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MAGYAR NYELVEN IS ELÉRHETŐEK AZ IFRS-EK KÍSÉRŐ DOKUMENTUMAI
IFRS Szakkönyv B és C kötete

dítás szakmai szempontú felülvizsgálata nyomán megjelentek és bárki számára
hozzáférhetővé váltak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat, vagyis az
IFRS-eket kísérő dokumentumok:
IFRS szakkönyv B kötete (az úgynevezett Kísérő útmutató), amely tartalmazza az IFRS-eket (IAS-okat,
IFRS-eket, SIC és IFRIC értelmezéseket), a Pénzügyi beszámolás fogalmi keretelveit kísérő Szemléltető példákat és Bevezetési útmutatót, valamint az IFRS Gyakorlati állásfoglalásokat;
IFRS szakkönyv C kötete (a Következtetések alapjai), amely tartalmazza az IFRS-eket, a Pénzügyi
beszámolás fogalmi keretelveit és az
IFRS Gyakorlati állásfoglalásokat kísérő Következtetések alapjait, valamint az IASB jóváhagyásait az IFRSek éves javításaira vonatkozóan.

•

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a sokak által várt magyar nyelvű fordítás
elérhetővé vált az IFRS standardokhoz kapcsolódó Szemléltető példák, a
Bevezetési útmutató és a Következtetések Alapja 2018. évi kiadásaihoz a
Pénzügyminisztérium honlapján.
A Nemzetközi Számviteli Standard
Testület (IASB) által kiadott IFRS szakkönyv B és C kötetének angol nyelvről
magyar nyelvre történő fordítása és a for-

•

A londoni székhelyű IFRS Foundation
engedélyével a Pénzügyminisztérium által kiadott magyar nyelvű fordítások elérhetőek a Pénzügyminisztérium honlapján keresztül a Számvitel, számviteli standardok oldalon az IFRS standardokhoz kapcsolódó Szemléltető példák,
a Bevezetési útmutató és a Következtetések Alapja magyar nyelvű fordítása szövegrészre kattintva, vagy közvetlenül a
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.
hu/ifrs-standardokhoz-kapcsolodoszemlelteto-peldak-bevezetesi-utmutatokovetkeztetesek-alapja-magyar-nyelvuforditasa linkre kattintva.
A Pénzügyminisztérium honlapján
közzétett IFRS szakkönyv B és C kötete
az IASB 2018. évi kiadványa, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar nyelvű fordítás a 2018. évi kiadványban szereplő kísérő dokumentumokra korlátozódik.

TÁJÉKOZTATÓ 2021. ÉVI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

E-learning a központi szervezésű kötelező továbbképzésben
Tájékoztatjuk a kamarai tag könyvvizsgálókat, hogy a tavalyihoz hasonlóan az
idei évben a vírushelyzetre tekintettel a
központi szervezésű kötelező továbbképzés (első-napi 4 kredit) tananyaga is az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül érhető el, ami2
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hez a Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi
díjmentes hozzáférést biztosít a tagok
számára.
Idén tehát összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított mindenkinek külön térítés nélkül.
Mivel az elsőnapi 4 kredit tananyagát tartalmazó oktatási filmnek a
megtekintése nélkülözhetetlen a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől nem is teszi lehetővé más oktatási film kiválasztását, amíg e kötelezettségének a könyvvizsgáló nem tesz eleget.
2021. november 10-étől elérhető
a kötelező napi e-learning oktatási
anyag.
A Szakmai továbbképzési szabályzat szerint az általános továbbképzés

nem központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni. Idén
tehát
nem központilag szervezett
továbbképzés
részeként
legalább
4 kredit

+


első napi
(központi
szervezésű)
továbbképzés
tananyagaként
ugyancsak
4 kredit

összesen 8 kreditet e-learning képzési forma
keretében kell teljesíteni

A térítésmentesen teljesíthető kreditpontok az elmúlt évekhez hasonlóan
az Oktatási Központ távoktatási felületén érhetőek el a Kamara honlapján
történő ügyfélkapus bejelentkezést követően.

