
2007. november • HÍRLEVÉL  1

Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Chamber of Hungarian Auditors

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA L APJA  • 7.  évfolyam 11.  szám

A J Á N LÓ
Új megyei elnökök
a kamaránál
A helyi szervezeteknél 
lezárult tisztségviselő-
választásokban öt 
helyen szavaztak 
meg új elnököket. A 
kamara gratulál az új 
elnököknek. 

A kötelező oktatás 
2008. évi elvei
A kamara elnöksége 2007. 
október 26-ai ülésén fogadta 
el a kötelező oktatás 
lebonyolításának 2008.
évre vonatkozó elveit. 

Vezetőségválasztás
a tagozatoknál
A költségvetési, az igazság-
ügyi könyvszakértői, a pénz- 
és tőkepiaci és az adó-
tagozat vezetőség-
választása december
elején esedékes.

Nyelvtanfolyamok
A Rieb Alapítvány továbbra 
is ajánlja nyelvtanfolyamatit, 
német, francia, olasz, 
spanyol, angol kezdő, 
illetve angol középhaladó 
csoportokban.
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BUDAPEST FŐVÁROS

Elnök dr. Szebellédi István
Alelnök Vörös Lászlóné dr.
Elnökségi tagok
 dr. Lakatos Pál
 Pappné dr. Nagy Ilona
 dr. Sztanó Imre
Küldöttek Agócs Gábor
 Barsi Éva
 dr.Bíró Tibor
 Bohus Zoltánné
 dr. Bordás Dezső
 Boros Judit
 dr. Egry Katalin
 dr. Eperjesi Ferenc
 Fekete Imréné
 Fridrich Péter
 dr. Horváth József
 dr. Kis Pálné
 dr. Ladó Judit
 dr. Lakatos Pál
 dr. Lukács János
 dr. Nagy Lajos
 Pappné dr. Nagy Ilona
 dr. Printz János
 Puskás István
 dr. Rocskai János
 dr. Róth József
 dr. Sugár Dezső
 dr. Szebellédi István
 dr. Sztanó Imre
 Trautmann Jánosné
 Vada Erika
 Vörös Lászlóné dr.
 Zara László
Régiós elnökségi tagjelölt
 Barsi Éva
 dr. Szebellédi István
 dr. Sztanó Imre

Szüneteltető tagok küldötte
 dr. Ferenczy Judit
 dr. Hellner Károly
 Kovács Piroska

BARANYA megye

Elnök Zimonyi József
Alelnök dr. Biró Zoltán
Elnökségi tagok
 dr. Fehér Mihály
 Buturácz Antal
  Pocskainé dr. Wágner
  Mária
Küldöttek Zimonyi József
 dr. Fehér Mihály
 Buturácz Antal
 dr. Nagy Lajos

BÁCS-KISKUN megye

Elnök Martonosi József
Alelnök Atkári Árpádné
Elnökségi tagok
 Kalmár Pál
 Pittenauerné Magyar
    Emília
Küldöttek Atkári Árpádné
 Kalmár Pál
 Martonosi József
 Tóthné Sallai Éva
 Viszmeg János Andrásné
Régiós elnökségi tagjelölt
 Martonosi József

Befejeződtek a kamara helyi szervezeteinél a tisztségviselők 
megválasztására irányuló választási taggyűlések, amelyek alapján 
a végleges választási eredményeket a táblázatban közöljük. 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara üdvözli az új és a régi 
küldötteket. 

Lezárultak a választások
a helyi szervezeteknél

(Folytatás a 2. oldalon.)
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BÉKÉS megye

Elnök Seres Péter
Alelnök Bertáné dr. Szabó Mária
Elnökségi tagok
 Bogár Péter
 dr. Farkas János
  Komlódiné Megyebíró 

Anikó
Küldöttek Seres Péter
 Bertáné dr. Szabó Mária
 dr. Farkas János
Szüneteltető tagok küldötte
 Matuska János

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye

Elnök Homor József
Alelnök Battáné Pétervári Éva
Elnökségi tagok
 Györffi György
 Kurys Attila
Küldöttek Dánfi Dezső
 dr. Pál Tibor
 Gulyásné Sinka Erika
 Kovács András
 Homor József

