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• E-learning kreditek december 31-ig!
• C AEOB iránymutatás az ESEF
könyvvizsgálói feladataihoz
• AYCM SportPass a kamara tagjainak

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI
első napi oktatási anyagot, de bizony vannak, akik még el sem kezdték a kreditpontok gyűjtését. Javasoljuk, hogy mielőbb
nézzen szét az e-learning kínálatban,
hogy idejében összegyűjtse minden szükséges kreditjét!
Kérjük, ne hagyja az utolsó hétre
a kötelező e-learning tananyagok
meghallgatását!
Hiszen a folyamatos változások között
naprakész tudásra tehet szert, számos
aktuális kérdésre választ kaphat
szakanyagainkból!
Kérjük lépjen be és ellenőrizze
hozzáférését, nem járt-e le az
ügyfélkapus azonosítója!

TUDNIVALÓK AZ E-LEARNINGRŐL
Elérkezett az év vége és már csak néhány
nap áll a könyvvizsgáló kollégák rendelkezésére, hogy összegyűjtsék az idei évben is a szakmai továbbképzés során a
20 kreditjüket.

az Oktatási Központ tananyag kínálatából, segítve ezzel az egyéb szükséges
kreditpontok összegyűjtését is. (Egyes
területi szervezetek ezen felül is biztosítanak azonban a saját tagjaiknak további hozzáférési jogosultságokat.)
Akár valamennyi szükséges kreditjét
megszerezheti mindenki tehát e-learning formában.
Kötelező tananyag + 1 kredit: Tekintettel arra, hogy a kötelező nap tananyagának hosszúsága meghaladja a 8
x 45 perces időtartamot a kamara vezetése úgy döntött, hogy azon tagok
számára, akik a 2021. december 31-ig
megtekintik a kötelező napi előadást, a
kötelező 4 kreditpont mellett 1 szabadon választott kreditpont is jóváírásra kerül. (Technikailag a +1 kreditpont
jóváírása a távoktatási felület lezárását
követően 2022. január elején valósul
meg /de a 2021. évre vonatkozóan/.)
A kamara nyilvántartása alapján már sokan sikeresen megtekintették a kötelező,

• Központi szervezésű kötelező tovább- •

•

•
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képzés: Idén az első napi 4 kredit tananyaga is e-learning formában, az
Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül érhető el, amihez a
Kamara erre dedikált, extra 4 kreditnyi
díjmentes hozzáférést biztosít a tagok
számára.
Szabadon választott kreditek: Akár
mind a 8 szabadon választható kredit elérhető otthonuk kényelméből. A
Kamara központilag 8 kreditpont értékű szabadon választott témájú előadás megtekintését teszi lehetővé térítésmentesen.
Idén tehát összesen 12 kreditnyi megtekintés biztosított központilag minden kamara tagnak külön térítés nélkül
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Az ünnepekig hátra lévő munkanapokon december 22-ig telefonon és emailben az Oktatási Központ Kft. munkatársai szükség esetén készséggel állnak tagjaink rendelkezésére, ám azt követően a
telefonos ügyfélszolgálatuk már nem
üzemel. Az év végéig már csak elektronikus levélben tudnak segítséget kérni
programozóiktól az esetleges informatikai jellegű problémák megfelelő megoldása érdekében. Ezért arra kérjük
a könyvvizsgáló kollégákat, hogy legkésőbb december 21-éig lépjenek be a
rendszerbe, hogy ellenőrizzék be tudnak-e jelentkezni, illetve felmerül-e bármely egyéb kérdésük/problémájuk.
Tudnivalók a kreditpontokról és a filmek megtekintéséhez
Speciális minősítés: akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített
kreditre van szüksége, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze
először. Valamennyi minősítéshez találnak megfelelő tananyagokat a rendszerben.
Adós kreditek: aki adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő
is, találhat adós krediteket érő oktatási
anyagokat is a tananyagok közötti választás során.

