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Iránymutatások, ajánlások, 
állásfoglalások
A bizottság idén is növelni kívánja 
azoknak a szolgáltatásoknak a színvo-
nalát, hatékonyságát, szakszerűségét 
és gyorsaságát, amelyekkel a kamara 
segíteni és támogatni tudja a kamarai 
tagok munkáját, a nemzeti könyvvizs-
gálati standardok követelményeinek 
megfelelő könyvvizsgálatok megvaló-
sítását. 

Kiemelt prioritást élvez a könyvvizs-
gálók szélesebb körét érintő, általuk 
felvetett vagy a bizottság által fontos-
nak ítélt témákban az egységes szak-
mai megítélésre vagy eljárásra vonat-
kozó szakmai állásfoglalások, valamint 
könyvvizsgálati szakmai módszertani 
útmutatók, segédletek kidolgozása és 
kiadása. 

Ennek keretében 2019. évben lefordí-
tásra kerül a kis- és középvállalkozások 
könyvvizsgálatának IFAC által kiadott 
és 2018-ban aktualizált módszertani 
útmutatója, valamint a sajátos területe-
ken mutatkozó igények alapján tovább 
bővül az elérhető könyvvizsgálói jelen-
tésminták köre. 

A bizottság rendkívül fontosnak 
tartja, hogy a kamara kiadjon egy ál-
talános és részletes könyvvizsgálati 
módszertani kézikönyvet, ami a 2011. 
évtől hatályos felülvizsgált nemzetkö-
zi könyvvizsgálati standardokon ala-
puló új könyvvizsgálati megközelítést 
és annak módszertanát mutatná be, 
gyakorlatias kézikönyv jelleggel. A bi-
zottság tervei szerint az idén megkez-
dődhetnek ennek a kézikönyvnek az 
előkészületei és a kidolgozása, de azzal 
számolni kell, hogy ennek a munkának 
a befejezése a nagyságrendjénél és a 

nehézségénél fogva, valamint a szak-
értői kapacitások szűkössége miatt, át-
húzódik a következő évre. A több mint 
egy évet átölelő feladatból az idén a ké-
zikönyv tartalmának a kialakítását, a 
szerzőgárda felkutatását és a velük való 
megállapodás megkötését, valamint jó 
esetben a kidolgozás megkezdését le-
het megcélozni.

2019-ben is hangsúlyos feladat a 
Nemzetközi Könyvvizsgálati Standar-
dok (továbbiakban: „ISA”) változása-
inak nyomon követése, a változások 
szükség szerinti átvezetése a Magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardban 
(továbbiakban: „MNKS”), illetve a bi-
zottság döntésének megfelelően újabb 
standardok lefordítása és hazai imp-
lementálása. Január hónapban adta 
közzé a bizottság a NOCLAR és az ISA 
250-es standard változásával kapcso-
latos közleményét, de folyamatban van 
még az ISA 540, ISA 315 és az ISQC 
1 felülvizsgálata, továbbá várható az 
ISQC 2 új minőségellenőrzési standard 
kiadása is. 

A könyvvizsgálói munka követelmé-
nyeire vonatkozó nemzetközi standar-
dok, etikai normák, illetve az alkalma-
zást segítő módszertani anyagok közül 
az alábbiak magyar nyelvre fordíttatá-
sát, lektorálását és kiadását tervezi az 
idén a bizottság: 
●  az IFAC által 2018-ban ismételten ki-

adott, aktualizált „IFAC Útmutató a 
könyvvizsgálati standardok alkalma-
zásához a kis- és középvállalkozások-
nál”,

●  IESBA könyvvizsgálókra vonatkozó 
etikai kódex 2019. évtől hatályos (át-
fogó felülvizsgálat utáni) legfrissebb 
kiadása,

●  a könyvvizsgálati standardokon kí-
vüli, könyvvizsgálók által végezhető 
nem könyvvizsgálati szolgáltatások 
(átvilágítási, egyéb bizonyosságot 
nyújtó, valamint kapcsolódó szolgál-
tatások) nyújtására vonatkozó nem-
zetközi standardok magyar nemzeti 
standardokként való implementálása 
körében egy új standard, az „Interna-
tional Standards on Assurance En-

A KAMARA 2019. ÉVI TERVEZETT SZAKMAI  
ÉS NEMZETKÖZI FELADATAI
A Kamara Szakértői bizottsága (továbbiakban „bizottság”) januárban számolt be 2019-re tervezett 
feladatairól az elnökségnek. 



