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szabályzata

A kamara küldöttgyûlése elfogadta 2007. december 15-én.

Hatályba lép 2008. január 1-jén.

Megjelent a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat
– csak a könyvvizsgálóknak kézbesített – 2007. decemberi különszámában.



I. fejezet
A TOVÁBBKÉPZÉS FAJTÁI, 

CÉLKITÛZÉSEI, KÖVETELMÉNYEI

(1) A szakmai továbbképzés célja annak biztosítása,
hogy a kamara tagjai munkájuk végzéséhez naprakész,
magas színvonalú, korszerû elméleti ismeretekkel, to-
vábbá az ismeretek gyakorlati alkalmazására vonatko-
zó képességekkel rendelkezzenek.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai to-
vábbképzési rendszerben részt venni. A szakmai to-
vábbképzési rendszer magában foglalja:

• a minden kamarai tag könyvvizsgáló számára kö-
telezõ éves szakmai továbbképzést (általános
szakmai továbbképzés),

• a kkt 49. §-a szerinti minõsítéssel rendelkezõ ka-
marai tag könyvvizsgálók számára kialakított kö-
telezõ szakmai továbbképzést (speciális tovább-
képzés),

• azon kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakí-
tott szakmai továbbképzést, akiket a minõség-el-
lenõrzés keretében köteleztek továbbképzésen
való részvételre.

(3) Az évente szervezett általános továbbképzés célja a
tagok könyvvizsgálati, számviteli, jogi ismereteinek,
könyvvizsgálati módszereinek fejlesztése, egységesíté-
se.

(4) Az igények szerint szervezett speciális oktatás célja
a könyvvizsgálati tevékenység egyes – speciális – terü-
letein alkalmazandó könyvvizsgálati eljárások, mód-
szerek elsajátítása, sajátos számviteli, társasági adózási
szabályozások megismerése.

(5) A minõség-ellenõrzés keretében továbbképzésre
kötelezettek továbbképzésének célja a kamara által ha-
tályba helyezett könyvvizsgálati standardok ismételt át-
tekintése, a gyakorlati alkalmazás során felmerülõ kér-
dések közös megbeszélése.

(6) A kamara tagjainak – beleértve a tagsági viszonyu-
kat szüneteltetõket is – kötelességük, hogy évente to-
vábbképzésen vegyenek részt. A továbbképzésen tör-
ténõ részvétel teljesítésének ellenõrzése kreditrend-
szerben történik. 1 kredit 90 perc idõtartamot jelent, az
évente összegyûjtendõ kreditek minimális száma 16. 

A kredit naptári évre vonatkozik úgy, hogy a tárgyév-
ben szerzett többletként gyûjtött kreditpontok a követ-
kezõ évre átvihetõk. A többletként gyûjtött kreditpon-
tok csak a tárgyévet követõ évben érvényesíthetõk. 
A kreditek összegyûjtése a kamarai tag felelõssége.

(7) Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelezõ jelleg-
gel – központi szervezésû általános továbbképzésen
(kötelezõ továbbképzésen) kell megszerezni. 

(8) A további 12 kredit kamarai szervezet által vagy an-
nak részvételével, illetve a kamara által elfogadott tár-
saság, intézmény által szervezett továbbképzéseken,
valamint hazai és nemzetközi konferencián szerezhetõ
meg. 

(9) Kamarai szervezeten a kamara területi szervezetét,
tagozatát, bizottságát, központját, illetve az Oktatási
Központ Kft.-t kell érteni.

(10) Kamara által elfogadott társaságon, intézményen
a kamarával együttmûködési megállapodást kötött, il-
letve a helyi szervezetek, bizottságok által javasolt, a
kamara honlapján közzétett intézményeket, szerveze-
teket kell érteni.

