
KÖNYVVIZSGÁLÓK
LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA
 7. évfolyam | 6. szám | 2018. június

• Változások a 2018. évi adatszolgáltatásban
• Emlékeztető az (összevont) konszolidált éves beszámolóra vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentésben szükséges további kijelentésekről
• XXVI. Országos Könyvvizsgálói  

Konferencia
• Módosultak a kamara  

szabályzatai 



KÖNYVVIZSGÁLÓK  LAPJA

2

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

2018. JÚNIUS | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
lenti tájékoztató nem helyettesíti a rész-
letes kitöltési útmutatóban foglaltakat. 

Elérhetőségi adatok ellenőrzése
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban 
Kktv.) 33. § (4) bekezdése valamint a 44. 
§ (3) bekezdése meghatározza a kamarai 
tag könyvvizsgálók, valamint a kamarai 
nyilvántartásban szereplő könyvvizsgá-
ló cégek közérdekből nyilvános adatait. 
Ezen adatoknak a kamara honlapján fo-
lyamatosan és bárki számára szabadon 
megtekinthetőnek kell lennie a törvény 
rendelkezése értelmében. Annak érde-
kében, hogy a kamarai tagoknak legyen 
választási lehetőségük több elérhetőségi 
adatok közül kiválasztani, hogy melyik 
kerüljön közzétételre, a kamara létreho-
zott bizonyos közzétételi-típusú adato-
kat (közzétételi cím, telefonszám, e-mail 
cím). Ezen adatokhoz - választása sze-
rint - azon adatokat kötelező megadni, 
melyek a honlapon – mint közérdekből 
nyilvános adat – megjelenítésre kerül-
nek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 
kamara nyilvántartásban szereplő köz-
zétételi adatok közhiteles adatnak minő-
sülnek, így azok kamarai tag könyvvizs-
gálók általi, honlapon keresztül történő 
tetszőleges módosítására a jövőben már 
nem lesz lehetőség. Tekintve, hogy a 
Kkt. 22. § b) bekezdése szerint a kama-
rai tag könyvvizsgáló köteles haladékta-
lanul, de legkésőbb tizenöt napon belül 
bejelenteni, ha 33. § (1) bekezdésében 
felsorolt adataiban változás következett 
be, ezt a jövőben az ügyfélszolgálaton, 

vagy az erre a célra rendszeresített űr-
lapon keresztül tudja majd megtenni. 
Amennyiben az adatváltozást telefo-
non keresztül jelenti be, úgy a bejelentő 
személy adatok megváltoztatására való 
jogosultsága igazolása érdekében ezen 
személymegfelelő azonosítása szüksé-
ges – ennek érdekében néhány, szemé-
lyes adat ellenőrzése céljából feltett kér-
désre válaszolni kell. Megértését ezúton 
is köszönjük.

Kérjük, hogy a fenti okok miatt feltét-
lenül ellenőrizze közzétételi, valamint 
egyéb, kapcsolattartásra használt elér-
hetőségeit. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben a kamarától érkező hiva-
talos iratokat, valamint a SZAKma új-
ságot a közzétételi címtől eltérő címre 
kéri postázni, kérjük, hogy feltétlenül 
töltse ki (illetve meglévő levelezési cím 
esetén ellenőrizze) a levelezési cím 
mezőket. Amennyiben nem ad meg le-
velezési címet, úgy valamennyi kama-
rától érkező hivatalos irat, valamint a 
SZAKma c. kiadvány is a közzétételi 
címre kerül postázásra!

Jelentésekről megadandó adatok köre
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy idén az 
alábbi jelentésekről (megbízás típu-
sokról) nem kell adatot szolgáltatni:

• Pályázatok, támogatások felhasz-
nálásának vizsgálata

• NAK által előírt jelentés
• Személy és árufuvarozóknak ki-

adott nyilatkozat
A tavalyi jelentések importjakor ezeket 

a jelentéseket is betölti ugyan a rendszer, 
de a fenti megbízás típusokat nem tudja 
már kiválasztani. Kérjük, hogy 2018-ra 

vonatkozóan töröljék ezeket a típusú 
megbízásokat.

