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A j á n ló
Elnökségi határozatok
A 2011. március 4-ei, valamint 
az április 15-ei elnökségi ülés 
határozatait közöljük, melyek 
egy része a májusi küldöttgyű-
lés napirendjén szerepel.

Beszámol Jász-
Nagykun-Szolnok megye
A megyei szervezet  az orszá-
gos elnökségnek beszámolt 
többek között a taglétszám ala-
kulásáról, a szakmai tovább- 
képzésről és a sportnapról.

Dr. Bartók Nagy András 
Életműdíj
A kamara még mindig várja 
a könyvvizsgálók javaslatait 
arra, hogy az idei évben ki 
kapja meg az életműdíjat. 
A határidő június 17.

XIX. Országos Könyv-
vizsgálói Konferencia
A jelentkezési lapot is közöljük 
a szeptemberi konferenciára, 
ahol az általános, a módszer-
tani és a költségvetési mellett 
informatikai szekció is dolgo-
zik majd.
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A szakmai továbbképzés 
tavalyi tapasztalatai 

és idei feladatai

A 2010. évi szAkmAi 
továbbképzés tApAsztAlAtAi

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kötelező 
szakmai továbbképzésének első napja 5572 főt 
érintett 2011-ben. Ebből 102 fő felmentett (be-
tegség, külföldi munka miatt), akiknek nem 
kellett az első napot érintő 4 kreditpontot tel-
jesíteniük. A kötelező első nap ellenőrzése a 
2010-es évben az oktatási bizottság feladata 
lett. Általánosságban elmondható, hogy a bi-
zottság tagjai pozitív véleménnyel távoztak az 
oktatás helyszínéről. 

A bizottság összesített véleménye a kötelező szakmai 
továbbképzés (első nap) lebonyolításáról.
•    A könyvvizsgálók szinte hiánytalanul meg-

jelentek a továbbképzésen. 
•    Biztosított volt a tananyagellátás.
•     Az oktatást a bizottság által jóváhagyott ok-

tató végezte.
•    A tanfolyam befejeztével megtörtént a kur-

zus értékelése.
•    Az oktatást a tervezett időben tartották 

meg.
•    A tananyagot a hallgatók megfelelőnek tar-

tották. 
•     A jelenléti ívet pontosan vezették a megyék. 

(Egy-két tag csak fél napon jelent meg, de a 
kiesést később pótolta.) 

•     A tanfolyam dokumentálása és szervezése a 
helyi szervezeteknél megfelelő volt.

•     Az elfogadott tananyagot oktatták a szer-
vezetek. 

•    Az előadók minden témakörrel foglalkoz-
tak. 

•    Az oktatók a legjobb színvonalon oktatták 
mind a 4 témakört. (A bizottság által kiemelt 
oktatók: dr. Nagy Lajos, Hegedűs Mihály, dr. Ador-
ján Csaba.) Lehetett kérdéseket feltenni.

•    A lebonyolításhoz biztosítottak voltak a tech-
nikai feltételek.

A kAmArAi kötelező oktAtás 
lebonyolításánAk 

2011. évi elvei

Előzmények
A kamara középtávú tervének része a tovább-

képzésre vonatkozó elvárások összessége. Ezek 
alapján évente határozzák meg az aktuális idő-
szakot érintő elveket. Az elnökség által 2004-ben 
elfogadott időbeli ütemezést az 1. táblázat mutatja.  

1. táblázat

Ütemezés
Év  Kötelező Központi Külső
 idő szervezés teljesítés
 (nap) (nap) (nap)
2005 3 2 1
2006 4 2 2
2007 4 1-2 2-3
2008 4 1 3

A hatályos szabályzat szerint 2008-ban ösz-
szesen 16 kredit (négy nap, 32 óra) összegyűj-