3

A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA | 2019. FEBRUÁR

KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

gagements (ISAE) 3410 Assurance 
Engagements on Greenhouse Gas 
Statements” (Bizonyosságot nyújtó 
megbízások az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatos könyv-
vizsgálói nyilatkozatról) lefordíttatá-
sáról született döntés már 2018-ban. 
Ennek az új standardnak a lefordítá-
sa, jóváhagyása és implementálása 
szintén a 2019-es évben fog megva-
lósulni.
A Közfelügyeleti Hatósággal és a Mi-

nőségellenőrzési Bizottsággal történt 
egyeztetés alapján folyamatban van a 
bizottság álláspontjának, illetve irány-
mutatásának közreadása a könyvvizs-
gálati dokumentumok archiválásának 
egyes kérdéseiről, amely főként azzal a 
kérdéssel foglalkozik, hogy elegendő-e 
és megengedett-e az, ha a teljes könyv-
vizsgálati dokumentáció csak elektro-
nikus formában kerül megőrzésre.

Általános szakmai feladatok
A bizottság véleményt formál a Szám-
viteli törvény, a könyvvizsgálatról szó-
ló törvény vagy más, a könyvvizsgálói 
szakmát érintő jogszabályok tervezett 
módosításairól, valamint kezdeménye-
zi a könyvvizsgálattal vagy számvitellel 
kapcsolatos jogszabályok módosítását. 
A Pénzügyminisztériummal / Közfel-
ügyeleti hatósággal folytatott előzetes 
szakmai megbeszélések alapján az év 
elején a bizottság kezdeményezte a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 
könyvvizsgálói tevékenységről, vala-
mint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 
módosítását, és megkezdte annak elő-
készítését. A módosítások egyrészt a 
szüneteltető tagi státusz esetén folytat-
ható tevékenységek pontosítását, más-
részt az engedély nélkül kiadott könyv-
vizsgálói jelentések esetén követendő 
eljárás szabályainak meghatározását 
ölelik fel. 

A bizottság folyamatosan figyelem-
mel kíséri a szakmai tagozatok műkö-

dését és a feladatkörével összefüggő 
témákban szakmai támogatást nyújt a 
tagozatoknak. A bizottság a kamara bi-
zottságaival, a tagozatokkal együttmű-
ködve, véleményezési, észrevételezési 
jogával élve, figyelemmel kíséri mind-
azokat a kiadványokat, módszertani út-
mutatókat, segédleteket, állásfoglaláso-
kat, szabályzatokat, amelyek az MKVK 
nevében kiadásra kerülnek. 

Így például 2019. évben - a PTT ta-
gozattal együttműködve - várhatóan 
áttekintésre és szükség szerint módo-
sításra kerülhet a 6100. témaszámú 
Könyvvizsgálói különjelentés összeál-
lítása című nemzeti standard, illetve 
az ennek alkalmazását elősegítő mód-
szertani segédlet és ajánlás, valamint 
az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói 
különjelentés jelentésmintája.

A bizottság szorosan együttműkö-
dik az Oktatási bizottsággal a könyv-
vizsgálók éves kötelező továbbképzése 
témaköreinek kialakításában, és véle-
ményezi az elkészített kötelező oktatási 
tananyagokat.