•

•

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVKOK HÍREI

• Ismétlés: a már megtekintett oktatá-

•
•

si 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 az összesen megtekinthető 12 kreditnyi távoktatási csomag
kreditkeretét viszont terheli! A 3. megtekintésétől azonban a felhasználható
kreditkeretet a megtekintés már nem
csökkenti.
Ellenőrző kérdések: az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző kérdésre válaszolni
kell ahhoz, hogy a vonatkozó kreditek
jóvá tudjuk írni.
Eldobás: amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri

•

el tetszését, és nem azt szeretné megtekinteni, az első ellenőrző kérdés előtt
válassza az „eldobás” funkciót, így
„büntetlenül” másik előadást nézhet
meg a megkezdett helyett.
Letölthető prezentációk érhetőek el
az egyes megtekintésre kiválasztott
távoktatási anyaghoz (feltéve, hogy az
előadó átadta azt közzétételre) megtekintés közben a film melletti felületről,

•
•

megtekintést követően pedig a film listában az adott film mellett.
A teljesített kreditpontok a tanfolyam
lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
A tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség.

Teljesítési határidő: 2021. december 31.
naprakész
tudás

12 kredit
térítésmentesen

egyszerű
bejelentkezés
a kamara
honlapján

e-learning
a központi kötelező továbbképzésben

automatikus
kreditjóváírás

előadások
speciális
minősítéshez

kreditpontok
adós és mérlegképes tovább
képzésekhez

AZ MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL

Tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Központ irodáiban 2021. december 24-étől 2022. január 3-áig a telefonos és személyes ügyfélfogadás

szünetel, így az ebben az időszakban érkező megkereséseikre csak ezt
követően tudnak válaszolni. Az esetlegesen felmerülő informatikai jellegű

problémák megoldása érdekében az
info@softemit.hu e-mail címen programozóik készséggel állnak rendekezésükre.
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
MKVKOK HÍREI
TÁVOKTATÁSI programjaik (magyar
idő szerint) 2021. december 31-én éjfélig
érhetőek el a www.mkvkok.hu honlapjukon keresztül. A távoktatási továbbképzések teljesítéséhez szükséges év végi tudnivalókat ide kattintva (https://
mkvkok.hu/tudnivalok-tavoktatasrol)
érheti el.
A tananyagok megtekintéséhez a
megszokott módon, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján, a távoktatási menüponton keresztül jelentkezhetnek be a rendszerünkbe. A felületen
több mint 50 oktatási anyag érhető el,
s az oktatási filmek megtekintésével
a minősített kreditek is megszerezhetőek.
Fontos, hogy aki az okleveles könyvvizsgálók közül szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett adótanács-

adói, 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.

AKTUÁLIS E-LEARNING KÍNÁLAT A KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE
Az egyes előadások megtekintésére a
Kamara oldaláról indulva az Oktatási
Központ távoktatási rendszerébe történő
belépést követően van lehetőség!
A megtekintendő előadás kiválasztására az Oktatási Központ távoktatási rendszerébe a belépést követően van
lehetőség!
1. Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 2021 (1. nap) –
4 kredit
2. Vagyonértékelés könyvvizsgálók és
gazdasági döntéshozók számára
– 2 kredit
3. A pénzegység alapú statisztikai
mintavétel elmélete és gyakorlata –
2 kredit
4. A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában – 2 kredit
5. Az átalakulás, egyesülés, szétválás
könyvvizsgálata – 2 kredit
6. A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat folyamatára (smart audit) –
1 kredit
4
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7. Információbiztonság az Egységes
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében – 2 kredit
8. Könyvvizsgálati dokumentációk tárolásának biztonságtechnikája – 1 kredit
9. Egységes elektronikus beszámolási
formátum (ESEF) jogszabályi előírásai, a pénzügyi beszámolónak XBRL
nyelven történő előkészítése – 1 kredit
10. Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra –
1 kredit
11. A digitalizáció motivációi és irányai
az adóigazgatásban – 1 kredit
12. A Standard Audit File bevezetésének
előkészületei – 1 kredit
13. Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 2020 (1. nap) – 4 kredit
14. A társadalombiztosítási fedezeti elemeit érintő változások (2019. évi
CXXII. törvény) – 2 kredit
15. Értékesítés nettó árbevételének
számviteli elszámolása 2021. évben
– 2 kredit
16. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás
számviteli elszámolása 2021. évben
– 2 kredit

