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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.  
ügyvezetője, a Nemzeti Képesítési Bizottság tagja

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Okta-

tási Központ Kft.-t 1999-ben alapította a 

köztestület. Az alapítók felismerték ugyan-

is, hogy a pénzügyi ágazatban különösen 

fontos az élethosszig tartó tanulás. Nem 

elegendő a korszerű szakismeret megszer-

zése, elengedhetetlen annak a folyamatos 

karbantartása, amihez hasznosnak tartot-

ták egy olyan felnőttképző intézmény mű-

ködtetését, ahol mind a szakmát adó kép-

zések, mind a továbbképzések esetében 

a magyar könyvvizsgálói szakma legkivá-

lóbb szakembergárdája garantálja szelle-

mi háttérként a minőségi oktatást.

Az elképzelést igazolja, hogy az Okta-

tási Központ képzésein az alapítástól mint-

egy 200 ezer fő vett részt, s ezzel az ága-

zat egyik piacvezető intézményévé vált. 

Jelenleg a budapesti főiroda mellett öt re-

gionális igazgatósággal, illetve a világ bár-

mely pontjáról elérhető távoktatási rend-

szerrel áll a képzések iránt érdeklődők 

rendelkezésére. Az előkelő piaci pozíció 

megtartásához azonban a kitűnő verseny-

társak gyűrűjében a minőségi szolgáltatás 

nyújtására vonatkozó törekvés mellett nél-

külözhetetlen a folyamatos megújulás, a 

képzési trendekhez, igényekhez való iga-

zodás is. Mivel a pénzügyek, a számvi-

tel, az adózás világában dolgozók minden-

napjai a szabályozási változásoknak erő-

sen kitettek, a képzés is elengedhetetlenül 

ehhez igazodik. Azzal az extrával meg-

spékelve, hogy az elmúlt évek nemcsak 

az oktatási igények, az oktatott szakmai 

tartalom, hanem a felnőttképzés terén is 

sok újat hoztak, ami alapvetően határozza 

meg az oktatási piac működését.

Általánosságban elmondható, hogy az 

ágazati felnőttképzésben viszonylag ke-

vés az állami és európai uniós támogatás-

ból megvalósuló program. A szakmát adó 

képzések megszervezését többnyire a vélt 

vagy valós piaci igények határozzák meg. 

