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A J Á N LÓ Kamarai közlemény
Nemzetközi szak-
mai konferencia
A Magyar Könyvvizsgálói Kama-
ra 2007. október 24–25. között 
nemzetközi szakmai konferenci-
át szervez, melynek címe:
Számvitel és könyvvizsgálat.

Beszámol
az Oktatási
Központ Kft.
Az Oktatási Központ 2006. 
évi üzleti évére a kiegyensú-
lyozott működés volt jellem-
ző – derül ki a kamara
elnöksége által elfogadott
beszámolóból.

I. Országos 
Könyvvizsgálói 
Találkozó
A Harkányban 2007. június
21–23-ra tervezett juniális
programot és a szállodai 
ajánlatokat ismertetjük,
valamint mellékeljük
a jelentkezési lapot is.  

IFRS-könyv
Májusban jelenik meg a 
nemzetközi pénzügyi beszá-
molási standardok (IFRS-ek) 
hivatalos magyar fordítása, 
amely az IAS-eket és az
Értelmezést is tartalmazza.

■ A könyvvizsgálók és könyvvizsgáló 
társaságok tevékenységi körét az 1997. 
évi LV. törvény alapján – részleteiben – az 
MKVK határozhatja meg. A könyvvizs-
gálók és ügyfeleik részéről igény merült 
fel – a jogszabályi kereteken belül – a te-
vékenység bővítésére.

A 2007. március 24-ei elnökségi ülésen 
született döntés a korábban jóváhagyott 
tevékenységi köröket módosította és egy-
séges szerkezetben teszi közzé.

Könyvvizsgálók és Könyvvizsgáló társa-
ságok által végezhető tevékenységek

70.20  Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Kizárólag:
  Saját ingatlan hasznosítása (70.20.12)

70.31  Ingatlanügynöki tevékenység
 Kizárólag:
 Ingatlan-értékbecslés (70.31.15)

71.10  Gépkocsi-kölcsönzés

71.33  Irodagép, számítógép kölcsönzése

72.10  Hardver-szaktanácsadás

72.22  Egyéb szoftver-szaktanácsadás,
-ellátás

72.30  Adatfeldolgozás
  Kizárólag:
  Számítógép-üzemeltetés (72.30.10)
  Adatfeldolgozás, táblázatkészítés

(72.30.21)
 Adatrögzítés (72.30.22)
  Egyéb számítógépes feldolgozás

(72.30.24)

72.40  Adatbázis-szolgáltatás, on-line
kiadás

 Kizárólag:
  Egyéb adatbázis-szolgáltatás (72.40.13)
72.60  Egyéb számítástechnikai 

tevékenység

74.12  Számviteli, adószakértői 
tevékenység

 Beleértve:
 Könyvvizsgálat (74.12.11)
 Beszámoló felülvizsgálata (74.12.12)
  Számviteli jelentés összeállítása

(74.12.13)
  Egyéb számviteli szolgáltatás

(74.12.14)
  Könyvelés (74.12.20)
  Adótanácsadás (74.12.30)

74.14  Üzletviteli tanácsadás

74.20  Mérnöki tevékenység, tanácsadás
  Kizárólag:
  Ingatlanbecslésnél, vagyonértékelésnél
  Műszaki szakértés, tanácsadás 

(74.20.31)

74.85  Titkári, fordítói tevékenység

74.87  Máshová nem sorolt egyéb gazda-
sági szolgáltatás

 Kizárólag:
 Hitelminősítés (74.87.11.0)
  Üzleti ügynöki szolgáltatás, érték-

becslés; ebből értékbecslés
(74.87.14.0)

  Környezetvédelmi szakmai tervezés, 
szakértés (74.87.16.5)

  Egyéb gazdasági, társadalmi tevékeny-
séget segítő szakmai tervezés, szakér-
tés (74.87.16.9)

80.42  Máshová nem sorolt felnőtt- és 
egyéb oktatás

Természetesen ezek a tevékenységi körök az 
egyéni vállalkozókra is érvényesek.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 2007. március
24-ei ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgálók 
tevékenységi körének módosítását.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának

felhívása
hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálóinak a 2006. decem-
ber 31-i beszámoló könyvvizsgálata után a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szá-
mára külön kiegészítő jelentést kell készíteniük. A kiegészítő jelentés szerkezetét és tar-
talmát a felügyelet és a kamara közös ajánlása szabályozza, amely mind a kamara, mind 
a felügyelet honlapján megtalálható. A kiegészítő jelentés készítése mintegy 280 könyv-
vizsgáló kollégát érint. 

