Az alapszabály módosítása
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV.
törvény módosításaira tekintettel a 2005. december 3-i küldöttgyűlés módosításokat fogadott
el a kamara alapszabályában. (Vastag, dőlt betűvel jelölve a módosított részek.)
II. fejezet
A kamara feladatai
19. A kamara érvényre juttatja a kktv. és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelést a
tagok, a könyvvizsgálói társaságok nyilvántartásba vétele során. A kamara nyilvántartja a
kamarai tagokat és a könyvvizsgálói társaságokat. A kamara a kktv. 25. §-a szerint
gondoskodik arról, hogy a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplők közérdekből nyilvános
adatairól bárki tájékoztatást kaphasson. A nyilvántartásba felvett személy a személyére
vonatkozóan nyilvántartott adatokat megtekintheti. A kamara kidolgozza a biztonsági
okmányok (a kamara szabályzata alapján a kamarához benyújtott és általa kezelt személyi,
vállalkozói okmányok, okiratok, továbbá a könyvvizsgálói engedély és igazolvány, valamint
az okleveles könyvvizsgálói oklevél) kezelésének és megőrzésének rendjét.
21. A kamara a kktv. 3. §-ában foglaltakon feül ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket
más törvény a feladatkörébe utal. A kamarai hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit a
kktv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
IV. fejezet
A kamara szervezete és működése
Elnökség
121. Az elnökség kizárólagos feladata:
(A szövegbe új f) pont épül be, egyidejűleg a jelenlegi f)-i) pontok g)-j) pontokra változnak)
f) határozathozatal a kamarai tagok, illetve a könyvvizsgálói társaságok
nyilvántartásából való törlés kérdésében.
Elnök
151. Az elnök az ellenőrzési bizottság kivételével irányítja és ellenőrzi a kamara
bizottságainak tevékenységét. Az elnök határozatot hoz az etikai eljárás megindításáról, az
etikai eljárás megindításának elutasításáról, valamint az etikai eljárás kktv. 60 § (4)
bekezdése szerinti felfüggesztéséről.
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Általános alelnök
155.
Figyelemmel kíséri a kamarai tagok könyvvizsgálói tevékenységét, az etikai
szabályzatban foglaltak végrehajtását. Ennek keretében az elnökségi ülésre előkészíti az etikai
bizottság által hozott határozatok, illetőleg az etikai eljárás megindítását elutasító határozat
ellen benyújtott fellebbezéseket, szükség esetén gondoskodik az elnökségi ülés soron kívüli
összehívásáról. Gondoskodik az etikai szabályzatnak a küldöttgyűlés elé terjesztéséről.”

A módosítások 2006. február 1. napján lépnek hatályba.
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