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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

KÖZLEMÉNY A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
KÖVETELMÉNYRŐL A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ESETÉN
Frissítés: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának visszajelzése
Korábbi közleményünkkel kapcsolatban
tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsától (továbbiakban: Médiatanács) visszajelzés érkezett a televíziós
és rádiós műsor/adás támogatásokhoz
kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán.
A Médiatanács válaszában arról tájékoztatta a kamarát, hogy pályázati előírásaiban alapvetőek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 137. § (2) bekezdésében

meghatározottak, melynek értelmében a
Médiatanácsnak a pályáztatási tevékenység során az átláthatóság, követhetőség,
diszkriminációmentesség és garanciális kiszámíthatóság érdekében Általános
Pályázati Feltételeket kell létrehoznia,
amelyben meghatározza a pályázat elbírálásának és lebonyolításának feltételeit.
Mivel a pályázói kör eltérő jogi és gazdasági háttérrel rendelkezik, nem mindegyikük kötelezett állandó könyvvizsgáló megbízására. Az egyenlő bánásmód elvét a Médiatanács álláspontja szerint úgy
tudják biztosítani, ha a pályázati felhívás
minden pályázó esetében egységesen azt
várja el, hogy a könyvvizsgálói nyilatkozatot kizárólag csak az adott támogatás

szerződésszerű felhasználását vizsgáló
szakértő tegye meg. A Médiatanács úgy
látja, hogy a pályázó állandó könyvvizsgálójával nem azonos könyvvizsgáló bevonásával biztosítható teljeskörűen az
Mttv. előírásainak, valamint a pályázati alapelveknek leginkább megfelelő ellenőrzés. Erre tekintettel a Médiatanács
a továbbiakban is szükségesnek tartja
külön könyvvizsgáló bevonását kifejezetten erre a speciális szempontú vizsgálatra, ezért nem kíván változtatni a
RADIOALLANDO és a TVALLANDO
pályázatok több évvel ezelőtt kialakított
ezen eljárási szabályain.
A teljes közlemény elérhető a kamara
honlapján.

PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT 2021. ÉVI ŐSZI RENDEZVÉNYEI
A Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Pénz- és Tőkepiaci
Tagozatának vezetősége idén is
megrendezi térítésmentes őszi
szakmai programját a Budapest Fővárosi helyi szervezettel
közösen.
Egész napos szakmai nap
2021. november 9.
Témák: Taggyűlés • MNB zöld pénzügyek • Hitelmoratóriummal kapcsolatos IFRS9 kezelések • Könyvvizsgálati
becslésekkel kapcsolatos audit standardváltozások miatti munka • Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél – Új jelentési és
számítási építőkockák a prudenciális keretrendszerben • Közfelügyelet visszajelzései a könyvvizsgálók számára • Kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai
• IFRS frissítés – új standardok és válto2
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zások • ESEF jelentéstétel és audit munka specialitásai
Jelentkezés: külön délelőtt és délután kizárólag a kamara Rendezvények
oldalán. Jelentkezési határidő: 2021.
november 7.
Három modulból álló online képzés
A tavalyi évhez hasonlóan a Zoom oktatásokat élőben közvetítjük, de rögzítésre
is kerülnek, így e-learning film is elérhető lesz belőlük.
2021. november 25.: MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára – a
könyvvizsgálói különjelentések és az ellenőrzések tapasztalatai MNB-s szemmel
2021. december 2.: A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt
szabályozó kormányrendeletek 2022. január 1-től hatályos változásai • Tőkepiac, MNB, BÉT programok, EXTEND
szabályok, feltételek

