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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  

ACCA-TANULMÁNYOK „DIGITÁLIS SZÁMVITELI 
SZAKEMBER” ÉS „KÖZFINANSZÍROZÁS” TÉMAKÖRBEN
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a kamara az alábbi tanulmányokat tette közzé honlapján – nemzetközi 
partnerével, az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) közösen – a legfrissebb ACCA-
kutatásokról és ehhez kapcsolódó cikkekről.

Az ACCA szakmai csapata számos kuta-
tást végez a pénzügyi és számviteli terü-
let jelenlegi trendjeiről. A közelmúltban 
az alábbi két kutatási tanulmányt tették 
közzé, melyben magyarországi kutatási 
eredmények is szerepelnek. Reméljük, 
a tanulmányok releváns információval 
szolgálnak a hazai pénzügyi és számvi-
teli szakemberek számára.

DIGITÁLIS SZÁMVITELI 
SZAKEMBER (THE DIGITAL 
ACCOUNTANT) JELENTÉS

„A számviteli szakmának ki kell lépnie 
a táblázatkezelők nyújtotta komfortzó-
nából” – a jelentés alapjául szolgáló ku-
tatás célja, hogy feltárja, milyen digitális 
kihívások állnak a pénzügyi és számvi-
teli szakemberek előtt, illetve, hogy ho-
gyan lehet a lehető legjobban kihasználni 
a technológia által nyújtott lehetőségeket 
a pénzügy és számvitel területén.

A tanulmány világszerte több mint 4 
200 számviteli szakember és ACCA-tag 
bevonásával és megkérdezésével készült. 
A kérdőívet magyar nyelvre is lefordítot-
ták és közel 100 hazai szakmabelit kér-
deztek meg. 

A felmérésből kiderül többek között, 
hogy a magyarországi megkérdezettek 

hogyan vélekednek a digitális készségek 
szükségességéről ezen a területen, illet-
ve saját készségeik megítélésről, illetve 
mely területeken érzik úgy a válaszadók, 
hogy készségeiket fejleszteni szükséges.

A pénzügyi és számviteli szakembe-
reknek napjainkban érteniük kell egy 
szervezet működőse hátterében lévő ada-
tokat és információs technológiákat, is-
merniük kell az adatok forrását, az adat-
gyűjtés és az adatfeldolgozás folyamatát 
és akár az adatelemzési eszközöket is.

A tanulmány különös figyelmet fordí-
tott a könyvvizsgálat területén dolgozó 
szakemberek digitális kihívásaira, annak 
aspektusaira pl. az egyre automatizálttá 
váló bizonyosságot nyújtó szolgáltatá-
sok folyamatok ismeretére, illetve azok-
ra a technológiákat, amelyeket az ügyfe-
lek használnak.

KÖZFINANSZÍROZÁS (PUBLIC 
FINANCE) JELENTÉS

A jelentés alapja az ACCA az IFAC-vel 
közösen végzett felmérése, melyet a kö-
vetkező „Még mindig a pénzszemlélet 
uralkodik? Az eredményszemlélet alapú 
információk előnyeinek maximális ki-
használása a közszférában” címmel foly-
tattak le. A felmérés során világszerte 9 
országból, összesen 27 szakértőt kérdez-

tek meg. A felmérés eredményeiről szó-
ló jelentés az eredményszemlélet alapú 
számvitelt már bevezetett országok ál-
tal levont tanulságokat mutatja be azzal 
a céllal, hogy rámutasson, az eredmény-
szemlélet felé történő globális elmozdu-
lás nem pusztán egy „megfelelési gya-
korlat”, hanem valódi értéket teremt.

A tanulmányban elemzi az eredmény-
szemléletű számvitel előnyeit a közszfé-
rában, illetve összehasonlítja a Magyar-
országon a közszférába 2014-ben beve-
zetett eredményszemléletű számvitelt, 
ahol párhuzamosan van jelen a pénzfor-
galmi alapú ún. költségvetési számvitel, 
illetve az eredményszemléleten alapuló 
pénzügyi számvitel. 

Az eredményszemlélet segíti a közszfé-
ra szervezeteit, hogy a rendszerből nyert 
információk segítségével javítsák a for-
rások kezelését, a kormányok megfelelő 
döntéshozatalát és a pénzügyi kockáza-
tok felmérését. 

A megkérdezett szakértők szerint az 
eredményszemlélet alkalmazása megfe-
lelő támogatást nyújthat olyan országok 
számára, akik fejleszteni szeretnék köz-
pénz menedzsment rendszerüket (PFM 
– public finance management). Illetve 
konkrét példákat ismerhetünk meg a már 
eredményszemlélet alapú számvitelt be-
vezető országok tapasztalataiból.

A két magyar nyelvű tanulmány hon-
lapunkon a Szakértői bizottság közlemé-
nyei között olvasható, illetve a témákról 
részletesebben olvashatnak közvetlenül 
az ACCA honlapján:
The Digital Accountant tanulmány
Public Finance teljes jelentés

Barsi Éva
Szakértői Bizottság elnöke

https://mkvk.hu/hu/letolthetoanyagok/report/acca_digital-accountant-hu_202009?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=digiaccountanthu
https://mkvk.hu/hu/letolthetoanyagok/report/acca_public-finance-hu_202009?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=publfinhu
https://mkvk.hu/hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/szb-kozl_ACCA-tanulmanyok_202009?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=SZBhirACCA
https://mkvk.hu/hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/szb-kozl_ACCA-tanulmanyok_202009?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=SZBhirACCA
https://www.accaglobal.com/crsh/en/professional-insights.html?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=digiaccountantgb
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-profession/Is_cash_still_king.html?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=publfingb
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FRISSÍTETT MÓDSZERTANI 
ÚTMUTATÓ AZ ÁTALAKULÁSI, 
EGYESÜLÉSI, SZÉTVÁLÁSI 
VAGYONMÉRLEGEK 
ÉS VAGYONLELTÁRAK 
KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ
Örömmel adunk tájékoztatást, hogy a 
2018-ban kiadott Módszertani útmutató 
az átalakulási, egyesülési, szétválási va-
gyonmérlegek és vagyonleltárak könyv-
vizsgálatához című szakmai kiadvány 
aktualizálása és kiegészítése a Szakértői 
Bizottság felkérésére megtörtént, melyet 
a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén 
elfogadott.

