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TAGSÁG
A helyi szervezet taglétszáma és a nyil-
vántartásba vett társaságok száma az 
1. sz. táblázatban bemutatottak sze-
rint alakult. Megállapítható, hogy helyi 
szervezetünk taglétszáma csökkenő 
tendenciát mutat. (táblázat)

Tagságunkból költségvetési minősí-
téssel 63 fő, pénztári minősítéssel 1 fő, 
pénzügyi intézményi minősítéssel 15 
fő, míg IFRS-minősítéssel 6 fő rendel-
kezik. Tagjaink közül az Adótagozat-
ban 14 fő, az Igazságügyi könyvszak-
értői tagozatban 18 fő, a Költségvetési 
tagozatban 18 fő, a Pénz- és Tőkepiaci 
tagozatban 12 fő, a Könyvelői tagozat-
ban 4 fő, míg az Informatikai tagozat 
munkájában 3 fő vesz részt.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
Rendszerint évente egy alkalommal 
tartunk taggyűlést, ahol az elnökség 
beszámol a megyei szervezet előző év-
ben végzett munkájáról, a helyi költség-
vetés végrehajtásáról. A taggyűlés dönt 
a helyi szervezet pénzügyi tervének 
jóváhagyásáról. Tájékoztatást adunk a 
könyvvizsgálókat foglalkoztató fontos 
és aktuális szakmai és kamarai kér-
désekről. Taggyűléseinkre a kamara 
elnökét mindig meghívtuk, szakmai 
előadását igen nagy érdeklődés kísérte. 
A határozatképesség minden taggyűlé-
sen biztosított volt.

A helyi szervezetet 5 fős elnökség irá-
nyítja. Elnökségi üléseket évente általá-
ban 6 alkalommal tartunk, az elnökség, 
valamint a küldöttek, bizottsági tagok 
részvételével. Megtárgyaljuk többek 
között a helyi szervezet éves pénzügyi 

és eredménytervét, a szakmai tovább-
képzési tervet, a kötelező oktatás bo-
nyolítását, értékelését, a kamara mű-
ködésével kapcsolatos egyéb teendőket.

A kamara küldöttgyűlésébe helyi 
szervezetünk 4 főt delegált, közülük egy 
fő, Földesi Emma, 2014-ben lemondott 
megbízatásáról. Helyébe új küldöttet 
még nem választott a taggyűlés.

Az MKVK állandó bizottságainak 
munkájában helyi szervezetünk is fel-
adatot vállalt. Az Oktatási Bizottságban 
Jacsmenik Gyula, a Szakértői Bizottság-
ban Kállay Ferenc képviseli megyénket. 
Az országos elnökség kibővített ülésein 
a megyei elnök, illetve a helyettese min-
den alkalommal részt vett.

Helyi szervezetünk a kamarai tör-
vényben, az alapszabályban és az 
egyéb önkormányzati szabályzatok-
ban meghatározott feladatokat látja el. 
Ezek közül a helyi szervezethez tartozó 
tagokkal történő folyamatos kapcsolat-
tartás, a tagi nyilvántartások vezetése, 
tagok számára szakmai konzultációs le-
hetőség biztosítása, a partnerszerveze-
tekkel való folyamatos kapcsolattartás, 
a helyi szervezet taggyűléseinek, elnök-
ségi, bizottsági üléseinek előkészítése, 
folyamatos munkakapcsolat a Főtitkári 

Hivatallal, a napi adminisztrációs fel-
adatok ellátása (gazdasági ügyintézés, 
levelezések, statisztikák összeállítása, 
kreditpontok vezetése, minősítések 
követése, kintlévőségek kezelése stb.), 
a kötelező oktatások szervezése a he-
lyi szervezet tagjainak, egyéb tovább-
képzések szervezése elsősorban a ta-
goknak, illetve a könyvvizsgált cégek, 
önkormányzatok számviteli, pénzügyi 
vezetőinek, helyi infrastruktúra bizto-
sítása a minőség-ellenőrzési folyamat-
ban és a bizományosi tevékenység 
(szakkönyvek értékesítése) végzése 
emelendő ki.

