
2010. március • HÍRLEVÉL  1

kulás csak akkor tudna megvalósulni, ha 
a tulajdonos befi zetne 500 millió forint 
tőketartalékot, majd az ezt követően 
okafogyottá vált pótbefi zetést visszafi -
zetné. Ez a pénz felesleges mozgatásával 
járna. Tekintettel arra, hogy ugyanazon 
egyetlen tulajdonosról van szó, senki ér-
deke nem sérülne ezzel a megoldással. A 
Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat (SZAKma), 
illetve a Complex Jogtárban található 
19/2005. számú Számviteli kérdés említi 
ennek az átvezetésnek az elvi lehetősé-
gét. A számviteli törvény 139. paragrafus 
(4) utolsó mondata pedig említi, hogy „A 
különbözetek oszlop szolgál a törvényben 
külön nem nevesített egyéb tételek ren-
dezésére is.” A kérdés tehát, hogy ezek 
alapján kifogásolható-e a vagyonmérleg-
ben ez az átsorolás? 

A pótbefizetésekkel kapcsolatos szabályo-
kat a Gt. (2006. évi IV. törvény) 120. §-a sza-
bályozza, amelynek az 1-es, illetve 4-es bekez-
dése a következő:

„(1) A társasági szerződés feljogosíthatja a 
taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére 

Beolvadás
Egy kft. beolvad egy másik kft.-be. A 
két cég tulajdonosa 100%-ban ugyanaz a 
külföldi társaság, ez így is marad. Kilépő, 
belépő tag nincs. A két kft. együttes jegy-
zett tőkéje 10 millió forint, eredménytar-
taléka mínusz 500 millió forint, lekötött 
tartalék a korábbi pótbefi zetésből plusz 
500 millió forint. Az átalakulási vagyon-
mérleg-tervezetben saját tőkében csak 
pozitív elemek szerepelhetnek.

Átvezethető-e a vagyonmérleg-terve-
zetben az 500 millió forint lekötött tarta-
lékból eredménytartalékba a különbözetek 
vagy a rendezés oszlopban? Ha átvezethe-
tő, a könyvelésben is át kell-e vezetni a 
jogutódnál, vagy csak ideiglenes átsorolás 
a vagyonmérlegben?

A számviteli törvény szerint a pótbefi -
zetést lekötött tartalékban kell szerepel-
tetni mindaddig, amíg vissza nem fi zetik. 
Az átalakulással foglalkozó 139−140. pa-
ragrafusok nem nevesítik ezt az átveze-
tési lehetőséget. A gyakorlatban viszont 
célszerű lenne alkalmazni, hiszen ha nem 
lenne alkalmazható, akkor a fenti átala-
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Elnökségi határozatok
A kamara elnöksége március 

5-ei ülésén hét határozatot 

hozott, többek között az adat-

szolgáltatásról, pénzügyi 

terv végrehajtásáról és 

törvénymódosításról.

Kamarai sportnapok
A programnak június 24–26-án

a szolnoki Tiszaliget ad 

helyet. Lesz szabadtéri főzés, 

asztali tenisz, tenisz, műfüves 

labdarúgás, úszás, fallabda. 

Beszámol Bács-Kiskun 
megye
Az MKVK Bács-Kiskun Megyei 

Szervezete a tisztújítás óta eltelt 

időszakról szóló beszámolót

a január 22-i ülésen terjesztette

a kamara elnöksége elé.

Dr. Bartók Nagy András 
Életműdíj
A kamara az idén is várja tagjai 

javaslatait. A díjat az kaphatja, aki 

hozzájárult a magyar könyvvizsgálói 

szakma hazai és nemzetközi 

elismertetéséhez. 
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(Folytatás a 2. oldalon.)

A könyvvizsgáló kérdez, 
a szakértői bizottság válaszol

A felhívásunkra érkezett olvasói 
felvetéseket a szakértői bizottság 
megtárgyalta. A köz ér dek lő dés re 
számot tartó kérdéseket és válaszo-
kat rendszeresen közöljük. Tovább-
ra is várjuk a szabályzatokkal, 
számvitellel, adózással és könyv-
vizsgálattal kapcsolatos észrevéte-
leiket, javaslataikat, kérdéseiket a 
szakertoi@mkvk.hu e-címre. 
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pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok 
számára. A szerződésben meg kell határozni 
azt a legmagasabb összeget, amelynek befize-
tésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés 
teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, 
valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés 
összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

(4) A veszteség pótlásához nem szükséges 
pótbefizetéseket a – visszafizetés időpontjában 
a tagjegyzékben (150. §) szereplő – tagok részére 
vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzs-
betétek teljes befizetése után kerülhet sor.”