Szüneteltetők adatszolgáltatása
A Kkt. 189. § (6) értelmében a kamarai 
tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 
július 15-ig tájékoztatja a kamarát az 
előző év július 1-től a tárgyév június 30-
ig az éves beszámolóról, egyszerűsített 
éves beszámolóról, továbbá az összevont 
(konszolidált) éves beszámolóról kiadott 
független könyvvizsgálói jelentésekről. 
A Kkt. 27. § (3) bekezdése szerint a ka-
marai tag könyvvizsgáló a szüneteltetés 
alatt is köteles haladéktalanul, de legké-
sőbb tizenöt napon belül bejelenteni, ha 
a kamara által nyilvántartott – a Kkt. 33. 
§ (1) bekezdésében felsorolt – adataiban 
változás következett be, illetve köteles 
teljesíteni a 189. § (6) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatást.

Előző jogszabályi előírásokra tekintet-
tel az utóbbi években jelentős változáson 
ment át a szüneteltetők adatszolgálta-
tása. A nyilvántartásában szereplő hiá-
nyos, illetve sok esetben elavult adatok 
miatt 2015-ben ugyan már bevezetésre 
került – csökkentett adattartalommal – 
a szüneteltető tagok számára is kötelező 
éves adatszolgáltatás, de a közfelügyeleti 
adatszolgáltatással történt összevonás-
ra tekintettel 2016-ban a szüneteltetők 
adatszolgáltatása kettéágazott. Azon 
szüneteltető tagjainknak, akiknek szüne-
teltető státusza a beszámolási időszakon 
kívül (korábban) keletkezett, továbbra 
is a csökkentett adattartalmú adatszol-
gáltatást kellett teljesíteniük (nyilatkoz-
va egyben az önképzés teljesítéséről is). 
Azon szüneteltető tagok, akik adhattak 
még ki jelentést a beszámolási időszak-

VÁLTOZÁSOK A 2018. ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSBAN
Az adatszolgáltatás kitöltésének a módja teljesen megegyezik az előző években 
megszokottakkal. A bekért adatok körében sincs lényeges eltérés, azonban egyrészt 
az egyszerűsítés, másrészt a GDPR előírásainak való megfelelés miatt csökkent a 
megadandó adatok köre. Az alábbiakban a változásokról adunk tájékoztatást.
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ban, vagyis szüneteltető státuszuk a 
beszámolási időszak kezdetét követően 
keletkezett, még a főfoglalkozásúak adat-
lapját kellett, hogy beküldjék azzal, hogy 
azt (amennyiben nem adtak ki jelentést) 
üresen is vissza tudták küldeni. 

Azon szüneteltető státuszú kamarai 
tagok, akiknek tagsági jogállása 2017. 

július 1-jét követően módosult szünetel-
tetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgá-
lati jelentést a bekért időszakban), az 
említett törvényi rendelkezések miatt 
2018. évben is a főfoglalkozásúak adat-
lapjának beküldésével kötelesek az éves 
kamarai adatszolgáltatást teljesíteni.

Ugyanakkor az elnökség döntése értel-

mében – a Kkt. 27. § (3) bekezdésében 
rögzített változásbejelentési határidőre is 
figyelemmel – a 2017. július 1-jénél ré-
gebb óta szüneteltető tagsági jogállású 
könyvvizsgálókat idén már nem terheli 
éves adatszolgáltatási kötelezettség. 
Esetükben a kamara az önképzés teljesí-
tését más módon fogja ellenőrizni.

