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e) az okleveles könyvvizsgálói képzésben résztvevı-

I. fejezet A MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

re,
f) a könyvvizsgáló jelöltre,
g) a külföldön tevékenységi engedéllyel rendelkezı
könyvvizsgálóra, ha Magyarországon kíván jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
végezni, valamint
h) a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságra.

A magyar könyvvizsgálói kamara jogállása
Kkt. 4. § (1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a
kamarai tagok önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezı köztestülete.

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység

1. A kamara országos hatáskörő jogi személy, feladatait az alapszabályában meghatározott, jogi személyiséggel nem rendelkezı központi szervei és területi szervezetei útján látja el.

Kkt. 3. § (1) E törvény alkalmazásában jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
a) a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata, szabályszerőségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet
ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl,
b) a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszőnésekor a külön jogszabályban elıírt értékelési, ellenırzési, véleményezési (záradékolási)
feladatok ellátása,
c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott
egyéb feladatának elvégzése.

2. A kamara
a) elnevezése: Magyar Könyvvizsgálói Kamara
b) nevének hivatalos rövidítése: MKVK
c) kamara
ca) angol elnevezése: Chamber of Hungarian
Auditors
cb) francia elnevezése: Chambre Des Experts
Comptables Hongrois
cc) német elnevezése: Kammer der Ungarischen
Wirtschaftsprüfer
3. A kamara székhelye: 1063 Budapest, VI. Szinyei
Merse u. 8.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara feladatai

Kkt. 4. § (3): A kamara jogosult arra, hogy a Magyar
Köztársaság címerét a kamara épületein, helyiségeiben
elhelyezze, valamint hivatalos iratain és bélyegzıin feltüntesse.

Kkt. 4. § (4) A 2006/43/EK irányelv alkalmazásában
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásának engedélyezése, a kamarai tagok
és a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele, a minıségbiztosítás, a fegyelmi eljárások, a harmadik országbeli könyvvizsgálók és harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékbe vétele, valamint a nemzetközi együttmőködés tekintetében a kamara minısül illetékes hatóságnak.

Hatósági feladatok

4. A kamara hatáskörét és feladatait a Kkt., továbbá a
kamarát, a kamarai tag könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló
céget, a harmadik országbeli természetes személy
könyvvizsgálót, a harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodó szervezetet jogosítványokkal felruházó
és/vagy számukra kötelezettséget elıíró egyéb jogszabályok határozzák meg.

5. A Kkt. felhatalmazása alapján a kamara jogkörébe
tartozó közigazgatási hatósági ügyeket és azok intézésére jogosult kamarai testületeket az alapszabály 6. pontja
tartalmazza.

Kkt. 1 § (1) E törvény célja, hogy meghatározza a –
közérdekő tevékenységnek minısülı – jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység során
alkalmazandó követelményeket, amelyek biztosítják e tevékenység megfelelı ellátását.
(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a nem
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során is.
(3) A törvény hatálya kiterjed
a) a Magyar Könyvvizsgálói Kamarára (a továbbiakban: kamara),
b) a kamarai tag könyvvizsgálóra,
c) a könyvvizsgáló cégre,
d) a kamara által jegyzékbe vett harmadik országbeli
könyvvizsgálóra és harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodóra,
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A hatósági eljárásokban illetékes kamarai testületek
6. Kamarai hatósági eljárások, az eljárásokban elsı fokon eljáró kamarai testületek:
Sorszám Az eljárás megnevezése
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Az eljárásban elsı fokon eljáró kamarai testület
Felvétel a kamarába, valamint a kamarai tagság megszőnésének megállapí- Kamara felvételi bizottsága
tása
Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység engedéKamara felvételi bizottsága
lyezése gazdálkodó szervezet (könyvvizsgáló cég) számára, valamint az
engedély megszőnésének megállapítása
Felvétel a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli
Kamara felvételi bizottsága
könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébe, valamint törlés a jegyzékekbıl
Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szünetel- Kamara felvételi bizottsága
tetésének engedélyezése, valamint a szüneteltetést követıen a tevékenység
újbóli ellátásának engedélyezése
Kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minısítésének megadása, a Kamara felvételi bizottsága
minısítés visszavonása
az illetékes állami szervekkel együttmőködve
Felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba és abból való tör- Okleveles Könyvvizsgálólés
kat Képesítı Testület (a továbbiakban: OKKT) egyetértésével a kamara oktatási
bizottsága
Felvétel a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe és abból való törlés
Kamara felvételi bizottsága
Az okleveles könyvvizsgálói képzési program részét képezı vizsga enge- OKKT egyetértésével a
délyezése
kamara oktatási bizottsága
A szakmai kompetenciavizsga engedélyezése
Kamara oktatási bizottsága
A különbözeti vizsga engedélyezése
Kamara oktatási bizottsága
Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése az okleveles könyvvizsgálói
OKKT egyetértésével a
képzési programban történı részvétel céljából
kamara oktatási bizottsága
Tanulmányok elismerése résztanulmányok beszámítása az okleveles
OKKT egyetértésével a
könyvvizsgálói képzési programban
kamara oktatási bizottsága
Okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésének, folytatásának engedélye- OKKT egyetértésével a
kamara oktatási bizottsága
zése gazdálkodó számára, valamint ezen engedély visszavonása
Oktatási tevékenység [Kkt. 87. § (1)] végzésének engedélyezése természe- OKKT egyetértésével a
tes személy számára, valamint az engedélyek visszavonása
kamara oktatási bizottsága
Minıségellenırzés lefolytatása
Kamara minıségellenırzési
bizottsága
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megKamara minıségellenırakadályozásáról szóló törvény szerinti a kamarai tag könyvvizsgálóra, zési bizottsága
könyvvizsgálói cégre vonatkozó felügyeleti tevékenység gyakorlása

A hatósági eljárásokra vonatkozó általános szabályok
7. A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, más hatóság kezdeményezésére,
panasz bejelentésére vagy hivatalból indítható meg.
8. A kamarai hatósági eljárást kezdeményezı iratot
az eljárni jogosult kamarai szerv (testület) elnökének
címezve a kamara fıtitkári hivatalának kell megküldeni, illetve oda kell benyújtani.
9. Az a kamarai szervezet (testület), amely a nála
kezdeményezett kamarai hatósági eljárás lefolytatására

nem jogosult, az eljárást kezdeményezı iratot és a hozzá tartozó mellékleteket öt munkanapon belül az eljárás
lefolytatására jogosult kamarai testületnek (szervnek)
véleménynyilvánítás nélkül megküldi.
10. Az alapszabály 6. pontjában meghatározott kamarai hatósági eljárásokban másodfokon eljáró kamarai
testület: a kamara elnöksége. A fellebbezést az elsı fokon eljáró testülethez kell benyújtani. Az elnökség a
fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezıvel
és azokkal, akikkel az elsıfokú döntést közölték, az elsı fokon eljáró testület útján közli.

zottság, a kamara fegyelmi megbízottja, fegyelmi bizottsága, szakértıi bizottsága kezdeményezi [Kkt. 166.
§ (2)].

11. Az ügyfél a közigazgatási perekre (Polgári perrendtartásról szóló törvény XX. fejezet) irányadó szabályok szerint – a kézhezvételtıl számított 30 napon
belül – az elnökség határozata ellen keresettel, az elnökség önálló fellebbezéssel megtámadható végzése ellen kérelemmel fordulhat a bírósághoz.

16. A soron kívül lefolytatott minıségellenırzés
kezdeményezıjét az alapszabály 12. pontja szerinti
igazgatási szolgáltatási díjon felül a Ket. elıírásai
alapján az alapszabály 358. pontja szerint meghatározott költségtérítési kötelezettség is terheli. A díjat és a
költségtérítést a Minıségbiztosítási Alap (a továbbiakban: MBA) bevételeként kell elszámolni.

12. Az ügyfél kérelmére indult kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a kamara számlájára igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25
000 forint, gazdálkodó szervezetek (szervezetek) esetén
50 000 forint. Az elsıfokú döntés ellen benyújtott fellebbezés díjköteles, a díj összege az igazgatási szolgáltatási díj 50 százaléka [Kkt. 9. §. (2), (3)].

17. Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás
indul, a díjat ismét meg kell fizetni [Kkt. 9. § (4), továbbá az Itv. 28. § (3)]. Nem kell az eljárási díjat még
egyszer megfizetni a hiánypótlás végett visszaadott beadvány újbóli benyújtása esetén [Kkt. 9. § (4), továbbá
Itv. 31. § (7)].

13. Az alapszabály 12. pontjában meghatározott díjat az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni,
aki az eljárás megindítását kéri. [Kkt. 9. § (4) és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 31. § (1)] A díjfizetési kötelezettség akkor is
fennáll, ha
a) az ügyfél a kérelmet a hatáskörrel nem rendelkezı szervhez nyújtja be,
b) a szerv a kérelmet elutasítja vagy annak részben
ad helyt,
c) a kérelmezı az elsıfokú határozat meghozatala
elıtt a kérelmet visszavonja.
A díjfizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban fizetési kedvezmény (mérséklés, elengedés, fizetési
halasztás részletfizetés) nem engedélyezhetı.
Az alapszabály 12. pontjában meghatározott díj
megfizetését igazoló bizonylatot az elsı fokú eljárást,
illetve a fellebbezési eljárást kezdeményezı irathoz
mellékelni kell.

18. A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi
díjat (költségtérítést) az ügyfélnek vissza kell téríteni,
ha a kamara elnöksége vagy a bíróság által felülvizsgált
hatósági határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára
részben vagy egészben jogszabálysértınek bizonyult. A
visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni [Itv. 32. § (1)–(2)].
19. A hatósági eljárási költség különösen: kezdeményezıjét terhelik:
a) az eljárásban a bizonyítási eszközök beszerzésével, igénybevételével kapcsolatos költségek (például a
kérelem elbírálásához szükséges okmányok és egyéb
iratok beszerzésének, magyar nyelvre történı fordításának, hitelesítésének, másolat, másodlat elıállításának, a
kérelmezı által kezdeményezett szakértı igénybevételének költségei), továbbá
b) az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség
(például az utazási költség),
c) az ügyfél iratbetekintési jogának gyakorlásával
kapcsolatos költség (másolás, nyomtatás, postázás költsége stb.),
d) az ügyfél részérıl az eljárásban felmerülı levelezési költség,
e) a kamarai tag könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgáló cég kérelme alapján lefolytatott minıségellenırzés (rendkívüli minıségellenırzés) költsége.

14. Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni az
alapszabály 6. pontja szerinti táblázat 8., 9., 10. soraiban meghatározott kamarai hatósági eljárások esetében
és akkor, ha az eljárás lefolytatására a Kkt. 165. § (1)–
(23) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.
Kkt. 165. § (1) Minıségellenırzést kell lefolytatni a
kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél
6 évente legalább egyszer.
(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen legalább 3 évente
minıségellenırzést kell lefolytatni a kamarai tag
könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél, ha az közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott idıtartamba nem számít bele az az idıszak, amelyben a kamarai tag könyvvizsgáló szüneteltette a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.

20. A kamarai hatósági eljárásban eljáró kamarai
szerv (testület) az eljárást végzéssel felfüggesztheti, ha
az adott ügyben más belföldi hatóság döntése nélkül
megalapozott döntés nem hozható, továbbá ha a döntéshez külföldi hatóság, valamint más belföldi vagy külföldi szerv (intézmény) álláspontját is be kell szerezni.
Az eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél is kérheti [A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
20041994. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32.
§].

15. Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni akkor sem, ha a Kkt. 166. § (2) bekezdés a) és b) pontja
szerintiaz eljárást a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bi-
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m) vezeti és karbantartja az eljárásokkal kapcsolatos
nyilvántartásokat,
n) a hatósági eljárások során ellátja a jegyzıkönyv
vezetésével, indokolt esetben a hangfelvétel készítésével, továbbá a tevékenységek szervezésével, valamint a
levelezéssel kapcsolatos feladatokat,
o) felhívja az ügyben eljáró kamarai szerv (testület)
vezetıjének figyelmét az összeférhetetlenségi szabályokra,
p) a kamarai hatósági ügyben eljáró kamarai szerv
(testület) döntése alapján – a Ket. rendelkezéseinek
megfelelıen – megszövegezi a döntést tartalmazó iratot
(határozatot, végzést),
q) ellátja a döntést tartalmazó irat (kiadmány) hitelesítésével és a kiadmánynak az abban meghatározott
személyek részére történı továbbításával kapcsolatos
feladatokat,
r) további feladatait és az a)–q) pontokban meghatározott feladatok részletezését a szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza.

21. A kamarai hatósági eljárásban döntést (határozatot, végzést) az ügyben eljárni jogosult kamarai szerv
(testület) hoz. A hatósági eljárásban hozott döntésért a
felelısség az eljárást lefolytató kamarai szerv (testület)
vezetıjét terheli. A kiadmányozási jogot a kamarai hatósági ügyben eljáró kamarai szerv (testület) vezetıje
(kiadmányozó) gyakorolja. Hiteles a kiadmány, ha
a) azt az illetékes kiadmányozó saját kezőleg aláírja
vagy
b) a kiadványon a kiadmányozó neve mellett az
„s.k.” jelzés szerepel és a kamara fıtitkára, mint a kiadvány hitelesítésével felhatalmazott kamarai alkalmazott, azt aláírásával igazolja, továbbá
c) a kiadmányozó, illetve a hitelesítéssel felhatalmazott személy aláírása mellett szerepel a kamara hivatalos bélyegzılenyomata.
22. A kamarai hatósági eljárásban a fıtitkári hivatal
a) kijelöli a hatósági eljárás ügyintézıjét,
b) ha az ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétıl számított öt munkanapon belül az ügyfelet értesíti az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidırıl, az eljárás ügyintézıjérıl és az
ügyintézı hivatali elérhetıségérıl,
c) a Ket. 34–38. §-ában, továbbá a Kkt.-ben és a
kamara szabályzataiban foglaltak figyelembevételével
ellátja a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem alaki és tartalmi vizsgálatával kapcsolatos feladatokat,
d) szükség esetén ellátja a hiánypótlással kapcsolatos ügyintézést,
e) az ügyfelet – annak kérelmére – tájékoztatja az
ügyre irányadó jogszabály, valamint kamarai szabályzatok rendelkezéseirıl, az ıt megilletı jogokról és az ıt
terhelı kötelezettségekrıl, illetve a kötelezettség elmulasztásának következményeirıl,
f) a Ket.-ben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és az ügyben érdekelt más személyeknek biztosítja az iratbetekintési jogot,
g) gondoskodik a törvény által védett titkok megırzésérıl és a személyes adatok védelmérıl,
h) a Ket.-ben meghatározott esetekben – az ok(ok)
közlésével – javaslatot tesz az ügyben eljáró kamarai
szervnek (testületnek) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására (Ket. 30. §), továbbá az eljárás megszüntetésére (Ket. 31. §), valamint az eljárás felfüggesztésére (Ket. 32. §),
i) ha az eljárásban a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi – az ügyben eljáró kamarai szerv (testület)
javaslatára – az ügyfelet nyilatkozattételre, okirat vagy
más irat bemutatására hívja fel, a felhívásban közli a
teljesítés elmaradásának következményeit,
j) ha az eljárásban a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi – az ügyben eljáró kamarai szerv (testület)
javaslatára – biztosítja szakértı közremőködését,
k) figyelemmel kíséri az ügyintézési határidık betartását, jogsértésrıl írásban tájékoztatja az eljárást lefolytató kamarai szerv (testület) vezetıjét,
l) dönt az ügyfél által benyújtott igazolási kérelem
elfogadása tárgyában,

