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A helyi szervezet munkáját 2010. janu-
ár 1. óta Székesfehérváron a Vállalkozói 
Központ III. emeletén található bérelt 
irodahelyiségben látjuk el. Az irodánk 
jól megközelíthető helyen található, ahol 
a parkolás is ingyenes. Az épületen belül 
egy előadások lebonyolítására is alkalmas 
nagy konferenciaterem, valamint további, 
kisebb előadótermek is rendelkezésünkre 
állnak, így elhelyezkedés szempontjából 
megfelelő a működéshez.  

Megyei szervezetünk munkáját 5 fős 
elnökség irányítja:
Vágvölgyi László – elnök
Csákányné Aschenbrenner Judit – 
alelnök
Kiss Tamásné – elnökségi tag
Matolcsiné Udvardy Márta – elnökségi 
tag
Viczkó József – elnökségi tag
Küldötteink száma megyénkben 2 fő:
Bárány Terézia
Botos István
A kamara központi elnökségében me-
gyénket Baranyai Magdolna, Komárom-
Esztergom megye elnöke képviseli mint 
régiós elnökségi tag.
A fegyelmi bizottságban megyénkből Vicz-
kó József elnökségi tagunk tevékenykedik.

TagléTszám alakulása
A Fejér megyei szervezet taglétszámát és 
a nyilvántartásba vett társaságok számát 
2010 évtől az 1. sz. táblázat mutatja.  
Ahogy az 1. számú táblázat is mutatja, 
szinte évről évre csökken az aktív tagok 
létszáma. A bejegyzett társaságok száma 
jelenleg a tavalyi évhez képes 2 db-bal nőtt.

az Elnökség munkája
A Fejér megyei szervezet működését 
alapvetően a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
maráról szóló 2007. évi LXXV. törvény, 
az MKVK alapszabálya és a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. 

Taggyűlés: 
Évente egy alkalommal tartunk taggyű-
lést. A taggyűlésen az elnökség beszámol 
a megyei szervezet előző évben végzett 
munkájáról, a helyi költségvetés végre-
hajtásáról, továbbá az előző év költség-
vetési gazdálkodásáról és a költségvetési 
előirányzatról.
Taggyűlés dönt a helyi szervezet üzem-
gazdasági tervének jóváhagyásáról. Tá-
jékoztatást adunk a könyvvizsgálókat 
foglalkoztató fontos és aktuális szakmai 
és kamarai kérdésekről. A taggyűlés előtt 
rendszeresen kreditpontos előadást tar-
tunk, hogy ezzel is ösztönözzük a részvé-
telt a taggyűlésen. 

Elnökségi ülés:
Az elnökség évente több alkalommal ülé-
sezik. Az egyes ülések témája mindig az 
aktuális feladatokhoz, rendezvényekhez, 
küldöttgyűlésekhez, szakmai és szerve-
zeti anyagok véleményezéséhez kapcso-
lódik. 

2013-ban 7 alkalommal, a beszámoló 
megírásának időpontjáig (2014. augusz-
tus) már 5 alkalommal ülésezett az elnök-
ség.

Az elnökség üléseinek főbb témái: 
A helyi szervezet taggyűlésének az előké-
szítése, beszámoló összeállítása.
Üzemgazdasági terv főbb számainak 
meghatározása.
Küldöttgyűlés napirendi pontjaihoz kap-
csolódó írásosos előterjesztések megtár-
gyalása, vélemények kialakítása.
A központi elnökségi ülés anyagának 
megbeszélése, vélemények kérése.
Regionális elnökségi üléseken történő 
részvétel.
A kötelező továbbképzés lebonyolításával 
felmerülő feladatok áttekintése.
A szakmai továbbképzések ütemezése.
Egyéb aktuális kérdések megvitatása.
Helyi szervezet a megbeszélésekre a meg-
tárgyalandó témától függően meghívja a 
megyei küldötteket.

szakmai rEndEzvényEk
A szakmai továbbképzési tervünk ki-
alakításánál fő szempont, hogy minél 
több színvonalas előadást szervezzünk. 
A szakmai programok a tagok részére 
ingyenesek, melyet a kamara honlapján 

BeszáMoló A MAgyAr Könyvvizsgálói 
KAMArA Fejér Megyei szervezeténeK 
tevékenységéről
az mkvk Fejér megyei szervezete a munkájáról készített alábbi összefoglalót az elnökség 2014. 
szeptember 5-i ülésére terjesztette be.