A helyi szervezet elnöksége folyama-
tosan figyelemmel kíséri a megyében 
működő könyvvizsgálók tevékenysé-
gét. A minőségvizsgálat lefolytatásá-
hoz a tag kérésére a helyi szervezet 
külön helyiséget biztosít, amelyet a ta-
gok több alkalommal is igénybe vettek. 
A minőség-ellenőrzésre kijelölt szemé-
lyek és más érdeklődő tagok részére – 
minőségellenőrök bevonásával – rend-
szeresen felkészítést tartunk.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
A szakmai továbbképzési tervünk ki-
alakításánál fő szempont volt, hogy 

BESZÁMOLÓ AZ MKVK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
SZERVEZETE MUNKÁJÁRÓL
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2013. június 12-én szá-
molt be az előző évek munkájáról, ezért jelen beszámoló elsősorban az elmúlt évben történt 
események bemutatását célozza.

KAMARAI BESZÁMOLÓ

1. táblázat

Megnevezés 2011. 2012. 2013. 2014.  
10. 31.

Változás az 
előző évhez

Aktív tagok (fő) 134 132 127 123 -4

Szüneteltető tagok (fő) 72 72 74 72 -2

Összesen (fő) 206 204 201 195 -6

Társaságok 71 72* 70* 66* -4
* A kimutatás nem tartalmazza az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cégeket (60 cég)
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megyén belül törekszünk minél több 
színvonalas előadást szervezni, mellyel 
a törvény által előírt kreditpontok min-
denki által helyben megszerezhetőek. 
A szakmai programok a tagok részére 
ingyenesek, melyet a kamara honlapján 
is közzéteszünk. Minden esetben kül-
dünk meghívót a szomszédos megyék 
területi szervezetei részére is.

A speciális minősítéssel rendelkező 
könyvvizsgálók részére költségvetési, 
pénzintézeti előadást is szerveztünk, 
melyen több, más megyei könyvvizs-
gáló is részt vett. Rendezvényeinkre 
meghívjuk a megyénkben tevékenyke-
dő számviteli, adóügyi szakembereket 
is, mely számukra „fizetős” előadást 
jelent. A jó színvonalú előadásoknak 
és előadóknak köszönhetően egyre 
többen igénybe veszik ezt a lehetősé-
get. Kötelező oktatás minden évben 
4 csoportban történik, amely megfele-
lő feltételeket biztosít tagjaink részére. 
A csoportbeosztásnál minden esetben 
figyelembe vesszük a tagok által megje-
lölt időpontokat.

TAGOKNAK NYÚJTOTT 
 SZOLGÁLTATÁSOK 
A helyi területi szervezethez tartozó 
tagokkal a kapcsolattartás elsősorban 
e-mail segítségével történik. Minden 
tagunk rendelkezik internet elérhető-
séggel, melynek segítségével rendsze-
resen tájékoztatjuk tagjainkat az aktu-
ális eseményekről, a kamarai működés 
időszerű kérdéseiről.

Tagjaink kifejezetten igénylik a ka-
marai szolgáltatások helyben történő 
igénybevételi lehetőségét. Ez min-
denekelőtt a tagok számára szakmai 
előadások szervezésében és konzultá-
ciós lehetőség biztosításában jelenik 
meg. A szakmai napok szervezése el-
sősorban a helyi szervezetre hárul, az 
MKVK Oktatási Központ Kft.-vel való 
együttműködésben rejlő tartalékokat 
még nem sikerült megfelelően kiaknáz-
ni. Komoly igény jelenik meg a tagok 

részéről a kreditpontok teljesítésével 
összefüggő figyelemfelhívás biztosí-
tása, valamint az adatszolgáltatással 
összefüggő feladatok teljesítésének se-
gítése iránt. A segítségnyújtás részben 
szakmai, illetve igény szerint technikai 
jellegű. A helyi szervezet közreműkö-
dése is hozzájárul ahhoz, hogy a tagok 
szinte kivétel nélkül hibátlanul tesznek 
eleget az adatszolgáltatási kötelezettsé-
geiknek.