A törvényi változások alapján frissítés-
re kerültek mely esetekben kötelező a va-
gyonmérleg-tervezeteket és a vagyonlel-
tár-tervezeteket független könyvvizsgá-
lóval ellenőriztetni. Módosultak továb-
bá a részvénytársaságok egyesülésére és 
szétválására vonatkozó különös szabá-
lyok. Illetve a Szakértői Bizottság szük-
ségesnek tartotta a felmerült szakmai 
kérdések alapján kibővíteni a vagyon-
mérleg-tervezetek és a végleges vagyon-
mérlegek könyvvizsgálata során a lénye-
gesség meghatározásával és gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatos információ-
kat. A Módszertani útmutató megújult, 
második kiadása a kamarai tag könyv-
vizsgálók számára a kamra honlapján a 
Tudástár Útmutatói között érhető el.

TANULMÁNY A 
KÖNYVVIZSGÁLATI REFORMRÓL
Dr. Bor Zoltán, a kamara szakér-
tői bizottsága tagjának írása

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a felkerült 
kamara honlapjára, a Tudástárba Dr. Bor 
Zoltán tanulmánya „A könyvvizsgálati 

reformról”. A tanulmányban a szerző is-
merteti a 2014-es EU könyvvizsgálati re-
formhoz vezető utat, valamint kitekintést 
nyújt a reform hatásairól a könyvvizs-
gálói piacra, a gazdasági szereplőkre, a 
könyvvizsgálói szakma megítélésére, és 
a könyvvizsgálókkal szemben támasztott 
követelményekre, valamint a könyvvizs-
gálat ellenőrzésének folyamatára.

ÚTMUTATÓ A MÚLTRA 
VONATKOZÓ PÉNZÜGYI 
KIMUTATÁSOK 
ÁTVILÁGÍTÁSÁRA
A 2400-as nemzetközi standard 
(ISRE) használatához

A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsé-
ge (IFAC) a Kis- és középvállalkozásokat 
kiszolgáló könyvvizsgálók bizottságának 
(SMPC) támogatásával útmutatót bocsá-
tott ki a múltra vonatkozó pénzügyi ki-

mutatások átvilágítására szóló megbí-
zásokra vonatkozó 2400-as nemzetközi 
standard (ISRE) használatához a kis- és 
középvállalkozások területén. Az útmu-
tató elérhető az IFAC honlapján, angol 
nyelven, az alábbi linken: IFAC-SMP-
Guide-to-Review-Engagements.

A kamara honlapján az Egyéb standar-
dok oldalról is elérhető.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG HÍREI
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https://mkvk.hu/hu/tudastar/utmutatok/atalakulasi-utmutato?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=AtalakUtmut
https://mkvk.hu/tudastar?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=Bzcikk
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-SMP-Guide-to-Review-Engagements_0.pdf?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=ifacguide2400
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-SMP-Guide-to-Review-Engagements_0.pdf?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=ifacguide2400
https://mkvk.hu/hu/tudastar/standardok/egyeb/egyeb_standardok_20181010?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=egyebstandard
https://mkvk.hu/hu/tudastar/standardok/egyeb/egyeb_standardok_20181010?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=egyebstandard
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https://allyoucanmove.hu/hirek/rovid-husegido-kotelezodj-el-sajat-egeszseged-mellett?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=AYCMhird
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MKVK HÍREK

KAMARAI VÁLASZTÁSOK
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015. évben megválasztott 
tisztségviselőinek, a kamara központi szervei tagjainak, vala-
mint a területi szervezetek elnökségi tagjainak megbízatása az 
5 éves választási ciklusidő lejártával az idei évben megszűnik.

A 2020 évi választási folyamat a hatályos választási szabály-
zatban előírt rend szerint elindult, első körben a területi szer-
vezetek választásaira kerül sor. A kamara hatályos alapszabá-
lyának értelmében a területi szervezetek vezetőit, küldötteit, 
valamint a kamara elnöksége régiós alapon állított tagjelöltjeit 
a taggyűlések választják meg 5 éves időtartamra. A jelentkezé-
sek és ajánlások elektronikus úton történnek.

Az elnöki kabinet ismerve a jelenlegi közegészségügyi hely-
zetben a választói taggyűlések megtartása milyen nehézsé-
gekkel és kockázatokkal jár, a törvényességi felügyeletet gya-
korló minisztériummal keresi annak lehetőségét, hogy a vá-

lasztásoknak minél több eleme elektronikusan történhessen, 
ám ennek egyelőre – a jelölési és ajánlási eljárást leszámítva 
– nem állnak fenn a jogszabályi és a belső szabályozási feltét-
elei. A kamara lehetőségei igen behatároltak, figyelembe véve 
a veszélyhelyzet kihirdetése, illetve a taggyűlések megtartását 
tiltó járványügyi intézkedések hiányában nincs jogi lehetőség 
arra, hogy a jogszabályokban és a hatályos belső szabályzatok-
ban rögzített előírásoktól a kamara központi szervei és területi 
szervezetei eltekintsenek. A kialakult helyzetre és az igen ne-
hezített körülményekre tekintettel köszönjük a választási el-
járásban közreműködők áldozatkész munkáját és a választási 
taggyűléseken megjelenő tagoknak pedig az elhivatottságát.