A pénz- és tőkepiaci tagozat elnökségének január 26-i határozata alapján ezúton 
kérjük az érintett könyvvizsgáló kollégákat, hogy osszák meg a kiegészítő jelen-
tés készítése során tett észrevételeiket, javaslataikat a tagozattal. 
A tagozat elnöksége és szakértői csoportja a beérkezett észrevételeket megtárgyalja és a 
közös ajánlás 2007. évi módosítása során figyelembe veszi. Mind a pozitív visszajelzéseket, 
mind pedig a javítási lehetőségeket megfogalmazó észrevételeket szívesen fogadjuk. 

Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 2007. június 15-ig juttassák el a következő címek valame-
lyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 06/1-473-4510, postacím: 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.

 AGÓCS GÁBOR,
 a pénz- és tőkepiaci tagozat elnöke

FELHÍVÁS

A Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara
2007. október 24–25. között 

nemzetközi 
szakmai 

konferenciát 
rendez 

Budapesten a Magyar 
Tudományos Akadémia 

dísztermében.

A konferenciára a hazai szakmai köz-
életből, a nemzetközi szakmai szerveze-
tektől és az Európai Bizottságból kérünk 
fel előadókat. A meghívásunkat már ed-
dig elfogadó külföldi vendégek listáján 
az európai unió biztosa, a számviteli 
szakemberek világszervezetének elnö-
ke, a könyvvizsgálók európai szövetsé-
gének elnöke, a nemzetközi számviteli 
standardalkotó testület tagja, az Európai 
Bizottság belső piaci vezetője szerepel. 
Külföldi vendégeink mellett a kerekasztal-
megbeszéléseken a hazai kormányzat, a 
szabályozók, a tudomány, a számviteli-
könyvvizsgálói szakma elismert képvi-
selői is helyet kapnak.

A konferencia tervezett címe:

SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT
Közös érdekek a pénzügyi 

beszámolásban

(ACCOUNTING AND AUDITING
Common interest in the financial 

reporting)

A szakmai program során kerekasztal-
megbeszélést rendezünk a közfelügyelet, 
a vállalatirányítás, az oktatás és a könyv-
vizsgálói felelősség témákban.

•
A részletes programot, illetve a je-

lentkezési lapot a későbbiekben tesszük 
közzé a SZAKma számaiban, illetve a 
kamara honlapján (www.mkvk.hu). Bármi-
lyen kérdésével forduljon bizalommal a 
kamara nemzetközi munkatársaihoz, a 
06-1-473- 4521 telefonszámon, vagy az 
international@mkvk.hu e-mail címen.

NYELVTANFOLYAMOK – 2007. MÁJUS

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és szakmai szókincsét a 
Rieb Alapítvány májusban induló tanfolyamain:

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2007. május második hetében
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00-19.25 (heti 2x3 
óra)

Német, francia, olasz, spanyol kezdő 
– normál
2007. május 8-tól
Kedd, csütörtök 
9.00–11.30 /17.00-19.25 (heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2007. május 7-11. és május 21-25.
9.00-4.00 (napi 6x45 perc) 

Angol középhaladó és kezdő–  normál
folyamatosan lehet becsatlakozni már 
meglévő csoportjainkba
hétfő, szerda 8.30–11.00 (középhaladó)
kedd, csütörtök 17.00–19.25 (kezdő)
(heti 2x3 óra)

Középhaladó szinttől anyanyelvi 
tanárok részvételével!
Helyszín: MKVK Budapest, Szinyei 
Merse u. 8, igény szerint a helyi 
szervezeteknél is!

Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!
Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a 
kihelyezett tanfolyam szervezését.
Átlagos csoportlétszám minden 
kurzusunknál: 4–6 fő

Az intenzív kurzusok ára: 36 000 Ft + 
áfa (30 óra) – (3 fő esetén 42 500 Ft 
+ áfa) 

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
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK (2007. MÁRCIUS. 24.)

15. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a kamarai törvény egyeztetésére 2007. március 
31-én 10.00 órára rendkívüli kibővített elnök-
ségi ülést hív össze.

16. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésére egyhangúlag elfogadta
dr. Dénes Iván (003129)
kamarai tagok sorából való törlést.

17 . számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésére egyhangúlag elfogadta
az AUDITOR Baja Könyvvizsgáló és Szolgálta-
tó Kft. (000383)
kamarai nyilvántartásból való törlést.

18. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és két tartózkodással elfogad-
ta, hogy egy fő kamarai tag ellen etikai eljárás 
induljon.

19. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
ra, egyidejűleg a kamara elnöke 2006. évi tevé-
kenységéről készült beszámolókat és azt a helyi 
szervezetek elnökeivel kibővített soron következő 
elnökségi ülésre egyeztetésre beterjeszti.

20. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a fe-
gyelmi megbízott és a bizottságok elnökeinek 
beszámolóját a 2006. évi tevékenységükről, és 
azokat a helyi szervezetek elnökeivel kibőví-
tett soron következő elnökségi ülésre egyezte-
tésre beterjeszti.

21. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a kamara 2006. évi pénzügyi tervének végre-
hajtásáról készült beszámolót és egyidejűleg a 

2006. évi éves számviteli beszámolóját (mérleg, 
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és azt 
a helyi szervezetek elnökeivel kibővített soron 
következő elnökségi ülésre beterjeszti.

22. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
kamara 2007. évi összesített pénzügyi tervét 
és azt a helyi szervezetek elnökeivel kibővített 
soron következő elnökségi ülésre egyeztetésre 
beterjeszti.

23. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kamara 
2007. évi választási rendjének lebonyolításáról 
szóló előterjesztést és azt a helyi szervezetek 
elnökeivel kibővített soron következő elnökségi 
ülésre egyeztetésre beterjeszti.

24. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az MKVK 
szervezetének és működési mechanizmusának 
fejlesztéséről készült előterjesztést.

25. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, hogy 
2007. május 12-ére küldöttgyűlést hív össze, 
annak napirendjét a helyi szervezetek elnökei-
vel kibővített soron következő elnökségi ülésre 
egyeztetésre beterjeszti.

26. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kötele-
ző adatszolgáltatásra vonatkozó előterjesztést, 
amely áll a tag- és hozzájárulási díj kiszámlá-
zásához, a minőség-ellenőrzéshez, valamint a 
biztosítás ellenőrzéséhez szükséges adatlapok-
ból. Az elnökség felhatalmazza a központi iro-
dát az adatlapok aktív tagok és társaságok felé 
történő megküldésére.

27. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
könyvvizsgálók tevékenységi körének módosí-
tását. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy azt 
tegye közzé a Hírlevél folyóiratban, valamint 
a kamara honlapján.

28. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Köz-
pont Kft. 2006. évi tevékenységéről és a 2007. 
évi célkitűzésekről készült tájékoztatót.

29. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alkusz Kft. 
2006. évi tevékenységéről és a 2007. évi célki-
tűzésekről készült tájékoztatót.

30. számú (2007. 03. 24.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2006. 
évi kötelező továbbképzések tapasztalatairól 
készült tájékoztatót.

 D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

 az  MKVK elnöke

31. számú (2007. 03. 31.) határozat

■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kibőví-
tett elnöksége megtárgyalta az államigazgatási 
egyeztetésre megküldött a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, 
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 

törvényről szóló előterjesztést és határozott a 
kamara által javasolt módosításokról. A mó-
dosítási javaslatok a kamara honlapján te-
kinthetők meg.
 

