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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ A KAMARAI TAGOK 2018. ÉVRE VONATKOZÓ,
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
Ezúton szeretnénk tájékoztatni tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy a 2018. évi a szakmai
továbbképzést az alábbiak szerint kell teljesíteniük.
Az összegyűjtendő kreditek minimális száma 20. (A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok esetén a megszerzendő
kreditek minimális száma 8.)
KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE
1) ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTILAG SZERVEZETT RÉSZE
Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelező jelleggel – központi szervezésű továbbképzésen kell megszerezni, az itt szerzett kreditek, csak a tárgyévben érvényesíthetők.
A továbbképzés központilag szervezett részének előadásai az
elmúlt évekhez hasonlóan ősszel kezdődnek, amelyekről pontos
felvilágosítást a megyei szervezet ad a tagjainak.
2018-ban a tavalyi évhez hasonló módon a kötelező rész tananyaga elektronikus formában jelenik meg.
2) AZ ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉS NEM KÖZPONTILAG
SZERVEZETT RÉSZE
• Az éves kreditszámból 8 kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a
kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.
Többletkreditek esetében maximum 4 kredit a következő
évre átvihető.
• A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok - a szabadon választott kreditpontokon belül – minősítésenként
az alábbi számú kreditpontot kötelesek a minősítésükhöz
tartozó szakmai témában szervezett továbbképzésen megszerezni:
a) IFRS minősítés
2 kreditpont
b) költségvetési minősítés
2 kreditpont
c) pénzügyi intézményi minősítés
1 kreditpont
d) befektetési vállalkozási minősítés
1 kreditpont
e) pénztári minősítés
1 kreditpont
f) biztosítói minősítés
1 kreditpont
g) kibocsátói minősítés
1 kreditpont
A c)–g) pont szerinti minősítések bármelyike vonatkozásában szerzett többletkreditek a c)-g) pont szerinti többi minősítések teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak.
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A speciális továbbképzésen megszerzett kreditek csak a
tárgyévben érvényesíthetőek.
• Az általános továbbképzés nem központilag szervezett
részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4
kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni.
Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően
azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
A 4 kredit értékű, térítésmentesen elérhető képzés teljesítése után természetesen arra is lehetőség van, hogy ki-ki saját
költségén további elektronikus tananyagokat vegyen igénybe,
amiről az MKVK OK Kft. számlát állít ki az igénybevevőknek.
A megtekintés tudnivalóiról az Oktatási Központ honlapján
részletesen tájékozódhat.
3) ÖNKÉPZÉS
Az összegyűjtendő 20 kreditből 8 kreditet önképzés keretében kell megszerezni. Az önképzés támogatása érdekében az
oktatási bizottság nem kötelező jellegű ajánlást tesz közzé a
kamara honlapján.
h t t p : / / w w w . m k v k . h u /
s z olg a lt at as ok /t ovabbke p z e s /on ke p z e s
Az önképzés teljesítéséről a tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatás során kell nyilatkozni.
65. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZÜNETELTETŐ
KAMARAI TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSI
KÖTELEZETTSÉGE
• A z évenként megszerzendő kreditek minimális száma 8
(központilag szervezett rész: 4 kredit, általános továbbképzés nem központilag szervezett része: 4 kredit)
• A minősítéssel rendelkezők esetében a minősítéshez kapcsolódó kreditpont megszerzése kötelező.
• A z e-learning képzés nem kötelező.
• A megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetőek.
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS KÉRELMEK
1. Központilag szervezett továbbképzés 4 kreditjének
e-learning képzési forma keretében történő teljesítése

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
KAMARAI KÖZLEMÉNYEK
Amennyiben a kamarai tag a szakmai továbbképzésen, vagy
annak egy részén tőle független ok (különösen tartós betegség,
szülés, 1 év alatti gyermek otthoni gondozása, tartós külföldi
munkavégzés) miatt nem tud személyesen részt venni, az oktatási bizottság kérelemre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezheti részére az általános szakmai továbbképzés központilag szervezett 4 kreditjének e-learning képzési forma keretében történő
teljesítését.
A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév november 30-a
azzal, hogy a kérelemmel egyidejűleg a kérelmet megalapozó
körülményeket igazolni kell.

