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1. Általános továbbképzés központi-
lag szervezett része

Az éves kreditszámból 4 kreditet – kö-
telező jelleggel – központi szervezésű 
továbbképzésen kell megszerezni, az itt 
szerzett kreditek, csak a tárgyévben ér-
vényesíthetők. A továbbképzés közpon-
tilag szervezett részének előadásai az 
elmúlt évekhez hasonlóan ősszel kezdőd-
nek, amelyekről pontos felvilágosítást a 
megyei szervezetek adnak a tagjainak. 
2018-ban a tavalyi évhez hasonló módon 
a kötelező rész tananyaga elektronikus 
formában jelenik meg. A tananyag a Ka-
mara honlapjáról letölthető. 

2. Az általános továbbképzés nem 
központilag szervezett része
●  Az éves kreditszámból 8 kredit kama-

rai szervezet által vagy annak részvéte-
lével, illetve a kamara által elfogadott 
társaság, intézmény által szervezett 
továbbképzéseken, valamint hazai és 
nemzetközi konferencián, a kamara ál-
tal elismert témakörökben szerezhető 
meg. Többletkreditek esetében maxi-
mum 4 kredit a következő évre átvihető.

●  A speciális minősítéssel rendelkező 
kamarai tagok – a szabadon válasz-
tott kreditpontokon belül – minősíté-
senként az alábbi számú kreditpontot 
kötelesek a minősítésükhöz tartozó 
szakmai témában szervezett tovább-
képzésen megszerezni:

a) IFRS minősítés 2 kreditpont
b) költségvetési minősítés 2 kreditpont
c) pénzügyi intézményi minősítés 
 1 kreditpont

d) befektetési vállalkozási minősítés 
 1 kreditpont
e) pénztári minősítés 1 kreditpont
f) biztosítói minősítés 1 kreditpont
g) kibocsátói minősítés 1 kreditpont

A c)-g) pont szerinti minősítések bárme-
lyike vonatkozásában szerzett többletkre-
ditek a c)-g) pont szerinti többi minősítések 
teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak.

A speciális továbbképzésen megszer-
zett kreditek csak a tárgyévben érvénye-
síthetőek.
●  Az általános továbbképzés nem köz - 

pontilag szervezett részén belül szer - 
zett kreditpontokból évente legalább 
4 kreditpontot e-learning képzési for-
ma keretében kell teljesíteni.

Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási 
Központ Kft. közreműködésével bizto-
sít minden tagja számára 8 kreditpont 
mértékben térítésmentesen elvégezhető 
tanfolyamokat. 

A teljesített kreditpontok a tanfolyam le-
hallgatását követően azonnal jóváíródnak, 
és a saját adatoknál megtekinthetőek.

A 8 kredit értékű, térítésmentesen elér-
hető képzés teljesítése után természetesen 
arra is lehetőség van, hogy ki-ki saját költ-
ségén további elektronikus tananyagokat 
vegyen igénybe, amiről az MKVK OK Kft. 
számlát állít ki az igénybevevőknek.

A megtekintés tudnivalóiról az Oktatá-
si Központ honlapján (www.mkvkok.hu) 
részletesen tájékozódhat.

AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA  
A 2018-BAN TELJESÍTENDŐ KREDITPONTOKRÓL
Ezúton szeretnénk tájékoztatni tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy 2018-ban a kamarai tag 
könyvvizsgálóknak a szakmai továbbképzést a következő módon kell teljesíteniük: az összegyűjtendő 
kreditek minimális száma 20. (A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok esetén a megszerzendő kreditek minimális száma 8.)

https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/kozponti_tananyag/kozponti_tananyag_2018
https://mkvkok.hu/
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3. Önképzés
Az önképzés kreditpontjainak nyilván-

tartása a könyvvizsgáló saját felelőssége. 
Az önképzés ellenőrzése:

– Főfoglalkozású kamarai tagok eseté-
ben a MER szabályzat ellenőrzése során.

– Szüneteltető kamarai tagok ese-
tében a státuszváltás során a felvételi 
bizottság ellenőrzi az önképzés kredit-
pontjait.

