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Jubileumi ünnepségek – 2007
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara jövőre ünnepli megalakulásának
10 éves évfordulóját. A 2007-es év azonban többszörösen is jubileumi év lesz,
100, 75, illetve 20 éves évfordulót is ünnepelünk. A jubileumi év alkalmából a
kamara kiállítást, konferenciákat és sportnapot szervez.
A könyvvizsgálat és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara
története
A múlt ismerete nélkül nehezebb a jövőt építeni – mondják a bölcsek, és ez igaz a könyvvizsgálókra is.
A könyvvizsgálóknak ismerniük kell
szakmájuk történetét, azokat az értékrendeket, célokat, amelyeket elődeik alakítottak ki ebben a szakmában.
A magyar könyvvizsgálat története a
XX. század elejére nyúlik vissza. Közel
100 év alatt valósultak meg elődeink célkitűzései, a könyvvizsgálatról és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaráról szóló törvény
1997-es elfogadásával, illetve az azóta eltelt időben a kamarai szabályzatok megalkotásával, a kamarai önkormányzat
működésével.
Történelmi kronológia
◗ 1908 januárjában indult el a Magyar
Könyvviteli Folyóirat, amelynek volt
könyvszakértő rovata is, a magyar könyvszakértői szakma tehát 100 éves múltra
tekint vissza,
◗ 1932-ben alakult meg a Magyar Hites
Könyvvizsgálók Egyesülete, vagyis jövőre
a 75. évfordulót ünnepeljük,
◗ 1987-ben, 20 éve – a Magyar Könyvvizsgálók Szakmai Egyesületének létrehozásával – kezdődött a magyar könyvvizsgálat újkori története,
◗ 1997-ben hozták létre a törvényt a
könyvvizsgálói tevékenységről és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaráról, ennek pedig
2007-ben lesz a 10 éves évfordulója.

Jubileumi események
A nevezetes – 100, 75, 20, 10 – éves évforduló jó alkalmat teremt arra, hogy
ünnepeljünk, kellő nyilvánosságot adva ráirányítsuk a figyelmet a könyvvizsgálókra, ápoljuk szakmai hagyományainkat és ezzel is erősítsük a szakmán belüli
összetartozást.
A többszörös évforduló jegyében az alábbi eseményekkel kívánunk adózni az
évfordulóknak.
KIÁLLÍTÁS

Történelmi relikviáink összegyűjtésével és egy állandó kiállítás ünnepé-

lyes létrehozásával deklaráljuk szakmánk folyamatosságát, elődeink szellemiségének jogutódlását. Az állandó kiállítás a kamara központi épületében
lesz megtekinthető.
NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Az elmúlt évek folyamán számos meghívást kaptunk külföldi kamarákhoz,
amelyek – hozzánk hasonlóan – szintén fennállásuk nevezetes évfordulóját
ünnepelték. Szeretnénk e nevezetes évfordulón mi is bemutatni külföldi társszervezeteinknek a magyar könyvvizsgálói szakma múltját.
XV. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA

A szokásos éves könyvvizsgálói konferencia keretében megemlékezést
tartunk az évfordulókról.
JUNIÁLIS – sportrendezvények könyvvizsgálók
és családtagjaik, barátaik számára

A szokásos, évente megrendezett szakmai konferencia mellett szeretnénk
egy másik, kevésbé szakmai rendezvényt is szervezni, amely a könyvvizsgálók, családtagjaik és barátaik számára sport-, kulturális és szabadidős
programokat biztosít.
A program időpontja: 2007. június 21–23.

HÍRLEVÉL EXTRA

A 2007 június 21–23-ai juniális tervezett programjai
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Az elhelyezés Harkány város szállodáiban lesz, amelyek nagy része ***-os szolgáltatást biztosít, a többi panzió, kisebb szálloda **-os minősítéssel rendelkezik.
Harkányban a fürdőtől 5 percre lévő kemping *-os faházaival is rendelkezésre áll, ezenkívül jó színvonalú kempingszolgáltatást is nyújt.
A sportprogramot csak megfelelő számú előzetes jelentkezés esetén rendezzük meg. Kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék az
alábbi jelentkezési lap kitöltésével. Ez még nem jelent elkötelezettséget, csupán az igényeket szeretnénk felmérni.
A kitöltött szelvényt a konferencián kihelyezett dobozba szíveskedjenek bedobni vagy elküldeni faxon (473-4510) vagy postai úton a
Magyar Könyvvizsgálói Kamarához (1373 Budapest, 5. Pf.: 587.), illetve e-mailben a serika@mkvk.hu címre.
Véleményüket, hozzászólásaikat is szívesen fogadjuk az eseménnyel kapcsolatban a fenti e-mail címen vagy telefonon a 473-4542-es
számon.
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