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TÁJÉKOZTATÁS AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG
2022. ÉVRE TERVEZETT FELADATAIRÓL
I. A könyvvizsgálói szakmai
továbbképzéssel kapcsolatos
feladatok

IV. Éves könyvvizsgálói
konferencia szervezése

• Javaslattétel a konferencia megneve-

• A 2021. évi szakmai továbbképzés ér- zésére, tartalmi kérdésekre, a lebotékelése.
nyolítás formájára.
• A 2022. évi kötelező szakmai tovább- • Szekcióvezetők felkérése, munkájuk
•
•
•
•

képzés oktatási anyagának kidolgozására pályázat kiírása, elbírálása,
az oktatási anyag összeállítása.
A 2022. évi továbbképzés lebonyolítása (oktatói felkészítő tanfolyam
megszervezése, tananyag elkészítése, ütemtervek bekérése)
A kötelező továbbképzéssel kapcsolatban beérkező kérelmek elbírálása.
A szakmai továbbképzést nem teljesítők névsorának átadása a fegyelmi
megbízottnak.
Konferenciák, tagozati rendezvények
kredit kérelmének elbírálása.

II. Mentori tevékenységgel és a
szakmai kompetencia vizsgával
összefüggő feladatok

• A
•
•
•

könyvvizsgáló jelöltek képzési
programjának minősítése, mentori értékelések, önértékelések, összefoglaló értékelések elbírálása.
A szakmai kompetenciavizsga letételének engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálása.
A szakmai kompetencia vizsgák előkészítése, lebonyolítása.
A mentori rendszert érintő módosítások bevezetése.

III. Szakmai minősítő vizsgák
A 2021. évi szakmai minősítő vizsgák
értékelése.
2022. évi szakmai minősítő vizsgák
megszervezése, lebonyolítása.
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•
•

koordinálása, előadók felkérése, kapcsolattartás.
A 2022. évi Országos Könyvvizsgálói
Konferencia lebonyolítása.
A 2023-as könyvvizsgálói konferencia
helyszínének kiválasztása, javaslattétel előterjesztése az elnökség felé.

V. Okleveles könyvvizsgálói képzés
1. 
Szakképzési és vizsgaszabályzat
módosítása
2021. december végén a közfelügyeleti hatóság jóváhagyta a szakképzési és vizsgaszabályzat 1. számú mellékletének módosítását. A módosítás
érintette az adózási ismeretek modul, a számvitel magyar szabályozása részmodul, a számvitel nemzetközi szabályozása részmodul, a könyvvizsgálat és ellenőrzés modul, valamint a pénzügyi és számviteli információs rendszerek modul tantárgyi
tematikáját.
Mindezek következtében a tárgyév
legfontosabb feladata a szakképző
helyek által biztosított képzési program átdolgozása a megújított tematikák alapján.
2. Vizsgáztatás
A megújított tantárgyi tematikákhoz
kapcsolódóan új tételsorok is kiadásra kerültek, így az év során a vizsgáztatási feladatok ellátása kapcsán
is változásokat vezetünk be a szóbeli
vizsgák lebonyolítása terén.

 világjárvány alakulását figyelemA
mel kísérve, valamint a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések maximális betartása mellett szervezzük meg
a 2022. év vizsganaptár szerinti vizsgákat. Elsődleges szempont minden résztvevő teljes biztonságának
garantálása. Felkészülünk az online
vizsgák lebonyolítására is, amennyiben a súlyosbodó járványügyi helyzet
azt indokolja, online szóbeli vizsgákat szervezünk.
2022-től a vizsgáztatási rendszert

