
Számviteli- 
és Pénzügyi 

képzések

Új korszak a munkahelyi tanulásban

A PwC’s Academy 2023 tavaszi képzési naptára
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IFRS - Nemzetközi számvitel

A PwC sokéves tapasztalata és nemzetközi tudásbázisa lehetővé teszi, hogy 
hozzájáruljon Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, és a PwC's Academyn 
keresztül teljeskörű szakmai támogatást nyújtson komplex és versenyképes képzéseinek 
segítségével.

Miért a PwC’s Academy?
• minőség iránti elkötelezettség;

• gyakorlati tapasztalat, szakmai tudás;

• oktatóink tapasztalt és képzett előadók, akik a legjobbak a szakterületükön;

• PwC hálózatunkon keresztül a PwC globális tudásbázisát Önnek is elérhetővé 
tesszük.

ESG - Environmental, Social and Governance

Pénzügy  | Számvitel 

Adó | Jog

Digital Academy

CFO Leadership Academy

Professional Qualifications

 M&A szakértő menedzser

PwC’s Academy
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Tanítási módszerek

Online/Élő képzések
A résztvevők egy virtuális “osztályteremben” vesznek részt 
a képzésen, ahol az oktató egy online platformon (pl. 
webex) keresztül vezeti az előadást. Az elméleti anyagot élő 
beszélgetések, csoportos feladatok, szavazások egészítik ki, 
így biztosítva a képzés interaktivitását.

Blended/vegyes képzések 
A résztvevők a hagyományos (jelenléti vagy online) alkalmak 
mellett egyéni feladatokat, olvasnivalókat, e-learningeket is 
kapnak, amit egy a tanulócsoport számára létrehozott online 
felületen keresztül érhetnek el.

Kihelyezett képzés 
Egyedi képzés, kihelyezett formában a megrendelő cégénél, 
aminek formája lehet személyes, de akár online is, az 
elvárásoknak megfelelően.

E-learning 
Önálló tanulási forma, ahol a résztvevők a saját tempójukban, 
bárhonnan elvégezhetik a tananyagot. Az önálló tanulást 
videók, gyakorlati feladatok, kvízek támogatják az 
elsajátítandó elméleti tudás megosztása mellett.

Jelenléti oktatás
Személyes oktatás tanteremben.

A képzési programjainkra minden esetben képzési menedzsment rendszerünkön 
regisztráljuk. Ezen a felületen a résztvevők egy tanulócsoport tagjává válhatnak.  
A tanulócsoport tagjai egymással kommunikálhatnak, megoszthatják a tapasztalataikat, 
kérdéseket tehetnek fel az oktatók, moderátorok részére.
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Interaktív, feladatorientált e-learning 
képzéseink a PwC’s Academy által 
menedzselt és adminisztrált e-learning 
rendszeren, illetve vállalati ügyfeleink 
számára akár saját LMS (Learning 
Management System) rendszeren 
keresztül is elérhetők.

Cégspecifikus e-learning 
megoldásainkkal segítünk üzleti 
környezetére alakítani tréning 
elképzeléseit. Képzéseink ügyféligény 
szerint kombinálhatók vállalat-specifikus 
elemekkel, példákkal. 

Válasszon szakembereink, oktatóink által 
összeállított magas színvonalú e-learning 
képzéseinkből magyar és nemzetközi 
pénzügy és számvitel, adó és jog 
területén, akár kreditpontos képzések 
formájában.

Tudatosság
Válassza ki a megfelelő képzéseket az elérhető 
csomagból, hogy a vállalkozásának fontos 
területeket minden munkatársa megismerhesse.

Naprakész információ
Tananyagainkat rendszeresen aktualizáljuk, 
hogy mindig a legfrissebb szabályozási 
változást és kiigazítást tartalmazzák.

Gyakorlati tudás
A képzés aktív részvételt igényel a tanulóktól, 
ami segíti a valós tudás megszerzését.

Rugalmasság
A felhasználóbarát modulok bármikor és bárhol 
elvégezhetőek.

Mérhető
Elérhető valós idejű riportok a résztvevők 
előrehaladásáról.

Személyre szabott
Képzésbe foglalhatók a vállalatspecifikus 
esettanulmányok és irányelvek.

Miért válassza a PwC’s Academy e-learning képzéseit?



PwC’s Academy 2023 tavasz   |   5

ESG - Environmental, Social and Governance

Díj / fő Időtartam Dátum

ESG szemléletformáló képzés 70 000 Ft + áfa
2 x 4 óra

(9:00 - 12:15)
április 5. 
április 6. 

ESG - Hiteles vállalati eszközrendszer a fenntarthatósági átalakuláshoz  
Gyakorlatorientált képzés az üzleti szektor számára 4 modulban*

597 000 Ft + áfa* 30 óra

ESG alapok és stratégia (PDCA) 119 000 Ft + áfa
6 óra  

(9:00 - 13:00)
május 4. 

ESG jogszabályi környezet  - I. Környezet (E) 119 000 Ft + áfa
6 óra  

(9:00 - 13:00)
május 18. 

ESG jogszabályi környezet  -  II. Társadalom (S) és Vállalatirányítás (G) 119 000 Ft + áfa
6 óra  

(9:00 - 13:00)
június 1. 

ESG Jelentéstétel 240 000 Ft + áfa 4+8 óra
június 15. 
június 22.

ESG e-learning sorozat angol nyelven 5 modulban 45 EUR / modul

* 4 modul megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.
További információk a 4 modulos ESG gyakorlatorientált képzésről a 18-19. oldalon.

Szakmai képzések

Jelenléti

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/esg.html
https://store.pwc.hu/en/products/esg-e-learning
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IFRS - Nemzetközi számvitel

Díj / fő Időtartam Dátum

Alapképzés - IFRS az alapoktól 4 napos szeminárium* 
*1-1 képzési napon való részvétel esetén: 60 000 Ft+áfa/fő/nap

240 000 Ft + áfa
4 nap 
32 óra

május 15-16.,
június 12-13.

