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A bizottság tevékenységét a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-
vizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban 
Kkt.) 137. §-ában, valamint a kamara 
szabályzataiban meghatározottak sze-
rint látja el, melyek az alábbi területekre 
bonthatóak: 

I. A könyvvizsgálói szakmai 
továbbképzéssel kapcsolatos 

feladatok

A bizottság a 2018. évi szakmai tovább-
képzés értékelése alapján pályázatot írt 
ki a 2019. évi kötelező szakmai tovább-
képzés oktatási anyagának kidolgozásá-
ra. A pályázatra beérkezett anyagok el-
bírálása alapján a bizottság összeállítja 
a 2019. évi oktatási anyagot. 

A bizottság február végén pályázatot 
írt ki a kötelező szakmai továbbképzés 
általános területén oktatói feladatok 
ellátására 2019. június 1-től - 2024. jú-
nius 30. közötti időszakra. A nyertes 
pályázók nyilvántartásba vételüket kö-
vetően oktatási feladatok végzésére az 
oktatói felkészítésen történő részvétel 
után jogosultak.

A fenti előkészítő feladatok elvégzé-
sét követően kezdi meg a bizottság a 
2019. évi továbbképzés lebonyolításá-
nak megszervezését, melynek egyaránt 
része az oktatói felkészítő tanfolyam 
megszervezése, a tananyag elkészíté-
se, valamint az ütemtervek bekérése az 
egyes területi szervezetektől. 

A bizottság az ülésein a kötelező to-
vábbképzéssel kapcsolatban beérkező 
kérelmeket folyamatosan bírálja el, míg 

a szakmai továbbképzést nem teljesítők 
névsorát átadja a fegyelmi megbízott-
nak. 

A bizottság továbbképzéssel kap-
csolatos feladatkörébe tartozik még az 
egyes konferenciák, tagozati rendezvé-
nyek kredit kérelmének elbírálása is.

II. Mentori tevékenységgel és a 
szakmai kompetencia vizsgával 

összefüggő feladatok

A bizottság minősíti a könyvvizsgáló je-
löltek képzési programját, valamint elbí-
rálja a mentori értékeléseket, önértéke-
léseket és az összefoglaló értékeléseket. 

A bizottság elbírálja a szakmai kom-
petenciavizsga letételének engedélyezé-
sére irányuló kérelmeket. 

A szakmai kompetencia vizsgasza-
bályzat változására tekintettel kiemelt 
feladat 2019-ben az új típusú szakmai 
kompetencia vizsga bevezetése, a vizs-
gafeladatok kidolgozása, valamint a 
szakmai kompetencia vizsgák előkészí-
tése, lebonyolítása.

Mentori szabályzat módosítását – 
szintén bizottsági javaslatra – a mentori 
rendszer gyakorlati tapasztalatai indo-
kolták, mely változásokra a bizottság-
nak is fel kell készülnie.  

III. Szakmai minősítő vizsgák

A bizottság minden évben értékeli az 
előző évi szakmai minősítő vizsgák ta-
pasztalatait. 2018-ban jelentős változást 
hozott az elektronikus vizsga bevezeté-
se, melynek tapasztalatait értékelve kell 
megszervezni és lebonyolítani a 2019. 
évi szakmai minősítő vizsgákat. 

IV. Éves könyvvizsgálói 
konferencia szervezése, lebonyolítása

Az elnökség március elsejei ülésén tár-
gyalta a bizottság javaslatát az idén 
27. alkalommal megrendezésre kerülő 
Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
megszervezésére. Az elnökség dönté-
se értelmében a konferencia 2019-ben 
szeptember 5-6-án kerül megrendezésre 
„A digitális világ lehetőségei és kihívásai 
a könyvvizsgálatban” címmel, a hagyo-
mányoknak megfelelően idén is Visegrá-
don. Az elnökség úgy határozott, hogy a 
konferencián 2 szekcióban (Általános és 
Módszertani) folyik majd a munkavég-
zés, mely alapján a bizottság rövidesen 
sort kerít a szekcióvezetők felkérésére. 
A bizottság folyamatosan koordinálja a 
szekcióvezetők munkáját, részt vesz az 
előadók felkérésében, majd a velük törté-
nő kapcsolattartásban.

