Ilona, kamarai tag könyvvizsgáló, a Metrum
Referencia program szakmai fejlesztője; Tusnádiné Ágoston Márta, kamarai tag könyvvizsgáló, adótanácsadó, informatikus mérnök, a
Metrum Referencia program szakmai fejlesztője.
SZAKKÉPZÉS 2021
Szeptember elejétől fogadjuk a jelentkezéseket az új rendszerben induló online és tantermi szakképzési csoportjainkba.
Adótanácsadó
Á llamháztartási mérlegképes könyvelő
IFRS mérlegképes könyvelő
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Aki kollégái beiskolázását tervezi,
avagy maga szeretne új ismereteket szerezni, javasoljuk mielőbbi jelentkezésével
biztosítsa helyét, hiszen óriási a kurzusok iránti érdeklődés.

•
•
•
•
•

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 felmérő kérdőívet tett közzé a kamarai tagok részére, melyről a helyi szervezet vezetőjétől is
kaphattak felkérést tagjaink. A kérdőív több célt is szolgál, egyebek mellett a kamara elnöksége a kérdőívből nyert információk
alapján dönthet az informatikai felkészültség javítása érdekében teendő intézkedésekről.
Annak érdekében, hogy munkánk eredményes legyen, arra kérjük tagjainkat töltsék ki a képre kattintva elérhető kérdőívet. Ennek időráfordítása nem több, mint 1012 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.
Köszönettel és üdvözlettel,
Wessely Vilmos
az informatikai tagozat elnöke
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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

Nyilvántartási
szám

Cím

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Benkő Ferenc

007501

8900 Zalaegerszeg, Novák Mihály utca 2. A ép.

2021. 7. 21.

Molnár Péter

007502

5650 Mezőberény, Tavasz utca 9.

2021. 7. 21.

Nagy Erzsébet Tünde

007503

5000 Szolnok, Szapáry út 16. 2. em. 1.

2021. 7. 21.

Nagy Richárd

007504

2151 Fót, Dózsa György utca 32. fszt. 6.

2021. 7. 21.

Pabst Hajnalka

007505

7400 Kaposvár, Adria utca 11.

2021. 7. 21.

Soróczki Andrea

007506

4033 Debrecen, Szabó Pál utca 39.

2021. 7. 21.

FELVÉTEL A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBA
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásba
vétel dátuma

FAME-AUDIT Kft..

004396

4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 29. A ép.

2021. 7. 21.

Moore Hungary Audit Kft..

004395

1138 Budapest, Váci út 144-150. B ép. 8. em.

2021. 7. 21.

SK AUDIT Kft..

004397

2837 Vértesszőlős, Templom utca 26.

2021. 7. 21.

Szarvasi Könyvelő Iroda Kft..

004398

5540 Szarvas, Vasút utca 39.

2021. 7. 21.

KAMARAI TAGSÁG MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Név

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

Alföldi Irén

002878

2021. 6. 29.

Bene Jánosné

002769

2021. 6. 30.

Bertókné Oros Zsuzsanna

004607

2021. 7. 12.

Boér Ernőné

002772

2021. 6. 30.

Bujdosó Attiláné

002603

2021. 7. 20.

Fábián Józsefné

000253

2021. 3. 21.

dr. Fehér Mihály

001556

2021. 6. 29.

dr. Fülöp Sándor

003239

2021. 6. 25.

dr. Garzó András

003685

2020. 6. 12.

Gyenei Erzsébet

003073

2021. 6. 30.

Juhász Béláné

002643

2021. 6. 30.

Kiss Ferenc

003889

2021. 7. 19.

Kiss Katalin Zsuzsanna

001557

2021. 7. 1.

Kovács Ferenc

005208

2021. 6. 11.

Kulcsár László

002824

2021. 7. 20.

Kurgyis Ferenc

002188

2021. 6. 30.

Magyar Emília

002209

2021. 6. 22.

dr. Márkusné dr. Nász Julianna

000562

2021. 6. 23.

Molnár Zoltán

005882

2021. 7. 20.