kiegészítjük a jogi ismeretek modul
írásbeli vizsgájával. A számonkérés
pontos részletei az év elején kerülnek
kidolgozásra.
3. Pályáztatás
2022. év elején – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – pályázatot hirdetünk okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére. A pályázatok benyújtási
határideje március 15.
A pályázatok elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal útján közöljük a pályázókkal, és egyidejűleg a
minősített oktatók listáját a kamara
honlapján és a kamara lapjában közzétesszük.
4. Hallgatói jegyzetek kiadása, értékesítése
A z előző év gyakorlatának megfelelően, a könyvvizsgálói képzés hallgatói
jegyzeteit az MKVK OK Kft. adja ki
2022. évben is. Kivételt képez ez alól
a „Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata” című jegyzet, valamint az „IFRS
példatár”, ezen kiadványok kiadói jogait a kamara továbbra is magánál
tartja. Így e két kiadvány esetében
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az értékesítéssel, a szükséges készlet
biztosításával, a nyomdai kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat folyamatosan ellátjuk.
5. Magyar könyvvizsgálói végzettség
beszámítása az ACCA képzésben
ACCA illetékes vezetőivel megkezdett tárgyalásokat 2022. év folyamán
tovább folytatjuk. Töretlen célunk
továbbra is, hogy kamaránk által kiadott könyvvizsgálói végzettség - a
viszonosság elve alapján - beszámításra kerüljön az ACCA képzés során.
A magyar könyvvizsgálói képzésben
továbbra is több tantárgy esetében is
felmentést adunk igazolt ACCA tagság alapján.
A fentiekben részletezett kiemelt feladatokon túlmenően a következő rendsze-

res feladatok végrehajtását tervezzük
2022-ben:
hallgatói nyilvántartásba történő felvételi, törlési feladatok ellátása (kérelmek elbírálása, határozatok elkészítése, nyilvántartása),
tanulmányok beszámításával kapcsolatos feladatok ellátása (kérelmek
elbírálása, határozatok elkészítése,
nyilvántartása),
szakképző helyeken folytatott képzési tanfolyamok adatainak nyilvántartása,
v izsgaszervezési jogosítványhoz kötődő feladatok ellátása (vizsgáztatók, vizsgaelnökök felkérése, vizsgajelentkezések elbírálása, vizsgák lebonyolítása, nyilvántartása),
v izsgaelnöki, vizsgáztatói szerződéskötések előkészítése, nyilvántartása,

•

•
•

•
•

• eljárási díjak, vizsgadíjak számlázá•
•
•
•
•
•

sának előkészítése, számlák generálása,
méltányossági kérelmek elbírálása,
határozatok elkészítése, nyilvántartása,
jogorvoslati kérelmek elbírálása, határozatok elkészítése, nyilvántartása,
tanulmányi idő meghosszabbítására
vonatkozó kérelmek elbírálása, határozatok elkészítése, nyilvántartása,
oklevelek elkészítése, oklevélátadások megszervezése, lebonyolítása,
kapcsolattartás a szakképző helyekkel,
kapcsolattartás a hallgatókkal, ügyfélszolgálati feladatok ellátása.
Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök
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SZAKMAI SEGÉDANYAG KÖNYVVIZSGÁLATI
FELADATOK ÉRTELMEZÉSÉHEZ
A Szakértői Bizottság kidolgozott egy
olyan összeállítást, melyben megkísérelte összegyűjteni a különféle jogszabályokban előírt szerteágazó, és sok esetben
a jellegüket tekintve is nagyon különböző
azon könyvvizsgálói feladatokat, melyek
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban:
„Kkt.”) 3. § (1) bekezdése alá esnek, azaz jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységnek minősülnek. Ezen túlmenően a bizottság egy másik listába azokat az ismertebb könyvvizsgálói feladatokat gyűjtötte össze, melyek nem alapulnak jogszabályi előíráson,
de a könyvvizsgálók gyakran kapnak felkérést ilyen jellegű feladatok elvégzésére.
A segédanyagban összegyűjtött egyes
könyvvizsgálói feladatok tekintetében,
azok jellegéhez igazodóan elvégeztük

ezek besorolását a vonatkozó szakmai
standardok hatóköre alapján, és megjelölve a könyvvizsgáló által kiadandó jelentés típusát. Egyes feladatok esetében
az értelmezést segítő további szakmai
iránymutatás vagy magyarázat a táblázat
„Megjegyzés” oszlopában található.
Azokban az esetekben, amelyeknél egy
jogszabály kimondottan egyetlen szervezetre vonatkozóan ír elő speciális könyvvizsgálói feladatot, a Szakértői Bizottság
úgy döntött, hogy ezeket nem foglalja bele a most közzétett segédanyagba, mivel
ilyen esetben jellemzően a megbízó gazdálkodó és a könyvvizsgáló együttes jogértelmezésük és a megbízó elvárásai
alakítják ki a vizsgálat hatókörét, valamint a kiadandó jelentés formáját és tartalmát. Hangsúlyozzuk, hogy emiatt a
segédanyagban található jogszabályi feladatgyűjtemény nem teljes körű, illetve a
nem jogszabályi előíráson alapuló könyv-

