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Ahogy azt a konferencia címéből is sejteni 
lehet – a szervezők az idei előadások több-
ségét a könyvvizsgálati módszertan válto-
zó követelményeinek, ezzel összefüggés-
ben pedig a digitalizáció által támasztott 
kihívásoknak szentelték. A rendezvény ide-
je alatt a Soproni Egyetemmel együttmű-
ködve a szervezők egy Virtuális Valóságon 
alapuló játékot is készítettek, melyben való 
részvételhez egy applikációt kellett a játé-
kosabb kedvű vendégeknek a telefonjukra 
telepíteni. 

A plenáris ülést követően idén is a meg-
szokott négy szekcióban (általános, mód-
szertani, költségvetési és informatikai) 
folyt a munka. Az idei évben az érdekesebb 
és aktuális szakmai kérdéseket bemuta-
tó és megvitató előadásokon túlmenően 
egyre több informatikai témájú előadás 
bukkant fel mind az általános, mind pedig 
a módszertani szekció repertoárján is, de a 
költségvetési szekció sem maradt el e téren 
az önkormányzati körökben működő ASP 
rendszerek bemutatásával. A résztvevők 
egy gondolatébresztő előadás keretében 

áttekinthették, hogy merre megy a könyv-
vizsgálat a digitalizáció korában, majd 
nagy vitákat indító prezentáció segítsé-
gével vették végig, hogy vajon elveszik-e a 
gépek a könyvvizsgálók munkáját. Ugyan-
csak nagy érdeklődés övezte az általános 
adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsola-
tos előadásokat. 

A konferencia végén zajló pódiumvitán 
rengeteg szó esett a könyvvizsgálói mun-
ka digitalizciójáról, s mint elhangzott, a 
szakmában egyre nagyobb az igény a gaz-

dasági informatikusok iránt. A plenáris 
ülés a kamarai életműdíjak átadásával ért 
véget. A díjazó testület a dr. Bartók Nagy 
András tiszteletére alapított életműdíjat 
munkássága elismeréseként dr. Róth Jó-
zsefnek adományozta; a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamaráért Életműdíjat dr. Ladó 
Juditnak, a posztumusz díjat Torma Jó-
zsefnek ítélte oda.

A konferenciáról bővebben olvashat a ka-
mara honlapján, ahonnan egyúttal az elő-
adásokat is letöltheti: https://www.mkvk.
hu/kamarai/esemenyek/okk2018/okk2018 

Az előadásaiból idén is készül e-learning 
tananyag, melyet előre láthatóan október 
végétől tudnak megtekinteni kreditpontos 
előadások között.

Az életműdíj átadásról bővebben az 
alábbi linkeken tud tájékozódni:

Dr. Bartók Nagy András Életműdíj 2018
https://w w w.mk vk.hu / kamarai /

elimeresek /BNA _eletmudij/BNA _
eletmudij_2018 

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Élet-
műdíj 2018 

https://w w w.mk vk.hu / kamarai /
elimeresek/MKVK_eletmudij/MKVK_
eletmudij_2018 

VÁLTOZÓ VILÁG – VÁLTOZÓ KÖNYVVIZSGÁLAT – 
beszámoló a XXVI. Országos Könyvvizsgálói konferenciáról
Idén szeptemberben huszonhatodik alkalommal került megrendezésre a szakma 
legrangosabb összejövetele, az Országos Könyvvizsgálói Konferencia. A rendezvénynek 
idén is Visegrád adott otthont, ahol a tavalyival azonos létszámban megjelent résztvevők 
számára a szakma kiválóságai tartottak érdekes és izgalmas előadásokat.