Szeretnénk felhívni a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyel-
mét, hogy a 2020. évi választások részleteiről a honlapunkon 
is tájékozódhatnak.

VISEGRÁDI KONFERENCIA LEMONDÁSA
A 2020. szeptember 2-4-ére tervezett 
XXVIII. Országos Könyvvizsgálói Konfe-
renciát a Konferencia Szervezőbizottsága 
kénytelen volt lemondani az egyre súlyosbo-

dó vírushelyzetre, a kamara székhelyén le-
folytatott vírustesztek eredményére és egyes 
előadók időközbeni visszajelzéseire tekintet-
tel. A konferenciára befizetett részvételi dí-

jakat a kamara visszatérítette a jelentkezők 
számára. További kérdésekben, többek kö-
zött a 0. napi közvetlen foglalások kapcsán 
folytatódnak az egyeztetések a szállodával, 
a fejleményekről a későbbiekben haladékta-
lanul tájékoztatjuk tagjainkat.

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA 2020. JÚLIUS 17-I 
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
A Küldöttgyűlés 1/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-
döttgyűlése a kamara központi választá-
si bizottsága tagjának dr. Cseke Lászlót, 
Wágner Vilmost, Tóthné Rákosa Erikát, 
dr. Szemes Ferencet és Bárány Teréziát 
választotta meg.

A Küldöttgyűlés 2/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-
döttgyűlése a kamara központi választá-
si bizottságához tartozó jelölőbizottság 
tagjának Bíró Jánosnét, Buturácz An-
talt, Szert Editet, Seres Pétert és Kristóf 
Jánosnét választotta meg.

A Küldöttgyűlés 3/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kül-
döttgyűlése a kamara központi választá-
si bizottságához tartozó szavazatszám-
láló bizottság tagjának Földesi Emmát, 
Dánfi Dezsőt és Martonosi Józsefet vá-
lasztotta meg.

A Küldöttgyűlés 4/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és az ellenőr-
ző bizottság véleményének ismeretében 
elfogadta a kamara és az elnökség 2019. 
évi tevékenységéről, valamint a stratégi-
ai elképzelések teljesüléséről szóló beszá-
molóját.

A Küldöttgyűlés 5/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-

döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
kamara fegyelmi megbízottjának 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A Küldöttgyűlés 6/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
szakmai alelnök és a szakértői bizottság 
2019. évi tevékenységéről, valamint a ka-
mara 2019. évi nemzetközi tevékenysé-
géről szóló beszámolót.

A Küldöttgyűlés 7/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta 
az oktatási alelnök és az oktatási bizott-
ság 2019. évi tevékenységéről szóló be-
számolóját.

https://mkvk.hu/kamarai/valasztas_2020?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=valasztasok2020
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MKVK KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK  

A Küldöttgyűlés 8/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta az 
ellenőrző bizottság 2019. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját.

A Küldöttgyűlés 9/2020. (07.17.) Kgy. számú 
határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
fegyelmi bizottság 2019. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját.

A Küldöttgyűlés 10/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
felvételi bizottság 2019. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját.

A Küldöttgyűlés 11/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta 
a minőségellenőrzési bizottság 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.

A Küldöttgyűlés 12/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta 
a központi választási bizottság 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.

A Küldöttgyűlés 13/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése a 102/2020. (IV. 10.) Korm. 
rendelet 20. §-a alapján a kamara 2019. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját el-
fogadó 53/2020. (05.15.) számú elnök-
ségi határozatot jóváhagyta. A Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 
az ellenőrző bizottság véleményének és a 
független könyvvizsgálói jelentésnek az 
ismeretében a kamara 2019. évi „A szám-
viteli törvény egyéb szervezetek egysze-
rűsített éves beszámolója” -t megtárgyal-
ta és az alábbi főbb számokkal elfogadta 
azzal, hogy az egyes területi szervezetek 
pénzügyi beszámolóját a kamara 2019. 
évi üzemgazdasági tervének teljesülésé-
ről szóló beszámoló tartalmazza:

mérlegfőösszeg: 1.515.574 E Ft
tárgyévi eredmény 67.249 E Ft
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

Küldöttgyűlése az ellenőrző bizottság 
véleményének ismeretében elfogadta a 
kamara 2019. évi üzemgazdasági tervé-
nek teljesüléséről szóló – az egyes terüle-
ti szervezetek pénzügyi beszámolóját ön-
állóan is tartalmazó – beszámolót.

A Küldöttgyűlés 14/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése a 102/2020. (IV. 10.) Korm. 
rendelet 20. §-a alapján a kamara 2020. 
évi üzemgazdasági tervét elfogadó 
55/2020. (05.15.) számú elnökségi hatá-
rozatot jóváhagyta.

A Küldöttgyűlés 15/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és az alapsza-
bály 314. pontjának írásbeli módosító in-
dítvány szerinti kiegészítésével elfogad-
ta a kamara alapszabályának előterjesz-
tés szerinti módosítását azzal, hogy a 
kamarai törvény vonatkozó módosításai 
az egységes szerkezetű alapszabály szö-
vegében átvezetésre kerülnek. 