A bizottság a Minőség-ellenőrzési bi-
zottsággal közös feladatként részt vesz 
a minőség-ellenőrzési kérdőívek rendes 
éves aktualizálásának munkájában, a 
minőség-ellenőrzési módszertani út-
mutató felülvizsgálatában és szükség 
szerinti átdolgozásában, továbbá a mi-
nőségellenőrök éves felkészítő tovább-
képzésén.

Továbbra is feladat a Konzultációs 
szolgálat hatékony működtetésének ko-
ordinálása. A bizottság szükség szerint 
kikéri a tagozatok, illetve más bizott-
ságok szakmai véleményét, bevonva a 
konzultációs tevékenységbe a tagozatok 
elnökségét a mindenkori, és a számukra 
releváns kérdések megválaszolásába.

A bizottság nyomon követi a könyv-
vizsgálattal és a számvitellel kapcso-
latos EU-s jogszabályok tervezett és 
tényleges változásait, és koordinálja 
a szabályozással kapcsolatos vélemé-
nyezéseket, állásfoglalásokat. A terve-

zetekről és az elfogadott változásokról 
folyamatosan tájékoztatja a kamara 
tagjait.

A bizottság a jövőben is folytatni kí-
vánja a megkezdett együttműködést a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és 
a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatallal a könyvvizsgálók 
tevékenységével, a különböző előírá-
sokkal kapcsolatos kötelezettségek tel-
jesítéséről.

Nemzetközi tevékenység
A bizottság részt vesz a nemzetközi 
szervezetek legfontosabb ülésein, így a 
Visegrádi 4-ek éves tanácskozásán, va-
lamint az IFAC és az Accountancy Euro-
pe (AE) legfontosabb tagszervezeti ülé-
sein. Ez jellemzően az AE taggyűlésein 
(3 alkalom) való részvételt és az IFAC 
ősszel megrendezésre kerülő taggyűlé-
sét jelenti. Azokban az esetekben, ami-
kor egy nemzetközi konferencia vagy 
szakmai találkozó címén érkező meghí-
vásnak nincs lehetőségünk eleget tenni, 
akkor igyekszünk a rendelkezésre álló 
online lehetőségeket (webinar, telekon-
ferenciák, e-mailek) kihasználva kép-
viselni az MKVK érdekeit, véleményét, 
illetve ilyen módon tájékozódni utólag a 
rendezvény kimeneteléről.

Mind az IFAC, mind az Accountancy 
Europe rendszeresen kér különböző 
szakmai témákban véleményt, illetve 
készít felméréseket megjelentetni kí-
vánt szakmai kiadványokhoz. Az IFAC 
tagsági kötelezettségeknek való meg-
felelésre vonatkozó helyzetjelentésről 
szóló Akciótervet kétévente aktualizál-
ni kell, mely idén esedékes. Az Akció-
tervben való helyzetjelentés összeállí-
tása tekintetében a Szakértői Bizottság 
koordinációs szerepet tölt be, lévén az 
egyes szakmai területekre (továbbkép-
zés, etikai és fegyelmi ügyek, minőség-
ellenőrzés) vonatkozó helyzetjelentés 
felmérése és kidolgozása a kamara ille-
tékes bizottságainak jelentős szakmai 
közreműködését igényli.
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ELNÖKSÉGI MUNKAPROGRAM

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGI 
ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2019.01.18.)
1/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és tudomásul 
vette a szakmai alelnök tájékoztatását a 
kamara 2019. évi tervezett szakmai és 
nemzetközi feladatairól.

2/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége elfogadta a „Tájékoztatás az 
oktatási bizottság 2019. évre tervezett 
feladatairól” című előterjesztést.

3/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a stratégiai irányvonalak meg-
határozása mellett tudomásul vette a 
szervezeti struktúra kérdéskörével fog-
lalkozó munkacsoport munkaanyagát, 
egyúttal a szervezeti átalakítások rész-
leteinek további kidolgozására kérte fel a 
munkacsoportot.

4/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a kö-
telező kamarai adatszolgáltatás 2019. évi 
elveiről szóló előterjesztést.

