
A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA  
ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
A 2006. május 13-ai küldöttgyűlés módosításokat fogadott el a kamara alapszabályában. 

(Vastag, dőlt betűvel jelölve a módosított részek.) 
 
 

IV. fejezet 
A KAMARA SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 
Küldöttgyűlés 

 
99. A kamara önkormányzati szabályzatai a következők: 
a)  a kamara küldöttgyűlésének ügyrendi szabályzata, 
b)  a választási szabályzat, 
c)  a felvételi szabályzat, 
d) a könyvvizsgálói társaságok kamarai nyilvántartásba vételére és annak 
    megszüntetésére vonatkozó szabályzat, 
e)  a mentori szabályzat, 
f)  az etikai szabályzat, 
g)  a minőség-ellenőrzési szabályzat, 
h)  a szakmai továbbképzési szabályzat, 
i)  a szakmai tagozatok létrehozásának és működésének szabályzata, 
j)  a kamara belső ellenőrzési szabályzata, 
k) a kamara tartalékolási szabályzata. 
Az előbbi szabályzatok az alapszabály szerves és elválaszthatatlan mellékleteit képezik. Más szabályzat 
ugyanilyen mellékletté válik, ha a küldöttgyűlés így határoz. 
 
101. A küldöttgyűlés dönt az alapszabály 33–34. pontjában meghatározott tagdíjak és hozzájárulások éves 
szinten számított összegének megosztásáról a kamara központi és a helyi szervezetek pénzügyi tervei között 
(továbbiakban a megosztás alapján a helyi szervezetet megillető bevételek: átengedett bevételek). 
 
A helyi szervezetnek átengedett bevételeket elvonni nem lehet, az abból elért megtakarításokat a helyi szervezet 
a következő pénzügyi években tevékenysége színvonalának növelésére fordíthatja. 
A kamara tartalékképzésének és felhasználásának részletes szabályait a tartalékolási szabályzat tartalmazza. 
 
102. Szempontok a tagdíjak, a könyvvizsgálói társaságok hozzájárulásának megállapításához. 
A tagdíjat és a hozzájárulásokat 
a) az éves pénzügyi tervvel összhangban kell megállapítani, 
b) a tagdíj és a tagsági viszonyt szüneteltetők díja fedezetet nyújthat megnevezett,  kötelező kamarai 
szolgáltatások ellenértékére is, 
c) a kamaránál nyilvántartásba vett társaságok hozzájárulási díja a társaság előző évi – a kktv. 26. és 27. § 
szerinti tevékenységből származó – teljes nettó árbevételének 0,7 százaléka.  
 
103. A társaságok által fizetett hozzájárulási díj legkisebb összege – beleértve az újonnan nyilvántartásba vett 
társaságok díját is – 31 000 Ft. A nyilvántartásba vétel évében az újonnan nyilvántartásba vett társaságok a 
hozzájárulási díj alapszabályban meghatározott legkisebb összegét kötelesek megfizetni, majd a következő évi 
hozzájárulási díj számítása során az előző évben nyilvántartásba vett társaság árbevételeként a kamarai 
nyilvántartásba vételt követően folytatott tevékenységből származó teljes nettó árbevételt kell megfelelően 
figyelembe venni.  
 

Általános alelnök 
 
156. A mentori rendszerbe való nyilvántartásba vételt, a tagfelvételt és a könyvvizsgálói társaságok 
nyilvántartásba vételét elutasító és megfellebbezett határozatokat előkészíti az elnökségi ülésre. 
 
A módosítások 2006. július 1. napján lépnek hatályba. 
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