17. A kkv-k 2021. évi iparűzési adócsökkenése, mint állami támogatás, és az
iparűzési adó néhány aktualitása –
2 kredit
18. Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása, adózási és társadalombiztosítási
szabályok a gyakorlatban – 2 kredit
19. Származékos (derivatív) ügyletek –
2 kredit
20. A számviteli törvény szerinti cash
flow-kimutatás – 2 kredit
21. Kapcsolt vállalkozások – 2 kredit
22. A 2021-es TAO, KIVA, SZJA, TB járulék-változások a 2020. évi CXVIII. törvény alapján, figyelembe véve a
2021. április 13-ig elfogadott 2021-es
évközi módosításokat – 2 kredit
23. 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 M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVKOK HÍREI
24. A projekt számvitel elméleti és gyakorlati kérdései, a számviteli törvény néhány, 2020. évi meghatározó
módosítása és azok magyarázata –
2 kredit
25. Amit a mezőgazdaság számviteléről
tudni kell – 2 kredit
26. Magyar számvitel recesszióban (folyamatos működés esetén) – 2 kredit
27. Konferencia 2021/1 – IFAC ajánlás és
a DigitAudit program kockázatbecslési eljárásai – Mintavételi dilemmák
a könyvvizsgálatban – Üzleti tervezés
során alkalmazott mutatószámok értelmezése – 1 kredit
28. Konferencia 2021/2 Az adatbányászat lehetőségei a minél magasabb
könyvvizsgálati bizonyosság elérésében a Caseware Idea program keretein belül – A digitalizált könyvvizsgáló, elektronikus aláírással a hitelességért – Új könyvvizsgálati kockázatok
a könyvelő programok automatikus
számla beolvasásával – 1 kredit
29. Konferencia 2021/3 Jogértelmezési
bizonytalanságok, avagy a fizetőképességet (nem) veszélyeztető osztalékfizetés, valamint a tőkekivonással
nem járó tőkeleszállítás egy-egy esete – Mi történik a világban, nemzetközi kitekintés – A könyvvizsgálat átalakulása, home office, digitalizáció,
munkaerőhiány – 1 kredit
30. A 2021-es évközi és a 2022-es SZJA,
TB járulék, munkáltatói közterhek,
KATA, és helyi adók, illetékkel kapcsolatos változások a 2021. évi LXIX.
törvény és a 2021-es őszi adócsomag
alapján – 2 kredit
31. A 2021-es évközi és a 2022-es TAO,
KIVA, ÁFA, és adóeljárással kapcsolatos változások a 2021. évi LXIX.
törvény és a 2021-es őszi adócsomag
alapján – 2 kredit
Előadások speciális minősítésekhez
IFRS minősítéshez:
32. IFRS a koronavírus idején – 2 kredit
33. IFRS 16 – az új lízing standard – 2 kredit

34. IFRS-ek a gyakorlatban – válogatott
számviteli problémák az IFRS 5, IFRS
15 és az IFRS 16 standardokból –
2 kredit
35. IFRS 15 – amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról tudni kell – 2 kredit
36. Értékelés és újraértékelés az IFRS-ekben – hogyan tovább a Covid után? –
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 minőség-ellenőrzés 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 különjelentés standard munkacsoport tevékenysége – 1 kredit
6. A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél
– változások a CRD szabályozásban; a
kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai 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
10. Hitelmoratóriummal
kapcsolatos
IFRS9 kezelések (cash flow változások, modification gain/loss elszámolás, amortizáció, minősítés, értékvesztés, stb.); A könyvvizsgálati becslésekkel kapcsolatos audit standardváltozások miatti munka – 1 kredit
11. MNB zöld pénzügyek; Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és
tőkepiaci szervezeteknél – Új jelentési
és számítási építőkockák a prudenciális keretrendszerben – 1 kredit
12. IFRS frissítés – új standardok és változások; ESEF jelentéstétel és audit munka specialitásai – követelmények 2021-től, tapasztalatai a pénz- és
tőkepiac könyvvizsgálóinál – 1 kredit
13. A Közfelügyelet visszajelzései a könyvvizsgálók számára; A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai – 1 kredit
Költségvetési minősítéshez
14. Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási
szakterületen 2021 – NEM költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára – 2 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
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. DECEMBER
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SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI

