
  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, 4400 

Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. (továbbiakban Kar), 

másrészről a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8. (továbbiakban 

Kamara) között, az alábbiak szerint: 

A megállapodás hatályaI. 

A megállapodásban foglaltak az aláírást követöen, a felek szándékai szerint folyamatosan, 

határidö megjelölése nélkül érvényesítendök. A megállapodás bármelyik fél felmondásával, 

az ilyen szándék írásban történö közlését követöen azonnali hatállyal megszűntnek 

tekintendő.  
 

A felek megállapítják, hogy a szakmai tevékenységük középpontjában a vállalkozási, üzleti, logisztikai, 

számviteli, és könyvvizsg~lati tudományterületek elméleti továbbfejlesztése és azok gyakorlati 

alkalmazása áll. Ezeken a területeken alapvető érdekeik azonosak, szakmai és tudományos 

tevékenységük egyeztetése, illetve összehangolása mind a Kar mind a Kamara szándékában áll. 

A Kar és a Kamara egyetértenek abban, hogy a jelen megállapodásban foglalt elvek alapján önállóan, 

hannadik féllel kötött illetve kötendő szerződések nem érintik együttmüködésüket. 

II A Kar és a Kamara közös feladatai

Lehetőséget teremtenek a gazdasági szakemberek részére a rendszeres kapcsolattartásra. 

Ennek keretében előzetesen egyeztetett kérdésekben és időpontokban szakmai 

konzultációkat szerveznek, közös értekezleteket tartanak. 

 
A szakmai továbbképzéseket, konferenciákat közösen szervezik,

a szakmai érdekeik érvényesítése érdekében -előzetes egyeztetés alapján -adott fórumokon

együttesen és összehangoltan lépnek fel.

Az együttmüködés keretei elsősorban -előzetes egyeztetés után más feladatokra -az alábbi

tevékenységekre terjed ki: 

-Konferenciákon történő közös megjelenés, 

-Szakmai eredményekről történő kölcsönös tájékoztatás, 

Pályázatokon való közös fellépés, 

Gyakorlati oktatásban, számonkérésekben történő kölcsönös részvétel. 



 
 

III A Kar feladatai

A kamarai tagság által felvetett, a könyvvizsgálók széles körét érintő időszerű gazdálkodási 

(pénzügyi, számviteli, üzleti, logisztikai, vállalatgazdálkodási) kérdésekben állásfoglalás 

kialakítása. 

Oktatási anyagok, jegyzetek írásában való 
együttmüködés. 

A Kamara feladataiIV. 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok átadása oktatási célra.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokhoz kapcsolódó módszertani útmutató 

átadása oktatási célra, 
a könyvvizsgálati témakörű szakdolgozatot író diákok könyvvizsgáló cégekhez 
történö kiközvetítése. 

V. Kapcsolattartók 

A szakrnai kapcsolattartásban a Kamara részéről a konkrét kérdések függvényében a Kamara 

Szakértői valamint, Oktatási Bizottsága illetve a Bizottság elnökei által felkért 
személyek, a Kar részéről a Vállalatgazdaságtani, illetve a Pénzügyi és Számvitel Tanszék 

vezetője által delegált oktatók vesznek 
részt. 
Kapcsolattartásra a felek az alábbi személyeket jelölik ki:

a Kamara részéről: a Kar részéről:

Dr .Pál Tibor és Hollós András 
oktatási alelnök általános alelnök 

Dr. Gyuricsku Kálmán és Dr. Kvancz József kari 
főigazgató h. főiskolai adjunktus 

Záradék

A felek a jelen együttmüködése megállapodást a közös tevékenység olyan keretének tekintik, 

amelyen belül az egyes részterületekre vonatkozó feladatokat -különösen az anyagi vonzattal 

járó kérdéseket, külön megállapodásokban (szerződésekben) fogalmazzák meg.  

Nyíregyháza, 2004. március 3. 
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