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Alig pár hét maradt hátra az évből, így – 
amennyiben még nem teljesítette ezt a kö-
telezettségét –, kérjük, ne halogassa! Ér-
demes mielőbb szétnéznie az e-learning 
kínálatban, hogy idejében összegyűjtse 
minden szükséges kreditjét.

Mint ahogy arról a honlapon, illetve a 
Könyvvizsgálók lapjában is folyamatosan 
tájékozódhattak, a Kamara továbbra is 
térítésmentesen biztosítja tagjai részére 
a szakmai továbbképzési szabályzat által 
előírt, e-learning formában teljesítendő 
4 kreditpont megszerzésének lehetősé-
gét az Oktatási Központ Kft. e-learning 
rendszerén keresztül. Sőt! A kamara 
tagjai 2018-ban már akár 8 kreditpont 
mértékben tekinthetnek meg térítésmen-
tesen tananyagokat a kínálatból, segítve 
ezzel az egyéb szükséges kreditpontok 
összegyűjtését is. A tudnivalókról rész-
letesen itt olvashat: https://mkvkok.
hu/tajekoztato-e-learning-kepzesrol-
konyvvizsgalok-reszere

Az ünnepekig hátra lévő munkanapo-
kon az Oktatási Központ Kft. munkatár-
sai szükség esetén készséggel állnak tag-
jaink rendelkezésére, ám azt követően a 
telefonos és személyes ügyfélszolgála-
tuk már nem üzemel. December 21-
től az év végéig már csak elektronikus 
levélben tudnak segítséget kérni prog-
ramozóiktól az esetleges informatikai 
jellegű problémák megfelelő megoldá-
sa érdekében. 

Ezúton hívjuk fel figyelmét az alábbi-
akra.
●  Azon tagjainknak, akiknek minősíté-

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

●  Aki adótanácsadó, adószakértő, vagy 
okleveles adószakértő is, kérjük, legyen 
figyelemmel az egyes oktatási anyagok 
adós kreditjeinek számára is a tan-
anyagok 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 elő-
adás, ám az mégsem nyeri el tetszését, 
és nem azt szeretné megtekinteni, az 
első ellenőrző kérdés előtt választható 
„eldobás” funkciónak köszönhetően 
„büntetlenül” másik előadást választhat 
a megkezdett helyett. 

●  Az egyes megtekintésre kiválasztott 
távoktatási anyagnak letölthető a pre-
zentációja is (feltéve persze, hogy az 
előadó átadta azt közzétételre). Amíg 
nem fejezte be a kiválasztott film meg-
tekintését, addig a film melletti felület-
ről, a megtekintést követően pedig a film 
listában az adott film mellett éri el a már 
megtekintett filmek prezentációit.
A 2018. december 31. 24:00 óra után el-

végzett e-learning előadásokat az Oktatási 
bizottság nem tudja beszámítani a 2018. 
évi kötelező továbbképzések teljesítésébe.

TUDNIVALÓK AZ E-LEARNINGRŐL
A Szakmai továbbképzési szabályzat szerint az általános továbbképzés nem központilag szervezett 
részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma 
keretében kell teljesíteni.
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MKVK PÁLYÁZATAI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzés 
szervezésére és folytatására jogosító „szakképző hely” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi 
LXXV. törvény előírásai szerint okleveles könyvvizsgálói képzést pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított felnőttkép-
zést folytató intézmény (szakképző hely) szervezhet és folytathat. 

Pályázni a kamaránál beszerzett adatlapon lehet, amelyet a kamara honlapjáról is letölthet (https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/
palyazat/kamarai/palyazat_szakkepzo_hely_20181205 ).