A Küldöttgyűlés 16/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése elfogadta a választási sza-
bályzat 5. és 90. pontját érintő szóbeli 
módosító indítványt.

A Küldöttgyűlés 17/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és a 16/2020. 
(07.17.) Kgy. számú határozatnak megfe-
lelő kiegészítéssel elfogadta a kamara vá-
lasztási szabályzatának előterjesztés sze-
rinti módosítását. 

A Küldöttgyűlés 18/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
kamara etikai szabályzatának előterjesz-
tés szerinti módosítását.

A Küldöttgyűlés 19/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
kamara felvételi szabályzatának előter-
jesztés szerinti módosítását azzal, hogy 
a kamarai törvény és az alapszabály vo-
natkozó módosításai az egységes szerke-
zetű alapszabály szövegében átvezetésre 
kerülnek.

A Küldöttgyűlés 20/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése elfogadta a szakmai tovább-
képzési szabályzat VII/A. fejezetének ki-
egészítésére irányuló – online előadást 
érintő – szóbeli módosító indítványt.

A Küldöttgyűlés 21/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és a 20/2020. 
(07.17.) Kgy. számú határozatnak meg-
felelő kiegészítéssel elfogadta a kamara 
szakmai továbbképzési szabályzatának 
előterjesztés szerinti módosítását, mely-
nek hatályba lépéséhez a közfelügyeleti 
hatóság jóváhagyása szükséges.

A Küldöttgyűlés 22/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
kamara által adományozható díjakról és 
elismerésekről szóló szabályzat előter-
jesztés szerinti módosítását.

A Küldöttgyűlés 23/2020. (07.17.) Kgy. 
számú határozata
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Kül-
döttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszíro-
zása megelőzésére és megakadályozásá-
ra szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, 
valamint az Európai Unió és az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénz-
ügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásának kamarai ellenőrzésé-
ről szóló szabályzat előterjesztés szerinti 
módosítását.
Budapest, 2020. július 27.

 Dr. Pál Tibor s.k.
 elnö
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OKTATÁSI BIZOTTSÁG HÍREI

KAMARAI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2020 ÉVI VÁLTOZÁSAI
Az idei évtől megszűnik a kreditátvite-

li lehetőség a szakmai továbbképzésben: 
a tárgyévben megszerzett kreditpontok 
csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a 
többletkreditek következő évre való át-
vitelére nincs lehetőség a küldöttgyűlés 
2020. július 17-i döntése alapján.

A szakmai továbbképzés kötelező ré-
sze mind aktív, mind szüneteltető kama-
rai tagjaink számára e-learning képzési 
formában is meghallgatható, ezért nem 
kell külön kérelmet benyújtani a bizott-
sághoz. Azonban, ha a kötelező napra az 
e-learning formát választják, a szabadon 
választott témakörben ettől függetlenül 
min. 4 kreditpontot e-learning formában 
kell megszerezni.

Az aktuális Szakmai továbbképzési 
szabályzat elérhető honlapunkon.

SPECIÁLIS KEDVEZMÉNYEK  
A CANON IRODAI TERMÉKEIRE
Kiemelkedően megbízható és gyors dokumentum digitalizálást 
nyújtanak a Canon hordozható és kisirodai professzionális 
dokumentum beolvasói. Jelentős kedvezményt biztosít a Canon 
Hungária és a Magnetic Kft. a professzionális dokumentumszkennerek 
portfóliójából a kiemelkedő modellekre, a kamara tagjai részére a 
járványügyi helyzetre való tekintettel zártkörű promóció keretében. 

Ajándék hordtáska  DR-C240  |  DR-S150 típusokhoz
10 % kedvezmény  DR-M140  |  DR-M260 típusokra

A promóció részletei az MKVK weboldalán 
találhatóak.

Awarded on Jaap Van ‘t Ooster
Canon Hungária Kft.
Managing Director

Béke László
Canon Hungária Kft.
Partner Sales Manager

MAGNETIC KFT.

Graphic Art

Architecture, Engineering Construction & Manufacturing

2018. május 5.

MAGNETIC KFT.

Document Digitisation

Awarded on Jaap Van ‘t Ooster
Canon Hungária Kft. 
Managing Director

Béke László
Canon Hungária Kft.
Partner Sales Manager

2018. május 5.

Megrendelését kérjük, küldje  
a Magnetic Kft. office@magnetic.hu  
email címére a kamarai tagsági szám 
megadásával.

https://mkvk.hu/hu/szabalyozas/szabalyzatok/tovabbkepzesiszabalyzat?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=tovabbkepzesivalt
https://mkvk.hu/hu/szabalyozas/szabalyzatok/tovabbkepzesiszabalyzat?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=tovabbkepzesivalt
https://mkvk.hu/hu/kamarai/kozlemenyek/canon-mkvk-magnetic_2020.09?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=canon
mailto:office@magnetic.hu
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Néhány gyakorlati tanáccsal, fontos infor-
mációval szeretnénk megkönnyíteni a kö-
telező kreditpontok megszerzését.

•  8 könyvvizsgálói kreditnyi megtekin-
tést mindenkinek külön térítés nélkül 
biztosít a Könyvvizsgálói Kamara az Ok-
tatási Központ Kft-nél.

•  A Szakmai továbbképzési szabályzat 
szerint az általános továbbképzés nem 
központilag szervezett részén belül szer-
zett kreditpontokból évente legalább 4 
kreditpontot e-learning képzési forma 
keretében kell teljesíteni.

