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A J Á N LÓ ADATLAPOK FELDOLGOZÁSA ALAPJÁN KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ

Könyvvizsgálati kötelező 
felelősségbiztosítás

A jövő júniusi juniális 
tervezett programjai 
A kamara Harkányba, június
21−23-ára tervezett sport-
programjait ismerheti meg,
ahová a könyvvizsgálókat
és családjaikat, barátaikat
várják. 

Beszámoló a helyi
szervezetek 
munkájáról 
Két helyi szervezet, a Borsod-
Abaúj-Zemlén megyei és a 
Hajdú-Bihar megyei mutatkozik 
be, beszámolójukat az MKVK 
elnöksége október 14-ei ülésén 
ismerte meg.

Új FEE-projekt 
A kamara küldöttje,
a FEE Társasági Törvény
és a Vállalatirányítási 
Munkabizottság tagja számol
be a munkacsoport
munkájáról.

Felhívás 
Az MKVK Oktatási Bizottsága 
négy napos, költségvetési 
minősítést adó tanfolyamra 
várja a jelentkezőket. 
Jelentkezési határidő
december 20.

■ A megfelelő felelősségbiztosítások érvényes 
meglétének ellenőrzése folyamatosan történik, 
azonban a kamarai adatszolgáltatás alapján éven-
te elvégzik a teljes körű felmérést.

A 2005-ről szóló kötelező adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódóan – ebben az évben először –, önálló 
adatlapon kérték be a könyvvizsgálóktól és társa-
ságoktól a biztosításról szóló információkat. Csak 
attól kérték a biztosítás és annak érvényességének 
igazolását, aki nem adott korábban az MKVK Al-
kusz Kft.-nek megbízást, és nem hatalmazta fel 
a kamarát biztosításának a biztosítónál történő 
ellenőrzésére, valamint azoktól kértek adatokat, 
akiktől nem álltak rendelkezésre korábbról kielégí-
tő információk. Így a könyvvizsgálók többségének 
nem kellett joghatályos, felelősségvállaló (aláírá-
sos, bélyegzős) nyilatkozatot tenniük. Ezt az is 
indokolta, hogy a nyilatkozatok jelentős része a 
korábbiakban nem felelt meg a valóságnak.    

Nem vártak adatlapot azoktól, akiknek bizto-
sítását az Alkusz Kft. kezeli.

A Biztosítási Alkusz Kft.-nél feldolgozták 3443 
könyvvizsgáló és 1760 könyvvizsgáló társaság 
beérkezett adatlapját.

Az ellenőrzés fontosabb
megállapításai 

◆ Az adatlapok beküldésekor derül ki, hogy 
év közben a változásokról sokan nem értesítik 
sem az Alkuszt, sem a biztosítót, így a szüksé-
ges módosításokat nem vezethették át. Pedig ha 
a biztosítást nem módosítják, annak érvényessé-
ge nem követi a valós szükségletet. Ha például 
módosul a foglalkoztatott könyvvizsgálók név-
sora, bejelentés hiányában az új tagokra nem 
érvényes a biztosítás.

◆ Aki nem küldte vissza az adatlapot, annál 
feltételezték a korábbi adatok érvényességét, vagy 

ennek hiányában ismét megkeresik a könyvvizs-
gálót és pótlólag szerzik be az információkat. 
Ez mintegy 300 megkeresést igényel, még nem 
tudták mindenkitől beszerezni. Az adatlapon sok 
(100-at meghaladó) hibás információt kaptak, el-
sősorban korábbi, már nem érvényes biztosítások 
adatait adták meg.

Ennek tételes ellenőrzése során felmerült, hogy 
68 tagnak és 82 társaságnak bizonytalan, hogy 
megfelelő biztosítása van-e. A probléma oka, 
hogy a Generálinál az Alkusz korábban elérte 
(az alkusz klasszikus „alkudozásával”), hogy az 
5 millió forint alatti (zömében 1 vagy 3 milliós) 
biztosítási összegeket a könyvvizsgálóknál egy-
oldalúan, díjemelés nélkül felemeljék 5 millióra. 
Ez 680 szerződést érintett, zömében olyano-
kat, amelyekre nincs alkuszi megbízásuk, tehát 
úgy jártak el – eredményesen – az érdekükben, 
hogy a jutalékot más közvetítő kapja meg utá-
nuk. Mostanra azonban kiderült, hogy számos 
biztosítást rosszul kötöttek meg, a biztosításban 
felsorolt, megjelölt tevékenységek között épp a 
könyvvizsgálat nem szerepelt. Ezért a biztosító 
nem is emelte fel a biztosítási összeget. Pedig 
ezek a biztosítások évek óta a rossz biztosítási 
összegre sem voltak érvényesek könyvvizsgálatra. 
Lényegében érvénytelen, csak könyvelésre vagy 
adótanácsadásra szóló biztosításokról nyújtot-
tak be igazolásokat az elmúlt években. Ezeknek 
a biztosításoknak a rendbetétele, egyeztetése, 
módosítása folyamatban van. Meg kell említeni: 
továbbra is jellemző, hogy ezeknek a könyvvizs-
gálóknak a nagyobbik része most sem ad a ka-
marai alkusznak megbízást, amikor kiderül, hogy 
biztosítási ügynöke rossz biztosítást kötött neki 
és évek óta (a konkrét biztosításhoz nem értve) 
fenntartja azt. 
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Az MKVK elnöksége 2006. október 14-én meghallgatta és tudomásul 
vette az Alkusz Kft. 2006. évi adatlapok feldolgozása alapján készült 
tájékoztatóját a könyvvizsgálati kötelező felelősségbiztosítás helyzetéről.

(Folytatás az 2. oldalon.)
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Mindezek alapján továbbra is fennáll a 
biztosítottsági helyzetről egy kedvező kép. E 
szerint (három kivétellel) a könyvvizsgálóknak 
van egyéni biztosításuk, vagy társaságban vannak 
biztosítva, és hamarosan már valamennyi biztosí-
tás legalább 5 millió forintos káreseményenkén-
ti biztosítási összegre szól. Ugyanakkor számos 
biztosítás és a mögötte álló kockázat részleteibe 
nem tudnak betekinteni, rendszeresen kerülnek 
elő elégtelen, nem zárt fedezetek.