CSONGRÁD megye

Elnök  Agócsné Keresztényi 
Ágnes

Alelnök dr. Borzi Miklós
Elnökségi tagok
 Árva Ferencné
 Farkas Zoltánné
 Ézsiás László
Küldöttek  Agócsné Keresztényi
   Ágnes
 Bakó Anikó
 dr. Borzi Miklós
 Keller Piroska

FEJÉR megye

Elnök Vágvölgyi László
Alelnök  Csákányné 

Aschenbrenner Judit
Elnökségi tagok
 Kiss Tamásné
 Botos István
 Schmidt Ferenc
Küldöttek Schmidt Ferenc
 Viczkó József
 Sümeginé Juhász Ilona
 Vágvölgyi László
Régiós elnökségi tagjelölt
  Csákányné 

Aschenbrenner Judit
Régiós szünetelő küldött
 Falusi Tamásné

GYŐR-MOSON-SOPRON megye

Elnök Pozsgai Vince
Alelnök Takács László
Elnökségi tagok
 Frint Gáborné
 Tóthné Szabó Erzsébet
 Vesztergom Lajosné
Küldöttek Pozsgai Vince
 Frint Gáborné
 Lehotai Sándorné
 Takács László
Régiós elnökségi tagjelölt
 Pozsgai Vince

HAJDÚ-BIHAR megye

Elnök Földesi Emma
Alelnök dr. Makó Dezső
Elnökségi tagok
 Brehoszkiné Mile Adrien
 Detrich Jánosné dr.
 Vida Ildikó
Küldöttek Földesi Emma
 Ratku Antal
 Nemesné Sőrés Erzsébet
 Jacsmenik Gyula
Régiós elnökségi tagjelölt
 Ratku Antal

HEVES megye

Elnök dr. Gál János
Alelnök Smider Tünde
Elnökségi tagok
 Schmidné Szabó Mária
 Szabó Zoltán
Küldöttek Beszeda István
 Füleki Menyhértné
 dr. Gál János
Szüneteltető tagok küldötte
 dr. Holló István

 KOMÁROM-ESZTERGOM megye

Elnök Baranyai Magdolna
Alelnök Hlogyik Zsuzsa
Elnökségi tagok
 Fiedler Gábor
 Nagy Csaba
 Stamler Jánosné
Küldöttek Baranyai Magdolna
 Lázár Sándor
 Wágner Vilmos

NÓGRÁD megye

Elnök Darancó Károly
Alelnök Kárdásiné Szabó Erika
Elnökségi tagok
 Grósz Józsefné
 Balláné Nagy Katalin

Küldöttek Darancó Károly
 Grósz Józsefné
  Czékmánné Kelecsényi
   Ágnes
Régiós elnökségi tagjelölt
 Darancó Károly

PEST megye

Elnök dr. Lami Mária
Alelnök dr. Bernula Pál
Elnökségi tagok
 Antal Iván
 dr. Szemes Ferenc
 Bartha Gyula
Küldöttek Antal Iván
 dr. Lami Mária
 dr. Ujvári Géza
 dr. Peszeki László
 dr. Szemes Ferenc
 Czilik Istvánné
 Bartha Gyula
 Kristóf Jánosné
Régiós elnökségi tagjelölt
 dr. Lami Mária
Szüneteltető tagok küldötte
 Sőregi Lászlóné

SOMOGY megye

Elnök Szita László
Alelnök Papp Lajosné
Elnökségi tagok
 Bata Balázs
 Csende Jánosné
 Muschál Zoltán
Küldöttek Szita László
 dr. Cseke László
 Leukó Kornél
Szüneteltető tagok küldötte
 Szulimán Gyula

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 
megye

Elnök Hollós András
Alelnök Illés János
Elnökségi tagok
 Varga János
 dr. Korbics Árpád
 Veresné Drótos Katalin
Küldöttek Hollós András
 Illésné Hornyák Mária
 Marssó József
 Torma József

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megye

Elnök Makács Pálné
Alelnök Csák Ibolya
Elnökségi tagok
 Tóth Gyuláné
 Kontos József
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KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2007. OKTÓBER 26.)
80. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette 
az MKVK ideiglenes választási eredményéről ké-
szült tájékoztatást.

81. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a felvételi bizottság 1445−1/2007. számú határo-
zata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és az I. 
fokon eljáró bizottság határozatát két tartózkodás 
mellett helybenhagyja.