5/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a 98/2018. (11.23.) számú hatá-
rozat alapján 

●  a kamarában 2019. évben - a jelen-
leg érvényben lévő, évek óta válto-
zatlan mértékű cafetéria keret meg-
tartása mellett – 5%-os mértékű 
bértömegfejlesztést javasol biztosíta-
ni, differenciálási lehetőséggel;

●  a kamarai üzletrészek után a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási 
Központ Korlátolt Felelősségű Társa-
ság esetében 30.000 E Ft, a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási 
Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 
esetében 5.000 E Ft osztalék kifizeté-
sét szorgalmazza.

Az elnökség a 98/2018. (11.23.) számú 
elnökségi határozattal elfogadott üzem-
gazdasági tervezési ütemezés módosí-
tásával a központi szervek és a területi 
szervezetek tervjavaslatainak megküldé-
si határidejét 2019. február 28. napjában 
határozza meg.

6/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a főtitkári hivatal 2018. IV. negyed-
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette, a tájékoztató melléklete 
szerinti terven felüli kötelezettségvállalá-
sokat utólagosan jóváhagyta.

7/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara Minőségellenőrzési Bizottságának 

2019. évi munkatervét az előterjesztés 
szerint elfogadta.

8/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nökségének döntése értelmében 2019. 
június 14-én kibővített elnökségi ülésre 
kerül sor, melyet budapesti helyszínen 
hajózással, esetleges díjátadással egybe-
kötött szakmai vacsora követ.

9/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a „Minőségellenőrzési mód-
szertani kézikönyv 1. számú mellékletét 
képező minőségellenőrzési eljárási sza-
bályzat áttekintése, aktualizálása, vala-
mint a felhő alapú új minőségellenőrzési 
szoftver kialakítása, tesztelése, illetve a 
„Minőségellenőrzés 2018. című okta-
tás” továbbképzési anyag elkészítése és 
előadása tárgyában Beszeda István és 
Munkácsi Márta minőségellenőrzési bi-
zottsági taggal kötendő megbízási szer-
ződéseket az előterjesztésben feltűntetett 
díjazás ellenében jóváhagyta.

10/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége az IFAC 2018. november 1-jei, 
Sydney-ben tartott éves közgyűléséről 
készült útijelentést tudomásul vette.
Budapest, 2019. január 28.

 Dr. Pál Tibor s.k.
 elnök
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

A kamara elnöke előtt esküt tettek
Név Nyilvántartási szám Területi szervezet

2018. december 18. napján  

Huber Adrienn 007398 Csongrád
Schillinger András 007399 Budapest

SZAKMA DIGITÁLIS LAPSZÁMAI  
– MÁR MOBIL APPLIKÁCIÓN IS

ELSŐ
KÉZBŐL
–60–éve

SZAKmaSZÁMVITEL ● ADÓ ● KÖNYVVIZSGÁLAT

A PÉNZÜGYMINISZ TÉRIUM, A MAGYAR KÖNY V VIZSGÁLÓI K AMAR A ÉS A MAGYAR SZ ÁMVITELI SZ AKEMBEREK EGYESÜLETÉNEK L APJA

A személyi kedvezmény 
szabályrendszere

Utazásszervezés és  
a helyi iparűzési adó
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GION GÁBOR
„Megváltoznak

a bankolási szokásaink”

CSOPORTADÓZÁS
A NEMZETKÖZI ÉS A HAZAI GYAKORLAT

Ahogy januári lapszámunkban, illetve a honlapon már olvashatták, 2019 januárjától 
a SZAKma kiadvány digitális elérhetősége megváltozott. 

A digitális kiadvány a Figyelo.hu oldalon történő regisztráció után válik elérhetővé a 
szak-ma.hu honlapon keresztül. A számítógépes elérhetőség mellett a kiadványok már 
okoseszközökön is elérhetőek.