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége elfogadta az oktatási 
bizottság beszámolóját a 2010. évi kötelező szakmai továbbképzések 
tapasztalatairól, valamint megtárgyalta és elfogadta a kamarai kötelező 
oktatás lebonyolításának 2011. évi elveire vonatkozó előterjesztést.
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tése volt szükséges. A központi szervezésű el-
ső nap alatt 4 kredit megszerzése kötelező, a 
további kreditek (három nap) a kamara helyi 
szervezeténél, tagozatánál, bizottságánál, köz-
pontjánál (konferenciák), illetve az Oktatási 
Központ Kft.-nél, valamint a kamarával szerző-
dő szervezeteknél szerezhető meg. Ebből a 12 
kreditből (három nap) 2008-ban 12 kredit (ket-
tő-negyedik nap,) a kamarával együttműködési 
megállapodást kötött, illetve a helyi szervezetek, 
bizottságok által javasolt, a kamara honlapján 
közzétett intézményeknél, szervezeteknél is 
teljesíthetővé vált. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint a helyi szervezetek szakmai napok szerve-
zésével megteremtették a lehetőséget a „máso-
dik-negyedik nap” teljesítésére is, így a kamarai 
tagok további anyagi ráfordítás nélkül szerez-
hetik meg kreditpontjaikat. Ezt megerősítette a 
kamara vezetése is, amikor − éppen az oktatás 
miatt − a helyi szervezetek költségvetését 10 
százalékkal megemelte. 

Változatlan továbbképzési célrendszer 
A korábban megfogalmazott célok 2011-ben 

nem változnak:
•    a kötelező továbbképzés szakmai színvo-

nalának megőrzését – lehetőség szerinti −, 
emelését biztosítani kell,

•    a kamara sajátos szakmai kompetenciájába 
tartozó témakörök (pl. megváltozott stan-

dardok) megfelelő színvonalú oktatásának 
biztosítása érdekében adott továbbképzé-
si 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 2011-es lebonyolításra 
Mint a 2005−2007 közötti időszakra korábban 

elfogadott ütemezésből is látható, már 2007-ben 
is lehetőség nyílt volna a központi szervezés óra-
számát 8 órára (1 nap, 4 kreditpont) csökken-
teni, de erre az elnökség döntése alapján nem 
került sor. Megítélésem szerint változatlan kö-
vetelmény (4 nap) fenntartása mellett, 2011-re 
vonatkozóan már javasolható ez a megoldás az-
zal, hogy a külső intézményeknél is teljesíthető 
időtartam 3 napra (12 kreditpont) változik (a 
múlt évi gyakorlatnak megfelelően). 

2011-ben összesen 16 kredit (négy nap, 
32 óra) összegyűjtése szükséges. A köz-
ponti 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 Köz-
pont Kft.-nél szerezhető meg. Ebből a 12 
kreditből (három nap) 2011-ben 12 kredit 
(három nap) a kamarával együttműködési 
megállapodást kötött, illetve a helyi szerve-
zetek, bizottságok által javasolt, a kamara 
honlapján közzétett intézményeknél, szer-
vezeteknél is teljesíthető.

A javaslat elfogadása esetén további segítséget 
kell nyújtani a helyi szervezeteknek a szakmai 
napok programjának kialakításához, mivel vár-
hatóan továbbra is megjelenik az a jogos igény, 
amely a kreditpontok helyi szervezeteknél tör-
ténő maradéktalan megszerzésére irányul. Ez 
a segítségnyújtás szakmai anyagok kidolgoz-
tatásában és rendelkezésre bocsátásában, 
oktatók felkészítésében, oktatói listák ve-
zetésében, oktatók közvetítésében nyilvá-
nulhat meg. A kötelező továbbképzés központi 
részének csökkenése, illetve a helyi szervezetek 
szakmai támogatásának szükséges növekedése 
a kamara üzleti tervét is érinti, erre figyelem-
mel kell lenni a tervezés során.

Az elvekre vonatkozó javaslatok elfogadása 
esetén, a kötelező képzés témáinak következő 
év elején esedékes elfogadásához kapcsolódva 
szükségessé válik a részletes megoldások ki-
dolgozása is. 

d R .  U j V á R i  G É z a

oktatás i  a le lnök

(Folytatás az 1. oldalról.)