CEAOB ÚJ IRÁNYMUTATÁSA AZ ESEF-FEL KAPCSOLATOS
KÖNYVVIZSGÁLATI FELADATOKRÓL
Az Európai Közfelügyeleti Szervek Bizottsága (Committee of European Auditing Oversight Bodies –CEAOB) közzétette új iránymutatását a könyvvizsgálók
szerepéről az értékpapír kibocsátók éves
pénzügyi jelentésének európai egységes
elektronikus beszámolási formátumban
(ESEF) készült pénzügyi kimutatásaival
kapcsolatban. Az új iránymutatás felváltja a korábbi 2019. november 28-án
közzétett CEAOB iránymutatást.
Az új CEAOB iránymutatás kiemeli
azokat az előírásokat, amelyeknek az
ESEF szabályozási követelmények teljesítése kapcsán a könyvvizsgálóknak
meg kell felelniük a könyvvizsgálati
standardokban előírtakon túlmenően,
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és céljuk, hogy bemutassák a CEAOB
elvárásait a következők vonatkozásában:
a könyvvizsgálók által elvégzendő eljárások annak értékelésére, hogy az éves
jelentésben szereplő pénzügyi kimutatások megfelelnek az ESEF követelményeinek
a könyvvizsgálók által azonosított hibás állítások következményei
a könyvvizsgálói jelentés formája és
tartalma a tekintetben, hogy a pénzügyi kimutatások megfelelnek-e az
ESEF követelményeinek.
Az ESEF előírásoknak való megfelelés
könyvvizsgálói ellenőrzése és az arról való jelentéstétel európai szinten egységes

•

•
•

és megfelelő gyakorlatának a kialakításához a CEAOB ezen új iránymutatásai
nyújtanak alapot, melyet minden tagállamban fontos ismerni és követni az érintett könyvvizsgálóknak. Ezért a kamara
szakértői bizottsága ezt a dokumentumot kamarai tagjaink számára magyar
nyelven is elérhetővé teszi a lentebb található linken.
Az ESEF-ről való jelentéstétel kapcsán
ajánlott könyvvizsgáló jelentésmintáról a
kamara szakértői bizottsága egy későbbi
közleményében fogja tájékoztatni a tagságot.
A CEAOB iránymutatásai elérhetőek
honlapunkon eredeti angol nyelven és a
magyar nyelvű fordítása.
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók nemzetközi partnerszervezetek hírleveleiből
származnak. A teljes cikkekért (angol nyelven) kérjük, kattintson az
ajánlókban található linkre.