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 38. 
§ (4) bekezdése következőképpen szabályozza a 
pótbefizetés elszámolását „Lekötött tartalékként 
kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszte-
ségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét, 
a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolása a 
pénzmozgással egyidejűleg történik.”

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 38. 
§ (6) bekezdése is azt erősíti meg, hogy a pót-
befizetésből származó lekötött tartalék csak a 
visszafizetéssel egyidejűleg szüntethető meg: „A 
lekötött tartalék feloldását – a (4) bekezdés sze-
rinti pótbefizetés kivételével – a tőketartalékkal, 
illetve az eredménytartalékkal szemben kell el-
számolni, annak függvényében, hogy a feloldott 
tartalék a tőketartalékból, illetve az eredmény-
tartalékból került lekötésre.”

Az ismertetett törvényhelyek alapján a pót-
befizetéssel kapcsolatban csak két dolgot tehe-
tünk: vagy marad a lekötött tartalékban vagy 
visszafizetésre kerül. (Végelszámolás esetén a hi-
telezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítését 
követően kerülhet sor a visszafizetésére.)

A kérdés második része is egyértelmű, a szám-
vitelről szóló 2000. évi C. törvény a 140. § 1-es 
és 3-as bekezdése, illetve a 141. § (1) bekezdése 
alapján (előbbi a vagyonmérleg tervezetre, utóbbi 
a végleges vagyonmérlegre vonatkozik).

„(1) Az átalakulással létrejövő gazdasági társa-
ság vagyonmérleg-tervezetének a jogutód gazda-
sági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a 
saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, 
eredménytartalék, illetve lekötött tartalék tételek 
szerepelhetnek, és csak pozitív összegekkel.

(3) A vagyonmérleg-tervezetben a saját tőké-
nek jegyzett tőkére, tőketartalékra, eredmény-
tartalékra és lekötött tartalékra történő meg-
osztása során a gazdasági társaságokról szóló 
törvény előírásai, illetve a 139. §, valamint az 
(1)-(2) és (4)-(7) bekezdés előírásai szerint kell 
eljárni, azzal, hogy a jegyzett tőke összege nem 
haladhatja meg a lekötött tartalékkal csökken-
tett saját tőke összegét.”

„141. § (1) Ha az átalakulással létrejövő gaz-
dasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti 
saját tőke – 140. § (3) bekezdése szerinti lekö-
tött tartalékkal csökkentett, illetve a (7) bekez-
dés szerinti jegyzett, de még be nem fizetett 
tőkeként kimutatott összeggel növelt – összege 
nem éri el a vagyonmérleg-tervezete szerinti (a 
cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke értékét, 
a jegyzett tőkét le kell szállítani.”

Mindezek alapján nem lehet átalakulni, ha 
negatív az eredménytartalék, még abban az 
esetben sem ha a lekötött tartalékban rendel-
kezésre áll pótbefizetésként ennek az ellenté-
telezése. 

A Gt. ismertetett szabálya alapján a veszte-
ségek fedezésére átadott pótbefizetés összege 
a tag törzsbetétjét nem növeli. A társaságnál 
a kapott pótbefizetést nem lehet úgy kezel-
ni, mint a jegyzett tőkét, a tőketartalékot, az 
eredménytartalékot. Ezért írja elő a számviteli 
38. §-ának (4) bekezdése, hogy lekötött tarta-
lékként kell kimutatni (nem is mehet az ered-
ménytartalékba!) a gazdasági társaságnál a vesz-
teség fedezetére kapott pótbefizetés összegét a 
pénzmozgással egyidejűleg. 

A társaság átalakulására vonatkozó Gt.-előírá-
sok a valós vagyoni helyzet kimutatására helye-
zik a hangsúlyt, és nem adnak arra lehetőséget, 
hogy a társaság sajátjaként kezelje azt, ami nem 
az övé, hiszen a pótbefizetést a tulajdonosok-
nak vissza kell fizetni. Ezért kell mind az átala-
kuló, mind az átalakulással létrejövő társaság 
vagyonmérleg-tervezetében, illetve végleges va-
gyonmérlegében változatlan összeggel a lekö-
tött tartalékot kimutatni, és ezért nem lehet a 
lekötött tartalékot a jegyzett tőke összegének 
meghatározása során számításba venni.

Nincsen akadálya azonban annak, hogy a tu-

lajdonosok jegyzett tőkét emeljenek. A problé-
ma megoldása az utóbbi lehetőségben rejlik. A 
tulajdonosok kihasználhatják a Gt. (2006. évi 
IV. törvény) 159. § (3) bekezdésének szabályait, 
amely következők szerint fogalmaz:

„A törzstőke 114. § (1) bekezdésében megha-
tározott összeg alá történő leszállításáról is ha-
tározhat a társaság (feltételes tőkeleszállítás). Ez 
esetben a törzstőke leszállítása hatályosulásának 
előfeltétele, hogy a törzstőke leszállításával egyi-
dejűleg elhatározott törzstőke emelés megtörtén-
jen és így a törzstőke legalább a 114. § (1) be-
kezdésében meghatározott nagyságot elérje.”