2. Felmentési kérelem szakmai továbbképzés alól
Amennyiben a kamarai tag különösen méltányolandó egyedi
külső körülmények miatt az e-learning képzési forma szerinti engedélyezésével sem tud a szakmai továbbképzés követelményeinek maradéktalanul eleget tenni, az oktatási bizottság kérelemre
a tárgyév szakmai továbbképzési követelményeinek teljesítése
alól részben vagy egészében mentesítheti. A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév december 31-e azzal, hogy a kérelemmel
egyidejűleg a kérelmet megalapozó körülményeket igazolni kell.
Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök

2018. február hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése
Név
		
Dr. Asztalosné Pál Katalin
Banu Józsefné
Bártfai Márton
Bényász Jánosné
Dalmayné Szerző Ildikó
Kiss Klára		
Koós László		
Dr. Kovácsné Pósfay Zsuzsanna
Mihályka Tiborné
Nagy László		
Rudolf Zoltánné
Simon-Vass Éva
Szarka Imréné

Nyilvántartási
szám

A módosítás
dátuma

Igazolvány
sorszáma

Területi szervezet
megnevezése

006287
006315
004300
000007
003113
003892
005331
003988
005292
001284
006041
006525
005557

2018. 01.18.
2018.01.11.
2018.01.19.
2018.01.25.
2018.01.17.
2018.01.22.
2018.02.02.
2018.01.11.
2018.01.26.
2018.01.31.
2018.01.11.
2018.01.19.
2018.01.23.

006428
006460
001523
000930
007475
004752
007589
007604
005276
002534
006133
006713
005590

Budapest
Bács-Kiskun
Győr-Moson-Sopron
Heves
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Pest
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Zala
Budapest

A státuszváltozás
oka
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
Arany Kontroll Kft.
FÓKUSZ-1 Kft.
MKISS-AUDIT Kft.
MORE-AUDIT Kft.
Sáfrány és Fia Consulting Bt.
SZÁMTAX Kft.
TOP AUDITOR Kft.

001100
001338
002595
004005
001847
000475
000967

aKTakukaccég Kft.
KOVÁCS és TÁRSAI Bt.

004289
004288

2018.02.06.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		
2017.12.21.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		

Budapest
Hajdú-Bihar
Baranya
Budapest
Csongrád
Csongrád
Nógrád

kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre

Csongrád
Borsod-Abaúj-Zemplén

kérelemre
kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele
2018.02.06.		
2018.02.06.		

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Dobóné Kovács Andrea Judit
Karlinszki Tibor Péter
Nagyfalusi Sándor
Zemán Anikó

007204
000525
000193
004938

2018.02.06.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		

Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Nógrád
Budapest

kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Balláné Nagy Katalin
Burindáné Tinta Andrea
Horváth István Tibor
Dr. Pősze Ida
Sáfrány Mihály

000129
007199
002638
002711
000595

2018.02.06.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		
2018.02.06.		

Nógrád
Borsod-Abaúj-Zemplén
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Csongrád

kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
kérelemre
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
PTT KÖZLEMÉNY