KAMArAi BeszáMoló

1. táblázat

Megnevezés 2010.  év 2011.  év 2012.  év 2013. év Jelenleg

- Aktív tagok (fő) 99 98 92 92 86

- Szüneteltető tagok (fő) 75 76 78 77 80

Tagok összesen (fő) 174 174 170 169 166

Társaságok 63 63 65 59 61
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közzéteszünk. A speciális minősítéssel 
rendelkező könyvvizsgálók részére min-
den évben 1 alkalommal költségvetési 
továbbképzést szerveztünk. 
A 2. sz. táblázat mutatja évenként a 2-4. 
napos előadások számát és kreditpontjait.
Minden igyekezetünk ellenére 2013. év-
ben sajnos 2 fő nem szerezte meg a köte-
lezően előírt 16 kreditpontot. 
A kötelező oktatást minden évben négy 
csoportban szervezzük meg. Három 
csoport felkészítése Székesfehérváron, 
egy csoporté Dunaújvárosban került le-
bonyolításra október végétől december 
elejéig. A 2012. évben csak 3 csoportban 
tartottuk meg a kötelező oktatást, mert 
a dunaújvárosi csoport kötelező oktatá-
sát a főtitkári hivatal nem engedélyezte a 
kevés létszám miatt. 
A kötelező oktatás 1 napján 2013. évben 
minden tagunk részt vett, egy tag jött má-
sik megyéből hozzánk a kötelező oktatást 
meghallgatni, kettő tagunk más helyi szer-
vezetnél vett részt a kötelező oktatáson, 
míg 1 fő felmentett könyvvizsgálónk volt. 
A kötelező oktatás első napjára két előadót 
szoktunk meghívni. Több éve dr. Adorján 
Csaba az egyik előadó, míg 2011-ben és 
2012-ben dr. Nagy Lajos, 2013-ban pe-
dig Bary László tartotta 2 alkalommal a 
kötelező oktatást. Az előadókat, valamint 
az előadás anyagát a könyvvizsgálók az 

értékelések alapján jónak ítélték meg. 
A tárgyi és technikai feltételekkel is meg 
voltak elégedve a tagjaink.

minőség-EllEnőrzés
A helyi elnökség folyamatosan figyelem-
mel kíséri a megyében működő könyv-
vizsgálók tevékenységét. A minőség-el-
lenőrzés lefolytatásához a tag kérésére 
a helyi szervezet külön helyiséget tud biz-
tosítani, amelyet a tagok több alkalommal 
is igénybe vesznek.
Minden év szeptemberében a minőség-el-
lenőrzésre kijelölt személyek részére – a 
minőségellenőr bevonásával – felkészítő 
továbbképzést szervezünk. A Fejér me-
gyei minőség-ellenőrzés 2013. évi ered-
ményeit a 3. számú táblázat mutatja be.

kulTurális és szórakozTa-
Tó programok
A szakmai programok mellett igyekez-
tünk a könyvvizsgálók összefogására, 
kikapcsolódására egyéb rendezvényeket 
szervezni. Több éve februárban sikeres 
rendezvényünk a kamarai bál megtar-
tása, ahol a megjelentek jó hangulatban 
töltik el az estét. 
Külföldi kirándulást évente 2 alkalommal 
szervezünk önköltséges alapon.
2013. év nyarán Skóciába, míg ősszel 
(október közepén) Ausztriába (Salzburg 

és környéke) szerveztünk kirándulást. 
A kirándulások nagyon jól sikerültek. 
A tagság – visszajelzés alapján – igényli, 
hogy a jövőben is rendezzünk ilyen jelle-
gű programot.
2014 nyarán Izlandra szerveztünk önkölt-
séges alapon repülős utat. Ezen tevékeny-
ségünk is bizonyítja, hogy a könyvvizsgá-
lók és a családtagjaik jól érzik magukat a 
kirándulásokon. 2014 őszére dél-tiroli 
autóbuszos kirándulást szervezünk ön-
költséges alapon. 