Tagjaink pozitívan értékelik a helyi 
szervezet minőségvizsgálattal össze-
függő támogatását. Ez a támogatás 
– tagjaink igénye szerint – az ellenőr-
zés lefolytatásához külön helyiség biz-
tosítását, valamint a sztenderdeknek 
megfelelő munkavégzéssel és minőség 
ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai fel-
készítést jelenti. 2013. és 2014. években 
1, illetve 2 alkalommal szerveztünk 
külön ilyen jellegű előadást és konzul-
tációt. 

A szakmai programok mellett igye-
keztünk a könyvvizsgálók összefogá-
sára egyéb rendezvényeinken. A deb-
receni nyári színházi esték keretében 
szerveztünk a tagjainknak színházláto-
gatást, amelynek a költségéhez a helyi 
szervezet – ha szerény mértékben is, de 
– hozzájárult.

A HELYI SZERVEZET 
 GAZDÁLKODÁSÁT ÉRINTŐ 
ADATOK BEMUTATÁSA
Bevételeink döntő hányadát az alapsza-
bály szerint a helyi szervezetnek áten-
gedett tagdíj és hozzájárulási díj képezi, 
melyet kiegészítünk a vállalkozási tevé-
kenység bevételével és az egyéb bevéte-
lekkel. Megpróbálunk minél több „fize-
tős” számviteli szakembert is meghívni 
az előadásainkra. Emellett az MKVK 
Oktatási Központ Kft.-vel bizományo-
si szerződést kötöttünk szakkönyvek 
értékesítésére. Kiadásaink legjelentő-
sebb tételei: a szakmai rendezvények 
költsége, az előadótermek bérleti díja, 
az adminisztratív munkatárs személyi 

jellegű ráfordításai, valamint az iro-
davásárláshoz felvett belső hitel és ka-
mattörlesztés anyagi terhe. A tagjaink 
részére a könyvvizsgálatot támogató 
szoftverek megvásárlásához egységes 
mértékű támogatást biztosítunk.

A HELYI SZERVEZET MŰKÖ-
DÉSI ADATAI, A SZEMÉLYI ÉS 
TÁRGYI FELTÉTELEK
Helyi szervezetünk működéséhez a 
személyi és tárgyi feltételek alapvetően 
biztosítottak. Tevékenységünket 2007 
óta saját irodánkban végezzük, ahol az 
adminisztratív feladatokat 1 fő 8 órás 
munkaidőkeret mellett látja el. Az 55 
m2-es ingatlan – mely alkalmas a tes-
tületi ülések, szakmai konzultációk és a 
minőség-ellenőrzés helyszínének a biz-
tosítására is – vételára 11 500 E forint 
volt, melynek megvásárlásához a helyi 
szervezet 8 millió forint összegű belső 
hitelt vett igénybe az MKVK központjá-
tól. A belső hitel eredeti lejárata 2014. 
december 31-e volt, helyi szervezetünk 
azonban 2014. október 30-án teljes egé-
szében visszafizette a központtól felvett 
belső hitel még fennálló részét is.

Helyi szervezetünk technikai felsze-
reltsége elfogadható színvonalú, ki-
elégítően támogatja a helyi feladatok 
ellátását. A Főtitkári Hivatal és helyi 
szervezetünk közötti munkakapcsolat 
igen jónak mondható, a hivatal munka-
társai is megfelelően támogatják min-
dennapi munkánkat. 

A jövőben is törekszünk a helyi szer-
vezetünkre háruló feladatok maradék-
talan ellátására, a helyi közösség tagjai 
szakmai felkészültségének emelésére 
annak érdekében, hogy növeljük a ka-
mara és tagjai presztízsét és erősítsük 
a könyvvizsgálók iránti bizalmat.