IFRS és magyar számvitel közötti eltérések 110 000 Ft + áfa 8 óra április 12.

Mesterkurzus - Halasztott adó elmélete és gyakorlati alkalmazása, IAS 12 110 000 Ft + áfa 8 óra február 27.

Mesterkurzus - Számviteli, beszámolási kérdések - Lízing, Árbevétel, 
Pénzügyi instrumentumok

110 000 Ft + áfa 8 óra 2023 ősz

Mesterkurzus - IFRS Update 2023 - Haladóknak 110 000 Ft + áfa 8 óra 2023 ősz

Mesterkurzus - Számviteli, beszámolási kérdések - Felvásárlások, 
csoportátszervezések

59 000 Ft + áfa
4 óra

(9:00 - 12:15)
május 16.

Mesterkurzus - Számviteli, beszámolási kérdések - Konszolidáció 59 000 Ft + áfa
4 óra

(9:00 - 12:15)
május 23.

Mesterkurzus - Mindent az IFRS 17-ről 59 000 Ft + áfa
4 óra

(9:00 - 12:15)
április 26.

Szakképesítés - IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés  
240 óra, programkövetelmény száma: 04115003 

240 000 Ft  
(áfamentes)

240 óra távoktatás  
(80 óra konzultáció + 

160 óra egyéni tanulás)

február 9-10., 27-28. 
március 23-24., április 
20-21., május 18-19. 
modulzáró: május 24. 

IFRS és számvitel e-learning modulok 45 EUR / modul

Szakmai képzések

Online

Blended

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/ifrs.html
https://store.pwc.hu/en/products/ifrs-and-accounting-e-learning-modules
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Pénzügy |Számvitel

Díj / fő Időtartam Dátum

ACCA - DipIFR - Nemzetközi számviteli, pénzügyi alapismeretek 
(3. ACCA DipIFR 12-live-session full package)  

340 000 Ft + áfa*  
+ regisztrációs és vizsgadíj

48 óra + 40 óra online video modulok  
+ egyéni feladatok + egyéni tanulás

Programme kick-off 2 óra (9:00-10:30) április 11.

Energiser 1 1 óra (9:00-9:45) április 18.

Energiser 2 2 óra (15:00-16:30) április 24.

Energiser 3 2 óra (15:00-16:30) május 8.

Mock exam 1 - oktatóval közös javítás 8,5 óra (9:00-17:00) május 12.

Exam preparatory session 6*4 óra (13:00-16:30)
május 15-16-17.,  

22-23-24.

Mock exam 2 - oktatóval közös javítás 8,5 óra (9:00-17:00) június 1.

Központi ACCA DipIFR vizsga dátuma: június 8. és/vagy 9.

ACCA - DipIFR - Nemzetközi számviteli, pénzügyi alapismeretek  
(4. ACCA DipIFR 7-live-session  exam preparatory package) 

600 EUR + áfa* 24 óra (13:00-16:30) 
május 15-17.,  
május 22-24.

Mock exam - oktatóval közös javítás 8,5 óra (9:00-17:00) június 1.

Központi ACCA DipIFR vizsga dátuma: június 8. és/vagy 9.

US GAAP az alapoktól magyar nyelven angol nyelvű tananyaggal 220 000 Ft + áfa 3 nap, 24 óra március 27-28-29.

Pénzügy nem pénzügyeseknek 150 000 Ft + áfa 2 nap, 16 óra március 30-31.

Vállalati treasury képzés (bővebb információ a 17. oldalon) 180 000 Ft + áfa 2 nap, 2*6 óra április 11-12.

Szakmai képzések

Online

Blended

* Amennyiben magánszemélyként kíván részt venni a képzésen, kérésére egyéni kedvezményt biztosítunk.

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/penzugy_szamvitel_kreditpontok.html


PwC’s Academy 2023 tavasz   |   8

ACCA DipIFR Course packages

1: ACCA DipIFR self-paced 5-day “All IFRS Standards” 
package

Price: EUR 500 + VAT (if VAT applies)

• Foundational and Advanced learning modules: 30 hours of pre-recorded 
video sessions explaining theoretical aspects, IFRS/IAS standards 
requirements followed by practical examples

• Course notes
• Study book
• Past exam questions and answers
• Question bank questions and answers
• Short multiple choice test questions to check your understanding
• Visual dashboard for HR/L&D to monitor cohort progress

2: ACCA DipIFR self-paced 10-day full package - with 
self-paced practice exams and exam preparatory course

Price: EUR 800 + VAT (if VAT applies)

• Foundational and Advanced learning modules: 30 hours of pre-recorded 
video sessions explaining theoretical aspects, IFRS/IAS standards 
requirements, followed by practical examples

• 2 practice exam papers, followed by pre-recorded video sessions, where 
correct answers are explained

• Exam preparatory sessions: 3 days (18 hours) of pre-recorded video 
sessions, in which past exam paper questions are solved 

• Course notes
• Study book
• Past exam questions and answers
• Question bank questions and answers
• Short multiple choice test questions to check your understanding
• Visual dashboard for HR/L&D to monitor cohort progress

Szakmai képzések

Online

3: ACCA DipIFR 12-live-session full package - with tutor-led practice exams 
and tutor-led exam preparation

Price: 340 000 HUF + VAT

• Suggested learning journey schedule
• Foundational and Advanced learning modules: 30 hours of pre-recorded video sessions explaining 

theoretical aspects, IFRS/IAS standards requirements, followed by practical examples
• 3 live online consultation options before practice exams
• 2 practice exam papers, followed by a tutor-led live online marking session, where correct answers are 

explained. The recordings of the sessions will be subsequently available.
• Tutor-led live online exam preparatory sessions to practice past exam questions and discuss your questions: 

6 half-day tutor-led live online sessions, where past exam paper questions are solved and students can ask 
questions. The recordings of the sessions will be subsequently available. 