vizsgálói megbízások köre sem a teljesség
igényével készült.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a segédanyagban feltüntetett információk
a Szakértői Bizottság szakmai ajánlásainak tekintendők. A szakmai ajánlás
célja kamarai tagjainknak való jóhiszemű segítségnyújtás, azonban minden
esetben a könyvvizsgálónak a konkrét
megbízás tartalmát és körülményeit
figyelembe véve kell kialakítania arra
vonatkozó saját szakmai álláspontját,
hogy az adott megbízás mely szakmai
standard alapján végzendő el.
Az egyes jogszabályban előírt, valamint a nem jogszabályi előíráson alapuló
könyvvizsgálói feladatok értelmezését segítő szakértői bizottsági ajánlást tartalmazó segédanyag a Tudástárban érhető el:
Szakmai segédanyag - jogszabályban
előírt és nem előírt - könyvvizsgálati feladatok értelmezéséhez
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2022. MÁRCIUS
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AZ UKRÁN-OROSZ KONFLIKTUS HATÁSAI
AZ ÉVES BESZÁMOLÓK KÖNYVVIZSGÁLATÁRA
Az ukrán-orosz konfliktus
eszkalálódása és a válaszul
életbelépő nemzetközi szankciók
hatása a gazdasági élet számos
területén jelentkezik világszerte
és Magyarországon is. A jelenlegi
helyzet miatt a könyvvizsgáló
szakmának ismét komoly
kihívásokkal kell szembenéznie,
a két évvel ezelőtti koronavírus
járvány kitöréséhez hasonlóan.
Két évvel ezelőtt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága közleményt és részletes iránymutatást adott ki
a koronajárvány kitörése kapcsán bekövetkezett rendkívüli gazdasági helyzet hatásairól az éves beszámolók könyvvizsgálatára. Bár az orosz-ukrán konfliktus jellegében teljesen más, mint a világjárvány, de
az általa okozott gazdasági bizonytalanságok, és az abból adódó beszámolási és
könyvvizsgálati nehézségek sok hasonló-
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ságot mutatnak. Erre tekintettel a kamara
szakértői bizottsága a korábbi iránymutatás felhasználásával most ismételten
felhívja a figyelmet azokra a sajátos kihívásokra, melyekkel a gazdálkodók és
a könyvvizsgálók a jelenlegi krízishelyzetben egyaránt szembesülnek, továbbá szakmai iránymutatást kíván nyújtani azokra az általánosan alkalmazandó
megközelítésekre és speciális kérdésekre is, melyek kifejezetten az ukrán-orosz
konfliktus kapcsán kerültek előtérbe.
A kamara honlapján most megjelent
újabb közleményében és az ahhoz mellékelt tájékoztató dokumentumban a Szakértői Bizottság – a teljesség igénye nélkül
– rámutat jó néhány, a már folyamatban
lévő vagy az ezt követően megkezdődő
éves könyvvizsgálatok elvégzése során
különös figyelmet érdemlő beszámolási
kérdésre, valamint felhívja a könyvvizsgálók figyelmét e kérdések tekintetében
a szakmai megítélések fontosságára. A