23. A kamarai hatósági eljárásokra a Kkt., a Ket.,
valamint más jogszabályok vonatkozó rendelkezései
mellett alkalmazni kell az alapszabály és a kamara
önkormányzati szabályzatainak rendelkezései elıírásait. mellett alkalmazni kell a Kkt., a Ket., valamint más
törvények és egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit.
Szakmai és érdekvédelmi feladatok
Kkt. 4. § (5) A kamara
b) megalkotja és naprakészen tartja a könyvvizsgálati, valamint az átvilágítási megbízásokra, a bizonyosságot nyújtó megbízásokra, a kapcsolódó szolgáltatásokra és a belsı minıségellenırzésre vonatkozó nemzeti standardokat,
24. A kamara tájékoztatja tagjait a nemzetközi
könyvvizsgálati standardokról, azok módosításairól, alkalmazásuk során szerzett gyakorlati tapasztalatokról.
A kamara a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal
összhangban kialakítja a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokat, alkalmazásukra kötelezı érvényő
szabályokat alkot, és ajánlásokat határoz meg, azokról
a SZÁMVITEL, ADÓ, KÖNYVVIZSGÁLAT (a továbbiakban: SZAKma) címő lapban tájékoztatást tesz
közzé. A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok
alkalmazását szakmai képzés, továbbá konferenciák,
tapasztalatcserék szervezésével segíti.
Kkt. 4. § (5) A kamara
c) meghatározza az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeit, ellátja a vizsgáztatási feladatokat, és a képzés irányításával, felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat,
meghatározza a szakképesítés tartalmi kereteit, szabályozza a képzésben közremőködı szervezetek feladatait,
gondoskodik a feladatellátás minıségbiztosításáról,
d) szervezi és felügyeli a könyvvizsgáló jelöltek képzését, meghatározza a könyvvizsgáló jelöltek képzési
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programját, a szakmai kompetencia vizsga követelményeit, lebonyolítja a szakmai kompetencia vizsgát,
e) meghatározza a különbözeti vizsga követelményeit, lebonyolítja a különbözeti vizsgát,
f) szervezi és felügyeli a kamarai tag könyvvizsgálók
kötelezı szakmai továbbképzését, gondoskodik a feladatellátás minıségbiztosításáról,
g) véleményt nyilvánít a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben,
h) dönt a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek fegyelmi ügyében,
i) a hatáskörébe tartozó ügyekben együttmőködik
más államok illetékes hatóságaival.
(6) A kamara a tagok képviseletében különösen az
alábbi feladatokat látja el:
a) megalkotja a kamara alapszabályát, továbbá a
kamara önkormányzati szabályzatait,
b) mőködteti a kamarai tag könyvvizsgálók és a
könyvvizsgáló cégek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége minıségbiztosításának
rendszerét,
c) véleményezi azokat a törvényeket és más jogszabályokat, amelyek a könyvvizsgálók mőködésének, tevékenységének feltételeit meghatározzák, a kamara feladatait és mőködését közvetlenül érintik,
d) a számviteli szabályozásért felelıs miniszter (a
továbbiakban: miniszter) számára javaslatot tesz azokra a kamarai tag könyvvizsgálókra vonatkozóan, akik a
miniszter által kinevezett testületekben a kamarát képviselik,

d) a külföldi országok számviteli szabályozásairól,
azok változtatásairól és gyakorlatáról szerzett ismereteirıl, valamint tapasztalatairól tájékoztatja az OSZB-t.
27. A kamara együttmőködik a jogalkotó szervekkel
a kamara jog- és hatáskörét, feladatait meghatározó, azt
módosító jogalkotási folyamatokban, továbbá az állam
pénzügyi-gazdasági ellenırzı szerveivel, hatóságaival,
valamint a könyvvizsgálói feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységet végzık szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel.
Kkt. 4. § (6) A kamara
f) szakmai konzultáció, tanácsadás keretében módszertani segítséget nyújt a kamarai tag könyvvizsgálók,
a könyvvizsgáló cégek munkájának ellátásához, szakmai kiadványokkal, konferenciák és más rendezvények
szervezésével elısegíti, hogy a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek munkájukat az e törvényben és a más jogszabályokban elıírtak szerint végezzék,
g) részt vesz a nemzetközi könyvvizsgálói szervezetek
munkájában, kapcsolatot tart más országok könyvvizsgálói szervezeteivel,
h) az IFAC Etikai Kódexének figyelembevételével
kidolgozza a kamarai tagokra, a könyvvizsgáló cégekre
vonatkozó etikai szabályokat, figyelemmel kíséri a megtartásukat
i) mőködteti az egyeztetı testületet és a jogsegélyszolgálatot,
j) figyelemmel kíséri a könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek szakmai tevékenységét, megteszi a szükséges intézkedést, ha tudomást szerez arról, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tevékenységével, magatartásával jogsértést követ el, vagy a
kamara alapszabályának, illetıleg a kamara önkormányzati szabályzatainak rendelkezéseivel ellentétesen
cselekszik,
k) a könyvvizsgálók érdekeit érintı intézkedésekrıl,
a szabályok változásairól, a szakmai állásfoglalásokról, a szakmai tevékenységgel összefüggı fejleményekrıl folyamatosan tájékozódik, és tapasztalatait rendszeresen rendelkezésre bocsátja.
(7) A kamara gondoskodik arról, hogy az e törvény
alapján megalkotott szabályzatai folyamatosan és bárki számára szabadon hozzáférhetıek legyenek a honlapján.

25. A Kkt. 4. § (6) bekezdés d) pontjában és mindazon esetekben, ahol a Kkt.-bıl az alapszabályba
beemelt törvényhely, továbbá az alapszabály rendelkezésében a számviteli szabályozásért felelıs minisztert
(a továbbiakban: miniszter) említ, miniszteren a pénzügyminisztert kell érteni.
Kkt. 4. § (6) A kamara
e) együttmőködik a kamara alapszabályában meghatározott állami szervekkel, hatóságokkal és részt vesz
a szakmai szervezetek munkájában,
26. A kamara együttmőködik az Országos Számviteli Bizottsággal (a továbbiakban: OSZB). Az együttmőködés keretében
a) javaslatot tesz azokra a kamarai tagokra, akik a
kamarát az OSZB-ban képviselik,
b) a kamara tisztségviselıi, bizottságai, szervezetei,
a kamarai tag könyvvizsgálók és a gazdálkodó szervezetek általánosított tapasztalatai, javaslatai alapján kezdeményezi a számvitelrıl szóló jogszabályok, illetve
azok egyes rendelkezéseinek módosítását,
c) véleményt nyilvánít a könyvvizsgálói feladatok
végrehajtását segítı számviteli ajánlásokkal, a közzétett
ajánlások felülvizsgálatával és módosításával kapcsolatban,

Nyilvánosság
28. A kamara a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében internetes honlapot tart fenn. A
kamara honlapján jogszabályban, a kamara alapszabályában meghatározott közérdekő vagy közérdekbıl
nyilvánossá tehetı (törvény által nem védett, továbbá
hivatásbeli titkot nem képezı) adatokat, információkat
elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és
adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan, korlátozásés díjmentesen teszi közzé.
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zetıinek, továbbá a szakmai tagozatok, a minıségellenırzési bizottság vezetıjének és a bizottság tagjainak,
a minıségellenıröknek, valamint a Könyvvizsgálói
Közfelügyeleti Bizottság elnökének és tagjainak nevét,
b) az alapszabályát [Kkt. 4. § (7)],
c) a küldöttgyőlés által alkotott önkormányzati szabályzatait,
d) az elnökség által jóváhagyott önkormányzati szabályzatait,
e) a kamara elnöke, vagy egyéb szerve által alkotott, vagy jóváhagyottazokat az önkormányzati szabályzatokat, melyekrıl annak alkotója úgy rendelkezik,
f) az újonnan alkotott b)–e) pont szerinti szabályzatok tervezetét, illetve a b)–e) pont szerinti hatályos szabályzatok módosításának tervezetét, a tervezetekhez
kapcsolódó elıterjesztéseket vagy szakmai indokolásokat,
g) a kamara által nyilvántartásba vett kamarai tag
könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek, harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvántartási számát, nevét, címét közérdekbıl nyilvános
adatait [Kkt. 33. § (4)-(5), 44. § (3)-(4), 72. § (2), 74.
§ (1), (3)],
h) az érvényben lévı könyvvizsgálói igazolványok
mintáját [Kkt. 16. § (5)],
i) a gazdálkodó szervezet (szervezet) számára a
Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének
engedélyezését bizonyító igazolások mintáját [Kkt. 34.
§ (4)],
j) a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók kamarai
jegyzékbe történı felvételét bizonyító igazolások mintáját [Kkt. 73. § (2)],
k) az okleveles könyvvizsgálói képzés folytatásának
(szakképzı hely) engedélyezése tárgyában kiírt pályázati felhívást [Kkt. 81. § (3)],
l) az OKKT tagjainak névsorát [Kkt. 140. § (2)],
m) a minıségellenırzési bizottság személyi összetételére vonatkozó adatokat és a bizottság szervezeti és
mőködési szabályzatát [Kkt. 154. § (2)],
n) a minıségellenırzési bizottság éves munkatervét
és éves minıségellenırzési tervét, valamint a végrehajtásukról szóló beszámolókat azok elfogadásától számított nyolc napon belül [Kkt. 158. § (1)],
o) a minıségellenırök számára kiírt pályázati
felhívást [Kkt. 161. § (3)]
po) a minıségellenırzési bizottság éves összefoglaló jelentését a tárgyévben lefolytatott minıségellenırzések tapasztalatairól a tárgyévet követı év május 31-ig
(Kkt. 173. § ),
qp) a fegyelmi bizottság éves összefoglaló jelentését a tárgyévben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott szankciókról a tárgyévet követı
év május 31-ig (Kkt. 179. §),
rq) a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
személyi összetételét, a bizottság ügyrendjét, éves
munkatervét, az éves munkaterv végrehajtásáról
szóló beszámolóját, valamint a bizottság mőködésével

29. Közérdekő adat a kamara által elıállított vagy
kezelésében lévı, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem esı,
hivatásbeliali titkot nem képezı bármilyen módon vagy
formában rögzített adat, információ vagy ismeret (a továbbiakban együtt: adat) függetlenül kezelésének módjától.
30. Közérdekbıl nyilvános adat a közérdekő adat
fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetıvé tételét
törvény közérdekbıl elrendeli.
31. A kamara honlapján adatot közzétenni az adatközlı jogosult. Adatközlı a fıtitkári hivatal. Az adatközlı az adatfelelıs által hozzá írásban eljuttatott adatot teheti közzé a kamara honlapján. Az adatok közzétételekor meg kell határozni azok honlapon tartásának
idıtartamát, továbbá meg kell nevezni azt a kamarai
tisztségviselıt, szervet, szervezetet, aki/amely a közzétett adatok tárgyában a kamarán belül jog- és hatáskörrel rendelkezik.
32. Az adatközlı gondoskodik az adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésrıl, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok
frissítésérıl.
33. Adatfelelıs annak a kamarai központi szervnek
(szervezetnek) a vezetıje, mely szerv (szervezet) a közérdekő adatot, információt elıállította, illetve amelynek
a mőködése során ez az adat, információ keletkezett.
34. A honlapon, továbbá a SZAKma címő lapban, illetve a Hírlevélben közzétett adat jogszabály által védett titkot, valamint a könyvvizsgálói tevékenység (hivatás) gyakorlásához kötött üzleti titkot, továbbá védett
adatot, ideértve a védett személyi adatot is, nem tartalmazhat.
35. A közérdekő adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.)
foglaltak az irányadók.
36. Ha a kamara internetes honlapján közzétett adatokat más módon [például: a Pénzügyi Közlönyben, a
Cégközlönyben vagy más hivatalos lapban, a SZAKma
címő lapban, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara lapjában (a továbbiakban: Hírlevél)] is nyilvánossá teszi, azt
a közleménynek tartalmaznia kell.
37. Nem mentesít az adat honlapon kívüli más módon történı közzétételének kötelezettsége alól, ha azt
jogszabály vagy a kamara alapszabálya kötelezıen elıírja.
38. A kamara internetes honlapján közzéteszi
a) a kamara tisztségviselıinek, elnökségi tagjainak,
a küldötteknek, a kamarai bizottságok tagjainak és ve-
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44. Köteles internetes honlapot nyitni, illetve fenntartani a kamara jegyzékébe felvett az a harmadik országbeli könyvvizsgáló, aki a Kkt.-ben szabályozott
módon és esetben honlapján éves átláthatósági jelentést
tesz közzé vagy ezzel egyenértékő közzétételi követelményeknek tesz eleget [Kkt. 69. § (2) d) pont].

összefüggı egyéb nyilvános adatokat [(Kkt. 188. §,
193. § (4)]),
sr) azokat az adatokat, információkat, amelyek a
kamara honlapján történı közzétételérıl a kamara
alapszabálya, egyéb önkormányzati szabályzata,
vagy küldöttgyőlése, elnöksége, továbbá a kamara központi vagy területi szervezetének javaslatára a kamara
elnöke így rendelkezik.

45. A kamara területi szervezete, szakmai tagozata
adatfelelıs (alapszabály 33. pont), valamint adatközlı
(alapszabály 31. pont) feladatokat nem láthat el, hivatalos lapban a kamara tevékenységével összefüggı vagy
azt érintı közérdekő adatot nem közölhet.

39. A kamara közzéteszi a Hírlevélben
a) az okleveles könyvvizsgálói képzés folytatásának
(szakképzı hely) engedélyezése tárgyában kiírt pályázati felhívást [Kkt. 81. § (3)], továbbá a pályázaton
nyertes szakképzı intézmények megnevezését és címét,
b) az OKKT tagjainak névsorát [Kkt. 140. § (2)],
c) a pályázati felhívást a minıségellenırök kiválasztásához, valamint a nyilvántartásba vett minıségellenırök nevét [Kkt. 161. § (3)],
d) a minıségellenırzési bizottság által a minıségellenırzés tapasztalatairól készített éves jelentését a
tárgyévet követı év május 31-ig (Kkt. 173. §),
e) a fegyelmi bizottság éves összefoglaló jelentését
a tárgyévben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott szankciókról a tárgyévet követı év
május 31-ig (Kkt. 179. §).

46. A kamara az adatfelelıs és az adatközlı kötelezettségeinek, továbbá a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének részletes szabályait
belsı szabályzatban állapítja meg.

II. fejezet KAMARAI TAGSÁGI
VISZONY
Tagsági viszony létesítése
Kkt. 10. § (1) Természetes személyként jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a
Magyar Köztársaság területén az végezhet, aki a kamara tagja és rendelkezik az ezt igazoló könyvvizsgálói
igazolvánnyal.
(2) A kamarai tagfelvétel tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

40. A kamara a tárgyévet követı év március 31-ig a
Pénzügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzéteszi a
tárgyévben nyilvántartásba vett kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartási számát, nevét, címét, valamint a
korábban nyilvántartásba vettek ezen adataiban bekövetkezett változásokat [Kkt. 33. § (5)].
41. A kamara a tárgyévet követı év március 31-ig a
Pénzügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzéteszi a
tárgyévben jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékbe vételi számát, nevét, címét, valamint a korábban jegyzékbe vettek ezen adataiban bekövetkezett változásokat [Kkt. 74. § (3)].

47. A kamara tagjai közé felvételét kérheti az a természetes személy, aki
a) a Magyar Köztársaság állampolgára,
b) az Európai Gazdasági Térség más tagállamának
állampolgára,
c) harmadik ország állampolgára.
(E fejezeten belül az a)–c) pont szerinti személy a
továbbiakban: kérelmezı).