• Constant tutor accessibility via chat
• Course notes
• Study book
• Past exam questions and answers
• Question bank questions and answers
• Short multiple choice test questions to check your understanding
• Visual dashboard for HR/L&D to monitor cohort progress

4: ACCA DipIFR 7-live-session exam preparatory package - with tutor-led 
practice exam and tutor-led exam preparation

Price: EUR 600 + VAT (if VAT applies)

• 1 practice exam paper, followed by a tutor-led live online marking session, where correct answers are 
explained. The recording of the session will be subsequently available.

• Tutor-led live online exam preparatory sessions to practice past exam questions and discuss your questions: 
6 half-day tutor-led live online sessions, where past exam paper questions are solved and students can ask 
questions. The recordings of the sessions will be subsequently available. 

• Study book
• Past exam questions and answers
• Question bank questions and answers
• Visual dashboard for HR/L&D to monitor cohort progress

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/penzugy_szamvitel_kreditpontok.html
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Adó | Jog

Díj / fő Időtartam Dátum

ÚJ Adatvédelem DPO-knak (szakmai továbbképzés)

(bővebb információ a 21. oldalon)

120 000 Ft + áfa

Early bird: 100 000 Ft + áfa 
(2023. január 31-ig történő 

jelentkezés és befizetés esetén) 

2 nap 
16 óra

március 28-29.

Compliance e-learning 45 EUR / modul

Szakmai képzések

Jelenléti

Mindenkinek, aki adatvédelmi tisztviselői 
feladatokat lát el, illetve az adott 
szervezetnél a kompetenciái közé tartozik 
az adatvédelmi témák kezelése.

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/ado-es-jog.html
https://store.pwc.hu/en/products/compliance-e-learning-modules
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Digital Academy 

Díj / fő Időtartam Dátum

Data Analytics 118 000 Ft + áfa
2*4 óra 

9:00 – 12:15
március 22-23. 

Data Science képzés Python alapokon 12 alkalommal, 3 modulban

Bevezetés a Data Science-be Python nyelv segítségével* 180 000 Ft + áfa
4*4 óra 

9:00-12:15
április 13-14.
április 27-28.

Data Science projektek sikeres végrehajtása - Középhaladó Data Science 
képzés Python használatával*

180 000 Ft + áfa
4*4 óra 

9:00-12:15
május 9-10. 
május 23-24.

Deep Learning-től a Big Data elemzésekig - Haladó Data Science képzés 
Python használatával*

180 000 Ft + áfa
4*4 óra 

9:00-12:15
június 7-8. 

június 21-22.

*3 modul megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

Power BI kezdőknek** 96 000 Ft + áfa
2*4 óra 

9:00-12:15
március 6., 8.

Power BI haladóknak** 240 000 Ft + áfa
4*4 óra 

9:00-12:15
március 20., 22., 27., 29.

**Mindkét képzés megvásárlása esetén 20 % kedvezményt biztosítunk.

ÚJ A vállalati blockchain lehetőségei és korlátai 

(bővebb információ a 22. oldalon)
109 000 Ft + áfa 8 óra június 12.

Digital upskilling e-learning 45 EUR / modul

Szakmai képzések

Online

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/digital_academy.html
https://store.pwc.hu/en/products/digital-upskilling-training
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CFO Leadership Academy
Szakmai képzések

Senki sem születik CFO-nak, de tanulással minden szükséges vezetői készség elsajátítható. 
Ebben támogatja a már gyakorló és jövőbeli pénzügyi vezetőket a Magyarországon 
először induló CFO Academy képzésünk, melyre olyan szakembereket várunk, akik 
szeretnének személyre szabott támogatást kapni vezetői szerepük erősítésében, valamint 
megismerkednének azokkal az új eszközökkel és módszerekkel, amelyek segíthetik őket 
a mindennapi munkában. A féléves program a PwC nemzetközi CFO Academy képzési 
módszertanára és anyagaira épül.

Képzési alkalmak Időpont

Első networking esemény (vacsora) 2023. április 24.

1. modul: CFO, az egyén 2023. április 24-25. 

1. Action Learning 2023. május 11. 

Második networking esemény 2023. június 7.

2. modul: CFO, a (csapat)vezető 2023. június 7-8.

3. modul: CFO, az innovátor 2023. június 28-29.

2. Action Learning 2023. szeptember 7. 

4. modul: CFO, az értékközvetítő 2023. szeptember 27-28.

Harmadik, lezáró networking esemény 2023. szeptember 28.

Jelenléti

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/cfo_academy_leadership_soft_skills/cfo_academy.html
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Professional Qualifications 

Díj / fő Időtartam Dátum

Project Management Fundamentals 190 000 Ft + áfa
2 nap 

2*6 óra
március 23-24.

Project Management PMP vizsgafelkészítő program 245 000 Ft + áfa
3 nap 
24 óra  

+ tesztnap

március 10., 13., 14.
március 30.

Project Management CAPM vizsgafelkészítő program 190 000 Ft + áfa 
+ vizsgaregisztrációs díj

3 nap 
24 óra  

+ tesztnap

március 7-9.
március 20.

További információk a PMI képzésekről a 23. oldalon.

CIA - Certified Internal Auditor 1. modul 

380 000 Ft + áfa 

3 nap április 19-20-21.

CIA - Certified Internal Auditor 2. modul 3 nap május 3-4-5.

CIA - Certified Internal Auditor  3. modul 330 000 Ft + áfa 5 nap 2023 ősz

További információk a CIA képzésekről a 20. oldalon.