Az önképzés támogatása érdekében az 
oktatási bizottság nem kötelező jellegű 
ajánlást tesz közzé a kamara honlapján. 
http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/
tovabbkepzes/onkepzes 

65. életévüket betöltött szüneteltető 
kamarai tagok továbbképzési kötele-
zettsége
●  Az évenként megszerzendő kreditek 

minimális száma 8 (központilag szer-
vezett rész: 4 kredit, általános tovább-
képzés nem központilag szervezett 
része: 4 kredit)

●  A minősítéssel rendelkezők esetében 
a minősítéshez kapcsolódó kreditpont 
megszerzése kötelező.

●  Az e-learning képzés nem kötelező.
●  A megszerzett kreditek csak a tárgyév-

ben érvényesíthetőek.
Szakmai továbbképzés teljesítésével 

kapcsolatos kérelmek
1. Központilag szervezett tovább-

képzés 4 kreditjének e-learning képzé-
si forma keretében történő teljesítése

Amennyiben a kamarai tag a szakmai 
továbbképzésen, vagy annak egy részén 
tőle független ok (különösen tartós be-
tegség, szülés, 1 év alatti gyermekott-
honi gondozása, tartós külföldi munka-
végzés) miatt nem tud személyesen részt 
venni, az oktatási bizottság kérelemre a 
tárgyévre vonatkozóan engedélyezheti 
részére az általános szakmai továbbkép-
zés központilag szervezett 4 kreditjének 
e-learning képzési forma keretében tör-
ténő teljesítését. 

A kérelem benyújtásának határideje 
a tárgyév november 30-a azzal, hogy 
a kérelemmel egyidejűleg a kérelmet 
megalapozó körülményeket igazolni 
kell.

2. Felmentési kérelem szakmai to-
vábbképzés alól

Amennyiben a kamarai tag különö-
sen méltányolandó egyedi külső kö-
rülmények miatt az e-learning képzési 
forma szerinti engedélyezésével sem 
tud a szakmai továbbképzés követelmé-
nyeinek maradéktalanul eleget tenni, az 
oktatási bizottság kérelemre a tárgyév 
szakmai továbbképzési követelménye-
inek teljesítése alól részben vagy egé-
szében mentesítheti. A kérelem benyúj-
tásának határideje a tárgyév december 
31-e azzal, hogy a kérelemmel egyidejű-
leg a kérelmet megalapozó körülménye-
ket igazolni kell. 

 Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök

TUDNIVALÓK A 2018. ÉVI E-LEARNING KÉPZÉSEKRŐL
Alig pár hét maradt hátra az évből, ne 
halogassa e-learning kötelezettségének 
teljesítését! Érdemes mielőbb szétnézni 
a kamara e-learning kínálatában, hogy 
idejében összegyűjtse minden szükséges 
kreditjét.

Mint ahogy arról a Könyvvizsgálók 
lapjában is folyamatosan tájékozódhat-
tak, a Kamara továbbra is térítésmen-
tesen biztosítja tagjai részére a szakmai 
továbbképzési szabályzat által előírt, 
e-learning formában teljesítendő 4 kre-
ditpont megszerzésének lehetőségét az 
Oktatási Központ e-learning rendszerén 
keresztül. 

Az ünnepekig hátra lévő munkanapo-
kon az Oktatási Központ Kft. munka-
társai készséggel állnak tagjaink segít-
ségére, ám azt követően a telefonos és 
személyes ügyfélszolgálatuk már nem 
üzemel, az év végéig már csak elektroni-
kus levélben tudnak segítséget kérni. 

Ezúton hívjuk fel tagjaink figyelmét, hogy
●  azon tagjainknak, akiknek minősíté-

sükre tekintettel speciálisan minősített 
kreditre van szüksége, lehetőség sze-
rint ezeket a krediteket gyűjtsék össze. 

●  Aki adótanácsadó, adószakértő, vagy 
okleveles adószakértő is, kérjük, le-
gyen figyelemmel az egyes oktatási 
anyagok adós kreditjeinek számára is 
a tananyagok közötti választás során.