D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

 az  MKVK elnöke

A RENDKÍVÜLI KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS
HATÁROZATA (2007. MÁRCIUS 31.)
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KIEGYENSÚLYOZOTT MŰKÖDÉS

Beszámoló az Oktatási Központ Kft. 
2006. évi tevékenységéről

Az Oktatási Központ 2006. évi üzleti évét kiegyensúlyozott működés jellemezte – derül ki a beszámolóból, 
amelyet a kamara elnöksége a március 24-ei ülésén elfogadott.

■ Az Oktatási Központ Kft. 604 millió forint 
árbevétel mellett 50 millió forint adózás előtti 
eredményt ért el.

Főbb tendenciák:
– változó igény a hagyományos szakképzé-

sek iránt, 
– visszafogott kiadói tevékenység, jó értéke-

sítési mutatók, 
– növekvő érdeklődés a célirányos rendez-

vények iránt.
Szervezeti változások
A budapesti igazgatóságon 1 fő új munkába 

lépő és két fő csere történt (egy fő szülés mi-
att). A társaság vagyoni, pénzügyi és likviditási 
helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott, 
folyamatosan fejlődik.

Az egyes tevékenységek
értékelése, várható fejlődés 

Oktatás
2006-ban kisebb volt az érdeklődés a szakképe-

sítést nyújtó képzések iránt, mint 2005-ben. 
A kamara helyi szervezetei közül 2006-ban 

7 megyei szervezet kapcsolódott be részben 
vagy egészben a mérlegképes könyvelők köte-
lező továbbképzésének szervezésébe, a többi 
megyében külső segítség nélkül szerveztük a 
tanfolyamokat. A szervezésben részt vevő me-

gyéknek összességében közel 2 millió forint 
szervezési jutalékot fizettünk ki. 

A könyvvizsgálók munkáját segítő szoft-
verek
◗  2006-ban is folytatódott a DATEV-program 

népszerűsítése, melynek eredményeként 3 
újabb felhasználóval bővült a kör. (Eddigi 
összes felhasználói szám: 39. )

◗  A Referencia CD forgalmazási adatai alapján 
látható, hogy e szoftver egyre népszerűbb a 
könyvvizsgálók körében. Ebben az évben is 13 
ingyenes tájékoztató rendezvényen mutatták 
be a szakemberek a szoftvert, ahol összesen 
430 fő vett részt.
Az Oktatási Központ rendezvényein és a 

szoftverbemutatókon 2006-ban örvendetesen 
megnőtt a könyvvizsgálók részvétele. A 2006-os 
évben megtartott összesen 26 rendezvényünkön 
1400 könyvvizsgáló vett részt. (2005-ben 504 
fő, 2004-ben 200 fő). 

Változatlanul a képzési kínálat bővítése a cél, 
a hagyományos szakképzések iránti kereslet mi-
att bekövetkező visszaesések ellensúlyozására.  
A célirányos rendezvények iránti érdeklődés 
növekedése a következő években is megala-
pozza az oktatásból származó árbevétel növe-
kedésének tervét.

Szakkönyvkiadás
2006-ban 6 új könyv és emellett 4 CD jelent 

meg az Oktatási Központ gondozásában, 2006-
ban 88 757 ezer forint az összes értékesítés a 
saját előállítású könyvekből, ami 32%-os növe-
kedést jelent.

Részben az elavult készletek selejtezésének és 
értékvesztésének, részben a jó értékesítési mu-
tatóknak köszönhetően a társaság szakkönyv-
készletének záró értéke (a 48 milliós új gyártás 
mellett!) jelentősen csökkent. 

Egyéb tevékenység
A társaság egyéb tevékenységei a vásárolt 

parkolóhelyek bérbeadása, valamint üzletvi-
teli tanácsadás. Az e tevékenységből szárma-
zó árbevétel összegszerűségében kis növeke-
dést mutat. 

Fióktelepek, vidéki hálózat
A társaság vidéki egységei szakmai és üzleti 

szempontból is sikeresen működnek, nyereség-
gel zárták az évet.

A 4 vidéki egység szervezi országosan (a helyi 
szervezetek egy részének közreműködésével) a 
Budapesten kívül regisztrált mérlegképes köny-
velők kötelező továbbképzését.