Elnökségi határozatok (2011. március 4.)

18/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fel-
lebbezést elbírálva az oktatási bizottság OK/0029-
1/2011. sorszámú határozatát 8 igen, 5 nem szava-
zattal, 2 tartózkodás mellett helybenhagyta. 

19/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a fel-
lebbezést elbírálva az oktatási bizottság OK/0030-
1/2011. sorszámú határozatát 8 igen, 5 nem szava-
zattal, 2 tartózkodás mellett helybenhagyta. 

20/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva az oktatási bizott-
ság OK/0032-1/2011. sorszámú határozatát 8 
igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
helybenhagyta.

21/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 

2011. évi kötelező adatszolgáltatásról szóló 
előterjesztést.

22/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a mi-
nőség-ellenőrzési bizottság jelentését a 2010. 
évi minőség-ellenőrzésekről.

23/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az ok-
tatási bizottság ellenőrzései alapján a 2010. évi 
kötelező szakmai továbbképzések tapasztalata-
iról készült előterjesztést.

24/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag felhatalmazta az elnököt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező levél megküldé-
sével a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény, valamint a társasági adóról és 

az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tör-
vény módosításainak kezdeményezése tárgyá-
ban az illetékes minisztériumnál megtegye a 
megfelelő lépéseket.

25/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezetének tevékenységéről szóló 
beszámolót egyhangúlag elfogadta.

26/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-
rai kötelező oktatás lebonyolításának 2011. évi 
elveire vonatkozó előterjesztést. 

27/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 
díjazásáról és költségtérítéséről készült elő-
terjesztést.
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kibővítEtt Elnökségi ülés határozatai (2011. április 15.)

28/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mel-
lett úgy határozott, hogy az önkormányzatok, 
költségvetési szervek könyvvizsgálatának minő-
ség-ellenőrzéséhez kidolgozott kérdőív kibőví-
tett változatának tárgyalását elnapolja, ad hoc 
bizottságot hoz létre, és a kérdést az ad hoc 
bizottság előterjesztése alapján tárgyalja újra, 
legkésőbb 2011 júniusában. 

29/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Vas Megyei 
Szervezetének tevékenységéről szóló beszámo-
lót egyhangúlag elfogadta.

30/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat
n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
úgy határozott, hogy a kamara lépéseket tesz 
Magyarország EU-elnökségéhez kapcsolódóan 
– illetve, ha erre nincs lehetőség, azt követő 
megrendezéssel – az EU-országok könyvvizs-
gálói kamarai elnökei találkozójának meg-
szervezésére.

31/2011. számú (III. 04.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a könyvvizsgálati standardok papír alapon 
történő kiadásával kapcsolatban egyhangúlag 
úgy határozott, hogy 2200 példány kinyom-
tatására kerül sor, amelyet az előzetes igényt 
benyújtott könyvvizsgálók 2000 Ft/darab áron 
kapnak meg, a fennmaradó költség a kamara 
központját terheli. 

d R .  L U k á c s  j á n o s

a Magyar  Könyvv izsgáló i  Kamara e lnöke

32/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság 
FEB/0022-2/2010. sorszámú határozatát egy-
hangúlag helybenhagyta. 

33/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FBH-
1/2011. sorszámú határozatát 10 igen, 1 nem sza-
vazattal, 1 tartózkodás mellett megváltoztatta, 
és az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgálót 
400 ezer forint pénzbírsággal sújtotta.

34/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott megjegyzésekkel 
egyhangúlag elfogadta a kamara 2010. évi műkö-
déséről, valamint az elnökség és az elnök 2010. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, és azt a 
küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

35/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a nem-
zetközi alelnök beszámolóját a kamara 2010. 
évi nemzetközi tevékenységéről, és azt a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

36/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a fegyelmi megbízott 2010. évi beszámolóját, 
és azt a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti el-
fogadásra.

37/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-

sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a szakértői bizottság 2010. évről készített be-
számolóját, és azt a küldöttgyűlés elé terjeszti 
elfogadásra.