42. Az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodó tekintetében nem
könyvvizsgáló cég nevében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet köteles
internetes honlapot nyitni, illetve fenntartani és azon
évente, az üzleti évének mérlegfordulónapjától számított három hónapon belül a Kkt. 55. §-ában foglaltak
értelemszerő alkalmazásával átláthatósági jelentését
közzé tenni (Kkt. 57. §).

48. A felvételt a „Kamarai tagfelvételi kérelem természetes személy könyvvizsgáló részére” adatlapon lehet kérni. Az adatlap letölthetı a kamara honlapjáról és
igényelhetı a fıtitkári hivatalnál.
Kkt. 11. § (1) A kamarába – kérelem alapján – tagként fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a következı feltételeknek:
a) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván
folytatni,
b) rendelkezik az e törvényben meghatározott okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel,

43. Az a könyvvizsgáló cég, amely közérdeklıdésre
számot tartó gazdálkodó tekintetében végez jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,
köteles internetes honlapot nyitni, illetve fenntartani és
azon évente, az üzleti évének mérlegfordulónapjától
számított három hónapon belül, a Kkt. 55. § (1) bekezdésében foglalt tartalommal készített átláthatósági jelentését közzé tenni [Kkt. 55. § (1)–(2)].

49. Okleveles könyvvizsgálói szakképesítést (végzettséget) igazoló oklevél
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a) a magyar jogszabályok alapján arra jogosult
szerv által, illeték (díj) megfizetése ellenében kiállított
eredeti oklevél vagy
b) az eredeti oklevél közjegyzı által hitelesítési záradékkal ellátott másolata, vagy
c) a kamara felvételi bizottsága által az eredeti oklevélrıl készített és hitelesített másolat, vagy
d) az eredeti oklevél egyik példánya, amelyet az elsı példánnyal azonos módon hitelesítettek (másodlat).

idıpontjától nem áll [ide nem értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt],
f) vállalja, hogy könyvvizsgáló cégen kívül más gazdálkodó szervezetben (szervezetben) személyes közremőködésre tagként, vezetı tisztségviselıként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének idıpontjától nem lesz kötelezett
[ide nem értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt],
g) a kamara alapszabályában meghatározott mértékő, a Magyar Köztársaság területén végzett jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre
vonatkozó könyvvizsgálói felelısségbiztosítással rendelkezik,

50. Az okleveles könyvvizsgálói vagy azzal egyenértékő szakmai képesítést igazoló, külföldön szerzett,
vagy a Magyar Köztársaság területén mőködı külföldi
intézményben szerzett oklevél (okirat) (továbbiakban:
külföldön szerzett oklevél) a honosítási eljárás lefolytatását követıen, a honosítás megtörténtével válik a Kkt.
11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képesítést igazoló
közokirattá.

55. A természetes személynek a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének idıpontjában és a kamarai tagi jogviszonyának
fennállása alatt folyamatosan könyvvizsgálói felelısségbiztosítással kell rendelkeznie.

51. A Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásához kötött szükséges külföldi bizonyítványok és
oklevelek által tanúsított szakképesítés és szakképzettség elismerése a kamara oktatási bizottságának hatáskörébe tartozik.

56. A kérelmezı felelısségbiztosításának meglétét
az arról szóló okirat eredeti példányának vagy annak
hiteles másolatának bemutatásával igazolja.
57. Az alapszabály 55 pontja szerinti feltételnek nem
kell megfelelnie a természetes személynek, ha kizárólag
könyvvizsgáló cég nevében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

52. Az olyan, harmadik országokból származó oklevelek, bizonyítványok elismerése esetén, amelyekkel
Magyarország viszonossági egyezményt kötött, az abban foglaltak szerint kell eljárni. Nemzetközi egyezmény hiányában, aA viszonosság fennállása tekintetében, a kamara kezdeményezése alapján, a külpolitikáért
felelıs miniszter állásfoglalása az irányadó. A kamara
oktatási bizottsága az egyenértékőségrıl, kérelemre
igazolást állít ki.

Kkt. 11. § (1) A kamarába – kérelem alapján – tagként fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a következı feltételeknek:
h) a kamara alapszabályában és a kamara önkormányzati szabályzataiban foglaltakat magára kötelezınek ismeri el.
i) vállalja a kamarai tagdíj megfizetését,
j) nem esik a 12. § ban felsorolt kizáró okok alá,
k) az elıírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Kkt. 11. § (1) A kamarába – kérelem alapján – tagként fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a következı feltételeknek:
c) a kérelem benyújtását megelızı egy éven belül sikeresen teljesítette a szakmai kompetencia vizsgát,

Kkt. 11. § (2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti
feltétel teljesítésétıl – indokolt esetben – el lehet tekinteni a természetes személynél, ha munkáltatója (foglalkoztatója) írásban nyilatkozik arról, hogy a kérelmezı
a kamarai tag könyvvizsgálói minıségébıl adódó feladatait megfelelıen el tudja látni, valamint, hogy az (1)
bekezdés e) és f) pontja szerinti jogviszonyból adódó
jogok és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelı ellátását.

53. A kérelmezı a szakmai kompetenciavizsga követelményeinek való megfelelést a kamara oktatási bizottsága által kiállított igazolással tanúsítja.
54. A szakmai kompetenciavizsga tartalmi követelményeit, az eljárási és értékelési szabályokat a kamara
külön szabályzata tartalmazza.

58. A Kkt. 11. § (2) bekezdése alkalmazhatóságáról a felvételi bizottság kérelemre határoz. A felvételi bizottság késıbb a Kkt. 11. § (2) bekezdésének
alkalmazhatóságáról bármikor – az alapszabály
62/b. pontja szerinti – határozatot hozhat, hogyha a
körülmények változásából arra a következtetésre
jut, hogy a kamarai tag a könyvvizsgálói minıségébıl adódó feladatait nem látja el megfelelıen.
A Kkt. 11. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a
kamarai tagsági viszony létesítését kezdeményezı természetes személy szerzi be és azt eredetiben csatolja a

Kkt. 11. § (1) A kamarába – kérelem alapján – tagként fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a következı feltételeknek:
d) büntetlen elıélető,
e) vállalja, hogy más kamarai tag könyvvizsgálónál,
könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyán kívüli
munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselıi jogviszonyban, szolgálati viszonyban, munkaviszony jellegő jogviszonyban a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének
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felvételi kérelemhez A nyilatkozat tartalmi követelményeit a kamara felvételi szabályzata tartalmazza.

62. A felvételi bizottság az alapszabály 60. pontjában foglaltak szerint benyújtott nyilatkozat(ok)
alapján hozott határozatában
a) helyt ad a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazhatóságára irányuló kérelemnek,vagy
b) felszólítja a kamarai tag könyvvizsgálót a Kkt.
11. § (1) bek. e) és/vagy f) pontja szerinti jogviszonyának (jogviszonyainak) 30 napon belül történı
megszüntetésére, vagy a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének kezdeményezésére, ha a nyilatkozatok alapján
megállapítható, hogy a Kkt. 11. § (2) bekezdésében
megfogalmazott feltételek nem teljesülnek. Ha a Kkt.
11. § (2) bekezdés alkalmazásával felvett kamarai tag
könyvvizsgáló munkahelyet változtat, új vagy további
munkaviszonyt létesít köteles munkáltatójának (munkáltatóinak) az alapszabály 58–60. pontjai szerinti nyilatkozatát a munkahely változtatás, illetve az új munkahely létesítésének napjától számított 15 munkanapon
belül a kamara felvételi bizottságának megküldeni.

59. A 11. § (1) bekezdésének f) pontja alapján
tagként akkor áll fenn személyes közremőködési kötelezettség, ha erre a tag a társasági szerzıdésben
(például mellékszolgáltatási kötelezettség vállalásával), vagy egyéb magánjogi szerzıdéssel kötelezettséget vállal. Vezetı tisztségviselıként akkor áll fenn
személyes közremőködési kötelezettség, ha a vezetı
tisztségviselı önálló aláírási (cégképviseleti) joggal
rendelkezik. A természetes személy több munkáltatónál (foglalkoztatónál) fennálló munkaviszonya esetében
a kamarai tagsági viszony létesítéséhez elıírt nyilatkozatot minden munkáltatótól köteles beszerezni.
60. A Kkt. 11. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
a) a kamarai tagsági viszony létesítését kezdeményezı természetes személy (tagfelvételt kérelmezı),
vagy
b) a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizs-gálói tevékenységet folytatni kívánó (Kkt.
29. §), de a Kkt. 11. § (1) bek. e) és/vagy f) pontja
szerinti
jogviszonyban
álló
kamarai
tag
könyvvizsgló, valamint
c) a Kkt. 11. § (1) bek. e) és/vagy f) pontja
szerinti jogviszonyt létesítı (létesíteni kívánó) aktív
kamarai tag könyvvizsgáló
minden, a Kkt. 11. § (1) bek. e) és/vagy f) pontja
szerinti jogviszonyra kiterjedıen szerzi be és azt
eredetiben csatolja a kérelemhez, kérelmének benyújtásakor, vagy ezt követıen legkésıbb a Kkt. 11.
§ (1) bek. e) és/vagy f) pontja szerinti jogviszony létesítését, vagy megváltozását követı 15 napon belül.
A jelen pont szerinti természetes személy a felvételi
kérelemben a kérelmezı nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a nyilatkozat tárgyában szükségessé váló egyeztetésekhez, valamint vállalja, hogy a felvételi bizottság
által kért további dokumentumokat (például munkaszerzıdés, egyéb szerzıdések) a bizottság rendelkezésére bocsátja..

63. Az alapszabály 62/a. pontja alapján, a Kkt.
11. § (2) bekezdésének alkalmazásával aktív kamarai tagsága mellett fenntartott, a Kkt. 11. § (1) bek.
e) és/vagy f) pontja szerinti jogviszonyban álló kamarai könyvvizsgáló e jogviszonya fennállása alatt
kiadott elsı könyvvizsgálói jelentését követı 3 évben
két alkalommal minıségellenırzésen esik át. Az
alapszabály hatálybalépését megelızıen, a Kkt. 11.
§ (1) bek. e) és/vagy f) pontja szerinti
jogviszonyoknak megfelelı jogviszonyban álló kamarai tag könyvvizsgálóknál lefolytatott minıségellenırzések beleszámítanak a jelen pont szerinti minıségellenırzésbe.
Ha a jogszabály kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzı kamarai tag könyvvizsgáló a
Kkt. 11. § (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti
jogviszonyt a 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával
létesít, köteles munkáltatójának (foglalkoztatójának) az
alapszabály 58–60. pontjai szerinti nyilatkozatát a jogviszony létesítésének napjától számított 15 munkanapon belül a kamara felvételi bizottságának megküldeni.

61. A Kkt 11. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
jogviszonyban álló kérelmezı kérelmének akkor
lehet helyt adni, ha e jogviszonyban a munkavégzés
alól felmentett, vagy munkaviszonya nem teljes
munkaidıre (napi 8 órára) szól és munkaszerzıdése
kötetlen munkaidıt tartalmaz és rendkívüli
munkavégzésre kötelezés kizárt és nincs a
munkavállalónak cégképviseleti jogosultsága. A
teljes munkaidıre és a kötetlen munkaidıre
vonatkozó feltételektıl a felvételi bizottság indokolt
esetben eltekinthet.A felvételi bizottság a Kkt. 11. §
(2) bekezdése és az alapszabály 58–60. pontjaiban foglaltak szerint benyújtott nyilatkozat(ok) alapján, mérlegelési jogkörének gyakorlása során jogosult annak eldöntésére, hogy indokoltnak tartja-e a Kkt. 11. § (2)
bekezdésében biztosított kedvezmény alkalmazását a
kérelmezı esetében.

64. Az alapszabály 63. pontja szerinti minıségellenırzés eredményét a felvételi bizottságnak meg
kell küldeni. Ha mindkét minıségellenırzés eredménye „megfelelt”, akkor a Kkt. 11. § (1) bek. e)
és/vagy f) pontja szerinti jogviszony nem akadályozza a könyvvizsgálói tevékenység megfelelı ellátását, a kamarai tag a könyvvizsgálói minıségébıl
adódó feladatait megfelelıen el tudja látni. Ha bármelyik minıségellenırzés eredménye „nem felelt
meg” minısítés, akkor felvételi bizottság a 62/b.
pont szerinti határozatot hoz. Egyéb esetekben a
minıségellenıri jelentések és a nyilatkozatok tartalmának vizsgálatával a felvételi bizottság mérlegelési jogkörében dönt a Kkt. 11. § (2) bekezdése szerinti kedvezmény további fenntartásáról.
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A felvételi bizottság az alapszabály 62., illetve 63.
pontjában foglaltak szerint benyújtott nyilatkozat(ok)
alapján lefolytatott eljárásban
a) határozattal megerısíti a természetes személy
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat
végzésére jogosító kamarai tagsági jogviszonyát, ha a
nyilatkozat(ok) azt jogilag lehetıvé teszik, ellenkezı
esetben
b) határozatban felszólítja a kamarai tag könyvvizsgálót jogviszonyának (jogviszonyainak) 30 napon belül
történı megszüntetésére vagy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének kezdeményezésére.

b) hozzájárul ahhoz, hogy a könyvvizsgálói igazolványt (okiratot) kiállító hatóság a kamara megkeresésére tájékoztatást adjon ki.
A nyilatkozathoz mellékelni kell a külföldi hatóság
által kiállított könyvvizsgálói igazolvány hiteles magyar
nyelvő fordítását.
68. Az a természetes személy, aki a Kkt. 11. § (4)
bekezdése alapján kéri felvételét a kamara tagjai közé,
a Kkt. 11. § (1) bekezdés a) és d)–k) pontjaiban meghatározott követelményeknek a kamara felvételi szabályzatában foglaltak szerint tesz eleget.
69. A természetes személy a Kkt. 11. § (1) bekezdés
g) pontja szerinti könyvvizsgálói felelısségbiztosítása
meglétét az errıl szóló okirat hiteles magyar nyelvő
fordításával is igazolhatja, feltéve, hogy írásbeli nyilatkozatban elızetesen hozzájárul ahhoz, hogy
a) a kamara megkeresésére a biztosító a felelısségbiztosítás fennállásának tényérıl tájékoztatást adjon ki,
továbbá
b) a kamara a könyvvizsgáló megbízójával – annak
kérelmére – közölje a könyvvizsgálói felelısségbiztosítási szerzıdésben foglalt azon adatokat, amelyek az
igényérvényesítéshez szükségesek, továbbá tájékoztathatja a megbízót arról, hogy igényének érvényesítését
milyen módon és mely hatóságok elıtt kezdeményezheti.

65 Ha a kamarai tag könyvvizsgáló az alapszabály
602. és/vagy 63. pontjában foglaltakat nem teljesíti, a
kamara felvételi bizottsága a Kkt. 30. § (1) bekezdésének c) pontja alapján hivatalból megállapítja tagsági viszonyának megszőnését.
66. Ha a Kkt. 11. § (2) bekezdés alkalmazásával a
Kkt. 11. § (1) bek. e) és/vagy f) pontja szerinti
jogviszonyban álló kamarai tag könyvvizsgáló az
alapszabály 62/a. pontja szerinti határozatban szereplı jogviszonyához képest új jogviszonyt létest (az
változik, vagy további létesül), vagy jogviszonyának
tartalma módosul, legkésıbb az új, módosult, vagy
további jogviszony létesítésétıl (jogviszony tartalmának változásától) számított 15 munkanapon belül
a kamara felvételi bizottságánál új kérelmet kell benyújtania a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága iránt. Ilyen újbóli kérelem esetén a felvételi
bizottság jogosult eltekinteni az alapszabály 63.
pontja szerinti minıségellenırzések alkalmazásától.Az alapszabály 58–65. pontjaiban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerően alkalmazni arra az esetre is,
ha a szünetelı kamarai tag – a Kkt. 29. §-a szerinti eljárásban – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység engedélyezése iránt kérelmet
nyújt be.