82 . számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta
Bauerné Pataki Erzsébet (002954),
Dömötör Tibor (003141),
dr. Gedeon Tivadar (003691),
Kolossay Tibor (001780),
Püllök Gézáné (004104),
Tóth Gáspárné (002550),
kamarai tagok sorából való törlést.

83. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
saját kérésükre egyhangúlag elfogadta
az ETALON O.K. Kft. (000360),
a Ja-Ma-Ma Bt. (001866),
a KUNSZENT PROBITAS Kft. (001287),
a NEMZETKÖZI KÖNYVELŐHÁZ Rt. 
(001560),
a „KONFIDENCIA-AUDIT” Bt. (002304),
kamarai nyilvántartásból való törlést.

84. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egy tartózkodással elfogadta a 
kamara központjának 2008. évi pénzügyi terv-
javaslatát és felhatalmazza az általános alelnö-
köt, hogy az elhangzott kiegészítések figyelem-
bevételével véglegesített tervjavaslatot terjessze 
a küldöttgyűlés elé jóváhagyásra.

85. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
felhatalmazza a kamara elnökét a küldöttgyű-
lés összehívására és egyhangúlag jóváhagyta 
a november 10-i küldöttgyűlés javasolt napi-
rendi pontjait.

86. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, 
hogy a vitában elhangzott módosításokkal a 
küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra az új 
kamarai alapszabályzatot.

87. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, 
hogy a vitában elhangzott módosításokkal a 
küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra az új 
választási szabályzatot.

88. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta egyhangúlag jóváhagyta, hogy a 
vitában elhangzott módosításokkal a küldött-

gyűlés elé terjeszti elfogadásra az új ügyrendi 
szabályzatot.

89. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, 
hogy a küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra 
a választási bizottságokra (választási, jelölő, 
szavazatszedő) tett személyi javaslatot.

90. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a ka-
marai kötelező oktatás lebonyolításának 2008. 
évi elveire vonatkozó előterjesztést.

91. számú (2007. 10. 26.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, hogy 
a XVI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
helyszíne Eger. 

92. számú (2007. 10. 26.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy 
a vitában elhangzott módosításokkal a kül-
döttgyűlés elé terjeszti elfogadásra a kamara 
2003−2007. évi középtávú programjának vég-
rehajtásáról készült beszámolót.

 D R .  S U G Á R  D E Z S Ő ,

 az  MKVK elnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA
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Küldöttek Kontos József
 Kovács József
 Makács Pálné
Szüneteltető tagok küldötte
 Egyed Zsuzsanna

TOLNA megye

Elnök Nyirati Ferenc
Alelnök Kétyi Mihály Antal
Elnökségi tagok
 Eszterbauer Julianna
 Kolontár Zoltán
 Szabó Gabriella
Küldöttek Bíró Jánosné
 Kétyi Mihály Antal
 Nyirati Ferenc
Régiós elnökségi tagjelölt
 Nyirati Ferenc

VAS megye 

Elnök Molnár István
Alelnök Szabó Anna
Elnökségi tagok
 Takács Károly
Küldöttek Molnár István
 Szabó Anna
 Takács Károly

VESZPRÉM megye

Elnök Gáberné Szellem Éva
Alelnök Kovács Zoltán
Elnökségi tagok
  Hartmanné Czigány
   Zsuzsanna
 Szegőné Kemerle Judit

Küldöttek Gáberné Szellem Éva
 Starkné Rezeli Erzsébet
 Tölgyes András

ZALA megye

 végleges választási eredményei
Elnök Turzó György
Alelnök  Horváthné Danyi
   Julianna
Elnökségi tagok Benkő Ferenc
 Fejes Etelka
 Tóth Zoltán
Küldöttek Benkő Ferenc
 Tóth Zoltán
 Turzó György
Szüneteltető tagok küldötte
  Szemesné Bognár

  Ágota
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BARANYAI MAGDOLNA a kamara Komárom-Esztergom me-
gyei szervezetének új elnöke. 