vállalkozások jelentős hányadánál az említett kiemelt kérdések közül egy vagy több
is előfordulhat és meghatározó lehet, tekintet nélkül arra, hogy kis- és középvállalkozásról (KKV-ról), vagy globális szinten jelen lévő multinacionális vállalatcsoportba tartozó nagyvállalatról van-e szó.
E mellett az európai szakmai szervezet, az Accountancy Europe szintén közzétett egy dokumentumot az
ukrán-orosz helyzet könyvvizsgálatokra gyakorolt hatásairól, mely magyar nyelven is elérhető a honlapon.
Angol nyelven elérhető az alábbi linken:
War in Ukraine - what European accountants need to know
Az iránymutatás magyar nyelvű fordítását az alábbi dokumentum tartalmazza:
Háború Ukrajnában – amit az európai
számviteli szakembereknek tudniuk kell
További részleteket és támogató anyagok gyűjteménye elérhető a szakértői bizottság közleményében.
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A KÖZÚTI ÁRUFORGALMI ENGEDÉLY ÉS AZ AUTÓBUSSZAL VÉGZETT
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ KÖNYVVIZSGÁLÓI
NYILATKOZAT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ FUVAROZÓK ESETÉN
A Szakértői bizottság a kamara honlapján megjelentetett
közleményében tette közzé álláspontját a közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási
engedély kiadásához szükséges, jogszabályban előírt könyvvizsgálói nyilatkozat kiadásával kapcsolatban.
A kamara honlapján elérhető könyvvizsgálói nyilatkozatot
tartalmazó egységes jelentésminta gazdasági társaságokra (társas vállalkozásokra) lett kidolgozva 2020-ban, figyelembe véve azt a tényt, hogy a számviteli törvény e vállalkozásokra
nézve egyértelműen szabályozza, hogy az éves számviteli beszámolót milyen elvek és tételes előírások alapján kell összeállítaniuk, így a beszámolóban kimutatott saját tőke megfelelőségét
a könyvvizsgáló ugyanezen számviteli szabályok alapján tudja
leellenőrizni.
A kamara szakértői bizottsága most újból áttekintette annak a lehetőségét, hogy az egyéni vállalkozók esetére külön jelentésminta ajánlás kidolgozására látna-e lehetőséget,
azonban a számviteli szabályozás terén olyan joghézag jellegű problémába ütközött, amely miatt nem áll módjában

erre a vállalkozói körre nézve külön egységes jelentésminta
ajánlást kidolgozni.
További részleteket a szakértői bizottság közleményében
olvashatnak honlapunkon.

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

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Cím

Juhász Tamás

7519

3300 Eger, Balassi Bálint utca 9/B. 5.

2022. 03. 02.

Lévai Márk

7520

1126 Budapest, Kléh István 9. fszt. 4.

2022. 03. 02.

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
Név
NET Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Nyilvántartási
szám
4416

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Székhely
Szolnok 5000, Szapáry utca 16. II. emelet 1.

2022. 03. 02.

Kamarai tagság megszűnésének megállapítása
Név
Marton Katalin

Nyilvántartási
szám

A kamarai tagság
megszűnésének dátuma

3276

2/2/2022

Törlés a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából
Név

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartásból
törlés dátuma

Székhely

Polikrómia Bt.

001066

1134 Budapest, Taksony utca 11-15. fszt. 14.

2022. 03. 02.

Zseton’96 Gazdasági Tanácsadó Kft.

001514

1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/a

2022. 03. 02.
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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
Új rész jelent meg a Pénzmosás elleni
védekezésről szóló IFAC-ICAEW oktatási segédanyagból
Az IFAC az ICAEWvel együttműködve
az elmúlt évben egy
6 részből álló oktatási segédanyagot
készített a Pénzmosás elleni védekezés témakörében. Ennek
a sorozatnak jelent meg most az új, 7. része, amely a Virtuális Eszközökkel foglalkozik.
Az ismertetők célja, hogy a szakma
résztvevői jobban megismerjék, és átlássák, hogy mit is jelent a pénzmosás,
milyen ismertetőjegyei vannak a gyakorlatban, milyen kockázatokkal kell
szembenéznie a könyvvizsgálóknak, és
mit tehetnek ezen kockázatok mérséklése érdekében.
A hetedik rész az elmúlt évtizedben
virtuális eszközökként megismert eszközök széles új skáláját vizsgálja, beleértve
a Bitcoint és az NFT-ket (nem helyettesíthető tokenek).
6
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A segédanyagok könnyen hozzáférhetők, felhasználóbarátok, és hasznos
forrásként szolgálnak azoknak a kisebb könyvvizsgáló cégeknek és egyéni
könyvvizsgálóknak, akik kevésbé jártasak a Pénzmosás elleni védekezés témakörében, de ajánljuk azoknak is, akik az
ismereteiket frissíteni szeretnék.
A sorozat következő részei a pénzmosás tendenciáit fogják vizsgálni, valamint az illegális tevékenységek elleni
küzdelem eszközeit.
A széleskörű alkalmazhatóságra törekedve ez az ismeretterjesztő sorozat
a globális pénzmosás elleni és terrorizmus-finanszírozás elleni szervezet,
a FATF (Financial Action Task Force)
kockázat-alapú megközelítésére épül.
A sorozat új része: Anti Money Laundering – The Basics – Installment 7 –
Virtual Assets (ifac.org)
Új IFAC digitális platform segíti a
közszféra átmenetét a pénzszemléletű számvitelről az eredményszemléletű számvitelre
A magas színvonalú nemzetközi standardok kidolgozásához, elfogadásá-