●  A már megtekintett oktatási anyagok 
ismételt megnézésére is van lehetőség, 
ám minden oktatási anyag csak egy al-
kalommal ér krediteket - ahogy az sem 
szerezhet krediteket ugyanazon tan-
anyag távoktatási megtekintésével, aki 
tanteremi oktatás keretében már részt 
vett az adott előadáson. (Az ismételt 
megtekintés ellenben az összesen megte-
kinthető távoktatási film személyenkénti 
8 könyvvizsgálói kreditnyi mennyiségét 
terheli!)

●  Az egyes távoktatási anyagok megte-
kintése során valamennyi ellenőrző-
kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy 
a vonatkozó kreditek jóváírásra kerül-
jenek.

●  Amennyiben érdekesnek tűnik egy 
előadás, ám az mégsem nyeri el tet-
szését, és nem azt szeretné megte-
kinteni, az első ellenőrző kérdés előtt 
választható az „eldobás” funkciónak 
köszönhetően „büntetlenül” másik 
előadást választhat a megkezdett he-
lyett. 

●  Az egyes megtekintésre kiválasztott 
távoktatási anyagnak letölthető a pre-
zentációja is (feltéve persze, hogy az 
előadó átadta azt). Amíg nem fejezte 
be a kiválasztott film megtekintését, 
addig a film melletti felületről, a meg-
tekintést követően pedig a film listá-
ban az adott film mellett éri el a már 
megtekintett filmek prezentációit.

http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/onkepzes
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76/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bi-
zottság FBH-92/2018. sorszámú határo-
zatát megváltoztatta és a fegyelmi eljárást 
a kamarai tag költségvetési minősítésé-
nek időközbeni visszavonására tekintettel 
megszüntette.

77/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a fellebbezést elbírálva a fegyelmi 
bizottság FBH-69/2018. sorszámú hatá-
rozatát megváltoztatta, és a kamarai tag 
esetében fegyelmi büntetésként a Kkt. 49. 
§ szerinti költségvetési minősítés meg-
vonását kezdeményezi. Az elnökség az 
alapszabály 450/A. pontja alapján – az I. 
fokú fegyelmi eljárás költségtérítésének 
helybenhagyása mellett – 30.000.-Ft II. 
fokú fegyelmi eljárási költségtérítés meg-
fizetésére kötelezte az eljárás alá vontat.

78/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a felvételi bizottság FEB/0255-
2/2018. számú határozata elleni felleb-
bezést annak elkésettségére tekintettel 
visszautasítja.

79/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége elfogadta „A XXVI. Országos 
Könyvvizsgálói Konferencia értékelése, 
tájékoztató a konferencia pénzügyi el-
számolásáról, döntés a XXVII. Országos 
Könyvvizsgálói Konferencia helyszínéről 
és időpontjáról” című előterjesztést.

80/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és jóváhagyta a 
kamara okleveles könyvvizsgálói szak-
képzési és vizsgaszabályzatának és mel-
lékleteinek előterjesztés szerinti módo-
sítását azzal, hogy a kamarai törvény 
vonatkozó módosításai az egységes szer-
kezetű szabályzat szövegében átvezetés-
re kerülnek. A okleveles könyvvizsgálói 
szakképzési és vizsgaszabályzata és mel-

lékletei módosításának hatályba lépésé-
hez a közfelügyeleti hatóság egyetértése 
szükséges.

81/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a főtitkári hivatal 2018. III. negyed-
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette, a tájékoztató melléklete 
szerinti terven felüli kötelezettségvállalá-
sokat utólagosan jóváhagyta.

82/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége elfogadta a különbözeti vizs-
gaszabályzat előterjesztés szerinti mó-
dosítását, egyúttal a vizsgaszabályzat 
mellékleteit hatályon kívül helyezi.

83/2018. (10.26.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége az Accountancy Europe2018. 
szeptember 26-27-i taggyűléséről készült 
útijelentést tudomásul vette.
Budapest, 2018. november 5.

