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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozatának Elnöksége az éves 

munkájáról a következő jelentést teszi: 

1. Megalakulás 

2. 2010. évi munkáról szóló beszámoló 

3. 2011. évi tervezett szakmai rendezvények 
 

1. Megalakulás 

A Kamara alapszabálya szerint a Tagozat alakuló ülésének megtartására a Kamara 

Elnökségének 2009. október 9-i ülés 2. számú határozata teremtette meg az elvi 

lehetőséget. Az alakuló ülésen – 2009. november 13-án, 40 fő alapító jelent meg - 

konkrét javaslatok érkeztek a tagozat munkájára vonatkozóan. A jelenlévők 

elsősorban gyakorlati segítséget várnak a tagozattól olyan kérdések megoldására, 

melyek mindennapi munkájuk során problémaként merülnek fel. A Kamara 

Elnöksége a 2009. november 27-i ülésén a 114. számú határozatával elismerte és 

nyilvántartásba vette a Könyvelői Tagozatot. 

Jelenleg 236 fő a taglétszámunk. 
 

2. 2010. évi munkáról szóló beszámoló 

Az Elnökség a januári ülésén a Kamara által indított fórum funkcióhoz kapcsolódva 

vitaindító anyagokat fogadtunk el, amelyek felkerültek a Tagozat fórum oldalára. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy kezdeményezésük nem aratott sikert, néhány 

érdeklődőt kivéve nem kapcsolódtak be tagjaink. 

Márciusban újabb ötlettel próbálkoztunk, a Tagozat oldalára különböző 

dokumentumokat tettünk fel, amellyel az igénybevevők munkáját szerettük volna 

segíteni. Kértünk ezzel kapcsolatban is észrevételeket, további dokumentumokat, 

sikertelenül. 

Júniusban döntöttünk az első rendezvényünkről, amelyet júliusban talán mindenki 

véleménye szerint, mind a témákat, mind az előadókat illetően jól sikerült. Egy 

kérdőív segítségével kértük a jelenlevőket - 116 fő -, hogy tegyenek javaslatot az 

elkövetkező szakmai napok témaköreire.  

Októberi elnökségi ülésünkön ezekből a témakörökből választva, valamint az első 

szakmai napunk tapasztalatából csak két témakört választottunk a következő 

szakmai napunkra, amely egyben az évi rendes taggyűlése is a Tagozatnak. 
 

3. 2011. évi tervezett szakmai rendezvények 

A jövő évben szintén két szakmai napot szeretnénk szervezni. Az elsőt február- 

március hónapban, amelynek témakörei a következők lennének: Végelszámolás 

gyakorlati feladatai, Időbeli elhatárolások. Az őszi szakmai rendezvényt, az aktuális 

témákban megrendezett előadásokkal, szintén az éves taggyűlésünkkel összekötve 

szeretnénk megtartani. 
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