A KKV-k kön yvvizsgálat án ak
és a kön yvvizsgálók
k épzésén ek ak t u ális kér dései
n em zet k özi k it ek in t éssel

A Hageni Távegyetem Budapesti Központja
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
közös rendezvénye

2019. április 4.
10:00-16:00 óra között
Budapesti Corvinus Egyetem Faculty Clubja
1093 - Budapest, F?vám tér 8.

El?zet es r egiszt r áció m ár ciu s 22-éig:
https://goo.gl/forms/ZHJwmyl0vdtddXWE3

A KKV-k könyvvizsgálata
9.30 - 10.00: Regisztráció
10.00-10.10: Köszönt?
10.10-11.00: A KKV-k könyvvizsgálata Németországban
Prof. Dr. rer. pol. Christoph Freichel, könyvvizsgálati tanácsadó, a
Hageni Távegyetem vendégprofesszora
11.00-11.50: Gyakorlati kérdések a KKV-k könyvvizsgálatával
kapcsolatban az Európai Unióban
Dr. Bor Zoltán, MKVK Szakért?i Bizottságának tagja
11.50-12.10: Kérdések, vélemények
12.10-12.30: Az igazságügy és a könyvvizsgálat találkozása - Az elvárási
rés megközelítése igazságügyi szakvélemények elemzésével
Ternován Bernadett, a Budapesti Corvinus Egyetem
Pénzügy mesterszakos hallgatója
12.30-13.30: Ebédszünet

A könyvvizsgálat oktatásának kérdései a fels?oktatásban
13.30 -14.10: A könyvvizsgáló szakma változásai a Z generáció
belépésével, különös tekintettel a digitalizáció hatásaira és a folyamatos
törvényi változásokra
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerrit Brösel, a Hageni Távegyetem
Könyvvizsgálat Tanszékének vezet?je
14.10- 14.50: Mit és hogyan tanítunk és kérünk számon a
könyvvizsgálattal kapcsolatos tantárgyak keretében? ? Hasonlóságok és
különbségek a magyar fels?oktatási képzésben
Prof. Dr. Lukács János, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus
Egyetem Számvitel tanszékének vezet?je
14.50-15.30: A gazdaságtudományi képzések megújításának lehetséges
irányai ? különös tekintettel a gyakorlatorientált képzésekre
Prof. Dr. Kriszt Éva, egyetemi tanár, Budapesti Gazdasági
Egyetem Kvantitatív Módszertan Intézet vezet?je, a Hageni
Távegyetem mentora
A részvétel ingyenes, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai a részvételért 4
kreditpontot kapnak, egyetemi hallgatóknak a részvételr?l igazolást állítunk ki.
A rendezvényen német-magyar szinkron-tolmácsolást biztosítunk.

RENDEZ? SZERVEZETEK
HAGENI TÁVEGYETEM
A Hageni Távegyetem Németország 77.000 hallgatójával Németország
legnagyobb egyeteme, amely öt karán els?sorban a már a munka
világában él?knek kínál diplomaszerzési és továbbképzési lehet?séget.
Budapesti Távtanulási Központja 29 éve van jelen Magyarországon és
teszi lehet?vé, hogy magyar és közép-kelet-európai hallgatói az
egyetem német nyelv? szolgáltatásait költségtérítés nélkül, helyben
tudják igénybe venni. A Közgazdaságtudományi Kar tevékenysége
során központi szerepe van az elmélet és gyakorlat összhangjának.

M AGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAM ARA
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1997 óta olyan önkormányzat,
amely biztosítja a m?ködéséhez szükséges szakmai és szervezeti
rendet, a könyvvizsgálat nemzetközi követelményekhez igazodó
feltételeit. A könyvvizsgálók megbízói, a kormányzat és a
jogszabályokat el?készít? minisztériumok is partnernek tekintik a
szervezetet.