70. Ha a természetes személy igazolja, hogy saját
tagállamának elıírásai szerint, a Magyar Köztársaság
területén végzett, jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységére is kiterjedı hatályú
könyvvizsgálói felelısségbiztosítással vagy biztosítópénztári tagsággal rendelkezik, az errıl szóló igazolás a
könyvvizsgálói felelısségbiztosítás meglétét tanúsítja.
A kamara az igazolás ismeretében kiegészítı biztosítás
megkötését írja elı, ha a biztosítási szerzıdés a szerzıdési feltételek és a biztosítási összeg tekintetében nem
felel meg a Kkt. és a kamara alapszabálya által elıírt
követelményeknek.

Kkt. 11. § (4) Kérelmére fel kell venni a kamara tagjai közé azt a természetes személyt, aki igazolja, hogy
az Európai Gazdasági Térség valamely államának arra
illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosító engedéllyel rendelkezik és megfelel az (1) bekezdés a) és d)–k) pontjaiban foglalt követelményeknek,
valamint az e törvényben meghatározott különbözeti
vizsgát sikeresen teljesítette.

71. Különbözeti vizsgát tesz az a természetes személy, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosító érvényes engedély alapján kéri felvételét a kamara tagjai közé.
A különbözeti vizsga letételét – kérelemre – a kamara oktatási bizottsága engedélyezi. Az engedélyt meg
kell adni, ha a természetes személy megfelel a Kkt.
105. § (1) 11. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek.

67. Az a természetes személy, aki az Európai Gazdasági Térség valamely államának illetékes hatósága által kiállított könyvvizsgálói igazolvány (okirat) alapján
kéri felvételét a kamara tagjai közé, a felvételi kérelemhez csatolt nyilatkozatban
a) megnevezi a könyvvizsgálói igazolványt (okiratot) kiállító hatóság címét, (levelezési címét) és elektronikus úton történı elérhetıségét, továbbá

72. A különbözeti vizsgát vizsgabizottság elıtt, magyar nyelven kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és
két tagját – a különbözeti vizsga tartalmi követelményeire tekintettel – a kamara oktatási bizottságának elnöke jelöli ki a pénzügyminiszter által jóváhagyott
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vizsgabizottsági elnökök, illetve vizsgáztatók névjegyzékében szereplık közül.

d) az e törvényben meghatározott különbözeti vizsgát sikeresen teljesítette,
e) igazolja, hogy eleget tesz a 2006/43/EK irányelv
4., valamint 6–13. cikkeiben megállapítottakkal egyenértékő követelményeknek,
feltéve, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység végzését engedélyezı harmadik ország viszonossági gyakorlat alapján hasonlóan jár el a kamarai tagokkal szemben.

73. A különbözeti vizsga tartalmi követelményeit, a
vizsga lefolytatásának rendjét és az ismeretek értékelésének szabályait, továbbá a vizsgadíjat a kamara külön
szabályzata tartalmazza.
Kkt. 12. § Nem vehetı fel a kamara tagjai közé az,
a) aki a közügyektıl vagy az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt áll,
b) akit a bíróság szándékos bőncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a büntetés kitöltésétıl, illetıleg a végrehajthatóság megszőnésétıl számított öt évig,
c) akinek a – szándékos bőncselekmény elkövetése
miatti – szabadságvesztés büntetés végrehajtását próbaidıre felfüggesztették, a próbaidı leteltétıl számított
három évig,
d) aki cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság hatálya alatt áll vagy gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvıképtelen,
e) akit a kamarából fegyelmi eljárás keretében kizártak, az errıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl
számított három évig,
f) aki az életmódja vagy magatartása miatt a könyvvizsgálói hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemtelen.

75. A kérelmezı a Kkt. 13. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Kkt. 11. § (1) bekezdés a) és d)–k)
pontjaiban meghatározott követelményeknek a felvételi
szabályzatban foglaltak szerint tesz eleget, a különbözeti vizsgát a kamara külön szabályzatában meghatározottak szerint teljesíti.
76. A felvételi bizottság a Kkt. 13. § e) pontjában
foglaltak ellenırzése során az alapszabály 50. pontjában foglaltak szerint jár el. A viszonosság fennállása
tekintetében, a kamara kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelıs miniszter állásfoglalása az irányadó.

Könyvvizsgálói eskü
77. A kamara tagjai közé felvett személy a kamarai
felvételét követı 30 napon belül a Kkt. 15. § (2) bekezdésében foglalt szöveg szerint esküt tesz a kamara elnöke, annak akadályoztatása esetén a kamara alelnöke
elıtt.

74. Közbizalomra [Kkt. 12. § f) pont] érdemtelen az
a személy, aki
a) számviteli tevékenységet (könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói tevékenység: számviteli törvény
150. §) hatósági engedély nélkül, haszonszerzés céljából üzletszerően végez,
b) a „bejegyzett könyvvizsgáló”, illetve a „hites
könyvvizsgáló” címet jogosulatlanul használja,
c) közbizalom elleni bőncselekményt követett el
(Btk. 274–278. §), illetve annak elkövetésében részt
vett,
d) képesítéshez, hatósági engedélyhez kötött szolgáltatásokat üzletszerően képesítés, hatósági engedély
nélkül végez,
e) jogszabály által üldözött életmódot folytat, magatartást tanúsít,
f) bizonyítottan olyan további [az a)–e) pontban
nem említett] cselekményt követ el, amely a kamara
etikai szabályzatának normáit súlyosan sértik.

78. A Kkt. 15. § (2) bekezdésében foglalt szöveg
szerint esküt tesz az a személy is, aki a Kkt. 11. § (4)
bekezdésében, továbbá a Kkt. 13. §-ában foglaltak
alapján nyer felvételt a kamara tagjai közé.
79. Az esküt szóban kell elmondani, és okiratban
kell megerısíteni. Az esküokirat az eskü szövegét, letételének és a könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének kezdı idıpontját tartalmazza. Az esküokiratot az
esküt tevı és a kamara elnöke aláírja. Az eskü letételével okirat aláírásával válik a személy a kamara tagjává.
Az esküokirat megırzése a fıtitkári hivatal feladata.
80. Ha a személy az eskütételben akadályoztatva
van, az alapszabály 77. pontjában meghatározott határidıt az akadály megszőnésétıl kell számítani. Az eskü
letételének akadályát képezı okot (okokat) a személy
vagy megbízottja köteles legkésıbb az eskü letételének
napját megelızı napon a fıtitkári hivatalnak írásban
bejelenteni.

Kkt. 13. § (1) Kérelmére fel kell venni a kamara tagjai közé azt a természetes személyt, aki megfelel az
alábbi feltételeknek:
a) nem tartozik a 11. § (4) bekezdésének hatálya alá,
b) igazolja, hogy rendelkezik egy harmadik ország
arra illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel,
c) megfelel a 11. § (1) bekezdésének a), valamint d)–
k) pontjaiban foglalt követelményeknek,

81. Ha a személy az alapszabály 77. pontjában meghatározott határidıtıl számított 90 nap elteltével, de
legkésıbb a 90. napot követı eskütételi napon az esküt
nem tette le, a kamarai tag könyvvizsgálók jegyzékébe
nem vehetı fel.
82. Az alapszabály 81. pontjában meghatározott
esetben a személy – a Ket. rendelkezései szerint – iga-
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zolási kérelmet terjeszthet elı. A kamara felvételi bizottsága a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül dönt a könyvvizsgálók jegyzékbe való felvételrıl (a
könyvvizsgálói eskü letételének engedélyezésérıl), illetve a kérelem elutasításról.

személyazonosság igazolását kivéve – egyéb személyi
okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt
adatokat.
88. A könyvvizsgálói igazolványon fel kell tüntetni:
„Az igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a hites könyvvizsgáló cím használatára”.

Könyvvizsgálói igazolvány

89. Az igazolványt a kamarai tag könyvvizsgáló köteles megırizni és a könyvvizsgálói hivatásának gyakorlása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelı hatóság, a könyvvizsgáló ügyfele, továbbá a kamarai tag könyvvizsgálónak a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység tőrésére kötelezett
vagy a könyvvizsgálattal érintett személy kérésére fel
kell mutatni.

Kkt. 10. § (1) Természetes személyként jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a
Magyar Köztársaság területén az végezhet, aki a kamara tagja és rendelkezik az ezt igazoló könyvvizsgálói
igazolvánnyal.
Kkt. 16. § (1) A kamara a tagjai közé felvett és
könyvvizsgálói esküt tett könyvvizsgálót nyilvántartásba veszi, és az esküokirat aláírásával egyidejőleg arcképes könyvvizsgálói igazolvánnyal látja el.

90. Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe
nem helyezhetı, biztosítékul nem adható.

83. Könyvvizsgálói igazolványt a kamara elnöke
vagy az általa esetenként megbízott alelnök jogosult kiadni a felvételi eljárás jogerıs befejezését követıen tett
eskü nyilatkozattal, illetve annak aláírásával egyidejőleg.

91. Az igazolvány visszavonásig érvényes.
92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a kamarai tagok nyilvántartásából, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).

Kkt. 16. § (2) A könyvvizsgálói igazolvány tartalmazza
a) a kamarai tag nevét, születési helyét, idejét, anyja
nevét,
b) a kamarai tag fényképét,
c) a kamarai tag nyilvántartási számát,
d) az igazolvány számát, érvényességét,
e) a kamara elnökének aláírását.
(3) A könyvvizsgálói igazolvány a kamarai tagság
igazolására is szolgál.
(4) A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló” cím
használatára.

93. A kamarai tag könyvvizsgáló köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását,
megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét írásban haladéktalanul, de legkésıbb 15 munkanapon belül bejelenteni a
kamara felvételi bizottságának és azzal egyidejőleg új
igazolvány kiállítását kérni.
94. Az új igazolvány kiadását a kamara hivatalból
vagy írásbeli kérelemre teljesíti. Az új igazolvány kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell 2 darab igazolványképet, továbbá adatváltozás esetén a megváltozott
adatot igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát.

84. A természetes személy a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara tagjai közé történı felvételi kérelmének benyújtásával egyidejőleg köteles két darab, felismerésre
alkalmas arcképet (igazolványképet) a kamara rendelkezésére bocsátani.

Kkt. 28. § A szüneteltetés idıtartamára a könyvvizsgálói igazolványt átvételi elismervény ellenében be kell
vonni, a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában
a könyvvizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni.

85. A természetes személynek az igazolványképet a
személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági
igazolványa bemutatása mellett személyesen kell a kamarához benyújtania.
86. Az igazolvány 10,5 x 7,5 cm mérető, laminált fóliával fedett, hamisítás elleni védelmi megoldásokat tartalmazó okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjérıl szóló 86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” okmányvédelmi kategóriába tartozik.

Kkt. 29. § (4) Ha a felvételi bizottság engedélyezi a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzését, a kamarai tag könyvvizsgálói igazolványát átvételi elismervény ellenében vissza kell
szolgáltatni a tagnak, és a kamarai tag könyvvizsgálók
nyilvántartásában a könyvvizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni.

87. Az igazolvány a kamarai tag könyvvizsgálónak a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és – a

95. Az igazolványt be kell vonni, ha
a) a könyvvizsgálót törlik a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásából,
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b) a kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szünetelteti, a szüneteltetés idıtartamára,
c) az igazolvány megrongálódott,
d) az igazolvány adataiban változás következett be,
e) az elveszett, eltulajdonított igazolvány elıkerült.

103. A 86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet az 1.
számú mellékletében, „A biztonsági okmányok” III.
rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok
cím 1.6047. sorában foglaltak szerint a könyvvizsgálói
engedélyt, illetve igazolvány biztonsági okmánynak
minısíti.

96. A könyvvizsgálói igazolvány bevonásáról az
alapszabály 95/a. és 95/b. pontja szerinti esetekben a
kamara felvételi bizottsága határozatban rendelkezik. A
kamarai tag könyvvizsgáló köteles az igazolványt a határozatban megjelölt határidın belül átadni a kamarai
tag könyvvizsgálók nyilvántartását vezetı kamarai szervezetnek.

104. A könyvvizsgálói igazolvány elıállításának engedélyezésére, az igazolvány elıállítójának kiválasztására, az elıállító és a kibocsátó, továbbá a kamarai tag
könyvvizsgáló egyéb kötelezettségeire a biztonsági
okmányok védelmének rendjérıl szóló 86/1996. (VI.
14.) kormányrendelet szabályait kell alkalmazni. Az a
kamarai tag könyvvizsgáló, aki jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét szünetelteti (Kkt. 29. §), olyan tagsági kártyával látható
el, melybıl egyértelmően kitőnik, hogy birtokosát
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység folytatására nem jogosítja.

97. Az alapszabály 95/c–95/e. pontja szerinti esetekben, ha a kamara új igazolvány kiadásának alapjául
szolgáló körülmény bekövetkezésérıl tudomást szerez
hivatalból, egyébként a kamarai tag könyvvizsgáló bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról.

Elektronikus távközlı eszközök biztosítása

98. A bevont igazolványt – az alapszabály 95/b.
pontjában foglalt eset kivételével – a kamara szabályzatában
foglaltak
szerint
meg
kell
semmisíteniérvényteleníteni kell. Az érvénytelenített
igazolványt a kamara – kérésre – a (volt) kamarai
tag könyvvizsgáló tulajdonába adja, egyébként
megsemmisíti.

105. A kamarai tag könyvvizsgáló tevékenységének
megkezdésekor és azt követıen rendelkezni köteles
legalább a következı, a munka eszközeként szolgáló
távközlı eszközökkel: telefon, elektronikus elérhetıség
(e-mail, továbbá honlap, ha a Kkt.-ben és az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítése azt szükségessé teszik).

99. A bevont (érvénytelen) könyvvizsgálói igazolvány sorszámának és az érvénytelenség tényének a kamara honlapján és a SZAKma címő lapban történı
közzététele iránt a kamara felvételi bizottsága intézkedik.

106. Könyvvizsgáló cégnél alkalmazásában álló kamarai tag könyvvizsgáló az alapszabály 105. pontjában
írott kötelezettségének munkáltatója útján tesz eleget.

Dombornyomó (száraz-) bélyegzı alkalmazása

100. Ezen alapszabály hatálybalépését megelızıen
kiadott könyvvizsgálói igazolvány annak bevonásáig
érvényes. A kamarai tag könyvvizsgáló – költségtérítés
ellenében – kérheti könyvvizsgálói igazolványának
ezen alapszabály mellékletét képezı, a kamara honlapján közzétett minta szerinti könyvvizsgálói igazolványra cseréléjsét új típusú könyvvizsgálói igazolványra.

107. A kamara a kamarai tag könyvvizsgálót személyre szóló – fémbıl készült, kör alakú – dombornyomó (száraz-) bélyegzıvel (a továbbiakban: bélyegzı) látja el.
108. A bélyegzı felsı részén félkörívben a kamarai
tag könyvvizsgáló nevét, alatta tagsági igazolványának
számát, középen a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
logóját és alsó részén félkörívben hites kamarai tag
könyvvizsgáló kifejezést, alatta a bélyegzı sorszámát
kell feltüntetni.

101. Ha a kamarai tag könyvvizsgálónak felróható
okból válik szükségessé a kiadott könyvvizsgálói igazolvány helyett új igazolvány kiadása, az azzal kapcsolatos költségeket az igazolvány jogosultja megtéríteni
köteles.

109. A bélyegzıt a könyvvizsgálói igazolvány kiadásával egyidejőleg kell a kamarai tag könyvvizsgálónak átadni. Az átvételt írásban igazoltatni kell.