IFAC HÍREK
Megjelent az IFAC kiadványa „Fenntarthatósági információk a
kisvállalkozások számára: lehetőségek a
könyvvizsgálóknak”
címmel
Az IFAC új kiadványa feltárja a fenntarthatósági információk közzétételének
különböző előnyeit. A jelentés vizsgálja a könnyen hozzáférhető, releváns és
megbízható fenntarthatósági információk fontosságát a tájékozottabb döntéshozatal, az erősebb stratégia és kockázatkezelés, valamint a külső érdekelt
feleknek történő alaposabb és értékesebb jelentéstétel szempontjából. Kiemel
továbbá számos olyan új szolgáltatást,
amelyet a könyvvizsgálók ügyfeleiknek
nyújthatnak, beleértve a tanácsadási
szolgáltatásokat, a megállapodás szerinti vizsgálatokat (AUP) és a bizonyosságot
nyújtó szolgáltatásokat.
A kisvállalkozások teszik ki a vállalkozások több mint 90 százalékát világszerte; kritikus fontosságúak tehát a gazdaságok, a környezet és a társadalom fenntartható eredményeinek elérése szempontjából. Ezek a vállalkozások jelentős
előnyökre tehetnek szert a fenntarthatósági információk azonosítására, mérésére és elemzésére szolgáló folyamatok, rendszerek és kontrollok létrehozásával (vagy javításával). Ilyen előnyök lehetnek, többek között, a hatékonyság és
a teljesítmény javulása, valamint a versenytársaktól való megkülönböztetés
is. A kisvállalkozások terén nagy valószínűséggel jelentkezni fog a fenntarthatósággal kapcsolatos információk iránti
igény is az érdekelt felek széles köre, úm.
a nagyvállalatok, a bankok és a beszállí-

tók részéről – ha ezek az igények nem jelentkeztek már eddig is.
Bár a fenntarthatósági információkra és a kapcsolódó szolgáltatásokra való összpontosítás néhány kisvállalkozás
és könyvvizsgáló számára korainak tűnhet, a téma gyorsan fejlődik. A különböző
könyvvizsgálók egyedi körülményeihez
igazodva az IFAC ezen kiadványa javaslatokat tartalmaz a tudásanyag és a kompetenciák kiépítésére és a kezdeti lépések
megtételére.
A kiadvány az IFAC weboldalán, a következő linken érhető el:
IFAC Sustainability for SMP | IFAC
(ifac.org)

ACCOUNTANCY EUROPE
HÍREK
Megjelent az Accountancy Europe kiadványa „Tények az auditról: Amit tudni kell a könyvvizsgálókról, a könyvvizsgálatról és a könyvvizsgálati közfelügyeletről” címmel

Az Accountancy Europe kiadványa
egy összefoglaló a gyakran ismételt kérdésekről a könyvvizsgálatot illetően. Az
összefoglaló a következő 16 kérdésre ad
választ:
1. Mi a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat?
2. Milyen információkat nyújt egy auditált pénzügyi kimutatás?
3. Miképpen hajtják végre a könyvvizsgálatot?
4. Mi a könyvvizsgálat eredménye?
5. Mit jelent a közérdeklődésre számot

tartó szervezet, és miért fontos ennek
definíciója?
6. Mi az audit bizottság szerepe?
7. Mit takar a számviteli szakma kifejezés?
8. Mi a különbség a könyvvizsgálók és a
könyvelők között?
9. Milyen követelményei vannak annak,
hogy valaki könyvvizsgálóvá válhasson?
10. Ki választja meg a könyvvizsgálót?
11. Ki szabályozza a könyvvizsgálatot az
EU-ban?
12. Ki felügyeli a könyvvizsgálatot az EUban?
13. Milyen szerepet játszanak a nemzetközi standardok a könyvvizsgálók munkájában?
14. Milyen intézkedések biztosítják a
könyvvizsgáló függetlenségét?
15. Mit jelent a könyvvizsgálók/könyvvizsgáló cégek kötelező rotációja?
16. Nyújthatnak a könyvvizsgálók egyéb
szolgáltatásokat is audit ügyfeleiknek?
A publikáció a következő linken érhető el:
Audit Facts and FAQ 2021. November
(accountancyeurope.eu)

IAASB HÍREK
Új technológia fókuszú
Kérdések
és Válaszok segédanyag érhetők el
az IAASB honlapján
Az IAASB Technológiai munkacsoportja egy nem kötelező jellegű segédanyagot
adott közre, azzal a céllal, hogy segítsen
a könyvvizsgálóknak megérteni, hogyan
kell megtervezni egy könyvvizsgálatot a
300. témaszámú „A pénzügyi kimutatások tervezése” című nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban
olyankor, amikor automatizált eszközöket és technikákat alkalmaznak.
A segédanyag a következő linken érhető el:
IAASB Automated Tools Techniques
Audit Planning Guidance | IFAC (ifac.org)
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. DECEMBER
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AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghirdeti a 2022. évi
vizsganaptárt a könyvvizsgálói képzésben részt vevők számára.
A szóbeli vizsgák – meghirdetett időtartamokon belüli – pontos
időpontja később kerül meghatározásra. A hatályos szakképzési
és vizsgaszabályzat 94. pontja alapján tájékoztatjuk az okleveles
könyvvizsgálói képzési programban résztvevőket, hogy