hoz és végrehajtásához való hozzájárulás és azok előmozdítása érdekében
az IFAC új digitális platformot indított „Pathways to Accrual” címen,
amely hasznos forrásokhoz való központi hozzáférési pontot biztosít az
olyan kormányok és más közszférabeli szervezetek számára, amelyek
a pénzszemléletűről az eredményszemléletű számvitelre való áttérést
terveznek és hajtanak végre, beleértve a nemzetközi költségvetési számviteli standardok (IPSAS) elfogadását és
végrehajtását.
Annak érdekében, hogy a közszférabeli szervezeteket átgondolt és zökkenőmentes átmenethez szükséges eszközökkel lássák el, a platform:
Felvázolja az eredményszemléletű
számvitel befogadásának és implementálásának előnyeit és következményeit, beleértve az IPSAS-t is.
Meghatározza a minőségi államháztartási gazdálkodás alapjait, amelyek elengedhetetlenek a közszolgáltatások hatékony és eredményes
nyújtásához, az átlátható államháztartáshoz, valamint a kormány és a
polgárok közötti bizalomhoz.
Több tranzíciós lehetőséget mutat
be az eredményszemléletű számvitel
implementálásához.
A zonosítja az eszközök, kötelezettségek, bevételek és kiadások kimutatásával kapcsolatos főbb feladatokat, beleértve a pénzügyi kimutatásokban szereplő elemek azonosításával és értékelésével kapcsolatos kérdéseket és kihívásokat.
Gyakorlati javaslatokat, útmutatást
és esettanulmányokat ad más szervezetek és joghatóságok tapasztalatai alapján.
Más, hasznos forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek segítik a szervezeteket abban, hogy
egyedi körülményeiknek legmegfelelőbb döntéseket hozzák meg.
A digitális platform elérhetősége

•
•

•
•

•
•
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

IAASB HÍREK
Megjelent az ISA 220 felülvizsgált
nemzetközi könyvvizsgálati standard
implementálását segítő útmutató

kimutatásainak
könyvvizsgálatában
részt vevő vállalkozások és magánszemélyek függetlenségi megfontolásaival.
A javaslatok foglalkoznak az ISA 220
Felülvizsgált nemzetközi könyvvizsgálati standardban eszközölt, a Megbízásért
felelős munkacsoport definícióját érintő
változásának függetlenséget érintő hatásaival.
Többek között a javaslatok:
Új kifejezéseket hoznak létre és felülvizsgálják a jelenlegieket, beleértve a
csoportkönyvvizsgálat esetén a függetlenségre vonatkozó alkalmazást is.
Tisztázzák és megerősítik a függetlenségi elveket, amelyek a következőkre vonatkoznak:
– A csoport könyvvizsgálatában részt
vevő személyek.
– A csoport könyvvizsgálatban részt
vevő cégek, beleértve a csoport
könyvvizsgáló cégén belüli és kívüli cégeket is
Pontosabban meghatározzák a függetlenségi előírások megsértésének
kezelésére szolgáló folyamatot a komponens könyvvizsgáló cégnél, beleértve az érintett felek és a csoport irányításával megbízott személyek közötti megfelelő kommunikáció szükségességének megerősítését.
A kódex számos rendelkezését összehangolják az IAASB minőségbiztosítási standardjainak változásaihoz való megfelelés érdekében.
A javasolt módosítások elérhetősége:
IESBA Proposed Revisions to the
Definition of Engagement Team and
Group Audits (ifac.org)

23-án tette közzé javaslatát a Vállalati
Fenntarthatósági Átvilágításról szóló
irányelvre vonatkozóan.