A lebonyolítást követő tapasztalatok 
értékelése alapján a bizottság kiválaszt-
ja a 2020-as könyvvizsgálói konferencia 
helyszínét, majd előterjeszti javaslatát az 
elnökség felé.

V. Okleveles könyvvizsgálói képzés

1. Szakképzési és vizsgaszabályzat át-
dolgozása

2018. évben az Okleveles Könyvvizs-
gálókat Képesítő Testület (OKKT) lefoly-
tatta az okleveles könyvvizsgálói képzés 
teljes átvilágítását, mely alapján megkez-
dődött és az év folyamán majdnem teljes 
egészében be is fejeződött az oktatási 
tananyagok, valamint a hozzá kapcsoló-
dó oktatási módszerek megújítása.

Az elfogadott szakmai módosítások 
alapján a bizottság átdolgozta a szak-

TÁJÉKOZTATÁS AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG  
2019. ÉVRE TERVEZETT FELADATAIRÓL
A Kamara Oktatási bizottsága (továbbiakban „bizottság”) januárban számolt be 2019-re tervezett 
feladatairól az elnökségnek. 
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képzési és vizsgaszabályzatot, melyet 
az elnökség jóváhagyásával terjesztett a 
Közfelügyeleti Hatóság elé. Az egységes 
szerkezetű szabályzat a közfelügyeleti 
jóváhagyást követően került közzété-
telre a kamara honlapján. A bizottság 
az év elején tájékoztatót bocsátott ki a 
hallgatók részére a legfontosabb vál-
tozásokról, melyet a honlapon történő 
közzétételen kívül e-mailben küldött ki 
a hallgatóknak. A bizottság a szabályzat 
változásainak megfelelően átalakítja az 
eljárási, illetve nyilvántartási rendjét is. 

2. Pályáztatás
A bizottság az év elején – az eddigi gya-

korlatnak megfelelően – pályázatot hirde-
tett okleveles könyvvizsgálói képzésben 
„minősített oktató” cím elnyerésére. A pá-
lyázatok benyújtási határideje április 30.

A pályázatok elbírálásának eredmé-
nyét a főtitkári hivatal útján közölik a 
pályázókkal, és egyidejűleg a minősített 
oktatók listáját a kamara honlapján és a 
kamara lapjában teszik közzé.

A bizottság 2018. év végén pályázatot 
írt ki az okleveles könyvvizsgálói kép-
zés szervezésére és folytatására jogosító 
„szakképző hely” cím elnyerésére. A pá-
lyázatok benyújtási határideje január 20. 
volt.

A pályázatok elbírálásának eredményét 
a főtitkári hivatal útján közölte a bizottság 
a pályázókkal, és egyidejűleg közzétette a 
szakképző helyek listáját a kamara hon-
lapján és a kamara lapjában.

3. Hallgatói jegyzetek kiadása, értéke-
sítése

Az előző év gyakorlatának megfele-
lően, a könyvvizsgálói képzés hallga-

tói jegyzeteit az MKVK OK Kft. adja 
ki 2019. évben is. Kivételt képez ez alól 
a „Nemzetközi Pénzügyi Beszámolá-
si Standardok elmélete és gyakorlata” 
című jegyzet, melynek kiadói jogait a 
kamara továbbra is magánál tartja. E 
kiadvány értékesítésével, a szükséges 
készlet biztosításával, nyomdai kivitele-
zéssel kapcsolatos feladatokat a bizott-
ság látja el. 

4. Vizsgáztatási rendszer átalakítása
Az okleveles könyvvizsgálói képzés 

oktatási tematikájának átalakítását le-
követve számonkérés alapja is átalakult. 
Ebben az évben már az OKKT által jó-
váhagyott új tételsorok alapján folyik a 
vizsgáztatás. 

Minden tantárgyat generálisan érintő 
változás, hogy szóbeli vizsgán már nin-
csenek un. „beugró kérdések”, az a) té-
telrészekben továbbra is fogalmak rövid 
ismeretét kérjük számon, azonban ez a 
rész csakis arányos súllyal vehető számí-
tásba a végső értékeléskor.

2019. évben továbbra is célkitűzés a 
vizsgáztatás elektronikus működési kör-
nyezetbe történő áttelepítése.