• az írásbeli vizsgákon számológép használható (kivéve a bármilyen prog•

ramozásra és/vagy szöveg tárolására alkalmas számológép), a mobiltelefont – kikapcsolt állapotban – a vizsgázó táskájában kell tartani;
a Közgazdaságtan és pénzügyek tárgy írásbeli vizsgáján a kiosztott
annuitás táblázat is használható.

Dr. Hegedűs Mihály,
oktatási alelnök

VIZSGANAPTÁR 2022. év

(Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztvevők számára.)
*Jogi ismeretek modulból írásbeli vizsgát 2021. 05. 06-át követően induló csoportok esetében kell tenni
I. félév

Tárgy

Vizsga
írásbeli* január 10-14.
szóbeli január 10-14.
Jelentkezési határidő:
december 10.
Adózási ismeretek
írásbeli
február 16
február 28-március 4.
szóbeli
Jogi ismeretek

Jelentkezési határidő:
Szervezeti és vezetési ismeretek
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Közgazdaságtan és pénzügyek
írásbeli
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Számvitel magyar szabályozás
részmodul
írásbeli
szóbeli

január 16.

Vizsga
április 25-29.
április 25-29.
március 25.

II. félév
Vizsga
szeptember 5-9.
szeptember 5-9.
augusztus 5.

Vizsga

június 8.
június 20-24.

október 26.
november 7-11.

május 8.

szeptember 26.

február 21-25.
január 21.

december 5-9.
november 5.

március 9.
március 21-25
február 9.

szeptember 21.
október 3-7.
augusztus 21.
június 15.
június 27-július 1.

október 5.
október 17-21.

Jelentkezési határidő:
Számvitel nemzetközi szabályozás részmodul
írásbeli
március 10.
szóbeli
április 21-25.
Jelentkezési határidő:
február 10.
Könyvvizsgálat és ellenőrzés
írásbeli
szóbeli
Jelentkezési határidő:
Pénzügyi és számviteli információs rendszerek
írásbeli számítógépes technika
segítségével

május 15.

szeptember 5.

június 16.
június 27-július 1.
május 16.

november 16.
november 28-dec. 2.
október 16.

június 20-24.

december 5-9.

Jelentkezési határidő:

május 20.

november 5.

március 17.
március 28-április 1.
február 17.

április 27.
május 9-13.
március 27.

szeptember 28.
október 10-14.
augusztus 28.

KÜLÖNBÖZETI VIZSGANAPTÁR, 2022.
Írásbeli
2022. 05. 04.
2022. 11. 09.

Szóbeli
2022. 05. 16-20.
2022. 11. 21-25.

Jelentkezési határidő
2022. 04. 04.
2022. 10. 09.
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2021. DECEMBER
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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI (2021. 12. 10.)
100/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-19/2021. 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.
101/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a költségvetési
Tagozat 2021. évi tevékenységéről és a 2022.
évben várható feladatairól szóló beszámolót.
102/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az informatikai
tagozat 2021. évi tevékenységéről és a 2022.
évben várható feladatairól szóló beszámolót.
103/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az igazságügyi
könyvszakértői tagozat 2021. évi tevékenységéről és a 2022. évben várható feladatairól
szóló beszámolót.
104/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége
megtárgyalta és elfogadta a pénz és tőkepiaci
tagozat 2021. évi tevékenységéről és a 2022.
évben várható feladatairól szóló beszámolót.
105/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az adótagozat
2021. évi tevékenységéről és a 2022. évben
várható feladatairól szóló beszámolót.
106/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a könyvelői ta10
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gozat 2021. évi tevékenységéről és a 2022.
évben várható feladatairól szóló beszámolót.

