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A Szakértői Bizottság, a Kkt. 138. §  
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt 
feladatának eleget téve előkészítette a 
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Stan-
dard (MNKS) felülvizsgálatát, amely 
az MNKS részét képező nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok közül 11 db 
módosított nemzetközi standard ma-
gyar nyelvű fordításának az aktualizálá-
sa miatt vált szükségessé.

A kamara elnöksége 52/2018. (06.04.) 
számú határozatával 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 módosított 
és magyar nyelvre lefordított szövegét, 
amelyek az elfogadott szövegnek meg-
felelő tartalommal az MNKS-be beépí-
tésre kerültek. Az elnökség ezzel együtt 

kisebb módosításokat fogadott el az 
MNKS törzsszövegében is.

Az előzőek mellett megtörtént az 
átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokra szóló megbízásokra, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra 
vonatkozó magyar nemzeti standardok 
felülvizsgálata is. A felülvizsgált magyar 
nemzeti standardok szövegét az elnök-
ség a 2018. június 22-i ülésén fogadta el.

Az MNKS, valamint az említett to-
vábbi nemzeti standardok hatályba 
lépéséhez a könyvvizsgálói közfelügye-
leti feladatokat ellátó szervezet (Köz-
felügyeleti Hatóság) jóváhagyása szük-
séges, melyre 2018. szeptember 14-én 
került sor. 

A standardok hatálybalépésével egy-
idejűleg a korábban hatályban volt 
átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó 

szolgáltatásokra szóló megbízásokra, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatások-
ra vonatkozó magyar nemzeti standar-
dok a hatályukat veszítik azzal, hogy az 
újonnan elfogadott nemzeti standardok 
alkalmazásának kezdetét megelőzően 
azokat továbbra is alkalmazni kell.

A jóváhagyott standardok a kamara 
honlapján az alábbi linkeken érhetőek el:
●  2018. december 15. után végződő üz-

leti évek könyvvizsgálatára alkalma-
zandó standardok 
 https://www.mkvk.hu/tudastar/stan-
dardok/konyvvizsgalati_standardok/
standardok_20181215 

●  Egyéb standardok
 https://w w w.mk vk.hu/tudastar/
standardok/egyeb/egyeb_standar-
dok_20181010

ÚJ STANDARDOK A HONLAPON
Felkerültek a honlapra a 2018. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára 
alkalmazandó standardok, valamint a könyvvizsgáló által végzett – könyvvizsgálaton kívüli 
– könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
Magyar Nemzeti Standardok.

Az 1990-es évek illetve a 2000-es évek közepe között 
született, ún. digitalis bennszülött generáció hamarosan 
munkába áll. A világ munkaerejének harmadát ők képvi-
selik majd, így nem csak a politikai döntéshozóknak, de 
minden szakmának is érdeke megismerni motivációjukat, 
melyből kiderülhet, hogyan lehet egy hivatást vonzóvá ten-
ni számukra. 

A könyvvizsgálók világszervezete (IFAC) által kiadott 
tanulmány a világon az első tanulmány mely mélységében 
is vizsgálja a generáció karrierválasztási preferenciáit. A 

G20 országokban végzett átfogó, nemzetközi tanulmány az 
IFAC honlapjáról az alábbi linken érető el – angol nyelven:

http://www.ifac.org/system/files/uploads/PPRAG/
IFAC_GenZ_Report_FINAL.pdf

IFAC TANULMÁNY 
Hogyan tegyük vonzóvá 
szakmánkat a Z generáció 
számára?

�https://www.mkvk.hu/tudastar/standardok/konyvvizsgalati_standardok/standardok_20181215
�https://www.mkvk.hu/tudastar/standardok/egyeb/egyeb_standardok_20181010
http://www.ifac.org/system/files/uploads/PPRAG/IFAC_GenZ_Report_FINAL.pdf
https://www.mkvk.hu/tudastar/standardok/konyvvizsgalati_standardok/standardok_20181215
https://www.mkvk.hu/tudastar/standardok/egyeb/egyeb_standardok_20181010
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AZ MKVK PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZATÁNAK  
ŐSZI RENDEZVÉNYEI
A Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának 
vezetősége a Kamara Budapest Fővárosi 
helyi szervezetével közösen ősszel két fél-
napos (egy egész napos) szakmai napot 
szervez, melyek helyszíne a Villányi Úti 
Konferenciaközpont (1113 Budapest Villá-
nyi út 11-13.)