(11) A speciális minõsítéssel rendelkezõ kamarai ta-
gok a központilag szervezett kötelezõ továbbképzésen
megszerzendõ 4 kreditpont mellett – a kötelezõen tel-
jesítendõ 16 kreditponton belül – 4 kreditpontot speci-
ális minõsítésükhöz tartozó szakmai témában szerve-
zett továbbképzéseken kell megszerezzenek.

(12) A minõség-ellenõrzés keretében továbbképzésre
kötelezettek továbbképzése térítésköteles, az a gazda-
ságosság követelményeinek figyelembevételével szer-
vezhetõ meg.

II. fejezet
DÖNTÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI 

PROGRAMOKRÓL 
ÉS A KREDITPONTOKRÓL

(1) Az MKVK elnöksége az oktatási alelnök elõterjesz-
tésében megvitatja és elfogadja a szakmai továbbkép-
zéssel kapcsolatos éves oktatási programot. Az éves
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oktatási programban meg kell határozni a központilag
szervezett (kötelezõ) általános és speciális továbbkép-
zések témáit.

(2) Az általános továbbképzés kreditkövetelményei
teljesítésének elõsegítésére az oktatási bizottság elõ-
adói és témalistát állit össze és frissít folyamatosan. Eb-
bõl választhatnak a kamarai szervezetek.

(3) A kamarai szervezet önállóan is meghirdethet to-
vábbképzési témákat és felkérhet elõadókat. 

(4) Az egyes továbbképzési elõadásokhoz tartozó
kreditpontokat az egy kreditponthoz rendelt idõtartam
alapján a szervezõnek kell megállapítania. Amennyi-
ben a kreditpont megállapítása – a felkért elõadó, a té-
ma vagy az idõtartam alapján – a szervezõ számára
nem egyértelmû, akkor errõl az oktatási bizottság elõ-
zetes döntését kell kérni.

(5) A minõség-ellenõrzés keretében továbbképzésre
kötelezettek továbbképzésének témáiról, idõtartamá-
ról, valamint a költségtérítés összegérõl a minõség-el-
lenõrzési bizottság javaslata alapján az elnökség dönt.

III. fejezet
PÁLYÁZAT, 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

(1) Az elfogadott program alapján – az oktatási ciklust
megelõzõen – az általános és speciális továbbképzés
kötelezõen szervezett részéhez tartozó oktatási anya-
gainak elkészítésére, az oktatók felkészítésére pályáza-
tot kell hirdetni. A pályázatnak tartalmaznia kell az ok-
tatás idõtartamát, követelményeit, a szervezéssel és az
oktatással kapcsolatos feladatokat.

(2) A pályázat lehet meghívásos és nyilvános pályá-
zat. Meghívásos pályázat esetén a meghívottak körét
az oktatási bizottság (speciális továbbképzés esetén a
megfelelõ tagozattal együtt) határozza meg. E körbe
csak megfelelõ referenciával rendelkezõ intéz-
mény/társaság sorolható be. A nyilvános pályázatokat
a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat folyóiratban kell
közzétenni.

(3) Az oktatási bizottság által meghirdetett pályázato-
kat, illetve a meghívásos pályázatokat a pályázati felhí-
vásban szereplõ idõtartamon belül kell benyújtani az
oktatási, továbbképzési alelnökhöz.

(4) Az oktatási bizottság a szakértõi bizottsággal –
szükség esetén szakértõk bevonásával – elbírálja a be-

érkezett pályázatokat és az oktatási alelnök javaslatot
tesz az elfogadásra, illetve elutasításra.

(5) A pályázatok elbírálása úgy történik, hogy a meg-
adott szempontok alapján az oktatási bizottság tagjai
külön-külön értékelik, minõsítik a pályázatokat. Az
elõre rögzített értékelési szempontok alapján a bizott-
sági tagok véleményének összesítését figyelembe véve
fogadható el vagy utasítható el a pályázat. A pályázat
értékelésének konkrét szempontjait a pályázat meghir-
detésekor határozza meg az oktatási bizottság.