2018. május hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Cirkos Melinda 005403 2018.04.03. 005376 Budapest hivatalból
Koródi Péter 001225 2018.03.12. 009074 Pest elhunyt
Kónya József  003932 2018.04.26. 003244 Budapest kérelemre
Madocsai Zsigmondné 001256 2018.05.08. 002507 Pest kérelemre
Máthé György 005928 2018.04.03. 008186 Budapest hivatalból
Polhammer Péter 006761 2018.04.03. 007000 Budapest hivatalból
Séber István 003597 2018.02.02. 003680 Budapest elhunyt
Szabados Pál 002217 2018.04.26. 002325 Bács-Kiskun kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
 Név Nyilvántartási  A módosítás Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma megnevezése oka
ACTOR 2000 Számviteli és Adótanácsadó Bt. 001903 2018.05.03.  Budapest kérelemre
Gárdos Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Bt.  001360 2018.03.09.  Budapest engedély visszavonása
Klever-Top Ingatlan és
Könyvszakértő Kft. 000404 2018.05.08.  Bács-Kiskun kérelemre
Krizsán és Társai Kft.  000417 2018.05.08.  Békés kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele

„Gravitax” Kft. 004292 2018.05.08.  Szabolcs-Szatmár-B. kérelemre
Kalkulus Audit Kft. 004291 2018.05.08.  Csongrád kérelemre
NCP Cooperation Zrt. 004293 2018.05.08.  Budapest kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése

Albrecht Barbara 007269 2018.05.08.  Budapest kérelemre
Balázsné Oláh Ilona 006456 2018.05.08.  Hajdú-Bihar kérelemre
Makainé Nagy Marianna 006728 2018.05.08.  Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Hargitai Lajos 004697 2018.05.08.  Budapest kérelemre
Rutterschmid László 004164 2018.05.08.  Budapest kérelemre
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Ezt a követelményt a 2016. december 
15-én kihirdetett, és a jelenleg is hatá-
lyos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardok (MNKS) függeléke szerinti, 
a könyvvizsgálói véleményalkotásról és 
a könyvvizsgálói jelentésről szóló ISA 
700-as standard tartalmazza az alábbiak 
szerint:
„39.  A könyvvizsgálói jelentésben a 

könyvvizsgálónak a pénzügyi ki-
mutatások könyvvizsgálatáért való 
felelősségei szakasznak továbbá:
 (c) amennyiben a 600. témaszá-
mú nemzetközi könyvvizsgálati 
standardot* kell alkalmazni, tar-
talmaznia kell a könyvvizsgáló cso-
portaudit-megbízásban fennálló fe-

lelősségeinek leírását is, az alábbiak 
kijelentésével: 

 (i) a könyvvizsgáló felelőssége a 
csoportra vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokra vonatkozó véle-
mény nyilvánításához elegendő 
és megfelelő könyvvizsgálati bi-
zonyítékot szerezni a csoporton 
belüli gazdálkodó egységek vagy 
üzleti tevékenységek pénzügyi 
információinak vonatkozásában; 
 (ii) a könyvvizsgáló felelős a cso-
portaudit irányításáért, felügyele-
téért és elvégzéséért; és 
 (iii) a könyvvizsgálói véleményért 
kizárólag a könyvvizsgáló felelős. 

Előzőek szerinti követelményekre 
tekintettel, például az alábbi megfogal-
mazást lehet alkalmazni ezekre a kije-
lentésekre az összevont (konszolidált) 
beszámolóra adott könyvvizsgálói jelen-
tésben:

•  Az összevont (konszolidált) éves 
beszámolóra vonatkozó vélemény 
nyilvánításához elegendő és meg-
felelő könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerzek(ünk) a Csoporton belüli gaz-
dálkodó egységek vagy üzleti tevé-
kenységek pénzügyi információiról. 
Felelős(ek) vagyok(unk) a csoport-
audit irányításáért, felügyeletéért és 
elvégzéséért. Továbbra is kizárólagos 
felelősséggel tartozom(unk) a könyv-
vizsgálói véleményem(ünk)ért.

Ezt a bekezdést a könyvvizsgálói je-
lentésben „A könyvvizsgáló konszolidált 
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért 
való fe le lős sé gei” című szakasz végére, a 
„Kommunikáljuk az irányítással megbí-
zott személyek felé…” vagy „Az irányí-
tással megbízott személyek tudomására 
hozom(zuk)…” kezdetű bekezdés elé kell 
elhelyezni.