2021. december 7.: EBA (Európai
Bankfelügyelet) és az MNB tapasztalatai az IFRS 9 alkalmazásáról
Az online képzésre előre regisztrálni
nem szükséges, a belépés és a kreditpont
regisztráció minden egyes alkalom kezdetekor történik.
Kerekasztal beszélgetések
Kisebb létszámú kerekasztal beszélgetések, workshop-ok a jelentkezők létszámának függvényében.
Témák: Könyvvizsgálati specialitások, gyakorlati problémák, kérdések, válaszok • Pénzügyi vállalkozások (lízing,
faktoring, stb.) • Befektetési alapok •
Pénztár estén
Jelentkezés: a ptt@mkvk.hu e-mail
címen. Jelentkezési határidő: 2021. november 15.
Bővebb információ a programról, elérhetőségünkről és a szerezhető kreditpontokról a tagozat honlapján érhető el.
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NEMZETKÖZI HÍREK

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

IAASB HÍREK
Megjelent a 2020. évi IAASB Kézikönyv
Megjelent az új
egységes szerkezetű „A nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási,
egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatásokról szóló kézikönyv” (továbbiakban:
IAASB Kézikönyv).
A kézikönyv tartalmazza az összes
nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, az egyéb bizonyosságot nyújtó, valamint a kapcsolódó
szolgáltatásokra vonatkozó standard hatályos változatát, így az ISA 540 (Felülvizsgált) könyvvizsgálati standardot is,
valamint az IESBA etikai kódex változásának átvezetését a többi standardra vonatkozóan. A kézikönyv hátuljában kaptak helyett azok a standardok, melyeket
már kihirdettek, de hatálybalépési időpontjuk későbbi lesz, így például:
ISA 315 (Felülvizsgált) standard a lényeges hibás állítás kockázatainak
azonosításáról és felméréséről, valamint ezen standard módosításainak
hatása a többi standard vonatkozásában
A z új nemzetközi minőségbiztosítási
standardcsomag, az ISQM 1, ISQM 2
és ISA 220 (Felülvizsgált) standard,
illetve az ezen standardokból adódó
módosítások a többi standardban.
ISRS 4400 (Felülvizsgált) standard a
pénzügyi információk megállapodás
szerinti vizsgálatának végrehajtásáról
szóló megbízásokról.

•

•
•

Az első teljes terjedelmében digitális
IAASB kézikönyv hamarosan elérhető
lesz egy új webes alkalmazásban, az e-International Standards (eIS)-ben.
A kézikönyv letölthető az IAASB weboldaláról:
2020 Handbook of International
Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance, and Related Services
Pronouncements | IFAC (iaasb.org)

•
•

•

IFAC HÍREK

•
Az IFAC és ACCA által szervezett harmadik Éves Klíma Hét NYC főbb üzenetei
A vállalatok arra törekszenek, hogy megfeleljenek a befektetők, a politikai döntéshozók és más érdekelt felek gyorsan növekvő igényeinek a globális éghajlati válsággal kapcsolatos fokozott tájékoztatás
kapcsán. Annak érdekében, hogy jobban
megértsék és megfelelőbben kezeljék a
vállalatok és befektetőik közötti információs szakadékot, az IFAC és az ACCA a
közelmúltban megrendezte a 3. Éves Klíma Hetet New Yorkban.
Az esemény főbb üzenetei:
A z éghajlatváltozás példátlan méretű,
és olyan összetett és egymással összefüggő kockázatokat, illetve lehetőségeket kínál, amelyekről számos vállalat még mindig nem számol be.
Még hosszú az út a gazdaságok
karbonmentesítéséig, de a számvite-

