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A DigitAudit program új verziójában végrehajtott fejlesztések 

2022.06 

1. AuditDok 
 

1.1. 2022. évi verzió 
 

Megnyithatók a 2022. évi cégévek, elérhetőek Fastruktúra fejezetek, Munkalapok. 

 

 

1.2. KK modullal – Kockázatbecslés 
 

1.2.1. Megelőző évi szerkesztések átvétele 
 

A KK modul használata egy hatékonyságnövelő lehetőséggel bővült. A KK modult alkalmazó 

felhasználóknak lehetőségük van megelőző évi szerkesztéseik átvételére 2022-ben, amennyiben a 

megbízásuk folytatódik.  

 

Az átvételt a KK Modul 2022. évi az első megnyitásakor kell eldönteni, de lehetőség van az Export KK 

XML és Import KK XML parancsok (  ) használatával a későbbi átvételre is. A tárgyévi 

alkalmazást ellenőrizni szükséges, ha kell módosítani lehet.  Ezzel az eszközzel átmásolásra kerülnek  
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- a megelőző évben megfogalmazott kockázati források és következmények,  

- az állításokra vonatkoztatások (Teljesség, Létezés, Pontosság és értékelés, Bemutatás, Átfogó) 

- a kockázati szintre vonatkozó döntések (Alacsony, Közepes, Magas, Né) 

- a kockázatra adott könyvvizsgálói válaszok (Kontroll tesztek, Adatok elemzése, Adatok 

tesztelése) 

Fontos kiemelni, hogy az átvett szerkesztéseket a konkrét tárgyévi körülményekhez kell alkalmazni 

a felhasználók felelős hozzáállásával. Az átvett szövegeket, értékeléseket felül kell vizsgálni és ha 

szükséges módosítani kell. A megelőző évi jóváhagyások nem kerülnek átvételre, ezzel az eszközzel 

minden esetben a tárgyévi kockázatbecslési szerkesztéseket, értékeléseket ellenőrizhetjük és 

hagyjuk jóvá.  

 

1.2.2. Pénzügyi kimutatásokra vonatkozó fejezet 
 

1.2.1.1. KK-00 Pénzügyi kimutatások 

A kockázatbecslés pénzügyi kimutatások szintjére vonatkozó fejezete kiemelésre került a 

Dokumentumkezelő/Fastruktúrában, a KK Kockázatfeltárás-tervezés fejezeten belül KK-00 Pénzügyi 

kimutatások kóddal és elnevezéssel. 

 

 

1.2.1.2. Pénzügyi kimutatásokra vonatkozó Munkaprogramszerkesztés 

A KK-00 Pénzügyi kimutatások fejezethez Évközi, - és Zárlati vizsgálatok munkavégzéséhez kapcsoló 

Munkaprogramszerkesztésre van lehetőség a fejezet címére kattintás és a jobbegér menüsorban 

megjelenő Munkaprogramszerkesztő: KK-00 menüpont megnyitásával.  
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A Munkaprogramszerkesztő használata megegyezik a mérleg és eredménykimutatás fejezeteknél 

alkalmazott eszközzel. A feladatok meghatározását sablonok megfogalmazása segíti, melyet szükség 

szerint szövegszerkesztéssel módosíthatunk, bővíthetünk és törölhetünk a jobbegérrel megjelenő 

parancsokkal.  

 

 

Az elfogadott munkafeladatokat a Fastruktúrába, vagy saját sablonként menthetünk el, melyet más 

cégévben is meghívhatunk. 
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1.2.1.3. Kockázati mátrixban meghatározott válaszok átvétele a Munkaprogramszerkesztőbe 

A munkafeladatokat a KK modul/Kockázati mátrixában megadott könyvvizsgálati válaszokkal lehet 

kiegészíteni, pontosítani. A kockázatbecslés könyvvizsgálati válaszainak és a munkafeladatok között 

megfogalmazott válaszok összhangját szövegszerkesztő, - és gyorsbillentyű (CtrlC, CtrlV, CtrlX) 

eszközök támogatják. 

 

 

1.2.1.4. Technikai fejlesztések- szabad méretezés 

Felhasználói igényként merült fel a KK modul/Kockázatbecslés fülén a szövegcellák szabad méretezési 

lehetősége, mely biztosíthatja a felhasználói felület jobb áttekinthetőségét a személyre szabás 

lehetőségét.  

 

Ezzel az eszközzel a felhasználó a méretezésre kiválasztott cellára kattintás után, a táblázat tetején és 

bal oldalán, a szürke felületen egérrel megjelenő eszközzel képes a szükséges szélességet és 

magasságot oszlophoz vagy/és sorhoz rendelni, melyet a program rögzít. A beállított mértéket a 

felhasználó a kiválasztott sor/oszlop bármely cellájára kattintva és a jobbegér menüsoron megjelenő 

Oszlopszélesség/Sormagasság alapértéke paranccsal tudja visszavonni, amennyiben szükséges. 
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1.2.1.5. A KK modul elérésének bővítése 

A kockázatbecslést támogató KK modul meghívását a Fastruktúrában a jobb egér menüben is lehetővé 

tettük, a KK-00 Pénzügyi kimutatások fejezetnél, valamint a KM Mérleg és a KE Eredménykimutatás 

tételek alfejezeteinél is. A Fastruktúra fejlécében a KK ikonnal és a Beszámoló-kimutatások 

összeállítása ablakban a KK gombbal történő elérés továbbra is megmaradt. 

 

 

 

1.3. Munkalapok 
2022. évi minta munkalapok elérhetők a Dokumentumkezelő/Iktató felületről. A Munkalap mintákon 

átvezetésre kerültek a használattal kapcsolatos tapasztalatok, melyek formai technikai módosításokat 

jelentettek.   
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1.4. Munkaprogramszerkesztés 
Munkaprogramban 2022-től megjelenik az Alapsablon szűkített változata, mely rövidített, 

egyszerűsített munkaprogram sablont tartalmaz.  

 

 

1.5. Egyéb fejlesztések 
- Kamarai adatszolgáltatás aktualizálása.  

- Általános lekérdező főkönyvi szám keresőben a sorba rendezés a fejlécre kattintva is 

lehetséges. 

- Fastruktúra dokumentum útvonala vágólapra másolható. 

 

2. AuditIroda, AuditBeszámoló modulok 
 

Elérhetőek a 2022. évi Fastruktúra fejezetek és dokumentumok. 

 

 

 

 

Megjegyzés: Az AuditDok program egyes munkalapjain a lényegességi küszöbérték hibásan jelent 

meg a 2021 évi cégévekben. A javítás szükségessé tette, hogy a felhasználók valamennyi cégévében 

adatexportálást kell végrehajtani, melyre a program az első belépés alkalmával figyelmeztetést és 

programozott eljárást hajt végre.  

A kellemetlenségért elnézést kérünk! 

 