HElyi szErvEzET 
gazdálkodása
Bevételeink döntő hányadát továbbra is a 
helyi szervezetet megillető tagdíj és hoz-
zájárulási díj képezi, melyet kiegészítünk 
a vállalkozási tevékenységünk bevételével 
és az egyéb bevételekkel. Megpróbálunk 
minél több „fizetős” számviteli szakem-
bert meghívni az előadásainkra. Könyv-
vizsgálóinknak és a számviteli szakembe-
reknek szakkönyveket kínálunk, melynek 
szintén örülnek. Kiadásaink legjelentő-
sebb tételei a szakmai rendezvények költ-
sége, az előadók díja, az előadótermek 
bérleti díja, a vendéglátás, illetve az ad-
minisztratív munkatárs személyi jellegű 
ráfordításai. A költségek alakulása a terv-
ben meghatározottak szerint alakul.

összEFoglalás
A kamara helyi szervezetének elnöksége 
úgy ítéli meg, hogy a kamarai törvényben, 
a küldöttgyűlési, elnökségi határozatok-
ban és az egyéb önkormányzati szabályza-
tokban meghatározott helyi szervezetekre 
háruló feladatok ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak és megfelelően működnek.
Célkitűzéseink között fontos szerepet ka-
pott a könyvvizsgálói munka minőségé-
nek javítása, melyhez minél több szakmai 
előadás tartásával igyekszik a helyi szer-
vezetünk hozzájárulni.

Vágvölgyi László
MKVK Fejér Megyei Szervezet elnöke

KAMArAi BeszáMoló

2. táblázat

Év Előadások (db) Kreditpont

2010 11 23

2011 12 32

2012 12 29

2013 9 23

2014 eddig megszervezett 7 17

3. táblázat

Egyedi db MER db PMT db

megfelelt 16 megfelelt 15 megszüntetés 18

megfelelt, megjegyzés 2 megfelelt, megjegyzés 4 felhívás 1

nem felelt meg 1 nem felelt meg 0    

Összesen 19 Összesen 19 Összesen 19
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Tájékoztatás a 2014. december hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

Szüneteltetőből főfoglalkozásúba
Bakos Andrea Veronika 2014. 12. 09. 007208 Bács-Kiskun Kérelemre
Főfoglalkozásúból szüneteltetőbe
Honvéd Róbertné 2014. 12. 09. 000264 Komárom-Esztergom Kérelemre
Jeneiné Otlecz Júlia 2014. 12. 09. 006921 Budapest Kérelemre
Korb Zoltán 2014. 12. 09. 005827 Budapest Kérelemre
Kovácsné Schuszter Teréz 2014. 12. 09. 006389 Komárom-Esztergom Kérelemre
Tóth Lászlóné dr. 2014. 12. 09. 001381 Pest Kérelemre
Megszűnt tagsági viszony
Dr. Benkó Istvánné 2014. 11. 28. 002969 Budapest Kérelemre
Birinyi István 2014. 11. 24. 004553 Pest Kérelemre
Csuti Lajos 2014. 12. 31. 005185 Zala Kérelemre

Dankó Géza 2015.01. 01. 001700 Borsod-Abaúj- 
Zemplén Kérelemre

Forstóber Sándor 2014. 11. 20. 002287 Vas Kérelemre

Garai András 2014. 12. 31. 001954 Szabolcs-Szatmár-
Bereg Kérelemre

Dr. Gyuk Mihály 2015. 01. 01. 002291 Vas Kérelemre
Horgosi Veronika 2014. 12. 01. 005795 Budapest Kérelemre
Horváth Andorné 2014. 12. 02. 000515 Csongrád Kérelemre
Juhász Józsefné 2014. 11. 21. 006654 Budapest Kérelemre
Kassó Zsuzsanna 2014. 11. 30. 003153 Budapest Kérelemre
Dr. Kiss Gizella 2014. 12. 15. 002258 Bács-Kiskun Kérelemre
Kiss Lászlóné 2015. 01. 01. 004382 Győr-Moson-Sopron Kérelemre
Kovács Béla 2014. 11. 30. 001460 Somogy Kérelemre
Kovácsné Soós Piroska 2014. 12. 09. 003989 Budapest Kérelemre
Mikó Béla 2014. 12. 04. 000069 Heves Kérelemre
Nagy Erzsébet 2014. 11. 28. 000074 Heves Kérelemre
Papp László 2014. 12. 31. 006623 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Sándor István 2014. 12. 31. 001495 Somogy Kérelemre
Sustyákné Magda Éva 2014. 12. 04. 001870 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre
Szatai Jánosné 2014. 12. 31. 002428 Budapest Kérelemre
Dr. Túri József 2014. 12. 31. 000864 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre
Vajda János 2014. 12. 09. 004576 Pest Kérelemre
Varga Ottóné 2014. 12. 04. 004212 Budapest Kérelemre
Várady Lajosné 2014. 12. 01. 001904 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete
Nyilvántartásba vett társaságok
BÖLCS Igazságügyi Adó- és Könyvszakértő Kft. 004222 Csongrád 2014. 12. 09.
KLEGER Üzleti Szolgáltató Kft. 004223 Győr-Moson-Sopron 2014. 12. 09.
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Név
A módosítás 