107/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a natura tagozat 2021. évi tevékenységéről és a 2022. évben várható feladatairól szóló beszámolót.
108/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a középtávú program végrehajtása érdekében létrehozott finanszírozási munkacsoport, a pártoló tagság és a minősített könyvelő szolgáltatók rendszerének felülvizsgálatával foglalkozó munkacsoport, valamint
a zöld kamara munkacsoport beszámolóját
tudomásul vette.
109/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében, amennyiben az
elhúzódó veszélyhelyzet miatt a 2022. évi
1. napos kötelező továbbképzés csak e-learning formájában biztosítható, a továbbképzés anyagainak elkészítéséről a kamara központja gondoskodik. A területi szervezetek
részére az „1. napi oktatás” jogcímen I. és II.
negyedévben átadott összeg a nettó finanszírozás III. negyedévi részletéből (2022.
október) levonásra kerül, a IV. negyedévben átadandó összeg pedig nem tartalmazza az „1. napi oktatás” megtartását szolgáló normatívát. A forgalmazással járó költségek a kamara központjának költségvetését
terhelik.
110/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében 2022. évben a
területi szervezetek finanszírozási modelljében az általános továbbképzés nem központilag szervezett része tekintetében az oktatói
óradíjak fedezete 10.500.-Ft-ról 14.000.- Ftra emelkedik.

111/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében 2022. évben a
területi szervezetek finanszírozási modelljében a tagonkénti működési költségek fedezete 2.000.-Ft-ról 3.000.-Ft-ra emelkedik.
112/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége
a területi szervezetek finanszírozási modelljében az irodafinanszírozási költségek fedezetének összegén nem kíván változtatni.
113/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének döntése értelmében a területi szervezetek a tervjavaslataik előkészítése és elfogadása során a korábbi megtakarításaik 7,5 %-ával
egészíthetik ki a tárgyévi finanszírozásukat. A
megtakarítások összegébe a pénzeszközök és
az értékpapírok mellett a területi szervezetek
által a korábbi megtakarításaikból irodavásárlásra fordított összeg is beleértendő.
114/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége felkérte a főtitkári hivatalt, hogy a területi szervezetek finanszírozási modelljének bemeneti adatainak módosítását az előző határozatokhoz igazodva végezze el.
115/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökség
megtárgyalta és elfogadta a kamara 2021.
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.
116/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége
tudomásul vette a 2021. évi kötelező könyvvizsgálói továbbképzés tapasztalatairól szóló
beszámolót.
117/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
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ge a 2022. I. félévi munkatervét az elhangzott kiegészítéssel (a 2022. januári elnökségi
ülés napirendje kiegészül a kamarai befektetések kérdéskörével) az előterjesztés szerint
elfogadta.

118/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv 7/l. számú
mellékletét (átalakulások kérdőíve). A 2021.
december 10-én elfogadott átalakulások kérdőíve a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását
követő napon lépnek hatályba azzal, hogy a
hatálybalépést követően induló minőségellenőrzésekre kell alkalmazni.

119/2021. (12.10.) 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. A
2021. december 10-én elfogadott módosítások a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon lépnek hatályba azzal, hogy a módosított szabályzati rendelkezéseket a hatálybalépést követően induló minőségellenőrzésekre kell alkalmazni.
120/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette a XXX. Országos Könyv-

vizsgálói Konferencia helyszínéről szóló tájékoztatást.