A pályázat előfeltétele a Kkt. 81. § (2) pontjában rögzítetteknek való megfelelés, azaz: „Kérelem alapján engedélyt kell adni okleveles 
könyvvizsgálói képzés megszervezésére és folytatására annak a felnőttképzést folytató intézményének, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a)  a közzétett nyilvános pályázati felhívás alapján érvényes pályázatot nyújtott be, 
b)  vállalja a pályázati felhívásban, továbbá az e törvényben, valamint a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgasza-

bályzatában meghatározott feltételek, követelmények teljesítését,
c)  a pályázat benyújtását megelőző három évben nem vonták vissza az engedélyét a 85. § (1) bekezdésének b) pontja alapján,
d)  az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette”

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében „az okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésének, folytatásának engedélyezése gazdálko-
dó számára” kamarai hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-
01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege   50 000 Ft.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
a)  a felnőttképzési engedély másolatát,
b)  a felnőttképzésre jogosító intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a szakképző helyre szóló engedély időtartama alatt:
 ba)   az oktatást a kamara által meghatározott képzési program szerint kizárólag a Kkt. 87. §-a szerinti minősített oktatók végzik,
 bb)  vállalja azt, hogy az intézmény a Könyvvizsgálat és ellenőrzés, a Számvitel és elemzés tantárgyak oktatásához 3-3, más 

tantárgyak oktatásához legalább 2-2 minősített oktatóval folyamatosan rendelkezik,
 bc)  csoportos képzés esetén az intézmény az oktatáshoz saját vagy bérbevett oktatási termekkel rendelkezik, és az okleveles 

könyvvizsgálói képzési programnak megfelelő oktatáshoz szükséges technikai feltételeket - beleértve a pénzügyi és számvi-
teli információs rendszerek tantárgy maximum 15 fős gyakorlati oktatására alkalmas számítógépes oktatótermet is - folya-
matosan biztosítja, 

 bd)  a kamara részére a nyilatkozatban vállalt feltételek teljesítése ellenőrzési lehetőségét biztosítja. 

A pályázatot elnyert felnőttképzést folytató intézmény a „szakképző hely” címet 5 évig használhatja, amennyiben azt a pályázatot 
kiíró – indokoltan - vissza nem vonja.

A pályázatok beérkezési határideje 2019. január 20. napja.

A szakképző helyre kiírt pályázatokat a kamara oktatási bizottsága 30 napon belül bírálja el. Az okleveles könyvvizsgálói képzési 
program szervezésére és folytatására szóló jogosultságot tartalmazó határozat a tevékenységre vonatkozó engedélyezési okiratnak 
minősül.

A pályázat elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal közli a pályázókkal és egyidejűleg a szakképző helyek listáját a kamara hon-
lapján és a kamara lapjában közzéteszi.

A szakképző helyek nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti. 

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

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-
45-41.

 MKVK Oktatási Bizottság
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KAMARAI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI 
KAMARA ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK 
ÉRDEMI HATÁROZATAI
(2018.11.23.)

84/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság 
FBH-76/2018. sorszámú határozatát meg-
változtatta és a fegyelmi eljárást a kamarai 
tag költségvetési minősítése időközbeni visz-
szavonásának kezdeményezésére tekintettel 
megszüntette.

85/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság 
FBH-82/2018. sorszámú határozatát meg-
változtatta, és az eljárás alá vont kamarai tag 
esetében fegyelmi büntetésként a Kkt. 49. § 
szerinti költségvetési minősítés megvonását 
kezdeményezi. Az elnökség az alapszabály 
450/A. pontja alapján – az I. fokú fegyelmi el-
járás költségtérítésének változatlanul hagyá-
sa mellett – az eljárás alá vontat 10.000.-Ft 
összegű II. fokú fegyelmi eljárási költségtérí-
tés megfizetésére kötelezte.

86/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Tes-
tület előterjesztésében rögzített javaslatnak 
megfelelően jóváhagyta az okleveles könyv-
vizsgálói képzés vizsgáztatói névjegyzékének 
kiegészítését, melynek hatályosulásához a 
közfelügyeleti hatóság egyetértése szüksé-
ges.