A kamara adótagozatának, a Komárom-Esztergom Megyei Könyv-
vizsgálói Klub tagja, 2002-től a Bábolna 
Város Pénzügyi Bizottságának külsős tag-
ja, 2005-től a Bábolnáért Közalapítvány 
felügyelőbizottságának tagja. 1989-ben 
végzett a pénzügyi és számviteli főisko-
lán, 1996-tól bejegyzett adószakértő, 1998 
óta bejegyzett könyvvizsgáló. Bábolnán 
a Mezőgazdasági Kombinátnál 1989-ben 
üzemgazdászként kezdett dolgozni, majd 
főkönyvelő és 1995-től a Bábolna Rt.-nél 
számviteli főosztályvezető. 1998-tól saját 
vállalkozásba kezdett, cége könyvelési, 
adótanácsadói, szakértői, majd 2002-től 
könyvvizsgálati szolgáltatást is vállal.

FÖLDESI EMMA a kamara Haj-
dú-Bihar megyei szervezetének új 
elnöke. 
1997 óta megyei elnökségi tag és 
országos küldött, valamint az eti-
kai bizottság tagja, 2002 óta a he-
lyi szervezet alelnöke. 1980-ban 
végzett a pénzügyi számviteli fő-
iskolán, 1984-ben szerezte meg az 
okleveles könyvvizsgálói képesítést. 
1971-ben a Sárrétudvari Bocskai Mgtsz.-nél könyvelő, majd 
1980-tól a megyei adóhivatalnál főrevizor 1990-ig. Azóta sa-
ját könyvvizsgáló cége van. Gazdasági társaságoknál, önkor-
mányzatoknál, szövetkezeteknél választott könyvvizsgáló, 
munkái közé tartozik az Európai Unió által támogatott be-
ruházások célellenőrzése is.

Új megyei elnökök
a kamaránál

Lezárultak a megyékben a kamarai 
tisztségviselő-választások. Öt helyen kapott 

bizalmat új elnök. A Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara megköszöni a leköszönt elnökök 
eddigi munkáját és gratulál az újaknak.

HOMOR JÓZSEF a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szer-
vezet új elnöke.

1999-től a kamara országos küldöttje. 1984-ben gépész 
üzemmérnöki diplomát szerzett, majd 1993-ban végzett a 
pénzügyi és számviteli főiskolán. 1997-től bejegyzett könyv-

vizsgáló, adószakértő, 1999-től igaz-
ságügyi könyv- és adószakértő is, 
2000-től költségvetési minősítéssel 
is rendelkezik. 1993-tól a megyei 
rendőr-főkapitányság gazdaságvé-
delmi osztályán dolgozott, 1998-
ban kezdte meg a könyvvizsgálói 
tevékenységet, 2002-től könyv-
vizsgáló cég ügyvezető igazgatója, 
egyben könyvvizsgáló. 1997 óta 
vesz részt oktatási cégek, köztük 
a kamara Oktatási Központja ál-
tal szervezett programokban, a 
mérlegképes könyvelők, pénzügyi 
számviteli ügyintézők képzésében, 

ahol ellenőrzés és számvitel tantárgyat oktat és vizsgáztat. 
Részt vett a kamara által szervezett számviteli törvény ok-
tatási programban, 2003-tól a mérlegképes könyvelők köte-
lező oktatásában is.

MAKÁCS PÁLNÉ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet új 
elnöke. 

1997-től megyei alelnök, a kamara oktatási bizottságának tag-
ja, a Dr. Rieb László Alapítvány kuratóriumának elnöke annak 
megalakulásától, a kamara Oktatási Kft.-je felügyelőbizottságának 
tagja. 1970-ben a pénzügyi számviteli főiskolán végzett, 1984-ben 
könyvvizsgálói, 1989-ben adótanácsadói 
képesítést szerzett. 1971−1988 között 
pénzügyi, számviteli munkakörökben 
dolgozott. 1989-től egyéni vállalkozó, 
1992-től könyvvizsgálói cég ügyvezető 
igazgatójaként irányítja a könyvvizsgálói, 
könyvvezetési és egyéb tevékenységet. 
1990-től oktat mérlegképes könyvelő, 
okleveles könyvvizsgáló és pénzügyi 
tanácsadó tanfolyamokon számvitelt 
és elemzést, részt vett a számviteli tör-
vény oktatási programjában, az okleveles 
könyvvizsgálói vizsgáztatásokon vizsga-
bizottsági tagként. 1998-tól folyamatosan 
oktat a kamara által szervezett kötelező 
oktatásokon. A mérlegképes könyvelői képzés és egyéb számviteli 
szakemberképzés vizsgabizottságának elnöke. 2006. április 1-jétől 
2011. március 31-ig a kamara irányításával szervezett okleveles 
könyvvizsgálói képzés vizsgabizottsági elnöke. 