dátuma
Nyilvántartási 

szám
Helyi  

szervezet
A státuszváltozás 

oka
Nyilvántartásból törölt társaságok
DR. BENKÓ ISTVÁNNÉ e. v. 2014. 11. 28. 003658 Budapest Kérelemre
FŐKÖNYV 2003. Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 2014. 12. 08. 002196 Komárom-Esztergom Kérelemre
GÖNCZI Könyvvizsgáló, Adótanácsadó Könyvelő Kft. 2014. 12. 31. 000143 Budapest Kérelemre
HONRÓ Audit, Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 2014. 11.28. 002252 Komárom-Esztergom Kérelemre
J+O AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2014. 12. 09. 002405 Budapest Kérelemre
KASSÓ ZSUZSANNA e. v. 2014. 11. 30. 002740 Budapest Kérelemre
KIS ROZÁLIA e. v. 2014. 12. 02. 003160 Budapest Kérelemre
MIKÓ BÉLA e. v. 2014. 12. 04. 003744 Heves Kérelemre
PreCONT Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 2014. 12. 09. 001573 Budapest Hivatalból
SÁNDOR ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Bt. 2014. 12. 31. 002240 Somogy Kérelemre
SCHNEIDER MÁRIA e. v. 2014. 11. 14. 004053 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

FigyElEm!   amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt kamarai tagok tagsági igazolványa 
nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névváltozás, elvesztés stb. miatt készül új igazolvány kamarai tag részére, külön nem kerül megjelentetésre az 
érvénytelenítés ténye, mert a kamara alapszabályának 92. pontja egyértelműen rögzíti azt.
ALAPSZABÁLY 92. „Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a kamarai tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, 
elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).”

TájékozTaTás az mkvk FElvéTEli BizoTTsága álTal kiadoTT/visszavonT minősíTésEkről
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi bizottsága – figyelemmel a 2007. évi LXXV. törvény 50. §-ában, valamint a minősítési 

szabályzat, valamint a II/A. fejezetében foglaltakra – az alábbiakban felsorolt könyvvizsgáló kamarai tag és könyvvizsgáló cég 
kérelmének helyt adott, és részükre minősítést adott

Minősített kamarai tag/könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Minősítés kelte
Budai Katalin 006500 Pénzügyi intézményi E006500 2014. 12. 09.
Fiedler Gábor 000255 IFRS IFRS000145 2014. 12. 09.
Hegedűs Mihály 006219 IFRS IFRS000148 2014. 12. 09.
Jónásné Penner Ágnes 001448 IFRS IFRS000151 2014. 12. 09.
Leveles Ildikó 007015 IFRS IFRS000146 2014. 12. 09.
Törökné Takács Mónika 002543 IFRS IFRS000147 2014. 12. 09.
AUDIT UNIVERZUM Könyvv., Adó-, Gazd. Tanácsadó Kft. 000927 IFRS IFRS000150 2014. 12. 09.
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 002387 IFRS IFRS000153 2014. 12. 09.
EX ASSE Könyvv., Adó- és Pénzügyi, Gazd. Tanácsadó Zrt. 000118 IFRS IFRS000154 2014. 12. 09.
LIMIT AUDIT Adó- és Könyvszakértő Kft. 002567 Költségvetési KM003028 2014. 12. 09.
LIMIT AUDIT Adó- és Könyvszakértő Kft. 002567 IFRS IFRS000149 2014. 12. 09.
NÓRIA Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Kft. 001589 IFRS IFRS000144 2014. 12. 09.
PA AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 004166 Pénzügyi intézményi T004166 2014. 12. 09.
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 000645 IFRS IFRS000152 2014. 12. 09.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara felvételi bizottsága – figyelemmel a 2007. évi LXXV. törvény 51. §-ában, valamint a minősítési szabály-
zat, valamint a IV. fejezetében foglaltakra – az alábbi könyvvizsgáló cégek minősítését a Kkt. 52. (1) b) pontjára hivatkozással visszavonja.