87/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
megtárgyalta és a 25. és 49. pont szövegének 
elhangzott pontosítása/kiegészítése mellett  
(„feladatból/feladatokból álló dolgozat” he-
lyett „egy vagy több kidolgozandó feladatból 
álló dolgozat”, az ACCA member mellett a 
fellow regisztráció elfogadása is) jóváhagyta 
a kamara szakmai minősítő vizsgaszabály-
zatának előterjesztés szerinti módosítását, 
melynek hatályba lépéséhez a közfelügyeleti 
hatóság jóváhagyása szükséges.

88/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
a pártoló személyi, pártoló szervezeti jogvi-
szony létesítéséről, illetve a „Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara által minősített könyvviteli 
szolgáltató” cím megszerzésének rendszeré-
ről elkészített koncepciót megtárgyalta és az 
elnökségi ülésen elhangzottak alapján annak 
átdolgozását javasolja.

89/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge elvetette a könyvvizsgáló jelöltek pártoló 
személlyé válásának lehetőségére irányuló 
szóbeli módosító indítványt.

90/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége az alapszabály újonnan beépítendő 
451.b) pontjának tervezett szövegét akként 
módosította, hogy a pártoló személyi jogvi-
szony létesítéséhez – egyéb feltételek mellett 
– okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes 
könyvelői szakképesítés és minisztériumi te-
vékenységi engedély (regisztráció) megléte 
szükséges.

91/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
az alapszabály módosítására irányuló előter-
jesztést akként módosította, hogy a pártoló 
szervezeti jogviszony létesítésének feltételei 
kiegészülnek a könyvviteli szolgáltatás vég-
zésére való jogosultsággal.

92/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
a kamara alapszabályának előterjesztés sze-
rinti módosítását a 90 és 91/2018 (11.23.). 
számú elnökségi határozat szerinti változ-
tatásokkal a kamara küldöttgyűlése részére 
elfogadásra javasolja azzal, hogy a pártoló 
személy, szervezet és szenior könyvvizsgáló 
előzetes regisztrációt követően vehet részt 
a területi szervezet taggyűlésén. A kamarai 
törvény vonatkozó módosításai az egységes 
szerkezetű alapszabály szövegében átveze-
tésre kerülnek. 

93/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
megtárgyalta a kamara szakmai továbbkép-

zési szabályzatának tervezett módosítását, 
és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti 
elfogadásra.

94/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
megtárgyalta a kamara mentori szabályzatá-
nak tervezett módosítását, és azt a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra azzal, 
hogy a kamarai törvény és az alapszabály vo-
natkozó módosításai az egységes szerkezetű 
alapszabály szövegében átvezetésre kerülnek.

95/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 
megtárgyalta és jóváhagyta a kamara új szak-
mai kompetencia vizsgaszabályzatának ter-
vezetét és azt kisebb stilisztikai pontosítások 
mellett a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti 
elfogadásra.

96/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a 2019. I. félévi munkatervét az elhangzott 
módosításokkal (a márciusi és áprilisi elnök-
ségi ülés, valamint a májusi küldöttgyűlés 
időpontjának 1 héttel korábbra hozatala, a 
januári elnökségi ülés napirendjének kiegé-
szítése a szervezeti struktúra kérdéskörével 
foglalkozó munkacsoport munkaanyagának 
megvitatásával, a januári elnökségi ülés 4. 
napirendi pontjának a márciusi elnökségi 
ülésre történő áttétele) az előterjesztés sze-
rint elfogadta azzal, hogy a kihelyezett elnök-
ségi ülés megtartásának kérdésében 2019. 
januárjában születne döntés.

97/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge  megtárgyalta és elfogadta a kamara 2018. 
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoz-
tatást.