Időpont: 2018. november 22. délelőtt 9.00 
– 12.30

Témák: 
●  Bevezetés, tagozati hírek
●  BÉT - mi történik a tőzsdén mostanában?
●  Az IFRS 9 bevezetésének kihívásai, az 

átállás éve
●  Taggyűlés

A rendezvényen való részvételért max. 
2 - IFRS, pénzügyi intézményi, befekteté-
si vállalkozási, pénztári, biztosítási (az Ön 
választása szerint) - minősített kreditpon-
tot szerezhet. 

Időpont: 2018. november 22. délután 
13.00 – 16.30

Témák: 
●  Tőkekövetelmények és azok számítása a 

pénz és tőkepiaci szervezeteknél – likvi-
ditási kockázat

●  Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók 
számára – befektetési vállalkozás, kibo-
csátó + pénztár + biztosító + hitelintézeti

●  A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és mun-
kája a 2018-es évben, avagy a könyvvizs-
gálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével
A rendezvényen való részvételért max. 

2 - pénzügyi intézményi, befektetési vál-
lalkozási, pénztári, biztosítási - minősített 
kreditpontot szerezhet. 

Ezen két fél napos programon túl továb-
bi egy nap több modulból álló e-learning 
formájában lesz elérhető hamarosan a kol-
legák számára. Az e-learning formájában 
elérhető szakmai előadások nem fognak át-
fedést mutatni az „élő” szakmai nap prog-
ramjával. 

A PTT térítésmentes szakmai napjára 
jelentkezni – kizárólag ügyfélkapus beje-

lentkezést követően - a kamara honlapján 
keresztül az alábbi linkre kattintva lehet 
2018. november 1-ig: https://www.mkvk.
hu/szolgaltatasok/rendezvenyek 

A fenti rendezvényeken túl, a következő 
kisebb létszámú kerekasztal beszélgetése-
ket (workshop-okat) tervezzük megszer-
vezni még az idén (a jelentkezők létszá-
mának függvényében). Jelentkezni 2018. 
november 10-ig a ptt@mkvk.hu e-mail 
címen lehet.

A befektetési alapok könyvvizsgálatának 
specialitásai, gyakorlati problémák, kérdé-
sek és válaszok

A pénztárak könyvvizsgálatának specia-
litásai, a gyakorlati problémák, kérdések és 
válaszok

A biztosítók könyvvizsgálatának specia-
litásai, a gyakorlati problémák, kérdések és 
válaszok

A befektetési vállalkozások könyvvizs-
gálatának specialitásai, a gyakorlati prob-
lémák, kérdések és válaszok 

A kerekasztal beszélgetések pontos idő-
pontjáról később küldünk tájékoztatást!

Bővebb információ a kamara honlapján.
Agócs Gábor

MKVK PTT elnöke

A Kamara Minőségellenőrzési bizottságának javaslatára kifejlesztésre 
került és elérhetővé vált a Kit-ben, valamint a kamarai útmutatóban 
meghatározottak szerinti szűrőrendszer megfelelő működtetését 
elősegítő webes lekérdezési lehetőség.

Pénzmosással kapcsolatos  
ügyfél-átvilágítás

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és va-
gyoni korlátozó intézkedések végrehaj-
tásáról szóló törvény (a továbbiakban: 
Kit.) 3. § (6) bekezdése értelmében a 
szolgáltatónak rendelkeznie kell olyan 
szűrőrendszerrel, amely biztosítani 
képes a pénzügyi és vagyoni korláto-
zó intézkedéseket elrendelő uniós jogi 
aktusok és ENSZ BT határozatok ha-
ladéktalan és teljes körű végrehajtását. 
A szűrések teljesítése során keletkezett 
adatokat a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és meg-
akadályozásáról szóló törvény szerinti 
előírásokkal összhangban a szolgáltató 
a szűrés végrehajtásától számított nyolc 
évig köteles megőrizni.

A kamarai törvény 4. § (8) bekezdése 
alapján kiadott kamarai kötelező jellegű 
kamarai útmutató V. fejezete szerint a 
könyvvizsgáló olyan szűrőrendszert 

működtet, amely biztosítani képes a 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézke-
déseket elrendelő uniós jogi aktusok és 
ENSZ BT határozatok haladéktalan és 
teljes körű végrehajtását.