A jelentés készítéséig nem küldte be a szüksé-
ges adatlapot 101 tag és 78 társaság. Ezek adata-
inak átadását rendelte el az elnökség a fegyelmi 
megbízott részére.

Az elnökség irányelve a jelentősebb kárveszé-
lyekre vonatkozóan előírja a biztosítások felül-
vizsgálatát. Ennek végrehajtása a könyvvizsgálók 
mérlegelésén múlik. Az irányelv és a szakértői bi-
zottság iránymutatása alapján azonban úgy tűnik, 
hogy 264 egyéni tag és 557 társaság valószínűleg 
nem felel meg az elvárásoknak

Fedezeti problémák

Kialakult három olyan fedezettel kapcsolatos 
probléma, amelyeket még meg kell oldani. 

Régóta tisztázatlan probléma a társaságban 
dolgozó könyvvizsgálók felelőssége, illetve a 
társaság és az egyén felelősségének viszonya. 
Ennek megoldását az új könyvvizsgálói törvény-
től várjuk, azonban az késik.

Jogászokkal, biztosítási szakértőkkel való 
egyeztetések alapján jelenleg a következő kissé 
leegyszerűsített helyzetet lehet felvázolni.

A szerződő a könyvvizsgáló társaság, a szer-
ződésből eredő kár őt terheli, hibás teljesítés 
miatt vele szemben kártérítésért lehet fellépni. 
A könyvvizsgálót e szerint legfeljebb munkajogi 
felelősség terheli. Ezért tehát a társaságnak in-

dokolt biztosítást kötnie. A 
társaságokat viszont sem a 
törvény, sem a kamara nem 
kötelezi biztosítás kötésére.

Egyéni biztosítást kötni 
olcsóbb, a biztosítási köte-
lezettségnek azzal is eleget 
lehet tenni. Kétséges azon-
ban, hogy a társaság ellen 
benyújtott kárigény esetén 
az egyén biztosítójának helyt 
kell-e állnia. Itt fennáll a ke-
resztfelelősség és egy esetleges 
regressz lehetősége is. 

Ugyanakkor a könyvvizs-
gáló − aláírása következtében 
− sajátos helyzetben van. A 
károsultak szabadon dönthe-
tik el, hogy ki ellen fordulnak 
kárigénnyel, akár egyetemle-
gesen is, elsősorban általános 
felelősség címén, szerződésen 
kívüli károkozásért.

Úgy tűnik, a tökéletesen 
záró megoldás egyszerre társasági és egyéni 
biztosítással is rendelkezni; nyilvántartásunk 
szerint jelenleg 69-en döntöttek így. Ezenkívül 
újfajta biztosítási megoldásokkal, feltételekkel 
lehet ezt megoldani.

Az APEH egyre gyakrabban arra a gyakorlat-
ra tér át, hogy nem a bevallást benyújtó adó-
alanyt, hanem az azt készítőt közvetlenül bír-
ságolja. Eddig az APEH-bírságok és a késedelmi 
pótlékok voltak a legtöbb kár okai, igaz, hogy 
általában nem könyvvizsgálói tevékenység, ha-
nem például könyvvezetés miatt. A könyvvizs-
gálók nagy részét azonban ez érinti, azonos 
biztosítási szerződéssel fedezve. A kialakuló új 
gyakorlatban ezek a bírságok nem fognak kárt 
eredményezni, hiszen a károkozás definíciója 
úgy kezdődik, hogy „aki másnak jogellenesen 

kárt okoz…”, itt viszont nem másnak, hanem 
– ha úgy tetszik – saját magának okozott anyagi 
hátrányt. Ekkor a biztosító nem fizet a felelős-
ségbiztosítás alapján.

A legnagyobb társaságoknál (nem csak a Big 
Four-nál) a biztosítások tényleges tartalmát nem 
tudjuk átlátni. Nem ismerjük a feltételeket, biz-
tosítási összegeket (érthetően üzleti titok), de 
gyakran a biztosítottak felsorolása, megnevezé-
se sem egyezik meg a kamarai nyilvántartásban 
szereplőkkel. A kamarai Alkusz a nagy cégek 
biztosításain sokat dolgozik, szakmailag sokat 
tesz hozzá a jelenlegi biztosításközvetítő mun-
kájához, de az alkuszi megbízásokat nem tud-
ja megszerezni.

S Z Á S Z  A N D R Á S ,

az Alkusz Kf t .  ügyvezető igazgató ja

(Folytatás az 1. oldalról.) Adatlapok feldolgozása, 2005
ADATLAP TAG TÁRSASÁG
Feldolgozott adatlapok száma 3443 1760
Biztosítással nem rendelkezők  3 −
Egyénileg biztosítva 2057 −
Társaságban biztosítva 1306 −
Nem nyilatkozott a biztosítás módjáról 11 −
Egyénileg és társaságban is biztosítva van 70 −

PROBLÉMÁS ADATLAPOK TAG TÁRSASÁG
 344 312
Nincs biztosítási összeg megjelölve 193 163
5 Mft-nál alacsonyabb bizt. összeg/kár
(Alapszabály) 40 62
5 Mft/fő-nél alacsonyabb bizt. összeg/év
(Alapszabály) − 4
A társaság biztosítja a könyvvizsgálókat, 
de nem közölte a neveket − 63
Folyamatosság (biztosítóváltás,
másik biztosítás) 11 7
Nincs vagy rossz a kötvényszám 18 9

A 2007. június 21–23-ai juniális tervezett programjai

J  Sportversenyek 

felnőtteknek

J  Sportversenyekgyermekeknek

J Főzőverseny

J  Drávai hajó-kirándulás

J  Somlói borok bemutatója

J  Fürdőprogram a Harkányi

Gyógy- és Strandfürdőben

J   Pécsi városnézés
idegenvezetéssel

J  Villányi borkóstoló

vacsorával

J  Játékos gyermek-

programok

Az elhelyezés Harkány város szállodáiban lesz, 
amelyek nagy része ***-os szolgáltatást biztosít, 
a többi panzió, kisebb szálloda **-os minősí-
téssel rendelkezik.
Harkányban a fürdőtől 5 percre lévő kemping 
*-os faházaival is rendelkezésre áll, ezenkívül jó 
színvonalú kempingszolgáltatást is nyújt.