Okostelefonon illetve tableten való használathoz le kell tölteni a „Figyelő digitális olvasó” 
elnevezésű ingyenes applikációt, melyet Androidos készülékek esetében a Google Play-en, 
IOS-es készülékek esetén az AppStore-ból tud letölteni.

A kamara honlapján elérhető belépési információ segítségével egyszerűen és zökkenő-
mentesen tudja megnyitni a SZAKma digitális kiadványát az új elérhetőségen is.

Bővebb információ a regisztráció menetéről, valamint a belépésről:

https://www.mkvk.hu/letolthetoanyagok/SZAKma_digitalis_
olvaso_belepesi_info.docx

Alapszabály 180. és 204/A pontja szerinti közzététel
Kamarai tagság megszűnése

Név Nyilvántartási  A kamarai tagság
 szám  megszűnésének dátuma
Ambrus Attila 002091 2018.12.31.
Ambrus István Lászlóné 006566 2018.12.17.
Baánné Dr. Jakab Anna 002893 2018.12.31.
Budayné Heimler Erzsébet 005546 2019.01.07.
Farkas Gyula 006259 2018.12.31.
Hajas Krisztina Katalin 006478 2018.07.31.
Hortoványi Mária 004833 2019.01.01.
Horváth Zoltánné 006866 2018.12.31.
Kaincz Mónika 004874 2018.12.31.
Kasztnerné Horváth Éva Zsuzsanna 000529 2018.12.31.
Katona Lajos 004558 2018.12.31.
Maczega Márton 001998 2019.01.07.
Dr. Monostori Ernő 001278 2018.12.31.
Oláh Ferenc 002019 2018.12.31.
Polcz Tiborné 006175 2018.12.31.
Scheiber Józsefné 004573 2018.12.31.
Süle Lászlóné 003653 2019.01.02.
Szentgyörgyi Judit 002452 2018.12.11.
Tábit Elemér 005473 2018.12.31.
Vajda Tamásné 004834 2018.12.27.
Váradi István Miklós 005966 2018.12.19.
Zágonyi Sándorné 000119 2018.12.30.
Zólyominé Karmazsin Judit Katalin 005709 2018.12.31.

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
Név Nyilvántartási  Székhely A nyilvántartásból való

 szám    törlés dátuma
ATIM Consulting Kft. 002623 1042 Budapest, Virág utca 29.8/49. 2019.01.08.
Donil-Audit Kft. 000822 4405 Nyíregyháza, Harangozó út 37. 2019.01.08.
HOMA-TAX Kft. 002107 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 2. 2019.01.08.
Mérleg Kontroll Kft. 000469 6724 szeged, Kálvária sugárút 53-55.
  D. ép. fszt. 4. 2018.11.21.
POER Könyvvizsgáló Kft. 001049 1173 Budapest, Cséplő utca 28. 2019.01.08.
Sziládi és Társa Kft. 000406 6000 Kecskemét, Hargita utca 3. 2019.01.08.
TÜFSZI Kft. 000333 1145 Budapest, Újvilág utca 42-44. 2019.01.08.

https://www.mkvk.hu/letolthetoanyagok/SZAKma_digitalis_olvaso_belepesi_info.docx
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói 

képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet 
pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) 
végezhet.

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető adatlapon 
lehet. 

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:
 a)  az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben 

vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
 b)  a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási 

intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői 
képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység.  

 c)  a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói 
képesítés, valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra 
jogosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a 
könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat. 

A b) és c) pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján az oktatási 
bizottság felmentést adhat, azzal, hogy a b) pontban foglalt feltételeknek való megfelelés alóli felmentéshez a számviteli 
szabályozásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
1.  pályázati adatlapot,
2.  rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
3.  maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
4.  könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai 

végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
5.  igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25000 Ft.

A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. április 30.
A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a 
minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A minősített oktatók 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: +36 1 
473-4500, +36 1 473-4541.