Zsúfolásig megtelt előadóterem a XXVI. Országos Könyvvizsgálói Konferencián

Dr. Ladó Judit, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj díjazottja, valamint  
Dr. Róth József, a Dr. Bartók Nagy András Életműdíj díjazottja

https://www.mkvk.hu/kamarai/elimeresek/BNA_eletmudij/BNA_eletmudij_2018
https://www.mkvk.hu/kamarai/elimeresek/MKVK_eletmudij/MKVK_eletmudij_2018
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

2018. július–augusztus hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Augusztunyi Sándorné 001924 2018.06.11. 000004 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Baráth László 001418 2018.07.01. 000304 Somogy kérelemre
Bikkiné Tóth Ágnes 000766 2018.06.05. 001257 Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre
Bodor Jánosné 003004 2018.07.01. 004655 Budapest kérelemre
Bóka Béla  003013 2018.06.30. 002776 Budapest kérelemre
Borosné Ujj Rózsa Anna 005980 2018.06.30. 006059 Fejér kérelemre
Buró László  003049 2018.06.28. 007993 Budapest kérelemre
Dóka Péterné 002123 2018.06.30. 004264 Bács-Kiskun kérelemre
Farkas Istvánné 002623 2018.06.28. 001397 Hajdú-Bihar kérelemre
Fehér Andrásné 000781 2018.06.30. 004622 Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre
Gál Andrásné 004350 2018.06.11. 001571 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Garami Ferenc 000359 2018.06.30. 000212 Fejér kérelemre
Garay László Sándorné 003683 2018.07.01. 002970 Budapest kérelemre
Illés Zoltánné 004928 2018.06.30. 008099 Budapest kérelemre
Inotai János  003469 2018.04.20. 007547 Budapest hivatalból
Ispánovity Mártonné 003472 2018.07.06. 004746 Budapest kérelemre
Kékesi Judit  004724 2018.06.30. 008122 Budapest kérelemre
Koczóné Földi Mária 001220 2018.06.30. 004839 Pest kérelemre
Kocsis Emma 003913 2018.06.30. 003232 Budapest kérelemre
 Kutasiné Fekete Ágnes 
Erzsébet  002189 2018.06.18. 002296 Bács-Kiskun kérelemre
Lencse Rita  005708 2018.07.01. 005732 Budapest kérelemre
Dr. Malasics András 000393 2018.07.04. 007627 Budapest kérelemre
Márton Tibor 003279 2018.06.30. 008700 Budapest kérelemre
Nagy Ildikó  005092 2018.06.07. 004881 Csongrád kérelemre
Pánger Lászlóné 005716 2018.07.06. 005746 Zala kérelemre
Pelikán László 004049 2018.05.26. 004188 Budapest elhunyt
Ponyiné Oszvald Katalin 000203 2018.07.01. 002175 Nógrád kérelemre
Ruzsányi Tiborné  005474 2018.06.30. 005502 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre
Sári Ildikó  000552 2018.06.30. 007242 Csongrád kérelemre
Szabó Ferencné 002391 2018.06.28. 008600 Budapest kérelemre
Széllné Tóth Ibolya Mária 007027 2018.07.04. 008271 Csongrád  kérelemre
Torma József 002051 2018.06.03. 000158 Szabolcs-Szatmár-Bereg  elhunyt
Dr. Tóth Imre 000860 2018.06.30. 001349 Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre
Varga Józsefné 004490 2018.06.30. 001704 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Vári Imre   000870 2018.06.19. 001358 Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre
Végh Judit  005437 2018.06.18. 005445 Budapest kérelemre
Vitéz Tamás  006286 2018.06.28. 001699 Budapest kérelemre
Volenszki Miklós 002246 2018.06.30. 002353 Bács-Kiskun kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
 Név Nyilvántartási  A módosítás Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma megnevezése oka
AGRIA PRIVÁT Kft. 000916 2018.07.10. Heves kérelemre 
Auditech Kft. 001862 2018.07.10. Budapest kérelemre 
Baráth Könyvvizsgáló Kft. 001593 2018.07.10. Somogy kérelemre 
BBM AUDIT Kft. 002659 2018.07.10. Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre 
Correct Partners Bt. 001677 2018.07.10. Budapest kérelemre 
CZÉG AUDIT Kft. 001329 2018.07.10. Budapest kérelemre 
EUROFORSZ Kft. 000117 2018.07.10. Budapest kérelemre 
Fehérné Kft. 001133 2018.07.10. Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre 
Három Könyvelő Kft. 001201 2018.07.10. Komárom-Esztergom kérelemre 
Hitelesítő Kft. 000971 2018.07.10. Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre 
KONSULTEAM Kft. 001529 2018.07.10. Jász-Nagykun-Szolnok kérelemre 
„KÖNYV-SZAK” Kft. 001530 2018.07.10. Budapest kérelemre 
Márton és Társai Bt. 000887 2018.07.10. Budapest kérelemre 
NOTEC-FER Kft. 001725 2018.07.10. Bács-Kiskun kérelemre 
SIGNO ’96 Könyvvizsgáló Kft. 000472 2018.07.10. Csongrád kérelemre 
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SZATVÁRI AUDITOR Kft. 001606 2018.07.10. Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre 
Szintetika Audit Kft. 001004 2018.07.10. Komárom-Esztergom kérelemre 
VOLENSZKI-AUDIT Kft. 002388 2018.07.10. Bács-Kiskun kérelemre 