Szakértői bizottság 

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

EMLÉKEZTETŐ AZ (ÖSSZEVONT) KONSZOLIDÁLT ÉVES 
BESZÁMOLÓRA VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI 
JELENTÉSBEN SZÜKSÉGES TOVÁBBI KIJELENTÉSEKRŐL
A Szakértői Bizottság ez úton hívja fel a könyvvizsgálók figyelmét és emlékeztet arra, hogy az 
összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló 
felelősségét leíró szakaszába a vizsgált vállalatcsoport könyvvizsgálatának irányításáért, 
felügyeletéért és elvégzéséért, és ezzel összefüggésben a vállalatcsoport beszámolójára kiadott 
könyvvizsgálói véleményért való könyvvizsgálói felelősség leírását is bele kell foglalni.

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2018.06.04.)

52/2018. (06.04.) számú határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége elfogadta az ISA 200, ISA 300, 
ISA 315, ISA 320, ISA 330, ISA 540, ISA 
580, ISA 700, ISA 705, ISA 800, ISA 805. 
témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati 
standard előterjesztés szerint módosított 
és magyar nyelvre lefordított szövegét, 
amelyek az elfogadott szövegnek megfelelő 
tartalommal a Magyar Nemzeti Könyvvizs-
gálati Standard-ba beépítésre kerülnek. A 
kamara elnöksége az előzőek szerinti beépí-

tés mellett elfogadta „A Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standard (MNKS) a nem-
zetközi könyvvizsgálati és minőségellen-
őrzési standardok alkalmazásáról” előter-
jesztés szerinti szövegét, melynek hatályba 
lépéséhez a könyvvizsgálói közfelügyeleti 
feladatokat ellátó szervezet (Közfelügyeleti 
Hatóság) jóváhagyása szükséges. 

A „Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standard (MNKS) a nemzetközi könyv-
vizsgálati és minőségellenőrzési stan-
dardok alkalmazásáról” jelen elnökségi 

határozattal elfogadott szövege – beleért-
ve a függelékében felsorolt Nemzetközi 
Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési 
Standardok jelen határozattal aktualizált 
változatát – a Közfelügyeleti Hatóság jóvá-
hagyását követő napon lép hatályba, azzal, 
hogy alkalmazása a 2018. december 15-én 
vagy azt követően végződő időszakokra vo-
natkozó pénzügyi kimutatások könyvvizs-
gálatára kötelező.

Budapest, 2018. június 7.
Dr. Pál Tibor, elnök

* Megjegyzés: Ez a hivatkozás a 600. témaszámú, 
„Speciális szempontok” Csoportra vonatkozó pénz-
ügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a 
komponensek könyvvizsgálóinak munkáját is)” című 
nemzetközi könyvvizsgálati standardra vonatkozik.
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MÓDOSULTAK A KAMARA SZABÁLYZATAI
Az elnökség és a küldöttgyűlés módosításokat fogadott el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
alapszabályában, etikai és felvételi szabályzatában, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai 
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatban (a továbbiakban pénzmosásos 
ellenőrzési szabályzat), továbbá a minőségellenőrzési bizottság szervezeti-és működési 
szabályzatában. A módosított kamarai szabályzatok a kamarai honlapon letölthetőek.

A szabályzat módosítások nagy része a 
megváltozott hatósági eljárásjogi és kap-
csolattartási szabályozásra vezethető visz-
sza. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: 
Kkt.) 5. § -a értelmében a kamarai ható-
sági eljárásokban – a Kkt.-ban foglaltak 
figyelembevételével – az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 2018. január 1-jével hatályba 
lépett rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A kamara az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános sza-

bályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 
rendelkezései értelmében 2018. január 
1-jétől kezdődően köteles elektronikus 
ügyintézési lehetőséget biztosítani. A 
Kkt. 7. § (2) bekezdése előzőekhez kap-
csolódóan szintén 2018. január 1-jei ha-
tállyal előírja, hogy a kamarai hatósági el-
járás során a kapcsolattartás kizárólag az 
E-ügyintézési törvényben meghatározott 
elektronikus úton, űrlapbenyújtás támo-
gatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosí-
tó) igénybevételével történhet.