•  Azon tagjainknak, akiknek minősíté-
sükre tekintettel speciálisan minősített 
kreditre is szükségük van, lehetőség 
szerint ezeket a krediteket gyűjtsék ösz-
sze először.

•  Aki adótanácsadó, adószakértő, vagy 
okleveles adószakértő is, kérjük, legyen 
figyelemmel az egyes oktatási anyagok 
adós kreditjeinek számára is a tananya-
gok közötti választás során.

•  Az IFRS minősített krediteket érő ok-
tatási anyagok teljesítésével az ACCA 
tagok egyúttal CPD pontokat is szerez-
hetnek.

•  Amennyiben érdekesnek tűnik egy elő-
adás, ám az mégsem nyeri el tetszését, 
és nem azt szeretné megtekinteni, az 
első ellenőrző kérdés előtt választható 

E-LEARNING

A köztestület idén is azzal segíti a tagok továbbképzési kötelezett-
ségének teljesítését, hogy az Oktatási Központ útján távoktatás 
igénybevételi lehetőségét biztosítja. Érdemes szemezgetni a foly-
amatosan bővülő, és aktuális kérdéseket megválaszoló kínálatból, 
s az online tér szabadságát kihasználva megszerezni a szükséges 
kreditpontokat. 

„eldobás” funkciónak köszönhetően 
„büntetlenül” másik előadást választhat 
a megkezdett helyett.

•  Az egyes távoktatási anyagok megtekin-
tése során valamennyi ellenőrző kér-
désre válaszolni kell ahhoz, hogy a vo-
natkozó kreditek jóváírásra kerüljenek.

•  A már megtekintett oktatási anyagok 
ismételt megnézésére is van lehető-
ség, ám minden oktatási anyag csak 
egy alkalommal ér krediteket - ahogy 
az sem szerezhet krediteket ugyanazon 
tananyag távoktatási megtekintésével, 
aki tanteremi oktatás keretében már 
részt vett az adott előadáson. Az ismételt 
megtekintés – amelynek során a filmben 
szabadon van lehetőség a pozicionálásra 
(előre- és visszatekerésre) – az összesen 
megtekinthető 8 kreditnyi távoktatási 
csomag kreditkeretét viszont terheli! 
Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől 
azonban a felhasználható kreditkeretet a 
megtekintés már nem csökkenti.

•  Az egyes megtekintésre kiválasztott táv-
oktatási anyagnak letölthető a prezen-
tációja is (feltéve persze, hogy az előadó 
átadta azt közzétételre). Amíg nem fejez-
te be a kiválasztott film megtekintését, 
addig a film melletti felületről, a megte-

kintést követően pedig a film listában az 
adott film mellett éri el a már megtekin-
tett filmek prezentációit.

AKTUÁLIS E-LEARNING 
KÍNÁLAT A KAMARAI 
TAG KÖNYVVIZSGÁLÓK 
RÉSZÉRE
A kínálat az év során folyamatosan bővül a 
köztestülettel egyeztetett tananyagokkal.

Az egyes előadások megtekintésére a 
Kamara oldaláról indulva az Oktatási 
Központ távoktatási rendszerébe történő 
belépést követően van lehetőség (https://
mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/
elearning)!

1.    A csalás, megtévesztés, visszaélések és 
szabálytalanságok feltárása könyvvizs-
gálat folyamán – JET tesztelés gyakor-
latiasan – 1 kredit

2.    A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és 
munkája a 2019-es évben, avagy a 
könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Ható-
ság szemével – 1 kredit

3.    Üzleti évek között áthúzódó gazdasági 
események számviteli elszámolása –  
2 kredit

4.    Aktuális számviteli kérdések – 1 kredit
5.    Vagyonértékelés könyvvizsgálók és 

gazdasági döntéshozók számára –  
2 kredit

6.    A pénzegység alapú statisztikai minta-
vétel elmélete és gyakorlata – 2 kredit

7.    A visszaélések kockázatának kezelése 
a könyvvizsgálat során és a pénzügyi 
ágazati szakemberek munkájában – 
2 kredit

8.    Az átalakulás, egyesülés, szétválás 
könyvvizsgálata – 2 kredit

9.    Fejlesztések elszámolása a gyakorlat-
ban- a kutatás-fejlesztés számviteli és 
adózási vonatkozásai – 2 kredit

10.  Magyar munkavállalók külföldi mun-
káért kapott jövedelmének adóztatása 
(adózási és társadalombiztosítási sza-
bályok a gyakorlatban) – 2 kredit

11.  A közlekedéssel összefüggő költségek 

https://mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/elearning
https://mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/elearning
https://mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/elearning
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elszámolása és adózása – minden, amit 
a pénzügyi ágazati szakembereknek 
tudniuk kell a magánszemélyek jármű-
használatáról – 2 kredit

12.  Könyvvizsgálói Konferencia 2019/1: 
A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat 
folyamatára (smart audit) – 1 kredit

13.  Információbiztonság az Egységes Adat- 
védelmi Rendelet (GDPR) tükrében – 
2 kredit

14.  Tao, KIVA, KATA, Szja és EKHO  sza-
bályainak 2020. évi változásai a 2019. 
júliusában és decemberében elfogadott 
adótörvény-változások alapján – 2 kredit

15.  Társadalombiztosítás, járulékok, szoc-
ho, szakképzési hozzájárulás, áfa, helyi 
adók, illeték, adóeljárás szabályainak 
2020-as évi változásai a 2019. júliusá-
ban és decemberében elfogadott adó-
törvény-változások alapján – 2 kredit