A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÁSA A HITELINTÉZETEK,
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK ÉS BIZTOSÍTÓK KÖNYVVIZSGÁLÓI
SZÁMÁRA – KÜLÖNJELENTÉSRE VONATKOZÓ STANDARD
A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói által készítendő könyvvizsgálói
különjelentésre vonatkozó Ajánlás-t egy új magyar nemzeti standard váltja fel. A standardot
a Közfelügyelet jóváhagyta, így az hatályos a 2017. évről készítendő különjelentésekre.
Az új nemzeti standard a könyvvizsgálók által nyújtott kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok közé kerül majd besorolásra. (Az
alábbi linkre kattintva érhető el (a megjelenő oldal alján): https://www.mkvk.hu/
tudastar/standardok/egyeb/egyeb_standardok )
A standardhoz a következő MNB ajánlások figyelembevétele kötelező:
– hitelintézetek, befektetési szolgáltatók
és biztosítók esetében:
• A Magyar Nemzeti Bank 5/2016.
(VI.06.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról
– hitelintézetek, befektetési szolgáltatók
esetében:
• A Magyar Nemzeti Bank 9/2016.
(X.3.) számú ajánlása a hitelkockázat
méréséről, kezeléséről és kontrolljáról
• A Magyar Nemzeti Bank 12/2015.
(VIII. 24.) számú ajánlása a likviditási
kockázatok méréséről, kezeléséről és
kontrolljáról
• A Magyar Nemzeti Bank 11/2015.
(VII. 22.) számú ajánlása a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások
nyilvánosságra hozatali gyakorlatát
érintő egyes kérdésekről
• A Magyar Nemzeti Bank 10/2017.
(VIII.8.) számú ajánlása a speciális
hitelezési kitettségek és a spekulatív
ingatlanfinanszírozás
definiálásáról (Az éves beszámoló vizsgálata a
2017. december 31-es fordulónapra
vonatkozik, ezért a 6100. témaszámú
standard 29. pontja alapján az ajánlás
alkalmazásának vizsgálata már fordulónap utáni eseményként értendő.
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Mindezekre tekintettel a 2017-es üzleti év könyvvizsgálatának vonatkozásában az ajánlás figyelembevételét az
ajánlásban meghatározott szabályzatok kialakításának ellenőrzése tekintetében kell elvégezni)
• A Magyar Nemzeti Bank 8/2017. (VIII.
8.) számú ajánlása a hitelintézetek és
befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának általános
követelményeiről (A könyvvizsgáló
a nyilvánosságra hozott információk
közül a 6100. standardban előírtakat
vizsgálja meg, és annak eredményéről
ad számot a különjelentésben)
Magyar Nemzeti Bank 13/2017.
•
(XI.30) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának
specifikus követelményeiről (A könyvvizsgáló a nyilvánosságra hozott információk közül a 6100. standardban
előírtakat vizsgálja meg, és annak
eredményéről ad számot a különjelentésben*)
A Magyar Nemzeti Bank 9/2017.
•
(VIII.8.) számú ajánlása a likviditási
kockázattal összefüggő nyilvánosságra hozatali gyakorlatról (A könyvvizsgáló a nyilvánosságra hozott információk közül a 6100. standardban
előírtakat vizsgálja meg, és annak
eredményéről ad számot a különjelentésben*)
– biztosítók esetén:
• A Magyar Nemzeti Bank 8/2016.
(VI.30.) számú ajánlása a befekte* Mind a 9/2017. (VIII.8.) számú, mind a 13/2017.
(XI.30) számú ajánlás esetében a kvalitatív táblázatok vizsgálatát indokolt a könyvvizsgálói különjelentés elkészítése kapcsán áttekinteni.

tési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokkal kapcsolatos
prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról
• A Magyar Nemzeti Bank 6/2016.
(VI.14.) számú ajánlása a folyamatos
tőkemegfelelést biztosító volatilitási
tőkepuffer tartásáról
• A Magyar Nemzeti Bank 3/2016.
(VI.06.) számú ajánlása a saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszerről
• A Magyar Nemzeti Bank 19/2015.
(XII.8.) számú ajánlása a szavatoló
tőke besorolására vonatkozóan
• A Magyar Nemzeti Bank 17/2015.
(XII.8.) számú ajánlása a csoportszintű
szavatolótőke-megfelelésre
vonatkozóan
A különjelentés készítéséhez és az
ajánlásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói
munka elősegítése érdekében a Pénz- és
Tőkepiaci Tagozat módszertani segédleteket készített:
• Jelentésminta
• Módszertani segédlet
• Pozitív-negatív vélemény segédlet
Az ajánlások listája jelenleg az MNB
kérésére áttekintés alatt van, így a figyelembe veendő ajánlások fenti listája lehet,
hogy változni fog. Kérjük a könyvvizsgálókat kísérjék figyelemmel a honlapot.
A jelenleg érvényben lévő ajánlások, illetve a segédletek a kamara honlapjáról az
alábbi linken tölthetők le:
https://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/kozlemeny_
kulonjelentes
Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