VÁGVÖLGYI LÁSZLÓ a ka-
mara Fejér megyei szervezetének 
új elnöke.

1983-ban a pénzügyi és szám-
viteli főiskolán, majd 1989-ben a 
közgazdasági egyetemen végzett, 
később megszerezte a gazdasá-
gi ellenőrző szakközgazdászi és 
1993-ban az okleveles könyvvizs-
gálói képesítést. 1985-től a me-
gyei adóhivatal főrevizora, majd 
vállalati főkönyvelő. 1993-tól be-
jegyzett könyvvizsgáló, számviteli 
és közgazdasági szolgáltató cég ügyvezetője, könyvvizsgálói 
tevékenységet lát el, önkormányzati közműberuházásokkal 
kapcsolatos pénzügyi tanácsadást végez. 
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■ A kamara középtávú tervének részeként 
megfogalmaztuk és elfogadtuk a továbbkép-
zésre vonatkozó elvárásokat. Ezek alapján 
évente meghatározásra kerülnek az aktuális 
időszakot érintő elvek. 

Az elnökség által 2004-ben elfogadott idő-
beli ütemezés a következőket tartalmazta: 

ÉV  KÖTE- KÖZPONTI KÜLSŐ   
 LEZŐ IDŐ SZERVEZÉS TELJESÍTÉS
 (nap) (nap) (nap)
2005 3 2 1
2006 4 2 2
2007 4 1–2 2–3 

A hatályos szabályzat szerint 2007-ben ösz-
szesen 16 kredit (négy nap, 32 óra) össze-
gyűjtése szükséges. A központi szervezésű 
első két nap alatt 8 kredit megszerzése kö-
telező, a további 8 kredit (két nap) a kama-
ra helyi szervezeténél, tagozatánál, bizott-
ságánál, központjánál (konferenciák), illet-
ve az Oktatási Központ Kft.-nél szerezhető 
meg. Ebből a 8 kreditből (két nap) 2007-ben
4 kredit (egy nap, a „negyedik nap”) a ka-
marával együttműködési megállapodást kö-
tött, illetve a helyi szervezetek, bizottságok 
által javasolt, a kamara honlapján közzétett 
intézményeknél, szervezeteknél is teljesíthe-
tő. Az eddigi tapasztalatok szerint a helyi 
szervezetek szakmai napok szervezésével 
megteremtették a lehetőséget a „negyedik 
nap” teljesítésére is, így a kamarai tagok to-
vábbi anyagi ráfordítás nélkül szerezhették 
meg kreditpontjaikat.

Változatlan továbbképzési célrendszer 

A korábban megfogalmazott célok 2008-ban 
nem változnak:
◆ a kötelező továbbképzés szakmai színvo-

nalának megőrzését – lehetőség szerinti 
emelését biztosítani kell,

◆ a kamara sajátos szakmai kompetenciájába 
tartozó témakörök (például megváltozott 
standardok) megfelelő színvonalú oktatá-
sának biztosítása érdekében adott tovább-
képzési időtartam kamarai hatáskörben 
tartása (kamarai szervezése) indokolt,

◆ a továbbképzések ellenőrzését (annak le-
hetőségét) biztosítani kell,

◆ tekintettel kell lenni a kamara finanszíro-
zási lehetőségeire,

◆ adott keretek között biztosítani, illetve 
támogatni kell az Oktatási Központ Kft. 
érdekeinek érvényre jutását.