A sportprogramot csak megfelelő számú elő-
zetes jelentkezés esetén rendezzük meg. Kér-
jük, hogy részvétgeli szándékukat jelezzék a 
következő címen: Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara (1373 Budapest, 5. Pf.: 587., fax: 
473-4510). E-mailben is lehet jelentkezni a 
serika@mkvk.hu címen. Ez még nem jelent 
elkötelezettséget, csupán az igényeket szeret-
nénk felmérni. 
Véleményüket, hozzászólásaikat is szívesen 
fogadjuk az eseménnyel kapcsolatban a fen-
ti e-mail címen vagy telefonon a 473-4542-
es számon. 
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2006. OKTÓBER 14.)

62. számú (2006. 10. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fegyelmi megbízott előterjesztése alapján 
egy társaságot töröl a nyilvántartásból, mivel a 
társaság nem felelt meg a kktv. 24. §-a (2) be-
kezdésének a) pontjának. 

63. számú (2006. 10. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta

 Horváth László (003442),
 Sporeth Tibor (001344)

a kamarai tagok sorából való törlést.

64. számú (2006. 10. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta

az AJKA Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szol-
gáltató Kft. (002286),

a DUNA KONTAKT Tanácsadó Iroda Kft. 
(001964),

az EQUALIZE Könyvvizsgáló Bt. (002185),
az M.J. AUDITOR Könyvvizsgáló Bt. 

(001539),
a Nagy és Godó Számviteli és Könyvvizsgá-

ló Bt. (002342),
a REUZÁL ’95 Gazdasági Szolgáltató Kft. 

(002289),
a SZÁMSZOLG Számviteli és Szolgáltató 

Kft. (001483),
a TREMAR Üzletviteli Tanácsadó és Szolgál-

tató Kft. (002243)

a kamarai nyilvántartásból való törlést.

65. számú (2006. 10. 14.) határozat
■ Az elnökség egyhangúlag tudomásul vette a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet, a Haj-
dú-Bihar megyei szervezet, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szervezet elnökeinek beszámolóját 
a helyi szervezetek munkájáról.

66. számú (2006. 10. 14.) határozat
■ Az MKVK elnöksége 2006. december 2-ára 
az előterjesztésben megjelölt napirendi pontok-
kal küldöttgyűlést hív össze.

67. számú (2006. 10. 14.) határozat
■ Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 
2007. évi kötelező szakmai továbbképzés válto-
zatlanul 4 nap (összesen 16 kredit) időtartamban 
kerüljön lebonyolításra. A 4 napból 1 vagy 2 nap 
központi, 2 vagy 3 nap helyi (helyi szervezetek 
és jogosult intézmények) szervezésében valósul 
meg úgy, hogy ennek részleteiről, pontos ará-
nyairól – az elfogadott témák függvényében – az 
elnökség 2007. I. negyedévében határoz.

68. számú (2006. 10. 14.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2007. 
évben megrendezendő nemzetközi konferen-
cia koncepcióját. 
 D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

 az  MKVK elnöke

69. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a felvételi bizottság 1413−1/2006. számú hatá-
rozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és 
az I. fokon eljáró bizottság határozatát egyhan-
gúlag helybenhagyta.

70. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
az etikai bizottság EB−47/2006. számú határo-
zata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és az 
I. fokon eljáró bizottság határozatát 11 igen és 
2 nem szavazattal megváltoztatta és büntetés 
kiszabásáról határozott.

71. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag jóváhagyta, hogy Tóth Olivér ka-
marai tagot a kamara tagjai közül törli.

72. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésre egyhangúlag elfogadta

az ERŐFORRÁS Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Kft. (001261) 

kamarai nyilvántartásból való törlését.

73. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta a kamara központjának 2007. évi 
pénzügyi tervjavaslatát és felhatalmazza az álta-
lános alelnököt, hogy az elhangzott kiegészítések 
figyelembevételével átdolgozott tervjavaslatot 
terjessze a küldöttgyűlés elé jóváhagyásra.

74. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge azon kiegészítéssel tartja fenn korábbi, 40. 
számú (1999. 06. 29.) határozatát, miszerint a 
legalább 50 éve könyvvizsgálói oklevéllel rendel-
kező kollégák elismerésére tagonként maximum 
25 000,-Ft+áfa összeget biztosít ajándéktárgy 
és díszoklevél formájában, amelyek átadására 
ünnepélyes keretek között a kamara központi 
épületében kerül sor.

75. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta az 
etikai bizottság által az etikai eljárások tapasz-
talatairól összeállított tájékoztatót, amelyet a 
Hírlevélben kell megjelentetni. A tapasztala-
tokból fakadóan az etikai szabályzatot módo-
sítani kell, ezt a tavaszi küldöttgyűlésre elő kell 
készíteni. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, 
hogy az etikai szabályzat – más szabályzatok-

kal együtt – időrendben mutassa a szabályzat 
változásait.

76. számú (2006. 11. 04.) határozat
■ A  Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta az 
európai minőségbiztosítási rendszerek műkö-
déséről készített előterjesztést azzal, hogy az 
anyagot a szakértői és a minőség-ellenőrzési 
bizottság megtárgyalja, értelmezi, s a szerkesz-
tett változat közzéteszik a Hírlevélben és a ka-
mara honlapján.

D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

az MKVK elnöke

KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2006. NOVEMBER 4.)