A M agyar Könyvvizsgálói K amara hivatalos lapja
OKTATÁSI BIZOTTSÁG

TÁJÉKOZTATÁS AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG 2018. ÉVRE TERVEZETT
FELADATAIRÓL
2018-ra az Oktatási Bizottság az alábbiakat határozta meg feladatául
I. Szakmai továbbképzés
– A 2017. évi értékelése, a 2018. évi oktatási anyag kidolgozására pályázat
kiírása, elbírálása.
– A 2018. évi továbbképzés lebonyolítása
– Felmentési kérelmek elbírálása.
– A szakmai továbbképzést nem teljesítők névsorának átadása a fegyelmi
megbízottnak.
– Konferenciák, tagozati rendezvények
kredit kérelmének elbírálása.
– A z e-learning tapasztalatok értékelése.
II. Mentori tevékenységgel összefüggő
feladatok és szakmai kompetencia vizsga
– A könyvvizsgáló jelöltek képzési programjának minősítése, mentori értékelések, önértékelések, összefoglaló
értékelések elbírálása.
– A szakmai kompetenciavizsga - kérelmek elbírálása.
– A szakmai kompetencia vizsgák előkészítése, lebonyolítása.
– A mentori rendszer és a kompetencia
vizsga rendszerének felülvizsgálata,
a gyakorlati rendszer módosítására
irányuló javaslattétel az elnökség felé.
III. Szakmai minősítő vizsgák
– A 2017. évi szakmai minősítő vizsgák
tapasztalatainak áttekintése, 2018.
évi megszervezése, lebonyolítása.
– A pénzügyi intézményi, befektetési
vállalkozási, biztosítói, pénztári, kibocsátói vizsgák esetében az elektronikus vizsga bevezetése a gyakorlatba.
IV. Éves könyvvizsgálói konferencia
szervezése
– Javaslattétel a konferencia megnevezésére, tartalmi kérdésekre, a lebonyolítás formájára.
– Szekcióvezetők felkérése, munkájuk
koordinálása, előadók felkérése, kapcsolattartás.

– A 2019-es könyvvizsgálói konferencia
helyszínének kiválasztása, javaslattétel előterjesztése az elnökség felé.
V. Okleveles könyvvizsgálói képzés
1. Szakképzési és vizsgaszabályzat átdolgozása
2018-ban tovább folytatódik az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület
(OKKT) által az okleveles könyvvizsgálói
képzés teljes átvilágítása, mely alapján
megreformálásra kerülnek az oktatási
tananyagok, valamint a hozzá kapcsolódó oktatás módszerek.
Ezen szakmai módosítások alapján
átdolgozzuk a szakképzési és vizsgaszabályzatot, melyet az elnökség jóváhagyásával terjesztünk a Közfelügyeleti Hatóság elé.
2. Pályáztatás
Pályázatot hirdetünk okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató”
cím elnyerésére. A pályázatok elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal útján
közöljük a pályázókkal, és egyidejűleg a
minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzétes�szük.
3. Hallgatói jegyzetek kiadása, értékesítése
Az okleveles könyvvizsgálói képzés
hallgatói jegyzeteinek kiadására és értékesítésére új rendszert munkálunk ki az
év folyamán. Ennek részeként fokozatosan áttérünk az elektronikus tananyagokra.
4. Vizsgáztatási rendszer átalakítása
Legfőbb változás 2018-ban a szóbeli
vizsgák átalakítása, feleletválasztós számítógépes beugró kérdések kidolgozása.
Az új típusú vizsgák lebonyolításához
biztosítjuk a megfelelő informatikai hátteret.
5. Magyar könyvvizsgálói végzettség
beszámítása az ACCA képzésben

