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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
feladatai

A hatósági eljárásokban illetékes 
kamarai testületek

6. Kamarai hatósági eljárások, az eljárásokban elsõ fo-
kon eljáró kamarai testületek:

KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység végzésének 

engedélyezése

190. A kamaránál nyilvántartásba vett könyvvizsgáló
cég hozzájárulási díja a cég elõzõ évi teljes nettó ár-
bevétele után számított 0,7 százalék, amely díj nem
lehet kevesebb 31 000 forint/évnél forintnál. Az
egyszerûsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tarto-
zó könyvvizsgáló cégeknél is az általános forgalmi
adó nélkül számított árbevétel képezi a hozzájárulási
díj alapját.

Minõsített 
könyvvizsgáló cég

205. Kérelem alapján minõsítést a könyvvizsgáló cég
akkor kaphat, ha

a) igazolja, hogy tagi (részvényesi) jogviszony-
ban, illetve munkaviszonyban, munkaviszony
jellegû jogviszonyban foglalkoztat legalább egy
olyan kamarai tag könyvvizsgálót, aki rendelke-
zik a kamara által kiállított, érvényes „minõsített
könyvvizsgáló” igazolással és szerepel a kamara
„minõsített könyvvizsgálók” jegyzékében,

A küldöttgyûlés hatásköre, feladatai

255. A küldöttgyûlés elfogadja a kamara alapszabályát.

Kkt 112. § A küldöttgyûlés a 111. § e) pontja alapján
szabályzatot alkot

a) a kamarai tagfelvételrõl és a kamarai tagság
megszûnésérõl, a kamarai tag könyvvizsgálók nyil-
vántartásába történõ bejegyzésrõl és a nyilvántartás-
ból történõ törlésrõl,

b) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység gazdálkodó szervezetek (szervezetek)
számára történõ engedélyezésérõl és az engedély meg-
szûnésérõl, a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába
történõ felvételrõl és a nyilvántartásból történõ törlésrõl,

c) a küldöttgyûlésben és a kamara elnökségében a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenység ellátását szüneteltetõ kamarai tag könyv-
vizsgálókat képviselõ személyek választásáról, illetve
visszahívásáról,

d) a kamara elnökségében a könyvvizsgáló cégeket
képviselõ személy választásáról, illetve visszahívásáról,

e) a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai)
szabályairól és a fegyelmi eljárásról,

f) a szakmai továbbképzési rendszerrõl,
g) a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a har-

madik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzé-
kébe történõ felvételrõl és a jegyzékbõl történõ törlésrõl,

h) a pénzmosás és a terrorizmus finanszíro-
zása megelõzésére és megakadályozására szol-
gáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellen-
õrzésérõl,

i) minden olyan esetben, amikor a kamara
alapszabálya azt elõírja.

Elnökség

291. Az elnökség 
a) hagyja jóvá a kamarának a külföldi és a nemzet-

közi könyvvizsgálói szervezetekkel való megálla-
podásait,

b) kialakítja a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyv-
vizsgáló cégek, továbbá a harmadik országbeli
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló gazdálkodó szer-
vezetek adatszolgáltatási rendjét és határidejét, va-
lamint az adatszolgáltatás ellenõrzési módját,

c) a szabályzat kidolgozásához nem kötelezõ
jellegû ajánlásként – a pénzügyi információs
egységként mûködõ hatósággal együttmû-
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Normál dõlt betûvel szedve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény (a szövegben: kkt), normál betûvel az MKVK alap-
szabálya (a szövegben: Asz) – a számozás és a fejezetek címe mellett – félkövér betûvel, illetve áthúzással jelöl-
ve a módosított részek.

16. A pénzmosás és a terrorizmus Kamara minõség-

finanszírozása megelõzésérõl és ellenõrzési

megakadályozásáról szóló tör- bizottsága

vény szerinti a kamarai tag 

könyvvizsgálóra, könyvvizsgálói 

cégre vonatkozó felügyeleti 

tevékenység gyakorlása



ködve, a miniszter egyetértésével – kidol-
goztatja a pénzmosás és a terrorizmus fi-
nanszírozása megelõzésérõl és megakadályo-
zásáról szóló mintaszabályzatot, gondoskodik
annak karbantartásáról, 

d) kidolgoztatja a területi szervezetek számára azok
minta szervezeti és mûködési szabályzatát, 

e) kialakítja a kötelezõ szakmai felelõsségbiztosítási
kötelezettség teljesítésének irányelveit,

f) jóváhagyja a minõség-ellenõrzés módszertani ké-
zikönyvét,

g) megállapítja a szakmai tagozatok feladatkörét,
kapcsolatukat a kamara elnökségével és a kama-
ra bizottságaival.