102. A fıtitkári hivatal a kamara tagjai közé felvett
személyt a könyvvizsgálói igazolvány átvételét követıen nyilvántartásba veszi és a személy nyilvánossá tehetı adatait [Kkt. 33. § (5) bekezdés] 15 napon belül közli a kamara illetékes területi szervezetével.

110. Ezen alapszabály hatályba lépése elıtt kiadott
bélyegzı érvényes mindaddig, amíg az visszavonásra
nem kerül vagy a kamarai tag könyvvizsgáló annak cseréjét, pótlását nem kéri.

Kkt. 16. § (5) A kamara gondoskodik arról, hogy az
érvényben lévı könyvvizsgálói igazolványok mintája a
kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetı legyen.
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111. A bélyegzı elıállításának költsége, akkor is, ha
a bélyegzı pótlásra, cserére kerül, a kamarai tag könyvvizsgálót terheli.

vántartásában soron következı sorszámmal kell ellátni.
A nyilvántartásba be kell jegyezni a bélyegzı kiadására
okot adó körülményt.

112. A bélyegzıt a kamarai tag könyvvizsgáló alkalmazni köteles a Kkt. 3. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység során keletkezett okmányok, iratok hitelesítésére, amennyiben azokat nem
elektronikus okiratban állítja elı.

121. Ha az elveszett bélyegzı elıkerült, továbbá, ha
a személy kamarai tagsági viszonya megszőnt az elıkerült, illetve az addig használt bélyegzıt úgy kell érvényteleníteni, hogy annak azonosíthatósága fennmaradjon.
122. A bélyegzı elıállításáról a fıtitkári hivatal
gondoskodik. A fıtitkári hivatal nyilvántartást vezet az
elıállított, a kamarai tag könyvvizsgáló részére kiadott
bélyegzıkrıl. A nyilvántartásban feltünteti a bélyegzı
lenyomatát, a bélyegzı kiadására okot adó körülményt
(például jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat engedélyezése, csere, pótlás), a bélyegzıt átvevı személy nevét, címét és aláírását, az átvétel idıpontját és a könyvvizsgáló kamarai tagsági számát, továbbá visszaszolgáltatás, pótlás, megsemmisítés esetén
annak idıpontját.

113. A bélyegzıt a kamarai tag könyvvizsgáló alkalmazhatja a Kkt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységek során keletkezett okmányok,
bizonylatok, iratok hitelesítésére is.
114. A bélyegzı jogszerő használatáért a kamarai
tag könyvvizsgáló felelısséggel tartozik.
115. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló a könyvvizsgálói igazolványa visszavonásával egyidejőleg köteles a bélyegzıt a fıtitkári hivatalnak – átvételi elismervény ellenében – visszaszolgáltatni.

123. A bélyegzı kezelésével kapcsolatos egyéb szabályokat a kamara „Szárazbélyegzı kezelésérıl szóló
szabályzat” tartalmazza.
123/A. A könyvvizsgálói jelentés elektronikus okiratban történı kiállításáról és az ehhez szükséges
elektronikus aláírás alkalmazásáról külön szabályzat rendelkezik.

116. Ha a felvételi bizottság a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását
szüneteltetı kamarai tagnak újból engedélyezi a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzését, a könyvvizsgálói igazolvány visszaszolgáltatásával egyidejőleg – átvételi elismervény ellenében – a bélyegzıt vissza kell adni a tagnak.

A kamara tag könyvvizsgáló jogai és kötelességei
A kamarai tag könyvvizsgáló jogai
Kkt. 17. § A kamarai tag könyvvizsgáló joga, hogy
a) az alapszabályban foglaltak szerint igénybe vegye
a kamara szolgáltatásait.

117. A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a bélyegzıt a fıtitkári hivatalnak a könyvvizsgálói igazolványnyal egyidejőleg visszaszolgáltatni, ha tagsági viszonya
a Kkt. 30. § (1) a)–c) pontja alapján megszőnik. Ha a
tag kamarai tagsági viszonya a Kkt. 30. § (1) d) pontja
alapján szőnik meg, a bélyegzı visszaszolgáltatásáról a
fıtitkári hivatal intézkedik.

124. A kamara tagjainak térítésmentes (díjmentes) és
térítésköteles (díjköteles) szolgáltatásokat nyújt.
125. Díjmentesek a tagdíjjal fedezett szolgáltatások.
Ezek:
a) a kamarai tagok szakmai érdekképviselete, ide
nem értve a jogsegélyszolgálatot és az egyeztetı testület által nyújtott szolgáltatásokat;
b) a kamara honlapján és/vagy a SZAKma címő lapban rendszeres tájékoztatás, különösen
ba) a kamarai tag könyvvizsgálók szakmai feladatait
(tevékenységét), kötelezettségeit érintı új jogszabályokról, valamint jogszabályi változásokról, a kamara
alapszabályának és önkormányzati szabályzatainak változásairól,
bb) a kamarai tag könyvvizsgálók szakmai tevékenységét befolyásoló európai uniós jogi aktusokról,
azok alkalmazásának kötelezettségérıl, illetve lehetıségérıl,
bc) a könyvvizsgálói standardokról és azok változásairól,

118. A kamarai tag könyvvizsgáló a megrongálódott,
használatra alkalmatlanná vált bélyegzı cseréjét, az elveszett bélyegzı pótlását köteles haladéktalanul a fıtitkári hivatalnak bejelenteni és kezdeményezni a bélyegzı cseréjét, pótlását. A bélyegzı cseréjére, pótlására
okot adó körülményt részletesen indokolni kell.
119. A bélyegzı elvesztése esetén vagy ha az alapszabály 118. pontjában foglalt változások azt indokolttá
teszik, a fıtitkári hivatal gondoskodik arról, hogy a bélyegzı érvénytelenítésének ténye a Pénzügyi Közlönyben, továbbá a SZAKma címő lapban és a kamara honlapján, valamint a Világgazdaság üzleti napilapban közzétételre kerüljön.
120. A használatra alkalmatlanná vált és az elveszett
bélyegzı helyett kiadott új bélyegzıt a bélyegzık nyil-
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bd) a kamara küldöttgyőlésének és elnökségének,
valamint a kamara más szervének (szervezetének) tevékenységérıl, határozataikról,
be) a minıségellenırzés tapasztalatairól, ajánlásairól,
bf) a Könyvvizsgálói Közfelügyelet tevékenységérıl,
bg) a kamara által nyilvántartásba vett könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek és harmadik országbeli
könyvvizsgálók, valamint könyvvizsgáló gazdálkodók
állományáról, annak változásáról,
bh) a tanulságul szolgáló fegyelmi vétségekrıl, bírósági állásfoglalásokról, határozatokról, ítéletekrıl,
bi) a könyvvizsgálattal foglalkozó hazai és nemzetközi idıszerő szakirodalomról;
c) az évenkénti kötelezı továbbképzés szervezése,
oktatók biztosítása a kötelezı továbbképzéshez, a kötelezı továbbképzés nyomdai úton, papír-alapon vagy
elektronikus adathordózón történı rögzítése és a rögzített anyag birtokba adása a továbbképzésen résztvevıknek, a kötelezı továbbképzés teljesítésének igazolása.
Nem tartoznak a c) pont alá a kamara, illetve annak
szerve, szervezete, Oktatási Központja által részvételi
díjfizetési kötelezettséggel meghirdetett, illetve tartott
elıadások akkor sem, ha az azon részt vevı kamarai tag
könyvvizsgáló a kötelezı továbbképzés teljesítésébe
beszámított kreditpontot szerez;
d) a SZAKma címő lap elıfizetési díjának a kamara
által történı átvállalása;
e) a nem kamarai tag kérelmére indulókamarai minıségellenırzés lefolytatása, kivéve, ha az a kamarai
tag könyvvizsgáló, vagy a könyvvizsgáló cég kezdeményezésére indult (Asz. 425/c.).

b) a nem kamarai tag könyvvizsgálót terhelı díjtételeket piaci áron kell megállapítani. Ettıl a kamara elnöksége kamarai érdekbıl eltérhet.
129. Az elıre meghatározható díjú díjköteles szolgáltatások díját a kamara honlapján közzéteszi. Az
egyedileg megállapított szolgáltatási díjat a szolgáltatás igénybe vevıjével – a szolgáltatás megkezdése
elıtt – közölni kell. A közölt díj elfogadása esetén a díjat a szolgáltatásnyújtás megkezdése elıtt a kamara
központi számlája javára kell megfizetni.
Kkt. 17. § A kamarai tag könyvvizsgáló joga, hogy
b) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a
kamara illetékes területi szervezetének taggyőlésein,
c) részt vegyen a küldöttek megválasztásában,
d) küldöttnek, tisztségviselınek, kamarai bizottság
tagjának válasszák,
e) betekinthessen a tagnyilvántartásban róla vezetett
adatokba.
130. A kamara tagjának joga van arra, hogy a kamarát érintı bármilyen ügyben kezdeményezzen, a kamara
bármely szervéhez kérdéseket intézzen, kérelmet nyújtson be, panasszal forduljon, illetve bármely szervezetének javaslatot tegyen. A kamara tagja a tagságból eredı
jogait közvetlenül, illetve a területi szervezetének taggyőlésén, a küldöttgyőlésen a kamara alapszabályában
és önkormányzati szabályzataiban meghatározott módon gyakorolja.
Kkt. 3. § (2) E törvény alkalmazásában jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen
kívüli egyéb szakmai szolgáltatás
a) a gazdálkodó mőködésének átvilágítása, értékelése,
b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszőnésével, folyamatos mőködésével,
gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és járulék-, vám-, számviteli és
kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértıi tevékenység, szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ideértve – külön jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén – az igazságügyi könyvszakértıi tevékenységet is,
c) a számviteli, ellenırzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás,
d) a könyvviteli szolgáltatás.
Kkt. 18. § A kamarai tag könyvvizsgáló jogosult a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó és a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb
szakmai szolgáltatásokat nyújtani. A kamarai tag
könyvvizsgáló folytathat minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a törvény, a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata rendelkezéseibe.

126. Díjköteles szolgáltatások különösen:
a) a Kkt. által ilyenként meghatározott szolgáltatások,
b) a jogsegély szolgálat által nyújtott szolgáltatás,
c) az egyeztetı testület által nyújtott szolgáltatás,
d) azok a – díjmentes szolgáltatások körébe nem
tartozó – szolgáltatások, amelyeknek nyújtása, illetve
ellátása a kamara pénzügyi tervében nem tervezett kiadással járnak,
e) a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló
cég által kezdeményezett minıségellenırzés,
fe) a kamara elnöksége által a kamara éves pénzügyi
tervében ilyennek minısített szolgáltatás.
127. A díjköteles szolgáltatások díját – amennyiben
azt jogszabály, a kamara alapszabálya, vagy egyéb
önkormányzati szabályzata nem állapítja meg – a
kamara elnöksége határozza meg.
128. A díjköteles szolgáltatások díjtételeinek meghatározásához irányadó szempontok:
a) a kamarai tag könyvvizsgálót terhelı díjtételeket
a közvetlen személyi és dologi költségek alapján kell
megállapítani (nonprofit díjtételek),

131. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló jogosult a Magyar Köztársaság területén
a Kkt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályi
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kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
végezni. Bármely kamarai tag könyvvizsgáló jogosult és jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli a Kkt. 3. § (2) bekezdésében
meghatározott egyéb szakmai szolgáltatást nyújtani. A
kamarai tag könyvvizsgáló folytathat továbbá minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a Kkt., az alapszabály, valamint az etikai szabályzat rendelkezéseibe.

szeegyeztethetetlen tevékenységekre vonatkozó részletszabályokat a kamara etikai szabályzata tartalmazza.
133. A kamarai tag könyvvizsgálónak joga van a
megfelelı díjazáshoz. A kamarai tag könyvvizsgáló a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység díját a Kkt. 54. §-ában meghatározott szabályok figyelembevételével állapítja meg.
134. A kamarai tag könyvvizsgáló nem nyújthat
megbízója részére olyan szolgáltatást, amely közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történı ellátását veszélyeztetheti.

Kkt. 3. § (2) E törvény alkalmazásában jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen
kívüli egyéb szakmai szolgáltatás
a) a gazdálkodó mőködésének átvilágítása, értékelése,
b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszőnésével, folyamatos mőködésével,
gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos
pénzügyi, adó- és járulék-, vám-, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértıi tevékenység, szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ideértve – külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – az igazságügyi
könyvszakértıi tevékenységet is,
c) a számviteli, ellenırzési, pénzügyi, könyvvizsgálói
szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás,
d) a könyvviteli szolgáltatás.

Kkt. 19. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló a tagságból eredı jogait a jogszabályoknak, valamint a kamara alapszabályának és önkormányzati szabályzatainak megfelelıen gyakorolja.
(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a kamara
testületi szerve által hozott döntés ellen a kamarai tag
könyvvizsgáló – jogszabály, a kamara alapszabálya
vagy önkormányzati szabályzata megsértésére való hivatkozással – a határozat közlésétıl számított 30 napon
belül a Polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
Kkt. 20. § A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
ellátásának keretében – figyelemmel a magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardokban foglaltakra – közremőködıt vehet igénybe, ha ahhoz a megbízó hozzájárul,
vagy ha az a megbízás jellegével együtt jár. A könyvvizsgáló a közremőködıért úgy felel, mintha a rábízott
ügyet maga látta volna el.

132. A jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló csak olyan tevékenységet
végezhet, amely nem sérti a könyvvizsgáló – Kkt.
61-65. §-ai szerinti – függetlenségét, és a Kkt. 53. §-a
szerint összeegyeztethetı a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel, ha annak végzése során nem létesül a Kkt. 11. § (1) bek.
e) és f) pontjai szerinti olyan jogviszony, melyre a
Kkt. 11. § (2) bekezdésének mentesítı szabálya nem
vonatkozik. Minden esetben – a jogszabályok, az
alapszabály, az etikai szabályzat és az IFAC
Könyvvizsgálói Etikai Kódex alapján – egyedileg
kell mérlegelni, hogy a tevékenységét nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló jövedelemszerzı tevékenysége öszeegyeztethetı-e a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel. Ha
az nem összeegyezhetetlen a könyvvizsgálói feladatkörrel (Kkt. 53. §) és nem veszélyezteti a könyvvizsgáló
függetlenségét (Kkt. 63. §) a kamarai tag könyvvizsgáló a Kkt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységeken kívül nyújtott egyéb szakmai szolgáltatások
mellett folytathat például tudományos, oktatói, mővészeti, sport, lektori, szerkesztıi és jogi oltalom alá esı
szellemi tevékenységet, valamint egyéb, nem üzletszerően végzett jövedelemszerzı tevékenységet. Minden
esetben a jogszabályok, az alapszabály, az etikai szabályzat és az IFAC Könyvvizsgálói Etikai Kódex alapján egyedileg kell mérlegelni, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat mellett ellátni kívánt
jövedelemszerzı tevékenység összeegyeztethetı-e a
könyvvizsgálattal. A könyvvizsgálói feladatkörrel ösz-

135. Nem kell a közremőködı igénybevételéhez a
megbízó hozzájárulása, ha azt jogszabály vagy könyvvizsgálói standardok elıírják.
136. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végzı kamarai tag könyvvizsgáló és a közremőködı közötti jogviszony létesítése során
a) a kamarai tag könyvvizsgáló (a megbízó) köteles
a közremőködıvel megbízási szerzıdést kötni,
b) a megbízó díj fizetésére köteles,
c) a közremőködı közvetlen részese a jogszabályon
alapuló könyvvizsgálat lefolytatásának. Az általa teljesített megbízást olyannak kell tekinteni, mintha azt a
könyvvizsgáló maga látta volna el,
d) a közremőködı személyének megválasztásakor a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot
végzı kamarai tag könyvvizsgálóval szemben megkövetelt összeférhetetlenségi és függetlenségi követelményeket alkalmazni kell,
e) a megbízó a szerzıdésben részletezett feladat(ok)
ellátásával olyan közremőködıt bízhat meg, aki rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, ha jogszabály a feladat ellátását hatósági engedélyhez köti, a megkövetelt
hatósági engedéllyel.
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0,7 százaléka. Az egyszerősített vállalkozói adó (eva)
hatálya alá tartozó tagoknál az általános forgalmi adó
nélküli bevétel (árbevétel) képezi a kiegészítı tagdíj
alapját.