A feltételes tőkeleszállítás azt jelenti, hogy 
a jegyzett tőke felemelésére és eredménytarta-
lékkal szembeni leszállítására egyidejűleg kerül 
sor. Ekkor a negatív eredménytartalék (a ne-
gatív mérleg szerinti eredményt is figyelembe 
véve) jegyzett tőkével szemben történő meg-
szüntetését követően a pótbefizetést vissza le-
het fizetni. Ezt követően már nincs akadálya 
a társaság átalakulásának, mivel nem terheli a 
saját tőkét a negatív eredménytartalék. Ebben 
az esetben is figyelni kell azonban arra, hogy 
lekötött tartalékot képezzenek a vagyonmérleg-
tervezetben a végleges vagyonmérleg forduló-
napjáig bekövetkező várható vagyonvesztésre 
(számviteli törvény 40. § 5. bekezdés).  

A feltett kérdésben szereplő összegek alap-
ján ez 500 millió forintos tőkeemelést, majd 
egyidejűleg 500 millió forintos eredménytar-
talék javára történő tőkeleszállítást jelentene a 
javasolt megoldás esetén. Ezt követően a pót-
befizetés összege visszafizethető.

Az átalakulás során a felsorolt eseményeket 
a jogutód társaság vagyonmérlegében szere-
peltetni kell. A tőkebevonással megvalósuló 
tőkeemelést és a tőkekivonással megvalósuló 
tőkeleszállítást a különbözetek oszlopban kell 
szerepeltetni, a saját tőke átrendezésével kap-
csolatos módosítások a saját tőke rendezése 
oszlopban jelennek meg. Ebből következően 
az ismertetett tőkeemelés a különbözetek osz-
lopban, a jegyzett tőke terhére a negatív ered-
ménytartalék megszüntetése (jegyzett tőke 
leszállítása) a saját tőke rendezése oszlopban 
fog szerepelni.

(Folytatás az 1. oldalról.)
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sportMagyar Könyvvizsgálói Kamara az idén ismét megrendezi a számos sportolási és egyéb kikapcsolódási 
lehetőségeket kínáló Kamarai sportnapokat. Az eseménynek ezúttal Szolnok turisztikai,

sport és szabadidős központja, a Tiszaliget ad helyet. A kellemes fás környezetben olyan szenvedélyeknek 
hódolhatunk, mint a szabadtéri főzés, kerékpározás.

Kamarai sportnapokKamarai sportnapok
2010. június 24–26., Szolnok, Tiszaliget2010. június 24–26., Szolnok, Tiszaliget

A rendszeresen induló hajókiránduláson a Tisza élővilágát, a kérészek virágzásának páratlan természeti csodáját 
tekinthetjük meg.

Esténként a közös vacsoránál, többek között a dumaszínház társulatának tagja lesz vendégünk, valamint neves 
előadók zenei kíséretében perdülhetünk táncra.

A jó hangulathoz neves borászok és pálinkaházak biztosítják a nedűt.
A meglepetésekről egy többszörös nemzetközi elismerést begyűjtő mikromágus gondoskodik.

A gyermekekről nem elfelejtkezve egész napos Honfoglaló tábor várja a kicsiket, tele játékos feladatokkal, 
élményekkel.

Mindezek csupán ízelítők a számtalan általunk kínált programból.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.

További részletek, nevezési lap, valamint szállásfoglalási lapok a kamara honlapján, az alábbi oldalon érhetőek el: 
http://www.mkvk.hu/kamarai/esemenyek/sportnapok 

Makács Pálné
házigazda, az MKVK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet elnöke

Sportprogramok:

Fallabda (squash)Asztali teniszÚszás
Műfüves 
labdarúgásTenisz

21. számú (2010. 03. 05.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a fellebbezést elbírálva a fegyelmi bizottság FB-
178/2009. sorszámú határozatát egyhangúlag 
megváltoztatta, és az eljárás alá vont kamarai 
tag könyvvizsgálóval szemben a fegyelmi eljá-
rást megszüntette

22. számú (2010. 03. 05.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksé-
ge a fellebbezést elbírálva a felvételi bizottság 
FEB/0023-1/2010. sorszámú határozatát 7 igen, 
4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részben 
megváltoztatta, és a kérelmezőt a kkt. 11. § (2) 
bekezdésének alkalmazhatóságára irányuló ké-
relemnek helyt adva könyvvizsgálói tevékenysé-
get nem szüneteltető tagsági jogállású tagként a 
Magyar Könyvvizsgáló Kamarába felvette.