Javaslatok a 2008-as lebonyolításra 

Mint a 2005−2007 közötti időszakra koráb-
ban elfogadott ütemezésből is látható, már 
2007-ben is lehetőség nyílt volna a köz-
ponti szervezés óraszámát 8 órára (1 nap,
4 kreditpont) csökkenteni, de erre az elnök-
ség döntése alapján még nem került sor. 
Megítélésem szerint változatlan követelmény
(4 nap) fenntartása mellett, 2008-ra vonatko-
zóan már javasolható ez a megoldás azzal, 
hogy a külső intézményeknél is teljesíthető 
időtartam 2 napra (8 kreditpont) emelkedik. 
Ennek elfogadása esetén a szakmai tovább-
képzési szabályzatban is meg kell jeleníteni 
a változást, így a következő követelmény 
fogalmazható meg:

2008-ban összesen 16 kredit 
(négy nap, 32 óra) összegyűjtése 
szükséges. A központi szervezésű 

első nap alatt
4 kredit megszerzése kötelező, 

a további 12 kredit (három nap) 
a kamara helyi szervezeténél, 

tagozatánál, bizottságánál, 
központjánál (konferenciák), 

illetve az Oktatási Központ Kft.-
nél szerezhető meg. Ebből a 12 
kreditből (három nap) 2008-ban 
8 kredit (két nap) a kamarával 
együttműködési megállapodást 

kötött, illetve a helyi szervezetek, 
bizottságok által javasolt, a 
kamara honlapján közzétett 

intézményeknél, szervezeteknél is 
teljesíthető.

(Egyszerűbben fogalmazva: a négy napból 
egyet kell központi előírás alapján teljesíteni, 
a többi három nap kamarai szervezetnél, vagy 
ebből a háromból maximum kettő nap elfo-
gadott külső szervezetnél is teljesíthető.)

A javaslat elfogadása és a továbbképzési sza-
bályzatba történő beillesztése esetén további 
segítséget kell nyújtani a helyi szervezeteknek 
a szakmai napok programjának kialakításához, 
mivel várhatóan továbbra is megjelenik az a 
jogos igény, amely a kreditpontok helyi szerve-
zeteknél történő maradéktalan megszerzésére 
irányul. Ez a segítségnyújtás szakmai anyagok 
kidolgoztatásában és rendelkezésre bocsá-
tásában, oktatók felkészítésében, oktatói 
listák vezetésében, oktatók közvetítésében 
nyilvánulhat meg. Az egész rendszer rugalma-
sabbá válik, az egyes könyvvizsgáló kollégák 
választási lehetősége bővül.

Konkrétan megfogalmazható elképzelés 
szerint az oktatási bizottságnak olyan elő-
adói listát kell összeállítania és folyamato-
san frissítenie, amely a témák (egy előadó-
hoz akár több téma, egy témához akár több 
előadó) felsorolásával a nem központi szer-
vezésű napokon megfelelő kínálatot bizto-
sít kreditpontok megszerzéséhez. Ebből − 
az oktatási bizottság szakmai ajánlására is 
figyelemmel − önálló döntés alapján választ-
hatnak a helyi szervezetek, tagozatok, így a 
tapasztalatok szerinti színvonalasabb előadá-
sok több meghívást kapnak, és az ötvenfős 
létszámminimum alól mentesülve alkalman-
ként több kolléga számára teszik lehetővé a 
kreditpontok önálló döntés alapján történő 
megszerzését. Ezáltal elkerülhetők az érdek-
lődést kevésbé felkeltő témakörök, és aktuáli-
sabb (például adózási) kérdések is a szakmai 
napok programjába kerülhetnek. 

A kötelező továbbképzés központi részének 
csökkenése, illetve a helyi szervezetek szak-
mai támogatásának szükséges növekedése a 
kamara üzleti tervét is érinti, erre figyelem-
mel kell lenni a tervezés során. A központi 
szervezésű nap, valamint a szükséges szakmai 
anyagok kidolgoztatásának költségeit fedező 
összegen kívüli – eddig a központban terve-
zett − oktatási kiadásokat a helyi szerveze-
tek rendelkezésére kell bocsátani. 

Az elvekre vonatkozó javaslatok elfogadása 
esetén a kötelező képzés témáinak következő 
év elején esedékes elfogadásához kapcsolód-
va szükségesség válik a részletes megoldások 
kidolgozása is.

D R .  P Á L  T I B O R

oktatás i  és továbbképzési  a le lnök

A kamarai kötelező oktatás 
lebonyolításának 2008. évi elvei

A kamara elnöksége 2007. október 26-ai ülésén elfogadta a kötelező oktatás lebonyolításának 
2008. évi elveit.
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■ A tagozat tagjainak részére november hó-
napban jelölőív kerül kiküldésre, amelynek 
visszaküldési határideje december 10. Minden 
tagozati tag 5 főt jelölhet az elnökségbe. A visz-
szaérkező jelöléseket a jelölési és választási bi-
zottság összesíti. A tagok által legtöbb jelölést 

kapott tagok − az összes leadott jelölés számá-
hoz viszonyított 10 százaléktól − kerülnek fel 
a szavazó ívre.
A tagozat – választható és egyben szavazati jog-
gal rendelkező – tagjainak névsorát a kamara 
honlapján tekinthetik meg.