Kkt. 21. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló jogosult
a) részt venni megbízója legfıbb szervének, legfıbb
irányító (vezetı) szervének, felügyelı testületének ülésén, ha azon jogszabályban vagy a megbízóval kötött
szerzıdésben meghatározott jogait érintı, kötelezettségeinek teljesítésével összefüggı, azt befolyásoló elıterjesztést tárgyalnak,
b) a megbízóval kötött szerzıdésben meghatározott
feladat(ok) teljesítése céljából betekinteni a megbízó
könyveibe (ideértve az elektronikus adathordozókhoz és
rendszerekhez való hozzáférést is), a legfıbb szerv, a
legfıbb irányító (vezetı) szerv, a felügyelı testület tagjaitól, továbbá a megbízó munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a megbízó eszközeinek és forrásainak állományát, szerzıdéseit megvizsgálni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a kamarai tag könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott
egyéb jogosultságait.

141. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló fix összegő alaptagdíjat fizet. A tagdíj
összege 31 000 forint/év.
142. A tárgyévben a 70. életévét betöltött, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálókra az
alapszabály 141. pontjában meghatározott összegő
alaptagdíjat fizet.
143. Az a természetes személy, aki a kamarába felvételt nyert, a felvételi határozat keltétıl számított két
éven át a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgálókra az alapszabály 141. pontjában meghatározott összegő alaptagdíjat fizet.

137. A kamarai tag könyvvizsgáló jogosult a „Hites
könyvvizsgáló” cím használatára. A „Hites könyvvizsgáló” cím használata megilleti azt a kamarai tag könyvvizsgálót is, akinek könyvvizsgálói igazolványán „Bejegyzett könyvvizsgáló” cím van feltüntetve.
138. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló jogosult a kamara minıségellenırzési
bizottságánál rendkívüli minıségellenırzés lefolytatatását kérni, ha vállalja az eljárás díjának és a felmerülı
költségeknek a megtérítését.

144. Az alapszabályban meghatározott tagdíjat– az
alapszabály 146. pontjában foglaltak szerint –
a) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló és
b) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló
– az alapszabály 146. pontjában foglaltak szerint –
két részletben fizeti meg.

139. A minıségellenırzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgáló a minıségellenır által készített zárójelentésre az átvételétıl számított 15 napon belül írásban
észrevételt tehet. Az észrevételt a minıségellenırzési
bizottsághoz kell benyújtani.

145. A kamarai tagságukat nem szüneteltetı tagok a
kiegészítı tagdíjból jogosultak levonni a saját és az alkalmazásukban álló könyvvizsgálóktól átvállalt és a
kamarának befizetett alaptagdíj 50 százalékát, de ezen
a jogcímen történı beszámítás csak a kiegészítı tagdíj
31 000 forintot meghaladó részébıl vehetı figyelembe.

A kamarai tag könyvvizsgáló kötelességei
Kkt. 22. § A kamarai tag könyvvizsgáló köteles
a) megtartani a kamara alapszabályában és egyéb
önkormányzati szabályzataiban foglaltakat,
b) haladéktalanul, de legkésıbb 15 napon belül jelenteni, ha a 11. § ban felsorolt feltételeknek való megfelelésben vagy a 33. § (1) bekezdésében felsorolt adatokban változás következett be,
c) részt venni a kamara által a kamarai tagok részére szervezett, a 106. § szerinti szakmai továbbképzésben,
d) megfizetni a tagdíjat.

146. A tagdíj fizetésének rendje: az alaptagdíj 50
százalékának megfelelı összeg befizetésének határideje
január 31. Az alaptagdíj második felét és a bevételarányos kiegészítı tagdíjat a tárgyévben július 31-ig kell
megfizetni. Az ehhez szükséges, a tárgyévet megelızı
év adatait tartalmazó adatszolgáltatást a tárgyévben június hó 10-ig kell teljesíteni. A tagdíj késedelmes megfizetése esetén a tag a késedelembe esés idıpontjától
kezdve a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére kötelezett.

140. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló tagdíja egy fix összegő alaptagdíjból és
a Kkt. 3. §-ában, meghatározott tevékenységekbıl származó elızı évi bruttó bevétel után fizetendı százalékos
mértékő kiegészítı tagdíjból (bevételarányos tagdíj) áll.
Az alaptagdíj összege 45 ezer forint/év, a bevételarányos (kiegészítı) tagdíj mértéke az árbevétel (bevétel)

147. A kamarai tag könyvvizsgáló a felvétel évében,
ha tagsági viszonya a naptári év
a) január-június hónapjában keletkezik, egészéves
alaptagdíjat,
b) július-december hónapjában keletkezik, féléves
alaptagdíjat
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fizet.
152. Az alapszabály 151. pontjában írtak szerinti
biztosítási összeg meghatározásához, valamint a kárfedezet folyamatosságának biztosításához a kamara elnöksége útmutatást ad ki.

148. A tagsági viszony megszőnésekor a már befizetett tagdíj nem követelhetı vissza.
Kkt. 23. § A kamarai tag könyvvizsgáló köteles
a) feladatait lelkiismeretesen, esküjének megfelelıen, a jogszabályok és a 4. § (5) bekezdésének b) pontja
szerinti standardok alapján, körültekintıen ellátni,
b) a könyvvizsgálói tevékenysége során az adott
helyzetben elvárható gondossággal, legjobb tudása
szerint eljárni.

153. A könyvvizsgálói felelısségbiztosítás folyamatos fenntartását a kamara arra illetékes szervefıtitkári
hivatala ellenırzi.
154. Mentesül a könyvvizsgálói felelısségbiztosítás
fenntartásának kötelezettsége alól a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag, feltéve, hogy az alapszabály 149. és
150. pontjában meghatározott kötelezettség nem terheli.

Kkt. 24. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti tevékenységet végzı kamarai tag könyvvizsgáló
megállapítja vagy tudomást szerez arról, hogy megbízója vagyonának jelentıs mértékő csökkenése várható,
illetve olyan tényt észlel, amely a legfıbb irányító (vezetı) szerv vagy a felügyelı testület tagjainak jogszabályban meghatározott felelısségét vonja maga után,
köteles kezdeményezni a megbízó legfıbb szervének
összehívását.
(2) Ha a megbízó a kamarai tag könyvvizsgáló kezdeményezésére a legfıbb szervét nem hívja össze, vagy
a legfıbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a kamarai tag könyvvizsgáló köteles errıl a megbízó törvényességi felügyeletét ellátó
szervet értesíteni.

155. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló köteles elvégezni saját munkájának minıségellenırzését (belsı ellenırzés) és köteles alávetni
magát a Kkt. 165. § (1)–(3) bekezdésében meghatározottak szerint ismétlıdı minıségellenırzésnek, továbbá
a Kkt. 166. § (2) bekezdés a), b) és cb) pontja alapján
lefolytatható rendkívüli minıségellenırzésnek (kamarai
ellenırzés).
156. A minıségellenırzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgáló köteles a minıségellenırnek a minıségellenırzés lefolytatásához szükséges minden iratot, adatot betekintésre átadni, az iratról, adathordozóról,
nyilvántartásról szükség esetén másolatot készíteni,
minden információt, nyilatkozatot megadni, a minıségellenırrel együttmőködni, a helyszíni ellenırzés feltételeit biztosítani.

Kkt. 25. § A 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
tevékenységet végzı kamarai tag könyvvizsgáló a megbízó legfıbb szervének a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót tárgyaló ülésén köteles részt venni.
149. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgáló – nem ideértve a könyvvizsgáló cégnél
munkaviszonyban jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet végzı könyvvizsgálót –
felelısségbiztosítási szerzıdésének érvényességét köteles könyvvizsgálói igazolványának visszavonásáig, illetve mindaddig fenntartani, amíg könyvvizsgálói tevékenysége alapján kártérítési kötelezettség terheli, illetve
terhelheti.

157. A minıségellenırzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgáló köteles a minıségellenırzés során hozott jogerıs határozatban foglalt kötelezettségeket a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során teljesíteni.
158. A kamarai tag könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására szerzıdést csak írásban köthet. A szerzıdéskötésre
a Polgári Törvénykönyvrıl szóló törvény általános szabályait a könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazó jogszabályok elıírásainak figyelembevételével kell alkalmazni. Ha külön jogszabály a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátóra vonatkozóan a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység tekintetében további kötelezettséget határoz meg, azt a megbízóval
kötött szerzıdésben szerepeltetni kell [Kkt. 45. § (1)–
(3)].

150. Az alapszabály 149. pontjában foglaltakat kell
értelemszerően alkalmazni arra az esetre is, amikor a
kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését
kezdeményezi, a kérelem tárgyában hozott határozat
jogerıre emelkedésének idıpontjától.
151. A felelısségbiztosítási szerzıdésben biztosítási
káreseményenkénti kártérítés felsı határának (a biztosítási összegnek) meghatározásakor figyelembe kell
venni a kamarai tag könyvvizsgáló által vállalt könyvvizsgálói megbízások kockázati tényezıit és azok mértékét. A biztosítási káreseményenkénti és az éves kártérítési minimális összeghatárt a küldöttgyőlés állapítja
meg.

159. Ha a kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
könyvvizsgáló cég és közérdeklıdésre számot tartó
gazdálkodó között létrejött megbízási szerzıdés alapján
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végzi, alkalmazni kell a Kkt. 58. és 59. § rendelkezéseit.

során köteles a függetlenségét megırizni és objektív,
pártatlan véleményt formálni (Kkt. 61. §).

160. A cégjegyzékben nyilvántartott kamarai tag
könyvvizsgáló az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha megbízásának
idıtartama alatt visszahívták vagy lemondott [Kkt. 46.
§ (1)].

164. A kamarai tag könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízást csak akkor vállalhat el, ha az a
függetlenségét nem veszélyezteti.
165. A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a függetlenségét veszélyeztetı alábbi összeférhetetlenségi szabályokat betartani.
a) A kamarai tag könyvvizsgáló, annak közeli hozzátartozója, a könyvvizsgáló cég, valamint azon könyvvizsgálói hálózat más tagja, amelyhez a kamarai tag
könyvvizsgáló tartozik, és a megbízó között nem állhat
fenn olyan közvetlen vagy közvetett vagyoni, pénzügyi,
munkavégzésre irányuló, üzleti vagy egyéb kapcsolat
(ideértve a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásán túlmenıen nyújtott
szakmai és egyéb szolgáltatást is), amely a kamarai tag
könyvvizsgáló függetlenségét a Kkt. 63–64 §-ában foglaltak szerint veszélyezteti.
b) Ha a kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során a függetlenségét fenyegetı veszélyeket észlel
a Kkt. 62. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak szerint jár
el.

161. Az alapítói okiratban kijelölt (választott), a cégjegyzékben nyilvántartott kamarai tag könyvvizsgáló az
ok megjelölésével közli
a) a megbízója tekintetében illetékes cégbírósággal,
amennyiben megbízásának idıtartama alatt visszahívták
vagy lemondott, ha a megbízója cégbíróságon bejegyzett,
b) a megbízója tekintetében illetékes egyéb hatósággal, amennyiben megbízásának idıtartama alatt
visszahívták vagy lemondott, ha a megbízója egyéb hatóságnál bejegyzett [Kkt. 46. § (2)].
162. A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység határidıre történı elvégzését akadályozó körülményt
megbízójának a megbízási szerzıdésben vállalt határidı lejárta elıtt legalább 30 nappal – ha az akadályozó
körülmény késıbb keletkezett, annak bekövetkeztétıl
számított 3 munkanapon belül – köteles bejelenteni
(Kkt. 47. §).

166. A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a tevékenysége során tudomására jutott, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással összefüggı minısített adatot,
hivatásbeli titkot és üzleti titkot (a továbbiakban együttesen: titok) megırizni. A titoktartási kötelezettség a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízás megszőnése
után is terheli a kamarai tag könyvvizsgálót.

Kkt. 48. § (1) Jogszabály eltérı rendelkezésének hiányában a csoportkönyvvizsgáló felelıs a harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó által végzett könyvvizsgálói munka dokumentációjának a közfelügyeleti funkciót gyakorló szervhez – kérelemre – történı eljuttatásáért, ha
az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplı
valamely gazdálkodó tekintetében harmadik országbeli
könyvvizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodó látta el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

167. A kamarai tag könyvvizsgáló megfelelı és
konkrét felhatalmazás nélkül a tudomására jutott titkot
nem használhatja fel, nem teheti közzé, kivéve, ha
a) jogszabály alapján joga vagy kötelessége a közlés, illetve a közzététel, továbbá
b) a titok közlése a Kkt. 67. §-ában foglalt megengedı rendelkezéseknek megfelelıen történik.

Kkt. 48. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a csoportkönyvvizsgáló meg kell, hogy
ırizze a dokumentáció egy példányát, vagy meg kell,
hogy állapodjon a harmadik országbeli könyvvizsgálóval, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodóval, hogy azokhoz kérelem esetén megfelelıen és korlátozásmentesen hozzáférhessen, vagy bármilyen egyéb
megfelelı intézkedést tehessen. Ha jogi vagy egyéb
akadályok miatt a dokumentáció a harmadik országból
nem kerülhet a csoportkönyvvizsgálóhoz, a csoportkönyvvizsgálónak dokumentálnia kell annak bizonyítékát, hogy megtette a megfelelı lépéseket az (1) bekezdés szerinti dokumentációhoz való hozzáférés érdekében, valamint a felmerülı akadályokat.

168. A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai
továbbképzési rendszerben részt venni, a továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeit a kamara szakmai
továbbképzési szabályzatában foglaltak szerint teljesíteni. A szakmai továbbképzési rendszerben való részvétel elmulasztása a Kkt.-ben és a kamara fegyelmi szabályzatában meghatározott jogkövetkezményekkel jár.

Minısített kamarai tag könyvvizsgáló
169. A biztosítósítónál2 biztosítói minısítéssel, a
pénzügyi intézménynél3 pénzügyi intézményi minısítéssel, a befektetési vállalkozásnál [a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, va-

163. A kamarai tag könyvvizsgáló nem vehet részt
megbízója döntéseinek meghozatalában, a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége
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c) az igazolásból kétséget kizáróan megállapítható,
hogy a kérelmezı eleget tett a minısítés feltételéül a
Kkt.-ben meghatározott követelményeknek,
d) azt a minısítésnek megfelelı tevékenységet végzı gazdálkodó részérıl a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy írta alá.

lamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 4. § (2) 9. pontTpt. 85. § (2)], a befektetési alapkezelınél [Tpt. 5. § (1) 9. pont], a
kockázatitıkealap-kezelınél [Tpt. 296/A. § – 296/F. §],
a tızsdénél [Tpt. 297–333. §], a befektetési alapnál, az
elszámolóházi tevékenységet végzı szervezetnél és a
központi értéktárnál [Tpt. 334–352. §] pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minısítéssel, az
önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnál és a magánnyugdíj-pénztárnál pénztári minısítéssel, a helyi önkormányzatnál [Ötv. 92/B §. (1)], valamint az Állami
Számvevıszéknél [az Állami Számvevıszékrıl szóló
1989. évi XXXVIII törvény 1. § (5)] költségvetési minısítéssel rendelkezı kamarai tag könyvvizsgáló köthet
szerzıdést jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására.