A Kkt. 9/B. §-a 2018. január 1-jét kö-
vetően biztosítja továbbá annak lehető-

ségét, hogy a kamara az alapszabályban 
vagy kamarai szabályzatában megha-
tározza azon ügyeket, amelyek intézése 
során akkor is a 7. § (2) bekezdésének 
alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a ka-
mara tagja vagy alkalmazottja, és az eljá-
rás nem minősül közigazgatási hatósági 
ügynek (pl. fegyelmi ügyek).

Az egyes szabályzatokban eszközölt 
módosításokról a kamara honlapján ol-
vashat összefoglalót az alábbi linkre kat-
tintva : 

ht tps://w w w.mk vk.hu / kamarai /
k o z l e m e n y e k /a d a t s z o l g a l t a t a s _
valtozasok_2018 

Kérjük, hogy a GDPR előírásaira való tekintettel feltétlenül 
nézze át a kamarai nyilvántartásban szereplő elérhetőségi 
adatait is. Amennyiben a kamarától érkező hivatalos irato-
kat, valamint a SZAKma újságot a kamarai törvényben 
előírt közérdekből nyilvános (közzétételi) címtől eltérő 
címre kéri postázni, kérjük, hogy feltétlenül töltse ki (il-
letve meglévő levelezési cím esetén ellenőrizze) a levele-
zési cím mezőket. Amennyiben nem ad meg levelezési 
címet, úgy valamennyi kamarától érkező hivatalos irat, 
valamint a SZAKma c. kiadvány is a közzétételi címre 
kerül postázásra!

Ne felejtse, hogy a kamarai törvény előírása szerint az adat-
szolgáltatást 2018. július 15-ig kell teljesíteni! 

ADATSZOLGÁLTATÁS 2018
A kamarai honlapon elérhető adatszolgáltatás során a 2017. július 1. és 2018. június 30. között 
kiadott jelentésekről kell a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak adatot 
szolgáltatnia.

https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas_valtozasok_2018
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
szakmai továbbképzési szabályzata sze-
rint az éves továbbképzési kötelezettség 
teljesítéséhez távoktatási (e-learning) 
képzésben is részt kell venni. 

Ezeknek a krediteknek az összegyűjté-
sét elősegítendő a Kamara minden tagja 
részére térítésmentes hozzáférést biz-
tosít december 31-éig az Oktatási Köz-
pont e-learning rendszerében elérhető 
távoktatási előadásokhoz.

A könyvvizsgálók számára összeál-
lított távoktatási kínálatában már 20 
film érhető el és ezek között a speciális 
minősítéshez kötődően megszerzendő 
krediteket biztosító anyagok is megtalál-
hatóak.

Az elektronikus tananyagok a Kamara 
oldalán keresztül, ügyfélkapus belépést 
követően érhetőek el. A térítésmentes le-
hetőség igénybevételéhez a jogosultság 
ellenőrzése szükséges, ezért első alka-
lommal mindenképpen a Kamara oldalá-
ról indulva kell bejelentkezni a képzésre, 
de a későbbiekben is egyszerűbb a hozzá-
férés az anyagokhoz a Kamara honlapjá-
ról indulva.

A részletes tudnivalók az alábbi linken 
keresztül érhetőek el

az Oktatási Központ honlapján:
https://www.mkvkok.hu/tajekoztato-

e-learning-kepzesrol-konyvvizsgalok-
reszere

Aktuális kínálat
A kínálat az év során folyamatosan 

bővül a köztestülettel egyeztetett  tan-
anyagokkal.