Fejlesztés
2006-ban minimális fejlesztés történt, néhány 

régi számítógép és fénymásoló cseréje történt 
meg és élesben működik az új vizsgamodul, ami 
nagymértékben csökkentette a vizsgaszervezés 
adminisztrációját.

2006-ban lejárt a társaság intézményakkreditációja 
és az ISO Minőségirányítási rendszer tanúsított 
4 éve.  Mindkét jogosultságot megújítottuk 
újabb 4 évre. 

Az oktatásra alkalmas ingatlan kérdése 2006-
ban sem oldódott meg annak ellenére, hogy 
mintegy tíz ingatlant tekintettünk meg. A ke-
resést 2007-ben is folytatjuk, mivel az önálló 
oktatási ingatlan egyre sürgetőbbé válik, hiszen, 
egyes bérbeadók 2007-es előrejelzéseinél 20–25 
százalékos emelés várható, amit viszont a tan-
díjakban már nem lehet érvényesíteni.

A társaság foglalkoztatáspolitikája
A társaságnál évek óta bevezetett és tanúsí-

tott minőségirányítási rendszer működik. Ennek 
egyik működő eleme a jóváhagyott Humánpoli-
tikai és belső képzési terv. Munkatársaink évente 
általában 4–6 alkalommal vesznek rész valami-
lyen szakmai képzésen.

 D R .  B Ö Ő R  K ATA L I N ,

az MKVK Oktatás i  Központ  Kf t .  ügyvezető je

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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Június 21.

Időpont Program
12.00  Kezdetét veszi az I. Országos 

Könyvvizsgálói Találkozó (sport, 
turisztika, kultúra, szórakozás)

12.00–13.00  A jubileumi találkozóra érkezett 
résztvevők fogadása, regisztrálá-
sa a harkányi sporttelepen

13.00–14.00  Sportversenyek sorsolása, ver-
senyfeltételek ismertetése, verse-
nyek kezdete

14.00–19.00  Fakultatív programok
17.00  Bóbita Bábszínház előadása
17.00  Kezdetét veszi a főzőverseny 

(Tájjellegű ételek elkészítésére, a 
kínálat bővítésére várjuk a továb-
bi jelentkezőket.)

19.00-től  A főzőverseny bírálata és kínála-
ta.

  „A könyvvizsgálók egyék meg 
azt, amit főztek!”

20.00-tól  A Harkányi Big Band fellépése.
(Jó idő esetén a sporttelepen felállítandó sza-
badtéri színpadon, rossz idő esetén a városi 
sportcsarnokban.)

Június 22.

Időpont Program
9.30-tól  Sportversenyek felnőttek és gyer-

mekek számára
10.00–19.00  Fakultatív programok
17.00  MárkusSzínház előadása
18.00  Villányi borkóstoló vacsorával
19.00  Baranya Táncegyüttes műsora
21.00  Zenés mulatozás

Június 23.

Időpont Program
9.30  Sportversenyek
10.00–12.00  Fakultatív programok
12.00-től  Eredményhirdetés, záróünnepség
Meglepetés: a záróünnepség után focimeccs 
a könyvvizsgáló válogatott és a politikusok-
ból álló ellenfél csapat között (szervezés 
alatt)

Annak érdekében, hogy az éppen nem spor-
toló, fürdőző, kiránduló gyermekek és felnőt-
tek egy percet se unatkozzanak az alábbi ki-
egészítő programokat tervezzük*:

◗   lovagoltatás két póni és egy nagy lovon,
◗   íjásztatás,
◗   kézműves foglalkozások (szövés, nemeze-

lés, fonalmunkák, csuhézás, gyöngyfűzés, 
bőrözés, faragás, egyszerű népi hangszerké-
szítés, papírmerítés, kosárkötés)

◗   baranyai hagyományokhoz, legendákhoz, 
illetve a naptári ünnepekhez (Szent Iván 
nap) kapcsolódó játékok, ügyességi verse-
nyek,

◗   rajzverseny,
◗   divatos kreatív tevékenységek (pl. arcfestés, 

papírhajtogatás)

Napközben az étel-, italkínálatot malac-, bá-
ránysütés, a helyszínre kitelepülő lacikony-
hák, sörcsapok és büfék biztosítják.