A szűrések végrehajtását a könyv-
vizsgálónak írásban rögzítenie kell és a 
dokumentumokat visszakereshető mó-
don a szűréstől számított 8 évig köteles 
megőrizni, valamint azokat a felügyeleti 
ellenőrzés során bemutatni.

A kamara a minőségellenőrzési bi-
zottság kezdeményezésére a Kit. 3. 
§-ában és a kamarai útmutató V. feje-
zetében előírt szűrőrendszer megfelelő 
működtetése érdekében webes lekérde-
zési lehetőséget fejlesztett ki. A prog-
ramról bővebben a kamara honlapján 
tájékozódhat: 

https://www.mkvk.hu/szabalyozas/
penzmosas/penzmosas_kozlemenyek/
FATF_ellenorzes_20181011 

https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek
https://www.mkvk.hu/szabalyozas/penzmosas/penzmosas_kozlemenyek/FATF_ellenorzes_20181011
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KAMARAI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI 
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2018.09.28.)
65/2018. (09.28.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fe-
gyelmi bizottság FBH-1/2018. sorszá-
mú határozatát megváltoztatta, és a 
kamarai tagot a fegyelmi büntetés mér-
séklésével, módosított indokolás mel-
lett 100.000.-Ft pénzbírsággal sújtot-
ta. Az elnökség az alapszabály 450/A. 
pontja alapján – az I. fokú fegyelmi eljá-
rás költségtérítésének helybenhagyása 
mellett – 30.000.-Ft II. fokú fegyelmi 
eljárási költségtérítés megfizetésére 
kötelezte az eljárás alá vontat.

66/2018. (09.28.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége a fellebbezést elbírálva a 
fegyelmi bizottság FBH-32/2018. sor-
számú határozatát megváltoztatta és a 
fegyelmi eljárást a kamarai tag költség-
vetési minősítésének időközbeni visz-
szavonására tekintettel megszüntette.

67/2018. (09.28.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége a fellebbezést elbírálva a 
fegyelmi bizottság FBH-33/2018. sor-
számú határozatát megváltoztatta és 
a kamarai taggal szembeni fegyelmi 
eljárást a kamarai tagsági jogviszony 
időközbeni megszűnésére figyelemmel 
– hatáskör hiányában – megszüntette.

68/2018. (09.28.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége a fellebbezést elbírálva a 

felvételi bizottság FEB/0194-5/2018. 
sorszámú határozatát helybenhagyta.

69/2018. (09.28.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége a 68/2018. (09.28.) számú 
határozatával elbírált fellebbezéssel 
összefüggésben felkérte a kamara fe-
gyelmi megbízottját arra, hogy vizs-
gálja meg a rendkívüli kamarai mi-
nőségellenőrzés kezdeményezésének 
szükségességét.

70/2018. (09.28.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a 
kamara 

2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót.

71/2018. (09.28.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége a főtitkári hivatal 2018. II. 
negyedévi tevékenységéről szóló tájé-
koztatót tudomásul vette, a tájékoztató 
melléklete szerinti terven felüli köte-
lezettségvállalásokat utólagosan jóvá-
hagyta.

72/2018. (09.28.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége a  2018. évi tag-, és hoz-
zájárulási díjbevétel alakulásáról, az 
adatszolgáltatásból levonható követ-

keztetésekről szóló tájékoztatót tudo-
másul vette.

73/2018. (09.28.) számú elnökségi 
határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Elnöksége a 2018. évi minőségellen-
őrzési konferencia értékeléséről szóló 
előterjesztést tudomásul vette.

74/2018. (09.28.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a 
minőségellenőrzési módszertani ké-
zikönyv 1. számú mellékletét képező 
minőségellenőrzési eljárási szabályzat, 
valamint a 15., 18/a-b. és 32. számú 
melléklet előterjesztés szerinti módo-
sítását.

A 2018. szeptember 28-án elfogadott 
módosítások 2018. október 1-én lépnek 
hatályba azzal, hogy a módosított mel-
lékleteket a 2018. október 1-ét követő-
en induló minőségellenőrzésekre kell 
alkalmazni.

75/2018. (09.28.) számú elnökségi 
határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége az Accountancy Europe 2018. 
június 21-i  brüsszeli üléséről szóló úti 
jelentést tudomásul vette.

Budapest, 2018. október 5.