38/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az 
oktatási bizottság 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját, és azt a küldöttgyűlés elé 
terjeszti elfogadásra.

39/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
fegyelmi bizottság 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját, és azt a küldöttgyűlés elé 
terjeszti elfogadásra.

40/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta 
a felvételi bizottság 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját, és azt a küldöttgyűlés elé 
terjeszti elfogadásra.

41/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a minő-
ség-ellenőrzési bizottság 2010. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolóját, és azt a küldöttgyűlés 
elé terjeszti elfogadásra.

42/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a köz-
ponti választási bizottság 2010. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját, és azt a küldöttgyűlés 
elé terjeszti elfogadásra.

43/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége a könyvvizsgálói jelentés ismeretében a 
kamara 2010. évi, „a számviteli törvény sze-
rinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 
beszámolója”-t az alábbi fő számokkal egy-
hangúlag jóváhagyta: adózás előtti eredmény: 
89 462 e Ft, mérlegfőösszeg: 1 404 768 e Ft. 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
kamara 2010. évi számviteli beszámolóját, va-
lamint a kamara 2010. évi tervének teljesülésé-
ről szóló beszámolót a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra. 

45/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a kamara 2011. évi összesített – a területi szer-
vezetek terveivel kiegészített – üzemgazdasági 
tervét a következő fő számokkal egyhangúlag 
jóváhagyta: adózás előtti eredmény: −22 873 e 
Ft, mérlegfőösszeg: 1 342 850 e Ft. Az elnökség 
a 2011. évi kamarai összesített üzemgazdasági 
tervet a kamara küldöttgyűlése elé terjeszti el-
fogadásra.

46/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksé-
ge a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási 
Központ Kft. 2010. évi tevékenységéről és a 
2011. évi célkitűzésekről szóló tájékoztatót egy-
hangúlag tudomásul vette, és úgy határozott, 
hogy a soron következő küldöttgyűlés kapjon 
tájékoztatást a társaság 2010. évi szakmai és 
pénzügyi eredményeiről.

47/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Al-
kusz Kft. 2010. évi gazdálkodásáról és a 2011. 
évi célkitűzéseiről szóló tájékoztatót egyhan-
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gúlag elfogadta, és úgy határozott, hogy a so-
ron következő küldöttgyűlés kapjon tájékozta-
tást a társaság 2010. évi szakmai és pénzügyi 
eredményeiről.

48/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott változtatásokkal 
egyhangúlag elfogadta a kamarai alapszabály 
előterjesztés szerinti módosítását, és azt a ka-
mara küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

49/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott változtatásokkal 
egyhangúlag elfogadta a kamara felvételi sza-
bályzatának, és a szabályzat mellékletét képe-
ző „Könyvvizsgálói tevékenység végzésének 
engedélyezése gazdálkodó szervezet részére” 
nyomtatványnak az előterjesztés szerinti mó-
dosítását, és azt a kamara küldöttgyűlése elé 
terjeszti elfogadásra azzal, hogy az alapszabály 
61. pontjának módosítása az egységes szerkezetű 
szabályzat szövegében átvezetésre kerül.

50/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és az elhangzott változta-
tással egyhangúlag elfogadta a kamara mi-
nősítési szabályzatának előterjesztés szerinti 
módosítását, és azt a kamara küldöttgyűlése 
elé terjeszti elfogadásra azzal, hogy az alap-
szabály 169. pontjának módosítása az egy-
séges szerkezetű szabályzat szövegében át-
vezetésre kerül.

51/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott változtatásokkal 
egyhangúlag elfogadta a minőség-ellenőrzési bi-
zottság szervezeti és működési szabályzatának 

előterjesztés szerinti tervezetét, és azt a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti jóváhagyásra. 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag felhatalmazza az elnöki  kabinetet 
és az elnököt, hogy az éves minőség-ellenőrzé-
si terv elfogadására és közzétételére vonatko-
zó határidő tekintetében további egyeztetése-
ket folytasson a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti 
Bizottsággal.