5. Magyar könyvvizsgálói végzettség 
beszámítása az ACCA képzésben 

A 2018-ban az ACCA illetékes vezető-
ivel megkezdett tárgyalások folytatását 
tűzte ki célul a bizottság, annak érde-
kében, hogy a viszonosság elve alapján 
a kamara által kiadott könyvvizsgálói 
végzettség beszámításra kerüljön az 
ACCA képzés során. Jelenleg a magyar 
könyvvizsgálói képzésben több tantárgy 
esetében is felmentést adunk ACCA tag-
ság alapján. 

A fentiekben részletezett kiemelt fel-
adatokon túlmenően a következő rend-
szeres feladatok végrehajtását tervezi a 
bizottság:

–  hallgatói nyilvántartó rendszerbe tör-
ténő felvételi, törlési feladatok ellátá-
sa (kérelmek elbírálása, határozatok 
elkészítése, nyilvántartása),

–  tanulmányok beszámításával kap-
csolatos feladatok ellátása (kérelmek 
elbírálása, határozatok elkészítése, 
nyilvántartása),

–  szakképző helyeken lebonyolított tan-
folyamok nyilvántartása,

–  vizsgaszervezési jogosítványhoz kö-
tődő feladatok ellátása (vizsgázatók, 
vizsgaelnökök felkérése, vizsgajelent-
kezések elbírálása, vizsgák lebonyolí-
tása, nyilvántartása),

–  vizsgaelnöki, vizsgáztatói szerződés-
kötések előkészítése, nyilvántartása,

–  eljárási díjak, vizsgadíjak számlázásá-
nak előkészítése, számlák generálása, 

–  méltányossági kérelmek elbírálása, 
határozatok elkészítése, nyilvántar-
tása,

–  jogorvoslati kérelmek elbírálása, ha-
tározatok elkészítése, nyilvántartása,

–  tanulmányi idő meghosszabbítására 
vonatkozó kérelmek elbírálása, hatá-
rozatok elkészítése, nyilvántartása, 

–  oklevelek elkészítése, oklevélátadások 
megszervezése, lebonyolítása,

–  kapcsolattartás a szakképző helyek-
kel,

–  kapcsolattartás a hallgatókkal, ügyfél-
szolgálati feladatok ellátása.

 Dr. Hegedűs Mihály
 oktatási alelnök
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI (2019.03.01.)
11/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a fellebbezést elbírálva a fegyel-
mi bizottság FBH-110/2018. sorszámú 
határozatát megváltoztatta és a fegyel-
mi eljárást az eljárás alá vont kamarai 
tag költségvetési minősítése időközbeni 
visszavonására tekintettel megszüntette.

12/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége megtárgyalta és elfogadta a 
„Javaslat a XXVII. Országos Könyv-
vizsgálói Konferencia címére, a szekciók 
témáira, a szekciók vezetőire, az előadók 
díjazására, a résztvevők költségtéríté-
seire” című előterjesztést. Az elnökség 
döntése értelmében a konferencia címe: 
„A digitális világ lehetőségei és kihívá-
sai a könyvvizsgálatban”, a konferencia 
szekciói: általános szekció, módszertani 
szekció.

13/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a 93/2014. számú (09.05.) el-
nökségi határozatot akként módosította, 
hogy az általános szakmai továbbképzés 
központi szervezésű részének (1. nap) 
oktatói 2019. április 1-jétől kezdődően 
legfeljebb 14.000.-Ft óradíjban részesül-
hetnek.

Az elnökség 2019. április 1-jei hatállyal 
a minőségellenőrök óradíját 12.000.-Ft-
ban, a konzultációs szolgálat szakértői-
nek óradíját 14.000.-Ft-ban állapította 
meg, amely az ÁFA-t nem foglalja magá-
ban.

Az elnökség az oktatói óradíjemelés-
re figyelemmel felkérte a főtitkári hiva-
talt a területi szervezetek finanszírozási 
modellje bemeneti adatainak megfelelő 

módosítására és a területi szervezetek 
tervjavaslatai szükséges korrekciójának 
elvégzésére.