23. számú (2010. 03. 05.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 

a fellebbezést elbírálva a minőség-ellenőrzési bi-
zottság MIN-MINB-528-5/2009. sorszámú ha-
tározatát egyhangúlag részben megváltoztatta, 
és a „megfelelt, megjegyzéssel” minősítés hely-
benhagyása mellett a kötelezés továbbképzésen 
való részvételre intézkedést mellőzte.

24. számú (2010. 03. 05.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2009-
ben leadott minőség-ellenőrzési adatszolgálta-
tások értékeléséből levonható tapasztalatokról, 
információkról szóló tájékoztatást.

25. számú (2010. 03. 05.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a kama-

ra 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról 
szóló beszámolót.

26. számú (2010. 03. 05.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal 
egyhangúlag elfogadta a 2010. évi kötelező adat-
szolgáltatásra vonatkozó előterjesztést.

27. számú (2010. 03. 05.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfo-
gadta, hogy a kamarai törvény megfelelő mó-
dosításával az okleveles könyvvizsgálói képzési 
programba történő felvételnél felsőfokú – egye-
temi, főiskolai – oklevél, továbbá mérlegképes 
könyvelői szakképesítés legyen előírva, az egyéb 
feltételek változatlanul hagyása mellett. A Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara a szükséges törvénymó-
dosítás érdekében megteszi a jogi lépéseket.
 D R .  L U K Á C S  J Á N O S ,

 az  MKVK elnöke

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
(2010. MÁRCIUS 5. )
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■ A helyi szervezet működéséhez 1998-ban 
kialakítottuk a személyi és tárgyi feltételeket, 
melyek azóta is megfelelően szolgálják tevé-
kenységünket. Helyi szervezetünknél egy fő 
főállású alkalmazott dolgozik.

A helyi szervezet munkáját változatlanul 
az 1999-ben vásárolt saját irodájában látja el, 
melyhez tárgyaló is tartozik. Irodánk a város-
központhoz közel, jól megközelíthető helyen 
található. Épületen belül előadások lebonyolítá-
sára is alkalmas kisebb-nagyobb előadótermek 
is a rendelkezésünkre állnak, így elhelyezkedé-
sünk minden szempontból optimális keretet 
biztosít működésünkhöz.  

A 2007. évi tisztújító választás óta eltelt idő-
szakban taglétszámunk csökkenő tendenciát 
mutat, melynek alapvető oka, hogy az idős 
kollégák kilépését, a haláleseteket, elköltözé-
seket nem pótolja megfelelő arányban az új 
tagok belépése.

 A tagok és társaságok számának
alakulása 2007-től

MEGNEVEZÉS 2007 2008 2009
Aktív tag (fő) 154 148 145
Szüneteltető tag (fő) 64 62 63
Tagok összesen (fő) 218 210 208
Társaságok (db) 74 75 72

A helyi vezetőség
Megyei szervezetünk munkáját 4 fős elnökség 
irányítja. Küldötteink száma megyénkben 4 fő. 
Egy fő az MKVK Minőség-ellenőrzési Bizott-
ságának elnöke, egy fő az MKVK Ellenőrzési 
Bizottságának, egy pedig a Békéltető Testület-
nek a tagja.

A helyi szervezet elnökségének
munkája

A Bács-Kiskun Megyei Szervezet a köztestüle-
ti és szakmai feladatait a kamarai törvény, az 

alapszabály, a szervezeti és működési szabály-
zat, a küldöttgyűlés és az elnökség határozatai 
alapján végzi.

A helyi elnökség évente legalább négy alka-
lommal ülésezik, az aktuális kamarai felada-
tokhoz, rendezvényekhez, küldöttgyűlésekhez, 
szakmai anyagok véleményezéséhez igazodva 
végzi munkáját. 

Elnökségi üléseink főbb napirendi pontjai az 
elmúlt időszakban:
• küldöttgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsoló-

dó írásos előterjesztések megtárgyalása, helyi 
vélemények kialakítása,

• pénzügyi terv főbb számainak meghatáro-
zása,

• a kötelező továbbképzés lebonyolításával fel-
merülő feladatok áttekintése,

• a szakmai továbbképzési program összeál-
lítása,

• a helyi szervezet taggyűlésének előkészítése, 
beszámoló összeállítása,

• munkaprogram összeállítása,
• kerekasztal-beszélgetések megszervezése, 

tagkapcsolatok,
• tagozati előadások megszervezése régiós ke-

retek között,
• elnökségi ülés anyagának megbeszélése, vé-

lemények kérése,
• adószakértői kreditpontok,
• tagdíjrendszer átalakítására javaslatok összeg-

zése, megbeszélése,
• regionális elnökségi üléseken történő rész-

vétel,
• egyéb aktuális kérdések megvitatása.