Speciális minősítéshez
• IFRS 16 - az új lízing standard

2 kredit; IFRS speciális minősítéshez
•  IFRS 15 - amit a vevői szerződésekből szár-

mazó bevétel standardról tudni kell
2 kredit; IFRS speciális minősítéshez

• IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok
2 kredit; IFRS speciális minősítéshez

•  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 1.  Az MNB 
visszajelzései a könyvvizsgálók számára-
pénztár; biztosítók; hitelintézet; befekte-
tési vállalkozás; kibocsátó
 2 kredit; pénzügyi intézményi, befektetési 
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári 
speciális minősítéshez

•  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.
 A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új 
standard ismertetése
 2 kredit; pénzügyi intézményi, befektetési, 
biztosítói speciális minősítéshez

•  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3. 
 Könyvvizsgálói jelentések változása; Kü-
lönjelentés, avagy szektorok könyvvizsgá-
lói jelentésdömpinggel
 2 kredit; pénzügyi intézményi, befektetési 
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári 
speciális minősítéshez

•  Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező 
továbbképzése államháztartási szakterü-
leten 2018 - nem költségvetési szervnél 
foglalkoztatott mérlegképes könyvelők 
számára 
 2 kredit; költségvetési speciális minősítéshez

További előadások
•  Információbiztonság az Egységes 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükré-
ben – 2 kredit

•  Könyvvizsgálói Konferencia 2017/1. 
Közfelügyeleti tapasztalatok; Minőség-
ellenőrzési tanulságok; A könyvvizsgá-
lat fegyelmi és etikai kérdései – 2 kredit

•  Könyvvizsgálói Konferencia 2017/2. 
Milyen jelentést adjak ki?; Könyvelési 
tételek vizsgálata informatikai eszkö-
zökkel; Különjelentés... – 2 kredit

•  Könyvvizsgálói Konferencia 2017/3.
•  Konfliktuskezelés konstruktívan; Y 

generáció a munka világában; Milyen 
jelentést adjak ki? – 2 kredit

•  Kötelezettségek számviteli elszámolá-
sa – 2 kredit

•  Üzemi, üzleti eredményt  csökkentő 
tételek számviteli  elszámolása-2 kredit

•  Számla adatszolgáltatás szabályai és 
gyakorlata – 2 kredit

•  Transzferárazás – új rendelet, új köte-
lezettségek – 2 kredit

•  Az átalakulás, egyesülés, szétválás 
számviteli feladatai – 2 kredit

•  A felszámolási- és a végelszámolási el-
járás számviteli feladatai – 2 kredit

•  Származékos (derivatív) ügyletek – 2 
kredit

•  2018. évi változások az adóigazgatás-
ban – 2 kredit

•  Adóváltozások egyes kérdései 2018 
(TAO, KIVA, SZJA, TB) – 2 kredit

•  Amit a nonprofit szervezetek mellett 
működő pénzügyi ágazati szakembe-
reknek 2018-ban tudniuk kell – 2 kredit
A választott előadás(ok) teljesítését köve-

tően az Oktatási Központ távoktatási rend-
szere a megszerzett kreditpontok adatait 
automatikusan megküldi Kamara integrált 
rendszerébe.

Az Oktatási Központ távoktatási anya-
gai a könyvvizsgálói kreditpontokon túl az 
adótanácsadók, adószakértők, okleveles 
adószakértők továbbképzésébe, valamint 
a Pénzügyminisztérium által regisztrált 
könyvviteli szolgáltatást végzők továbbkép-
zésébe beszámítható krediteket is adnak, így 
a kamarai tagsággal járó továbbképzési köte-
lezettség teljesítése mellett egyben e szakmai 
továbbképzésekhez is gyűjthetőek pontok.

Térítésmentes
E-LEARNING ELŐADÁSOK

az Oktatási Központnál

https://www.mkvkok.hu/tajekoztato-e-learning-kepzesrol-konyvvizsgalok-reszere
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Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2018. szeptember 6-7. között
kerül megrendezésre a XXVI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Változó világ –Változó könyvvizsgálat
címmel

A konferencia helyszíne: Thermál Hotel Visegrád****
SZEKCIÓVEZETŐK:

 I. Általános szekció: Jacsmenik Gyula
 II. Módszertani szekció: Killik László
 III. Költségvetési szekció: Győrffi György
 IV. Informatikai szekció: Sándor Imre