Ratku Antal 
az MKVK Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezet elnöke

KAMARAI BESZÁMOLÓ
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Tájékoztatás a 2015. február hónapban átvezetett státuszmódosításokról
Név A módosítás dátuma Tagsági szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

Főfoglalkozásúból tagságát szüneteltetőbe

Szántó Csaba 2015. 02. 10. 007107 Budapest Kérelemre

Szüneteltetőből főfoglalkozásúba

Brodszki Attila 2015. 02. 10. 005510 Pest Kérelemre

Illés Edit 2015. 02. 10. 000782 Budapest Kérelemre

Dr. Pálffy Imre Péter 2015. 02. 10. 001297 Pest Kérelemre

Tóth Imre 2015. 02. 10. 002553 Budapest Kérelemre

Megszűnt tagsági viszony

Bácskainé Mecséri Ildikó 2015. 01. 20. 004295 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

Balogh Imréné 2015. 02. 03. 001682 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre

Berta Attiláné 2015. 02. 06. 004307 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

Ébner Vilmosné 2015. 01. 30. 000451 Fejér Kérelemre

Erdősi György 2015. 01. 23. 006575 Budapest Kérelemre

Falusi Tamásné 2015. 01. 22. 000349 Fejér Kérelemre

Fekete Józsefné 2015. 01. 28. 002787 Békés Kérelemre

Guba László 2015. 01. 21. 000794 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre

Gulyás Zsuzsanna 2015. 02. 10. 006681 Veszprém Hivatalból

Gyárfásné Imre Éva Klára 2015. 02. 09. 006629 Fejér Kérelemre

Harangi Józsefné 2015. 01. 26. 005947 Pest Kérelemre

Horváth József 2015. 02. 06. 001004 Zala Kérelemre

Horváthné Böröcz Anna 2015. 02. 28. 004588 Bács-Kiskun Kérelemre

Huberné Kuncsik Zsuzsanna 2015. 02. 04. 000455 Zala Kérelemre

Jung Erzsébet 2015. 01. 27. 000687 Veszprém Kérelemre

Kiss Zoltánné 2015. 01. 22. 004550 Borsod-Abaúj-Zemplén Kérelemre

Kothencz Ede János 2015. 02. 10. 006345 Csongrád Hivatalból

Kun Erzsébet Margit 2015. 01. 31. 005659 Budapest Kérelemre

Lénárd Györgyné 2015. 01. 26. 004395 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

Mányi Anikó 2015. 01. 23 005072 Budapest Kérelemre

Mikácsy Magdolna 2015. 01. 29. 003318 Budapest Kérelemre

Nagy Margit 2015. 01. 20. 004631 Budapest Kérelemre

Németh Pálné 2015. 01. 27. 000836 Jász-Nagykun-Szolnok Kérelemre

Pintér Jánosné 2015. 01. 28. 004435 Győr-Moson-Sopron Kérelemre

Semtei László 2015. 01. 29. 006586 Budapest Kérelemre

dr. Somorjai Zsolt 2015. 01. 22. 003631 Budapest Kérelemre

dr. Somorjai Zsoltné 2015. 01. 22. 003633 Budapest Kérelemre

Válintné Kalmár Judit 2015. 01. 19. 006357 Komárom-Esztergom Kérelemre

Zahoránné Csillag Mária 2015. 01. 28. 004672 Békés Kérelemre

Zsólyom Zsuzsanna 2015. 01. 29. 005283 Fejér Kérelemre

Név A módosítás dátuma Nyilvántartási szám Helyi szervezet A státuszváltozás oka

Nyilvántartásból törölt társaságok

A & W Audit Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 2015. 01. 14. 002587 Budapest Kérelemre

B & K AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2015. 02. 04. 001958 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kérelemre

MT AKTIVA Könyvvizsgáló Bt. 2015. 02. 02. 000844 Pest Kérelemre

„MÉRLEG” 2001. Könyvszakértő, Könyvelő és Adószakértő Kft. 2015. 01. 16. 001616 Veszprém Kérelemre

NEW ROYAL-CONTO Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft. 2015. 01. 29. 001298 Budapest Kérelemre
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FELVÉTELI BIZOTTSÁG HÍREI

Név Nyilvántartási szám Helyi szervezet Érvényesség kezdete
Nyilvántartásba vett társaságok
BBStandard Könyvvizsgáló Kft. 004226 Pest 2015. 02. 10.
T-Audit Könyvvizsgáló Kft. 004225 Budapest 2015. 02. 10.
VIZO AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Kft. 004227 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2015. 02. 10.