•

•

•

•

li szakemberek olyan helyzetben vannak, hogy segíthetnek megszüntetni
a vállalatok és befektetőik közötti információs szakadékot.
Nem lehet szem elől téveszteni azt a
tényt, hogy az éghajlatváltozás már
most is komoly hatást gyakorol az
emberek életére.
A klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítésére nincs
gyors megoldás, de a vállalatoknak
fel kell mérniük és kommunikálniuk
szükséges a klímaváltozással kapcsolatos kockázataikat, illetve lehetőségeiket.
A befektetők törekszenek arra, hogy
a vállalatokkal együtt dolgozzák ki a
szükséges lépéseket a klímaváltozás
elleni védekezésben. Ezért arra helyezik a hangsúlyt, hogy a vállalatok
megfelelő célokat, átállási terveket és
stratégiákat dolgozzanak ki, valamint
támogatják a jelentéstétel és a mutatószámok harmonizálására irányuló
erőfeszítéseket.
A z ISSB (International Sustainability
Standard Board) elősegíti a fenntarthatósági jelentések konzisztenciáját
és összehasonlíthatóságát.
Szükség van a pénzügyi részleg és a
többi részleg együttműködésére ahhoz, hogy előrelépés történhessen a
klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalások erőteljesebb közzétételében.
A z éghajlatváltozással kapcsolatos
tudatosság fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy az információs szakadék csökkenjen. A számviteli szakembereknek bővíteniük kell ismereteiket az éghajlatváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekben.

Az eseményről készült felvétel megtekinthető az IFAC YouTube csatornáján:
Event Recording and Reflections:
Plugging the Net-Zero Information Gap
| IFAC
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. OKTÓBER

3

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS/MKVKOK HÍREI

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
Megjelent az Accountancy Europe
publikációja a KKV-k digitalizálásának jövőjéről
Európában számos kis- és középvállalkozás (kkv) jelentős lépéseket tett a
digitalizáció felé. Sokan azonban még
mindig küzdenek a digitalizációval. Figyelmük inkább a túlélésre, illetve a

mindennapi működésre irányul. A tanulmány bemutatja, hogy a számviteli szakemberek hogyan tudják segíteni
KKV ügyfeleiket a digitalizációban. Magyarázattal szolgál arra, hogy:

• miért alapvetően fontos a KKV-k számára a digitalizáció
• hogyan tudnak segítséget nyúj•

tani a számviteli szakemberek a
digitalizációban
hogyan támogathatják az uniós és

AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
Közeledik az év vége, és ezzel
együtt a kötelező kreditpontok
összegyűjtésének határideje.
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
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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

nemzeti politikai döntéshozók a
KKV-k digitalizációját
A tanulmány az alábbi linken érhető el:
SMEs digital future Accountancy Europe (accountancyeurope.eu)

megszerezhetőek. A Kamara egyes területi szervezetei (változó mennyiségben)
ezen kívül is biztosítanak a saját tagjaik számára távoktatási hozzáférési jogosultságokat a felületen.
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 tovább-
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MKVKOK HÍREI
képzéséről 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
„büntetlenül” 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.

TÉRÍTÉSMENTES SZOFTVER
BEMUTATÓK

Térítésmenetes rendezvénysorozatunk
keretében szeretnénk segítséget nyújtani a Metrum Referencia könyvvizsgáló és az ELZA elektronikus zárást
támogató szoftvereink felhasználóinak.
Előadók: Luxné Tálas Ilona és
Tusnádiné Ágoston Márta kamarai
tag könyvvizsgálók, a programok
szakmai fejlesztői.

SZAKKÉPZÉS 2021
Az új rendszerben induló online és tantermi szakképzési
csoportjaink utolsó helyeire még várjuk a jelentkezőket.
Adótanácsadó
Államháztartási 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 jelentkezését.

•
•
•
•
•

Asszisztenseik számára ajánljuk
az év végén induló könyvvizsgáló asszisztens képzésünket,
illetve a
2022. márciusában induló okleveles könyvvizsgálói képzésünket.

•
•

Fontos, hogy a könyvvizsgálói képzés kizárólag kamarai regisztrációs szám birtokában kezdhető meg, így célszerű ennek
kiadását mielőbb kérelmezni a köztestületnél!
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2021.10.01.)
73/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a felvételi bizottság FEB/02751/2021. számú határozata elleni fellebbezést annak elkésettségére tekintettel vis�szautasította.

78/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta „A XXIX. Országos
Könyvvizsgálói Konferencia értékelése,
tájékoztató a konferencia pénzügyi elszámolásáról” című előterjesztést.