Szakmai képzések

Online Jelenlétivagy

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/diplomat_nyujto_es_angol_nyelvu_kepzesek.html
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Szakmai képzések

Language of the courses: English

Price: 1 600 EUR + 27% VAT

P1 Module (5 webinars, 30 hours) 
5-7 Feburary 2023 
17-18 February 2023

P2 Module (5 webinars, 30 hours) 
19-20 May 2023 
25-27 May 2023

Price: 450 EUR + VAT / person

21 March 2023
More info here

Price: 450 EUR + VAT / person

25 April 2023 

Price: 750 EUR / person / 3 modules

Module 1:  Deals - 330 EUR
Module 2:  Tax & Legal - 330 EUR
Module 3:  Finance and Accounting - 330 EUR 2023 Spring

Price: 1 course for EUR 250,  
package price of 2 courses is EUR 450

9 March, 16 March 2023

Yellow Belt
25–26 May 2023

White Belt
22 March 2023

Yellow & Green Belt
Part 1: 12, 19 & 26 April 2023
Part 2: 3, 10 & 17 May 2023
Part 3: 23 June 2023

Black Belt
Part 1: 11, 18, 25 January 2023
Part 2: 1, 8, 15, 22 February 2023
Part 3: 1, 8, 15 March 2023

Professional Qualifications 

Lean Six Sigma CIMA Diploma in PM - 3rd Edition Mastercourse: Accounting 
challenges in corporate treasury

Mastercourse: Acquisitions, group 
reorganisations and consolidation - 
Financial reporting issues

IFRS Update 2023 - Advanced

Business Coaching Diploma (BCD)

M&A Expert Manager

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/ifrs/ifrs-mesterkurzusok/ifrs_update_advanced.html
https://www.pwc.com/hu/hu/academy/diplomat_nyujto_es_angol_nyelvu_kepzesek.html
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Szakmai képzések

Block course dates Fees / person

Applied Knowledge
Financial Accounting (FA) 24 – 28 April 2023 EUR 585 + VAT

Management Accounting (MA) 19 – 23 June 2023 EUR 585 + VAT

Applied Skills Exams

Corporate and Business Law (LW) 12 – 15 June 2023 EUR 585 + VAT

Performance Management (PM) 15 – 19 May 2023 EUR 720 + VAT

Financial Reporting (FR) 22 – 26 May 2023 EUR 720 + VAT

Audit and Assurance (AA) 2 – 5 May 2023  EUR 690 + VAT

Financial Management (FM) 15 – 19 May 2023 EUR 720 + VAT

Strategic Professional Exams

Strategic Business Reporting (SBR) 15 – 19 May 2023 EUR 1000 + VAT

Strategic Business Leader (SBL) 2 – 5; 9 –12 May 2023 EUR 1400 + VAT

Advanced Audit and Assurance (AAA)  9 –12 May 2023 EUR 1000 + VAT

Advanced Performance Management (APM) 22 – 26 May 2023 EUR 1000 + VAT

ACCA képzések

* This price does not include ACCA fees

First Intuition online platform (FI)  
Full access to online materials (complete study materials, video tutorials, mocks)

Additional services on demand:
• Mock marking
• Self-marked - student makes own assessment based on suggested solution, marking 

guide and a video debrief. This option is accepted by ACCA as valid mock option and 
is ideal for self-study students.

Price for FI online platform access:

• Applied Knowledge (BT-LW) - 230 EUR
• Applied Skills (PM-FM) - 270 EUR
• Strategic Professional papers - 310 EUR

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/ifrs/acca.html


PwC’s Academy 2023 tavasz   |   15

Szakmai képzések

A CIPD Chartered Institute of Personnel and Development) egyike a világ 
vezető HR és L&D szakembereit tömörítő nemzetközi szervezeteknek. 

A CIPD képzései olyan HR szakembereknek szólnak, akik készségeik és 
szakmai tudásuk fejlesztésére törekednek, szeretnének részt venni egy 
interaktív képzési programban és szeretnék megosztani tapasztalataikat más 
HR szakemberekkel.

CIPD - Level 5

Intro 6 March 2023

Organisational performance and culture in practice 7, 9, 15 March 2023

Evidence-based practice 19, 24 April 2023

Professional behaviours and valuing people 30 May, 6 June 2023

Employment relationship management 11, 18 July 2023

Talent management and workforce planning
31 October,  

7, 14 November 2023

Reward for performance and contribution 12, 19, 26 September 2023

Leadership and management development 15, 22, 29 January 2024

Case Study + Guided Learning Hours N/A

CIPD - Level 7

Intro 29 June 2023

Work and working lives in a changing 
business environment

30 June, 7 July 2023

People management and development 
strategies for performance

8., 14., 22 September 2023

Personal effectiveness, ethics and business 
acumen

27 October, 3, 10 November 2023

Business research in people practice 8, 15 December 2023

Strategic employment relations 19, 26 January 2024

Resourcing and talent management to 
sustain success

1, 8, 15 March 2024

Strategic reward management 26 April, 3, 10 May 2024

Technology enhanced learning 21, 28 June, 4 July 2024

Case Study + Guided Learning Hours N/A

CIPD - HR képzés
Online

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/diplomat_nyujto_es_angol_nyelvu_kepzesek/cipd/chrm.html
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M&A szakértő menedzser 

Díj / fő Időtartam Dátum

M&A szakértő menedzser 
(Deals, Jog, Adózás, Pénzügy-számvitel modulok)

210 000 Ft + áfa 16 óra

Deals modul 65 000 Ft + áfa 4 óra

2023 ősz
Jog modul 65 000 Ft + áfa 4 óra

Adózás modul 65 000 Ft + áfa 4 óra

Pénzügy-számvitel modul 65 000 Ft + áfa 4 óra

M&A Expert Manager training (in English) 
750 EUR /  
3 modules

12 óra

Module 1 Deals 330 EUR 4 óra

2023 tavaszModule 2 Tax & Legal 330 EUR 4 óra

Module 3 Finance and Accounting 330 EUR 4 óra

Az elvégzett modulok után a résztvevők kérésére tanúsítványt állítunk ki.