(6) Az oktatási bizottság – indokolt esetekben – a pá-
lyázatok elbírálására értékelõ bizottságot hozhat létre.
A bizottság az (5) bekezdés szerint meghatározott
szempontok alapján minõsíti a pályázatot és javaslatot
tesz az oktatási bizottságnak annak elfogadására vagy
elutasítására.

(7) Indokolt esetben az oktatási bizottság – az elnök-
ség felhatalmazásával – dönthet a pályázat mellõzé-
sérõl.

IV. fejezet
AZ OKTATÁSI ANYAG ELKÉSZÍTÉSE

(1) A tanfolyami anyagok elkészítésére az oktatási bi-
zottság döntése alapján az MKVK fõtitkári hivatala ad
megbízást. A megbízásnak tartalmaznia kell – többek
között – a továbbképzés célkitûzését, az elfogadott te-
matikákat, az idõkereteket, a jóváhagyott oktatási
ütemtervet, valamint a feladat teljesítésének díjazását.

(2) Az elkészült oktatási anyagokat az oktatási bizott-
ság vagy indokolt esetben az általa létrehozott minõsí-
tõ bizottság – a lektori véleményt is figyelembe véve –
értékeli. Általános továbbképzéshez készített anyag
véglegezésére az oktatói felkészítõ tanfolyamon szer-
zett tapasztalatok alapján kerülhet sor. A felkészítõ tan-
folyam megtartása az oktatási anyag készítõinek a fel-
adata.

(3) A minõsítõ bizottság az oktatási bizottságnak tesz
javaslatot a továbbképzési anyag elfogadására. Az ok-
tatási bizottság írásban igazolja a teljesítést a fõtitkári
hivatalnak az oktatási anyag elfogadásáról. Ezzel egyi-
dejûleg az anyag szerzõit is tájékoztatja.

(4) A tanfolyami anyag sokszorosíttatása a fõtitkári hi-
vatal feladata. A gazdaságosság érvényesítése érdeké-
ben a fõtitkári hivatal köteles árajánlatokat bekérni és
a legkedvezõbb változat szerint sokszorosíttatni a tan-
folyami anyagokat. Az általános szakmai továbbkép-
zésnél a példányszámot a taglétszám, a speciális tan-
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folyamoknál a tanfolyamra jelentkezettek száma hatá-
rozza meg. A tanfolyami anyagok szerkesztésével,
elõkészítésével, nyomdai munkálataival kiadót is
megbízhat.

(5) A helyi szervezetek igényét a központ – a megren-
delések alapján – teljesíti. A megküldött tanfolyami
anyagokkal a helyi szervezetek a jelenléti ívek alapján
számolnak el. 

V. fejezet
AZ ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

KÖZPONTILAG SZERVEZETT 
RÉSZÉNEK LEBONYOLÍTÁSA

(1) Az általános szakmai továbbképzést a kamara, illet-
ve a területi szervezeteinek közremûködésével kell le-
bonyolítani.

(2) Az általános továbbképzést elsõsorban az év máso-
dik felében indokolt megtartani.

(3) Az oktatási bizottság az elnökség döntését követõ-
en a területi szervezet elnökét tájékoztatja az elfogadott
oktatási program(ok)ról.

(4) Az oktatási bizottság biztosítja a 4 kreditponthoz
tartozó kötelezõ továbbképzés szakmai anyagának el-
készítését.

(5) A területi szervezet a kötelezõ, valamint a kötelezõ
részen felüli oktatás témaköreit nem kamarai tag részt-
vevõk számára is meghirdetheti. 

(6) A területi szervezetek a jóváhagyott oktatási prog-
ramot meghirdetik a tagság körében és a jelentkezések
alapján továbbképzési tervet (ütemtervet) állítanak
össze.