A tagozat vezetőséget választó gyűlésére 2007. 
december 19-én kerül sor az OKISZ (Buda-
pest XIV., Thököly út 58−60.) székházában,
ahol a tagozat titkos szavazással választja meg 
elnökségét.

Az igazságügyi könyvszakértői tagozat 
választási és jelölőbizottsága

Költségvetési tagozat
■ A költségvetési tagozat vezetőséget választó gyűlésére 2007. december 17-én 10 
órakor kerül sor az OKISZ székházban (Budapest XIV., Thököly út 58−60.), ahol a tago-
zat  elnökségét titkos szavazással választja meg. 

A tagozat tagjainak részére november hónapban jelölő ív kerül kiküldésre, amely-
nek visszaküldési határideje december 5. Minden tagozati tag 7 főt jelölhet az elnökség-
be. A költségvetési tagozat vezetőségére azon tagozati tagok tehetnek jelölést, illetve jelölhe-
tők, akik a tagozat tagjainak kamarai honlapon közzétett listáján szerepelnek, illetve a tago-
zathoz való csatlakozási szándékukat legkésőbb a tagozat 2007. október 19-i üléséig jelezték.  
A visszaérkező jelöléseket a jelölőbizottság összesíti és elkészíti a jelölőlistát. A jelölőlistára 
általános szabályként azok a jelöltek kerülnek fel, akik a legtöbb jelölést kapták azok közül, 
akik megszerezték a jelölésre jogosult tagok legalább 5 százalékának jelölését. Az összeállított 
jelölőlistát legkésőbb 2007. december 11-ig a kamara honlapján, illetve a kamara központjá-
nak hirdetőtábláján közzétesszük.

A költségvetési tagozat vezetőségére választási jogosultsággal rendelkeznek – és választha-
tók – mindazok, akik a tagozat tagjainak kamarai honlapon közzétett listáján szerepelnek, 
illetve a tagozathoz való csatlakozási szándékukat legkésőbb a tagozat 2007. december 17-i 
vezetőségválasztó ülésének regisztrációjáig jelzik.

A költségvetési tagozat 
választási és jelölőbizottsága

Vezetőségválasztás a tagozatoknál
Adótagozat 
■ A tagozat tagjainak részére november hónapban 
jelölőív kerül kiküldésre, amelynek visszaküldé-
si határideje december 10. Minden tagozati tag
9 főt jelölhet az elnökségbe. A visszaérkező jelö-
léseket a jelölési és választási bizottság összesíti. 
A tagok által legtöbb jelölést kapott tagok − az 
összes leadott jelölés számához viszonyított 10 
százaléktól − kerülnek fel a szavazó ívre.

A tagozat – választható és egyben szavazati 
joggal rendelkező – tagjainak névsorát a kamara 
honlapján tekinthetik meg.

A tagozat vezetőséget választó gyűlésére 
2007. december 20-án kerül sor az OKISZ (Bu-
dapest XIV., Thököly út 58−60.) székházában, 
ahol a tagozat titkos szavazással választja meg 
elnökségét.

Az adótagozat
jelölési és választási bizottsága

Igazságügyi könyvszakértői tagozat

JELENTKEZÉSI LAP
az igazságügyi könyvszakértői tagozat elnökségébe történő jelölőlistára

Alulírott …………………………......................………. (név), …………….(tagszám) jelentkezem, az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat elnökségébe. 

Jelen jelentkezési lap kitöltésével az alábbiakról nyilatkozom;

§ vállalom az elnökségi tagságot és az aktív részvételt az elnökségi üléseken, az elnökség szakmai és adminisztratív 
munkájában,

§ igazságügyi könyvszakértői igazolvánnyal rendelkezem, 

§ a kamara etikai/fegyelmi bizottsága jogerős elmarasztató határozatot az elmúlt két évben ellenem nem hozott.