Minősített kamarai tag/könyvvizsgáló cég neve Nyilvántartási szám Minősítés Minősítés száma Visszavonás kelte
Ditrói Jánosné 002615 Költségvetési KM000979 2014. 12. 09.
Ditrói Jánosné 002615 Pénzügyi intézményi E-002615 2014. 12. 09.
Illés Zoltánné 004928 Költségvetési KM001553 2014. 12. 09.
Kovácsné Horváth Éva 000816 Költségvetési KM000476 2014. 12. 09.
Kovácsné Horváth Éva 000816 Pénzügyi intézményi E-000816 2014. 12. 09.
Kovácsné Horváth Éva 000816 Pénztári EPT000816 2014. 12. 09.
Kovácsné Horváth Éva egyéni vállalkozó 003371 Költségvetési KM002699 2014. 12. 09.
Kovácsné Horváth Éva egyéni vállalkozó 003371 Pénzügyi intézményi T-003371 2014. 12. 09.
Kovácsné Horváth Éva egyéni vállalkozó 003371 Pénztári TPT003371 2014. 12. 09.
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gazdasági Társaságok áT-
alakulása, dEvizás könyv-
vEzETésű cég BEolvaszTá-
sa, TErvEzETT oszTalék a 
vagyonmérlEgBEn

Átalakulás könyvvizsgálata kapcsán az 
alábbi helyzettel találkoztam: Tételezzük 
fel az alábbi vállalat-összeolvadási folya-
matot: 
•  „A” vállalat – beolvasztó gazdasági 

társaság: = üzleti év a naptári évvel 
megegyezik = könyvvezetés devizája: 
HUF 

•  „B” vállalat – beolvadó gazdasági társa-
ság: = üzleti év a naptári évvel megegyezik 
= könyvvezetés devizája: EUR 

•  Vagyonmérleg-tervezet mérlegforduló- 
napja: 2014. 06. 30. 

•  Összeolvadás tervezett dátuma: 
2014. 12. 31. 

•  Végleges vagyonmérleg cégbírósági letét-
be helyezésének határideje: 2015. 03. 31. 

•  Beolvadó gazdasági társaság tevékeny-
séget lezáró beszámolójának közzétételi 
határideje: 2015. 03. 31 

•  Beolvadó gazdasági társaság 2014. évi 
éves beszámolójának közzétételi határide-
je: 2015. 05. 31. 

Az „A” vállalat HUF-ban, míg a „B” vál-
lalat EUR-ban vezeti a könyveit. A vagyon-
mérleg-tervezetet a beolvasztó társaság 
könyvvezetési devizájában kell elkészíteni, 
vagyis HUF-ban. Az átvevő és beolvadó is 
jelentős (milliárdos) osztalékot tervez fizet-
ni a 2014. üzleti év után.

Megfelelő-e az eljárás, ha a beolvadó 

„B” vállalat EUR-ban elkészített vagyon-
mérleg-tervezetét 2014. 06. 30. forduló-
nappal a devizás áttérés szabályainak al-
kalmazásával először átfordítják HUF-ba, 
és ez alapján a társvállalati kapcsolatok 
kiszűrésével készítik el az átalakulással 
létrejövő gazdasági társaság vagyonmér-
leg- tervezetét? Kapcsolódó kérdés, hogy a 
„B” vállalat jegyzett tőkéjének HUF-ban 
történő meghatározása során melyik árfo-
lyam használata javasolt, illetve engedélye-
zett, illetve hogy ki jogosult arról dönteni. 
További kérdés, hogy a vagyonmérleg terve-
zetében lehetőség van-e, illetve szükséges-e 
szerepeltetni az év végére tervezett oszta-
lékfizetést az erre vonatkozó tulajdonosi 
szándéknyilatkozat vagy egyéb dokumen-
tum alapján. És ki döntsön az osztalékról? 
Külön-külön (azaz még a beolvadás előtti 
pillanatban), vagy már a beolvasztó (azaz 
a beolvadás utáni pillanatban)? Ebből 
következik az a kérdés is, hogy: lehetőség 
van-e arra, hogy eltérés legyen ez alapján 
a végleges vagyonmérleg (március 31-i) és 
a közzétételre kerülő éves beszámoló (má-
jus 31.) között? Ha nem, akkor szerepeltet-
hető-e a tervezett osztalékkötelezettség a 
március 31-i végleges vagyonmérlegben a 
tulajdonosi szándéknyilatkozat alapján (a 
végleges döntés, május 31. előtt) ? 