Minõség-ellenõrzési 
bizottság

Kkt 152. § (1) A bizottság feladat- és hatáskörében el-
járva:

a) irányítja a kamara minõségbiztosítási rendsze-
rét,

b) ellenõrzi és értékeli a magyar nemzeti könyvvizs-
gálati standardok, valamint a belsõ minõségellenõr-
zésre vonatkozó nemzeti standardok érvényesülését,

c) ellenõrzi és értékeli a függetlenséggel kapcsolatos
szabályok betartását,

d) ellenõrzi és értékeli, hogy a jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység díja össz-
hangban van-e az  54. § elõírásaival,

e) ellenõrzi és értékeli a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység során felhasznált
erõforrások mennyiségét és minõségét,

f) ellenõrzi a 171. § szerinti, határozatba foglalt kö-
telezettségek végrehajtását,

g) kialakítja és megszervezi a minõségellenõrök ok-
tatását, gondoskodik a folyamatos szakmai továbbkép-
zésükrõl,

h) kezdeményezi és alkalmazza az e törvényben
meghatározott intézkedéseket,

i) a lefolytatott minõségellenõrzés kapcsán határo-
zatot hoz, 

j) lefolytatja a pénzmosás és terrorizmus fi-
nanszírozása megelõzésének és megakadályo-
zásának ellenõrzését szolgáló vizsgálatot, és el-
sõ fokon határoz a vizsgálat befejezésérõl.

(2) A bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túl-
menõen ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket e
törvény, a kamara alapszabálya és önkormányzati
szabályzatai a feladatkörébe utalnak.

(3) A bizottság feladat- és hatáskörében nem járhat
el olyan ügyben, amelyben egyébként bírósági vagy
közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, illetve ha
a kamara más testületi szervének vagy a kamara tiszt-
ségviselõjének kell eljárnia. 

351. A minõség-ellenõrzési bizottság
b) éves munkaterv és éves minõség-ellenõrzési terv

alapján végzi tevékenységét. A minõségellen-
õrzési tervét minden év július 20-ig összeál-
lítja és a kamara elnökségének jóváhagyását
követõ 15 napon belül a kamara honlapján
nyilvánosságra hozza,

354. A minõség-ellenõrzési módszertani kézikönyv-
ben kell szabályozni: 

a) a minõség-ellenõrzési adatszolgáltatás rendjét,
b) a minõség-ellenõrzéshez használt kérdõíveket,
c) a minõség-ellenõrzéshez használt nyilatkozatokat,
d) a minõség-ellenõrzések után alkalmazott vissza-

jelzési nyomtatványokat,
e) a minõség-ellenõrzési vizsgálatok elszámolási el-

járásrendjét,
f) a minõség-ellenõrzéshez felhasznált segédlete-

ket,
g) a minõség-ellenõrzés részletes eljárási szabályait,
h) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

megelõzésének és megakadályozásának el-
lenõrzését szolgáló vizsgálat részletszabá-
lyait.

Kkt. 173/A. § (1) A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelõzésének és megakadályo-
zásának a kamarai tag könyvvizsgálóra, könyv-
vizsgáló cégre vonatkozó ellenõrzése tekinteté-
ben a kamara minõségellenõrzési bizottsága 
(e §-ban a továbbiakban: bizottság) jár el.

(2) A bizottság ellenõrzi a kamarai tag könyv-
vizsgálók, a könyvvizsgáló cégek

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszíro-
zása megelõzésérõl és megakadályozásáról szó-
ló törvényben, valamint

b) a törvényben foglaltak végrehajtására a
kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cé-
gek által készített szabályzatban foglalt kötele-
zettségeinek teljesítését (e §-ban a továbbiakban:
ellenõrzés).

(3) A bizottság az e törvény szerinti minõség-
ellenõrök közül jelöli ki a vizsgálatot lefolytató
személyt. A minõségellenõr a vizsgálatot a 112. §
(1) bekezdés h) pontja szerinti szabályzatban
foglaltaknak megfelelõen folytatja le.

(4) A bizottság a vizsgálat befejezésérõl hatá-
rozattal dönt.

(5) Ha a vizsgálat eredményeként az állapít-
ható meg, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, a
könyvvizsgáló cég teljesítette a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és
megakadályozásáról szóló törvényben és az an-
nak végrehajtására kiadott szabályzatban fog-
lalt kötelezettségeit, a bizottság a határozatában
az ellenõrzést megszünteti. 
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(6) Ha a vizsgálat eredményeként az állapít-
ható meg, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, a
könyvvizsgáló cég megszegte a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és
megakadályozásáról szóló törvényben vagy az
annak végrehajtására kiadott szabályzatban
foglalt kötelezettségeit, a bizottság a határoza-
tában

a) felhívja a kamarai tag könyvvizsgáló, a
könyvvizsgáló cég figyelmét a jogszabályok-
nak és

a szabályzatnak megfelelõ eljárásra, az elmu-
lasztott intézkedések megtételére,

b) fegyelmi vétség elkövetésének alapos gya-
núja esetén fegyelmi eljárás elrendelésére tesz
javaslatot a kamara elnökének.