Dátum: ……….........……., 2007. ………......…………. …………............………………………
 aláírás

Kérjük a jelentkezési lapot Szilágyi Zsuzsanna részére, az MKVK Központi Irodájába, az alábbi címre, 2007. december  5-ig visszajuttatni:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat
1373 Budapest, 5. Pf. 587.
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■ A pénz- és tőkepiaci tagozat 2007. október 11-
én tartotta taggyűlését. A taggyűlés egyhangúlag 
elfogadta a szervezeti és működési szabályzat 
(szmsz) változását, amely megtekinthető a kamara 
honlapján a tagozati szekcióban az SzMSz fülön. 
A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a 2007. 
évi elnökségi jelölési és választási folyamatot 
koordináló bizottságot. A bizottság tagjai lettek: Bíró 
Jánosné és Bíróné Zeller Judit. A választási folyamat 
a következők szerint zajlik le.

❶ A mellékelt jelentkezési lapon minden tagozati 
tag jelentkezhet elnökségi tisztségre. 
❷ A jelentkezési lap visszaküldési határideje 2007. 
december 4.

❸ Az Elnökségi munkára jelentkezők felkerülnek 
az ajánlási összesítőre, amely minden tagozati tag 
számára postán kerül kiküldésre 2007. december 
10-ig. Az ajánlási összesítőn szereplő nevek közül 
minden tagozati tag 7 főt jelölhet az elnöksége. 
A jelölési határidő (kamarába beérkezés) 2007. 
december 17., 12 óra.
❹ A jelöléseket a jelölési és választási bizottság 
összesíti. A tagok által legtöbb jelölést kapott tagok 
kerülnek fel a jelöltek névsorába azzal, hogy az 
összes leadott jelölés számához viszonyítva a 10 
százalékos jelölést elérő tag jelölt lesz.
❺ A jelöltek listájáról a 2007. december 18-i tagozati 
gyűlés választja meg a tagozat elnökségét titkos 
szavazással.

JELENTKEZÉSI LAP
a pénz- és tőkepiaci tagozat elnökségébe történő jelölőlistára

Alulírott ……………....................………………. (név), ……..….(tagszám) jelenetkezem a pénz- és tőkepiaci tagozat elnökségi jelölőlistájára. 

Jelen jelentkezési lap kitöltésével nyilatkozom a pénz- és tőkepiaci tagozat szervezeti és működési szabályzat 5. § (2) pontja szerinti 
megfelelésről, amely szerint elnökségi tagjelölt lehet:

a) minden tagozati tag, aki aktív szerepet vállal a tagozat működésében,

b) a pénz- és tőkepiac területén szakmai munkát végez, 

c) vállalja az elnökségi tagságot, az aktív részvételt az elnökségi üléseken és az elnökségi, szakmai, adminisztratív 
munkákban, 

d) ha tagnál tárgyévben vagy az elmúlt két év valamelyikében teljes körű minőség-ellenőrzés történt, és az nem volt „nem 
felelt meg” minősítésű, és

e) a kamara etikai/fegyelmi bizottsága jogerős elmarasztató határozatot az elmúlt két évben nem hozott ellene. 

A terveim szerint a 2008. évben szüneteltető – aktív (nem szüneteltető) státuszom lesz (kérjük karikázással jelölni). 

A választási folyamatban kérem a következő, rövid bemutatkozó szöveget feltüntetni:

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

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

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

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

 …………............………………………
 aláírás

Kérjük a jelentkezési lapot dr. Szabóné Bodó Gyöngyi részére 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8., levélcím: 1373 Budapest, 5.,
Pf. 587. címre  2007. december 4-ig visszajuttatni. 

Elnökségi
jelölés

a ptt-nél
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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) – (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

 Angol kezdő – normál (1. szint) 
2007. december második hetében
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)
Kedd, csütörtök 17.00–9.25 (heti 
2x3 óra)

●

Német, francia, olasz, spanyol 
kezdő – normál
2007. december 4-től
Kedd, csütörtök 
9.00–11.30 /17.00–9.25 (heti 2x3 
óra)

Angol középhaladó szakmai – intenzív
2007. december 3–7.
és december 10–14.
9.00–14.00 (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!
Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!

Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam szervezését.
Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4−6 fő

NYELVTANFOLYAMOK – 2007. DECEMBER
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