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA LAPJA

Megjelenik: havonta
Felelős kiadó:

Trautmann Jánosné ügyvezető igazgató
 Felelős szerkesztő: Nagy Ildikó

 A szerkesztőség címe:
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Levelezési cím: 1373 Budapest, 5., Pf. 587
Telefon: 473-4500 • Fax: 473-4510 

E-mail: mkvk@mkvk.hu  Internet: www.mkvk.hu
 Nyomás: Prospektkop Bt. • Telefon: 308-1064
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Az MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete 

A működés feltételei, a taglétszám
alakulása

Helyi szervezetünk feladatai és munkánk 
szorosan kapcsolódik a kamara egészének te-
vékenységéhez. A szervezet az elmúlt években 
betöltötte a kamarai törvényben foglalt, illetve 
a kamara alapszabályában meghatározott fel-
adatait. A működés rendjét a kamarai törvény, 
az alapszabály és az szmsz előírásain  túl a he-
lyi szervezeti és működési szabályzatban ha-
tároztuk meg. 

A helyi szervezet működéséhez a személyi 
és tárgyi feltételek adottak. Kultúráltan beren-
dezett – saját irodahelyiségben – látjuk el az ad-
minisztratív feladatokat, ahol naponta egy fő 
főállásban foglalkoztatott ügyintéző áll a tagok 
rendelkezésére. Az 50 m2-es irodahelyiséget Mis-
kolc belvárosában, egy irodaházban vásároltuk 
2001 júliusában 5 millió forint + áfáért,  saját 
erőből  kölcsön igénybevétele nélkül. 

Technikai felszereltségünk bővült az elmúlt 
évben, az informatikai fejlesztés révén korszerű 
számítógépet kaptunk. Önálló telefonvonallal, 
internet-előfizetéssel, fénymásolóval, laptoppal 
és projektorral rendelkezünk. 

Helyi szervezetünknél mindenki számára 
elérhető a CD jogtár és a közlönyök (lásd 1. 
táblázatot).

A természetes személy könyvvizsgálók szá-
ma mérsékelten emelkedett, illetve stagnált.  A 
legtöbb új belépő azonnal szüneteltető státuszt 
választott, részarányuk jelenleg 43 százalék. A 
nyilvántartásba vett társaságok száma az utób-
bi években nem változott. 

Szervezeti élet
Évente egy alkalommal tartunk taggyűlést, 

ahol az elnökség beszámol az előző évi tevé-
kenységéről, a helyi szervezet gazdálkodásáról, 
elfogadásra kerül a költségvetés, a küldöttek 
beszámolnak a küldöttgyűlések tapasztalatai-
ról. Helyi szervezetünk irányítását négyfős el-
nökség látja el, 2005-től a szüneteltető tagok 
képviseletében tanácskozási joggal rendszere-
sen részt vesz a tagok által megválasztott  egy 
fő. Elnökségi üléseket átlagosan kéthavonta 
tartunk, amelyen az aktuális feladatokhoz iga-
zodva megtárgyaljuk a kamarát érintően a köz-
ponti elnökségi ülések témáit, a küldöttgyűlést 
előkészítő napirendi pontokat és a helyi szer-
vezetünket érintő feladatokat (szakmai rendez-
vények, taggyűlések, éves beszámolók és egyéb 
aktuális kérdések).

A tagság részére nyújtott
szolgáltatások

Minden évben megszervezzük és lebonyolítjuk 
a kötelező oktatást, továbbképzést. A kötelező 
oktatás helyszíne évek óta az ÉRÁK (Észak-
Magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési 
és Átképző Központ, Miskolc-Pereces) színvo-
nalasan felszerelt előadótermében történik 6 
csoportban, helyi előadókkal. 2006-ban annyi 
a változás, hogy a korábbi 2 + 1 nap 2 + 2 
napra változott, tehát 2 napot a központi szer-
vezés keretében, 2 napot pedig kreditponttal 
kell megszerezni az MKVK Oktatási Bizottsága 

által elfogadott oktatá-
si szervezetek részéről 
szervezett tanfolyamo-
kon, valamint a he-
lyi szervezetünk által 
szervezet szakmai na-
pokon. 2005-ben min-
den könyvvizsgáló ka-
marai tagunk teljesítet-

te az előírt 12 kreditpontot, ez senkinek sem 
okozott gondot.

Helyi szervezetünk évente általában 4–5 
szakmai rendezvényt tart. 

A 2005-ÖS ÉV PROGRAMJAI

• február 25.: A nemzetközi adózás egyes 

kérdéseiről. A külföldiek magyarországi 
befektetéseinek adózása, foglalkoztatot-
tak adó- és járulékfizetése

Előadó: dr. Herich György egyetemi docens
• március 31.: Az „Audit Partner” mikrovállal-

kozások könyvvizsgálói programjának CD-
bemutatója, számítógépes használattal

Előadó: Brehószkiné Mile Adrienn könyv-
vizsgáló,

Ligeti Pál, a program készítője
• október 28.: Tájékoztatás az APEH-el-

lenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Lakatos Ottó, a megyei APEH osz-

tályvezetője 
• november 25.: Aktuális társasági, jogi 

kérdések; a gazdasági társaságokról szóló  
törvény  újrakodifikálása

Előadó: Dr. Gál Judit, 
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 

vezetőhelyettese
• december 6.: Adónap (tao., áfa, szja)
Előadók: Csathné  Solymár Katalin PM–fő-

tanácsos,
Dr. Sztandó Dániel, az APEH adójogi főosz-

tályának szakreferense, 
Szűcs  Józsefné, az APEH adójogi főosztályá-

nak tanácsosa
• december 16.: Uniós támogatások pá-

lyázati rendszere, a projektek könyvvizs-
gálati feladatainak tapasztalatai

Előadó: Győrffy Dezső könyvvizsgáló  
• Könyvvizsgálói felelősségbiztosítással 

kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Szász András, az ALKUSZ Kft.  ügy-

vezetője
SZAKMAI RENDEZVÉNYEINK 2006-BAN

• február 24.: Könyvvizsgálói felelősség-
biztosítással kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Szász András, a Biztosítási ALKUSZ 
Kft. ügyvezetője 

• június 29.: A Gazdasági Törvényről és 
a Cégnyilvántartásról szóló törvény újra-
kodifikálása

Előadó: Dr. Gál Judit, a Fővárosi Ítélőtábla 
Polgári Kollégiumának vezetőhelyettese

• szeptember 1.: A 2006. évi adótörvé-
nyek változásairól 

BEMUTATKOZIK KÉT MEGYE

Beszámoló a helyi szervezetek 
munkájáról

Az MKVK elnökségének 2006. október 14-ei ülésén három helyi szervezet számolt be írásban és szóban 
is tevékenységéről. Terjedelmi okokból ezúttal két megye mutatkozik be, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezet beszámolóját a következő Hírlevélben közöljük.