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI
Tananyag
2021-ben az elmúlt évekhez hasonlóan a kötelező rész tananyaga elektronikus formában jelenik meg, és a kamara
honlapjáról letölthető.
Teljesítendő kreditpontok
Azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre is szükségük van, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék
össze először, s csak ezt követően válas�szanak az egyéb, szakmai érdeklődésük
szerinti tananyagok között.

ta 2020-ban módosult, mely szerint
a tárgyévben szerzett kreditpontok
csak a tárgyé vben érvényesíthetőek.
Így a 2020. évi többletkreditek be
számítása a 2021. évi kreditpontokba
már nem lehetséges.
A 2021. évi kreditpontok teljesítési
határideje 2021. december 31.
Ezt követően teljesített kreditpontokat az oktatási bizottságnak nem állmódjában elfogadni. NE HAGYJA AZ
ÉV UTOLSÓ NAPJAIRA!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kamara szakmai továbbképzési szabályza

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 új platformja (eIS) digitális
hozzáférést biztosít a nemzetközi standardokhoz

Az IFAC 2021. november 4-én bemutatta
új online platformját, amellyel eddig példátlan hozzáférést biztosít a könyvvizsgálói szakmát érintő nemzetközi standardokhoz. Az elektronikus nemzetközi standardok rövidítéseként eIS néven működő
platform hozzáférést biztosít az IAASB,
az IESBA, valamint az IPSASB standardalkotó bizottságok által kidolgozott
standardokhoz, valamint olyan kulcsfontosságú támogató, referencia és útmutató anyagokhoz, amelyek növelik az átláthatóságot.
Az IFAC együttműködött a standardalkotó bizottságokkal annak érdekében,
hogy egy jobb módszert találjanak a stan-

dardokhoz való hozzáféréshez. Felmérések és a kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott beszélgetések révén az IFAC
meghatározta azokat a központi elemeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy
modern platform jöjjön létre, amely lehetővé teszi a szakma számára a nemzetközi standardokhoz való könnyebb hozzáférést, miközben továbbfejlesztett funkcionalitást biztosít a standardok alkalmazásában.
Az eIS a következő szolgáltatásokat
nyújtja:
reszponzív kialakítás, amely mobilon,
táblagépen és asztali számítógépen is
használható;
fejlett és intuitív keresési lehetőségek;
könnyű hozzáférés a kapcsolódó forrásanyagokhoz;
egyszerű előugró (pop-up) hozzáférés a
referenciákhoz;
verzióvezérlési funkció; és
könnyen navigálható oldalak több megtekintési móddal.
Az IFAC új platformja a következő linken
érhető el:
IFAC – International Standards (interna
tional-standards.org)

•
•
•
•
•
•

MKVK Oktatási Bizottság

ACCOUNTANCY EUROPE
HÍREK
Megjelent az Accountancy Europe publikációja a könyvvizsgálók függetlenségéről a könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatásokkal összefüggésben
Egyre növekvő elvárás a vállalatokkal szemben, hogy
átlátható információkat
nyújtsanak, így növekszik
az igény az ilyen
infor mációk k al
kapcsolatos bizonyosságnyújtás iránt is.
Az üzleti szereplők a könyvvizsgálóktól
várják, hogy olyan bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat nyújtsanak, amellyel
hozzájárulnak a piacok megfelelő működéséhez. Ezek a bizonyosságot nyújtó
szolgáltatások gyakran szorosan kapcsolódnak a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatához, és harmadik felek nagyobb
bizalommal vannak az információk iránt,
amennyiben könyvvizsgáló is bevonásra
kerül.
A publikáció áttekintést nyújt azokról
az intézkedésekről, amelyek biztosítják
a könyvvizsgálók függetlenségét, miközben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat nyújtanak az általuk auditált
vállalatok számára.
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NEMZETKÖZI HÍREK
Részletesen ismerteti, hogyan tartják
fenn a könyvvizsgáló függetlenségét a
jogi korlátozások és etikai követelmények
a közfelügyeleti és auditbizottsági ellenőrzések
a díjjal kapcsolatos információk átláthatósága
A publikáció az alábbi linken érhető el:
Non audit services and auditors independence (accountancyeurope.eu)