 Dr. Pál Tibor s.k.
 elnök

https://allyoucanmove.hu/hirek/teszteld-az-aycm-sportpass-t-december-31-ig-tarto-husegidovel

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK 
ÉRDEMI HATÁROZATAI 
(2018.10.26.)

https://allyoucanmove.hu/hirek/teszteld-az-aycm-sportpass-t-december-31-ig-tarto-husegidovel
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2018. október hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Ábrahám Zsuzsa 007250 2018.09.27. 008662 Budapest kérelem
Botos Valéria 003035 2018.10.01. 002797 Budapest kérelem
Csikós Erzsébet 000494 2018.09.05. 006740 Csongrád kérelem
Dr. Galambos Vilmosné 001168 2018.10.01. 002429 Pest kérelem
Hauser Ernőné 004358 2018.09.28. 001579 Győr-Moson-Sopron kérelem
Kovács Mariann 002314 2018.09.18. 000444 Vas kérelem
Lőrincz Tibor 000286 2018.09.11. 000885 Budapest kérelem
Macsi Ilona  006491 2018.09.09. 006675 Budapest elhunyt
Mészárosné Bálint Judit 007259 2018.09.19. 008677 Borsod-Abaúj-Zemplén kérelem
Nagyházy Edit 001286 2018.07.29. 004004 Pest elhunyt
Paisné Takács Mária 004512 2018.09.13. 007678 Budapest kérelem
Szabó Katalin 001350 2018.09.12. 002583 Pest kérelem
Szilágyi Barnabásné 000946 2018.09.18. 000816 Tolna kérelem
Tarpataki János Istvánné 006106 2018.09.26. 006204 Budapest kérelem
Várfalvi Erzsébet 002351 2018.09.04. 004990 Vas kérelem
Dr. Vértesi Elemér 004231 2018.09.19. 003937 Budapest kérelem

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
 Név Nyilvántartási  A módosítás Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma megnevezése oka
Biankó Trió Szolgáltató Bt. 002197 2018.10.02.  Csongrád kérelemre 
Dancsa és Társa Kft. 001021 2018.10.02.  Budapest kérelemre 
Dinexum Gazdasági Tanácsadó Kft. 004278 2018.10.02.  Budapest kérelemre 
Ecocomplex Könyvvizsg. és Tanácsadó Kft. 000608 2018.10.02.  Pest kérelemre 
G’Audit Kft.  000807 2018.10.02.  Pest kérelemre 
Lőrincz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 002298 2018.10.02.  Budapest kérelemre 
Reorg-Audit Könyvvizsgáló Kft. 001304 2018.10.02.  Budapest kérelemre 
Savexe Kft.  002699 2018.10.02.  Vas kérelemre 
Várfalvi Könyvvizsgáló Kft. 000727 2018.10.02.  Vas kérelemre 

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele
Adótanár Debrecen Kft. 004299 2018.10.02.  Hajdú-Bihar kérelemre 
In Data Veritas Bt. 004300 2018.10.02.  Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Izsa Ilona  000702 2018.10.02.  Veszprém kérelemre 
Juhász Ildikó 003500 2018.10.02.  Budapest kérelemre 
Kállay Gergely 007175 2018.10.02.  Budapest kérelemre 
Molnár Ilonka 003337 2018.10.02.  Budapest kérelemre 
Somogyi Rita 006396 2018.10.02.  Csongrád kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Csepreghy Beatrix 006971 2018.10.02.  Budapest kérelemre

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA Főszerkesztő: Dr. Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke  |  Felelős szerkesztők: Barsi 
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Szerkesztőség: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.  |  Kiadja: K4A Lapkiadó Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) Felelős kiadó: 
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A kamara elnöke előtt esküt tettek
2018. október 19. napján 

Név Nyilvántartási szám Területi szervezet
Ferenczi Szilvia 007392 Budapest
Mester Melinda 007393 Budapest
Rohonczi Tamás Máté 007394 Budapest
Turzó Péter 007389 Budapest
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TÉRÍTÉSMENTES E-LEARNING KÉPZÉS

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
továbbra is térítésmentesen biztosítja 
tagjai részére a szakmai továbbképzési 
szabályzat által előírt, e-learning formá-
ban teljesítendő 4 kreditpont megszer-
zésének lehetőségét az Oktatási Központ 
e-learning rendszerén keresztül.