Dr. Pál Tibor s.k.
elnök

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA Főszerkesztő: Dr. Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke  |  Felelős szerkesztők: Barsi 
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2018. szeptember hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Barát Katalin 002938 2018.08.23. 007955 Budapest kérelemre
Dr. Dobos Gáborné 005260 2017.12.05. 006807 Budapest elhunyt
Fodor Réka  005748 2018.08.16. 005748 Budapest kérelemre
Dr. Herner Ernő 003410 2017.11.24. 008730 Budapest elhunyt
Horváthné Kuti Ágnes 004365 2018.08.27. 001585 Győr-Moson-Sopron kérelemre
Dr. Jakab Imre 001975 2018.08.29. 000068 Szabolcs-Szatmár-Bereg kérelemre
Jasper Zsuzsanna 001288 2018.08.30. 008724 Pest kérelemre
Kádár Sándor 005653 2018.07.23. 005674 Budapest kérelemre
Kisházi Lászlóné  006598 2018.07.30. 006807 Csongrád kérelemre
Kiss Attila Károly 004583 2018.08.15. 004838 Heves kérelemre
Dr. Kosztyu Katalin 005472 2018.09.03. 007592 Budapest kérelemre
Lipták Erika  006202 2018.08.31. 007321 Fejér kérelemre
Matuska János 006482 2018.08.02. 006666 Békés kérelemre
Radványi Zsuzsanna 007099 2018.08.13. 008407 Veszprém kérelemre
Ribling Ferenc 004142 2018.07.10. 008261 Budapest kérelemre
Varga János Károlyné 004202 2018.07.15. 003914 Budapest elhunyt
Varga Jánosné Dr. 000627 2018.08.01. 001849 Csongrád elhunyt

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
 Név Nyilvántartási  A módosítás Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma megnevezése oka
Bonjour Audit and Tax Kft. 004196 2018.09.04. Budapest kérelemre 
 Csanád Audit Könyvvizsg. és Számv. Kft. 002327 2018.09.04. Csongrád kérelemre 
Ecoflux Könyvelő és Tanácsadó Kft. 004183 2018.09.04. Heves kérelemre 
 Greenstar Könyvszakértő és 
Vezetési Tanácsadó Kft. va.  002161 2018.09.04. Budapest kérelemre 
Hazai Könyvvizsgáló Kft.  001119 2018.09.04. Bács-Kiskun kérelemre 
 HERFA Könyvvizsgáló, Adótanácsadó  
és Ügyviteli Szolgáltató Kft. 000158 2018.09.04. Budapest hivatalból 
 KATA-CONTO Könyvvizsgáló, Könyvelő 
és Gazdasági Szolgáltató Kft. 001907 2018.09.04. Budapest kérelemre 
 Dr. Kosztyu és Társa Könyvelő  
és Könyvvizsgáló Kft. 001659 2018.09.04. Budapest kérelemre 
KÖVI-AUDIT Szolgáltató Bt. 001975 2018.09.04. Budapest kérelemre 
 KUTI AUDIT Könyvvizsgáló, 
Adószakértő és Tanácsadó Kft. 002310 2018.09.04. Győr-Moson-Sopron kérelemre 
Leopold Jones Gazdasági Tanácsadó Kft. 004274 2018.09.04. Budapest kérelemre 
Magyar Szakértői Társaság Kft. 004263 2018.07.16. Budapest kérelemre 
 NN Audit Könyvvizsgáló és Tanácsa. Kft. 002435 2018.09.04. Pest kérelemre 
PLD Consulting Kft. 004256 2018.09.04. Csongrád  kérelemre 
 SZEMY AUDIT Könyvvizsgáló és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft. 002294 2018.09.04. Budapest kérelemre 
Tiliák 2002 Szolgáltató Bt. 004236 2018.09.04. Veszprém kérelemre 
Triga-Inform Kft. 000111 2018.09.04. Pest kérelemre 
 Vadász és Társai Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Tanácsadó Kft. 001851 2018.09.04. Budapest kérelemre 
Vasi Könyvvizsgáló és 
Könyvelőiroda Kft. 002338 2018.09.04. Vas  kérelemre 

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele
100H Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 004297 2018.09.04. Budapest kérelemre 
 GREMADOR Számviteli, Tanácsadó,és  
Kereskedelmi Kft. 004298 2018.09.04. Hajdú-Bihar kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Bodócsy Ágnes 007117 2018.09.04. Budapest kérelemre 
Gion Gábor  005252 2018.09.04. Budapest kérelemre 
Tuka Marianna 005162 2018.09.04. Budapest kérelemre 
Vadász Gusztáv 004184 2018.09.04. Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Tóthné Csalló Edit 006856 2018.09.04. Pest kérelemre
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Térítésmentes e-learning képzés
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
továbbra is térítésmentesen biz-
tosítja tagjai részére a szakmai to-
vábbképzési szabályzat által előírt, 
e-learning formában teljesí-
tendő 4 kreditpont megszerzé-
sének lehetőségét az Oktatási 
Központ e-learning rendszerén 
keresztül. 
 