•
•
•

Könyvvizsgálati közfelügyleti rendszer
Európában – 2021-es frissítés
A Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az
Accountancy Europe
frissítette felmérését
arról, hogy a 2014-es
EU audit reform implementálása óta az
egyes EU tagállamokban a reformnak milyen hatása volt a közfelügyeleti rendszerre, a közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezetek tevékenységére.
A felmérés főbb eredményei:
a 2014-es Audit reform óta 7 országban
újonnan létrehozott közfelügyeleti szervezetet alakítottak ki.
13 országban felállítottak Tanácsadói
Bizottságot, azzal a céllal, hogy szakértőkkel és gyakorló könyvvizsgálókkal együttműködve, aktuális információkkal rendelkezzenek a könyvvizsgáló
szakmával, és a könyvvizsgálati eljárásokkal kapcsolatban.
a közfelügyeleti szervezet finanszírozása
eltérő az egyes országokban: egyes tagállamokban közvetlenül a könyvvizsgáló cégeket terhelik a közfelügyeleti díjak,

•

•

•

más országokban közvetve a szakmai
szervezeteken, kamarákon keresztül, és
vannak olyan országok, ahol teljes mértékben az állami költségvetésből finanszírozzák a közfelügyelet működését.
Transzparencia szempontjából 7 országban nyilvánosságra hozzák az egyedi
minőségellenőrzési, illetve egyéb vizsgálatok eredményeit, míg máshol csak
az összesített nemzeti eredményeket
hozzák nyilvánosságra. 10 országban
név szerint közzéteszik a fegyelmi intézkedéseket és szankciókat vagy ezeknek
legalább bizonyos kategóriáit, más országokban ez anonim módon történik.
A fő tevékenységek delegálása egyéb
szervezetek felé különböző mértékben van
jelen az egyes országokban: bizonyos országokban egyáltalán nem éltek ezzel a lehetőséggel, míg máshol a delegálható feladatkörök nagy részét átadták szakmai és
egyéb szervezetek részére.
A felmérés részletes eredményei: Organisation of the Public Oversight of the Audit
Profession – 2021 survey update (accountancyeurope.eu)

•

A 2014-es Audit Irányelv végrehajtása
Európában – 2021-es frissítés
A Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az
Accountancy Europe frissítette arra vonatkozó felmérését, hogy a 2014-as Audit
reform bevezetése óta az egyes EU tagállamok milyen irányban változtatták a
könyvvizsgálatot érintő döntéseket, jogszabályokat, különös tekintettel az alábbi
területekre:
könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatások
nyújtása
könyvvizsgáló cégek kötelező rotációja
a közfelügyeleti rendszer szervezete.

•
•
•
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A felmérés főbb eredményei:
A közérdeklődésre számot tartó szervezet definíciója harmonizáltabb lett, de továbbra is eltérő meghatározásokat alkalmaznak az EU tagállamaiban.
A könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatások
terén egyértelmű tendencia, hogy az EU
Rendeletben megfogalmazott tiltásokhoz tartják magukat a tagállamok. Az
európai országok nagy többsége ugyanakkor bizonyos adózási és értékelési szolgáltatásokat engedélyez a Rendeletben
meghatározott feltételek teljesülése esetén.
Egységes megközelítés a megbízás időtartamának kezdeti 10 évben való meghatározásában. Ugyanakkor jelentős eltérések tapasztalhatók a kezdeti időtartam meghosszabbításának engedélyezésére az egyes országokban.
A közfelügyeleti rendszer szervezetét illetően számos európai ország bizonyos
feladatokat a szakmai szervezetekre delegálja, így például a standardalkotási folyamatot, képzést, a nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatának minőségellenőrzését.
A felmérés részletes eredményinek elér
hetősége:
Audit policy implementation state of play
– November 2021

•
•

•

•
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MKVKOK HÍREI

AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
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 kínálatban megjelent a „Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 2021” című előadás,
aminek a megtekintése a továbbképzési év teljesítéséhez mindenki számára kötelező. A rendszer a
belépés után ezt a filmet kínálja fel
első helyen, s új tananyag szabad
kiválasztását a képzésben résztvevő számára mindaddig nem teszi lehetővé, míg ezt nem tekintette meg.
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

•

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 teljesítéséhez erre dedikált 4 kreditnyi hozzáférési jogosultság is megillet mindenkit.
A tananyagok megtekintéséhez a megszokott módon, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján, a távoktatási
menüponton keresztül jelentkezhetnek
be a rendszerünkbe. A felületen pillanatnyilag közel 50 oktatási anyag érhető el, de az év végéig még 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 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 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.