Az általam gondolt válasz benne van a 
kérdésben. A „B” vállalat jegyzett tőkéjé-
nél – döntéskori MNB-árfolyam? Vagy vá-
lasztott, rögzített árfolyam? Ki dönthet az 
árfolyamról? Beolvasztó? Beolvadó? Együt-
tesen? Van rá előírás? Szerintem eltérhet a 
dec. 31-i végleges átalakulási vagyonmérleg 

a dec. 31-i évzáró beszámoló összevont mér-
legétől – pl. épp az elfogadott osztalék miatt 
(de ez nem elegáns), és nem tudom, hol le-
hetne magyarázni ezt az eltérést (a végleges 
átalakulási vagyonmérlegnek nincs kiegé-
szítő melléklete, ill. az átalakulással létrejö-
vő beolvasztás utáni évzáró beszámolóban 
pedig nem szerepelnek az átalakulási va-
gyonmérlegek)! Persze ettől függetlenül le-
het utalni rá a végleges beszámoló kiegészí-
tő mellékletében!? Az is logikus lehet, hogy 
mivel az osztalékról már az összeolvadás 
után döntenek, az átalakulási mérlegekben 
még ne legyen benne, csak az átalakulással 
létrejött összevontban (május 31-i), csak 
akkor igen nagy eltérés lenne (milliárdos) 
az osztalék miatt a saját tőkénél és a kötele-
zettségeknél a végleges vagyonmérleg és az 
évzáró beszámoló mérlege között.

a számviteli törvény (2000. évi c. tör-
vény) 140. § (1) bekezdése szerint:
Sajnos a feltett kérdésekre nincs egyértel-
mű válasz a rendelkezésre álló jogszabá-
lyokban, így a válaszok megfogalmazása 
során jelentős részben hasonló jellegű 
szabályokból lehet csak kiindulni.

A vagyonmérleg-tervezetek pénzne-
mé nek a meghatározása során (a mikro-
gazdálkodói beszámolóról szóló kor-
mányrendelet analógiája alapján) az 
átve vő gazdasági társaság beszámoló-
készítési szabályaiból kell kiindulni. En-
nek megfelelően, mivel a kérdés szerint 
az átvevő társaság forintban készíti a be-
számolóját, a vagyonmérleg-tervezetet is 
forintban kell összeállítani. Az euróban 

A Könyvvizsgáló Kérdez, A Konzultációs 
szolgálAt válAszol
az alábbiakban a konzultációs szolgálathoz beérkezett érdekesebb, szakmailag fontos kér-
déseket tesszük közzé. Felhívjuk figyelmüket, hogy a konzultációs szolgálat szakértőjének szak-
mai véleménye a jelenlegi jogszabályok alapján jóhiszeműen kialakított, kollégák közti szakmai 
véleménycserének és álláspontnak tekinthető, nem tükrözi a kamara hivatalos véleményét. 
Továbbra is várjuk kérdéseiket, melyeket kizárólag a honlapon keresztül, az erre rendszeresített 
űrlapon (annak minden pontját kitöltve) tehetnek fel.

Konzultáció
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történt könyvvezetés alapján a Számviteli 
törvény (2000. évi C. törvény) 145., illet-
ve 147. §-ában megfogalmazottak szerint 
kell eljárni (áttérés napi MNB-árfolyamot 
kötelező használni az átszámítás során, 
kivéve az Szt.-ben felsorolt eseteket). 
Célszerű külön elvégezni az átszámítást, 
elkészíteni forintban a mérleget, majd ez 
alapján összeállítani a jogelőd társaság 
vagyonmérleg-tervezetét az általános 
szabályok szerint. A jegyzett tőke forint-
összegének meghatározására természe-
tesen a jogelőd társaság tulajdonosai 
jogosultak, annak összegét a vagyonmér-
leg-tervezet elfogadásakor fogadják el.