14/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége elfogadta a „A 2019. évi kötele-
ző szakmai továbbképzés programjának 
és időtartamának meghatározása” című 
előterjesztést. Az elnökség döntése értel-
mében a 2019. évi szakmai továbbkép-
zési program kiegészül az ”Átalakulási 
könyvvizsgálói jelentések problémái” 
témakörrel.

15/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a belföldi kiküldetési szabályzat 
olyan tartalmú módosítását szorgalmaz-
ta, amely az általános személygépkocsi 
normaköltség mértékét egységesen 15 
Ft/km-ben határozza meg.

16/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara el-
nöksége úgy határozott, hogy a kamara 
ingyenes többletszolgáltatásként az elő-
terjesztésben részletezett feltételekkel 
a 300 fő egyidejű hozzáférését lehetővé 
tevő jogtár szolgáltatást biztosít a könyv-
vizsgálói tevékenységet nem szüneteltető 
tagsági jogállású tagjai számára. Az el-
nökség felkérte a főtitkárt és az elnököt 
a vonatkozó szerződés előkészítésére, 
megkötésére, valamint a szolgáltatás 
költségének beépítésére a kamara 2019. 
évi üzemgazdasági tervébe.

17/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara E lnök- 
sége a stratégiai irányvonalak meghatáro-

zása mellett az elhangzott kiegészítések-
kel tudomásul vette a szervezeti struktúra 
kérdéskörével foglalkozó munkacsoport 
munkaanyagát és a munkacsoport mun-
káját megköszönte. Az elnökség felkérte a 
főtitkári hivatalt arra, hogy az anyagban 
szereplő –elfogadott – javaslatok kapcsán 
a szükséges kodifikációs (törvényjavaslat, 
alapszabály, kamarai szabályzatok) mun-
kát elvégezni szíveskedjék.

18/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnök-
sége a szabályozási irányok meghatározá-
sa mellett tudomásul vette a könyvviteli 
szolgáltatók önkéntes kamarai minőség-
biztosítási rendszere kidolgozásának je-
lenlegi állapotára vonatkozó tájékozta-
tót, egyúttal a koncepció és a szabályozás 
részleteinek kidolgozására kérte fel a 
munkacsoportot és a főtitkári hivatalt.

19/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége elfogadta a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamaráért Érdemérem, a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett 
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért 
Jubileumi Oklevél 2019. évi díjazottjaira, 
valamint az átadás időpontjára és hely-
színére vonatkozó javaslatot.

20/2019. (03.01.) számú elnökségi határozat

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara El-
nöksége a tavaszi adócsomaggal össze-
függésben megküldött kamarai törvény-
módosító javaslatokról szóló tájékoztatót 
tudomásul vette.
Budapest, 2019. március 11.

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

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

Név Nyilvántartási  A kamarai tagság
 szám  megszűnésének dátuma
Baráth Terézia Anna  002939 2018.12.18. 
Dr. Himber Péter 003415 2019.01.01. 
Kapcsos László 003837 2018.10.02. 
Köllődné Gátai Mária 006405 2019.01.15. 
Ménesi József 000563 2019.01.22. 
Dr. Micskó Erzsébet 001269 2019.01.22. 
Dr. Orbán Géza 003071 2019.01.17. 
Papp Zoltánné 007074 2019.01.24. 

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartásból való törlése
Név Nyilvántartási  Székhely A nyilvántartásból való

 szám    törlés dátuma
BOB-MON Audit Kft. 005491 2730 Albertirsa, Somogyi Béla utca 30. 2019.02.05.
DERA TEAM Kft. 004102 4028 Debrecen, Baksai utca 12. 2019.02.05.
EVIDENT-96 Kft. 000465 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák 2019.02.05
  A út 12-14. 3. lház. fszt. 13. .
SZÁMADÓKÖNYV Kft. 002241 6000 Kecskemét, Tizedes u. 14. 2019.02.05.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS ÁLTALÁNOS TERÜLETÉN 

OKTATÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet a könyvvizsgálói kötelező szakmai továbbképzés oktatói tevékenysé-
ge ellátására, 2019. június 1-től - 2024. június 30. közötti időszakra. A nyertes pályázók nyilvántartásba vételüket követően 
oktatási feladatok végzésére az oktatói felkészítésen történő részvétel után jogosultak. 