Molnárné Fülöp Róza

006774

2021. 6. 30.

Németh Lászlóné Kineth Zsuzsanna

003796

2021. 7. 1.

Papp Ferencné

004038

2021. 6. 30.

Pauerné Juhász Dóra Ildikó

001488

2021. 7. 15.

Rajki Ferenc Józsefné

002846

2021. 6. 3.
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Rejtő Péterné

004131

2021. 6. 30.

Szalai József

001644

2021. 7. 21.

Szép Andrásné

001065

2021. 6. 15.

Szűcs Pál

002733

2021. 4. 15

Temesvári Lajos

000859

2021. 5. 11.

Tóth Borbála

002548

2021. 7. 13.

Vacsi Ilona Ildikó

004542

2021. 7. 1.

Vajas Jenőné

001386

2021. 6. 30.

Valtinyi Dánielné

004189

2021. 6. 28.

Varga Józsefné

002238

2021. 6. 30.

Varga Vincéné

000753

2021. 7. 1.

Vass Sándorné

001909

2021. 4. 17.

Végh Istvánné

000115

2021. 6. 15.

Zákány Lajos

000872

2021. 6. 30.

TÖRLÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból törlés
dátuma

„SUPER-MIND” Könyvelő- Tanácsadó és
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft..

004168

1173 Budapest, Ferihegyi út 82.

2021. 7. 21.

FŐKÖNYV Könyvvizsgáló, Könyvelő és
Tanácsadó Kft.

000759

8900 Zalaegerszeg, Erdész utca 80. fsz. 4.

2021. 7. 21.

GW AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

000612

2100 Gödöllő, Szabadság tér 1. 2. em. 5.

2021. 7. 21.

KALUMET-BH. Tanácsadó, Oktató és
Fordító Korlátolt Felelősségű Társaság

004032

1164 Budapest, Bóbitás út 54. 2. em. 16.

2021. 7. 21.

KONTÓ KONTROLL ‚91 Könyvszakértő,
Könyvvezető, Gazdasági Tanácsadó és
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft..

002206

3200 Gyöngyös, Szövetkezeti utca 3.

2021. 7. 21.

KÖNYV-AUDIT Könyvvizsgáló Kft..

001226

3530 Miskolc, Király utca 9. V. em. 1.

2021. 7. 21.

KÖNYV-ORG Könyvvizsgáló és Számviteli
Szolgáltató Kft.

002042

6000 Kecskemét, Mátyás Király körút 38. fszt. 1.

2021. 7. 21.

MÁRKUS IRODA Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft..

004150

6728 Szeged, Tölgyfa utca 8.

2021. 7. 21.

MEN-AUDI-TOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.

001076

5435 Martfű, Szolnoki út 136.

2021. 7. 21.

MoBaudit Könyvvizsgáló és Számviteli
Szolgáltató Bt.

001897

1214 Budapest, Erdősor utca 127. I/4.

2021. 7. 21.

OR-INVEST Könyvvizsgáló és Szaktanácsadó Kft.

000245

1173 Budapest, Ferihegyi út 82. fszt. 2.

2021. 7. 21.

PRIM-SZOFT Szoftverfejlesztő és Könyvelési Kft..

004311

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 18-20. fszt. 1.

2021. 5. 17.

RAJ-KONTROLL Könyvvizsgáló, Pénzügyi
és Gazdasági Tanácsadó Kft.

000420

5630 Békés, Hársfa utca 6.

2021. 7. 21.

RÉDY Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Kft..

001899

2151 Fót, Mézeskalács utca 3/c.

2021. 7. 21.

Riella Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

004267

1054 Budapest, Alkotmány utca 10. I. em. 4.

2021. 7. 21.

SZÁM-ADÁS Könyv- és Adószakértő Kft.

000305

1124 Budapest, Vércse utca 33.

2021. 7. 21.

Szám-Sziget Szolgáltató Bt.

002131

2310 Szigetszentmiklós, Baross utca 12.

2021. 6. 30.

SZIGNÓ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

000897

1055 Budapest, Nagy Ignác út 14.

2021. 7. 21.
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