•

•
•
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•

•

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.
Ha a köztestület által finanszírozott
tananyagok segítségével minden
szükséges kreditjét nem tudja megszerezni, az Oktatási Központ oldalán továbbiakat vásárolhat egyedileg,
vagy távoktatási csomagban.

Adótörvény változások
Időpont: 2021. november 29. (hétfő)
9:00-16:30
Helyszín: Budapest
A rendezvény előadói, témakörei:
A z adóeljárási jogszabályok lényegesebb változásai – dr. Bokor Csaba jogi
és felügyeleti szakfőigazgató, Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
A személyi jövedelemadózást, társadalombiztosítási járulékot, szociális
hozzájárulási adót érintő változások

•

•
•

•
•

– Szatmári László főosztályvezető,
Pénzügyminisztérium, Jövedelemadók
és Járulékok Főosztálya
Társasági és a kisvállalati adóval kapcsolatos változások – S. Csizmazia
György okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő
ÁFA törvényt érintő változások – Nyári
Zsolt okleveles adószakértő
Helyi adókkal, illetékkel kapcsolatos
változások – dr. Kovács Attila okleveles adószakértő

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
A rendezvények és a reprezentáció,
illetve az üzleti ajándékok adózása
Időpont: 2021. november 23.
Helyszín: Zoom előadás
Előadó: Sándorné Új Éva, okleveles
adószakértő
Rendezvényünkön sorra vesszük,
hogy mikor milyen adókötelezettségeink lehetnek kapcsolódóan – megkímélve ezzel is az érdeklődőket az esetleges
adójogi következményektől. Előadónk
az érdeklődők által előzetesen beküldött gyakorlati kérdésekre is választ ad
majd a program során.

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.
ELZA Elektronikus Zárást támogató program bemutató, 2021. november 26. »»
Metrum Referencia könyvvizsgáló program bemutató, 2021. december 3. »»

SZAKKÉPZÉS 2021
Az új rendszerben induló online és tantermi szakkép-

Aki kollégái beiskolázását tervezi, avagy maga szeretne

zési csoportjaink utolsó helyeire még várjuk a jelentke-

új ismereteket szerezni, javasoljuk mielőbbi jelentkezését.

zőket.

Munkatársaik számára ajánljuk
• Adótanácsadó
• Államháztartási mérlegképes könyvelő
• okleveles könyvvizsgálói képzésünket, amelynek jelentkezési határideje: 2022. január 10.
• IFRS mérlegképes könyvelő
• Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügy- Fontos, hogy a könyvvizsgálói képzés kizárólag kamaintéző

• Vállalkozási mérlegképes könyvelő
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rai regisztrációs szám birtokában kezdhető meg, így cél-

szerű ennek kiadását mielőbb kérelmezni a köztestületnél!

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI

VIZSGANAPTÁR 2022. ÉV
Könyvvizsgálói szakmai minősítő vizsgák
IFRS SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA
írásbeli

2022. március 10.

2022. november 16.

szóbeli

2022. március 21-25.

2022. nov. 28. – dec. 2.

jelentkezési határidő

2022. február 10.

2022. október 16.

KÖLTSÉGVETÉSI SZAKMAI MINŐSÍTŐ
VIZSGA
írásbeli

2022. november 8.

szóbeli

2022. november 15.

jelentkezési határidő

2022. október 8.

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI SZAKMAI MINŐSÍTŐ
VIZSGA
írásbeli

2022. október 11.

jelentkezési határidő

2022. szeptember 11.

PÉNZTÁRI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA

BIZTOSÍTÓI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA

írásbeli

2022. október 11.

írásbeli

2022. október 11.

jelentkezési határidő

2022. szeptember 11.

jelentkezési határidő

2022. szeptember 11.