A jelentkezők többsége önmaga finanszí-

rozza a képzését, de számos munkáltató 

is felismeri a képzett munkaerő jelentősé-

gét. A vonatkozó foglalkoztatói célok el-

érését több aktuális pályázati program is 

támogatja.1 

A számviteli jellegű oktatás területén az 

Oktatási Központnál változatlanul a mér-

legképes könyvelő képzés iránt mutatko-

zik a legkomolyabb érdeklődés, de az el-

múlt években már nem a vállalkozási sza-

kos képzés, hanem az erre a képesítésre 

épülő IFRS szakterületi oktatás vonzza a 

legjelentősebb érdeklődői létszámot. Az 

államháztartási szakterületen  a közelmúlt 

jelentős követelmény-rendszerbeli válto-

zását egy komoly képzési „bumm” előzte 

meg, ami után jelentős visszaesés volt ta-

pasztalható. Sokan előrehozták ugyanis a 

képzési igényeik megvalósítását annak ér-

dekében, hogy hét helyett még két vizs-

ga teljesítése után megkapják a képesítést 

tanúsító bizonyítványukat. Az ezt követő 

(ennek betudható) későbbi hullámvölgy 

után az előző év hozott ismét emelke-

dést az államháztartási szakterület képzé-

si létszámában a piaci képzőknél. Ez an-

nak ellenére van így, hogy immár iskolai 

rendszerben is oktatható képesítésről be-

szélünk – persze a képzési sajátosságok-

ra nem sok iskola tudott megnyugtatóan 

felkészülni, és a képesítés jellegére tekin-

tettel viszonylag kevés fiatal választja ezt 

az iskolai oktatásban. Így nem meglepő, 

1 Információ: www.mkvkok.hu/munkahelyi-kepzesek-
tamogatasara-vonatkozo-palyazati-lehetosegek

hogy továbbra is a felnőttképzésé ebben 

a döntő szerep.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a fel-

nőttképzésben az elmúlt években sajnos 

már nem nagyon lehet a mérlegképes 

könyvelői képzések megkezdését lehe-

tővé tevő képzettséghez jutni. A megfe-

lelőnek minősülő középfokú végzettség-

re épülő szakképesítéseknek, így például 

a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakké-

pesítésnek a jogszabályban meghatáro-

zott kötelező minimális óraszáma ugyan-

is nem kevesebb, mint 960 oktatási óra, 

ami nagyon hosszú ciklusú, a képesítés 

tartalmával és piaci értékével össze nem 

mérhető oktatási időt és költséget feltéte-

lez. Ezt kevesen vállalják fel annak érde-

kében, hogy bebocsátást nyerjenek pél-

dául egy vállalkozási szakos mérlegké-

pes könyvelői képzésbe, miközben ez a 

lehetőség bármely, akár a szakterülettől 

nagyon távol eső képzési területről szár-

mazó diplomával is lehetséges, kétéves 

szakirányú gyakorlat mellett. Ráadásul 

amennyiben a képzés bemeneti feltételét 

jelentő diploma szakirányú, számos fel-

mentési lehetőség is adódik a képzésben 

részt vevők számára. Ezeket kihasználva 

egy a közgazdasági felsőoktatásban szer-

zett diplomával rendelkező – a képző in-

tézmények beszámításokat lehetővé tevő 

képzési programjai szerint – akár már két-

száz körüli oktatási óra után megkezdheti 

a mérlegképes könyvelő szakmai vizsgá-

kat. A jogszabályban meghatározott pénz-

ügy és számvitel szakterületi oklevelekkel 

rendelkezők pedig valamennyi vizsga le-

tétele alól mentesülnek.

Az Oktatási Központnál az elmúlt év-

ben mintegy másfélszeresére növekedett 

a diploma mellett mérlegképes könyvelői 

képesítésre is épülő könyvvizsgáló képzés 

Felnőttképzés a pénzügyi ágazatban
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 18 esztendős Oktatási Központjának vezetője  
az ágazat képzési trendjeiről osztja meg tapasztalatait az olvasókkal.
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iránti érdeklődés. Még úgy is 72-en kezd-

ték meg vonatkozó tanulmányaikat 2016-

ban, hogy a követelményrendszer várha-

tó változásaira tekintettel többen kivárnak 

a képzés megkezdését illetően.

Népszerű továbbá a szintén mérlegké-

pes könyvelői végzettségre épülő könyv-

vizsgáló-asszisztens képzési program is, 

amely nem csak a könyvvizsgálók számá-

ra biztosít felkészült segítséget, de sokak-

nak azt is segít eldönteni, hogy valóban 

belevágjanak-e egy olyan erőt próbáló 

képzésbe, mint a könyvvizsgálói kurzus.

Az adótanácsadói képzés iránti érdek-

lődést az elmúlt években felélénkítette, 

hogy változott annak a bemeneti feltéte-

le, így immár diploma nélkül, a középfo-

kú végzettségű mérlegképes könyvelők 

is megszerezhetik a szakképesítést. Ez a 

következő években várhatóan az adóta-

nácsadói képesítésre épülő okleveles adó-

szakértői képesítések vonatkozásában 

is létszámbeli növekedést hoz, hiszen a 

nagyszámú adótanácsadó közül várható-

an sok diplomás ki szeretne majd tűnni 

a ráépülő képesítés megszerzésével. To-

vábbra is fennáll azonban az a furcsa-

ság, hogy az adószakértői címre is jogo-

sító könyvvizsgálói képzettség nem jelent 

megfelelő képzési bemeneti feltételt az 

okleveles adószakértői képzésre – kizáró-

lag az adótanácsadói szakképesítéssel is 

rendelkező, felsőfokú iskolai végzettségű, 

legalább öt év szakmai gyakorlattal ren-

delkező szakemberek jelentkezhetnek, 

amit talán érdemes volna átgondolnia a 

jogalkotónak.