52/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnök-
sége megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
pénzmosás és a terrorizmus megelőzésére és 
megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói te-
vékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabály-
zat, valamint az ahhoz tartozó mellékletek elő-
terjesztés szerinti módosítását, és azt a kamara 
küldöttgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

53/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag úgy határozott, hogy a pénzmo-
sás és a terrorizmus finanszírozása megelőzé-
séről és megakadályozásáról szóló törvényben 
meghatározott belső szabályzat kidolgozására 
kidolgozott mintaszabályzat átdolgozásra szo-
rul, melynek érdekében a szakértői bizottság 
folytatja le a szükséges egyeztetéseket és készíti 
elő a vonatkozó előterjesztést.

54/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta az 
okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizs-
gaszabályzat előterjesztés szerinti módosítását, 
melynek hatályba lépéséhez a nemzetgazdasági 
miniszter egyetértése szükséges.

55/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a köte-
lező éves szakmai továbbképzés 2011. évi első 
napjának témáira vonatkozó előterjesztést.

56/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott pontosítással egy-
hangúlag elfogadta a Dr. Bartók Nagy András 
Életműdíjra vonatkozó szabályzat előterjesztés 
szerinti módosítását, és azt a kamara küldött-
gyűlése elé terjeszti elfogadásra.

57/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge egyhangúlag jóváhagyta az okleveles könyv-
vizsgálói képzés vizsgaelnöki és vizsgáztatói 
névjegyzékére vonatkozó OKKT előterjesztést 
azzal, hogy a vizsgaelnöki névjegyzékbe vétel-
hez a nemzetgazdasági miniszter egyetértése 
szükséges.

58/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott változtatással 
egyhangúlag jóváhagyta a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenység-
ről, valamint a Könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi törvény módosításáról szóló 
előterjesztést. Az elnökség felhatalmazza az 
elnököt, hogy az előterjesztés szerinti jogsza-
bály-módosítások kezdeményezése tárgyában 
az illetékes minisztériumnál megtegye a meg-
felelő lépéseket.

59/2011. számú (IV. 15.) elnökségi határozat

n A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
egyhangúlag jóváhagyta, hogy az elnök 2011. 
május 14-ére az előterjesztésben megjelölt napi-
rendi pontokkal küldöttgyűlést hívjon össze.

d R .  L U k á c s  j á n o s

a Magyar  Könyvv izsgáló i  Kamara e lnöke

A MAGYAR KÖnYVVIZSGálóI KAMARA lAPjA
Megjelenik: havonta

Felelős kiadó: bősze András főtitkár

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 
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n A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 
saját tulajdonú irodában működik, ahol elnök-
ségi üléseket, minden hónap első hétfőjén pedig 
klubfoglalkozásokat tartunk, valamint a minőség-
ellenőrzésre kijelölt kollégák vizsgálata is megol-
dott az irodahelyiségben (lsd. 1. táblázat).

Minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók:
 • pénzügyi intézményi 14 fő
 • költségvetési 61 fő
 • befektetési-vállalkozási −
 • biztosítási −
 • pénztári 4 fő

Minősítéssel rendelkező társaságok:
 • pénzügyi intézményi 5 db
 • költségvetési 11 db
  • befektetési-vállalkozási −
 • biztosítási −
 • pénztári 2 db

Vezetőség
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerveze-

tet elnöksége  évente 6−7 alkalommal ülésezik, 
amelyre meghívást kap az aktív tagok és szüne-
teltető tagok küldötte is. Évente egyszer rendkí-
vüli kibővített elnökségi ülést tartunk. A helyi 
szervezet tagjai közül egy fő az ellenőrzési bi-
zottság tagja, négy fő küldött.