Helyi elnökségi üléseinket mindig kibővített 
körben tartjuk, rendszeres meghívottaink a kül-
dötteink és a két bizottsági tagunk, esetenként 
a téma függvényében régiós elnökökkel kibő-
vítetten is tartottunk elnökségi ülést. Minden 

esetben kikérjük a küldöttek véleményét az 
egységes megyei álláspont kialakítása érdeké-
ben, továbbá amennyiben erre lehetőségünk 
van, valamennyi tagunk részére továbbítjuk a 
véleményezésre váró anyagokat.

Taggyűlések
Évente egy alkalommal tartunk taggyűlést, de 
2007-ben két taggyűlés is megtartásra került a 
tisztújító választási taggyűléssel együtt.

A taggyűléseken az elnökség beszámol a me-
gyei szervezet előző évben végzett munkájáról, 
a helyi költségvetés végrehajtásáról. A taggyűlés 
dönt a helyi szervezet pénzügyi tervének jóvá-
hagyásáról. Tájékoztatást adunk a könyvvizsgá-
lókat foglalkoztató fontos és aktuális szakmai 
és kamarai kérdésekről.

Taggyűléseink délutánján kreditpontos elő-
adásokat tartunk, ezzel is ösztönözve a minél 
nagyobb létszámú részvételt a taggyűléseken. 
Ennek ellenére a határozatképesség az első idő-
pontra nem szokott összejönni.

Szakmai rendezvények
Szakmai rendezvényeink száma, kreditértéke le-
hetővé teszik tagjaink számára a kötelező szak-
mai továbbképzés teljesítését. Mindezek ellenére 
néhány tagunk 2009. december 31-én még nem 
rendelkezett az oktatás teljesítéséhez szükséges 
kreditponttal. Ezeket a tagokat értesítettük, de 
voltak, akik az utolsó határidőre is nehezen tud-
ták teljesíteni az előírt kreditpontokat. 

Szakmai rendezvények 2007-ben
 Előadás Előadás témája
 időpontja 

2007. jan. 23.  Adózás rendje, társasági adó, áfa, szja 

2007. febr. 27.  Szja, számviteli törvény, társas vállal-
kozások különadója

Beszámol
az MKVK Bács-Kiskun Megyei Szervezete

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének 
elnöksége a tisztújító választás óta eltelt időszakról szóló beszámolót

a 2010. január 22-én megtartott ülésen terjesztette a kamara elnöksége 
elé, amelynek szerkesztett változatát közöljük.
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2007. márc. 7.  Taggyűlés du. – etikai szabályzat

2007. szept. 7.  Tb és járulék, adótörvények

2007. okt. 16.  Átalakulások számvitele, konszolidált 
beszámoló

2007. nov. 30.  Referencia programbemutató, Audit 
PM-progr.

2007. nov. 22.  Adókonferencia

2007. dec. 6.  Adókonferencia

Szakmai rendezvények 2008-ban
Előadás Előadás témája
 időpontja 

2008. jan. 25.  Áfatörvény 2008

2008. febr. 26.  Taggyűlés – Számviteli törvény, zárlati 
munkák

2008. ápr. 30. • Az éves beszámolók összeállításá-
nak könyvvizsgálata

 • Környezetvédelmi termékdíj

2008. szept. 18.  Minőség-ellenőrzés 2008

2008. okt. 6. Átalakulások számvitele
(Kecskemét)  

2008. okt. 16.  Mérleg, eredménykimutatás, cash 
flow könyvvizsgálata

2008. okt. 20.  Vagyongyarapodás ellenőrzési
felkészítő

2008. okt. 27. (Baja)  Átalakulások számvitele

2008. nov. 6. • Könyvvizsgálói magatartás,
mint bizalomerősítés

 • Mezőgazdasági tevékenységet foly-
tató vállalkozó könyvvizsgálata

2008. dec. 9.  Adókonferencia 2009

Szakmai rendezvények 2009-ben
Előadás Előadás témája
 időpontja 

2009. febr. 6. • 2009. évi adó és eljárási szabályok
(Kecskemét)

 •  2008. évi bevallás és adózás aktuá-
lis kérdései

2009.febr. 24. • 2009. év adó és eljárási szabályok
(Kiskunhalas)