173. A kérelem elbírálása során ki kell kérni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, illetve az Állami Számvevıszéknek a véleményét, továbbá figyelembe kell venni a kérelmezı tekintetében lefolytatott
minıségellenırzés(ek) eredményét, valamint a kérelmezıvel szemben lefolytatott fegyelmi eljárásokat.

170. Minısített kamarai tag könyvvizsgáló az a természetes személy, aki rendelkezik a kamara által kiadott, érvényes könyvvizsgálói igazolvánnyal és eleget
tett a Kkt. 50. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

174. A minısítés megadását meg kell tagadni, ha
a) a minısítést a kérelem benyújtását megelızı 3
éven belül a kérelmezıtıl fegyelmi eljárás keretében
megvonták,
b) a lefolytatott eljárás során szerzett információk
alapján nem biztosított, hogy a kérelmezı a minısítésnek megfelelı gazdálkodó tekintetében megfelelıen
látja el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

171. A kamarai tag könyvvizsgáló az alapszabály
169. pontjában meghatározott minısítést a kamarától
kaphat. A kamara a szakterületnek megfelelı minısítést
annak a kamarai tag könyvvizsgálónak ad, aki megfelel
a Kkt. 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak. A minısítés tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

Kkt. 50. § (6) A minısítés megadásáról igazolást
kell adni, és a minısítést rögzíteni kell a kamarai nyilvántartásokban is.
(7) A minısített kamarai tag könyvvizsgálókról a
minısítésnek megfelelı részletezésben külön nyilvántartást kell vezetni.

Kkt. 50. § (2) Kérelem alapján minısítést a kamarai
tag könyvvizsgáló akkor kaphat, ha igazolja, hogy
a) legalább három éven át a minısítésnek megfelelı
tevékenységet végzı gazdálkodóra vonatkozóan számviteli, ellenırzési tevékenységet végzett (ideértve az ehhez kapcsolódó szabályozási és felügyeleti feladatokat
is) és legalább két éves gyakorlata van a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában, vagy
b) legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett és
adott minısítéső kamarai tag könyvvizsgáló mellett
legalább két évig közremőködött olyan gazdálkodó tekintetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátásában, amelyre vonatkozóan jogszabály az adott minısítés meglétét elıírja.

Kkt. 51. § A minısített kamarai tag könyvvizsgáló
köteles írásban bejelenteni, ha a minısítés elıírt feltételei a továbbiakban már nem állnak fenn.
175. Annál a gazdálkodó szervezetnél, amelynél törvény minısített kamarai tag könyvvizsgáló kijelölését
(választását) írja elı, a minısítésre vonatkozó rendelkezések mellett be kell tartani törvény által a könyvvizsgálóra meghatározott egyéb szabályokat is.

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetése
Kkt. 26. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását – kérelemre kiadott – engedély alapján szüneteltetheti (a továbbiakban: szüneteltetés). A
szüneteltetés legrövidebb idıtartama – a (6) bekezdés
szerinti szüneteltetés kivételével – tizenkét hónap.
(2) A kamarai tag könyvvizsgáló köteles kérni a szüneteltetés engedélyezését, ha nem tud eleget tenni a 11.
§ (1) bekezdés e) vagy f) pontjában vagy az 53. §-ban
foglalt követelményeknek.
(3) A szüneteltetés engedélyezése tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.
(4) A szüneteltetés engedélyezését legkésıbb abban
az idıpontban kell kérni, amelyben a kamarai tag
könyvvizsgáló már nem tud megfelelni a (2) bekezdésben hivatkozott követelményeknek.

172. A Kkt. 50. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti igazolás akkor felel meg a követelményeknek, ha
a) az tartalmazza az igazolást kibocsátó gazdálkodó
cégnyilvántartás szerinti azonosító adatait, továbbá a
kamarai tag könyvvizsgáló (a kérelmezı) kamarai nyilvántartással megegyezı azonosító adatait,
b) az igazolást kibocsátó gazdálkodó a kérelmezı
által kért minısítésnek megfelelı tevékenységet végez,
illetve végzett,
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kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
végzését, a fıtitkári hivatal a kamarai tag könyvvizsgálói igazolványát és szárazbélyegzıjét a tagnak átvételi
elismervény ellenében visszaszolgáltatja, és a kamarai
tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a könyvvizsgáló
jogállásának változását bejegyezi.

(5) A szüneteltetés engedélyezése megtagadható, ha
a kamarai tag könyvvizsgáló nem gondoskodott
a) megbízásainak átadásáról vagy megszüntetésérıl,
továbbá
b) a vele munkaviszonyban lévı kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló jelölt jogviszonyának megszüntetésérıl.
(6) Nem szükséges engedély az európai parlamenti
képviselıi, az országgyőlési képviselıi és a polgármesteri megbízatás miatti szüneteltetéshez. A szüneteltetést
ez esetben a képviselıi vagy a polgármesteri megbízatás kezdınapját követı 15 napon belül kell írásban bejelenteni a kamara felvételi bizottságának. A szüneteltetés idıtartama a megbízatás lejártáig tart.
(7) A (6) bekezdés hatálya alá tartozó kamarai tag
könyvvizsgálónak is eleget kell tennie az (5) bekezdés
szerinti kötelezettségeknek.

A tagsági viszony megszőnése
178. A kamarai tagság megszőnik
a) a tag kilépésével,
b) a tag fegyelmi eljárás keretében történı kizárásával,
c) ha a tag a Kkt. 11. §-ában foglalt feltételeknek a
továbbiakban már nem felel meg,
d) a tag halálával [Kkt. 30. § (1) bekezdés].
179. A tagsági viszony megszőnésének megállapítása tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el. A
felvételi bizottság a kamarai tagság megszőnését megállapító határozat jogerıre emelkedése napjával a könyvvizsgálót törli a kamarai tagok nyilvántartásából, egyidejőleg visszavonja a könyvvizsgálói igazolványát és
szárazbélyegzıjét, továbbá a kamarai tagság megszőnésérıl, valamint annak okáról tájékoztatja azon államok
illetékes hatóságait, amelyekben a könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult.

Kkt. 27. § (3) A szüneteltetés alatt a kamarai tag
könyvvizsgáló
a) tanácskozási joggal részt vehet a lakóhelye szerinti kamarai területi szervezet és meghívás alapján a
kamara egyéb szerveinek tevékenységében,
b) jogosult a kamara küldöttgyőlésében a szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálókat képviselı küldött választásában részt venni és ilyen küldötté választható,
c) jogosult a kamara szolgáltatásait igénybe venni,
d) szakmai továbbképzési kötelezettségeit a 106. §
ban foglaltak, valamint a kamara alapszabálya és
szakmai továbbképzési szabályzata szerint köteles teljesíteni,
e) köteles a kamara alapszabályában meghatározott, a kamara által nyújtott szolgáltatásokkal arányos
díjat fizetni.

Kkt. 31. § (2) A kamarai tagság megszőnésének (1)
bekezdés szerinti határozatban foglalt idıpontjától
kezdıdıen az érintett természetes személy nem végezhet
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
Kkt. 31. § (3) A nyilvántartásból történı törlést követıen az érintett természetes személy adatait a kamara
10 évig köteles megırizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszőnése okának és idıpontjának megjelölésével.
180. A kamara felvételi bizottsága a kamarai tag
könyvvizsgáló kamarai tagságának megszőnését a
könyvvizsgáló nevének és címének, továbbá a könyvvizsgálói igazolványa számának, valamint a megszőnés
okának közlésével, a megszőnést követı 15 napon belül
a kamara honlapján és a SZAKma címő lap soron következı számában közzéteszi.

176. A szüneteltetés idıtartamára a fıtitkári hivatal a
könyvvizsgálói igazolványt és a szárazbélyegzıt átvételi elismervény ellenében bevonja, a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a könyvvizsgáló jogállásának változását bejegyzi.
Kkt. 29. § (1) A tevékenységét szüneteltetı kamarai
tag – kérelemre kiadott – engedéllyel kezdhet ismét
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.
(3) Az engedély megadását meg kell tagadni, ha a
kamarai tag könyvvizsgáló nem tesz eleget a 11. § (1)
bekezdésének e)–g) pontjában, valamint az 53. §-ban
foglalt elıírásoknak.

A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása,
az adatok nyilvánossága
181. A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásába
azokat a természetes személyeket kell bejegyezni, akiket a kamara a Kkt.-ben és a kamara alapszabályában
foglalt rendelkezések szerint tagjai közé felvett A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat a fıtitkári hivatal látja el. A fıtitkári hivatal
a nyilvántartást központilag vezeti, a nyilvántartásba
vett adatokat, információkat az adatkezelési szabályok
betartásával, elektronikus formában tárolja. Az adatok

Kkt. 30. § (2) A jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüneteltetı kamarai tag kamarai tagsága nem szőnik meg, ha a szüneteltetés ideje alatt nem felel meg a 11. § (1) bekezdésének e)–g) pontjában foglalt követelményeknek.
177. Ha a felvételi bizottság – a kamarai tag könyvvizsgáló kérelemre – ismét engedélyezi a jogszabályi
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kezelésének biztonságáért, a szükséges technikai védelem biztosításáért a fıtitkár felelıs.

haladja meg a kettıt, akkor legalább az egyik tagnak
teljesítenie kell ezt a követelményt,
d) a gazdálkodó szervezet (szervezet) nevében kamarai tag könyvvizsgáló(k) végzi(k) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,

182. A kamarai tag könyvvizsgáló adatváltozáskor adatait a kamara honlapján – személyes kóddal
történı belépést követıen – köteles haladéktalanul
módosítani. Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló általi elektronikus adatmódosítás nem lehetséges, aA kamarai nyilvántartásba az adatszolgáltatásra
kötelezett kamarai tag könyvvizsgáló által írásban közölt, aláírásával igazolt, vagy elektronikus úton közölt és elektronikusan aláírt adatot (adatváltozást) lehet bejegyezni. A bejegyzett, módosított adatok tartalmának valódiságáért a külön jogszabályban meghatározott felelısségi szabályok szerint az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

186. A könyvvizsgáló cég és közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodó között jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat ellátására irányuló szerzıdéskötéskor alkalmazni kell a Kkt. 58. és 59. § rendelkezéseit.
Kkt. 35. § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek
(szervezetnek), amely megfelel az alábbi követelményeknek
e) a gazdálkodó szervezet (szervezet) jó üzleti hírnévvel rendelkezik,

183. A fıtitkári hivatal a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásába a Kkt. 33. §-ában meghatározott
adatokat jegyzi be.

187. A jó hírnév fogalma jelzi, hogy a könyvvizsgáló cég nem vállal olyan tevékenységet, amely összeegyezhetetlen a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálat bármilyen jogviszony alapján történı
vállalásával, illetve végzésével, az elvállalt feladatok
teljesítése során a rá vonatkozó jogszabályok, kamarai
szabályzatok és elıírások alapján jár el.

184. A Kkt. 33. § (1) bekezdés a), b), c), f), h), i), j),
n) és o) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltak közérdekbıl nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.

III. fejezet KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG

Kkt. 35. § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek
(szervezetnek), amely megfelel az alábbi követelményeknek
f) nem végez olyan tevékenységet, amely akadályozná a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelı ellátásában,
g) a kamara alapszabályában meghatározott mértékő, a Magyar Köztársaság területén végzett jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre
vonatkozó könyvvizsgálói felelısségbiztosítással rendelkezik,

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése
185. Könyvvizsgáló cég az a gazdálkodó szervezet
(szervezet), amely a kamara engedélyével, illetve az arról kiadott igazolás alapján a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult.
Kkt. 35. § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek
(szervezetnek), amely megfelel az alábbi követelményeknek:
a) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván
folytatni,
b) a gazdálkodó szervezet (szervezet) legfıbb szervében a szavazati jogok többségével az Európai Gazdasági Térség valamely államában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosult könyvvizsgáló(k) vagy könyvvizsgáló cég(ek)
rendelkezik (rendelkeznek),
c) a gazdálkodó szervezet (szervezet) legfıbb irányító (vezetı) szerve tagjainak többsége az Európai Gazdasági Térség valamely államában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosult könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég. Ha a
legfıbb irányító (vezetı) szerv tagjainak száma nem

188. A könyvvizsgáló cég által kötött könyvvizsgálói felelısségbiztosítás akkor fogadható el, ha a teljes
szerzıdésre, a biztosítási idıszakra vonatkozó kártérítési határt jelentı biztosítási összeg nem kevesebb, mint
a könyvvizsgáló cégnél jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı
kamarai tag könyvvizsgáló száma szorozva a küldöttgyőlés által megállapított legkisebb biztosított káröszszeggel.
189. A kérelmezı felelısségbiztosításának meglétét
az arról szóló okirat eredeti példányának vagy hiteles
másolatának bemutatásával igazolja.
Kkt. 35. § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek
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d) amelyre vonatkozóan felszámolási eljárás vagy
végelszámolási eljárás van folyamatban.

(szervezetnek), amely megfelel az alábbi követelményeknek:
h) a kamara alapszabályában és a kamara önkormányzati szabályzataiban foglaltakat magára kötelezınek ismeri el,
i) vállalja a kamara alapszabályában meghatározott
hozzájárulási díj fizetését,

Könyvvizsgáló cég jogai
194. A könyvvizsgáló cég jogosult jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység körébe
tartozó [Kkt. 3. § (1)] és a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb
szakmai szolgáltatásokat [Kkt. 3. § (2)] nyújtani. A
könyvvizsgáló cég folytathat minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a Kkt., valamint más
jogszabályok, továbbá a kamara fegyelmi etikai szabályzatának rendelkezéseibe.

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

Kkt. 37. § A könyvvizsgáló cég jogosult
a) tanácskozási joggal részt venni a székhelye, illetıleg fióktelepe szerint illetékes kamarai területi szervezet taggyőlésén,
b) a könyvvizsgáló cégeket képviselı kamarai tag
személyt választani a kamara elnökségébe.

190/A. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló az
alapszabály 140. pontja szerinti alaptagdíjat, valamint 190. pont szerinti hozzájárulási díjat köteles fizetni – figyelemmel a 191. pontra is – azzal, hogy a
hozzájárulási díjnak nincs minimum összege.

195. A kamara által nyilvántartásba vett gazdálkodó
szervezet (szervezet) a kamarával fennálló jogviszonyából eredı jogait a jogszabályoknak, valamint a kamara alapszabályának és önkormányzati szabályzatainak megfelelıen gyakorolja.

191. A könyvvizsgáló cég a hozzájárulási díjból jogosult levonni a cég tagjai és a cég alkalmazásában álló
könyvvizsgálóktól átvállalt és a kamarának befizetett
alaptagdíj 50 százalékát. Ezen a jogcímen történı beszámítás csak a hozzájárulási díj minimumösszegét
meghaladó részbıl vehetı figyelembe.

196. A kamarai tag könyvvizsgálókra vonatkozó
szabályok (jogok és kötelezettségek) – eltérı rendelkezés hiányában – értelemszerően irányadók a
könyvvizsgáló cégek, a harmadik országbeli könyvvizsgálók és harmadik országbeli könyvvizsgáló cégek esetében is.Az alapszabály 124–134. pontjainak
szabályait – értelemszerően – a könyvvizsgáló cégre is
alkalmazni kell.

Kkt. 35. § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek
(szervezetnek), amely megfelel az alábbi követelményeknek:
j) nem esik a 36. § ban felsorolt kizáró okok alá,
k) az elıírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

197. A könyvvizsgáló cég jogosult a kamara minıségellenırzési bizottságánál rendkívüli minıségellenırzés lefolytatatását kérni, ha vállalja az eljárás díjának és
a felmerülı költségek megtérítését.