Szakmai képzések

Online

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/m_and_a_szakerto.html
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Vállalati treasury tréning
Szakmai képzések

1. nap: 2023. április 11. (6 óra, 9:00 - 14:30)

1. Treasury alapok

• Milyen kockázatoknak van kitéve egy vállalat 
• Kockázatkezelési módszerek
• Treasury szerepének bemutatása 
• Származékos ügyletek ismertetése

2. Származékos ügyletek 

• Származékos ügyletek számviteli kezelésének bemutatása gyakorlati példákon keresztül a magyar 
számvitel szerint

• Származékos ügyletek számviteli kezelésének bemutatása gyakorlati példákon keresztül IFRS szerint

2. nap: 2023. április 12. (6 óra, 9:00 - 14:30)

3. Fedezeti számvitel  

• Mi a fedezeti számvitel célja
• A fedezeti számvitel alkalmazásának feltételei
• Gyakorlati példák bemutatása a magyar számvitel és IFRS szerint

4. Faktoring ügyletek 

• Likviditási kockázatkezelési lehetőségek
• Vevői faktoring számviteli elszámolása IFRS és magyar számvitel szerint
• Szállítói finanszírozási megállapodások számviteli elszámolása IFRS és magyar számvitel szerint
• Vevői és szállítói finanszírozási ügyletek hatásai a pénzügyi kimutatásokra és a kulcs 

teljesítménymutatókra

Részvételi díj: 180 000 Ft + áfa / fő (2 nap); 110 000 Ft +áfa/fő (1 nap)

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/ifrs/vallalati_treasury_kepzes.html
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ESG - Environmental, Social and Governance
Szakmai képzések

2023. május 4. 6 óra (9:00-13:00) 

1. Bevezetés: ESG alapok és stratégia (PDCA)
Ebben a modulban átfogó képet kap az ESG rendszer és a vállalatok 
kapcsolatáról, az ESG startégiaalkotás folyamatának mérföldköveiről.

• ESG és Fenntarthatósági politikák
• Hogyan teremt értéket az ESG
• Az ESG jelene és jövője
• Az új szabályozás üzleti életre gyakorolt hatása 

• CSRD, Taxonómia, Vállalati átvilágítási irányelv 

• Az ESG stratégia kialakításának lépései:
- Alapállapot (érettség) felmérést - jelenleg is működő ESG-releváns       

adatgyűjtések és folyamatok, szükséges kiegészítések 
- Lényegesség-vizsgálat és ESG kockázatelemzés
- Célok meghatározása, a feltárt hiányosságok megszüntetése, 

kötelezettségvállalások, KPI-ok 

• A stratégia megvalósításának folyamata és célja:
- A szervezet ESG teljesítményének (érettség) növelése
- Az ESG stratégiai szintű megközelítése - szisztematikusság és 

folytonosság 

• Vállalati gyakorlatok bemutatása

Részvételi díj: 119 000 Ft + áfa / fő

* 4 modul megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

2023. május 18. 6 óra (9:00-13:00)

2. ESG jogszabályi környezet: I. Környezet (E)
Ebben a modulban a kulcsfontosságú környezetvédelmi témákról nyújtunk 
átfogó ismereteket.

• Klímaváltozás és karbon-gazdálkodás
• Átállás a körkörös gazdaságra
• Energiahatékonyság és energiagazdálkodás
• Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások
• Szennyezés megelőzése csökkentése és ellenőrzése 

A fenti témakörök esetében a következőket vizsgáljuk meg a nemzetközi 
jógyakorlatok, standardok és tanúsítványok alapján:

• Kockázatok és lehetőségek
• Jelenlegi és várható EU szabályozás, beleértve a nem EU országokra 

gyakorolt hatásokat
• Indikátorok, mérés, célmeghatározás és megvalósítás

Részvételi díj: 119 000 Ft + áfa / fő

* 4 modul megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/esg.html
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ESG - Environmental, Social and Governance
Szakmai képzések

2023. június 1. 6 óra (9:00-13:00) 

3. ESG jogszabályi környezet: II. Társadalom (S) és 
Vállalatirányítás (G)
Ebben a modulban bemutatjuk a legfontosabb társadalmi és 
vállalatirányítási témákat.

• Érintettek feltérképezése, és bevonása
• Kulcsfontosságú munkaügyi normák és mérési mutatók
• Az emberi jogok integrálása a vállalat és a teljes értéklánc életébe
• Egyenlő bérezés és nemek közötti egyenlőség
• Társadalmilag felelős befektetések
• Testületi irányítás és sokszínűség
• Etikus üzleti magatartás
• Adóigazgatás

A fenti témakörök esetében a következőket vizsgáljuk meg a nemzetközi 
jógyakorlatok, standardok és tanúsítványok alapján:

• Jelenlegi és várható EU szabályozás, beleértve a nem EU országokra 
gyakorolt hatásokat

• Indikátorok, mérés, célmeghatározás és megvalósítás
• Társadalmi és Vállalatirányítási eszközök

Részvételi díj: 119 000 Ft + áfa / fő

* 4 modul megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

2023. június 15. (4 óra) június 22. (8 óra)

4. ESG Jelentéstétel
Ebben a modulban megismerheti a fenntarthatósági (nem pénzügyi) 
jelentésekre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat és szabályokat, valamint 
a jelentésírás technikai oldalát.

• Az EU szabályozási környezet, elsősorban a CSRD
• Ki köteles a fenntarthatósági jelentést közzétenni, mi az ütemezése, 

kell-e a jelentést biztosítani és egyéb újdonságok,
• Melyek az európai fenntarthatósági jelentési szabványok (ESRS)?
• Az ESRS és a közzétételi követelmények vázlata,
• A jelentés készítési folyamat mérföldkövei
• Potenciális lehetőségek azonosítása a jelentési folyamaton keresztül

A modul első részében (4 óra) átfogó képet kap a módszertani ismeretekről, 
míg a következő 8 órájában gyakorlati tapasztalatot szerezhet. A modul 
elvégzésével az alábbi kompetenciákkal fog gazdagodni:

• Az ESG jelentési folyamat megtervezésének és végrehajtásának 
koordinálása

• A kulcsemberek azonosítása a vállalaton belül (adatgyűjtés és jelentéstétel)
• A vállalati kulcstényezők azonosítása

A horizontális szempontok mentén a nemzetközi jógyakorlatok, standardok 
és tanúsítványok alapján tekintjük át az ESG jelentéstétel folyamatát:

• Jelenlegi és várható EU szabályozás, beleértve a nem EU országokra 
gyakorolt hatásokat

• Indikátorok, mérés, célmeghatározás és megvalósítás

Részvételi díj: 240 000 Ft + áfa / fő

* 4 modul megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/esg.html
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CIA - Képesített belső ellenőr képzés
Szakmai képzések

Elsősorban olyan ellenőrzéssel foglalkozó szakembereknek ajánljuk, akik rendelkeznek 
alapvető ellenőri ismeretekkel, melyet szeretnének mélyíteni, illetve nemzetközi 
tudással bővíteni. Képzésünk nagyon hasznos lehet CIA vizsgára készülő kollégáknak.