A konferencia részletes programját a későbbiekben tesszük közzé.
A konferencia részvételi díjairól, a jelentkezés feltételeiről bővebben a kamara honlapján tájékozódhat:

https://www.mkvk.hu/kamarai/esemenyek/okk2018/okk_2018

IFRS MINŐSÍTŐVIZSGA
felkészítő

könyvvizsgálók részére az Oktatási Központ szervezésében

• Helyszín: Budapest
• Időtartam: 8 hét, 90 óra augusztus 9-től október 4-ig (a november 6-i minősítő vizsgához ütemezve)
• Előadók: Filyó Janka, Lakatos László Péter, László Norbert, Madarasiné dr. Szirmai Andrea

További tudnivalók és jelentkezési lehetőség:

https://mkvkok.hu/vizsgafelkeszitok&mszam=0110141132

https://mkvkok.hu/vizsgafelkeszitok&mszam=0110141132
https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/kedvezmenyek/AllYouCanMove
https://www.mkvk.hu/kamarai/esemenyek/okk2018/okk_2018
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XXVI. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA - JELENTKEZÉSI LAP 
2018. szeptember 6-7., Thermál Hotel Visegrád**** 

 

Változó világ - változó könyvvizsgálat 
 

Jelentkezési határidő: 2018. július 31. 
Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara,1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. 

Fax: 06-1-473-4510  Tel: 06-1-473-4540 E-mail: oktatas@mkvk.hu 
 

Név: …………………………………………………………  �Résztvevő �Kísérő  
(A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjen kitölteni.) 

Kamarai nyilvántartási szám: ……………………………………………      Telefonszám:…………………………………………… 

E-mail cím (megadása kötelező, erre történik a visszaigazolás): ………………………..……………………………………………….. 

Számlázási név: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Számlázási cím: ……………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

JELENTKEZÉS SZÁLLÁSSAL (Az igényelt szolgáltatás X-szel jelölendő.) 
(Az árak az áfát és az IFA-t tartalmazzák. A 2018.09.06-i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.) 
 1 éjszaka 1 ágyas szobában 

(2018.09.06.) 
1 éjszaka 2 ágyas szobában 
(2018.09.06.) 
Kérjük nevezze meg szobatársát. 

KAMARAI TAG RÉSZÉRE �   61 492,- Ft/fő �   53 438,- Ft/fő 
szobatárs neve: 
……………………………………. 

NEM KAMARAI TAG RÉSZÉRE �   68 512,- Ft/fő �   60 458,- Ft/fő 
szobatárs neve: 
……………………………………. 

KÍSÉRŐ RÉSZÉRE  
(A kísérő személy a konferencia szakmai 
programjaiban nem vesz részt) 

 �   38 868,- Ft/fő 
szobatárs neve: 
……………………………………. 

 

JELENTKEZÉS SZÁLLÁS NÉLKÜL (Az igényelt szolgáltatás X-szel jelölendő.) 
(Az árak az áfát tartalmazzák. A 2018.09.06-i gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.) 
 2018.09.06-07. 

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK 
2018.09.06. 
CSÜTÖRTÖK  

2018.09.07. 
PÉNTEK 

KAMARAI TAG RÉSZÉRE �   42 499,- Ft/fő �   27 031,- Ft/fő �   21 468,- Ft/fő 

NEM KAMARAI TAG 
RÉSZÉRE 

�   49 519,- Ft/fő �   31 891,- Ft/fő �   25 248,- Ft/fő 

 

GÁLAVACSORA (2018. 09. 06.) 11 000,- Ft/fő    �igénylem  �nem igénylem 
 

Fizetés módja: átutalás 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: 12010855-01283148-00100002 

 
Lemondási feltételek: 2018. július 31-ig történő ÍRÁSOS (oktatas@mkvk.hu) lemondás esetén a befizetett díj 50%át térítjük vissza. Ezen 

időpont után érkező, vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 
 
Kelt.:…………………………………………………………    ……….. ……………………………. 
                 aláírás 
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés jelentkezési 
sorrendben történik.  Kérjük a jelentkezési határidő betartását! 
 

 
 