A könyvvizsgálók számára összeállí-
tott távoktatási kínálatban már 26 elő-
adás közül választhatnak az érdeklődők. 
Az anyagok között ez évben is számos, az 
aktuális számviteli szabályozást, a szám-
viteli környezetet érintő témát feldolgo-
zó előadás érhető el, valamint speciális 
minősítéshez megszerzendő krediteket 
biztosító anyagok is megtalálhatóak.

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

Az elektronikus tananyagok a Ka-
mara oldalán keresztül, ügyfélkapus 

belépéssel érhetőek el. A térítésmentes 
lehetőség igénybevételéhez a jogosult-
ság ellenőrzése szükséges, ezért első 
alkalommal mindenképpen a Kamara 
oldaláról indulva kell bejelentkezni a kép-
zésre, de a későbbiekben is egyszerűbb 
a hozzáférés az anyagokhoz a Kamara 
honlapjáról indulva.

A távoktatási anyagokkal az e-learning 
formában előírt továbbképzési részen 
túl az általános továbbképzési részhez 
vagy akár az önképzéshez is gyűjthető-
ek pontok. E mellett az adótanácsadók, 
adószakértők, okleveles adószakértők 
továbbképzéséhez, valamint a Pénzügy-
minisztérium által regisztrált könyvvi-
teli szolgáltatást végzők továbbképzé-
séhez is szerezhetőek kreditpontok, 
mivel az e-learning képzési programok e 
szakmai területekhez szintén rendelkez-
nek minősítéssel.

A választott előadás(ok) teljesítését kö-
vetően a megszerzett kreditek a Kamara 
integrált rendszerében automatikusan 
jóváírásra kerülnek.

Az idei továbbképzéshez e lehetőség 
keretében 2018. december 31-éig befe-
jezett távoktatási előadásokkal szerez-
hetőek kreditpontok, de már most ér-
demes lehet bejelentkezni az e-learning 
képzésre, hogy megismerjék a rendszert 

és a kínálatot, illetve tájékozódjanak a 
technikai tudnivalókról.

A részletes információk 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 tananyagokkal.

Speciális minősítéshez
●  Könyvvizsgálói Konferencia 2018/1. 

4400-as támogatások vizsgálata; Pénz - 
mosás a gyakorlatban; Az új IFRS-ek 
 (IFRS9, IFRS15, IFRS16) bevezeté sé-
nek könyvvizsgálati kihívásai

  2 kredit; IFRS, valamint pénzügyi intéz-
ményi 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 könyvvizs-

gálók számára-pénztár; biztosítók; 
hitelintézet; befektetési vállalkozás; 
kibocsátó

  2 kredit; pénzügyi intézményi, befekte-
tési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, 
pénztári speciális minősítéshez

●  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.
  A könyvvizsgálói különjelentésről szó-

ló új standard ismertetése
  2 kredit; pénzügyi intézményi, befekteté-

si, biztosítói speciális minősítéshez
●  Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3. 
  Könyvvizsgálói jelentések változása; 

E-LEARNING

https://www.mkvkok.hu/tajekoztato-e-learning-kepzesrol-konyvvizsgalok-reszere
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Különjelentés, avagy szektorok könyv-
vizsgálói jelentésdömpinggel

  2 kredit; pénzügyi intézményi, befekte-
tési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, 
pénztári speciális minősítéshez

●  Könyvviteli szolgáltatást végzők kö-
telező továbbképzése államháztartási 
szakterületen 2018 - nem költségvetési 
szervnél foglalkoztatott mérlegképes 
könyvelők számára 

  2 kredit; költségvetési speciális minősí-
téshez

További előadások
●  Előkészületben: 2018-as év eleji, évkö-

zi és elfogadott 2019-es adótörvény vál-
tozások (EKHO, KATA, új adóeljárási 
szabályok, áfa, egyéb adók) – 2 kredit