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról letölthető adatlapon lehet.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell maximum 1 oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot, amely kellően alátámasztja 
a megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalatokat.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 31.
A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala, 1063 Budapest Szinyei M. u. 8.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Kercsov-Farkas Krisztinától (tele-
fonszám: +36 1 473-4541; e-mail: oktatas@mkvk.hu).

MKVK oktatási bizottság

https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/palyazat/kamarai/palyazat_tovabbkepzes_oktato_20190228


KÖNYVVIZSGÁLÓK  LAPJA

6 2019. MÁRCIUS | KÖNY VVIZSGÁLÓK LAPJA

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Az alábbi rövid ajánlók a könyvvizsgálók nemzetközi szövetségének (IFAC) legutóbbi hírleveléből 
származnak. A teljes cikkekért (angol nyelven) kérjük, kattintson az ajánlók alatti linkre.

Nem pénzügyi információk jelentése a KKV-k esetében Európában
Az EFAA tanulmányában (melyet 14 ország részvételével készítettek) áttekinti a nem pénzügyi jellegű 
információk  természetét és azok mértékét.
www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/reporting-non-financial-
information-smes

Az üzleti gyakorlat átültetése a jövőbe 
Az IFAC SMP Bizottságának londoni ülésén 2018 októberben, egy „A holnap gyakorlata ” tematikájú 
panelvita keretében három KKV vezető osztotta meg azon meglátásait, hogy a szakmán belüli KKV-k 
miként változtathatják át jelenlegi üzleti gyakorlatukat  „A holnap gyakorlatává”.  
www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/transforming-your-
practice-future 

 Az Audit Bizottságok hatása a könyvvizsgálat minőségére
A jelentés azt mutatja be, hogy a tőzsdén jegyzett cégek audit bizottságának milyen és mekkora szerepe 
van a könyvvizsgálat minőségének támogatásában. 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD618.pdf?resources 

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉS SZERVEZÉSÉRE ÉS 
FOLYTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ ENGEDÉLYT SZERZETT SZAKKÉPZŐ HELYEK
(2019. 02. 13. – 2024. 02. 13.)

Budapesti Gazdasági Egyetem
Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 29-31.

Kapcsolat: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
Telefon: 06-1-469-6704

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Telefon: 06-1-479-9900

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Igazgatóságok:
• Központi iroda – Budapest
• Észak-alföldi Regionális Igazgatóság – Debrecen 
• Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság – Miskolc

• Dél-alföldi Regionális Igazgatóság – Szeged
• Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság – Veszprém
• Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság – Szombathely

www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/reporting-non-financial-information-smes
www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/transforming-your-practice-future
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD618.pdf?resources
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ELINDULT AZ IDEI TÁVOKTATÁS
Az évente kötelezően e-learning képzési 
formában összegyűjtendő kreditpon-
tok akár már most megszerezhetőek az 
Oktatási Központ előző években már ki-
próbált távoktatási rendszerében. Az év 
során folyamatosan bővülő képzési kíná-
latot érdemes folyamatosan figyelemmel 
kísérni annak érdekében, hogy mindenki 
megtalálja a szakmai igényeihez legin-
kább igazodó továbbképzési anyagokat, 
amelyek segítségével a speciális minő-
sítés okán szükséges pontok, vagy más 
továbbképzési rendszerek – így az adó-
tanácsadói, adószakértői, okleveles adó-
szakértői, vagy könyvviteli szolgáltatói 
– kreditjei is összegyűjthetőek.

A tananyagok induló kínálatából 
figyelmükbe ajánljuk például az 
alábbiakat: 
–  Vagyonértékelés – könyvvizsgálók szá-

mára / előadó: Havas István
–  A visszaélések kockázatának kezelése 

a könyvvizsgálat során és a pénzügyi 
ágazati szakemberek munkájában / 
előadó: Bíró Ferenc

–  A minőség-biztosítási (minőség-ellen-
őr zé si) követelményeknek megfelelő 
könyvvizsgálat, változások a könyv-
vizsgálói jelentésben a közérdeklődés-
re számot tartó gazdálkodói körben 
és azon kívül – 2018.  (előadók: Mádi- 
Szabó Zoltán; Barabás Csaba)