121/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége jóváhagyta, hogy a kamara elnöke cégkapun keresztül az előterjesztés szerinti megkereséssel éljen azon vállalkozók felé, amelyek
a céginformációs szolgálat adatbázisa szerint
a 2018/2019. évek árbevétel adatai alapján a
2020. üzleti év vonatkozásában könyvvizsgálatra lettek volna kötelezettek, ugyanakkor
független könyvvizsgálói jelentést 2021. évben nem helyeztek letétbe.
Budapest, 2021. december 20.
Dr. Pál Tibor elnök

A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÁSA A HITELINTÉZETEK, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK
ÉS BIZTOSÍTÓK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA – KÜLÖNJELENTÉSRE VONATKOZÓ STANDARD AJÁNLÁSAI
A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói által készítendő könyvvizsgálói különjelentésre
vonatkozó ajánlást egy új magyar nemzeti standard váltotta fel 2017. évtől. A
standard módosítását 2019. májusában
a Közfelügyelet jóváhagyta. A standard
változásai a 2019-es üzleti évtől kötelezően alkalmazandóak.

TÁJÉKOZTATÁS
A 2020. év lezárása után „A Magyar
Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány” kuratóriuma közzéteszi az egyszerűsített

A Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítására vonatkozó nemzeti standard a
könyvvizsgálók által nyújtott kapcsolódó
szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok között az Egyéb standardok oldalon, a lap alján érhető el.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a standardhoz tartozó kötelezően figyelembe veendő, a 2021. üzleti évre vonatkozó

MNB ajánlásokat a Pénz- és Tőkepiaci tagozat frissítette és Honlapján közzétette.
A különjelentés készítéséhez és az ajánlásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói munka elősegítése érdekében A Pénz- és Tőkepiaci tagozat által készített módszertani segédletek ugyancsak frissítésre kerültek és a fent linken található oldalon érhetőek el.

éves beszámolóját. Az Alapítvány 2020ben nem kezdte meg a tervezett fordítási
munkákat, azok további egyeztetést igényelnek.

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány 2020-ben nem folytatott.
Az Alapítvány szabad pénzeszközeit folyószámlán tartja.

A 2020. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló adatai:
Mérleg
A) Befektetett eszközök
B) Forgóeszközök
-ebből: Pénzeszközök

e Ft-ban		
5927

D) Saját tőke
-ebből: Induló tőke
E) Céltartalékok

e Ft-ban
5927
3000
-

5861

		

F) Kötelezettségek

C) Aktív időbeli elhatárolások 		

G) Passzív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

Források összesen

5927

-

Eredménykimutatás

e Ft-ban

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele
ebből: közhaszn.tevékenység bevétele
támogatások

-

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai

10

J) Tárgyévi közhasznú eredmény

-10

5927
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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

Schissler József

007510

6720 Szeged, Dugonics tér 11. 2. em. 11.

2021. 11. 03.

Törőcsik Erika

007511

5008 Szolnok, Karinthy Frigyes út 12. A ép.

2021. 11. 03.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Interauditor Consulting Kft.

004408

1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18.

2021. 11. 03.

REPORT-CONTROL TEAM Kft.

004409

2336 Dunavarsány, Duna sor 185.

2021. 11. 03.

ALFA SZAKÉRTŐ Bt.

004407

6723 Szeged, Római körút 23.

2021. 11. 03.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Név

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

Ács Jolán

000957

2021. 07. 26.

dr. Báthori István

002952

2021. 07. 27.

Durainé Illés Margit

005769

2021. 11. 03.

Fitos Szilárd

002286

2021. 06. 22.

Maller Eleonóra

005518

2021. 11. 02.

Máté János

006333

2021. 10. 29.

Tóth Gáborné

000320

2021. 10. 18.

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Székhely

Nyilvántartásból
törlés dátuma

aKTakukaccég Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

004289

6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 74.

2021. 11. 03.

BUDAPEST CONSULTANS Gazdasági Tanácsadó Kft.

001012

1036 Budapest, Galagonya utca 5.

2021. 11. 03.

DATAUDIT Könyvelő, Könyvvizsgáló Bt.

002470

4400 Nyíregyháza, Arany János u. utca 4/b.

2021. 11. 03.

PROVENTO Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

002054

2890 Tata, Kálvária utca utca 14.

2021. 11. 03.

SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékelő Kft.

000293

1106 Budapest, Gyakorló u. utca 4. E lph. I. em. 6.

2021. 11. 03.
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