A könyvvizsgálók számára össze-
állított távoktatási kínálatban 
már 26 előadás közül választhat-
nak az érdeklődők. Az anyagok 
között ez évben is számos, az  
aktuális számviteli szabályozást, a 
számviteli környezetet érintő té-
mát feldolgozó előadás érhető el, 
valamint a speciális minősí-
téshez megszerzendő krediteket 
biztosító anyagok is megtalálha-
tóak. 
 

Az előző évekhez képest változás, 
hogy igény esetén egy-egy táv-
oktatási előadás többször is 
megtekinthető, az ismétlésekkel 
együtt összesen 8 kredit értékben 
választhatóak tananyagok.  
A 8 kreditnyi keret a választott elő-
adás kreditpont értékével csökken 
mind az első, mind az ismételt 
megtekintéskor, fontos azonban, 
hogy kreditpont ténylegesen 
csak az adott tananyag első 
megtekintéséért számolható 
el, az ismételt megnézés már 
nem jár a kreditértékének 
tényleges bejegyzésével! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elektronikus tananyagok a 
Kamara oldalán keresztül, 
ügyfélkapus belépéssel érhe-
tőek el. A térítésmentes lehetőség 
igénybevételéhez a jogosultság el-
lenőrzése szükséges, ezért első al-
kalommal mindenképpen a  
Kamara oldaláról indulva kell be-
jelentkezni a képzésre, de  
a későbbiekben is egyszerűbb  
a hozzáférés az anyagokhoz a  
Kamara honlapjáról indulva. 
 

A távoktatási anyagokkal az  
e-learning formában előírt to-
vábbképzési részen túl az általá-
nos továbbképzési részhez vagy 
akár az önképzéshez is gyűjthe-
tőek pontok. E mellett az adóta-
nácsadók, adószakértők,  
okleveles adószakértők  
továbbképzéséhez, valamint a 
Pénzügyminisztérium által  
regisztrált könyvviteli  
szolgáltatást végzők tovább-
képzéséhez is szerezhetőek 
kreditpontok, mivel az  
e-learning képzési programok e 
szakmai területekhez szintén ren-
delkeznek minősítéssel. 
 

A választott előadás(ok)  
teljesítését követően a megszer-
zett kreditek a Kamara  
integrált rendszerében  
automatikusan jóváírásra 
kerülnek. 

Az idei továbbképzéshez e lehető-
ség keretében 2018. december 
31-éig befejezett távoktatási 
előadásokkal szerezhetőek 
kreditpontok, de már most ér-
demes lehet bejelentkezni az  
e-learning képzésre, hogy megis-
merjék a rendszert és a kínálatot, 
illetve tájékozódjanak a technikai 
tudnivalókról. 
 

 

A részletes információk az 
alábbi linken keresztül érhe-
tőek el az Oktatási Központ 

honlapján: 
 

https://www.mkvkok.hu/tajekoz
tato-e-learning-kepzesrol-

konyvvizsgalok-reszere 
 

 
AKTUÁLIS KÍNÁLAT 

A kínálat az év során folyamatosan bővül a 
köztestülettel egyeztetett tananyagokkal. 

 

Speciális minősítéshez 
 Könyvvizsgálói Konferencia 2018/1.  

4400-as támogatások vizsgálata; 
Pénzmosás a gyakorlatban; Az 
új IFRS-ek (IFRS9, IFRS15, 
IFRS16) bevezetésének könyv-
vizsgálati kihívásai  
2 kredit; IFRS, valamint pénzügyi  
intézményi speciális minősítéshez 

 

 IFRS 16 
Az új lízing standard  
2 kredit; IFRS speciális minősítéshez  
 

 IFRS 15 
Amit a vevői szerződésekből  
származó bevétel standardról 
tudni kell 
2 kredit; IFRS speciális minősítéshez 
 

 IFRS 9 
Pénzügyi instrumentumok 
4 kredit; IFRS speciális minősítéshez 

 

 Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 1.  
Az MNB visszajelzései a könyv-
vizsgálók számára-pénztár; biz-
tosítók; hitelintézet; befektetési 
vállalkozás; kibocsátó 
2 kredit; pénzügyi intézményi, befektetési 
vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári 
speciális minősítéshez 

Új 

https://www.mkvkok.hu/tajekoztato-e-learning-kepzesrol-konyvvizsgalok-reszere
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 Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2. 