–  A minőség-biztosítási (minőség-ellen-
őrzési) követelményeknek megfelelő 
könyvvizsgálat és a 6100. témaszámú 
standard könyvvizsgálói különjelentés 
(előadók: Mádi Szabó Zoltán, Csáki 
Zsuzsanna)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Oktatási Központja a távoktatáson túl 
is színes tavaszi rendezvénycsokorral 
várja a tudásuk felfrissítésére vágyó 
szakembereket – ízelítő a kínálatból

Online számla adatszolgáltatás – 2019. 
április 01.
Az előadás bemutatja az adóhatóság 
tapasztalataira is figyelemmel tovább 
formálódó adatszolgáltatási rendszert. 
A rendezvény előadója Czöndör Sza-
bolcs főosztályvezető (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigaz-
gatósága; Informatikai és Transzferár 
Ellenőrzési Főosztály), aki kitér a jellem-
ző problémákra, kihívásokra, s rávilágít 
a lehetséges megoldási módszerekre is, 
valamint bemutatja az Online Számla 
rendszerben rejlő adózói lehetőségeket, 
illetve a jövőbeni fejlődés irányokat.

Civil szervezetek aktuális adózási, szám-
viteli, státuszjogi és adatkezelési kérdé-
sei – 2019.április 02.
A rendezvény előadói, S. Csizmazia 
György; Miszori Ildikó; dr. Nagy Krisz-
tina és dr. Kéri Ádám, akik a 2019. évi 
jogszabályi változások gyakorlatorientált 
ismertetésén túl praktikus tanácsokat is 
adnak az egyesületek, alapítványok, ve-
zetőinek, tisztségviselőinek, pénzügyi, 
számviteli és adózási szakembereinek az 
aktuális feladataik elvégzéséhez.

A társasházak gazdálkodása a számviteli 
szabályozás tükrében – 2019. április 25.
A hiánypótló előadás a számviteli sza-
bályozás, az időről-időre országszerte 

felvetődő kérdések fényében vizsgálja a 
társasházak helyzetét, a tulajdonviszo-
nyokat, az érdekérvényesítés lehetősége-
it. A jogi háttér bemutatása mellett kü-
lönös hangsúlyt fektet a lakók speciális 
körülményire, a gazdálkodás kérdéseire, 
a gyakorlati problémák ismertetésére. A 
téma ismert szakértője, Krapecz Imre 
főiskolai docens, számvitel szakcsoport-
vezető (Üzleti Tudományok Intézete-
Budapesti Metropolitan Egyetem) várja 
előadóként az érdeklődőket. 
           
Az adatkezelés szabályai a foglalkozta-
tásban – 2019. április 30.
 Az Országgyűlés előtt van a munka tör-
vénykönyve, illetve számos más ágazati 
jogszabály GDPR-ral összefüggő módo-
sítása. S közben már az első GDPR alapú 
adatvédelmi bírságok is megszülettek.
Ezekre is figyelemmel a képzés célja 
annak áttekintése, hogy a jelentősen 
változó adatvédelmi szabályrendszer, 
milyen új lehetőségeket kínál a munkál-
tatók számára a munkaerő toborzástól 
kezdődően a munkaviszony megszün-
tetéséig. A téma népszerű előadója, dr. 
Kéri Ádám ügyvéd, adatvédelmi szakér-
tő kitér a beléptető rendszerek, illetve a 
változatos formában megjelenő munka-
helyi ellenőrzések jogszerű alkalmazási 
kereteire (tájékoztatások, érdekmérlege-
lés, hatásvizsgálat stb.), az elektronikus 
megfigyelőrendszerek működtetésének 
követelményeire, a különleges adatok 
kezelésére, a bűnügyi adatok felhasznál-
hatóságára, valamint a munkaügyi ügy-
viteli rendszerek szerepére is. A program 
során az adatkezelésekkel összefüggő 

https://mkvkok.hu/tovabbkepzes&action=show&mszam=0277001300&alcsop=1
https://mkvkok.hu/tovabbkepzes&action=show&mszam=0277001302&alcsop=1
https://mkvkok.hu/tovabbkepzes&action=show&mszam=0277001301&alcsop=1
https://mkvkok.hu/tovabbkepzes&action=show&mszam=0299001063&alcsop=1
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érdekmérlegelés lépései példákon és jog-
esetek megoldásán keresztül kerülnek 
bemutatásra. 