FIGYELEM!
Amennyiben a kamara nyilvántartásából bármilyen okból (kérelemre, hivatalból, elhalálozás) törölt kamarai tagok tagsági igazolványa nem kerül vissza a főtitkári hivatalba, vagy névvál-
tozás, 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, eltulajdo-
nították 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
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
Bárány Terézia 000428 IFRS IFRS000170 2015. 02. 10.
Horváth Sarolta 003448 Költségvetési KM003032 2015. 02. 10.
Káldi-Havasi Éva 007084 IFRS IFRS000165 2015. 02. 10.
Kovács Andrea 003950 Pénzügyi intézményi E003950 2015. 02. 10.
Papné Galba Márta 000299 IFRS IFRS000167 2015. 02. 10.
Sinkovicz Attila János 005047 Költségvetési KM003031 2015. 02. 10.
Vitéz Zsolt 000118 IFRS IFRS000166 2015. 02. 10.
BÖLCS Igazságügyi Adó- és Könyvszakértő Kft. 004222 Költségvetési KM003029 2015. 02. 10.
DIAMANT Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 000089 IFRS IFRS000169 2015. 02. 10.
ECONOMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft 000097 Költségvetési KM003030 2015. 02. 10.
KÖNYV-PROFIT Könyvvizsgáló Kft 000199 IFRS IFRS000168 2015. 02. 10.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága – figyelemmel a 2007. évi LXXV. törvény 51. §-ában, valamint a Minősítési Szabályzat
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
Balogh Marianna 005943 Költségvetési KM001512 2015. 02. 10.
Fenyvesi Gáborné 002142 Költségvetési KM001173 2015. 02. 10.
Dr. Kopácsy Erzsébet 002198 Költségvetési KM001183 2015. 02. 10.
Tóth Károlyné 004698 Költségvetési KM002106 2015. 02. 10.

2015. február 11-én 2 fő tett esküt a kamara elnöke előtt

Tagszám Név Helyi szervezet Cím
007289 Kardos Barbara Budapest 1164 Budapest, Gesztenye u. 9.
007288 Vilmányi Kiss Anett Adrienn Borsod-Abaúj-Zemplén 3529 Miskolc, Semmelweis u. 12.

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

A KÖNYVVIZSGÁLÓ KÉRDEZ, A KONZULTÁCIÓS 
SZOLGÁLAT VÁLASZOL
Az alábbiakban a konzultációs szolgálathoz beérkezett érdekesebb, szakmailag fontos kérdéseket tesszük 
közzé. Felhívjuk figyelmüket, hogy a konzultációs szolgálat szakértőjének szakmai 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 kizáró-
lag a honlapon keresztül, az erre rendszeresített űrlapon (annak minden pontját kitöltve) tehetnek fel.

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS 
TŐKEEMELÉSE
Az általam könyvvizsgált befektetési vállal-
kozás egy hosszan elhúzódó engedélyezési 
folyamatot követően 2014-ben kezdte meg 
tényleges tevékenységét, de ebben az évben 
még veszteséges lesz. A tulajdonos (egy kül-
földi társaság) úgy tervezi, hogy 2014-ben 
a várható veszteség miatti tőkevesztést – a 
tőkemegfelelési követelmények teljesíthető-
sége érdekében – a jegyzett tőke felemelésével 
kompenzálja. Mivel eddig a fizetőképesség 
fenntartását tulajdonosi kölcsönnel biztosí-
totta, úgy tervezi, hogy a tőkeemelés összegét 
nem utalja át a társaság működési bank-
számlájára (ezt már egyébként sem ellenőr-
zi a cégbíróság), hanem a tőkeemelés miatt 
a cége felé keletkezett tartozását a könyvelés-
ben kompenzálja a tulajdonosi kölcsön miatti 
követelésével. A tulajdonos ezzel a módszerrel 
meg kívánja takarítani a többszöri pénzuta-
lás költségét. (Átutalás Magyarországra, 
majd a tulajdonosi kölcsön visszautalása.)