•

•

Ez az útmutató segíthet az érdekelt feleknek megérteni az ISA 220, a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséről szóló felülvizsgált nemzetközi könyvvizsgálati standard követelményeit, és abban, hogy standardot a
kívánt módon implementálják.
IAASB First-time Implementation Guide – ISA220, Quality Management for
an Audit of Financial Statements (ifac.
org)

IESBA HÍREK
Az IESBA a nemzetközi függetlenségi
standardok felülvizsgálatát javasolja
a függetlenségi követelmények tisztázása és megerősítése érdekében a csoport könyvvizsgálatok során

•

•

ACCOUNTANCY
EUROPE HÍREK
A javasolt módosítások olyan rendelkezéseket állapítanak meg, amelyek átfogóan foglalkoznak a csoport pénzügyi

Az Accountancy Europe üdvözli a
Vállalati Fenntarthatósági Átvilágításról szóló irányelvre vonatkozó EB
javaslatot
Az Európai Bizottság 2022. február

Az Accountancy Europe jelenleg még
elemzi a javasolt irányelvet, mely véleményük szerint jelentős és szükséges
lépést jelent a fenntartható gazdasági
rendszer felé.
A javaslatból a következőket emelik ki:
A „kialakult üzleti kapcsolatok” fogalmának tisztázása
A beszállítóktól származó megbízható információk biztosítása
Egyenlő versenyfeltételek biztosítása
A megbízható átvilágítás külső hitelesítést igényel
Összhang a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelvvel (CSRD)
A z igazgatóknak egyértelművé kell
tenni az elvárható gondossággal
kapcsolatos kötelezettségüket
A z érintett kis- és középvállalkozások támogatása
A z éghajlatváltozás elleni küzdelem
drasztikus és konkrét intézkedéseket igényel
Európai Bizottság javaslata a Vállalati Fenntarthatósági Átvilágítási: Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex |
European Commission (europa.eu)
Accountancy Europe nyilatkozata a
javaslattal kapcsolatban: EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive: a global milestone that will need
further clarity - Accountancy Europe

•
•
•
•
•
•
•
•
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MKVKOK HÍREI

MKVK OKTATÁSI KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL
Oktatási Központunk biztosítja az idei évben is a könyvvizsgálók távoktatási továbbképzését. Már elérhető az induló filmkínálatunk, amiben az előző év változatlanul releváns tartalmat hordozó oktatási filmjeit tettük elérhetővé a megszokott úton, a Kamra
honlapján keresztül. A filmpalettát – ahogy
az előző években is történt – a jogszabályi

változásokra, az aktualitásokra tekintettel az
év során folyamatosan bővítjük majd, amihez örömmel fogadjuk a tagság témajavaslatait is az info@mkvkok.hu e-mail címen.
Az éves kínálatból jelentős részben idén
is szabad lesz a választás, kizárólag az első
napi továbbképzésnek az év vége felé adásba kerülő filmjét lesz majd kötelező minden-

kinek megtekintenie. Ehhez a hozzáférési
keretek nem változnak, s arra is mód lesz,
hogy a központi finanszírozású (8+4 kredit értékű), valamint a területi szervezet által esetlegesen biztosított hozzáférési men�nyiség mellett – igény esetén – szabadon is
vásároljanak hozzáférési jogosultságokat az
érdeklődők.

„DÍJAZZUK A TUDÁST!"
Nyereményakció 2022-ben is! A 1,5 millió forint összdíjazású játékuk fődíját a Párisi Udvar Hotel Budapest ***** luxus szálloda
ajánlotta fel. A további nyeremények között szerepel a Lenovo Magyarország jóvoltából egy Lenovo ThinkBook 15 Gen2 Intel notebook és Oktatási Központunk 200 000 Ft értékű utalványa, vagy egy a visegrádi konferencián való részvételi lehetőség is. Az akció
időtartama: 2022. március 1-étől 2022. december 31-éig!
Részletek »»