MKVK Oktatási Bizottság

www.mkvk.hu
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Immár 20 éve a pénzügyi ágazati tudásfejlesztés szolgálatában…
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának minőségi szolgáltatásait 2018-ban már 26097 fő vette igénybe ország-
szerte. A köztestület leányvállalata biztosítja az idei évben is könyvvizsgálók kötelező továbbképzéséhez a távoktatást, ami márci-
ustól lesz elérhető az érdeklődők számára. Addig is érdemes azonban áttekinteni a képzési kínálatot, hiszen a könyvvizsgálóknak 
és munkatársaiknak is értékes programokat kínál a társaság.

Aki könyvvizsgáló, de még nincs IFRS minősítése
annak ajánlják az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendő minősítővizsga-felkészítő-t, amit követően az őszi IFRS minősí-
tővizsgára célszerű bejelentkezni.

Aki újabb szakképesítést szeretne, vagy munkatársait bíztatja szakmai tudásfejlesztésre, azok figyelmébe

ajánlják egyes OKJ-s képzéseiket úgy Budapesten, mint vidéki kirendeltségeiken:
● IFRS mérlegképes könyvelő (OKJ: 55 344 05) képzés – 240 óra távoktatás, 80 kontaktórával

● Budapest, Debrecen, Eger, Miskolc, Szeged, Szombathely, Veszprém
A módosított szabályozásnak köszönhetően e képesítéssel - ahol az ország legnevesebb szakemberei osztják meg tudásu-
kat - a szüneteltető tagok is jogosultságot szerezhetnek a szakterülethez kötődő könyvvezetési feladatok ellátására!

● Adótanácsadó (OKJ: 55 344 01) képzés – óraszám: 280 óra
● Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Veszprém
A piacképes tudást biztosító adótanácsadói képzéseik színvonalas előadásain felkészült gyakorló szakemberektől tanul-
hatják meg a szakmát a jelöltek.

Az Oktatási Központnál megszerezhető egyéb képesítéseik közül a könyvvizsgálók munkatársaiknak ajánlják

az Okleveles könyvvizsgálói képzést, aminek idei évi csoportja 2019. április 5-én indul, s még a szükséges kamarai regisztráció 
után most sem késő jelentkezni.

Aki pedig a kollégáik közül szeretne betekintést nyerni a szakmába, de még nem rendelkezik a könyvvizsgáló képesítés min-
den előfeltételeivel, de mérlegképes könyvelői vagy szakirányú (közgazdasági) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, a 
Könyvvizsgálóasszisztens-képzésre jelentkezhet.

A szakképzésekkel kapcsolatban bővebb információt, a www.mkvkok.hu oldalon találnak, avagy érdeklődhetnek az info@mkvkok.hu 
e-mail címen is.

Képzett szakemberek a legjobb munkahelyekre!

Az elmúlt évek komoly kihívás elé állították a foglalkoztatókat – a munkaerőpiac átrendeződésének köszönhetően a cégek egyik 
legnagyobb értékévé a humánerőforrás vált. A megfelelő szakmai tapasztalattal, végzettséggel és motivációval rendelkező mun-
kavállalókért óriási verseny folyik, s a szakemberek és a foglalkoztatók egymásra találása sok időt és energiát kíván mindkét féltől.

Felismerve ezt az igényt, 2019. február 15-én indította útjára az Oktatási Központ az ország első kifejezetten pénzügyi, számvite-
li, adózási szakterületre specializálódott állásportálját, a www.penzugyiallas.hu oldalt, ahol a piacon elérhető legkedvezőbb áron 
adhatják fel a foglalkoztatók az álláshirdetéseiket, a pénzügyi ágazati szakemberek pedig ingyenesen böngészhetnek az állásaján-
latok között. 