A könyvvizsgálói különjelentés-
ről szóló új standard  
ismertetése 
2 kredit; pénzügyi intézményi, befektetési, 
biztosítói speciális minősítéshez 
 

 Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3. 
Könyvvizsgálói jelentések válto-
zása; Különjelentés, avagy szek-
torok könyvvizsgálói  
jelentésdömpinggel 
2 kredit; pénzügyi intézményi,  
befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsá-
tói, pénztári speciális minősítéshez 

 

 Könyvviteli szolgáltatást  
végzők kötelező továbbképzése 
államháztartási szakterületen 
2018 - nem költségvetési szerv-
nél foglalkoztatott mérlegképes 
könyvelők számára  
2 kredit; költségvetési speciális  
minősítéshez 
 

További előadások 
        Könyvvizsgálói Konferencia 2018/2.  

Elvárási rés a könyvvizsgálati  
tevékenység folyamatában;  
Az átalakulások aktuális  
kérdései – 2 kredit 

 
       Könyvvizsgálói Konferencia 2018/3.  

Manipulatív minták és techni-
kák felismerése a kommuniká-
ció során; GDPR-ről érthetően; 
GDPR hatása a könyvvizsgálati 
kockázatokra – 2 kredit 

 

       Könyvvizsgálói Konferencia 2018/4.  

Merre megy a könyvvizsgálat a 
digitalizáció korában; Elveszik-e 
a gépek a munkánkat?;  
Felhőalkalmazások a könyvvizs-
gálatban – 2 kredit 

 

 Kötelezettségek számviteli  
elszámolása – 2 kredit 

 

 Üzemi, üzleti eredményt  
csökkentő tételek számviteli  
elszámolása – 2 kredit 

 

 Számla adatszolgáltatás  
szabályai és gyakorlata – 2 kredit 

 

 Transzferárazás – új rendelet, 
új kötelezettségek – 2 kredit 

 

 Az átalakulás, egyesülés, szétvá-
lás számviteli feladatai – 2 kredit 

 

 A felszámolási- és a végelszámo-
lási eljárás számviteli feladatai –  
2 kredit 

 

 Származékos (derivatív)  
ügyletek – 2 kredit 

 

 2018. évi változások az  
adóigazgatásban – 2 kredit 

 

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

 

 Amit a nonprofit szervezetek 
mellett működő pénzügyi ága-
zati szakembereknek 2018-ban 
tudniuk kell – 2 kredit 

 
 

 Információbiztonság az  
Egységes Adatvédelmi Rendelet 
(GDPR) tükrében – 2 kredit 

 

A pénzegység alapú statisztikai 
mintavétel elmélete és gyakor-
lata – 2 kredit 

 

 Könyvvizsgálói Konferencia 2017/1.  

Közfelügyeleti tapasztalatok; 
Minőségellenőrzési tanulságok; 
A könyvvizsgálat fegyelmi és  
etikai kérdései – 2 kredit 

 

 Könyvvizsgálói Konferencia 2017/2. 

Milyen jelentést adjak ki?; 
Könyvelési tételek vizsgálata  
informatikai eszközökkel;  
Különjelentés... – 2 kredit 

 

 Könyvvizsgálói Konferencia 2017/3. 

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

 

Új 

Új 

Új 

 
 
 
 

Adatvédelmi Tisztviselő (DPO) képzések és gyakorlatorientált továbbképzések>> 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) intézkedései, határozatai az elmúlt időben már 
élesen világítottak rá a jogszerű adatkezelés fontosságára. A szabályozásnak való megfelelésre való felkészülésben 
nyújt segítséget Oktatási Központunk Adatvédelmi Tisztviselő (DPO) képzések és gyakorlatorientált 
továbbképzések szervezésével. Az országszerte megvalósuló programok célja, hogy az egyes vállalkozások 
adatkezeléseiket a GDPR előírásaival teljes mértékben összhangba tudják hozni, ismerjék a rájuk vonatkozó ha-
zai és nemzetközi szabályozást és annak gyakorlatát, a felügyeleti szerv iránymutatásait, valamint a szabályozás-
ban rejlő rizikókat. A képzés alkalmassá teszi a résztvevőt arra is, hogy felismerje az adatvédelmi nem-megfelelés 
eseteit, valamint felkészíti az adatvédelemmel összefüggő belső ellenőrzési, illetve audit feladatok ellátására. 
 