Taglétszám és a nyilvántartásba
vett társaságok száma 

MEGNEVEZÉS 2001 2002 2003 2004 2005
Természetes személy (fő) 269 273 273 273 270
− ebből szüneteltető (fő)  104  114 117 116
Társaságok (db)  79 78 80 79 78

1. táblázat
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Előadó: Csüllög  Endréné, a Szövetkezetek és 
Vállalkozók Szövetsége főszaktanácsadója 
• A 2006. évi járulékterhek módosításai 

Előadó: Szedlák Péterné
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

A szakmai napok látogatottsága az elmúlt év-
ben − a kreditpontok szerzése okán – emelkedett. 
Nagy érdeklődés kísérte a mikrovállalkozások 
könyvvizsgálati munkaprogramját, amelynek 
CD-lemezét a helyi szervezet megvásárolta ak-
tív tagjai részére és az elmúlt évben a program 
szerzője,  Brehószkiné Mile Adrienn és Ligeti 
Pál programozó a gyakorlatban is bemutatta  
működését. 

Tagjaink közül többen rendszeresen részt 
vesznek az őszi Könyvvizsgálói konferencián. 
Szervezetünknél az a vélemény, hogy a legak-
tuálisabb témákban megtartott előadások jó 
színvonalúak voltak. 

Helyi szervezetünk részt vett a 2005 júni-
usában megyénkben megrendezett országos 

kihelyezett kamarai elnök-
ségi ülés előkészítésében. 
A szakmai programon túl 
a résztvevők megismerked-
tek a megye idegenforgalmi 
és kultúrtörténeti neveze-
tességeivel. 

2006-ban a Visegrádi Né-
gyek könyvvizsgálói szer-
vezeteinek találkozója há-

zigazdája a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a 
helyszín pedig Miskolc−Lillafüred volt. Öröm-
mel vettünk részt ennek lebonyolításában és 
megszervezésében, amely a résztvevők meg-
elégedésére szolgált. 

Az elmúlt évben elnökségi döntés született 
arról, hogy a hazai standardok új kiadványa 
kapcsos könyv formájában megjelenik, és ezt 
2006-ban minden kamarai tag rendelkezésére 
bocsátottuk.

Minőség-ellenőrzés 
A megyei könyvvizsgálók minőség-ellen-

őrzésének eredményeit a 2. és 3. táblázat tar-
talmazza.

Sajnos 2005-ben 2 főnél „nem felelt meg” 
minősítéssel zárult a vizsgálat, amely rontja az 
elmúlt évek arányait és eredményeit. 

Az egyszerűsített minőség-ellenőrzési vizs-
gálatok befejezési határideje 2007. december 
31., amely azt jelenti, hogy ez időpontig min-
den aktív tag átvizsgálásra kerül.

A helyi szervezet gazdálkodása
A helyi szervezet gazdálkodása a kamara kül-

döttgyűlése által meghatározott keretek között 
a taggyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint 
történik. Bevételeinket döntő részben az alap-
szabály szerint a helyi szervezetet megillető tag-
díj és hozzájárulási díj képezi, egyéb bevételek 
között főleg banki kamat szerepel. 

A kiadások között a szakmai nap, a kötelező 
oktatás és a működési költségeken túl szerepel 
a helyi szervezet elnökségének tiszteletdíja is, 
továbbá az 1 fő főfoglalkozásban a kamarai 
ügyintéző személyi jellegű költségei. 

Összességében gazdálkodásunk kiegyensú-
lyozott, megítélésünk szerint a rendelkezésre 
álló eszközökkel jó színvonalon el tudjuk látni 
feladatainkat.

Miskolc, 2006. szeptember 11. 
T R E N C S É N Y I  K L Á R A ,  

az MKVK Borsod- Abaúj -Zemplén Megyei

Szer vezetének e lnöke

Az MKVK Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete 

A működés személyi
és tárgyi feltételei

Szervezetünk működését 6 főből álló el-
nökség irányítja. A küldöttek száma 7 fő, az 
elnökség minden tagja küldött. Az MKVK ál-
landó bizottságainak munkájában is szerepet 
vállaltunk, 2 fő részvételével: egy fő az etikai 
bizottságban, egy pedig a szakértői bizottság-
ban dolgozik.

Az Európai Unió irányelvei, illetve a Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló törvény-
tervezet kamarán belüli szervezeti és műkö-
dési rendjének kidolgozására létrehozott bi-
zottságban szintén részt vesz 1 elnökségi ta-
gunk.

Az elnökség havi rendszerességgel ülésezik, 
időnként kibővítve a szakértői bizottságban 
dolgozó kollegával, illetve az elnökségben 
részt nem vevő küldöttel. Minden évben egy-
szer meghívjuk az elnökségi ülésre az Oktatási 
Központ Kft. megyei igazgatóját is. 

Az elnökségi ülések fontosabb napirendi 
pontjai áltatában a következők:

• a központi kamara elnökségi ülés anyaga-
inak a megbeszélése,

• tagfelvétel, nyilvántartásba vétel,
• szakmai napok témájának és előadóinak 

megbeszélése,
• szakmai napok utáni értékelés,
• taggyűlésre és küldöttgyűlés való felké-

szülés,
• pénzügyi terv elkészítése, jóváhagyása,
• bizottsági tagok beszámolója,
• kötelező oktatás előkészítése, megszerve-

zése,
• tájékoztatás aktuális kérdésekről.