(7) A továbbképzési ütemterv összeállítása során fi-
gyelemmel kell venni azt, hogy egy-egy tanfolyam
csak akkor indítható, ha a jelentkezõk száma minimum
30 fõ. 

(8) Az összeállított ütemtervet a területi szervezet meg-
küldi az oktatási bizottságnak. Az ütemterv pontosan
tartalmazza az általános továbbképzés tervezett hely-
színeit, idõpontjait és a résztvevõk számát.

(9) Ha a (7) bekezdés szerinti létszámmal oktatás nem
szervezhetõ meg, akkor az oktatás szervezésében több
területi szervezet is közremûködhet vagy az oktatási
bizottság központilag szervezi meg a továbbképzést
több területi szervezet tagjainak részvételével.

(10) A kamara tagja – erre a célra készített jelentkezé-
si lapon – a területi szervezetnél köteles általános to-
vábbképzésre jelentkezni. A területi szervezet az
ütemterv összeállítása során a tag igényét a lehetõsé-
gekhez mérten figyelembe veszi. A tag a központ
vagy más területi szervezet által szervezett tovább-
képzésre akkor jelentkezhet, ha a területi szervezet
fogadni tudja. 

(11) Az oktatási bizottság a területi szervezet igénybe-
jelentése alapján elkészíti a tárgyév oktatási ütemtervét
és gondoskodik a személyi feltételekrõl (oktatókról),
valamint a továbbképzéshez szükséges oktatási segéd-
anyagokról (tankönyvek, esettanulmányok stb.). Az
oktatási segédanyagokat az oktatási bizottság az ütem-
tervnek megfelelõen a területi szervezetek rendelkezé-
sére bocsátja.

(12) Az oktatási bizottság az ütemterveket összesíti, az
összeállított oktatási ütemtervet megküldi a területi
szervezeteknek (visszaigazolja a jelentkezéseket).

(13) A területi szervezetek – a (11) bekezdés szerinti
ütemezésnek megfelelõen – legalább 15 munkanappal
a kurzus megkezdése elõtt értesítik a tagokat a tovább-
képzésrõl, és egyben gondoskodnak az oktatás techni-
kai feltételeinek biztosításáról.

(14) A továbbképzéseken a részvételt naponta jelenlé-
ti ív aláírásával kell igazolni.

(15) A tag – ha a továbbképzést maradéktalanul telje-
sítette, jelenléte a továbbképzésen a jelenléti ív aláírá-
sával igazolt – az oktatáson való részvételrõl a területi
szervezet vezetõjétõl igazolást kap.

(16) A területi szervezet vezetõje a jelenléti ív egy pél-
dányát, valamint a kiadott igazolásokról készített név
szerinti kimutatást megküldi a központi nyilvántartás-
nak.

(17) A továbbképzés befejeztével valamennyi résztve-
võ értékelõ lapot tölt ki. Az értékelõ lap a továbbkép-
zés valamennyi lényeges elemével kapcsolatban tartal-
maz kérdéseket. Az értékelõ lapokat a területi szerve-
zet az oktatási bizottság által megadott szempontok
szerint feldolgozza, összesíti.

(18) A kitöltött kérdõíveket (értékelõ lapokat), vala-
mint az összesített értékelést az oktatási bizottságnak
meg kell küldeni. Az oktatási bizottság a területi szer-
vezetek értékelését feldolgozva idõszakonként meg-
határozza a felmérés eredményét, a szükséges felada-
tokat, intézkedéséket. A következõ idõszak tovább-
képzésénél a felmérések eredményét figyelembe kell
venni.
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VI. fejezet
AZ ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉS NEM

KÖZPONTILAG SZERVEZETT RÉSZÉNEK
IGAZOLÁSA

(1) A kamarai szervezet, illetve a kamara által elfoga-
dott társaság, intézmény által szervezett továbbképzé-
sek – az idõtartamtól függõen – 1 kreditet vagy az idõ-
tartam arányában ennek (maradék nélküli) többszörö-
sét jelentik. Az egynapos vagy hosszabb képzések,
konferenciák 4 kreditet érnek. Amennyiben nem egy-
értelmû a kreditérték meghatározása, akkor errõl az
oktatási bizottság dönt. 