A szakmai tagozatokban nyilvántartott könyv-
vizsgálók: 

igazságügyi könyvszakértői tagozat 20 fő
adótagozat 7 fő
költségvetési tagozat 19 fő
pénz- és tőkepiaci tagozat 8 fő

könyvelői tagozat 7 fő
natura tagozat 3 fő

Taggyűlés
Évente egyszer tartunk taggyűlést, ahol minden 

alkalommal kreditpontos előadásra is sor kerül.

Szakmai napok (klubfoglalkozás)
Évente 9-10 alkalommal tartunk szakmai napot 

(klubfoglalkozást), amelyre valamennyi könyv-
vizsgáló kolléga meghívást kap, ahol aktuális té-
mákat beszélünk meg. 

Kötelező szakmai továbbképzés
2009. június 1-jétől a kamara által elfogadott 

társaság, intézmény által szervezett továbbkép-
zések engedélyezése, kreditpont meghatározása 
az illetékes területi szervezet elnökségének ha-
táskörébe került. 

Évente 3 csoportban folyik a kötelező oktatás 
1. napja (2009. évben közvetlenül az oktatás nap-
ját követően került sor kreditpontos oktatásra). 
Szervezetünk törekszik arra, hogy ingyenes elő-
adásokat szervezzen a szükséges kreditpontok 
megszerzéséhez, ezenkívül tartunk térítéses elő-
adásokat is. 

Esetenként a Számviteli Szakemberek Egye-
sületével is szervezünk közös előadásokat. Ren-
dezvényeinkre külső érdeklődőket is meghívunk 
térítés ellenében, pl. a Számviteli Szakemberek 
Egyesületének tagjait, mérlegképes könyvelőket, 
önkormányzatok dolgozóit. 2008. évben kétna-
pos számítógépkezelői tanfolyamot (kezdő, illet-
ve haladó) szerveztünk a könyvvizsgáló kollégák 
részére, amelyen kreditpontot is szerezhettek.

A minőség-ellenőrzések eredményeit a 2. táb-
lázat mutatja.

Gazdálkodás
Gazdálkodásunk a kamara küldöttgyűlése által 

meghatározott keretek között, a helyi elnökség 
által kidolgozott és a taggyűlés által elfogadott 
pénzügyi terv szerint történik. 2009. évben át-
vett tagdíjon felül kiemelkedő egyéb bevételt 
értünk el abból, hogy az előadásokat kiterjesz-
tettük a mérlegképes könyvelők és egyéb érdek-
lődők számára. 

Második Országos Kamarai Sportnapok
A kamara életében második alkalommal ke-

rült megrendezésre az Országos Kamarai Sport-
napok, amelynek 2010. június 24–26-án Szolnok 
adott otthont.

A sportnapon regisztrált résztvevők száma:
– kamarai tagok 108 fő
– kísérők 90 fő
Három megye nem képviseltette magát a ren-

dezvényen.  
A főzőversenyen Veszprém, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Tolna és Haj-
dú-Bihar megye vett részt.

Minden regisztrált kamarai tag emlékplakettet 
kapott ajándékba.

A sportversenyen I. helyezést elért 
megyék:

 •  Baranya tenisz (női egyéni)
  tenisz (vegyes páros)
  fallabda (női)
 •  Békés asztalitenisz (női egyéni)
 •  Budapest tenisz (női páros)
 •  Hajdú-Bihar lábtenisz (páros)
 •  Heves fallabda (férfi)
 •  Jász-Nagykun-Szolnok sakk
 •  Pest tenisz (női páros)
 •  Szabolcs-Szatmár-Bereg
  lábtenisz (egyéni)
  lábtenisz (páros)
  tenisz (férfi egyéni)
  tenisz (férfi páros)
  asztalitenisz (férfi egyéni)
  labdarúgás
 •  Somogy darts

Az I. helyezettek ajándékcsomagot kaptak, 
illetve sétarepülést a város felett.

A sportnapon a vendégek is jól érezték magu-
kat, volt táncbemutató, kórus, bárzongorista és 
tánczenekar. A gyerekek szórakozását honfoglaló 
tábor, kézműves programok biztosították.

A repülő múzeum megtekintése maradandó 
élményt nyújtott. 