A szakmát adó képzések mellett nagy 

az érdeklődés az egyes komolyabb jog-

szabályi változásokra reagáló ismeret-

megújító kurzusok iránt. Ez nemcsak a 

vonatkozó kötelezettségekből fakad, ha-

nem sokszor a tisztes feladatellátás igénye 

alapozza meg a jelentkezést. Tipikus pél-

dája volt ennek az elmúlt években az ál-

lamháztartási számviteli szabályozás gyö-

keres változására reagáló ismeretmegújító 

tanfolyamok iránti felfokozott érdeklődés, 

de az ennél kisebb volumenű átalakulá-

sok követését is sokan könnyítik meg ön-

maguk számára egy irányított felkészü-

lést biztosító programmal. Ezek mellett 

az egyenesen természetesnek tekinthe-

tő, hogy a jogszabályi kötelezések képzé-

si igényeket hoznak, amit jól példáznak 

a könyvvizsgálók minősítő vizsgáira való 

felkészülést segítő kurzusok, amelyek va-

lóban népszerűek mostanában.

Mindezeken túlmenően az ágazatban 

öt szakmai területen kötelezik rendszeres 

továbbképzés teljesítésére a jogszabályok 

a hatósági engedélyhez kötött tevékenysé-

get gyakorlókat. Képzési programok telje-

sítésével kreditpontokat kell ezért szerez-

niük a könyvvizsgálóknak, a mérlegképes 

könyvelőknek, az adótanácsadóknak, az 

adószakértőknek és az okleveles adószak-

értőknek is.

E kötelezettségek teljesítését számos 

oktatási intézmény igyekszik elősegíte-

ni az érdekeltek számára – az MKVK OK 

2016-ban 19 921 fő továbbképzésében 

vett részt. Az természetes, hogy a tovább-

képzések során minden képzőnek aktuá-

lis, érdeklődésre számot tartó képzési té-

mákkal, népszerű előadókkal kell a szak-

emberek rendelkezésére állnia. De ma 

már az is egyértelmű, hogy a programok 

közül azok a legnépszerűbbek az érde-

keltek körében, amelyek több szakmai te-

rületen teszik lehetővé egy időben a kö-

telezettségek teljesítését. Számos olyan 

képzési program van, ami a felsorolt öt 

szakmai terület mindegyikén krediteket 

ér, ám az is előfordul, hogy ezek mellett 

közszolgálati tisztviselőként is beszámít-

ható a program az érintett kötelezettségé-

nek a teljesítésébe.

Mivel az idő az egyik legdrágább erő-

forrás, ennek a tényezőnek elvitathatatlan 

a jelentősége. Ugyanerre az okra vezet-

hető vissza a távoktatási programok nép-

szerűségének rohamos növekedése is. Ez-

zel lehetővé válik, hogy egyéni időbeosz-

tás mellett jussanak aktuális ismeretekhez 

s persze kreditpontokhoz a kötelezettek.

Itt említendő meg, hogy a könyvvizs-

gálók számára az előző évtől már nem 

is csak lehetőség, hanem kötelezettség a 

távoktatási képzésben való részvétel, te-

hát a szakembereknek ez a köre el sem 

tudja kerülni ennek a technikának az al-

kalmazását. 

A témák tekintetében elmondható, hogy 

a továbbképzésben részt vevők a leggyak-

rabban a számviteli törvény változásait be-

mutató oktatási anyagokat keresik a tanter-

mi előadások és távoktatási anyagok te-

kintetében is. Ez a könyvelők körében a 

vonatkozó kötelezettségre is visszavezet-

hető, hiszen nekik legalább nyolc szám-

viteli minősítésű kreditet kell szerezniük 

évente. Népszerűek azonban az adóválto-

zásokat ismertető oktatási anyagok is, ami 

vélhetően annak tudható be, hogy az adó-

zási ismereteket érintő szakmai hiányossá-

gok húsbavágó bírságtételeket hozhatnak, 

tehát itt nélkülözhetetlen az ismeretek 

naprakészen tartása. Minden egyéb, akár 

különös jelentőséggel bíró téma népszerű-

sége is ezeket követi csak. A speciális mi-

nősítést érő anyagok közül az IFRS témá-

júak a leginkább keresettek, de a költség-

vetési/államháztartási minősítésű anyagok 

is sok érdeklődőt vonzanak. 

200 000
Az Oktatási Központ eddig mintegy 
200 ezer szakember képzésében, 

továbbképzésében vett részt.