 •   2008. évi bevallás és adózás aktu-
ális kérdései

2009. márc. 4.  Taggyűlés – Globális pénzügyi válság 
– Auditmegfontolások

2009. márc. 18.  • 2008. évi számviteli zárlat
 •    Számviteli törvény 2009. évi válto-

zásai

 •   A kapcsolt vállalkozások közti el-
számolások 

2009. márc. 24.  Art 2009, Éves beszámolók elektroni-
kus benyújtása

2009. jún. 4.  2009. júliustól hatályos adótörvény- 
változások

2009. okt. 7. •   Könyvvizsgálói jelentés,
esettanulmányok

 •   Minőség-ellenőrzés 2009

2009. okt. 13.  •  A devizás értékelés számvitele
 •    Gazdasági társaságok átalakulásá-

nak könyvvizsgálata

2009. okt. 30.  Környezetvédelmi termékdíj

2009. nov. 26.  Art, áfa, szja, járulékok, eva

2009. nov. 30.  Referencia programbemutató előadás

Kötelező szakmai továbbképzés

Megyénkben a kötelező szakmai továbbképzést 
minden évben 4 csoportban szervezzük meg, 3 
csoport oktatása Kecskeméten, 1 csoport okta-
tása Baján került lebonyolításra október végé-
től november végéig.  Kecskeméten az APEH 
konferenciatermében szoktuk megrendezni a 
kötelező továbbképzés első napját, mivel itt 
ingyenesen rendelkezésünkre bocsátják az elő-
adótermet a jó együttműködésre való tekintet-
tel. Az idén is sikerült itt két csoport oktatását 
lebonyolítani. Egy tagunk kivételével mindenki 
részt vett az oktatáson, Ő jelezte kilépési szán-
dékát még az idei évben. 

A feldolgozott értékelő lapok alapján meg-
állapítható, hogy a kötelező oktatást a tagok 
többsége szükségesnek és hasznosnak tartja. 
Az oktatási anyagok legfőbb hiányosságának a 
kevés gyakorlati példát tartották. A szervezési 
munka, a technikai feltételek jól szolgálták az 
oktatás zökkenőmentes lebonyolítását. Mind-
két választott előadónkat (Garay Lászlóné, He-
gedűs Mihály) kiválónak találták. 

A Bács-Kiskun megyei elnökség lehetőséget 
biztosított a Bács-Kiskun megyei tagoknak – és 
igény esetén már megye tagjainak is – ingye-
nes előadások formájában az összes kreditpont 
megszerzéséhez színvonalas szakmai rendezvé-
nyek formájában.

Speciális továbbképzésen való részvételre eb-
ben az évben megyénkben a taggyűlés délutáni 
szakmai napján volt lehetősége tagjainknak.

Külső oktatási intézmények 
által szervezett képzések

A kamara szakmai továbbképzési szabályzata 
szerint 2009. június 1-jétől a kamara által elfo-
gadott társaság, intézmény által szervezett to-

vábbképzések engedélyezése, kreditpont értéké-
nek meghatározása az illetékes területi szervezet 
elnökségének hatásköre. Helyi szervezetünk is 
már több esetben adott ki ilyen engedélyt a be-
érkező kérelmekre.

Tagokkal való kapcsolattartás, 
egyéb helyi feladatok

A helyi szervezet a tagokkal közvetlen kapcsola-
tot tart fenn az irodánkon keresztül, rendszeres 
tájékoztatást kapnak az aktuális eseményekről, 
szakmai összejöveteleket szervezünk asztaltár-
saságok formájában. Jelentős eredményeket ér-
tünk el az asztaltársaságok megszervezésében, 
ez Kalmár Pál elnökségi tagunk érdeme, aki 
megszervezte az asztaltársaságokat Bács-Kiskun 
megyében. Mára már megyénkben több asztal-
társaság ül össze rendszeresen aktuális témák-
ban. Irodánk készséggel áll tagjai rendelkezésére 
kamarai ügyintézéssel kapcsolatban. 

Ez évben már valamennyi tagunk rendelkezik 
e-mail címmel. Az esetek nagy részében e-ma-
ilben továbbítjuk tagjaink felé az információ-
kat. A tagokkal való kapcsolattartásban egyre 
nagyobb szerepet tölt be az internet használa-
ta, arra törekszünk, hogy minél több tagunk 
rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel, ezért 
erre minden lehetséges fórumon felhívjuk a fi-
gyelmüket ennek fontosságára. 

2009. évi adatszolgáltatás 
tapasztalatai

A központi kamara minden aktív kamarai tagot, 
valamint bejegyzett könyvvizsgálót e-mailben 
táblázat, valamint kitöltési útmutató megküldé-
sével tájékoztatott a 2009. évi adatszolgáltatás 
teljesítéséről. A korábbi papír alapú módszert 
felváltotta az excel tábla. A kamarai tagok fe-
lének gondot okozott az adatlap elektronikus 
úton történő kitöltése, valamint visszaküldése. 
Jelentős energiát és telefonköltséget emésztett 
fel az adatlapok utólagos egyeztetése. A hibák 
kijavítására irányuló többszöri telefonhívás-
ra, e-mail küldésre, többszöri üzenethagyásra 
volt szükség.