16.  A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásá-
nak 2020-as szabályai – 2 kredit

17.  Az átalakulás, egyesülés, szétválás 
számviteli feladatai – 2 kredit

18.  A társasházak gazdálkodása számviteli 
szemmel 2020 – 2 kredit

Új FILM! 
19.  Magyar számvitel recesszióban 

(folyamatos működés esetén) –  
2 kredit 

E-LEARNING

ELŐADÁSOK SPECIÁLIS MINŐSÍTÉSEKHEZ

Pénzügyi intézményi, 
befektetési vállalkozási, 
biztosítói minősítéshez:

1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat:  
2.: A könyvvizsgálói 

különjelentésről szóló új 
standard ismertetése 

2 kredit

Pénzügyi intézményi, 
befektetési vállalkozási, 

biztosítói, kibocsátói, pénztári 
minősítéshez:

1. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat: 
Könyvvizsgálói jelentések 
változása; Különjelentés, 

avagy szektorok könyvvizsgálói 
jelentésdömpinggel 

2 kredit

Pénzügyi intézményi, 
befektetési vállalkozási, 

biztosítói, kibocsátói, 
pénztári minősítéshez: 

2. Pénz- és Tőkepiaci Tagozat: 
Az MNB visszajelzései a könyv-

vizsgálók számára (pénztár; 
biztosítók; hitelintézet; befekte-

tési vállalkozás; kibocsátó) 

2 kredit

IFRS, pénzügyi intézményi, 
befektetési vállalkozási, 

biztosítói, kibocsátói, pénztári 
minősítéshez:

1. A kamarai minőség-ellenőrzés 
tapasztalatai a pénz- és tőkepiac 

könyvvizsgálóinál, pénz- és 
tőkepiaci törvények és a vonatkozó 
számvitelt szabályozó rendeletek 

2019. évi változásai

1 kredit

IFRS, pénzügyi intézményi, 
befektetési vállalkozási, 

biztosítói, kibocsátói, pénztári 
minősítéshez:

2. A kamarai minőség-ellenőrzés 
tapasztalatai a pénz- és 

tőkepiac könyvvizsgálóinál, a 
könyvvizsgálói különjelentésről 
szóló standard tapasztalatai, 

változások 2020. évtől 

1 kredit

IFRS, pénzügyi intézményi 
minősítéshez:

1. Könyvvizsgálói Konferencia 
2018/1.: 4400-as támogatások 

vizsgálata; Pénzmosás a 
gyakorlatban; Az új IFRS-ek 

(IFRS9, IFRS15, IFRS16) 
bevezetésének könyvvizsgálati 

kihívásai 

2 kredit

Költségvetési 
minősítéshez:

1. Könyvvizsgálói 
Konferencia 2019/3.: 
Az államháztartás 

szervezeteinél végzett 
könyvvizsgálatok 

kapcsolódási pontjai a 
Magyar Államkincstár 

informatikai rendszereihez 

1 kredit

 IFRS 
minősítéshez:

1. IFRS 9  
Pénzügyi 
instru-

mentumok

4 kredit

IFRS 
minősítéshez:

IFRS 16  
Az új lízing 
standard

2 kredit

IFRS  
minősítéshez:

IFRS 15  
Amit a vevői 

szerződésekből 
származó 
bevétel 

standardról 
tudni kell 

2 kredit

Költségvetési 
minősítéshez:

Könyvviteli szolgáltatást 
végzők kötelező tovább-
képzése államháztartási 

szakterületen 2020 – nem 
költségvetési szervnél fog-
lalkoztatott mérlegképes 

könyvelők számára 

2 kredit
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E-LEARNING

Látogassa meg az Oktatási Központ 
webáruházát, ahol az ELZA könyvvizsgálói 
szoftver mellett, szakkönyvek széles választéká-
ból válogathat, többek között már elérhető La-
katos László Péter, Filyó Janka és László Nor-
bert tollából a friss IFRS Feladatgyűjtemény 
(gyakorló- és vizsgafeladatok) 2020.

AJÁNLOTT SZAKMAI RENDEZVÉNY
IFRS a koronavírus idején 

Időpont: 2020. október 1.  Helyszín: Budapest

Előadó:  dr. Lakatos László Péter – okleveles könyvvizsgáló, minősített oktató, egyetemi docens – Budapesti Corvinus  
Egyetem

Érintett témakörök: a koronavírus hatása a számviteli folyamatokra; a vállalkozás folytatásának elve és annak érvényesülése; a 
prezentációval kapcsolatos megfontolások; a nem-pénzügyi eszközök értékvesztése; a nem-pénzügyi kötelezettségekkel össze-
függő kihívások; pénzügyi instrumentumok és a koronavírus; egyéb releváns kérdések; esettanulmányok, példák.

Szerezhető kreditpontok: mérlegképes könyvelői – 4 kredit, adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői – 4 kredit, 
könyvvizsgálói – 2 kredit

Az új Társadalombiztosítási törvényről (2019. évi CXXII. törvény) – az új 
társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban

Időpont: 2020. október 13. Helyszín: Budapest

Előadók:  Barabás Miklós – társadalombiztosítási szakember, közgazdász, adótanácsadó  
Táborossyné dr. Morvai Zsuzsanna – jogász, társadalombiztosítási szakember