Az elnökség határozata alapján általában éven-
te egyszer (januárban) tartunk taggyűlést, amit 
egy szakmai előadással egészítünk ki.

A taggyűlés időpontjáról rendszeresen tájékoz-
tatjuk a központi elnökséget, az utóbbi két tag-
gyűlésen dr. Sugár Dezső elnök úr is részt vett.

A taggyűlések napirendi pontjai általában a 
következők:

• a helyi szervezet elnökének beszámolója 
az előző év gazdálkodásáról, a szervezet 
működéséről,

• pénzügyi terv előterjesztése, megvitatása 
és jóváhagyása, 

• a bizottsági tagok beszámolója a végzett 
munkáról, az aktuális feladatokról.

Szervezetünk az MNB Emissziós szolgálta-
tások főosztálya debreceni regionális emissziós 
központjától bérelt irodában van elhelyezve.

Terveink között szerepel saját tulajdonú 
iroda vásárlása, amelynek saját erőből szár-

Taglétszám és a nyilvántartásba vett  társaságok száma
MEGNEVEZÉS 1998. nov. 5. 2005. jan. 1. 2006. szept. 1. Eltérés (fő)
    1998.     2005.
    évhez      évhez
Aktív 155 141 143 −12 +2
Szüneteltető 18 87 84 +66 −3
Összesen 173 228 227 +54 −1
Társaságok száma 30 71 73 +43 +2

4. táblázat

Egyszerűsített ellenőrzések eredményei
MEGNEVEZÉS 2003  2004  2005
 fő % fő % fő %
Megfelelt 21 77,8 15 78,9 13 46,4
Megfelelt, de további
fejlődés szükséges  6 22,2 4 21,1 13 46,4
Nem felelt meg 0 0,0 0 0,0 2 7,1
Összesen:  27 100,0 19 100,0 28 100,0

2. táblázat

Teljes körű ellenőrzések
eredményei

MEGNEVEZÉS 2003 2004 2005
 fő fő fő
Megfelelt 1 1 0
Megfelelt, de további
fejlődés szükséges 0 0 0
Nem felelt meg 0 0 0
Összesen:  1 1 0

3. táblázat
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mazó fedezete 2006. IV. negyedévben áll ren-
delkezésre.

Taglétszámunk a kamara megalakulásának 
időpontjához viszonyítva jelentősen növeke-
dett úgy, hogy a szüneteltetők létszáma nőtt, 
az aktívak száma pedig csökkent. Az előző év-
hez képest alig változott. A nyilvántartásba vett 
társaságoknál jelentős növekedés tapasztalható 
a kezdetekhez képest (lásd az 4. táblázatot).

Minőség-ellenőrzés
Alapvető feladataink egyike a szakmai színvo-

nal emelése, amelynek eszköze többek között a 
minőség-ellenőrzés. Az elmúlt három évben 83 
könyvvizsgálónál folyt minőség-ellenőrzés a me-
gyében:  63 „megfelelt”, 20 „megfelelt, de továb-
bi fejlődés szükséges” minősítést kapott, olyan 
pedig nem volt, aki nem felelt volna meg.  

Kötelező továbbképzés 
A megyei szervezet rendszeresen biztosítja a 

kötelező továbbképzés tárgyi és személyi felté-
teleit. A központilag szervezet 16 órás időtarta-
mú továbbképzéseket (kétnapos) 5 csoportban 
szervezzük meg, amely az egyik legnagyobb 
feladatot jelenti az év során.

A tanfolyamokat Debrecenben a Magyar Tu-
dományos Akadémia Debreceni Területi Bizott-
sága előadó termében tarjuk meg. Az előadások 
megtartására általában a központi elnökség, il-
letve a bizottságok tagjait valamint a helyi elő-
adókat kérjük fel.

A kötelező továbbképzés – törzsidőn fe-
lüli további 16 órája − kreditrendszerben tör-
ténő megszerzésének feltételeit az év során
négy-öt alkalommal szervezett szakmai na-
pokkal biztosítjuk. A 2006-ban megtartott, 
illetve beütemezett szakmai rendezvények a 
következők:

• A 2006. évi adózás aktuális változásai, 
az adatszolgáltatás rendje, az egyéni já-
rulék rendszer kialakítása

Előadó: Szűcs Józsefné, az APEH megyei igaz-
gatóságának főosztályvezetője 

•Adózási aktualitások
Előadó: Gáll Eszter, az APEH megyei igazga-

tóságának igazgatója 
•Az adóhatóság ellenőrzésének aktuális 

kérdései, különös tekintettel az áfára 
Előadó: Czinege Attila, az APEH megyei igaz-

gatóságának főosztályvezetője
•Tájékoztató az egyéni adó- és járulék-

rendszer időszerű kérdéseiről
Előadó: Szűcs Józsefné, az APEH megyei igaz-

gatóságának főosztályvezetője
•Az elektronikus adóbevallás és adat-

szolgáltatás leadási szabályai
Előadó: dr. Kiss Ágnes, az APEH megyei igaz-

gatóságának főosztályvezetője
•A gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. sz. törvény változásai

Előadó: Vargáné Dr. Tóth Zsuzsanna, a megyei 
Bíróság bírája (cégbíró)

•A 2006. évi V. törvény a cégnyilván-
tartásról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról

•2006. évi X. törvény a szövetkezetek-
ről

Előadó: Dr. Soós Imre, a megyei Bíróság bí-
rája (cégbíró)

•Személyi jövedelemadó-törvény aktu-
ális változásai

Előadó: Glant Csaba, az APEH megyei igaz-
gatóságának főosztályvezetője

•Általános forgalmi adó törvény 2006. 
szeptember 1-jétől hatályba lépő módo-
sításai