Jogszerű-e a fenti megoldás? Ebben az 
esetben tekinthető-e a tőkeemelés pénzbeli 
hozzájárulás szolgáltatásának? Ha a tőke-
emelés mégis így valósulna meg (mert be-
jegyezné a cégbíróság), mi a könyvvizsgáló 
feladata, korlátozás nélkül elfogadhatja-e a 
2014. évi beszámolót? 

Véleményem szerint a tőkeemelés vázolt 
megoldása ellentétes a Bszt. 15. § (1) be-
kezdésével, mely szerint: „A befektetési vál-
lalkozás jegyzett tőkéje – figyelemmel a (2) 
bekezdésben foglaltakra – kizárólag pénz-
beli hozzájárulással szolgáltatható.” Éppen 
ezért, a tervezett megoldás esetén olyan je-
lentős (felügyeleti ellenőrzési és szankcioná-
lási) kockázat keletkezik, amely veszélyeztet-

heti a társaság későbbi jogszerű működését, 
akár az engedélyét is. Ezt a könyvvizsgálónak 
legalább korlátozó záradékkal kell jeleznie. 
Jobb megoldásnak gondolom, ha a tulajdo-
nos társaság elengedi a követelését, s az így 
keletkezett rendkívüli bevétel (eredmény) 
kompenzálhatja a veszteséget, s így megaka-
dályozhatja a saját tőke csökkenését. [Ille-
tékfizetési kötelezettség sincs az Itv. 17. § (1) 
bekezdés n) pont második fordulata szerint.] 

Egyetértek a kérdező által megfogalmazott 
véleménnyel. A tulajdonos által, egy ko-
rábban nyújtott kölcsönnek a saját tőkébe 
történő konvertálása nem felel meg a Bszt. 
15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak. 
A tulajdonosi kölcsönnek mint követelés-
nek az apportja egy lehetséges megoldás 
lehetne a sajáttőke-követelmények telje-
sítésére, mivel a Ptk. általános szabályai 
ezt lehetővé teszik. A Bszt. azonban előír-
ja a pénzbeli hozzájárulási formával való 
teljesítést, ezért a követelés, mint nem 
pénzbeli hozzájárulási forma, nem jöhet 
szóba. A tulajdonosi kölcsön nem része a 
saját tőkének sem, ezért a saját tőkeelemek 
(ún. belső forrás) útján történő tőkeemelés 
kritériumainak sem felel meg. A lehetséges 
megoldás tehát az, hogy a felek pénzben 
rendezik a követeléseket és kötelezettsé-
geket, majd ezután kerülhet sor a pénzbeli 
hozzájárulás szolgáltatására. Önmagában 
a kompenzációt tehát nem tekinti a Bszt. 
elfogadható pénzügyi teljesítési formá-
nak, pedig ez valójában tényleg egy fizetési 
forma, és csak egy pénzkímélő megoldás 
lenne az ismertetett helyzetben. Értelem-
szerűen jó megoldás a követelés tulajdonos 
általi elengedése is, mivel az rendkívüli be-

vétel lesz a kötelezettnél és ezen keresztül 
részévé válik a mérleg szerinti eredmény-
nek és így a saját tőkének is. Az illetékfi-
zetési kötelezettség tekintetében a kérdező 
megjegyzése helytálló, a követelésre való-
ban nem kell illetéket fizetni.