A vagyonmérleg-tervezethez forintra 
történt átszámítás természetesen nem 
jelenti azt, hogy a társaság a 2014-es be-
számolóját már forintban fogja elkészíte-
ni, a 2014-es üzleti évről továbbra is eurós 
könyvvezetéssel alátámasztott, euróban 
készült beszámolót kell összeállítani. 

Ezen beszámoló mérlegének adatait kell 
majd a végleges vagyonmérleg összeállí-
tásához ismételten átszámítani.

Az osztalék megítélésében nem eny-
nyire egyértelmű a helyzet. A végleges 
vagyonmérleg a beszámoló részét képe-
ző mérlegtől nem térhet el, mindkettőt 
a fordulónapra vonatkozó leltárral kell 
alátámasztani. Megoldást az jelenthet-
ne, ha a beszámolókat még a végleges 
vagyonmérlegek elkészítése és letétbe 
helyezése előtt elfogadják. A megszűnő 
társaság esetében azonban az osztalék-
ról szóló döntésnél figyelembe kell venni 
a ptk. idevágó szabályozását. A ptk. 3-as 
könyvének 185. § (1) bekezdése szerint: 
„Osztalékra az a tag jogosult, aki az 
osztalékfizetésről szóló döntés megho-
zatalának időpontjában a társasággal 
szemben a tagsági jogok gyakorlására 
jogosult.” Mivel a beolvadó társaság az 
átalakulás napjával megszűnt, álláspon-

tom szerint a fordulónapot követően 
osztalékfizetésről már nem dönthetnek 
a korábbi tulajdonosok. Az átvevő társa-
ság esetében természetesen a március 31. 
előtti döntés megalapozza azt, hogy ezen 
osztalék összege megjelenjen a végleges 
vagyonmérlegben.

Fentiek alapján a vagyonmérleg-terve-
zetben várható osztalék a beolvadó társa-
ság esetén nem releváns kérdés. Az átve-
vő társaság sem szerepeltethet osztalékot 
a vagyonmérleg-tervezetben, mert év 
közben csak osztalékelőleg meghatározá-
sára van lehetőség, ennek összege viszont 
nem érinti a saját tőke értékét. Abban az 
esetben, ha osztalékelőlegről döntöttek 
június 30-a előtt a tulajdonosok és még 
nem történt meg a kifizetés, akkor az 
ebből következő követelést és kötelezett-
séget természetesen meg kell jeleníteni 
a vagyonmérleg-tervezetben (ez viszont 
megint csak nem érintheti a saját tőkét).

pá Lyá z ATI FELHÍ VáS
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottsága pályázatot hirdet

a 2015. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagának a kidolgozására,
valamint az oktatók felkészítésére.

okTaTási Blokk: 8×45 perc

pályázaTi FElTéTElEk: pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok és intézmények is.

a pályázaTnak TarTalmaznia kEll: a pályázó adatain kívül a témavázlatot, a kidolgozásban részt vevő szakem-
berek (szerzők) felsorolását, valamint a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot.  A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást 
az MKVK oktatási bizottságának munkatársai adnak. A pályázatokat az MKVK oktatási bizottságához kell benyújtani sze-
mélyesen vagy postai úton. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. 

A pályázat beadásának határideje: 2015. február 20.
A pályázat elbírálása: 2015. március 20.

A szerződés megkötése: 2015. március 31.
A lektorált oktatási anyag elkészítésének határideje: 2015. május 22.

Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottsága, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.  
A borítékon kérjük feltüntetni: „szakmai továbbképzés oktatási anyaga”.

e-mail: oktatas@mkvk.hu
MKVK OKTATáSI BIzOTTSágA
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Mint ahogy arról a korábbiakban is be-
számoltunk, a 2014. szeptember 26-i kül-
döttgyűlés a kamara működésének racio-
nalizálására irányuló elnökségi javaslat 
alapján, a megváltozott gazdasági és jogi 
környezetre tekintettel és a közvetlen 
kamarai szolgáltatások költségeihez iga-
zodva 2015. január 1-jei hatállyal módosí-
totta az alapszabályt, és a szüneteltető 
tagsági jogállású kamarai tagok tagdíját, 
valamint az aktív kamarai tagok alaptag-
díját egységesítette. Az alapszabályban 
egyértelműsítésre került továbbá, hogy az 
előlegezés alapját a kamara immáron 15 
éve változatlan számlázási gyakorlatának 
megfelelően a megelőző évi teljes tagdíj 
(hozzájárulási díj) képezi azzal, hogy a 
könyvvizsgáló cégek hozzájárulási díja az 
előző naptári évi teljes nettó árbevételhez 
(egyes cégeknél az adóalapba számító be-
vételhez, illetve az értékesítés nettó árbe-
vételéhez) igazodik. 