(2) A képzést szervezõ a megszerzett kreditrõl – jelen-
léti ív alapján – a könyvvizsgáló részére a kamara hon-
lapján közzétett minta alapján igazolást állít ki. A ki-
adott igazolásokról képzésenként összesítõ listát (a
képzés dátuma, kreditszáma, résztvevõk felsorolása)
küld meg az oktatási bizottságnak.

(3) Az igazolások (kreditek) összegyûjtéséért a kama-
rai tag a felelõs. Az igazolásokat a kamarai tag a kö-
vetkezõ év január 15-ig eljuttatja a területi szervezet-
hez. A területi szervezet – az általános továbbképzés
kötelezõ részérõl kiadott igazolást is figyelembe véve
– január 31-ig összeállítja a szükséges kreditet meg
nem szerzõ tagok listáját és azt megküldi az oktatási
bizottságnak. 

(4) Az oktatási bizottság a kreditszám teljesítését a
szervezõ nyilvántartásai alapján ellenõrizheti.

(5) Az elõadások, képzések tervezett témáit, elõadóit,
helyszíneit és idõpontjait a szervezõk legalább harminc
nappal korábban eljuttatják az oktatási bizottsághoz,
ahol ezeket az átfedések csökkentése érdekében köz-
zéteszik (honlap, hírlevél, e-mail stb.).

VII. fejezet
A SPECIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS 

LEBONYOLÍTÁSA

(1) Speciális szakmai továbbképzést a MKVK szer-
vezetei a speciális könyvvizsgálói minõsítéssel ren-
delkezõ könyvvizsgálók igényeinek megfelelõen, a
gazdaságosság követelményeinek figyelembevételé-
vel szervezhetnek. Amennyiben az évente megtar-
tandó speciális továbbképzés egy területi szervezet-
nél nem gazdaságos, úgy az több területi szervezet
összefogásával vagy a tagozat koordinálásával is
megszervezhetõ.

(2) A speciális továbbképzés témáit a tagozatok és a
területi szervezetek véleményének figyelembevételé-
vel, elõzetes felmérés alapján kell meghatározni.

(3) Kötelezõ a speciális továbbképzés akkor, ha a to-
vábbképzés keretében megtartott tanfolyam elvégzése
feltétele a speciális könyvvizsgálói minõsítés gyakorlá-
sának. A speciális minõsítéssel rendelkezõ könyvvizs-
gálóknak a speciális továbbképzésen évente 4 kredit-
pontot kell szerezniük.

(4) A speciális továbbképzés kamarai szervezet, illetve
a kamara által elfogadott társaság, intézmény bevoná-
sával szervezhetõ.

(5) A speciális továbbképzésben közremûködõ okta-
tókkal, oktatásszervezõ intézménnyel, társasággal a
feladat ellátására – az oktatási bizottság javaslatára – a
fõtitkári hivatal köt szerzõdést.

(6) Speciális továbbképzésre a kamara szervezeténél
lehet az erre a célra készített jelentkezési lapon jelent-
kezni. A továbbképzésen – térítés ellenében – nem ka-
marai tag is rész vehet.

VIII. fejezet
AZ OKTATÓKKAL SZEMBENI 

KÖVETELMÉNYEK, AZ OKTATÁS SORÁN
ELLÁTANDÓ FELADATOK

(1) Az általános és speciális továbbképzés zavartalan
lebonyolítása érdekében az oktatási bizottság – a
Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat folyóiratban meghir-
detett pályázat útján – oktatói csoportot hoz létre. Az
oktatási feladatok ellátására jelentkezett, elfogadott
szakemberekrõl az oktatási bizottság nyilvántartást
vezet. Az általános továbbképzésben csak a nyilván-
tartásban szereplõ szakemberek láthatnak el oktatási
feladatot.