●  Előkészületben: 2018-as év eleji, év-
közi és elfogadott 2019-es adótörvény 
változások egyes kérdései (TAO, KIVA, 
SZJA, TB) – 2 kredit 

●  Előkészületben: Saját tőke - esetta-
nulmányok, példák a tőkeműveletekre, 
probléma felvetések a gyakorlatból és 
azok megoldásai – 2 kredit

●  Könyvvizsgálói Konferencia 2018/2. 
Elvárási rés a könyvvizsgálati tevé-
kenység folyamatában; Az átalakulá-
sok aktuális kérdései – 2 kredit

●  Könyvvizsgálói Konferencia 2018/3. 
Manipulatív minták és technikák felis-
merése a kommunikáció során; GDPR-
ről érthetően; GDPR hatása a könyv-
vizsgálati kockázatokra – 2 kredit

●  Könyvvizsgálói Konferencia 2018/4. 
Merre megy a könyvvizsgálat a di gi-
ta li zá ció korában; Elveszik-e a gépek 
a munkánkat?; Felhőalkalmazások a 
könyvvizsgálatban – 2 kredit

●  Kötelezettségek számviteli elszámolása 
– 2 kredit

●  Üzemi, üzleti eredményt csökkentő té-
telek 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

●  Információbiztonság az Egységes 
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükré-
ben – 2 kredit

●  A pénzegység alapú statisztikai minta-
vétel elmélete és gyakorlata – 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 ge - 
neráció a munka világában; Milyen je-
lentést adjak ki? – 2 kredit

Adótörvény-változások 2019.>>
Elfogadták a jövő évi adócsomagot. A 

változásokról az elsők között tájékozód-
hat a 2018. december 5-én megrendezésre 
kerülő Adótörvény-változások 2019. kon-
ferenciánkon. A rendezvényen többek kö-
zött a Pénzügyminisztérium és a NAV el-
ismert szakértői foglalják össze az Adózás 
rendjével, valamint a legfontosabb adó-
nemekkel (áfa, SZJA, TAO-KIVA, egyéb 
adók) kapcsolatos tudnivalókat.

A pénzmosás megelőzésével 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalók>>
Bár a pénzmosás részmozzanatait al-

kotó egyes műveletek önmagukban szinte 
mindig legálisak, a műveletsorozat egésze 
az eredetleplezési célzat miatt illegális. 

Emiatt nagyon fontos, hogy a Pmt. hatá-
lya alá tartozó szolgáltatók felismerjék a 
pénzmosás gyanús eseteket és megfele-
lőképpen járjanak el kapcsolódóan. 2018. 
december 3-án a vonatkozó gyakorlati 
tudnivalókról Dr. Gál István László, a 
Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető 
professzora tart előadást Oktatási Köz-
pontunk szervezésében.

Továbbra is fókuszban a GDPR!
A GDPR rendelet a foglalkoztatással 

összefüggő adatkezelésekre is jelentős 
hatást gyakorolt. Dr. Kéri Ádám 2018. 
december 7-én A foglalkoztatással össze - 
függő adatkezelések>> című előadá-
sában többek között arra is kitér, hogy 
foglalkoztatási jogviszonyban mely sze-

mélyes, és különleges adatok kezelése jog-
szerű, valamint milyen tájékoztatási köte-
lezettség áll fenn a munkaerő toborzással 
kapcsolatban, illetve hogyan valósulhat 
meg jogszerű keretek között a munkavál-
laló minősítése, különféle ellenőrzése, a 
munkavégzés helyére történő beléptetés, 
avagy az elektronikus megfigyelés. Ezt az 
előadást a foglalkoztatás részterületének 
szabályozása iránt érdeklődnek ajánljuk, 
elsősorban azoknak, akik még nem vettek 
részt Oktatási Központunk Adatvédelmi 
Tisztviselő (DPO) képzésén. Akik pedig 
már részt vettek ilyen képzésen, azok szá-
mára 2018. december 10-11-én két napos 
gyakorlatorientált Adatvédelmi Tisztvi se-
lő (DPO) továbbképzést>> szervezünk, 
amely alkalmassá teszi a résztvevőt arra 
is, hogy felismerje az adatvédelmi nem-
megfelelés eseteit, valamint felkészíti az 
adatvédelemmel összefüggő belső ellen-
őrzési, illetve audit feladatok ellátására.