Adótörvény-változások 2019.>> 
Lassan napvilágot látnak a 2019-es év adózását megatározó jogszabályi változások, amelyekről Ön az elsők között 
tájékozódhat a 2018. december 5-én megrendezésre kerülő Adótörvény-változások 2019.  
konferenciánkon. A rendezvényen többek között a Pénzügyminisztérium és a NAV elismert szakértői foglalják 
össze az Adózás rendjével, valamint a legfontosabb adónemekkel (áfa, SZJA, TAO-KIVA, egyéb adók) kapcsolatos 
változásokat, tudnivalókat. 
 

Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálatának aktuális kérdései>> 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyáron fogadta el az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és va-
gyonleltárak könyvvizsgálatára vonatkozó módszertani útmutatóját. Ennek kapcsán 2018. november 7-én 
Fridrich Péter és Simon Szilvia „Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálatának aktuális  
kérdései” címmel tart előadást, amelynek keretében betekintést nyerhetnek a jogutódlással történő vagy jog-
utódlás nélküli megszűnés folyamatainak speciális számviteli szabályozásába és az ehhez kapcsolódó  
könyvvizsgálati teendőkbe. 

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 
az Oktatási Központ szervezésében 

https://mkvkok.hu/adatvedelmi-tiszviselo-dpo-kepzes-es-felkeszito---orszagos
https://mkvkok.hu/rendezveny&action=show&mszam=0277001294&alcsop=1
https://mkvkok.hu/rendezveny&action=show&mszam=0299001049&alcsop=1
https://www.mkvk.hu/tudastar/utmutatok/atalakulas_2018
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MKVK PÁLYÁZATAI

Pályázati felhívás
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben 
jogi ismeretek, adózási ismeretek, szervezeti és vezetési ismeretek, közgazdaságtan és 
pénzügyek, számviteli információs rendszerek modulokhoz kapcsolódó vizsgáztatói 
feladatok ellátására

Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat 
I) fejezetének 73. pontjára tekintettel pályázatot ír ki az okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgáztatói feladatok 
ellátására. 

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető adat-
lapon lehet. A pályázati adatlaphoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 28. napja.

A vizsgáztatói feladatok ellátásának feltételei:

●  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfel-
ügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 142. §-ának (2) bekezdése értelmében a 
vizsgabizottság vizsgáztató tagja olyan szakember lehet, aki a vizsga tárgyában megfelelő elméleti tudással 
és gyakorlati (oktatási és vizsgáztatási) tapasztalatokkal rendelkezik. 

●  Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat I) fejezetének 73. pontja szerint – figyelemmel a 
Kkt. 94. §-ának (2) bekezdése is – a vizsgabizottság vizsgáztató tagjának csak minősített oktató kérhető fel.

●  A vizsgabizottság vizsgáztató tagjává a számvitel és elemzés, valamint a könyvvizsgálat és ellenőrzés modulok 
vizsgáinak esetében csak kamarai tag könyvvizsgáló nevezhető ki.

A vizsgáztatók kinevezése 5 évre szól.

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület bírálja 
el. Az elfogadott pályázóknak az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgáztatói névjegyzékébe történő felvételéhez 
a kamara elnökségének jóváhagyása szükséges, amely a közfelügyeleti hatóság egyetértésével válik hatályossá. A 
kinevezett vizsgáztatók száma tantárgyanként nem haladhatja meg a 20 főt.

A pályázat elbírálásának eredményét a kamara főtitkári hivatala közli a pályázókkal és a vizsgáztatói névjegyzé-
ket – az elnökségi, valamint miniszteri jóváhagyást követően – a kamara honlapján és a kamara lapjában (Könyv-
vizsgálók Lapja) közzéteszi. A vizsgáztatók nyilvántartását a kamara főtitkári hivatala vezeti. 

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: 
a főtitkári hivatal munkatársától, Máté Annától, a következő telefonszámon: +36 1 473-4541.

      Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület

www.mkvk.hu



