
 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara  
(PTE  KTK) 

és a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium (JPKSZ) 

2010. OKTÓBER 25-26-ÁN 
rendezi a 

III. SZÁMVITEL KONFERENCIÁT 
TUDOMÁNY – SZAKMA – OKTATÁS 2010. 

címmel. 

A konferencia célja – a két elızı Számvitel Konferenciához hasonlóan –  az, 
hogy a számviteli szakterülettel foglalkozó kutatók, oktatók és gyakorlati 
szakemberek számára lehetıséget és megfelelı keretet biztosítson a 
számvitel jelenének és jövıjének áttekintésére, az elért kutatási eredmények 
megvitatására, kutatási együttmőködések elısegítésére, valamint a szakmát 
foglalkoztató gyakorlati kérdések tekintetében véleménycserére. 

A konferencia megrendezéséhez a PTE KTK és a JPKSZ igyekezett olyan 
környezetet választani, amely hagyományosan kitőnı lehetıségeket biztosít a 
tudományos ülések és konferenciák lebonyolításához. 

Vegyen részt ezen a szakmailag rangos eseményen, szerezzen új 
ismereteket és szakmai partnereket! 

Az Ön és munkatársai jelentkezését várja a Szervezıbizottság! 

/Jelentkezési feltételek és további tudnivalók a következı oldalon 
találhatóak!/ 



 

 

 

HELYSZÍN: 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar – Rektori Aula 
7622 Pécs, Rákóczi út 80. 

IDİPONT: 
2010. október 25 – 26. 

REGISZTRÁCIÓ: 
A csatolt jelentkezési lapot kérjük, küldje vissza a szamvitelkonferencia@ktk.pte.hu 
címre. 

• Jelentkezési határidı: 2010. október 20. szerda 
• Helyszíni regisztrációt csak akkor áll módunkban elfogadni, ha a maximális 

létszám nem telt be. 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
• 20 000 Ft + ÁFA, ami tartalmazza a konferencián való részvételt és a 

konferenciával kapcsolatos nyomtatványokat. 

•  A konferencián való részvétel a konferencia elıadóinak illetve a PTE 

oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak ingyenes.  

• Más egyetemek, fıiskolák oktatói és hallgatói 2000 Ft + ÁFA részvételi díj 

ellenében vehetnek részt a konferencián. 

• A PTE Alumni szervezet tagjai és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai 

kedvezményesen, 10 000 Ft + ÁFA részvételi díj megfizetése ellenében 

vehetnek részt a rendezvényen és részvételük elıre láthatóan 7 kreditponttal 

kerül figyelembevételre az éves továbbképzés keretében. 

• A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Baranya, Tolna és Somogy megyei 
tagjainak a Kamara helyi szervezetei finanszírozzák a részvételt. 

  

HIVATALOS NYELV:  A konferencia hivatalos nyelve magyar. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: szamvitelkonferencia@ktk.pte.hu e-mail címen 

kérhetı. 

HONLAP:  http://www.szamvitelkonf.ktk.pte.hu 

 

 

 