Tagjainknak rendszeresen felhívjuk a fi-
gyelmét a szakmai kiadványok, a hírlevél és 
a honlap rendszeres figyelemmel kisérésének 
fontosságára.

Minőség-ellenőrzés

2008. január 1-jén az új kamarai törvény elő-
írásai alapján elkezdődött a könyvvizsgálók 
minőség-ellenőrzésének új szakasza.
Az 1. táblázatból láthatók Bács-Kiskun me-
gyében a tisztújító választás óta eltelt idő-
szak minőség-ellenőrzések eredményei.
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Szűkített hatókörű minőség-ellenőrzések
Megnevezés 2007 2008
Megfelelt 12 19
Megfelelt
megjegyzéssel 10 7
Nem felelt meg 0 0
Összesen: 22 26

Teljes körű minőség-ellenőrzések
Megnevezés 2007 2008
Megfelelt 6 −
Megfelelt
megjegyzéssel 0 −
Nem felelt meg 0 −
Összesen: 6 −

A minőség-ellenőrzések elvégzéséhez azok-
nak a tagoknak, akik nem rendelkeznek saját 
irodával, illetve más oknál fogva ezt igénylik, 
a helyi szervezet biztosítja tárgyalóját. Ez a 
gyakorlat jól bevált, tapasztalatunk szerint a 
minőségellenőrök is szívesen jönnek a helyi 
szervezethez.

Megyénkben 5 minőségellenőr kolléganő van, 
akik nagyon sokat segítettek tagjainknak a mi-
nőség-ellenőrzésre való felkészülésben. 

Tapasztalataik alapján legjelentősebb hiányos-

ságok a könyvvizsgálók ismereteiben a stratégia 
készítésénél, tervezés és munkaprogram össze-
állítása terén mutatkoztak meg.

Helyi szervezet gazdálkodása
A helyi szervezet a taggyűlés által elfogadott 
költségvetés keretein belül gazdálkodik, műkö-
dését a költségtakarékosság jellemzi, pénzügyi 
helyzete stabil, kiegyensúlyozott. 

Megítélésünk szerint a központi finanszíro-
zás, kiegészítve a helyi bevételekkel megfelelő 
anyagi hátteret nyújt a helyi szervezetnek fel-
adatai ellátásához. 

A helyi szervezet bevételeit képezi a könyv 
bizományosi bevétel, a mérlegképes továbbkép-
zés lebonyolításának jutaléka, (ami az Oktatá-
si Központ Csongrád Megyei Igazgatóságának 
szervezésében zajlik Kecskeméten), valamint 
az előadások utáni részvételi díjból származó 
bevétel, bár ez igen szerénynek mondható, mi-
vel rendezvényeink nagy része ingyenes. Helyi 
szervezetünk tiszteletdíjat fizet félévente el-
nökségi tagjai részére. Munkájukat az évente 
megrendezésre kerülő Országos Könyvvizsgá-
lói Konferencia részvételi díjának átvállalásával 
is honoráljuk.

A régión belüli kamarai szervezetekkel szo-
ros kapcsolatot tartunk, egymás munkáját in-

formációcserével is segítjük. A tagok számára 
meghirdetett rendezvények látogathatóságát 
kölcsönösen biztosítjuk egymásnak.

A főtitkári hivatal és a területi szervezet kö-
zötti információáramlás megfelelően biztosított, 
munkakapcsolatunk jó.

Tagozatok

A helyi szervezeten belül szakmai tagozat nem 
működik, mivel tagjaink inkább az országos 
tagozatokhoz csatlakoztak. Tagjaink vélemé-
nyüket asztaltársasági megbeszéléseken oszt-
ják meg egymással.

Összességében úgy véljük, hogy a Bács-Kis-
kun Megyei Szervezet eddigi működése során 
eleget tett a rá háruló, a kamarai törvényben, 
alapszabályban, és egyéb önkormányzati sza-
bályzatainkban meghatározott feladatok mara-
déktalan ellátására.

A személyi és tárgyi feltételeket megfelelő-
en kialakítottuk, ami lehetővé teszi a szükséges 
feladatok elvégzését.

M A R T O N O S I  J Ó Z S E F

a Magyar  Könyvv izsgáló i  Kamara 

Bács-Kiskun Megyei  Szer vezetének e lnöke

DR. RIEB LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Adószám: 18101326-2-42

Szja 1%-os rendelkezés kérése
Dr. Rieb László a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért elnevezésű alapítványt a Fővárosi Bíróság 2000. december 
6-án közhasznú szervezetnek minősítette.
Az alapítvány célja a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának korszerű biztosítása, illetve ennek támogatása 
különös tekintettel az alábbiakra;

korszerű ösztöndíjrendszer létrehozása a könyvvizsgálók idegen nyelvi oktatásának segítése és ez által az 
európai könyvvizsgálói szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés céljából,
az idegen nyelv oktatásában részt vevő könyvvizsgálóknak az idegen nyelv behatóbb elsajátítását célzó kül-
földi utakon való részvételének támogatása.