74/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0306-2/2021. iktatószámú határozatát helybenhagyta.

79/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési
és vizsgaszabályzatának, valamint a szabályzat 1. számú mellékletének előterjesztés szerinti módosítását. Az okleveles
könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat, valamint a szabá1yzat 1. számú
melléklete módosításának hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.

75/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a minőségellenőrzési bizottság MB/06235/2020. iktatószámú határozatát helybenhagyta.
76/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv 5/a/4., 5/a/6.;
5/b. számú mellékletét képező új ellenőrzési kérdőíveket, melyek a közfelügyeleti
hatóság jóváhagyását követő napon lépnek hatályba azzal, hogy az új ellenőrzési kérdőíveket a hatálybalépést követően
induló minőségellenőrzésekre kell alkalmazni.
77/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2021. évi minőségellenőrzési
konferencia értékeléséről szóló előterjesztést tudomásul vette.
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80/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a kamara
2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.
81/2021. (10.01.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2021. II. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
82/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a középtávú program végrehajtása érdekében létrehozott szakmai munkacsoportok szóbeli beszámolóit tudomásul vette.

83/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és az elhangzott
kiegészitésekkel (a meghívottak körének
pontosítása, az írásbeli előterjesztések
kiküldésének rögzítése a megyei elnökök
részére, a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozó szövegrész törlése) elfogadta az elnökség ügyrendi szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.
84/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége jóváhagyta, hogy a 71/2021.
(06.18.) számú elnökségi határozattal
elfogadott – a kamarai törvény 4. § (8)
bekezdése szerinti útmutató mellékletét
képező – egységes szabályzat 48. pontjának megszövegezése a Pmt.-vel és az
egységes szabályzat 47. pontjával való
szabályozási inkoherencia miatt az útmutató hatályba léptetésére visszamenőlegesen helyesbítésre, és ennek keretében a 48. pontban rögzített zárójeles
szövegrész törlésre kerüljön. Az elnökség tudomásul vette, hogy a főtitkári hivatal az egységes szabályzat helyesbített
szövegét a kamara honlapján közzéteszi.
85/2021. (10.01.) számú elnökségi
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége felhatalmazta az elnöki kabinetet,
hogy szükség esetén, a szállodákkal történő egyeztetések függvényében döntést
hozzon a XXX. Országos Könyvvizsgálói
Konferencia helyszínéről és időpontjáról.
Budapest, 2021. október 11.
Dr. Pál Tibor
elnök

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
AKTUÁLIS ÁTVEZETETT STÁTUSZMÓDOSÍTÁSOK
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
33. § (5) bekezdés, 44. § (4) bekezdés szerinti közzététel
Felvétel a kamarába
Név

Nyilvántartási
szám

Cím

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Helmeczi Nóra Olga

007507

1149 Budapest, Beckó utca 4. 1. em. 5.

2021. 9. 22.

Németh Miklós

007508

1138 Budapest, Úszódaru utca 3. I. em. 3.

2021. 9. 22.

Töreki Andrea

007509

2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 64/2.

2021. 9. 22.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásba
vétel dátuma

ADÓVITEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

004401

Szeged 6723, Építő utca 3. A lph. fszt 2.

2021. 9. 22.

AX!OMA ‚97 Számviteli Betéti Társaság

004402

Budapest 1036, Bécsi út 85. fszt 5.

2021. 9. 22.

Euro Goodline Korlátolt Felelősségű Társaság

004403

Dabas 2370, Bartók Béla út 95-97. 2. em. 37.

2021. 9. 22.

FK Audit Pénzügyi Szolgáltató Kft.

004399

Békéscsaba 5600, Mednyánszky utca 3.

2021. 9. 22.

FUSE Könyvizsgálói Betéti Társaság

004400

Tamási 7090, Bezerédj utca 21.

2021. 9. 22.

Romsics-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

004404

Zalaegerszeg 8900, Nemzetőr utca 28. 4. em. 11.