További egyeztetéseket kezdeményezünk az ACCA illetékes vezetőivel annak
érdekében, hogy a kamaránk által kiadott könyvvizsgálói végzettség beszámításra kerüljön az ACCA képzés során.
A fentiekben részletezett kiemelt feladatokon túlmenően a következő rendszeres feladatok végrehajtását tervezzük:
–
hallgatói nyilvántartó rendszerbe
történő felvételi, törlési feladatok ellátása ,
–
tanulmányok beszámításával kapcsolatos feladatok ellátása,
– minősített oktatók pályáztatása,
–
szakképző helyeken lebonyolított
tanfolyamok nyilvántartása,
– vizsgaszervezési jogosítványhoz kötődő feladatok ellátása,
– vizsgaelnöki, vizsgáztatói szerződéskötések előkészítése, nyilvántartása,
– eljárási díjak, vizsgadíjak számlázásának 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, hallgatókkal, ügyfélszolgálati
feladatok ellátása.
VI. Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsgaszabályzat 2017.
március 17-én lépett hatályba, melyet a
tavalyi év gyakorlati tapasztalatai alapján 2018-ban átdolgozunk, kiemelten
fókuszálva a vizsgáztatás rendszerének
átalakítására.
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KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG

A KAMARA 2018. ÉVI TERVEZETT SZAKMAI ÉS NEMZETKÖZI
FELADATAIRÓL
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága (továbbiakban: „SzB” vagy „Szakértői Bizottság”)
2018-ban a kamara előtt álló legfontosabb szakmai feladatokat a következőkben határozta meg
1. Általános célkitűzésként a Szakértői
Bizottság ) folytatja azt az előző évben
már elkezdett munkát, amellyel növelni
kívánja azoknak a szolgáltatásoknak a
színvonalát, hatékonyságát, szakszerűségét és gyorsaságát, amelyekkel segíteni és támogatni tudja a kamarai tagok
munkáját, úgy mint:
• A könyvvizsgálók szélesebb körét
érintő, általuk felvetett témákra,
egységes szakmai megítélésre vagy
eljárásra vonatkozó szakmai állásfoglalások elkészítése és közzététele
a honlapon, illetve a Könyvvizsgálók lapjában. (Az SzB januári ülésén
már két témát is tárgyalt ebben a
körben, amelyekre vonatkozó állásfoglalás kiadása folyamatban van.)
• Könyvvizsgálati szakmai módszertani útmutatók, segédletek kidolgozása (külső szakértők bevonásával)
kiemelt témakörökben. Kiemelt témakörök 2018-ban: az átalakulási
vagyonmérlegek könyvvizsgálata,
valamint a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata.
• Könyvvizsgálói jelentésminták készítése és közreadása. Ez egyaránt
jelenti a felmerülő igények alapján
szükségesnek ítélt új jelentésminták kidolgozását, valamint az előző
évben kiadott jelentésmintáknak
az MNKS tavalyi módosítása miatt
szükségessé vált felülvizsgálatát és
aktualizálását.
• Más jelentős könyvvizsgálati doku-