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele
 TRAD Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. 004296 2018.07.10. Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Cseh Enikő  007090 2018.07.10. Budapest kérelemre 
Csikós Erzsébet 000494 2018.07.10. Csongrád kérelemre 
Ferenczi Péterné 002143 2018.07.10. Bács-Kiskun kérelemre 
Hauser Ernőné 004358 2018.07.10. Győr-Moson-Sopron kérelemre 
Jellinekné Deák Izabella 000267 2018.07.10. Komárom-Esztergom kérelemre 
Dr. Lajtai Katalin 003513 2018.07.10. Budapest kérelemre 
Sipos Ferenc 007075 2018.07.10. Budapest kérelemre 
Szatvári Tibor 005120 2018.07.10. Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre 
Szlama Mária 000102 2018.07.10. Heves kérelemre 
Tarpataki Jánosné 006106 2018.07.10. Budapest kérelemre 
Tóth Károlyné 004698 2018.07.10. Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Maczó István 007333 2018.07.10. Hajdú-Bihar kérelemre

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI 
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2018.06.22.)
53/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a mi-
nőségellenőrzési módszertani kézikönyv 
1. számú mellékletét képező minőségel-
lenőrzési eljárási szabályzat, valamint a 
11. és 29/b. számú melléklet előterjesztés 
szerinti módosítását, illetve a 28/b/2. 
számú mellékletet. 

A 2018. június 22-én elfogadott módo-
sítások 2018. július 1-én lépnek hatályba 
azzal, hogy a módosított/újonnan elfo-
gadott mellékleteket a 2018. július 1-ét 
követően induló minőségellenőrzésekre 
kell alkalmazni.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a 13. számú mellékletet 2018. 
július 1. napjával hatályon kívül helyezi.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége felkérte a minőségellenőrzési bi-
zottságot azon kamarai javaslat előkészí-
tésére, amely azt célozná, hogy az egyedi 
megbízás ellenőrzésére kiterjedő kamarai 
és könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósá-
gi minőségellenőrzés során egységesen 
80 % fölötti számszaki eredmény adjon 
„megfelelt” minősítést.

 Név Nyilvántartási  A módosítás Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma megnevezése oka

A kamara elnöke előtt esküt tettek
Név Nyilvántartási szám Területi szervezet

2018. július 4. napján 

Kissné Fazekas Erika 007384 Budapest
Kónya Zsolt 007383 Budapest
Majer Péter 007386 Fejér
Sebó Andrea 007385 Budapest

2018. július 23. napján

Emmerné Stamler Erzsébet 007388 Komárom-Esztergom
Kertész Gabriella 007391 Csongrád 
Láng Noémi 007390 Budapest
Németh Julianna  007387 Budapest
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54/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége átvilágítási megbízásokra vonatko-
zó magyar nemzeti standardokként elfo-
gadta az ISRE 2400. témaszámú „Múltra 
vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilá-
gítására szóló megbízások”, valamint az 
ISRE 2410. témaszámú „Az évközi pénz-
ügyi információknak a gazdálkodó füg-
getlen könyvvizsgálója által végrehajtott 
átvilágítása” című nemzetközi standard 
előterjesztés szerinti – magyar sajátossá-
gokkal kiegészített – szövegét.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége bizonyosságot nyújtó szolgálta-
tásokra szóló megbízásokra vonatkozó 
magyar nemzeti standardokként elfogad-
ta az ISAE 3000. témaszámú „Múltbeli 
pénzügyi információk könyvvizsgálatán 
vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízá-
sok”, valamint az ISAE 3400. témaszá-
mú „Jövőre vonatkozó pénzügyi infor-
mációk vizsgálata” című nemzetközi 
standard előterjesztés szerinti – magyar 
sajátosságokkal kiegészített – szövegét.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége kapcsolódó szolgáltatásokra 
vonatkozó magyar nemzeti standardok-
ként elfogadta az ISRS 4400. témaszámú 
„Megbízás pénzügyi információk meg-
állapodás szerinti vizsgálatának vég-
rehajtására”, valamint az ISRS 4410. 
témaszámú „Összeállításra vonatkozó 
megbízások” című nemzetközi standard 
előterjesztés szerinti – magyar sajátossá-
gokkal kiegészített – szövegét.