A Certified Internal Auditor® (CIA®) tanúsítvány a legmagasabb szintű és egyetlen olyan belső 
ellenőrzési bizonyítvány, melyet világszerte elismernek. Egy olyan mérce, amellyel a szakemberek 
bizonyítani tudják szakértelmüket a belső ellenőrzés területén. 

Modulok és időpontok:

A PwC CIA képzése kettő angol nyelvű, intenzív, vizsgára felkészítő tanfolyamból áll, a CIA vizsga moduljaihoz 
igazodva. 

Az 1-2. modul – CIA vizsgafelkészítő kurzus a CIA vizsga 1-es és 2-es moduljára készíti fel a hallgatókat, a 
belső ellenőrzés alapjaira, működésére, IIA sztenderdekre koncentrálva. 

Vizsga: 
A CIA vizsgarendszer 3 feleletválasztós vizsgából áll, szabadon választott időpontban. A vizsgáztatás 
lefolytatására kizárólag az IIA szervezete jogosult, külön díj fejében. A PwC segíti tanulóit a felkészülésben, de a 
vizsgával kapcsolatos teendőket egyénileg szükséges intézni.

Díj / fő Időtartam Dátum

CIA 1. modul
380 000 Ft + áfa

3 nap 2023. április 19-20-21.

CIA 2. modul 3 nap 2023. május 3-4-5.

CIA 3. modul 330 000 Ft + áfa 5 nap 2023 ősz

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/diplomat_nyujto_es_angol_nyelvu_kepzesek/cia.html
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Adatvédelem DPO-knak
Szakmai képzések

Miért hasznos a képzés?

• Gyakorlat-fókuszú megközelítés, gyakran 
előforduló, tipikus adatkezeléseken (pl. 
munkaügyek, marketing, beszállítók, online 
jelenlét stb.) keresztül

• Példák, jogesetek, esettanulmányok, jó 
gyakorlatok

• Egy teljes GDPR-compliance projekt javasolt 
megvalósításának bemutatása lépésről lépésre

Előadók

dr. Csenterics András LL.M. - Ügyvéd, adatvédelmi 
és adatbiztonsági szakjogász

dr. Zsédely Márta - Ügyvéd, irodai tag, 
munkajogász

dr. Szűcs László - Ügyvéd, irodai tag, munkajogász

dr. Dékány Csilla - Ügyvéd, irodai tag

dr. Farkas Márton - Ügyvédjelölt

Időpont: 2023. március 28-29. (2 nap/16 óra)

Részvételi díj: 120 000 Ft + áfa 
Early bird: 100 000 Ft + áfa (2023. január 31-ig 
történő jelentkezés és befizetés esetén)

Tematika:

1. nap
• Az adatkezelési cél és jogalap meghatározása a gyakorlatban, a hozzájárulás érvényességének és a jogi kötelezettségen alapuló 

adatkezelések legfontosabb kérdései, az érdekmérlegelési teszt készítésének egyes szempontjai
• Többes önálló adatkezelői viszonyok, adatfeldolgozói jogviszonyok és közös adatkezelések jogszerűségének biztosítása, 

beszállítókkal kapcsolatos adatkezelések
• Adatkezelések az online térben - cookie-k, informatikai szolgáltatók, honlapok, webshop-ok
• Marketing és adatkezelés
• Adatvédelmi incidensek kezelése a gyakorlatban
• Érintetti panaszokkal kapcsolatos eljárásrend
• Adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása
• Különleges adatok kezelése
• Nemzetközi adattovábbítások a legújabb jogfejlődés tükrében
• Hogyan folytassunk le egy adatvédelmi compliance projektet? Az adatvédelmi megfelelőség fenntartása.

2. nap
• Lehetséges adatkezelési jogalapok a munkaviszonyokban
• Toborzás során történő adatkezelési folyamatok, milyen adatok és milyen jogalapon gyűjthetők
• Sikertelen toborzás utáni adatkezelés (jó gyakorlatok)
• Sikeres toborzás utáni adatkezelés - a jogalapok változása, az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség
• Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelés (beléptetési adatok, munkaidő, munkabér adatok, családtagok adatai, stb.) - 

lehetséges adatokörök és azok jogalapja, célja, megőrzési ideje
• A jogos érdeken alapuló adatkezelési esetek a munkaviszonyban, az ehhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztek elemei
• A munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelések, jó gyakorlatok:

• céges e-mail ellenőrzése
• céges laptop (internethasználat) ellenőrzése
• GPS fedélzeti eszközzel történő megfigyelés
• a munkavégzés hatékonyságát ellenőrző szoftverek alkalmazásának jogszerűsége

• Vállalati rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelési folyamatok
• A képmással kapcsolatos munkáltatói adatkezelési esetek és ezek adatkezelési jó gyakorlata
• Munkavállalói egészségügyi adatokkal kapcsolatos adatkezelések (foglalkozás-egészségügy, munkavédelem, munkabaleset
• Keresőképtelenség, gondozói szabadsággal kapcsolatos igazolások, stb.)
• A munkaviszony megszűnését követő lehetséges adatkezelési folyamatok és az adatok megőrzési ideje
• Munkajogi igényervényesítés esetén az adatkezelés jogalapjának és megőrzési idejének változására vonatkozó szabályok

Mindenkinek, aki adatvédelmi tisztviselői 
feladatokat lát el, illetve az adott 
szervezetnél a kompetenciái közé tartozik 
az adatvédelmi témák kezelése.