A könyvvizsgálói vélemény tekinteté-
ben először azt kell megnézni, hogy a vál-
lalkozás kiegészítő mellékletében erről a 
kérdésről teljes körű tájékoztatást adott-e 
vagy sem. Ha a könyvvizsgáló megítélése 
szerint, figyelembe véve az 570. témaszá-
mú standardot, ez a közzététel maradék-
talanul megvalósult, akkor a jelentés csak 
minősítés nélküli lehet, és a jelentésében 
szerepeltetnie kell egy figyelemfelhívó be-
kezdést. Ha úgy ítéli meg a könyvvizsgáló, 
hogy ez a közzététel nem felel meg a stan-
dard előírásainak, akkor korlátozó véle-
ményt kell megfogalmaznia jelentésében. 
A két vélemény között az a nagy különb-
ség, hogy a cég bemutatta-e a kiegészítő 
mellékletében hiánytalanul a tőkeemelés 
tényét, a jogszabállyal való ellentmondást 
és az ebből fakadó esetleges jövőbeli követ-
kezményeket vagy sem. Ha ezt hiányosnak 
ítéli a könyvvizsgáló, akkor valóban korlá-
tozó véleményt kell kibocsátania.

Bszt. 15. § (1) A befektetési vállalkozás jegy-
zett tőkéje – figyelemmel a (2) bekezdésben 
foglaltakra – kizárólag pénzbeli hozzájáru-
lással szolgáltatható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli hozzá-
járulással esik egy tekintet alá, ha a jegyzett 
tőkét a befektetési vállalkozás jegyzett tőkén 
felüli vagyona terhére emelik fel, illetőleg 
a jegyzett tőke összege egyesülés, beolvadás, 
összeolvadás során kerül megállapításra.
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A MAgyAr Köny vvizsgálói KAMArA hivAtAlos lApjA

KEDVEZMÉNYES ÜZEMANYAGKÁRTYA A MAGYAR 
KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA TAGJAI RÉSZÉRE
A MOL és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara együttműködésének köszönhetően kialakításra került egy olyan 
üzemanyagkártya-konstrukció, mely kifejezetten a tagok tevékenységéhez igazodik és általa ésszerű, hosszú 
távon is tervezhető és tartható költségoptimalizáció valósulhat meg.

Elérhető kártyatípusok: 

GOLD KÁRTYA – ÚTITÁRS, HA NAGYBAN UTAZIK
Biztonság és sokoldalú szolgáltatás hazai és nemzetközi utakon
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai a MOL – Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara Gold Kártya használatával még kényelmeseb-
ben, gazdaságosabban és biztonságosabban intézhetik üzem-
anyag-vásárlásaikat.

Gold Kártyák előnyei
➡  kedvezményes listaár és kedvezményes szolgáltatások
➡  halasztott fizetés
➡  ingyenes Virtuális Kártya Központ
➡  hitelkeret
➡  egyedi beállítási lehetőségek

GREEN KÁRTYA
A MOL – Magyar Könyvvizsgálói Kamara Green Kártya Magyar-
ország legnagyobb töltőállomás-hálózatában biztosít kedvezmé-
nyes üzemanyag-vásárlást, használatával kényelmesen elérhetőek 
töltőállomási szolgáltatásaink és shoptermékeink. A Green Kártya 
egy előre feltölthető, személyre szabott PIN kóddal ellátott üzem-
anyag-kártya.

Green kártyák előnyei: 
➡  egyedi kedvezmény a bruttó töltőállomási árból 
➡  díjmentes kártyahasználat
➡  egyéni limit
➡  akár banki átutalással, akár közvetlenül a fizetés előtt a töltőál-

lomáson (készpénzes vagy bankkártyás befizetéssel) is feltölthe-
tő tetszőleges összeggel

A flottakártyák az alábbi egyedi beállításokkal rendelhetőek:
➡  rendszámra szóló kártya – A tankolás rendszeresen egy adott 

járműbe történik
➡  névre szóló kártya – Egy személy kizárólagos használatába kerül 

a kártya, aki  így bármilyen járműbe vásárolhat üzemanyagot.
➡  garázskártya – Név és rendszám 

ellenőrzése nélkül, tetszőleges gép-
jármű tankjába tankolható vele 
üzemanyag.