Az előzőek szerinti, az átvilágítási-, a 
bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra 
szóló megbízásokra, valamint a kapcso-
lódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar 
nemzeti standardok a Közfelügyeleti 
Hatóság jóváhagyását követő napon lép-
nek hatályba azzal, hogy az alkalmazás 

kezdetére vonatkozó rendelkezéseket az 
egyes standardok - a nemzetközi stan-
dardok hatálybalépésétől és alkalmazá-
sától eltérően – külön tartalmazzák.

A standardok hatálybalépésével egy-
idejűleg a korábban hatályban volt átvi-
lágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgál-
tatásokra szóló megbízásokra, valamint 
a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó 
magyar nemzeti standardok a hatályukat 
veszítik azzal, hogy a jelen határozattal 
elfogadott magyar nemzeti standardok 
alkalmazásának kezdetét megelőzően 
azokat továbbra is alkalmazni kell.

A jelen határozattal elfogadott magyar 
nemzeti standardok a közfelügyeleti ha-
tóság jóváhagyását követően a kamara 
honlapján kihirdetésre kerülnek. 

55/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a ka-
mara 2018. I. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatást.

56/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a 2018. II. félévi munkatervét az 
előterjesztés szerint elfogadta.

57/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége tudomásul vette a XXVI. Orszá-
gos Könyvvizsgálói Konferencia szerve-
zéséről szóló tájékoztatást.

58/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége tudomásul vette a 2018. évi kö-
telező szakmai továbbképzés előkészíté-
séről szóló tájékoztatást.

59/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a minőség-

ellenőrzési bizottság MB/0863-5/2017. 
sorszámú határozatát helybenhagyta.

60/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a felvé-
teli bizottság FEB/0150-4/2018. sorszá-
mú határozatát helybenhagyta.

61/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége tudomásul vette az integrációs 
kérdéskörrel foglalkozó munkacsoport 
munkaanyagát, egyúttal felkérte a főtit-
kári hivatalt az együttműködés lehetsé-
ges jogi kereteinek megvizsgálására és 
kidolgozására.

62/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a stratégiai irányok meghatá-
rozása mellett tudomásul vette a szerve-
zeti struktúra kérdéskörével foglalkozó 
munkacsoport munkaanyagát, egyúttal 
a szervezeti átalakítások részleteinek ki-
dolgozására kérte fel a munkacsoportot.

63/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége jóváhagyta az „Excel Pivot 
a könyvvizsgálatban” videó oktatási 
anyag megrendelését a kamara központi 
szervei 2018. évi üzemgazdasági tervé-
nek terhére.

64/2018. (06.22.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége az Accountancy Europe 2018. 
március 21-i  brüsszeli üléséről szóló úti 
jelentést tudomásul vette.

Budapest, 2018. június 29.
 Dr. Pál Tibor s.k.
 elnök
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TÁJÉKOZTATÓ A TÉRÍTÉSMENTES E-LEARNING 
KÉPZÉSEKRŐL
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata szerint az éves továbbképzési 
kötelezettség teljesítéséhez a kamarai tag könyvvizsgálóknak az általános továbbképzés nem közpon-
tilag szervezett részén belül távoktatási (e-learning) képzésben is részt kell venniük és ilyen módon 
legalább 4 kreditpontot kell megszerezniük.

A Kamara e kreditpontok megszerzését 
idén is elősegíti azzal, hogy tagjai részé-
re térítésmentesen biztosítja a hozzá-
férést az Oktatási Központ e-learning 
rendszerében elérhető távoktatási 
előadásokhoz, amelyek között számos, 
az aktuális szabályozást feldolgozó tan-
anyag érhető el, akár a speciális minősí-
tésekhez kapcsolódóan is. 

