A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK
2022. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

I.

2022. január 21. (péntek) 10:00 óra
1. Tájékoztatás a minőségellenőrzési
munkatervéről

bizottság

2022. évre tervezett

feladatairól,

2. Tájékoztatás a kamara 2022. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól
3. Tájékoztatás az oktatási bizottság 2022. évre tervezett feladatairól
4. Tájékoztató a főtitkári hivatal 2021. IV. negyedévi tevékenységéről
(2021. október 1 – 2021. december 31.)
5. A kamara 2022. évi üzemgazdasági tervének előkészítéséhez szükséges egyes döntések
meghozatala
II. 2022. március 04. (péntek) 10:00 óra
1. A kamara 2022. évi üzemgazdasági tervének kidolgozása
2. Javaslat a 2022. évi kötelező kamarai adatszolgáltatás elveire
3. Javaslat a XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia címére, a szekciók témáira, a
szekciók vezetőire, az előadók díjazására, a résztvevők költségtérítéseire
4. A 2022. évi
meghatározása

kötelező

szakmai

továbbképzés

programjának

és

időtartamának

III. 2022. április 22. (péntek) 10:00 óra (a területi szervezetek elnökeivel kibővített ülés)
1. Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű
Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2022. évi célkitűzéseiről
2. Tájékoztató a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű
Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2022. évi célkitűzéseiről
3. A kamara - egyes területi szervezetek beszámolóját önállóan is tartalmazó - 2021. évi
számviteli beszámolója
a) A kamara számviteli törvény szerinti 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
b) Független könyvvizsgálói jelentés tervezet a kamara 2021. évi egyszerűsített
éves beszámolójához
c) Beszámoló a kamara 2021. évi tervének teljesüléséről

4. A kamara 2022. évi üzemgazdasági terve (a területi szervezetek pénzügyi tervjavaslataival
egybeszerkesztett változat)
5. Beszámoló a kamara 2021. évi működéséről, az elnökség, a fegyelmi megbízott, a
kamarai bizottságok és az OKKT 2021. évi tevékenységéről
a) Beszámoló a kamara és az elnökség 2021. évi tevékenységéről, a középtávú
program időarányos teljesüléséről
b) Beszámoló a kamara fegyelmi megbízottjának 2021. évi tevékenységéről
c) Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2021. évi
tevékenységéről, a kamara 2021. évi nemzetközi tevékenységéről
d) Beszámoló az oktatási alelnök és az oktatási bizottság 2021. évi
tevékenységéről
e) Beszámoló a fegyelmi bizottság 2021. évi tevékenységéről
f) Beszámoló a felvételi bizottság 2021. évi tevékenységéről
g) Beszámoló a minőségellenőrzési bizottság 2021. évi tevékenységéről, a 2021.
évi munkatervének végrehajtásáról
h) Beszámoló a központi választási bizottság 2021. évi tevékenységéről
i) Beszámoló az OKKT 2021. évi tevékenységéről
6. Tájékoztató a főtitkári hivatal 2022. I. negyedévi tevékenységéről
(2022. január 1 – 2022. március 31.)
7. Tájékoztató a 2021. évi minőségellenőrzési és Pmt. ellenőrzési terv végrehajtásáról
8. A 2022. május 13-i küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása, levezető elnök
megválasztása
IV. 2022. május 13. (péntek) 10:00 óra
Küldöttgyűlés
V. 2022. június 17. (péntek) 10:00 óra
1. A küldöttgyűlés tapasztalatainak értékelése, a tennivalók meghatározása
2. Az elnökség 2022. II. félévi munkatervének elfogadása
3. Tájékoztató a XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia szervezéséről
4. A 2022. évi kötelező kamarai szakmai továbbképzés előkészítésével kapcsolatos
tájékoztató
5. Tájékoztató a kamara 2022. I. negyedéves gazdálkodásáról
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6. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért
Emlékplakett adományozása

Megjegyzés: Az adott ülés napirendjén szerepelhetnek még az esetleges fellebbezési ügyek,
szabályzatmódosítások, a fegyelmi megbízott aktuális kérdésekről szóló tájékoztatója, valamint
egyéb aktuális tájékoztatók a kamara érdekkörébe tartozó eseményekről és a jogalkotói
munkáról.

3