Egyéb
A helyi szervezetünk 1998 óta tartja a kapcso-

latot a nagybányai könyvvizsgálókkal.
M a k á c s  P á L n É 

az MKVK Jász -Nagykun-Szolnok Megyei 

Szer vezetének e lnöke

Beszámol a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Szervezet
A megyei szervezet − országos elnökség által jóváhagyott − 
beszámolójának szerkesztett változatát közöljük.

Taglétszám alakulása
Megnevezés 1998 2006 2007 2008 2009 2010 
 (12. 31.) (12. 31.) (12. 31.) (12. 31.) (12. 31.) (10. 30.)

Aktív tagok 91 99 100 96 92 91
Szüneteltető 21 69 68 69 69 70
Összesen 112 168 168 165 161 161
Társaságok 45 52 51 50 50 50

1. táblázat

Minőség-ellenőrzés
Megnevezés 2006 2007 2008 2009* 2010*
Megfelelt 17 9 12
Megfelelt megjegyzéssel 5 9 1   
Nem felelt meg 0 0 0   
Összesen 22 18 fő 13 fő    
* 2009. és 2010. évre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

2. táblázat
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MellékleT
(A jAvAslAtot nyomtAtott formábAn kérjük elkészíteni)

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

A MAGYAR kÖNYVVIZSGÁlÓI kAMARA
JAVAsLAttéteLI FeLHÍVÁsA

Dr. BARTÓk NAGY ANDRÁS éleTMŰDÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁRA

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával „Dr. 
Bartók Nagy András Életműdíj”-at (továbbiakban: ÉLETMŰDÍJ) alapított.

A Dr. Bartók Nagy András Életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és 
társadalmi területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, kifogástalan magatartást 
tanúsítanak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A díj posztumusz is odaítélhető.

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 figyelembe-

vételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit 2011. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.
A javaslatot kérjük 2011. június hó 17-i 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.
Kérem a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy minél többen tegyék meg jelölésüket, emelve ezzel az életműdíj méltóságát. Beérkezett 

ajánlatok hiányában, a díjazó testület tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében. 
 A DÍJAZÓ TESTÜLET nevében
 Dr. Eperjesi Ferenc, elnök
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tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását és szakmai szókincsét 

a Rieb Alapítvány májusban induló tanfolyamain:

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

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2011. május második hetében
Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra) 
kedd, csütörtök 17.00–19.25 
(heti 2x3 óra)

l

német, francia, olasz, spanyol 
kezdő – normál
2011. május 10-től
kedd, csütörtök 
9.00– 11.30 /17.00–19.25 (heti 2x3 
óra)

Angol középhaladó szakmai – 
intenzív
2011. május 9–13. és 2011. május 23–27.
9.00–14.00 (napi 6x45 perc) 

l

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

NYELVTANfOLYAMOk – 2011. MÁJUS

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

Felhívás
Felhívjuk a Magyar könyvvizsgálói kamara tagjai és a könyvvizsgáló társaságok figyelmét, hogy 

2011. szeptember 8−9-én kerül megrendezésre a
XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia.

Könyvvizsgálat változó piaci körülmények között 

a konferencia helyszíne: ramada Hotel & resort lake balaton****
balatonalmádi

Szekcióvezetők
I. általános szekció:  dr. Szebellédi István
II. módszertani szekció: dr. Nagy Lajos
III. költségvetési szekció: Győrffi Dezső
IV. informatikai szekció: Nyirati Ferenc

a konferencia jelentkezési lapja a 8. oldalon található, illetve a kamara honlapjáról (www.mkvk.hu) is letölthető.
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XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia – JELENTKEZÉSI LAP
2011. szeptember 8–9., Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****, Balatonalmádi

könyvvizsgálat változó piaci körülmények között
(KÉRJüK nyOMTATOTT nAGybETűKKEl KITölTEnI)

Jelentkezési határidő: 2011. július 29.
Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1373, Budapest 5., Pf.:587 Fax: 06-1-473-4510  Tel: 06-1-473-4540 E-mail: oktatas@mkvk.hu

név: …………………………………………………………………………….  Résztvevő  Kísérő 
(A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt. Kérjük, hogy a kísérő részére külön jelentkezési lapot szíveskedjenek 
kitölteni.)