Az előző évekhez képest változás, hogy 
egy-egy választott távoktatási előadás 
igény esetén akár többször is megte-
kinthető – az első és az ismételt meg-
tekintések összesen 8 kredit értékben 
vehetőek igénybe egy-egy érintett által. 
Fontos azonban, hogy kreditpont tény-
legesen csak az egyes tananyagok első 
megtekintéséért számolhatóak el, egy 
adott film ismételt megnézése már nem 
jár a kreditértékének tényleges bejegy-
zésével. (A 8 kreditnyi keret azonban az 
előadás névleges kreditpont értékével 

ez esetben is csökken, tehát az ismételt 
megtekintések a teljes megtekintési ke-
ret terhére elszámolásra kerül!) Az idei 
évben addig megtekintett tananyagok is-
métlésére is lehetőség van, ha az Ön által 
elérhető maximum 8 kreditnyi mennyisé-
get még nem merítette ki.

Amennyiben eddig még nem je-
lentkezett távoktatási képzésre és 
élni kíván a térítésmentes lehető-
séggel, az igénybevétel menetéről 
az alábbi linken tájékozódhat:

h t t p s : // w w w. m k v k o k . h u /
tajekoztato-e-learning-kepzesrol-
konyvvizsgalok-reszere

Fontos, hogy a tananyagok el-
éréséhez a Kamara honlapján 
keresztül, ügyfélkapus belépéssel 
történő bejelentkezés szükséges, 
ezért kérjük, mindenképpen a 
fenti linken elérhető tájékoztatás 
szerint regisztrálja jogosultságát!

A távoktatási anyagok teljesítésének 
végső határideje 2018. december 31., 
24:00 óra (magyar idő szerint). Ezen idő-
pontot követően befejezett filmért sajnos 
nincs lehetőség a kreditet jóváírni! 

Aktuális távoktatási kínálat
(A kínálat az év során folyamatosan bő-

vül a köztestülettel egyeztetett tananyagok-
kal.)

Speciális minősítéshez
●  IFRS 16 – az új lízing standard – 2 

kredit; IFRS speciális minősítéshez
●  IFRS 15 – amit a vevői szerződések-

ből származó 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 könyvvizs-
gálók számára-pénztár; biztosítók; 
hitelintézet; befektetési vállalkozás; 
kibocsátó – 2 kredit; pénzügyi intéz-
ményi, befektetési vállalkozási, biz-
tosítói, kibocsátói, pénztári speciális 
minősítéshez

●  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2. A 
könyvvizsgálói különjelentésről szó-
ló új standard ismertetése – 2 kredit; 
pénzügyi intézményi, befektetési, biz-
tosítói speciális minősítéshez

●  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3. Könyv-
vizsgálói jelentések változása; Külön-
jelentés, avagy szektorok könyvvizs-
gálói jelentésdömpinggel – 2 kredit; 
pénzügyi intézményi, befektetési vállal-
kozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári 
speciális minősítéshez

●  Könyvviteli szolgáltatást végzők kö-
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Az Európai Unió Általános Adatvé-
delmi Rendelete (GDPR) 2018. május 
25-étől vált kötelezően alkalmazandó-
vá, amely számos új feladat elé állítja a 
könyvvizsgálókat is. A Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara már több lépést tett 
annak érdekében, hogy megkönnyítse 
tagjai számára a GDPR által megkövetelt 
teendőkre való felkészülést. A Könyv-
vizsgálói Konferencia például kiemelten 
kezelte ezt a kérdést, de a Kamara hon-
lapján is elérhető egy GDPR tájékoztató.

A rendelet kiemelt hangsúlyt fektet 
az Adatvédelmi Tisztviselők szerepére, 
akik az egyes adatkezelőknél azt hivatot-
tak szolgálni, hogy a szervezeten belül a 
GDPR rendelkezéseinek megfelelően foly-
jon az adatkezelés és az adatfeldolgozás.