A szakképzési kínálatból

Aki könyvvizsgáló, de még nincs IFRS 
minősítése…
annak ajánljuk az elmúlt években nagy 
népszerűségnek örvendő minősítővizs-
ga-felkészítőt, amit követően az őszi 
IFRS minősítővizsgára célszerű bejelent-
kezni.

Aki újabb szakképesítést szeretne, 
vagy munkatársait bíztatja szakmai tu-
dásfejlesztésre, azok figyelmébe ajánl-
juk az Oktatási Központ egyes OKJ-s 
képzéseit Budapesten és a Társaság 
vidéki kirendeltségein:
IFRS mérlegképes könyvelő (OKJ: 55 
344 05) képzés – 240 óra távoktatás, 80 
kontaktórával
* Budapest, Debrecen, Eger, Miskolc, 
Szeged, Szombathely, Veszprém
A módosított szabályozásnak köszönhe-
tően e képesítéssel, ahol az ország legne-
vesebb 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 adótanács-
adói képzéseink színvonalas előadásain 
felkészült gyakorló szakemberektől ta-
nulhatja meg a szakmát.

Az Oktatási Központnál 
megszerezhető egyéb képesítések 

közül a könyvvizsgálók 
munkatársainak figyelmébe ajánljuk

Az Okleveles könyvvizsgáló képzést, 
aminek idei évi csoportja 2019. április 
5-én indul, s még a szükséges kamarai 
regisztráció után most sem nem késő je-
lentkezni.

Aki pedig a munkatársak közül szeretne 
betekintést nyerni a szakmába, de még 
nem rendelkezik a könyvvizsgáló ké-
pesítés minden előfeltételeivel, ám van 
mérlegképes könyvelői vagy szakirányú 
(közgazdasági) felsőfokú iskolai végzett-
sége, az Könyvvizsgálóasszisztens-kép-
zésünkre jelentkezhet.
Szakképzéseinkkel kapcsolatban bővebb 
információt honlapunkon, www.mkvkok.
hu oldalon talál, avagy érdeklődhet az 
info@mkvkok.hu e-mail címen.

Állásportál, avagy képzett 
szakemberek a legjobb 

munkahelyekre!

Az elmúlt évek komoly kihívás elé állí-
tották a foglalkoztatókat – a munkaerő-
piac átrendeződésének köszönhetően 
a cégek egyik legnagyobb értékévé a 
humánerőforrás vált. A megfelelő szak-
mai tapasztalattal, végzettséggel és 
motivációval rendelkező munkavállaló-
kért óriási verseny folyik, s a szakembe-
rek és a foglalkoztatók egymásra talá-
lása sok időt és energiát kíván mindkét 
féltől.
Felismerve ezt az igényt, 2019. február 
15-én az Oktatási Központ útjára indí-
totta az ország első kifejezetten pénz-
ügyi, számviteli, adózási szakterületre 
specializálódott állásportálját, a www.
penzugyiallas.hu oldalt, ahol a piacon 
elérhető legkedvezőbb áron adhatják 
fel a foglalkoztatók álláshirdetéseiket, 
a pénzügyi ágazati szakemberek pedig 
ingyenesen böngészhetnek az állás-
ajánlatok között. 
Az állásportállal kapcsolatos bővebb 
információ a penzugyiallas@mkvkok.
hu elektronikus levélcímen kérhető, 
vagy látogasson el magára a weboldalra 
a www.penzugyiallas.hu címen.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2019. szeptember 5-6. között
kerül megrendezésre a XXVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

A digitális világ lehetőségei és kihívásai a könyvvizsgálatban
címmel

A konferencia helyszíne: Thermál Hotel Visegrád****

SZEKCIÓVEZETŐK:

I. Általános szekció:
II. Módszertani szekció:

A konferencia részletes programját, a részvételi díjakat, a jelentkezés feltételeit a későbbiekben tesszük közzé. 

https://mkvkok.hu/vizsgafelkeszitok&mszam=0110141137
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
penzugyiallas@mkvkok.