2021. 9. 22.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Név

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

Antus Mihály

000881

2021. 8. 20.

Balázs Ibolya

004543

2021. 9. 16.

Batáné Ladóczki Éva

000133

2021 8. 16.

Dékány Józsefné

002280

2021. 8. 11.

Dévay Mária

001150

2021. 8. 3.

Djud Zsuzsanna Éva

007089

2021. 6. 15.

Flór Ferenc

001165

2021. 9. 20.

Gálicz Péter

000356

2021. 7. 2.

dr. Házi Istvánné

006912

2021. 8. 31.

Humpokné Tarr Ilona Ibolya

006636

2021. 8. 23.

Kaszapné Végh Éva

003852

2021. 8. 10.

Kókai Józsefné

005420

2021. 9. 20

Kunné Porkoláb Andrea

000819

2021. 9. 6.

Lukács Terézia

004400

2021. 9. 13.

Pálné Soltész Veronika

001839

2021. 9. 1.

Petrőcz Judit

000405

2021. 9. 9.

Sali Sándorné

005204

2021. 9. 14.

Süléné Pfeiler Viktória Éva

007312

2021. 9. 1.

Szabóné Ihos Erzsébet

000427

2021. 8. 4.

Szentpáli Gavallér Dániel Lajosné

002727

2021. 8. 2.

dr. Vass Mária

001665

2021. 8. 9.

Viczkó József

000444

2021. 8. 31.
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KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

„AUDITÁL ÉS MENEDZSER” Kereskedelmi Kft.

002700

4405 Nyíregyháza, Kamilla utca 11.

2021. 9. 22.

AUDIT-TRADE Könyvvizsgáló és Vagyonért. Kft.

000481

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. utca 3. V/1.

2021. 9. 22.

B ÉS P Könyvvizsg., Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

000641

7400 Kaposvár, Teleki utca 22. 1. em. 1.

2021. 9. 22.

BL-VICONTO Számviteli Tanácsadó Bt.

002058

1138 Budapest, XIII.ker., Danubius utca 6. H. ép.
1. em. 4.

2021. 9. 22.

JANVIK Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

004247

2310 Szigetszentmiklós, Melinda utca 5.

2021. 9. 22.

KÁRÓ-ADÓ Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Bt.

001893

9700 Szombathely, Kunc A. u. utca 14.

2021. 9. 22.

LIQUIDATIO Kft.

004260

2500 Esztergom, Petz Testvérek utca 12.

2021. 9. 22.

MI-KON-TO Consulting Számviteli, Könyvvizsgálói és
Műszaki Tanácsadó Kft.

002608

2000 Szentendre, Bolgár utca 4.

2021. 9. 22.

POMOZI AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő
és Adótanácsadó Kft.

000722

9700 Szombathely, Kőszegi utca 26. II. em. 2.

2021. 9. 22.

R+R Könyvvizsgáló Kft.

000723

2117 Isaszeg, Ady Endre utca 54.

2021 7. 29.

KEDVEZMÉNYES MOL ÜZEMANYAGKÁRTYA
A megújult MOL-MKVK üzemanyagkártya konstrukció keretében
a könyvvizsgáló cégek még kedvezőbb kondíciókkal rendelhetnek
MOL üzemanyagkártyát és tankolhatnak. Igényeljen Ön is MOL
Group Gold Europe és Hungary üzemanyagkártyát. Bővebb információ a honlapunkon érhető el.

MOST ÉRDEMES KIVÁLTANI AZ AYCM SPORTPASS-T
Az év vége felé rövidül a december 31-ig tartó hűségidő hossza, mely az új
érdeklődők számára egy tesztidőszak lehet az AYCM sportbérlet kipróbálására. Érdemes most belevágni és kötöttségek nélkül akár többféle
sportba belekóstolni! Novemberi csatlakozás esetén az adminisztrációs
díj féláron, 1.500 Ft-ért érhető el. A kamarai tagok számára szóló csatlakozásról honlapunkon olvashatnak.
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