(2) Továbbképzési feladat ellátásával elsõsorban
könyvvizsgálói képesítéssel, megfelelõ szakmai elmé-
leti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ szakember
bízható meg. A továbbképzés témájától függõen a
könyvvizsgálói képesítéstõl el lehet tekinteni.

(3) Nem bízható meg oktatással az, akinek munkájával
az elmúlt idõszakban (2–3 évben) alapvetõ kifogások
merültek fel. Errõl az oktatót az oktatási bizottság köte-
les értesíteni.

(4) Az általános és speciális továbbképzésben közre-
mûködõ oktatókkal, a feladat ellátására a területi szer-
vezet és a fõtitkári hivatal köt szerzõdést.
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(5) Az általános továbbképzésben oktatási feladatot csak
az az oktató láthat el, aki oktatói felkészítésben részt vett.

(6) A feladattal megbízott oktató a megjelölt idõpont-
ban és helyen köteles a feladatot teljesíteni.

(7) Az oktató köteles a jóváhagyott továbbképzési prog-
ram szerint a feladatot ellátni, az elõírt és javasolt mód-
szert, az elfogadott oktatási segédanyagokat alkalmazni. 

(8) Az oktató naponta köteles aláírni a hallgatói jelen-
léti ívet, mintegy hitelesíteni azt. Csak az így aláírt je-
lenléti ív alapján adható ki a hallgatók részére a jelen-
létet bizonyító igazolás.

IX. fejezet
A TOVÁBBKÉPZÉS ELLENÕRZÉSE

(1) A fõtitkári hivatal vagy az általa megbízott személy
jogosult a továbbképzések szervezését, lebonyolítását
ellenõrizni.

(2) Az ellenõrzés során alapvetõen a következõ kérdé-
seket kell vizsgálni:

• hogyan alakult a továbbképzésben résztvevõk lét-
száma, a jelentkezettek milyen arányban vettek
részt a tanfolyamon, 

• biztosított volt-e a tananyagellátás, 
• az oktatást az oktatási bizottság által jóváhagyott

oktató végezte-e, 
• a tanfolyam befejeztével megtörtént-e a kurzus ér-

tékelése, az értékelõ lapokat továbbították-e, 
• a lebonyolításhoz biztosítottak voltak-e a techni-

kai feltételek, 
• az oktatást a tervezett idõben tartották-e meg, ha

eltértek a tervtõl, annak mi volt az oka, 
• a jelenléti íveket pontosan vezetik-e, azok meny-

nyire naprakészek, a tagoknak kiadott igazolások
dokumentálása, ellenõrizhetõsége biztosított-e stb.

(3) Az ellenõrzés tapasztalatairól írásos jelentést kell
készíteni, amelynek egy példányát a helyi szervezet
vezetõje, egy példányát pedig az oktatási, továbbkép-
zési alelnök kapja meg.

X. fejezet
ELJÁRÁS A TOVÁBBKÉPZÉSBÕL VALÓ

KIVÁLÁS VAGY ANNAK MEGSZAKÍTÁSA
ESETÉN, PÓTOKTATÁS, 

MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS

(1) Szakmai továbbképzés esetén, ha a tag a tanfolya-
mi képzést megkezdte, de a képzési idõ 50 százaléká-

nál kevesebbet volt jelen, igazolást a tanfolyam elvég-
zésérõl nem kaphat. Ezt a tényt a jelenléti íven is rögzí-
teni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tag továbbképzésen újra-
jelentkezéssel csak önköltséges formában vehet részt,
kivéve, ha alapos ok (például betegség) miatt kellett
megszakítania a továbbképzést.