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pénzügyminisztérium által vezetett, adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői hatósági nyilvántartásába való felvétel kérelmezése során a jövőben is igazolni kell az ún. előzetes továbbképzési
kötelezettség teljesítését, amit távoktatási rendszerünk útján is teljesíthetnek
8
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az érdekeltek. A kötelezettség azt jelenti,
hogy a kérelmezőnek a regisztrációs kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban
20 kreditpontot kell összegyűjtenie. Fontos, hogy a 2022. január 1-jétől megváltoztatott rendelkezések szerint ennek az
előzetes továbbképzési kötelezettségnek
a teljesítésénél már nem lehet figyelembe

venni a szakmai szervezeti tagságért járó
kreditpontokat és az előzetes továbbképzési kötelezettség mulasztásához kapcsolódóan már nem terjeszthető elő kimentési kérelem sem.
Sokak számára fontos, hogy a távoktatási rendszerben kínált tananyagokkal az ACCA tagjai, valamint a fent em-

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
MKVKOK HÍREI
lített adószakmai regiszterekbe már felvett könyvvizsgálók is szaporíthatják a
képzési kreditjeik számát, ezért érdemes
a könyvvizsgálói kreditpontok megszerzése során a tananyagok e rendszerekben elismert pontértékeire is figyelemmel lenni.

KÉPZÉS AJÁNLÓ
KÖNYVVIZSGÁLÓ ASSZISZTENS
A könyvvizsgálati szezonban is sokakban vetődik fel a gondolat, meg kellene
végre találni a megfelelő asszisztenst,
mert ezt jövőre már biztosan nem szeretném… A problémára a kiszemelt munkatárs továbbképzése is megoldást jelenthet, így minden könyvvizsgáló figyelmébe ajánljuk a leendő asszisztensek tervezett képzését.
Közgazdász, vagy mérlegképes könyvelői képzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett
könyvvizsgálóasszisztens-képzésekre.
Debrecen tantermi képzés
Szeged tantermi képzés
Online képzés

•
•
•

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
Az átalányadózás és a
járulékfizetési szabályok
Időpont: 2022. április 5.
A rendezvény előadója:
Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő
Helyszín: Zoom előadás
További információ, jelentkezés »»
Kísérleti fejlesztés a gyakorlatban
Időpont: 2022. április 22.
A rendezvény előadói:
Badak Zsuzsanna, innovációs tanácsadó,
Badak Béla, okleveles könyvvizsgáló és
adószakértő
Helyszín: Budapest belváros, tantermi
képzés
További információ, jelentkezés »»

A társasági adókedvezmények
és a de minimis támogatások
Időpont: 2022. április 22.
A rendezvény előadója:
Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő
Helyszín: Zoom előadás
További információ, jelentkezés »»

elérhető legkedvezőbb áron adhatják
fel álláshirdetéseiket a foglalkoztatók,
a pénzügyi ágazati szakemberek pedig
ingyenesen böngészhetnek az állásajánlatok között.

Fordított adózás az áfa
rendszerében
Időpont: 2022. május 2.
A rendezvény előadója:
Sándorné Új Éva, okleveles adószakértő
Helyszín: Zoom előadás
További információ, jelentkezés »»

Az új szabályozási változásokra
tekintettel átdolgozott kiadásban
Adorján - Lukács - Róth - Veit

MEGJELENT!

Számvitel speciális kérdései

A társasházak gazdálkodása
számviteli szemmel
Időpont: 2022. május 3.
A rendezvény előadója:
Krapecz Imre, főiskolai docensBudapesti Metropolitan Egyetem
Helyszín: Budapest belváros, tantermi
képzés
További információ, jelentkezés »»

ÁLLÁSPORTÁL, AVAGY
KÉPZETT SZAKEMBEREK
A LEGJOBB
MUNKAHELYEKRE!
Az elmúlt évek komoly kihívás elé állították a foglalkoztatókat – a munkaerőpiac átrendeződésének köszönhetően a cégek egyik legnagyobb értékévé a
humánerőforrás vált. A megfelelő szakmai tapasztalattal, végzettséggel és motivációval rendelkező munkavállalókért
óriási verseny folyik, s a szakemberek és
a foglalkoztatók egymásra találása sok
időt és energiát kíván mindkét féltől.
Az Oktatási Központ igyekszik támogatni ezt a kifejezetten pénzügyi,
számviteli, adózási szakterületre specializálódott állásportáljával. A www.
penzugyiallas.hu oldalt, ahol a piacon