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA

KIBOCSÁTÓI VÁLLALKOZÁSI SZAKMAI MINŐSÍTŐ VIZSGA

írásbeli

2022. október 18.

írásbeli

2022. október 18.

jelentkezési határidő

2022. szeptember 18.

jelentkezési határidő

2022. szeptember 18.

Szakmai kompetencia vizsgák
Egységes írásbeli és szóbeli vizsga

Vizsgajelentkezési határidő

2022. február 9-10.

2022. január 9.

2022. június 1-2.

2022. május 1.

2022. október 3-4.

2022. szeptember 3.

Szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése
A szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése
iránti eljárásban első fokon a kamara oktatási bizottsága
jár el. A vizsga letételének engedélyezése iránti kérelem az
oktatási bizottsághoz címezve terjeszthető elő. A szakmai
kompetencia vizsga engedélyezésének eljárása díjmentes.
Jelentkezés a szakmai kompetencia vizsgára
A tagjelölt abban az esetben jelentkezhet kompetencia vizsgára, ha előzőleg az oktatási bizottság engedélyezte számára a kompetencia vizsga letételét.

A szakmai kompetencia vizsga díjköteles.
A vizsga díja: 50 000,- Ft
A vizsgadíjat a Kamara központi számlájára kell megfizetni
a vizsgajelentkezéskor.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma:
12010855-01283148-00100002
A kérelemhez csatolni kell a vizsga díjának befizetését igazoló
átutalási bizonylat másolatát.
Vizsgára a kamara honlapjáról letölthető vizsgajelentkezési
lapon lehet jelentkezni.
A szakmai kompetencia vizsga részletes szabályait a vizsgaszabályzat tartalmazza, amely letölthető honlapunkról.
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI (2021.11.12.)
86/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a középtávú program végrehajtása érdekében létrehozott szakmai munkacsoportok beszámolóit tudomásul vette.
87/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a 2021. évi tag-, és
hozzájárulási díjbevétel alakulásáról, az
adatszolgáltatásból levonható következtetésekről szóló tájékoztatást.
88/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége jóváhagyta a „Jelentés a 2021. évi minőségellenőrzési adatszolgáltatások értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról” szóló előterjesztést.
89/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a főtitkári hivatal 2021. III. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
90/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének elnökségének döntése értelmében a területi szervezetek finanszírozására
2022. évben a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a területi szervezetek jelenlegi finanszírozási modellje szerinti normatív
alapon kerül sor, a területi szervezetek részére átadott pénzösszegeknek a soron következő elnökségi ülésen módosítandó bemeneti adatokhoz és a 2021. december 31ei kamarai taglétszámadatokhoz történő
igazításával és a tárgyévre elfogadott közteher mértékének korrigálásával.
91/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a szakmai tagozatok működésének támogatására 2022. évben biztosítandó ke8
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retösszegen az alapszabály 412/A. pontjában meghatározott mértékhez képest nem
kíván változtatni.

92/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a kamarai üzletrészek után 2022. évben az érintett gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének, eredményének ismeretében későbbiekben meghatározandó összegű osztalék kifizetését szorgalmazza.
93/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2022. július 1. – 2023. június 30. közötti időszakban is biztosítani kívánja a
tagság részére a jogtár szolgáltatást, melynek érdekében az elnökség megbízta a főtitkárt az árajánlat(ok) bekérésével.
94/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a 2022. július 1. – 2023. június 30. közötti időszakban is biztosítani kívánja a
tagság részére a cégtár szolgáltatást, melynek érdekében az elnökség megbízta a főtitkárt az árajánlat(ok) bekérésével.
95/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a kamarában 2022. évben – a jelenleg
érvényben lévő, évek óta változatlan mértékű cafeteria keret megtartása mellett –
a későbbiekben meghatározandó mértékű bértömegfejlesztést javasol biztosítani,
differenciálási lehetőséggel.
96/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében a 2022.
évi üzemgazdasági terv 2022. évi küldöttgyűlésen történő elfogadásáig kötelezettségvállalás a tárgyévben az előző évi bázis
alapján, arányosan annak 5/12-ed részéig
történhet azzal, hogy a hatósági feladatok

zökkenőmentes ellátása érdekében, indokolt esetben az előző évi arányos költségeknél nagyobb mértékű kiadás is teljesíthető, illetve bevétel is beszedhető az elnökség utólagos tájékoztatása mellett.