2020 július 1-én hatályba lépett az új Társadalombiztosítási törvény, amely számos módosulást eredményezett a foglal-
koztatók és a biztosítottak szempontjából is. Többek között bevezette az egységes társadalombiztosítási járulékot, járulék-
mentessé tette a nyugdíjas foglalkoztatást, változást hozott a járulékalap megállapításánál, az egészségügyi szolgáltatási 
járuléknál. Az előadás során gyakorlati szempontból kerülnek áttekintésre a változások, és az, hogyan rendelkeznek az új 
szabályok: a biztosítottakról, a biztosítási kötelezettségről; a biztosítottakat terhelő egyéni járulékokról (a járulékok "össze-
olvadásáról"); a foglalkoztatót terhelő kötelezettségekről; a járulékfizetés alsó határáról; a járulékalap meghatározásáról; 
a szociális hozzájárulási adóról; az egészségügyi szolgáltatási járulékról; a kiegészítő tevékenységről; a nyugdíjasok foglal-
koztatásáról, nyugdíjas „státusz” jelentőségéről (ki minősül saját jogú nyugdíjasnak), a keresetkorlátról; a korhatár előtti 
ellátásokról; a nyugdíjakat érintő változásokról.

Szerezhető kreditpontok: könyvvizsgálói – 2 kredit

https://mkvkok.hu/e_konyvesbolt?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=webaruhaz
https://mkvkok.hu/elza-elektronikus-zarast-tamogato-program?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=ELZA
https://mkvkok.hu/elza-elektronikus-zarast-tamogato-program?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=ELZA
https://mkvkok.hu/ifrs-feladatgyujtemeny-gyakorlo--es-vizsgafeladatok-2020?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=IFRSfagyujt
https://mkvkok.hu/ifrs-feladatgyujtemeny-gyakorlo--es-vizsgafeladatok-2020?utm_source=eKLpdf&utm_medium=website&utm_campaign=KL20209&utm_content=IFRSfagyujt


11

A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2020. SZEPTEMBER

FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

FELVÉTELI BIZOTTSÁG KÖZZÉTÉTELE
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
Kiss Anita 007456 1084 Budapest, Fecske utca 23. 3. em. 2. 2020.06.02
Szarka Tamás 007457 4300 Nyírbátor, Sóhordó utca 88. 2020.07.14

Felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába

Név Nyilvántartási
szám Székhely Nyilvántartásba

vétel dátuma
AUDIT-ARÉNA Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. 004334 6230 Soltvadkert, Váci Mihály utca 2. 2020.06.02
BALANCE'97 Szolgáltató Kft. 004349 4027 Debrecen, Abigél utca 7. fszt. 3. 2020.07.14
C.A.A. Hungary Számviteli Tanácsadó Kft. 004343 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. D ép. 1. em. 9. 2020.07.14
DÉMA-EAST Gazdasági és Szolgáltató Kft. 004342 4024 Debrecen, Piac utca 58. 2 ép. 1. em. 18. 2020.07.14
DUEL-CORP Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 004336 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép. 2020.06.02
EGÁL-MÉRLEG Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 004346 1171 Budapest, Gömbvirág utca 41. 2020.07.14
HONETT-CERTA Könyvviteli, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 004332 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 16. A ép. fszt. 2. 2020.06.02
I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 004335 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12. 2020.06.02
INTEGRITÁS Könyvvezetői, Adótanácsadó és Kereskedelmi Kft. 004333 9700 Szombathely, Kőszegi utca 42. 2020.06.02
Kontír-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 004341 9700 Szombathely, Kosztolányi Dezső utca 2. 2020.07.14
Laconto Audit Zala Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 004347 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 7. fszt 3. 2020.07.14
LITTLE-TAX Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 004339 4337 Jármi, Kossuth Lajos utca 62. 2020.07.14
MTAX-AUDIT Kft. 004340 1222 Budapest, József Attila utca 9. 2020.07.14
PENSUM-MERITUM Számviteli Szolgáltató és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 004348 1173 Budapest, Géczi József utca 16. 2020.07.14
PROFITADÓ Könyvelői, Adótanácsadó Kft. 004338 1147 Budapest, Csömöri út 112. 2020.07.14
PROGAUDIT-TEAM Szolgáltató Betéti Társaság 004344 8200 Veszprém, Lóczy utca 256. B ép. 2020.07.14
SUMMA Könyvvizsgáló, Vállalkozási és Tanácsadó Kft. 004337 5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 3. fszt 2. 2020.07.14
UNICALC Számviteli és Adótanácsadó Kft. 004345 1213 Budapest, Pálma utca 10. 2020.07.14
VIMY Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság 004350 1126 Budapest, Németvölgyi út 20. 2. em. 3. 2020.07.14

KAMARAI TAGSÁG MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Név Nyilvántartási 
szám

A kamarai tagság 
megszűnésének dátuma

 Argyellán Györgyné 002586 2020.06.30
 Bata István 001419 2020.06.13
 Bencsik Ernő 001422 2020.05.31
 Bertók Zoltán 002983 2020.05.19
 Bócsi József 006080 2020.06.21
 Bodosiné Kuti Julianna 005561 2020.07.01
 dr. Bordás Dezső 003025 2020.06.01
 Bottka Klára 001705 2020.06.29
 Csirmaz Mihály 002608 2020.06.05
 Csizmadi György 001140 2020.06.25
 Ézsiás Miklósné 003174 2020.04.18
 Farkas István 001552 2020.06.03
 Farkas Lajos 006095 2020.06.02
 Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária 000151 2020.04.30
 Gamási Gábor 001563 2020.06.03
 Germán Jánosné 000791 2020.06.30
 Hornyos Mária 003929 2020.03.25
 Horváth Győző 000904 2020.05.27
 Horváthné Herbáth Mária 003450 2020.06.30
 Istráb Józsefné 001195 2020.06.30
 Jámbrik Jánosné 003480 2020.05.31
 Juhász Vendelné 000521 2020.07.08
 Kajti Gábor 001580 2020.06.03
 Kalocsai Lajos 003830 2020.06.30
 Dr. Kiss Árpád 004378 2020.06.16
 Kiss Géza József 001018 2020.06.26
 Kobolákné Haragos Olga 003911 2020.06.15