(7) A bizottság (5) és (6) bekezdés szerinti
határozata ellen a kamarai tag könyvvizsgáló,
a könyvvizsgáló cég a határozat közlését köve-
tõen a 8. §-ban leírtaknak megfelelõen a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara elnökségéhez felleb-
bezhet.

(8) A kamara a határozatában foglaltak telje-
sítését e § rendelkezései szerint ellenõrizheti. 

(9) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizs-
gáló cég köteles az ellenõrzés lefolytatását elõse-
gíteni, a kamara felhívásaiban, határozataiban
foglaltakat teljesíteni, az ellenõrzés lefolytatását
lehetõvé tenni.

A területi szervezet elnöksége

381. Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik külö-
nösen:

a) a területi szervezet tevékenységének irányítása,
szervezése, 

b) a területi szervezet éves munkatervének és an-
nak végrehajtásáról szóló beszámolónak a tag-
gyûlés elé terjesztése. Az elnökség a munkaterv
végrehajtásáról szóló beszámolójában saját tevé-
kenységét is értékeli,

c) a taggyûlés(ek) éves feladattervére vonatkozó ja-
vaslat elkészítése, taggyûlés elé terjesztése, a tag-
gyûlés(ek) mûködési feltételeinek biztosítása,

d) javaslatok kidolgozása a kamara éves tervéhez, a
kamara elnöksége munkatervéhez, a kamara
éves pénzügyi tervének teljesítésérõl szóló be-
számoló véleményezése,

e) a területi szervezet éves pénzügyi elõirányzatá-
nak és az elõirányzat felhasználásáról szóló be-
számolónak a taggyûlés elé terjesztése,

f) gazdálkodás a területi szervezet pénzügyi elõi-
rányzatai alapján, annak keretében a területi
szervezet mûködéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása, 

g) ellenõrzése annak, hogy a területi szervezethez
tartozó kamarai tag könyvvizsgáló részt vesz-e a
kötelezõ szakmai oktatásban. A kötelezettség tel-
jesítését elmulasztó kamarai tag könyvvizsgáló
adatainak közlése az oktatási bizottsággal,

h) a kamara küldöttgyûlése, valamint a kamara el-
nöksége által hozott határozatok területi szintû
végrehajtásának biztosítása,

i) a területi szervezet illetékességi területén, a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység gyakorlásának figyelemmel kíséré-
se. Ha az elnökség e tevékenysége során azt ta-
pasztalja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló jog-
szabályba, a kamara alapszabályába, fegyelmi
szabályzatába, más önkormányzati szabályzatá-
ba ütközõ cselekményt követ el, magatartást ta-
núsít, arról az érintett kamarai tag könyvvizsgá-
lót, szükség szerint a kamara illetékes szervét.
tájékoztatja,

j) minden olyan feladat ellátása, amelyet a kama-
ra alapszabálya, más szabályzata a feladatköré-
be utal,

k) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozá-
sa megelõzésérõl és megakadályozásáról
szóló törvény 33. § (2) pontja alapján a terü-
leti szervezethez tartozó kamarai tag könyv-
vizsgálók, könyvvizsgálói cégek által készí-
tett belsõ szabályzat jóváhagyása, ha az tar-
talmazza a pénzmosás és a terrorizmus fi-
nanszírozása megelõzésérõl és megakadá-
lyozásáról szóló törvény végrehajtására ki-
adott rendelet szerinti kötelezõ tartalmi ele-
meket, és jogszabállyal nem ellentétes.

Szakmai tagozatok

410. A mûködõ szakmai tagozat értekezlete akkor ha-
tározatképes, ha azon a szakmai közösség tagjainak
legalább fele jelen van. Ha a szakmai tagozat érte-
kezlete nem határozatképes, úgy az ugyanazon
napon, késõbbi idõpontra, azonos napirenddel
összehívott értekezlet a megjelentek számától
függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az erre
vonatkozó tájékoztatást a meghívó tartalmazza. 
A szakmai tagozat határozatait nyílt szavazással, egy-
szerû szótöbbséggel hozza. A szakmai tagozat tagjai a
szavazást megelõzõen ettõl eltérõen is dönthetnek.
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