98/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge az alábbi 2019. évi tervezési alapvetéseket, 
irányvonalakat fogadta el:
●  a területi szervezetek finanszírozására 

2019. évben a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően, a területi szervezetek finanszírozási 
modellje szerinti normatív alapon kerül sor, 
a területi szervezetek részére 2018. évben 
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2018. november hónapban átvezetett státuszmódosítások
Kamarai tagság megszűnése

 Név Nyilvántartási  A módosítás Igazolvány Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma sorszáma megnevezése oka
Balassa Bálint 001417 2018.10.31. 000303 Somogy  kérelemre
Biacsics László  004794 2018.10.12. 0007974 Budapest  kérelemre
Connerthné László Éva Ilona 003075 2018.10.30. 002813 Budapest  kérelemre
Csendes Béláné Dr. Solt Erika 003094 2018.10.15. 008626 Budapest  kérelemre
Csurgó Csabáné 005360 2018.10.16. 005342 Veszprém  kérelemre
Grósinger Gyuláné 002290 2018.10.30. 000420 Vas  kérelemre
Hargitai Lajos 004697 2018.10.31. 003050 Budapest  kérelemre
Horváth Csaba Lajos 001002 2018.10.04. 000661 Zala  kérelemre
Dr. Kalász Imre 002645 2018.10.16. 001419 Hajdú-Bihar  kérelemre
Lengyel Ferenc Zoltánné 002668 2018.10.13. 001442 Hajdú-Bihar  elhunyt
Terhes Zsuzsanna 000478 2018.10.31. 008651 Csongrád  kérelemre

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
 Név Nyilvántartási  A módosítás Területi szervezet A státuszváltozás
  szám  dátuma megnevezése oka
CRP CONSULTING Kft. 004280 2018.11.06. Pest kérelemre 
Konzekvens Kv. és Adószakértő Kft. 000720 2018.11.06. Vas  kérelemre 
ML Kontroll Kft.  002528 2018.11.06. Borsod-Abaúj-Zemplén kérelemre 
RIFLI Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. 001273 2018.11.06. Veszprém kérelemre 
RobKat Expert Bt. 000289 2018.11.06. Budapest kérelemre 
Unifocus Könyvvizsg. Pénzügyi és Számv. Kft. 000566 2018.11.06. Heves kérelemre 
VIBEL Könyvvizsgáló és Számv. Szolg. Bt. 002031 2018.11.06. Budapest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése
Barta Tímea 007098 2018.11.06. Pest kérelemre 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése
Berényiné Papp Mariann 001117 2018.11.06. Budapest kérelemre
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átadott pénzösszegeknek a 2018. december 
31-ei kamarai taglétszámadatokhoz tör-
ténő igazításával és a tárgyévre elfogadott 
közteher mértékének korrigálásával;

●  az elnökség a szakmai tagozatok működé-
sének támogatására 2019. évben biztosí-
tandó keretösszegen az alapszabály 412/A. 
pontjában meghatározott mértékhez ké-
pest nem kíván változtatni; 

●  az elnökség a kamarai üzletrészek után 
2019. évben az érintett gazdasági társasá-
gok pénzügyi helyzetének, eredményének 
ismeretében későbbiekben meghatáro-
zandó összegű osztalék kifizetését szor-
galmazza;

●  az elnökség a kamarában 2019. évben - a 
jelenleg érvényben lévő, évek óta változat-
lan mértékű cafeteria keret megtartása 
mellett – a későbbiekben meghatározan-
dó mértékű bértömegfejlesztést javasol 
biztosítani, differenciálási lehetőséggel; 

●  a 2019. évi üzemgazdasági terv 2019. évi 
küldöttgyűlésen történő elfogadásáig kö-
telezettségvállalás a tárgyévben az előző 
évi bázis alapján, arányosan annak 1/12-
ed részéig történhet azzal, hogy a hatósági 
feladatok zökkenőmentes ellátása érdeké-
ben, indokolt esetben az előző évi arányos 
költségeknél nagyobb mértékű kiadás is 
teljesíthető, illetve bevétel is beszedhető 

az elnökség utólagos tájékoztatása mel-
lett.