*A ténylegesen megszervezésre kerülő programok 
köre természetesen függ a jelentkezők számától.

Az I. Országos Könyvvizsgálói Találkozó tervezett programja
2007. június 21–23.

Fakultatív programok várható
költségei

MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÁR (FT/FŐ/ALKALOM)

Drávai hajóút 1600–1800

Pécsi városnézés idegenvezetéssel Múzeumi belépők

Orfűi kirándulás Közlekedés, fogyasztás költsége

Könnyű túra a Kelet-Mecsekben Közlekedés költsége

Könnyű túra a Nyugat-Mecsekben Közlekedés költsége

Mecsextrém Park meglátogatása 2500–4000

Villányi borkóstoló vacsorával (tájjellegű hidegtál) 4000

Pécsi Gasztronómiai Fesztivál Fogyasztás

Belépő a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőbe 1000–2000

A PROGRAMOK RÉSZLETES LEÍRÁSA
A KAMARA HONLAPJÁN OLVASHATÓ.

MEGNEVEZÉS SIESTA CLUB HOTEL*** LÍDIA APARTMAN HOTEL*** HOTEL KORONA TERMAL*** HOTEL BARANYA***
Egyágyas szoba 8170 Ft/fő/éj 8170 Ft/éj 8000 Ft/fő/éj –
Kétágyas szoba 9340 Ft/2fő/éj 9340 Ft/2fő/éj 11 000 Ft/2fő/éj A épület: 8440 Ft/2fő/éj
    B, C épület: 10 340 Ft/2fő/éj
Háromágyas szoba 12 610 Ft/3fő/éj  16 000 Ft/3fő/éj –
Négyágyas szoba 15 880 Ft/4fő/éj  19 000 Ft/4fő/éj –
IFA 18–70 éves korig 330 Ft/fő/éj 330 Ft/fő/éj 330 Ft/fő/nap 330 Ft/fő/éj
Gyermekkedvezmény 0–2 éves korig ingyenes, 0–2 éves korig ingyenes 0–4 év kor. szül.-kel egy ágy ingy., 0–2 éves korig ingyenes,
 2–10 éves korig 50% kedvezmény 2–13 éves korig pótágyon 50% 4–12 éves korig 30% kedvezmény 2–12 éves korig 50% kedv.
Ár tartalma Reggeli Reggeli Reggeli, pezsgőfürdő, szauna, Reggeli, pezsgőmedence,
   infrakabin, kneipp taposó szauna használata
Félpanzió   2000 Ft/adag 
Szolgáltatások külön térítés ellenében   Testmasszázs, reflexmasszázs,
   fülgyertya, mágneskarika, iszap-
   pakolás, köpöly kezelés stb. 
Parkolási lehetőség Szálloda területén ingyenes Szálloda területén ingy. Ingyenes Ingyenes
Honlap (infók, képek, további szolg.) www.hsch-szallodalanc.hu www.lidiahotel.hu www.hotelbaranya.hu
Opció 21 db egyszobás (2–3 ágyas),
 4 db másfél szobás (4 ágyas) ap.  15 db stúdióapartman 25 db kétágyas szoba 30 db szoba

MEGNEVEZÉS HOTEL & RESTAURANT XAVIN*** HOTEL SCHAFER MEDITERRÁN APARTMANHÁZ
Egyágyas szoba 9400 Ft/fő/éj - 
Kétágyas szoba 13 900Ft/2fő/éj 8340 Ft/2fő/éj 2 ágyas apartman 6000 Ft/nap
Háromágyas szoba   3 ágyas apartman 7 500 Ft/nap
Négyágyas szoba   4 ágyas apartman 9000 Ft/nap
IFA 18–70 éves korig 330 Ft/fő/nap 330 Ft/fő/nap 
Gyermekkedvezmény 0–3 éves korig ingyenes  
Ár tartalma Reggeli, fedett medence, finn szauna, Reggeli
 Jacuzzi-kabin (aroma- és fényterápia,
 török gőzfürdő) korlátlan használata  
Félpanzió 1890 Ft/fő/alkalom  
Szolgáltatások külön térítés ellenében Testmasszázs, talpreflexmasszázs,
 fülgyertya stb.  
Parkolási lehetőség Szálloda mellett, előtt (ingyenes) Zárt parkoló 
Honlap (infók, képek) www.xavin.hu www.harkanyhotelschafer.fw.hu www.tourchaance.hu
Opció 8 db kétágyas szoba 20 db kétágyas szoba 5 db apartman