Előadó: Czinege Attila, az APEH megyei igaz-
gatóságának főosztályvezetője

•Az Art. és a házipénztár aktuális vál-
tozásai

Előadó: Dr. Kulcsárné Dr. Valóczky Julianna, az 
APEH megyei igazgatóságának osztályvezetője

•A tb-járuléktörvény és az eho-törvény 
2006. szeptember 1-jétől és 2007. január 
1-jétől hatályos változásai

Előadó: Szűcs Józsefné, az APEH megyei igaz-
gatóságának főosztályvezetője

•Elektronikus adóbevallás, adatszol-
gáltatás

Előadó: Szűcs Józsefné, APEH megyei igazga-
tóságának főosztályvezetője

•Minőségvizsgálat és standardok alkal-
mazása 2006

Előadó: Dr. Takácsné Grúz Erzsébet, az MKVK 
Minőségellenőrzési Bizottságának tagja

•A számviteli és az adótörvények 2007. 
évi változásai

Előadók: az APEH megyei igazgatóságának 
munkatársai 

A szakmai napok megszervezésekor időnként 
együttműködünk az adótanácsadók, valamint a 
számviteli szakemberek egyesületeivel. Ennek 
kapcsán a három szervezet tagjai kölcsönösen 
látogatják egymás rendezvényeit, illetve közö-
sen szervezünk szakmai előadásokat.

Az előadásokon elhangzottakról készített váz-
latot az előadóktól elkérjük, amit a tagoknak 
e-mailen továbbítunk.

Szakmai előadásaink látogatására lehetőséget 
biztosítunk külső résztvevőknek is térítés elle-
nében, amely részben vagy egészben fedezi a 
kiadásainkat (esetenként jelentős többletbevételt 
is elértünk). Tagjaink részére 4 szakmai nap lá-
togatását térítésmentesen biztosítjuk. 

Tagjaink többsége a helyi szervezet ál-
tal rendezett előadásokon szerzi meg a 
kreditpontokat. 

A helyi szervezet az APEH Megyei Igazga-
tóságával együttműködési megállapodást kö-
tött, melynek legfontosabb pontja az, hogy az 
adóval és tb-vel kapcsolatos előadásokhoz elő-
adókat biztosítanak. Az APEH az együttmű-
ködési megállapodás keretében vállalta, hogy 

a könyvvizsgálók által feltett és a kamarán 
keresztül elküldött kérdésekre rövid határidőn 
belül választ ad.

A kamara működéséhez kapcsolódó 
egyéb tevékenységek

A szakmai tájékozottság növelése érdekében 
több alkalommal szerveztünk klubnapot, amely-
re külső vendégeket is meghívtunk. 

Így például: 
• a város polgármestere tájékoztatást adott 

a város legfontosabb fejlesztési elképze-
léseiről,

• a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Kar dékánja beszélt a közgazdászkép-
zés helyzetéről,

• az APEH megyei igazgatója és igazgatóhe-
lyettesei az adózás rendjéről, az ellenőrzés 
aktuális kérdéseiről számoltak be,

• országgyűlési képviselő a törvényterveze-
tekről adott tájékoztatást,

•  a 2006. október 11-re tervezet klubnapon: 
– a kamara szakértői bizottságának megyei 
tagja beszél az időszerű szakmai kérdésekről,
– elnökségi tagunk tájékoztatót tart a 2006. 
évi szövetkezetekről szóló X. törvény ha-
tályba lépésével összefüggő könyvvizsgálói 
feladatokról.

A véleményt igénylő aktuális témák megtár-
gyalására konzultációs, véleményező teameket 
hoztunk létre, a könyvvizsgálók jelentős részét 
bevontuk az információáramlásba, illetve az az-
zal kapcsolatos vélemény kialakításába.

Véleményező, konzultációs csoportok:
• gazdasági társaságokat, szövetkezeteket 

érintő témákhoz, 
• egyéb szervezeteket érintő témákhoz,
• csőd-felszámolás-végelszámolással és átala-

kulással összefüggő könyvvizsgálói felada-
tok témákhoz.

A team-ek munkájából példaként megemlít-
hető a kamarai törvénytervezethez adott vé-
lemények.

Külföldi szakmai tanulmányutat két alkalom-
mal szerveztünk. 

• Franciaország: kamara, tőzsde,
• London, Skócia: tőzsde, Európa Bank. 
A szervezet fennállása ideje alatt 7 alkalom-

mal rendeztük meg a könyvvizsgálók bálját, 
amely ebben az évben a költségek emelkedése 
miatt elmaradt. A rendezvények színvonalasak 
voltak, jól szolgálták a könyvvizsgálók kikap-
csolódását és a kapcsolatok építését.

Az elnökség elképzelése szerint törekszünk 
arra, hogy a könyvvizsgálókkal a levelezést ne 
postán bonyolítsuk, hanem minden informá-
ciót elektronikus úton továbbítsunk. 

Tagjainknak szerveztünk egy számítógépes tan-
folyamot, ahol a Word, az Excel és az internet 
használatával ismerkedhetnek meg. 

Debrecen, 2006. október 2.

D R .  M A K Ó  D E Z S Ő ,

a MKVK Hajdú-Bihar  Megyei  Szer vezet  e lnöke
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F E L H Í V Á S
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága 2007 februárjában –  a jelentkezők számának függvényében – ismételten 

tervezi költségvetési minősítést adó tanfolyam szervezését. A tanfolyam 4 napos, költsége: 60 000,- Ft+áfa

Jelentkezési határidő: 2006. december 20.

Az előadások pontos időpontjáról és helyszínéről a jelentkezőket írásban értesítjük. Kérjük, hogy jelentkezési lapját
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottságának juttassa el: 1373 Budapest 5., Pf. 587., Fax: 473-4510, E-mail: oktatas@mkvk.hu.

MKVK Oktatási Bizottsága

J E L E N T K E Z É S I  L A P
a költségvetési minősítési tanfolyamra

(KÉRJÜK, A JELENTKEZÉSI LAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!)