(3) Ha a továbbképzésben résztvevõ valamely ok mi-
att megszakítja a továbbképzést – de a tanfolyami idõ
50 százalékánál több idõ már eltelt – akkor egy má-
sik tanfolyamra térítésmentesen osztható be, hogy
befejezze a továbbképzési kurzust. Szükség esetén a
tagnak igazolást kell adni, hogy a szakmai tovább-
képzés milyen hányadát teljesítette a megkezdett tan-
folyamon.

(4) Ha a tag továbbképzésre már jelentkezett, de azon
nem tud részt venni, akkor hét munkanappal a tanfo-
lyam megkezdése elõtt lemondhatja a részvételt és kér-
heti beosztását új idõpontra.

(5) Ha a tag e szabályzatban elõírt kreditpontokat nem
teljesítette, az oktatási bizottság által szervezett pótok-
tatáson köteles részt venni. A pótoktatásra a tárgyévet
követõ év márciusában, áprilisában kerül sor. Ameny-
nyiben a pótoktatást követõen a tag e szabályzatban
meghatározott kreditpontokat nem teljesítette, adatait a
kamara fegyelmi bizottságának kell átadni.

(6) Amennyiben a tag a szakmai továbbképzés köve-
telményeinek tõle független okok miatt nem képes ele-
get tenni (különösen tartós betegség, szülés, tartós kül-
földi munkavégzés), kérelem alapján az oktatási bizott-
ság a tagot a továbbképzés teljesítése alól mentesíthe-
ti. A mentesítésrõl a helyi szervezetet is értesíteni kell. 

XI. fejezet
A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZÉSÉVEL 
ÉS AZ OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS 

NYILVÁNTARTÁSOK

(1) A területi szervezetek az 5. fejezetben meghatáro-
zottak szerint

• gyûjtik és nyilvántartják a továbbképzésre jelent-
kezõk jelentkezési lapjait, 

• az összeállított oktatási ütemtervet továbbítják az
oktatási bizottságnak, 

• a megtartott továbbképzéseken jelenléti ív segítsé-
gével ellenõrzik a tagok jelenlétét, 

• a hiteles jelenléti ív alapján a helyi szervezetek ki-
adják az igazolást a továbbképzésen résztvevõk
részére, 
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• elszámolnak az oktatási anyagokkal, 
• a jelenléti ívek egy példányát és a kiadott igazolá-

sokról készített kimutatást megküldik a központi
nyilvántartás részére, 

• a tanfolyam értékelõ lapjait, valamint az összesí-
tett értékelést megküldik az oktatási bizottságnak. 

(2) A fõtitkári hivatal munkatársa
• elkészíti a tárgyév oktatási ütemtervét, indokolt

mértékig koordinálja, összehangolja a helyi szer-
vezetek oktatási idõpontjait, 

• visszaigazolja a helyi szervezetek elfogadott okta-
tási idõpontjait, 

• nyilvántartást vezet az általános továbbképzést le-
bonyolító oktatói csoport tagjairól, 

• nyilvántartást vezet a helyi szervezetek által ki-
adott igazolásokról, 

• nyilvántartást vezet a speciális könyvvizsgálói mi-
nõsítést megszerzett tagokról, 

• a helyi szervezetek, valamint az elnökség számára
kimutatást készít az általános továbbképzésben
részt nem vett tagokról.

XII. fejezet

(1) A jelen szabályzatban, illetve az alapszabályban
nem szabályozott továbbképzési kérdésekben az okta-
tási és továbbképzési alelnök dönt. 

(2) Jelen szakmai továbbképzési szabályzat 2008. janu-
ár 1-jével lép hatályba. Ezzel egyidejûleg az 1998. ápri-
lis 25-én elfogadott – többször módosított – szakmai to-
vábbképzési szabályzat hatályát veszti.

61 a SZAKma különszámának
melléklete



62a könyvvizsgálói kamara
szakmai továbbképzési szabályzata