a számlák befizetési határideje: 
2015. január 31.
a kamara számlaszáma: 
12010855 - 01283148 – 00100002

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, 
hogy az alapszabály 191. pontjának ér-
telmében a könyvvizsgáló cég a hozzájá-
rulási díjból a cég tagjai és a cég alkalma-
zásában álló könyvvizsgálóktól átvállalt 
és a kamarának befizetett alaptagdíj 50 
százalékát csak a határidőben érkezett be-
fizetések esetében jogosult levonni. Ameny-
nyiben a befizetés késedelmesen, a területi 
szervezet írásbeli felszólításában rögzített 
15 napos fizetési póthatáridőt követően 
érkezik be, a kedvezmény visszavonásra, 
a levont összeg a könyvvizsgáló cég felé 

kiszámlázásra kerül. Ha nem kapta meg 
a számlát, kérjük, jelezze azt a helyi szer-
vezetének, vagy a kamara ügyfélszolgála-
tának e-mailben (ugyfelszolgalat@mkvk.
hu) vagy telefonon: 473-4530 vagy 473-
4531-es telefonszámon, hogy le tudjuk 
egyeztetni a nyilvántartásunkban szereplő 
e-mail címét.

Asz. 141. pontja értelmében: 
141. A jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységet szünetelte-
tő kamarai tag könyvvizsgáló fix összegű 
alaptagdíjat fizet, melynek összege 45 ezer 
forint/év.

Asz. 146. pontja értelmében: 
146. A tagdíj fizetésének rendje: a kamarai 
tag könyvvizsgáló tárgyév január 31-éig 
előleget köteles fizetni, melynek össze-
ge az érintett kamarai tag könyvvizsgáló 
megelőző évi tagdíjának 50%-a. A tagdíj 
fennmaradó részét a tárgyévben július 31-
ig kell megfizetni. Az ehhez szükséges, a 
tárgyévet megelőző év adatait tartalmazó 
adatszolgáltatást az elnökség eltérő hatá-
rozatának hiányában a tárgyévben június 
hó 10-ig kell teljesíteni. A tagdíj késedel-
mes megfizetése esetén a tag a késedelem-

be esés időpontjától kezdve a ptk. szerinti 
késedelmi kamat fizetésére kötelezett.

Asz. 190. pontja értelmében: 
190. A kamaránál nyilvántartásba vett 
könyvvizsgáló cég hozzájárulási díja a cég 
előző naptári évi teljes nettó árbevétele – a 
személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó 
könyvvizsgáló cégeknél az adóalapba be-
számító bevétel, a kisadózó könyvvizsgáló 
cégeknél az értékesítés nettó árbevétele – 
után számított 0,7 százalék, amely díj nem 
lehet kevesebb  31 000 forint/évnél. Az egy-
szerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá 
tartozó könyvvizsgáló cégeknél is az álta-
lános forgalmi adó nélkül számított árbe-
vétel képezi a hozzájárulási díj alapját. Az 
újonnan nyilvántartásba vett könyvvizs-
gáló cégek a nyilvántartásba vétel során, 
a nyilvántartásba vétel évében a hozzájá-
rulási díj alapszabályban meghatározott 
legkisebb összegének időarányos részét 
kötelesek megfizetni, majd a következő évi 
hozzájárulási díj számítása során az előző 
évben nyilvántartásba vett könyvvizsgáló 
cég árbevételeként a kamarai nyilvántar-
tásba vételt követően folytatott tevékeny-
ségből származó teljes nettó árbevételt kell 
megfelelően figyelembe venni.

tájéKoztAtás A 2015. évi i. Félévi tAgdíjAKról
január 19-én kiküldésre kerültek a 2015. i. félévi tagdíjról, valamint hozzájárulási díjról szóló szám-
lák a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címekre. a számlákat ügyfélkapus bejelentkezést követően 
tölthetik le a honlap bal oldalán megjelenő dokumentumok menüpontból. (a bal oldali menüt bejelent-
kezés után a saját névre, illetve – ahol van – a társaság nevére kattintva lehet elérni.)

KAMArAi KözleMényeK
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