Ideális választás lehet az Adatvédelmi 
Tisztviselő feladataira egy jó rendszer-
szemlélettel rendelkező közgazdász, 
jogász, vagy informatikus is. Akinek 
ehhez csak a speciális, adatvédelmi fel-
készültsége hiányzik, azokat várja Ok-
tatási Központunk ősztől induló 1 na-
pos és 2 napos alapozó Adatvédelmi 
Tisztviselő (DPO) képzéseire illetve 
új, gyakorlatorientált továbbképzése-
ire. A szakmabéliek számára fontos, 
hogy a képzés alkalmassá teszi a részt-
vevőt arra is, hogy a könyvvizsgálati 

munka során felismerje az adatvédelmi 
nem-megfelelés eseteit, valamint felké-
szítést ad az adatvédelemmel összefüg-
gő belső ellenőri feladatok ellátására.

A kurzusokról a részletes tudnivalók  
az alábbi linken keresztül érhetőek el 

az Oktatási Központ honlapján:
https://mkvkok.hu/rendezveny

telező továbbképzése államháztar-
tási szakterületen 2018 - nem költ-
ségvetési szervnél foglalkoztatott 
mérlegképes könyvelők számára – 2 
kredit; költségvetési speciális minősí-
téshez

További előadások:
●  Információbiztonság az Egységes 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tük-
rében – 2 kredit

●  Kötelezettségek számviteli elszámo-
lása – 2 kredit

●  Üzemi, üzleti eredményt csökkentő 
tételek számviteli elszámolása – 2 
kredit

●  Számla adatszolgáltatás szabályai és 
gyakorlata – 2 kredit

●  Transzferárazás – új rendelet, új kö-
telezettségek – 2 kredit

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

●  A felszámolási- és a végelszámolási 
eljárás 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 szakem-

bereknek 2018-ban tudniuk kell – 2 
kredit

Az Oktatási Központ honlapjára történt 
átirányítást és belépést/regisztrációt, va-
lamint a jelentkezési lap kitöltését köve-
tően a szabadon választhat a kínálatban 
megtalálható előadásaink közül, amelyek 
a könyvvizsgálói kreditpontokon túl a 
regisztrált adótanácsadók, adószakér-
tők, okleveles adószakértők, könyvviteli 
szolgáltat továbbképzésébe beszámítha-
tó krediteket is adnak, így a kamarai tag-
sággal járó továbbképzési kötelezettség 
teljesítése mellett egyidejűleg e szakmai 
továbbképzésekhez is gyűjthetőek pontok.
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A könyvvizsgáló szakma számára napjainkban a munkaerőhiány is komoly 
kihívást jelent. Ahhoz, hogy gördülékenyen végezhessék a napi operatív fel-
adataikat, sokszor nélkülözhetetlen egy felkészült asszisztens közreműködése 
is. Erre figyelemmel szeretnénk munkatársaik számára ajánlani az Oktatási 
Központ Könyvvizsgáló-asszisztens tanfolyamát.

A 2,5 hónapos képzés célja, hogy a résztvevő alkalmassá váljon a könyvvizs-
gáló irányítása mellett a könyvvizsgálathoz kapcsolódó részfeladatok elvégzé-
sére, a könyvvizsgálati munka szakértő segítésére. A képzésre olyan érdeklődők 
jelentkezhetnek, akik rendelkeznek vállalkozási szakos mérlegképes könyvelő 
képesítéssel, vagy szakirányú (közgazdász) felsőfokú végzettséggel.

A tanfolyamról a részletes tudnivalók az alábbi linken keresztül érhetőek el 
az Oktatási Központ honlapján:

https://www.mkvkok.hu/konyvvizsgalo_asszisztens_kepzes

https://mkvkok.hu/rendezveny
https://www.mkvkok.hu/konyvvizsgalo_asszisztens_kepzes
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KONFERENCIA PROGRAM

Digitális Pénzügyi
Asszisztens

Digitalizáció a könyvelésben

TUDJON MEG TÖBBET!

www.otpebiz.hu

•  Online számlázó és vállalkozói 

•  Digitális számla tárolás

•  Kereskedelmi számlák és bankszámla 

•  Könyvelő által bekészíthető utalási 

•  Számlák és bankszámla tranzakciók 

•  Várható fizetendő ÁFA számítás

•  „NAV-ra kész” - integrált NAV 

•  Nem csak OTP ügyfeleknek

kimutatások exportálása

tételek (adó, bér és járulék)

automatikus összepárosítása

adatszolgáltatás

internetbank