➡  hordós kártya – Név és rendszám 
ellenőrzése nélkül, tetszőleges gép-
jármű tankjába, valamint üzem-
anyag tárolására alkalmas edénybe 
vásárolható vele üzemanyag.

Bővebb információért látogasson el a kamara hon-
lapjára: www.mkvk.hu, vagy a http://mol.hu/hu/
autozzon-velunk/uzemanyagkartyak oldalra
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KÖNYVAJÁNLÓ

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Dr. BARTÓK NAGY ANDRÁS-ÉLETMŰDÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése a 19/2004. (12. 04.) Kgy. számú határozatával 
Dr. Bartók Nagy András-életműdíjat alapított – továbbiakban: életműdíj.

Az életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi 
területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, 

illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A díj posztumusz is odaítélhető.
Az életműdíjban részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.

Felkérjük az MKVK tagjait, hogy a felhívás mellékletét képező javaslatnak megfelelő formai és tartalmi követelmények figye-
lembevételével írásban tegyenek javaslatot arra a természetes személyre, akit 2015. évben méltónak tartanak az életműdíjra.

A javaslatot kérjük 2015. június 15-i beérkezési határidővel az MKVK Díjazó Testületéhez (MKVK Díjazó Testület  
– 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. 
Beérkezett ajánlatok hiányában a díjazó testület tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében. 

Budapest, 2015. február 11., a díjazó testület nevében
 Dr. Eperjesi Ferenc elnök

A jegyzet döntően azokra a tárgykö-
rökre mint jogterületekre vonatkozó 
ismereteket tartalmazza, amelyek a Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamara okleveles 
könyvvizsgálói szakképzési és vizsgasza-
bályzatában (a továbbiakban: szabályzat) 
rögzítettek. A jegyzetben az egyes tárgy-
körök ismeretei nem teljes körűen feldol-
gozottak, amely azt jelenti, hogy gyak-
ran kerül sor kiemelésekre a vonatkozó 
jogszabályokból, vagy a jogszabályban 
megállapított esetek közül csak egy vagy 
néhány eset szerepel, vagy csak jogsza-
bályokra, illetve jogszabályhelyekre tör-
ténik hivatkozás.
Annak ellenére, hogy a jegyzetben az 

egyes témakörök nem teljes részletes-
séggel találhatók meg, a napi munkájuk 
során mégis haszonnal, legalább eliga-
zodást segítő jelleggel forgathatják a hi-
vatásukat már gyakorló könyvvizsgálók 
és asszisztenseik, valamint a pénzügyi-
számviteli területen dolgozó szakembe-
rek (pl. mérlegképes könyvelők), illetve 
az ilyen szolgáltatás nyújtására jogosító 
szakképesítést szerezni kívánók egy-
aránt.
A jegyzet az új polgári törvénykönyvet sa-
játosan dolgozza fel, ami azt jelenti, hogy 
kizárólag azok az ismeretek és azok-
hoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok 
kerülnek bemutatásra, amelyek a sza-

bályzat alapján szükségesek. Ezek több 
részben (a III.-tól a VI.-ig) kaptak helyet 
azért, hogy az adott rész a többitől elkü-
lönülve, de abban a Ptk. vonatkozó és az 
ahhoz kapcsolódó külön jogszabályok is 
együttesen feldolgozva, egyféle zártság-
ban jelenjenek meg. Ezzel a vonatkozó is-
meretek könnyebb elsajátítását kívánjuk 
segíteni. Ugyanezen indok miatt kapott 
helyet a pénzmosás elleni ismeretek kö-
rében a vonatkozó bűncselekmény, amit 
kiemeltünk a büntetőjogi részből.
A könyv megvásárolható a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalában. 
További információ, megrendelés: Máté 
Anna - 473-4541; oktatas@mkvk.hu
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