mentumokra minták kidolgozása,
illetve aktualizálása és ezek közreadása a honlapon.
2. Kiemelt feladat lesz 2018-ban is
a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (továbbiakban: „ISA”) változásainak követése, a változások szükség
szerinti átvezetése a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardban (továbbiakban: „MNKS”). Ehhez kapcsolódó
feladatokat jelent a módosított MNKS
gyakorlati alkalmazásának elősegítése,
a standardváltozások tartalmának és
összefüggéseinek a megértését célzó
szakmai támogatás nyújtása a tagságnak.
Az előterjesztés időpontjáig két kapcsolódó standard-fordítási projektről
született döntés (az ún. „Disclosure”
projekt, illetve a NOCLAR projekt miatt
módosult ISA-k hatályos szövegének a
lefordításáról).
3. A könyvvizsgálati standardokon
kívüli, könyvvizsgálók által végezhető
nem könyvvizsgálati szolgáltatások (átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó,
valamint kapcsolódó szolgáltatások)
nyújtására vonatkozó nemzetközi standardok magyar nemzeti standardokként
való implementálása. Az alkalmazás
tervezett kezdeti időpontja 2019. január
1-je. Ehhez a munkához az ISAE 3000 és
ISAE 3400 témaszámú standardok magyar nyelvre fordítása 2017-ben megtörtént. A nemzeti standardalkotási munka
2018. január elején megkezdődött, és ez

magában foglalja majd a könyvvizsgálati és minőségellenőrzési standardok
(jelenlegi MNKS) átfogó áttekintését és
esetlegesen szükséges kiigazításainak a
kidolgozását is.
4. Az SzB folyamatosan figyelemmel
kíséri a szakmai tagozatok működését
és igyekszik azokat támogatni. Az SzB
a kamara bizottságaival, a tagozatokkal
együttműködve, véleményezési, észrevételezési jogával élve, figyelemmel
kíséri mindazokat a kiadványokat, módszertani útmutatókat, segédleteket, állásfoglalásokat, szabályzatokat, amelyek
az MKVK nevében kiadásra kerülnek.
2018. évi legjelentősebb feladat ebben
a körben a 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítása című
nemzeti standard alkalmazásának segítésére kiadni tervezett módszertani
segédlet és ajánlás, valamint az ahhoz
kapcsolódó könyvvizsgálói különjelentés jelentésmintájának a kidolgozása és
közreadása lesz a PTT tagozattal közösen.
5. Vélemény formálása a Számviteli
törvény, a könyvvizsgálatról szóló törvény vagy más, a könyvvizsgálói szakmát érintő jogszabály tervezett módosításairól.
6. A könyvvizsgálattal és a számvitellel kapcsolatos EU-s jogszabályok tervezett és tényleges változásainak nyomon
követése, a szabályozással kapcsolatos
véleményezések, állásfoglalások koordinálása.
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7. A nemzetközi szervezetek szakmai
munkájában való részvétel, a Kamara
véleményének képviselete.
8. Szoros együttműködés az Oktatási
Bizottsággal, közreműködés a könyvvizsgálók éves kötelező továbbképzése
témaköreinek kialakításában. Az elkészített kötelező oktatási tananyagok véleményezése.
9. Konzultációs szolgálat hatékony
működtetésének koordinálása. Szükség
szerint kérni a tagozatok, illetve más bizottságok szakmai véleményét.
10. A kamara honlapja mellett a Szakma, illetve a Könyvvizsgálók Lapja c.
szakmai folyóiratokban közérdekű szakmai információk folyamatos közzététele.
11. A korrupció leküzdésével, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatosan
a könyvvizsgálókkal kapcsolatos hazai
feladatok további koordinálása.
12. Az Országos Könyvvizsgálói Konferencia szakmai témaköreire javaslattétel, a konferencia szakmai munkájában
való közreműködés (az elmúlt két évhez
hasonlóan az általános és módszertani
szekciók megszervezésén, illetve vezetésén keresztül).
13. A Minőségellenőrzési Bizottság
SZMSZ III. fejezetének 28. pontjában
foglaltakra tekintettel az SzB a Minőségellenőrzési Bizottsággal közös feladatként részt vesz a minőségellenőrzési
kérdőívek rendes éves aktualizálásának
munkájában. A minőségellenőrök éves
felkészítő továbbképzésén való részvétel
formájában is együttműködés a Minőségellenőrzési Bizottsággal a kamarai
minőség-ellenőrzés szakmai standardokkal összhangban történő gyakorlatának a kialakításában.
14. Közreműködés az előző évi kamarai éves adatszolgáltatásból levonható tanulságok és tapasztalatok ös�szegyűjtésében, feldolgozásában és
kiértékelésében, valamint ezek alapján
szakmai szempontú tanácsadás a 2018.
évi adatszolgáltatás kidolgozásával
kapcsolatban.