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
az Oktatási Központ szervezésében

https://mkvkok.hu/rendezveny&action=show&mszam=0277001294&alcsop=1
https://mkvkok.hu/rendezveny&action=show&mszam=0299001053&alcsop=1
https://mkvkok.hu/rendezveny&action=show&mszam=0299001047&alcsop=1
https://mkvkok.hu/rendezveny&action=show&mszam=0299001052&alcsop=1
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MKVK HÍREK

Tájékoztató a könyvvizsgáló cégek és kamarai tag könyvvizsgálók kötelező rotációjáról és a nyújtható 
egyéb szolgáltatásokról a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben

Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozata 
frissítette tájékoztatóját a közérdeklő-
désre számot tartó gazdálkodói körben 
tevékenykedő könyvvizsgáló cégek és 
kamarai tag könyvvizsgálók kötelező ro-
tációjáról és a nyújtható egyéb szolgálta-
tásokról. 

A 2016. június 4-én hatályba lépett a 
Ktv. módosítása, továbbá 2016. június 17-
től alkalmazandó az Audit Reform Ren-
delet (mely Magyarországon közvetlenül 
beépült a jogrendbe). Ezen jogszabályok, 
különös tekintettel az átmeneti rendelkezé-
sekre, sok kérdést vetnek fel, melyeket ezen 
felhívásban igyekszünk megválaszolni. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon ol-
vasható felhívás nem teljes körű, így kérjük 
a megjelölt jogszabályok tanulmányozását.

A közérdeklődésre számot tartó gaz-
dálkodó meghatározáshoz a következő 

jogszabályok együttes értelmezése szük-
séges: Audit Reform Rendelet, Beszá-
moló Irányelv, Hitelintézetek Felügyelete 
Irányelv, Ktv., Hpt, Bszt., Tpt, Bit. 

https://w w w.mkvk.hu/szer vezet/
t a g o z a t o k / p t t / t a g o z a t i h i r e k /
k o z e r d e k l o d e s _ r o t a c i o _
szolgaltatasok_20181105 

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók  
és biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard

A hitelintézetek, befektetési szolgálta-
tók és biztosítók könyvvizsgálói által 
készítendő könyvvizsgálói különjelen-
tésre vonatkozó Ajánlás-t egy új magyar 

nemzeti standard váltja fel. A standar-
dot a Közfelügyelet jóváhagyta, így az 
hatályos a 2017. évről és az azt követő 
évekről készítendő különjelentésekre.

Az új nemzeti standard a könyvvizs-
gálók által nyújtott kapcsolódó szolgál-
tatásokra vonatkozó magyar nemzeti 
standardok közé kerül majd besorolásra 
és az alábbi linkre kattintva érhető el 
(a megjelenő oldal alján): https://www.
mkvk.hu/tudastar/standardok/egyeb/
egyeb_standardok 

A standardhoz kötelezően figyelembe 
veendő MNB ajánlásokat a kamara hon-
lapján találja az alábbi linkre kattintva: 
ht tps://w w w.mk vk .hu /szer ve zet /
t a g o z a t o k / p t t / t a g o z a t i h i r e k /
kozlemeny_kulonjelentes_20181026 

A különjelentés készítéséhez és az 
ajánlásokkal kapcsolatos könyvvizsgá-
lói munka elősegítése érdekében a Pénz- 
és Tőkepiaci Tagozat módszertani se-
gédleteket készített, melyek ugyancsak 
a fenti linken található hivatkozásokról 
tölthetők le.

MKVK PTT KÖZLEMÉNYEI

https://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/kozerdeklodes_rotacio_szolgaltatasok_20181105
https://www.mkvk.hu/tudastar/standardok/egyeb/egyeb_standardok
https://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/kozlemeny_kulonjelentes_20181026