TERMÁL KEMPING***
5,2 hektár nagyságú, bekerített, parkosított, füves terület. A kőépületeken kívül 250 lakókocsihely, 100 sátorhely, várják a kempingezni vágyókat. 

TERMAL HOTEL* 2007-ben érvényes árak:
 ( 2 fő ) 5300,- Ft
pótágy  1050,- Ft
Termál Panzió III. 3700,- Ft 
( 2 fő )
pótágy  750,- Ft
Üdülőház II. osztály  6000.- Ft- tól, 9000,- Ft-ig / ház/ éj
( 2- 4 főig) 
Sátor díj  850.-Ft
Lakókocsi díj  1900.-Ft
Szállásdíj  850.-Ft
Áramdij(sátor)  400.- Ft
Kisállat díj  500,- Ft
Idegenforgalmi adó
18 és 70 év között 330 Ft/fő/éj

Szállodák ajánlatai
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I. Jubileumi Országos Könyvvizsgálói Találkozó
2007. június 21–23. Harkány

JELENTKEZÉSI LAP

Könyvvizsgáló neve: ……….............................…………………....................  Kamarai tagszáma: …….......………………….......

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

Levelezési cím:  ……………………………….................................................…………………..………………….................................

Mobil:  …………………………..………...… E-mail: ……………………………..………………. Fax: ………………………...…………………….

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

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

Számlázással kapcsolatos kérések: ...……………………………………………………………………..……………….….......…...................

…………...………..…………………..…………………..………………...………………………………………………………………………………………..

Kísérők neve, életkora (az életkort csak gyermekek esetén kérjük megadni):

Ssz. Név Életkor (csak 18 év alatti
   résztvevők esetén)

1.   
2.   
3.   
4.   

Szállásra vonatkozó adatok:
(Kérjük, adja meg az igényelt szobák darabszámát!)

Thermal Hotel Harkány ****: …… db egyágyas szoba, ……..db kétágyas szoba
Siesta Club Hotel***: ..…db 1 ágyas szoba, …..db 2 ágyas szoba, …..db 3 ágyas szoba, …..db 4 ágyas szoba
Hotel Korona Termal***: ……db kétágyas szoba
Hotel Baranya***: ….db kétágyas szoba
Xavin Hotel***: …..db egyágyas szoba, ….db kétágyas szoba
Lídia Apartman Hotel***: ….db egyágyas szoba, ….db kétágyas szoba
Mediterrán Apartmanház: ….db 2 ágyas apartman, ….db 3 ágyas ap., ….db 4 ágyas ap.
Termál Kemping (sátrak száma: ………., autók száma: ………., lakókocsi?: I/N)

Eltölteni kívánt éjszakák száma:
❏ 2 éjszaka (június 21–22.) ❏ több éjszaka: ……………-tól …………-ig, éjszakák száma: ……*
*A szállodák kedvező áraikat az Országos Könyvvizsgálói Találkozóra érkező vendégek számára hosszabb tartózkodási idő esetén 
is fenntartják

Kérjük, adja meg számmal, hogy mely fakultatív programokra, hány fővel jelentkeznek!
Megnev. Drávai Pécsi városnézés  Orfűi  Könnyű túra  Könnyű túra  Látogatás a Mecsextrém
 sétahajózás idegenvezetéssel kirándulás a Kelet-Mecsekben a Nyugat-Mecsekben Parkban
Felnőtt      
Gyermek      
Gyermek/-ek
életkora      

Kérjük, jelölje x-szel, hogy mely sportversenyekre kíván nevezni! A tenisznél kérjük aláhúzással jelezze, hogy mely formában 
kíván indulni! (Tájékoztatjuk, hogy a versenyekre csak könyvvizsgálók nevezhetnek.)