KÖNYVVIZSGÁLÓK  LAPJA

12

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

2020. SZEPTEMBER | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA

FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

 Kothenc Mária Viktória 005711 2020.06.25
 Kovács Piroska 005021 2020.05.05
 Kovácsné Horváth Éva 000816 2020.07.01
 Kovarikné Szelei Mária 004389 2020.07.01
 Krihó József 004876 2020.06.30
 Kugler Zsuzsanna 005691 2020.05.27
 Lakfalvi József 002667 2020.05.31
 Lohárt Gáborné 006184 2020.06.30
 dr. Méri Sándor 004639 2020.07.07
 Nedoma Miklós 003783 2020.06.02
 Orbán Ildikó 001614 2020.02.15
 Pappné Dudás Erzsébet 000585 2020.06.02
 Persayné Drégelyi Judit 000588 2020.06.08
 Pikó László 000722 2020.06.15
 Pirk Tiborné 001490 2020.05.31
 Pozsgai Károly 000721 2020.07.01
 Príger József 000933 2020.06.30
 Román Józsefné 001855 2020.06.08
 Sebestyénné Oláh Éva 006975 2019.12.20
 Siket Mária 000471 2020.03.28
 Szabó Ferencné 002392 2020.07.01
 dr. Szabó Zsoltné 000942 2020.07.09
 Szenttornyai Mária 006936 2020.06.15
 dr. Szűcs Sándorné 000854 2020.06.12
 Tarr Ferenc 000857 2020.06.01
 dr. Tóth Dezső 000948 2020.04.01
 Tóth Györgyné 005081 2020.05.31
 Tóth Zsuzsanna 002568 2020.03.21
 Tóthné Juhász Mária Katalin 007275 2020.05.04
 Vattamány Gyuláné 002063 2020.06.30
 Winter Zsuzsanna 007198 2020.05.05

TÖRLÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL

Név Nyilvántartási
szám Székhely A nyilvántartásból

való törlés dátuma
A-DOK TEAM Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 002480 6771 Szeged, Bánya u. 22. 2020.07.14
AUDIT EURITALIA Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. 004244 7051 Kajdacs, Petőfi Sándor utca 1/b. 2020.04.01
AUDITAN Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 000033 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. B lph. fszt. 1. 2020.07.14
AUDIT-MIX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 002194 3529 Miskolc, Aulich utca 20. fsz. 1. 2020.07.14
AUDITOROK Könyvszakértő, Adótanácsadó és Szolgáltató Kft 000038 1162 Budapest, Máramarosi utca 16. 2020.07.14
BERTÓK-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 002335 1145 Budapest, Varsó u. utca 12. fszt. 3. 2020.06.02
CONTO-KANIZSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 002302 8800 Nagykanizsa, Péterfai utca 15/5. 2020.07.14
CSIRMAZ Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft 000539 4033 Debrecen, Kurucz út utca 66. 2020.07.14
DR. BORDÁS Vezetési Tanácsadó Kft. 002549 1046 Budapest, Erdősor  út 2. 7. em. 45. 2020.06.02
ECOTEAM Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft 000674 5000 Szolnok, Kossuth tér utca 7. I. em. 6. 2020.06.02
F & V ADÓSOKK Szolgáltató Kft. 002236 4481 Nyíregyháza, Szabó Lőrinc  utca 2. 2020.07.14
FANDANGÓ AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 002615 1131 Budapest, Jéggyár u. utca 9. 2020.06.02
HOTEL-CONTROLL Könyvvizsgáló Kft. 001865 1029 Budapest, Dombos utca 21. 2020.06.02
INFICO Pénzügyi Tanácsadó Kft. 002447 2030 Érd (Parkváros), Asztalos u. 45. utca 45. 2020.06.02
KONZISZTENS Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 004172 5309 Berekfürdő, Bagoly  utca 6. 2020.06.02
KORREKT AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Kft. 001886 2400 Dunaújváros, Jókai Mór  utca 28. 2020.07.14
M.& SILVER Könyvvizsgáló és Tanácsdó Kft 000215 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A.lh. lph. VIII. em. 64. 2020.07.14
MANDRAGÓRA Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 002339 2011 Budakalász, Tanító utca 40. 2020.06.02
PARTNER 94. Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 002043 3023 Petőfibánya, Ifjúság u. utca 25. 2020.07.14
PIKÓ ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. 001332 8229 Csopak, Vadvirág utca 2. 2020.07.14
Projekt Könyvvizsgáló Kft. 002661 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/A. 2020.07.14
SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 000693 1149 Budapest, Répásy Mihály utca 16. B. ép. fszt. 1/a. 2020.07.14
SZÁMKER Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft 000371 7623 Pécs, Köztársaság  tér 2. 2020.07.14
SZŰCS ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft 000974 2000 Szentendre, Barackvirág utca 1/C. földszint 1. 2020.07.14
TOREX Pénzügyi és Számviteli Tanácsadó Kft. 002389 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca utca 12. 2020.07.14
VINCZE-AUDIT Könyvelő és Tanácsadó Kft. 002443 4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. utca 29. 2020.07.14
A-DOK TEAM Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 002480 6771 Szeged, Bánya u. utca 22. 2020.07.14