Az állásportállal kapcsolatos bővebb információ a penzugyiallas@mkvkok.hu elektronikus levélcímen kérhető, vagy tájékozódjon 
a www.penzugyiallas.hu címen.

https://mkvkok.hu/vizsgafelkeszitok&mszam=0110141137
https://mkvkok.hu/szakkepzes
https://mkvkok.hu/ifrs_merlegkepes_konyvelo_kepzes
https://mkvkok.hu/adotanacsado_kepzes
https://mkvkok.hu/okleveles_konyvvizsgalo_kepzes
https://www.mkvk.hu/informacio/hallgatoknak
https://mkvkok.hu/konyvvizsgalo_asszisztens_kepzes
https://mkvkok.hu/
https://www.penzugyiallas.hu/
https://www.penzugyiallas.hu/
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Az OTP Travel ajánlatai
magyar idegenvezetéssel

OTP TRAVEL • 1051 Budapest, Nádor u. 21. • Tel. +36 1 486 6600
otptravel@otptravel.hu • www.otptravel.hu …mert biztosan utazik!

Északi fővárosok
2019. jún. 8–16.

389 000 Ft/fő-től
illetékek: 129 000 Ft/fő, kötelező szervizdíj: 70 EUR/fő

Mediterrán szépségek
2019. okt. 5–13.

319 000 Ft/fő-től
kikötői illeték: 89 000 Ft/fő, kötelező szervizdíj: 70 EUR/fő 

Alaszka – Gleccserek földjén
2019. aug. 5–20.

1 473 000 Ft/fő-től
 illetékek: 209 000 Ft/fő, kötelező szervízdíj: 95 USD/fő

New York, Kanada, New England
2019. okt. 8–20.

829 000 Ft/fő-től
illetékek: 209 000 Ft/fő, kötelező szerzívdíj 40+95 USD/fő

TENGERI HAJÓUTAK

Csodálatos Emirátusok: Dubai és Abu Dhabi
2019. ápr. 17–24., okt. 27. – nov. 3.

309 000 Ft/fő
illetékek: 98 000 Ft/fő, belépőjegyek felára: 42 000 Ft/fő

Irán – Perzsa emlékek
2019. ápr. 4–12., okt. 13–22., okt. 27. – nov. 5. 

379 000 Ft/fő
illetékek: 143 000 Ft/fő , vízumdíj: 29 000 Ft/fő

Ezerarcú Portugália
2019. júl. 6–14., okt. 19–27.

289 000 Ft/fő-től
 illetékek: 79 000 Ft/fő, belépőjegyek felára: 36000 Ft/fő

Kína és Hongkong csodái
2019. máj. 13–26., aug. 9–22., okt. 20. – nov. 2.

639 000 Ft/fő-től
illetékek: 145 000 Ft/fő, vízumdíj: 29 000 Ft/fő

Tanzánia, üdüléssel Zanzibáron
2019. jún. 7–16.

999 000 Ft/fő
illetékek: 145 000 Ft/fő, vízumdíj belépéskor 50 USD/fő

Argentína és Brazília – A tangótól a szambáig
2019. aug. 16–28.

549 000 Ft/fő
illetékek: 185 000 Ft/fő, belépőjegyek felára: 50 000 Ft/fő

Nagy körutazás Mexikóban, üdüléssel Cancúnban
2019. ápr. 12–22., okt. 27. – nov. 6.

559 000 Ft/fő
illetékek: 139 000 Ft/fő

USA - Nyugati part, a nagyvárosok fényei és a Grand Canyon
2019. máj. 10–21., júl. 7–18., szept. 15–26.

689 000 Ft/fő-től
illetékek: 139 000 Ft/fő, belépőjegyek felára: 29 000 Ft/fő

Izraeli körutazás
2019. ápr. 3–10., ápr. 11–18., máj. 21–28.

279 000 Ft/fő-től
 illetékek: 69 000 Ft/fő, kötelező szervizdíj: 13 000 Ft/fő

Kamarai tagoknak saját szervezésű, teljes árú belföldi és külföldi utazásainkból 5% kedvezményt biztosítunk.

Vállaljuk cégek teljes körű utaztatását!

OTPTravel-Sajtohirdetes-MKK-210x297-20190213.indd   1 2019. 02. 13.   15:55