Ezúton kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának 1 százalékával szíveskedjen támogatni a könyvvizsgálók 
érdekeit segítő alapítványunk céljainak megvalósítását.
Előre is köszönjük szíves támogatásukat. Makács Pálné
 a kuratórium elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18101326-2-42
A kedvezményezett neve: Dr. Rieb László Alapítvány a Könyvvizsgálók Nyelvi Oktatásáért

✂
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Tanuljon új nyelvet, frissítse nyelvtudását 
és szakmai szókincsét a Rieb Alapítvány 

áprilisban induló tanfolyamain:

Helyszín: MKVK 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.,

igény szerint a helyi szervezeteknél is.

Az intenzív kurzusok ára:  36 000 Ft + áfa (30 óra) – (3 fő esetén 42 500 Ft + áfa)  
A normál kurzusok ára:  72 000 Ft + áfa (60 óra) – (3 fő esetén 85 000 Ft + áfa)

Jelentkezzen ingyenes próbaóránkra!
Tel: (1) 473-4500, 473-4522 • E-mail: szzsuzsa@mkvk.hu

Angol kezdő – normál (1. szint) 
2010. április második hetében

Hétfő 9.00–11.00 (heti 1x3 óra)

Kedd, csütörtök 17.00–19.25

(heti 2x3 óra)

●

Német, francia, olasz, spanyol 
kezdő – normál
2010. április 13-tól

Kedd, csütörtök 

9.00–11.30 /17.00–19.25

(heti 2x3 óra)

Angol középhaladó szakmai – 
intenzív
2010. április 12–16. és 2010. április 

26–30.

9.00–14.00 (napi 6x45 perc) 

●

Angol középhaladó és kezdő normál
folyamatosan lehet csatlakozni már 

meglévő csoportjainkba

hétfő, szerda 8.30–11.00 (középhaladó)

kedd, csütörtök 17.00–19.25 (kezdő)

(heti 2x3 óra)

Középhaladó szinttől anyanyelvi tanárok részvételével!
Kérjük, jelezzék egyéni igényeiket!

Cégeknél 4 fő részvételétől vállaljuk a kihelyezett tanfolyam szervezését.
Átlagos csoportlétszám minden kurzusunknál: 4−6 fő

NYELVTANFOLYAMOK – 2010. ÁPRILIS
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MELLÉKLET
(A JAVASLATOT NYOMTATOTT FORMÁBAN KÉRJÜK ELKÉSZÍTENI)

A JAVASLATTEVŐ:
Neve, címe:  .................................................................................................................................................................................

Helyi szervezetének megnevezése:  ......................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  ...........................................................................................................................................................

Telefonszáma:  ...................................................................  Faxszáma:  ..................................................................................

JAVASLAT
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJDr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ

adományozására

A JAVASOLT TERMÉSZETES SZEMÉLY:
Neve:  .............................................................................................................................................................................................

Lakcíme:  ......................................................................................................................................................................................

Helyi szervezetének megnevezése:  ......................................................................................................................................

Kamarai tagsági száma:  ...........................................................................................................................................................

A szakmai tevékenység (életút) bemutatása, amely megalapozhatja az Életműdíj odaítélését.

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

Dátum: ......................................................................... ........................................................................

 aláírás

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ 
ADOMÁNYOZÁSÁRAADOMÁNYOZÁSÁRA

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: MKVK) küldöttgyűlése 2004. december hó 4-én kelt 4-es számú határozatával
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS ÉLETMŰDÍJ-at (továbbiakban: ÉLETMŰDÍJ) alapított.

Az ÉLETMŰDÍJ azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő mun-
kát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, il-
letve nemzetközi elismertetéséhez.

Az ÉLETMŰDÍJBAN részesülő személyre a MKVK tagjai tehetnek javaslatot.
Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező JAVASLAT-nak megfelelő formai és tartalmi követelmények figyelembe-

vételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit 2010. évben méltónak tartanak az ÉLETMŰDÍJRA.
A javaslatot kérjük 2010. június hó 15-i beérkezési határidővel az MKVK DÍJAZÓ TESTÜLETÉHEZ (MKVK 1063 Budapest, Szinyei 

Merse u. 8.) címezve ajánlott küldeményként eljuttatni.
A FELHÍVÁS és annak MELLÉKLETE az MKVK honlapjáról (www.mkvk.hu) letölthető.
Kérem a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy minél többen tegyék meg jelölésüket, emelve ezzel az életműdíj méltóságát.

Budapest, 2010. február 2. A DÍJAZÓ TESTÜLET nevében
 Dr. Eperjesi Ferenc, elnök
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