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/diplomat_nyujto_es_angol_nyelvu_kepzesek/project_management_kepzesek.html
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A vállalati blockchain lehetőségei és korlátai
Szakmai képzések

Tematika:

1. rész: Blockchain és digitális eszközök áttekintése

• Blockchain és digitális eszközök - hol válik el egymástól a két fogalom?
• A blockchain technológia működésének bemutatása gyakorlati feladatokon keresztül (konszenzus 

mechanizmusok, különböző platformok, okosszerződések, oracle-ök stb.).
• A blockchain ökoszisztéma bemutatása (tervezéstől az értékteremtésig).
• A blockchainra épülő digitális eszközök alapjainak és fejlődésének bemutatása, a 

legmeghatározóbb tokenizációs modellek ismertetése.

2. rész: Vállalati szintű blockchain - lehetőségek és korlátok

Use-case tervezés

• Best practice-ek ismertetése és egy gyakorlati példán keresztül közös tervezés a résztvevőkkel.
• A blockchain-alapú megoldások integrálási lehetőségeinek bemutatása a tradicionális szervezeti 

működésbe.
• A use-case tervezés lépéseinek, kritikus kérdéseinek, sikertényezőinek és buktatóinak 

bemutatása.
• A technológiai megoldásokhoz kapcsolódó üzlet modell bemutatása.
Compliance

• A blockchain technológia vállalati elfogadását támogató jogi környezet jelenlegi helyzetének 
bemutatása és a jövőbeli szabályozási tervek ismertetése (a MiCA [Markets in Crypto Assets] 
legfontosabb rendelkezései és azok háttere).

• Az okosszerződésekben rejlő lehetőségek és gyakorlati alkalmazásuk ismertetése, működésükre, 
standardizáltságukra és kiberbiztonsági megfelelésükre fókuszálva

A blockchain napjaink egyik technológiai hívószava, 
amelynek megítélése rendkívül megosztó mind 
az informatikusok, mind az üzleti oldal szakértői 
között. Ennek ellenére egyre több vállalat 
vizsgálja a lehetséges alkalmazási területeket. 
Miben rejlik az üzleti lehetőség, és mi az, aminek 
megkérdőjelezhető a hasznossága? Képzésünk 
célja többek között:

• Megismertetni a résztvevőket a blockchain 
technológia, a tokenizálás és a digitális 
eszközkezelés alapjaival, azok lehetőségeivel 
és legjelentősebb korlátaival.

• Bemutatni, hogy a technológia milyen 
szerepet foglalhat el a vállalatok értékteremtési 
folyamatában, illetve milyen elvek mentén 
tervezhető egy jól megalapozott use-case.

• Felhívni a figyelmet a blockchain projektek 
buktatóira és sikertényezőire.

• Áttekintést adni a jogi és kiberbiztonsági 
megfelelés jelenlegi állapotára és jövőjére.

A képzést mindazok számára ajánljuk, akik vállalati környezetben digitális üzleti 
menedzsment, innováció, illetve technológiai megfeleléssel kapcsolatos területen dolgoznak, 
akár vezetőként, vagy csak szeretnének átfogó értelmezést kapni a blockchain alkalmazási 
lehetőségeivel és korlátaival kapcsolatban.

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/diplomat_nyujto_es_angol_nyelvu_kepzesek/project_management_kepzesek.html
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PMI képzések
Szakmai képzések

A Project Management Institute (PMI) 1969-
es alapítása óta világszerte több mint 2,9 
millió projektmenedzsment szakemberhez 
jut el szakmai kutatások, előrejelzések és 
minősítések segítségével. 

A PMI számos minősítést nyújt a 
projektmenedzsment szakmában 
dolgozóknak tapasztalattól, 
projektmenedzsment irányzattól és szinttől 
függően.

Modulok és időpontok:

PMP (Project Management Professional)

A PMP a PMI egyértelműen legismertebb minősítése, mely a tapasztalt projektvezetőket célozza meg. 

Időpont: 2023. március 10., március 13-14., 3*8 óra
Tesztnap: 2023. március 30. 
Képzés nyelve: magyar
Képzési díj: 245 000 Ft + áfa / fő
  
CAPM (Certified Associate in Project Management)

A CAPM minősítés a kevesebb tapasztalattal rendelkező projektvezetőket, projektkoordinátorokat célozza 
meg, akik hosszú távon szeretnének projektmenedzsment területen szakértővé, tapasztalat projektvezetővé 
válni. 
 
Időpont: 2023. március 7-9., 3*8 óra
Tesztnap: 2023. március 20. 
Képzés nyelve: magyar
Képzési díj: 190 000 Ft + áfa / fő 
Vizsgaregisztrációs díj: 300 USD

PM Fundamentals

A gyakorlatorientált oktatás során a résztvevők átfogó módon ismerkednek meg a projekt menedzsment 
teljes folyamatával. A tanfolyamon elsajátított ismeretekkel munkájuk hatékonyságának növelése 
érdekében projektjeiket a megfelelő módszertani háttérrel tudják támogatni. Képzésünket javasoljuk kezdő 
projektmenedzsereknek és mindazoknak, akik érdeklődnek a projektmenedzsment iránt. 
 
