
A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA  

ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

A 2007. július 14-i küldöttgyűlés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,  

a könyvvizsgálói tevékenységről és a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. 

törvény 202. §-ának  

(1) bekezdésére tekintettel módosításokat fogadott el a kamara alapszabályában.  

(Vastag, dőlt betűvel jelölve a módosított részek.) 

 

A tagsági viszony szünetelése 

55. A tagsági viszonyát szüneteltető tag tisztsége a kktv. 13. §-ának a) pontjában írt esetben a 

szüneteltetés bejelentésének napjával, a kktv. 13. §-ának b) pontjában írt esetben a szüneteltetésre 

okot adó körülmény bekövetkezésének napjával automatikusan megszűnik. A rendelkezést nem 

kell alkalmazni arra a tagsági viszonyát szüneteltető tagra, aki a kamara elnökségében a 

szüneteltető tagokat képviseli. A tagsági viszonyát szüneteltető tag jogosult a kamara 

küldöttgyűlésében a szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálókat képviselő küldött választásában 

részt venni, és ilyen küldötté választható. 

 

 

A helyi szervezet elnöksége 

73. A helyi szervezet elnöksége 3–5 főből álló testület, amelynek tagjait, közülük az elnökség 

elnökét, egy alelnökét a taggyűlés 4 évre választja meg. Az elnökség tagjává csak a helyi 

szervezethez tartozó, a kamarai tagságát nem szüneteltető kamarai tag válaszható meg. Az 

elnökség elnöke a helyi szervezet elnöke. Az elnökség elnökére az alapszabálynak a kamara 

tisztségviselőire [kktv. 44. §-ának (1) bekezdése] vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.  



 

Küldöttgyűlés 

96. A kamara legfőbb szerve a helyi szervezetek taggyűlésén, szüneteltető tagjainak gyűlésén – 

a választási szabályzat szerint – 4 évre megválasztott küldöttekből, illetve a kamara helyi 

szervezeteinek elnökeiből álló küldöttgyűlés.  

 

97. A küldöttgyűlés tagjai: 

a) a kamara helyi szervezeteinek elnökei, 

b) a kamara helyi szervezetéhez tartozó, a tagsági viszonyt nem szüneteltető kamarai tagok 

közül helyi szervezetenként választott 1–1 küldött, ha a helyi szervezethez tartozó, tagsági 

viszonyt nem szüneteltető kamarai tagok létszáma nem több 50 főnél, 

 

c) a kamara helyi szervezetéhez tartozó, a tagsági viszonyt nem szüneteltető kamarai tagok 

közül helyi szervezetenként választott 1–1 küldött, valamint 50 tagonként választott további 1–1 

küldött, ha a helyi szervezethez tartozó, tagsági viszonyt nem szüneteltető kamarai tag 

könyvvizsgálók létszáma meghaladja az 50 főt,  

d) a tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagok közül választott 10 küldött. 

 

A küldött visszahívása  

 

98. A küldöttgyűlésbe választott küldöttet az őt megválasztó helyi szervezet taggyűlése jogosult 

visszahívni. 

A visszahívást a helyi szervezethez tartozó kamarai tagok 20 százaléka – az ok(ok) 

megjelölésével – írásban indítványozhatja. A kamarai tagságát szüneteltető küldött 

visszahívását az őt megválasztó, választási szabályzatban meghatározott régió helyi 

szervezeteihez – a közép-magyarországi régió esetén a küldöttet megválasztó helyi szervezethez 

– tartozó, tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagok 20 százaléka indítványozhatja. Jelen 

szabályzat alkalmazásában régión a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény 5. §-ának e) pontjában meghatározott fogalom értendő. 



A küldött visszahívására egyebekben az alapszabálynak a helyi szervezet taggyűlésére és a 

helyi szervezet elnökségi tagjának visszahívására vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni.  

 

VI. fejezet 

HATÁLYBA LÉPTETŐ  

ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK  

 

213. Ez az alapszabály 2004. február 1. napján lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg a kamara 

küldöttgyűlése által 2002. május 25-én elfogadott és 2002. augusztus 1. napján hatályba léptetett 

alapszabály hatályát vesztette.  A 2007.  július 14-i küldöttgyűlés által elfogadott módosítások 

2007. augusztus 1-jén lépnek hatályba. 