15. A kamara honlapján, az SzB gondozásában fönt lévő szakmai anyagok,
közlemények stb. éves rendszeres felülvizsgálata és a szükséges módosítások,
archívumba helyezések, eltávolítások
elvégeztetése.
16. A Szakértői Bizottság 2018. évre
vonatkozó költség tervének meghatározása az SzB munkatervének megfelelően.
17. Az SzB 2018. évi munkatervének
kidolgozása és elfogadása.
18. A Szakértői Bizottság 2018. évi
munkatervében, az előzőekben bemutatott feladatok mellett, az alábbi konkrétan megnevezett, kiemelt feladatok
szerepelnek még:
1. A könyvvizsgálói munka követelményeire vonatkozó nemzetközi
standardok, illetve az alkalmazást
segítő módszertani szakmai anyagok magyar nyelvre való lefordíttatását tervezzük az alábbiakra
vonatkozóan:
a) 
ISA standardokban bekövetkezett változások
b) A z IFAC által 2018-ban újra kiadásra kerülő Guide to using
ISAs in the Audits of SMEs
(IFAC Útmutató a könyvvizsgálati standardok alkalmazásához
a kis- és középvállalkozásoknál)
c) IESBA etikai kódex 2019. évtől
hatályos változásai (a kódex átfogó felülvizsgálata utáni változata, mely előreláthatóan 2018.
II. félévében jelenik meg angolul)
d) ISQC2 minőségellenőrzési standard (várhatóan 2018-ban kerül
kiadásra ez az új minőségellenőrzési standard a megbízáshoz
kapcsolódó minőségellenőrzésre
és minőségellenőrre vonatkozó
követelményekről)
e) IES oktatási standardok (ezeket
a standardokat a kamara eddig
nem implementálta, magyar
nyelvű fordítását eddig még nem
publikálta).
2. A kamara kiemelt partnereivel való