Kamarai tagszám:  ...................................  Helyi szervezet:  .............................................................................................................
levelezési cím: ...............................................................................................................................  Telefonszám: .............................  
Fax: ......................................................................................... E-mail:  .........................................................................................
(Felhívjuk Figyelmét, hogy a jelentkezés visszaigazolása elektronikusan történik, ezért kérjük e-mail cím megadását, amely egyben díjbekérő lesz.)
Számlázási név: ………………………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………………………………………..

SZÁllÁS (Az igényelt szolgáltatás x-szel jelölendő) – Ramada Hotel & Resort lake balaton****

 1 éjszakára (2011. szeptember 8.)   1 ágyas szoba
 2 éjszakára (2011. szeptember 7–8.)   2 ágyas szoba megosztva: ………………………………………….
 nem kérek szállást            (résztvevő/kísérő neve)

Svédasztalos vacsora (2011. szeptember 7.) Műsoros gálavacsora és éjféli büfé (2011. szeptember 8., max. 300 fő)
(A gálavacsora tartalmazza a welcome drinket, valamint az üdítő- és kávéfogyasztást.)
 igénylem     4500,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)     igénylem     9000,- Ft/fő (az ár az áfát tartalmazza)
 nem igénylem            nem igénylem

Résztvevők részvételi díja: (Az árak az áfát tartalmazzák.)
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek 
költségeit. A 2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
               Kamarai tagok részére nem kamarai tagok részére
1 éjszaka 1 ágyas szobában (csütörtök)  65 080,- Ft/fő  78 690,- Ft/fő 
1 éjszaka 2 ágyas szobában (csütörtök)  56 730,- Ft/fő  69 510,- Ft/fő 
2 éjszaka 1 ágyas szobában (szerda, csütörtök) 84 300,- Ft/fő  99 790,- Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában (szerda, csütörtök) 67 600,- Ft/fő  81 420,- Ft/fő 

Kísérő személy részvételi díja:
(A részvételi díjak tartalmazzák az étkezések és a kávészünetek árát. A 2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az 
alábbi árak nem tartalmazzák.) A kísérő személy a konferencia szakmai programjaiban nem vesz részt.

1 éjszaka 2 ágyas szobában (2011. szeptember 8.) 22 870,- Ft/fő 
2 éjszaka 2 ágyas szobában (2011. szeptember 7-8.) 33 740,- Ft/fő

Részvételi díj szállás nélkül:
(A részvételi díjak tartalmazzák a szakmai programokon való részvételt, a konferenciáról megjelenő kiadványt, az ebéd, a kávészünetek 
költségeit. A 2011. szeptember 7-i vacsora és a gálavacsora költségeit az alábbi árak nem tartalmazzák.)
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8–9. (kamarai tag részére) 45 860,- Ft/fő 
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8. (kamarai tag részére) 28 880,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 9. (kamarai tag részére) 16 980,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8–9. (nem kamarai tag részére) 57 590,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 8. (nem kamarai tag részére) 36 170,- Ft/fő
Részvételi díj szállás nélkül 2011. szeptember 9. (nem kamarai tag részére) 21 420,- Ft/fő

Felhívjuk a kollégák szíves figyelmét arra, hogy a hotel férőhelyeinek száma korlátozott, ennek következtében az elhelyezés  
jelentkezési sorrendben történik. A konferencia befogadóképessége maximum 500 fő. Kérjük a jelentkezési határidő 
betartását!

lemondási feltételek: 2011. július 29-ig történő ÍRÁSOS (oktatas@mkvk.hu) lemondás esetén a befizetett díj 50 százalékát 
térítjük vissza. Ezen időpont után érkező vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

Kelt:.…………………………………………………………….                                    ………………………........……………..
                                                                                                                       aláírás