Az elnökség az üzemgazdasági terv követ-
kező ütemezését fogadja el:
●  a terv előkészítéséhez szükséges egyes 

döntések meghozatala (1-5. számú hatá-
rozati javaslatok) – 2018. november 23-ai 
elnökségi ülés

●  a központi szervek és a területi szerveze-
tek tervjavaslatainak megküldése - 2019. 
január 31.

●  a kamara összesített üzemgazdasági ter-
vének elfogadása - 2019. április 5-i kibő-
vített elnökségi ülés, 2019. május 3-i kül-
döttgyűlés.

99/2018. (11.23.) számú elnökségi határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a 2018. december 14-i küldöttgyűlés 
napirendi pontjait jóváhagyta.
Budapest, 2018. december 3.

Dr. Pál Tibor s.k.
elnök

A kamara elnöke előtt esküt tettek
2018. november 27. napján 

Név Nyilvántartási szám Területi szervezet
Bajusz Ádám Gyula 007395 Budapest
Bakonyi Józsefné 007396 Nógrád
Réti Lászlóné 007397 Békés
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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
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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
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MKVK HÍREK

Az OKKT az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meg-
hirdeti a 2019. évi vizsganaptárt a könyvvizsgálói képzésben 
részt vevők számára. A szóbeli vizsgák – meghirdetett időtarta-
mokon belüli – pontos időpontja később kerül meghatározásra. 

A hatályos szakképzési és vizsgaszabályzat 94. pontja alapján 
tájékoztatjuk az okleveles könyvvizsgálói képzési programban 
résztvevőket, hogy 

●  az írásbeli vizsgákon számológép használható (kivéve a bármilyen 
programozásra és/vagy szöveg tárolására alkalmas számológép), a mo-
biltelefont - kikapcsolt állapotban - a vizsgázó táskájában kell tartani; 

●  a Közgazdaságtan és pénzügyek tárgy írásbeli vizsgáján a kiosztott 
annuitás táblázat is használható.
Budapest, 2018. november 09.

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓKAT KÉPESÍTŐ TESTÜLET (OKKT) KÖZLEMÉNYE

TÁRGY
I. félév II. félév

Vizsga Vizsga Vizsga Vizsga 
Jogi ismeretek  szóbeli

május 20-24. szeptember 9-13. november 4-8.
Jelentkezési határidő: április 20. augusztus 9. október 4.
Adózási ismeretek
  írásbeli január 30. május 29. október 15.
 szóbeli február 11-15. június 11-14. október 28 -31.

Jelentkezési határidő: december 30. április 29. szeptember 15.
Szervezeti és vezetési 
ismeretek           szóbeli április 1-5. november 11–15.
Jelentkezési határidő: március 1. október 11.
Közgazdaságtan és 
pénzügyek
 írásbeli február 13. október 9.
                   szóbeli február 25. - március 

1.
október 21-25.

Jelentkezési határidő: január 13. szeptember 9.
Számvitel magyar 
szabályozás részmodul
 írásbeli március 6. június 5. október 16.
  szóbeli március 18-22. június 17-21. október 28-31.
Jelentkezési határidő: február 6. május 5. szeptember 16.
Számvitel nemzetközi 
szabályozás részmodul

 

 írásbeli március 7. június 6. október 17.
  szóbeli március 18-22. június 17-21. október 28-31.
Jelentkezési határidő: február 7. május 6. szeptember 17.
Könyvvizsgálat és ellenőrzés
 írásbeli június 13. október 10.
 szóbeli június 24-28. október 21-25.
Jelentkezési határidő: május 13. szeptember 10.
Pénzügyi és számviteli 
információs rendszerek  
írásbeli számítógépes 
technika segítségével

június 24-28. november 18-22.

Jelentkezési határidő: május 24. október 18.

VIZSGANAPTÁR 2019. év
(Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban résztvevők számára.)

Dr. Lukács János
az OKKT elnöke