Időpont: 2023. március 23-24. / 2x6 óra
Képzési díj: 190 000 Ft + áfa / fő

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/ado-es-jog/projektmenedzsment_kepzesek.html
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M&A szakértő menedzser képzés
Szakmai képzések

2023 ősz 4 óra

Deals modul
• Az M&A tranzakció típusai, folyamata, tranzakciós "térkép"
• Az M&A folyamat résztvevői, a tanácsadók szerepe
• Az M&A folyamat főbb dokumentumai (teaser, NDA, Info memo, Indicative bid, term 

sheet, Binding bid, SPA)
• Az átvilágítás célja, folyamata, lehetséges kimenetei, tipikus buktatói
• A tranzakció árazása, a vételár elszámolás főbb típusai, előnyök, hátrányok
• A tranzakciós szerződés, tranzakció zárása
• Integráció

2023 ősz 4 óra

Jogi modul 
• A tranzakció strukturálása és a folyamat jogi szemmel: részesedés- kontra eszköz-

adásvétel
• Jogi átvilágítás és annak hatásai a tranzakcióra.
• A részvény-adásvételi szerződés főbb kérdései: polgári jogi, értékpapír-jogi és más 

problémák
• A tranzakciók common law háttere: főbb angol jogi megfontolások, 

fogalomhasználat és ezek megjelenése a hazai szerződésekben
• Versenyjog és compliance a tranzakció során: titoktartás az átvilágítás során, “clean 

teamek”, bejelentés és konzultáció a hatóságokkal
• Munkajogi szempontok: konzultáció a munkavállalókkal és az érdekképviseleti 

szervekkel, munkajogi jogutódlás
• Nemzeti bejelentési és engedélyeztetési szabályok, szabályozott iparágak sajátos 

eljárásai

Részvételi díj: 210 000 Ft + áfa / fő

Egy modul választása esetén: 65 000 Ft + áfa / fő / modul

2023 ősz 4 óra

Adózás modul  
• Az adóátvilágítási munka eredményeinek bemutatása
• Tipikus ajánlások az adásvételi szerződésben
• Eszközátruházás vagy részesedés átruházási ügylet
• Tranzakciók finanszírozása (pl. debt push down, kamatlevonás korlátozási 

szabályok, csoportos adózás)
• Az elhatárolt veszteségek továbbvitelének speciális szabályai
• áfa megfontolások az ügyletek végrehajtásakor
• Illeték megfontolások a tranzakciók végrehajtása során

2023 ősz 4 óra

Pénzügy-számvitel modul 
• A felvásárlások számvitelének alapfogalmai
• A növekedés útjai
• Felvásárlások kezelése az egyedi pénzügyi kimutatásokban
• Felvásárlások kezelése a konszolidált pénzügyi kimutatásokban
• Csoportátszervezések legfontosabb számviteli kérdései
• A felvásárlás implementációját követő kérdések

https://www.pwc.com/hu/hu/academy/m_and_a_szakerto.html
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E-learning képzések

ESG Tudatosság e-learning sorozat angol nyelven

Introduction to ESG reporting

45 EUR / person

Sustainable Finance

Net zero

Corporate Sustainability Reporting Directive and EU taxonomy

Reporting and the GRI standards

Digital Upskilling e-learning sorozat angol nyelven

Introduction to Artificial Intelligence 

45 EUR / person

Cybersecurity for corporates

Online cyber escape room – hacking simulation 

Industrial security awareness – virtual escape room 

IoT - Internet of Things

Digital product costing for IT professionals

Business & soft skill e-learning sorozat angol nyelven

Trust-based remote working

45 EUR / personChange management and corporate culture

International diversity management

Compliance e-learning sorozat angol nyelven

Augmented reality training accessible on smart phones for 
COVID-19 occupational safety and health

45 EUR / person

Whistle-blowing: the rules of reporting fraudulent activities

Fundamentals of EU competition law

GDPR – Get started

Transfer pricing: documentation basics

Introduction to Anti-Money Laundering

Pénzintézet-specifikus e-learningek angol nyelven

Cybersecurity for Banks

45 EUR / person

Monitoring Bank’s Performance

EU banking regulatory framework in a nutshell (part 1) 
(supervisory framework, CRR, CRDIV, future outlook – Basel IV, 
CRR2 and CRDV)

EU banking regulatory framework in a nutshell (part 2) (most relevant 
EBA and ECB guidance and BRRD, including MREL requirements)

IBOR reform

IFRS 9 for banks (19 modules)

IFRS 9 for insurers (5 modules)

IFRS 17 for insurers (7 modules)

IFRS 17 Advanced level for insurers (4 modules)

https://store.pwc.hu/hu/products
https://store.pwc.hu/en/products/esg-e-learning
https://store.pwc.hu/en/products/digital-upskilling-training
https://store.pwc.hu/en/products/digital-training-for-business-and-soft-skills
https://store.pwc.hu/en/products/compliance-e-learning-modules
https://store.pwc.hu/en/products/financial-services-related-digital-learning
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E-learning képzések

IFRS e-learning sorozat 45 EUR / person / e-learning

Bevezetés az IFRS világába – IAS 1 Pénzügyi 
kimutatások prezentálása

angol, magyar,  
olasz, 
 szerb,  
horvát

IAS 2 Készletek

IAS 7 Cash flow kimutatások

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 36 Eszközök értékvesztése

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő 
követelések

IAS 38 Immateriális javak

IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések 
változásai és hibák

angol, magyar,  
olasz

IAS 10 Jelentéstételi időszakot követő események

IAS 12 Nyereségadók

IAS 23 Hitelfelvételi költségek

IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások angol, olasz

IAS 19 Munkavállalói juttatások

angol

IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai

IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény

IAS 40 Befektetési célú ingatlan

IAS 20 Állami támogatások

IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések

IFRS e-learning sorozat 45 EUR / person / e-learning

A COVID-19 hatása a pénzügyi beszámolókra

angol
IBOR reform

IFRS 1 Az IFRS első alkalmazása

IFRS 11 Közös megállapodások

IFRS 9 bankok számára
angol, magyar, olasz, horvát

IFRS 16 Lízingek

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok bankoknak angol, magyar, olasz

IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások
angol, magyar, olasz, szerb, 

horvát

IFRS 13 Valós érték angol, olasz

IFRS 15 Vevői szerződések árbevétele
angol, magyar, olasz, horvát, 

francia

https://store.pwc.hu/hu/products
https://store.pwc.hu/en/products/ifrs-and-accounting-e-learning-modules
https://store.pwc.hu/en/products/ifrs-and-accounting-e-learning-modules
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