Kispályás Tenisz (férfi Asztalitenisz  Sakk Bridzs Tarokk Darts Biliárd Lábtenisz Főzőverseny
foci női, korosz- (korosztályos)
 tályos, páros,
  vegyes páros)
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával
DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ-at (továbbiakban: ÉLETMŰDÍJ) alapított.

Az ÉLETMŰDÍJ azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő 
munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szak-

ma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez.

Az ÉLETMŰDÍJBAN részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.

Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező JAVASLAT-nak megfelelő formai és tartalmi követelmények figye-
lembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit a 2007. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.

A javaslatot kérjük 2007. június hó 15-ei beérkezési határidővel az MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETÉHEZ
(MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni.

A FELHÍVÁS és annak MELLÉKLETE az MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető.

Budapest, 2007. január
 AZ MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETE

Melléklet*
A JAVASLATTEVŐ

Neve, címe:  ..........................................................................................................................................................................

Helyi szervezetének megnevezése:  .....................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  ............................................. Telefonszáma:  .................................... Faxszáma: ..........................

JAVASLAT DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ
adományozására

A JAVASOLT TERMÉSZETES SZEMÉLY

Neve, lakcíme:  ...................................................................................................................................................................... 

Helyi szervezetének megnevezése:  ......................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  .................................................

A szakmai tevékenység (életút) bemutatása, amely megalapozhatja az Életműdíj odaítélését.

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

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

Dátum: …………………………………
 aláírás
 aláíró neve

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

DR. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

*A javaslatot nyomtatott betűvel kérjük kitölteni.
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai és a könyvvizsgáló társaságok 

figyelmét, hogy 2007. szeptember 6–7-én kerül megrendezésre a
 XV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia.

A szakma évtizedei – 75 éves a könyvvizsgálat Magyarországon 
A konferencia helyszíne: Hotel Eger-Park, Eger

Szekcióvezetők:
Fekete Imréné
Szita László

Dr. Veit József
A konferencia programját, illetve jelentkezési lapját a későbbiekben tesszük közzé, illetve a kamara 

honlapjáról (www.mkvk.hu) is letölthető lesz.

2007 májusában megjelenik

a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
hivatalos magyar fordítása

A könyv a 2006. január 1-jén létező valamennyi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) teljes szövegét magában foglal-
ja, beleértve a Nemzetközi Számviteli Standardokat (IAS) és az Értelmezéseket. Jelen kiadvány az EU-ban tőzsdén jegyzett társasá-
gok számára, az IFRS-ek szerint kötelezően elkészítendő konszolidált pénzügyi kimutatásaik elkészítéséhez nyújt szakmai alapot, 
valamint az IFRS-eket önként alkalmazó társaságoknak is elengedhetetlen a pénzügyi kimutatásaik elkészítéséhez. Nélkülözhetetlen 
szakmai anyagként szolgál egyetemi hallgatók, pénzügyi, számviteli szakemberek, könyvvizsgálók és mindazok számára, akik mé-
lyebb ismeretekre szeretnének szert tenni a nemzetközi számviteli és beszámolókészítési szabályozás terén. 

A könyv ára: 20 000 Ft+áfa (+postázási és kezelési költség). Megvásárolható, illetve megrendelhető a Magyar Számvitel Fejlesztésé-
ért Alapítványtól. 

MEGRENDELÉS
Alulírott megrendelem a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány gondozásában megjelent a

2006. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek),
beleértve a Nemzetközi Számviteli Standardokat (IAS-ek) és Értelmezéseket 

 kiadvány magyar nyelvű hivatalos fordítását

___________ példányban.

A kiadvány ára:  20 000 Ft+áfa (+ postázási és kezelési költség)

Megrendelő neve: ........................................................................................................................................................................................  

Telefonszám:  ...............................................................................................................................................................................................

Postázási cím: ...............................................................................................................................................................................................

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

Fizetési mód:     Utánvéttel  ❏     Átutalással ❏

Kelt:......................................................................................
 .......................................................

 cégszerű aláírás

✂
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