A vállalkozások számviteli elszámolásai során gyakran adódhatnak olyan
szakmai feladatok, amelyeknek a megoldásához nem elegendő a napi munkában szerzett jártasság. Ezek általában
valamilyen speciális helyzethez, külön
szabályozott elszámoláshoz, különleges
tevékenységhez kapcsolódó kérdések.
Ezeknek a feladatoknak a gyakorlati
megoldásában kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány.
A kötet szerzői az elmúlt évek során
megszerzett szakmai és oktatási tapasztalataikat felhasználva csokorba gyűjtötték a számvitel speciális kérdéseivel
kapcsolatos szabályokat.
Megrendelés »
KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA | 2022. MÁRCIUS
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KAMARAI KÖZLEMÉNY

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI
HATÁROZATAI (2022.03.04.)
9/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság FEB/0565-3/2021. iktatószámú
határozatát helybenhagyta.
10/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége a fellebbezés visszavonására tekintettel a fegyelmi bizottság FBH-21/2021. sorszámú határozatával kapcsolatos másodfokú fegyelmi eljárást megszüntette.
11/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségének döntése értelmében a kamara az
ukrán-orosz háborúban bajbajutottak és
rászorulók megsegítésére 5 millió forint
támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszten keresztül.
12/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 2022. július 1-től ingyenes kamarai
többletszolgáltatásként a Wolters Kluwer
jogtár felületen kíván a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású tagok számára jogtár szolgáltatást
biztosítani. Az elnökség felkérte a főtitkárt és az elnököt, hogy az előterjesztésben
részletezett feltételekkel készítse elő és kösse meg a vonatkozó szerződést, valamint a
szolgáltatás költségeit építse be a kamara
2022. évi üzemgazdasági tervébe.
13/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-

sége 2022. július 1-től ingyenes kamarai
többletszolgáltatásként az elnökségi ülés
jegyzőkönyvében rögzített modulokkal az
Opten Informatikai Kft. cégtár szolgáltatását kívánja a könyvvizsgálói tevékenységet
nem szüneteltető tagsági jogállású tagok
számára biztosítani. Az elnökség felkérte a
főtitkárt és az elnököt, hogy az előterjesztésben részletezett feltételekkel készítse elő
és kösse meg a vonatkozó szerződést, valamint a szolgáltatás költségeit építse be a
kamara 2022. évi üzemgazdasági tervébe.

14/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a Microsec Zrt. elektronikus aláírásra vonatkozó ajánlatait és a
2. számú ajánlat elfogadásáról határozott
(minősített bronz aláíró csomag kamarai
előfizetés mellett legalább 1 000 db aláíró
csomag vállalásával). Az elnökség felkérte
a főtitkárt és az elnököt, hogy az előterjesztésben részletezett feltételekkel készítse elő
és kösse meg a vonatkozó szerződést, valamint a szolgáltatás költségeit építse be a
kamara 2022. évi üzemgazdasági tervébe.
15/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége elfogadta a „Javaslat a XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia címére, a
szekciók témáira, a szekciók vezetőire, az
előadók díjazására, a résztvevők költségtérítéseire” című előterjesztést.
16/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA

sége elfogadta a „A 2022. évi kötelező szakmai továbbképzés programjának és időtartamának meghatározása” című előterjesztést.

17/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és jóváhagyta a minősítő vizsgákhoz és a kompetencia vizsgához
kapcsolódó tiszteletdíjak és vizsgadíjak előterjesztés szerinti módosítását.
18/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta a kamara szakmai kompetencia vizsgaszabályzatának előterjesztés szerinti módosítását és azt a kamara
küldöttgyűlése részére elfogadásra javasolja.
19/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette az «Integráció támogatása/társaságokba szerveződés ”, a „Pártoló tagság” és a „Zöld kamara” munkacsoportok tevékenységéről készült előterjesztést.
20/2022. (03.04.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége tudomásul vette az ISAE 3410. témaszámú magyar nemzeti standard közfelügyeleti hatóság általi jóváhagyásával kapcsolatos tájékoztatót.
Budapest, 2022. március 14.
Dr. Pál Tibor
elnök
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