együttműködési megállapodások alapján a könyvvizsgálók széles körét érintő
kérdésekben szakmai egyeztetések lefolytatása, szükség és lehetőség szerint
az érintett partner szervezetekkel közös
közlemények kiadása. (Jelenleg folyamatban lévő ügyek: egyeztetés a NAV,
illetve az ÁSZ képviselőivel.)
Működéssel kapcsolatos országos és
regionális célok, feladatok
1. Folytatni a megkezdett együttműködést a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával és a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatallal a könyvvizsgálók tevékenységével, a különböző
előírásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről.
2018. évi feladatként sor kerül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére
tagdíj meghatározás céljára az általunk
előző években készített könyvvizsgálói
jelentésminták átdolgozására.
2. Együttműködési megállapodások megkötésének elősegítése, minden
olyan országos hatáskörű szervezettel,
amely elősegítheti a könyvvizsgálati
szakma népszerűsítését, a könyvvizsgálói feladatok bővítését.
3. Folyamatos kapcsolattartás a helyi
szervezetekkel, a helyi szakmai problémák feltárásában, illetve segítségnyújtás azok megoldásában.
Nemzetközi tevékenység
1. A Visegrádi 4-ek könyvvizsgálói kamaráinak soron következő éves tanácskozásának megszervezése Budapesten
és részvétel ezen a találkozón.
2. Részvétel az IFAC és az Accountancy
Europe (a továbbiakban: „AE”) legfontosabb tagszervezeti ülésein: az AE
közgyűlésein (3 alkalom), az AE kisebb
gazdálkodói fórumában (2 alkalom), valamint az IFAC Sydney-ben ősszel megrendezésre kerülő világkonferenciáján.
3. Azon esetekben, amikor a meghívásnak nincs lehetőség eleget tenni,
akkor célunk az online lehetőségeket
(webinárok, telekonferenciák, e-mailek)
kihasználva képviselni az MKVK érdekeit, véleményét.
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A Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok
elmélete és gyakorlata 2018.
(magyarázatok és példák)
Szerzők: Lakatos–Kovács–Mohl–Rózsa–Szirmai
Kiadás éve: 2018
Bruttó fogyasztói ár: 14 900 Ft
A könyv létrejöttének két apropója volt: egyfelől tananyagot és mankót kívántunk biztosítani a felsőoktatási intézmények és a szakmai képző intézmények hallgatóinak. A szerzői csapat körülhatárolása során törekedtünk arra,
hogy több egyetemről/főiskoláról vonjunk be a témával foglalkozó, azt oktató és kutató kollégákat, megteremtve
ezzel a lehetőséget több műhely munkájának ötvözésére.
Másfelől nem titkolt célunk az, hogy anyagunkkal „megtaláljuk” a szakmát is, segítve ezzel a számviteli szakemberek mindennapi tevékenységét vagy akár csak felfrissíteni a korábban megszerzett ismereteiket. Így a könyv
egyszerre tankönyv és kézikönyv is.
A könyv tanulmányozásához nem szükséges IFRS-ekkel kapcsolatos előképzettség, de alapszintű számviteli jártasság igen, hisz kimondottan a szabályozás bemutatása a célunk. A könyvet nem alapszintű tananyagnak szánjuk:
a szabályozást majdnem teljes mélységben bemutatjuk. Annak nincs akadálya, hogy egyes kurzusokon egy-egy
fejezetet vagy akár egész részt elhagyjanak szükség szerint; az egyes fejezetek önállóan is megállják a helyüket.
A könyv nyolc részre bomlik, amelyek mindegyike több fejezetből áll. A sorrend megállapításakor kompromis�szumokat kellett kötnünk: egyes fejezetek adott részekhez rendelése logikai alapon történt, az azonban nem biztos,
hogy az oktatás és az önálló tanulás során is ez a praktikus sorrend. E kérdésben a könyv kézikönyv jellegét erősítettük. Biztosak vagyunk benne, hogy Olvasóink a tanulás során kezelni tudják majd ezt a helyzetet.
A könyvben minden fejezetbe ágyazva és a fejezetek végén is találhatóak példák. A szerzők meggyőződése, hogy
a számvitelt megérteni csak példákkal, sőt számpéldákkal együttesen lehet, érdemes.
Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb elírás, hiba maradjon az anyagban, nem
hisszük, hogy az anyag hibamentes. Az első kiadás kapcsán külön is kérjük türelmüket és pozitív hozzáállásukat.
Azt sem gondoljuk, hogy minden kérdés kapcsán a lehető legjobb megoldásokat közöltük. Biztosan található egyes
kérdésekre más, akár jobb, helyesebb megoldás is. A szerzők szívesen veszik, ha ilyen természetű vagy bármely a
könyvvel kapcsolatos megjegyzésüket, véleményüket, jobbító szándékú kritikájukat megosztják velük.
Szerzői közösségünk arra tett kísérletet, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) rendszerét ismertesse meg Önnel, azokat magyarázza és példákkal illusztrálja. A könyv terjedelme is mutatja, hogy ez
nem kis feladat, mint ahogy az sem, ami Önre vár: megindulni és kitartani ezen a hosszú úton. Bízunk benne, hogy
a könyv segíteni fogja célját! Biztosak vagyunk benne, hogy a befektetett energia megtérül.
A kiadvány megvásárolható személyesen a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában (1063 Budapest, Szinyei Merse
u. 8.) Máté Annánál. További információ az oktatas@mkvk.hu e-mail címen vagy a 473-45-41-es telefonszámon
kapható.
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