97/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége az üzemgazdasági terv következő ütemezését fogadja el:
Ütem

Határidő,
időpont

A terv előkészítéséhez 2021. november
1. szükséges egyes dön- 12-ei elnöksétések meghozatala
gi ülés
A központi szervek és
a területi szervezetek
2.
2022. január 31.
tervjavaslatainak megküldése
2022. áprilisi kiA kamara összesített bővített elnöksé3. üzemgazdasági tervé- gi ülés,
nek elfogadása
2022. májusi küldöttgyűlés

98/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta az ISAE
3410. témaszámú „Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló
megbízások” című nemzetközi standard
magyar nyelvű fordítását, melyhez szükséges az IFAC általi jóváhagyás. Az elnökség
az ISAE 3410 témaszámú standard magyar
nyelvű fordításának az előterjesztés szerinti magyar sajátosságokkal kiegészített és
elfogadott szövegét bizonyosságot nyújtó
szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardként befogadta, melyhez a közfelügyeleti hatóság
jóváhagyása szükséges. Amennyiben az
IFAC vagy a közfelügyeleti hatóság jóváhagyásához esetleges javítások lennének
szükségesek az ISAE 3410. témaszámú
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nemzetközi standard jelen előterjesztés
szerinti szövegéhez képest, akkor ezekről
a módosításokról az elnökséget utólag tájékoztatni kell.
Az előzőek szerinti, a bizonyosságot
nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó ISAE 3410. témaszámú magyar nemzeti standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követően, a könyvvizsgálónak a 2022. december 31-én vagy azt

99/2021. (11.12.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzat 1. számú mellékletének
előterjesztés szerinti módosítását. A módosítások hatályba lépéséhez a közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.
Budapest, 2021. november 22.
Dr. Pál Tibor, elnök

követően végződő időszakokhoz kapcsolódó ÜHG kimutatásokra vonatkozó, bizonyosságot nyújtó jelentéseire hatályos. A
standard korábbi alkalmazása a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő üzleti évek ÜHG kimutatásaira megengedett.
A jelen határozattal elfogadott ISAE
3410. témaszámú magyar nemzeti standard
a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követően a kamara honlapján kerül kihirdetésre.

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

nincs felvett tag
Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásba
vétel dátuma

APEX 2000 Bt.

004405

1027 Budapest, Horvát utca 12-26. Central Business ép. 4. em.

2021. 10. 13.

BALANCE 92 Kft.

004406

1091 Budapest, Üllői út 81. V. em. 53.

2021. 10. 13.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Név

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

Balogh Mária

001683

2021. 9. 23.

Bátor Ferencné

002110

2021. 9. 4.

Gampel Éva

004681

2021. 9. 29.

Halmosi Klára

004879

2021. 10. 1.

Imre Gábor

003466

2021. 9. 22.

Karlinszki Tibor

000525

2021. 9. 18.

Kristóf Zoltánné

000385

2021. 10. 6.

dr. Tessényi Kornél

002519

2021. 8. 12.

Tornyosné Kovács Bernadett

005742

2021. 10. 8.

dr. Varga Lászlóné

001661

2021. 9. 30.

Vas József

001512

2021. 10. 9.

Walkené Mauks Henriett

006214

2021. 9. 22.

Winecker Ibolya

000446

2021. 7. 10.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

AUDIAT Bt..

000639

7400 Kaposvár, Vöröstelek utca 44.

2021. 10. 13.

ELISA PROFI AUDIT Kft.

000359

7625 Pécs, Majorossy utca 47.

2021. 10. 13.

GG PLUS Kft.

000141

1223 Budapest, Rózsakert u. utca 72.

2021. 10. 13.

KÖSZ Kft.

000969

9742 Salköveskút, Petőfi utca 40/A.

2021. 10. 13.

OLD AND JUNIOR AUDITOR Kft.

002345

3770 Sajószentpéter, Tompa M. utca 6.

2021. 7. 16
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