Dátum: ......................................................................... ____________________________
 aláírás

■ Az FEE két munkabizottsága az Audit- valamint 
a Társasági Törvény és Vállalatirányítási Munka-
bizottságok, közös munkacsoportot hoztak létre 
a vállalatirányítási jelentéshez nyújtott könyvvizs-
gálati bizonyosság vizsgálatára. 

A munkacsoport tagjaként lehetőségem van 
ebben a – könyvvizsgálók számára nagyon fon-
tos – kérdésben a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra képviseletére.

A projekt célja egy FEE-tanulmány publikálása a 
vázolt témában. A FEE-nek jelenleg nincs kialakult 
álláspontja arról, hogy a könyvvizsgáló milyen fo-
kú bizonyosságot nyújtson, ha egyáltalán nyújthat 
bizonyosságot a vállalati kormányzás különböző 
állításaival kapcsolatosan. Bár a FEE nem egy stan-
dardalkotó testület, de a témában folytatandó vita 
kezdeményezésével és véleményének közzétételé-
vel hozzájárulhat az előrelépéshez. 

Az egyes tagországok gyakorlata jelentős elté-
rést mutat a könyvvizsgálóknak a vállalatirányítási 
jelentéshez kapcsolódó szerepét illetően. E tény 
ismeretében a projekt fontos feladata az eddig 
kialakult gyakorlatok felmérése.

A munkacsoport megvizsgálja, hogy milyen 
standard vagy útmutatás lelhető fel jelenleg a té-
mában. Az bizonyosnak látszik, hogy a könyv-
vizsgálati bizonyosság szintjének meghatározása 
további kutatást és a szakemberek véleményének 

cseréjét igényli. A munkacsoport az elnök kezde-
ményezésére elfogadta, hogy a tagországok gya-
korlatának felmérése mellett strukturált interjúk 
lefolytatása szükséges a kiválasztott érdekelt in-
tézményekkel (például: Igazgatók Egyesületének 
Európai Szövetsége [EcoDa], Európai Vállalatirá-
nyítási Intézet [ECGI], Európai Bizottság, Munka-
vállalók képviselete, Képesített Pénzügyi Elemzők 
Intézete [CFA Institute] és mások).

A projektterv kialakítása során a tagországok 
gyakorlatának felmérésével kapcsolatosan a leg-
nagyobb vitát annak eldöntése váltotta ki, hogy 
szükség van-e egy szűkített kísérleti felmérést kö-
vetően a minden tagországra kiterjedő kérdőíves 
felmérésre. Van-e erre idő, mód és erőforrás? Töb-
bek között én is azt az álláspontot támogattam, 
hogy szükség van rá, mert egy FEE-tanulmány 
értékét megnöveli, ha a tagállamok rendszerei 
teljes körűen megismerhetők belőle. Az általá-
nos következtetések levonásához is jobb alapot 
ad a tagállamokat teljességében átfogó felmérés 
eredménye. 

A vita alapján az az elhatározás született, hogy 
a kísérleti felmérést követően, teljes körű kérdő-
íves felmérést végzünk.

A következőkben ismertetem az FEE vezetés 
számára elfogadásra benyújtott, átdolgozott pro-
jekttervet. 

ÁTDOLGOZOTT PROJEKTTERV
(6. TERVEZET)

A tanulmány szerkezete és határidők

Szerkezet
I. 
a) A kiválasztott három tagország (Francia-

ország, Németország és az Egyesült Királyság) 
vállalatkormányzási kódexei követelményeinek 
összehasonlítása

b) Kísérleti kérdőív kialakítása a három or-
szágra vonatkozó felmérésre

c) A tagországok követelményeinek felmé-
rése

II. A 4. és 7. irányelvek vonatkozó cikkelye-
inek figyelemmel kísérése

III. Kutatás elvégzése a tanulmány elméleti 
megalapozásához

IV. Strukturált interjúk lefolytatása

Határidők
•Felmérés: 2006 vége
•Tanulmány: 2007 közepe
A projekt eredményét reprezentáló tervezett 

tanulmány a vállalatirányítási jelentés elemeinek 
tartalmára és az egyes elemekhez kapcsolódó 
könyvvizsgálati bizonyosság kérdéseinek kifejté-
sére fókuszál. Emellett a témában várható jövő-
beli fejlődés körvonalazására is vállalkozik.

B O R D A  M Á R I A

FEE Társasági  Tör vény és Vál la lat i rány í tás i 

Munkabizot tság és a Könyvv izsgálat i 

B izonyosság Munkacsopor t  tag ja

Név: ..................................................................................

Kamarai tagszám: .............................................................

Helyi szervezet: ................................................................

Értesítési cím: ...................................................................

..........................................................................................

Tel: ....................................................................................

E-mail: ...............................................................................

Számlázási név: ................................................................

Számlázási cím: ................................................................

..........................................................................................

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS
KÖNYVVIZSGÁLÓI SZEREPVÁLLALÁS  

Új FEE-projekt
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 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány 

decemberben induló tanfolyamain:

Helyszín: MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.,
igény szerint a helyi szervezeteknél is.

Az intenzív kurzusok ára:  36 000 Ft+áfa (30 óra) 
A normál kurzusok ára:  72 000 Ft+áfa (60 óra) 
 (3 fő esetén 85 000 Ft+áfa)

Jelentkezzen ingyenes próbaóránkra!
Tel: (1) 473 4500, 473 4522
E-mail: szzsuzsa@mkvk.hu

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2006. december 4-től
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00–19.25 
(heti 2x3 óra)

●

Német, francia, olasz, spanyol 
kezdő – normál
2006. december 11-től
Kedd, csütörtök 
9.00–11.30/17.00–19.25
(heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai – 
intenzív
2006. december 4–8. és 
december 11–15.
9.00–14.00 (napi 6x45 perc) 

●

Angol középhaladó – normál
folyamatosan lehet csatlakozni 
már meglévő csoportjainkba
kedd, csütörtök 8.30–11.00 
(heti 2x3 óra)

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!

Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam 
szervezését.

Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4−6 fő

NYELVTANFOLYAMOK – 2006. DECEMBER
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