192. Az engedélyezési eljárás tekintetében a kamara
felvételi bizottsága jár el és gondoskodik arról, hogy az
érvényben lévı engedély mintája a kamara honlapján
folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetı
legyen.

Számviteli törvény 155/B. § (1) Ha a megbízó legfıbb szerve könyvvizsgáló céget választ a könyvvizsgálói tevékenység ellátására, a személyében felelıs kamarai tag könyvvizsgáló helyettesítésére – annak tartós
távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhetı.
(2) Helyettes könyvvizsgáló csak kamarai tag könyvvizsgáló lehet, aki megfelel mindazon követelményeknek, amelyeknek a helyettesített könyvvizsgálónak is
meg kellett felelnie a feladat ellátásához.
(3) A helyettes és a helyettesített könyvvizsgáló köteles együttmőködni annak érdekében, hogy a megbízás
tárgyát képezı könyvvizsgálói tevékenység megfelelıen
kerüljön ellátásra.
(4) Helyettesítés esetén a könyvvizsgálói tevékenység
ellátása során a helyettes könyvvizsgálót ugyanazon
jogok illetik meg, és ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a helyettesített könyvvizsgálót.

193. Nem adható jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedély annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek), amelynek létesítı okiratában a tevékenységi körök között a
Kkt. 53. §-ában meghatározott, a könyvvizsgálói tevékenységgel összeegyeztethetetlen tevékenység szerepel,
továbbá a Kkt. 36. §-ában felsorolt esetekben.
Kkt. 36. § Nem adható jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedély
annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek),
b) amelynek engedélyét fegyelmi eljárás keretében
visszavonták, az errıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított három évig,
c) amelynek engedélye – saját kérésére – megszőnt,
az errıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított egy évig,
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b) köteles a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátása során felmerülı
lényeges kérdésekrıl és különösen a belsı ellenırzés
pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentıs
hiányosságairól jelentést tenni az auditbizottságnak
(ennek hiányában az auditbizottság feladatait ellátó testületnek).

Kkt. 39. § Ha e törvény másként nem rendelkezik, a
kamara testületi szerve által hozott döntés ellen a
könyvvizsgáló cég – jogszabály, a kamara alapszabálya vagy önkormányzati szabályzata megsértésére való
hivatkozással – a határozat közlésétıl számított 30 napon belül a Polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

201. A könyvvizsgáló cég
a) nem vehet részt megbízója döntéseinek meghozatalában,
b) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízást csak akkor vállalhat el, ha az a függetlenségét nem veszélyezteti,
c) köteles a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátása során a függetlenségét fenyegetı veszélyeket (ideértve különösen az önellenırzést, az önérdeket, az elfogultságot, a magánjellegő kapcsolatot és a fenyegetést) folyamatosan figyelemmel kísérni, a függetlenségét ért veszélyeket [Kkt.
63. § (1)–(2)] és az elhárításukra tett intézkedéseket a
könyvvizsgálói munkaanyagokban dokumentálni,
d) kapcsolt vállalkozásai legfıbb szervének, legfıbb
irányító (vezetı) szervének és felügyelı testületének
tagjai nem avatkozhatnak be olyan módon a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásába, amely veszélyezteti a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzı kamarai tag könyvvizsgáló
függetlenségét és pártatlanságát.

Könyvvizsgáló cég kötelességei
Kkt. 40. § A könyvvizsgáló cég köteles
a) tevékenységét a jogszabályok és a 4. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti standardok alapján, körültekintıen ellátni,
b) megtartani a kamara alapszabályában és egyéb
önkormányzati szabályzataiban foglaltakat,
c) haladéktalanul, de legkésıbb 15 napon belül jelenteni, ha a 35. § ban felsorolt feltételeknek való megfelelésben vagy a 44. § (1) bekezdésében felsorolt adatokban változás következett be,
d) a kamara alapszabályában meghatározott éves
hozzájárulási díjat fizetni.
198. A könyvvizsgáló cég az alapszabály 144. és a
146., továbbá a 158. és a 160. pontjaiban foglalt elıírásokat értelemszerően alkalmazni köteles.
199. Az a könyvvizsgáló cég, amely közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodó tekintetében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet évente az üzleti évének mérlegfordulónapjától
számított három hónapon belül köteles a honlapján a
Kkt. 55. § (1) bekezdésében meghatározott tartalommal
átláthatósági jelentést közzé tenni. Az átláthatósági jelentést a könyvvizsgáló cégnek (aláírásra jogosult képviselıjének) alá kell írnia.

202. A könyvvizsgáló cégnél a függetlenségre vonatkozó rendelkezéseket a könyvvizsgáló cég nevében
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzı összes kamarai tag könyvvizsgálóra
alkalmazni kell. Bármely kamarai tag könyvvizsgáló
függetlenségének veszélyeztetése egyben a könyvvizsgáló cég függetlensége veszélyeztetésének minısül.

Kkt. 56. § (1) Az a könyvvizsgáló cég, amely közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodó tekintetében végez
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, a gazdálkodó audit bizottságának (ennek
hiányában az audit bizottság feladatait ellátó testületének) évente
a) írásban igazolja, hogy független a közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodótól,
b) beszámol a közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodó számára a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálati tevékenységen kívül teljesített további
szolgáltatásairól.

203. Könyvvizsgáló cég esetében a függetlenségre
vonatkozó rendelkezéseket a könyvvizsgáló cég legfıbb szervének, legfıbb irányító (vezetı) szervének és
felügyelı testületének összes tagjára, valamint a vezetı
állású munkavállalóira is alkalmazni kell.
204. A könyvvizsgáló cég a függetlenségi és a titoktartási kötelezettségének az alapszabály 163–167. pontjában foglaltak értelemszerő alkalmazásával tesz eleget.

Könyvvizsgáló cég engedélyének megszőnése

200. Az a könyvvizsgáló cég, amely közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodó tekintetében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
a) évente megvitatja az auditbizottsággal (ennek hiányában az auditbizottság feladatait ellátó testülettel) a
függetlenségét érintı veszélyeket, valamint az e veszélyek csökkentésére alkalmazott óvintézkedéseket,

Kkt. 41. § (1) A könyvvizsgáló cég engedélye megszőnik
a) a könyvvizsgáló cég kérésére,
b) a könyvvizsgáló cég engedélyének fegyelmi eljárás keretében történı visszavonásával,
c) ha a könyvvizsgáló cég a 35. § ban foglalt feltételeknek a továbbiakban már nem felel meg,
d) a könyvvizsgáló cég megszőnésével.
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(2) Az engedély megszőnésének megállapítása tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartása, az adatok
nyilvánossága

Kkt. 42. § (1) A könyvvizsgáló cég engedélyének
megszőnését megállapító határozat jogerıre emelkedése napjával a gazdálkodó szervezetet (szervezetet) törölni kell a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából,
egyidejőleg vissza kell vonni a 34. § (1) bekezdése szerinti igazolást is, valamint az engedély megszőnésérıl
és a megszőnés okáról tájékoztatni kell azon államok
illetékes hatóságait, amelyekben a gazdálkodó szervezet (szervezet) jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult.
(2) Az engedély megszőnésének (1) bekezdés szerinti
határozatban foglalt idıpontjától kezdıdıen a gazdálkodó szervezet (szervezet) nem végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
(3) A nyilvántartásból történı törlést követıen az
érintett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a kamara 10 évig köteles megırizni külön nyilvántartás keretében, az engedély megszőnése okának és idıpontjának megjelölésével.

208. A könyvvizsgáló cégek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a fıtitkári hivatal látja el.

204/A. A kamara felvételi bizottsága a
könyvvizsgáló cég engedélye megszőnését a
könyvvizsgáló cég nevének és székhelyének, továbbá
nyilvántartási számának, valamint a megszőnés
okának közlésével, a kamara honlapján a
megszőnést követı 15 napon belül és a SZAKma
címő lap soron következı számában közzéteszi.

211. A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása körében okozott kár megtérítéséért – ha külön jogszabály további felelısségi szabályokat nem állapít meg – a Ptk. kártérítési felelısségre
vonatkozó általános szabályai szerinti felelısséggel tartozik.

209. A fıtitkári hivatal a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat a
Kkt. 43–44. §-aiban és a kamarai tag könyvvizsgálók és
könyvvizsgáló cégek nyilvántartásának ügyviteli szabályzatában foglaltak szerint teljesíti.

A kamarai tag könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég felelıssége
210. A kamarai tag könyvvizsgálót (ideértve a
könyvvizsgáló cég nevében eljáró kamarai tag könyvvizsgálót is), valamint a könyvvizsgáló céget a Kkt.
174. §-ában meghatározott fegyelmi vétségek elkövetésének eseteiben – ha külön jogszabály további felelısségi szabályokat nem állapít meg – fegyelmi felelısség
terheli.

212. A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzı kamarai tag könyvvizsgáló e tevékenységével összefüggı anyagi felelıssége a könyvvizsgáló céggel szemben a kamarai tag könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló
cég között fennálló jogviszony szerint alakul, feltéve,
hogy külön jogszabály további felelısségi szabályokat
nem állapít meg.

Minısített könyvvizsgáló cég
205. Kérelem alapján minısítést a könyvvizsgáló
cég akkor kaphat, ha
a) igazolja, hogy tagi (részvényesi) jogviszonyban,
illetve munkaviszonyban, munkaviszony jellegő jogviszonyban foglalkoztat legalább egy olyan kamarai tag
könyvvizsgálót, aki rendelkezik a kamara által kiállított, érvényes „minısített könyvvizsgáló” igazolással és
szerepel a kamara „minısített könyvvizsgálók” jegyzékében,
b) írásban vállalja, hogy mőködése során az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében,
amelyre vonatkozóan a minısítést külön jogszabály
elıírja, rendelkezik a megfelelı minısítéssel.

IV. fejezet A HARMADIK ORSZÁGBELI
KÖNYVVIZSGÁLÓRA ÉS A
HARMADIK ORSZÁGBELI
KÖNYVVIZSGÁLÓ GAZDÁLKODÓRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

206. A könyvvizsgáló cég minısítést a kamarától
kaphat. A minısítés tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

Harmadik országbeli könyvvizsgáló
213. Harmadik országbeli könyvvizsgáló az a természetes személy, aki nem kamarai tag könyvvizsgáló és
harmadik országban rendelkezik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosító engedéllyel.

207. A minısített könyvvizsgáló cég – értelemszerően – alkalmazza az alapszabály 169–175. pontjainak
rendelkezéseit.

214. Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó jogi formájától függetlenül olyan szervezet, amely
nem könyvvizsgáló cég és harmadik országban rendel-
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ezzel egyenértékő közzétételi követelményeknek tesz
eleget,
e) a kamara alapszabályában és önkormányzati
szabályzataiban foglalt, a harmadik országbeli könyvvizsgálókra vonatkozó elıírásokat magára kötelezınek
ismeri el,
f) vállalja a kamara által meghatározott hozzájárulási díj megfizetését,
g) az elıírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

kezik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.

Harmadik országbeli könyvvizsgáló jegyzékbe
vétele és törlése a jegyzékbıl
Kkt. 68. § (1) Amennyiben a harmadik országbeli illetıséggel rendelkezı gazdálkodó (szervezet) átruházható értékpapírjainak kereskedelme engedélyezett a
Magyar Köztársaság szabályozott piacán, az éves beszámolójáról és az összevont (konszolidált) éves beszámolójáról kiadott könyvvizsgálói jelentés abban az
esetben minısül a Magyar Köztársaságban hatályos
jogszabályoknak megfelelı könyvvizsgálói jelentésnek,
ha a könyvvizsgálói jelentést kibocsátó harmadik országbeli könyvvizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó szerepel a kamara – e célból vezetett – jegyzékében.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik arra a könyvvizsgálói jelentésre, amelyet olyan harmadik országbeli
illetıséggel rendelkezı gazdálkodó (szervezet) éves beszámolójáról és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról adtak ki, amely
a) kizárólag hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt
bocsát ki, és
b) értékpapírjainak egy egységre esı névértéke legalább 50 000 euró vagy más pénznemben meghatározott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a
kibocsátás idıpontjában – az MNB hivatalos devizaárfolyamán átszámítva – legalább 50 000 euróval egyenértékő összeg.

217. A harmadik országbeli könyvvizsgálók kamarai
jegyzékébe a következı adatokat kell bejegyezni
a) nyilvántartási szám,
b) név, születési név,
c) születési hely és idı,
d) anyja neve,
e) cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím,
f) az iskolai végzettséget, valamint a szakképesítést
igazoló oklevél száma, kelte, a kiállító neve,
g) fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli mentesítések idıpontja, a szakmai továbbképzéssel, a minıségbiztosítással, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos
adatok, továbbá
h) nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt
végzı hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség
más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgálóként,
i) a nyilvántartásba vételt végzı hatóság neve és –
ha van – a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik
országban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették.
Az a)–d) pontokban foglaltak közérdekbıl nyilvános
adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.

215. Szabályozott piac a tıkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 5. § (1) bekezdése 11429. pontjában
meghatározott piac.

218. A harmadik országbeli könyvvizsgálók kamarai
jegyzékébıl törölni kell a könyvvizsgálót, ha
a) azt a könyvvizsgáló kéri,
b) eljárás keretében a jegyzékbıl való törlését rendelték el,
c) a könyvvizsgáló a továbbiakban már nem felel
meg a Kkt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek),
d) a könyvvizsgáló elhalálozott.

216. A kamara – külön szabályzatában meghatározottak szerint – jegyzéket vezet a harmadik országbeli
könyvvizsgálókról. A jegyzékbe – kérelem alapján –
azt a harmadik országbeli könyvvizsgálót kell felvenni,
aki megfelel a Kkt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Kkt. 69. § (2) A kamara jegyzékébe – kérelem alapján, a vonatkozó külön elıírások figyelembevételével –
fel kell venni azt a harmadik országbeli könyvvizsgálót,
aki megfelel a következı feltételeknek:
a) a könyvvizsgálói tevékenységi engedélyét e törvény rendelkezéseivel egyenértékő elıírások alapján
szerezte meg,
b) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unióban elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak vagy azzal egyenértékő standardoknak megfelelıen
végzi,
c) a könyvvizsgálói tevékenység során a függetlenség, az objektivitás, a pártatlanság és a könyvvizsgálat
díja tekintetében az e törvényben foglaltakkal egyenértékő szabályok szerint jár el,
d) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé
az e törvényben szabályozott módon és esetben, vagy

Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó jegyzékbe vétele és törlése a jegyzékbıl
219. A kamara – külön szabályzatában meghatározottak szerint – jegyzéket vezet a harmadik országbeli
könyvvizsgáló gazdálkodókról. A jegyzékbe – kérelem
alapján – azt a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodót kell felvenni, amely megfelel a Kkt. 71. § (2)
bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Kkt. 71. (2) A kamara jegyzékébe – kérelem alapján,
a vonatkozó külön elıírások figyelembevételével – fel
kell venni azt a harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodót, amely megfelel a következı feltételeknek:
a) a legfıbb irányító (vezetı) szerve tagjainak többsége eleget tesz e törvény kamarai tagként való nyil-
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vántartásba vételre vonatkozó követelményeivel egyenértékő elıírásoknak,
b) a nevében könyvvizsgálatot végzı harmadik országbeli könyvvizsgáló eleget tesz e törvény kamarai
tagként való nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményeivel egyenértékő elıírásoknak,
c) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unióban elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak vagy azzal egyenértékő standardoknak megfelelıen
végzi,
d) a könyvvizsgálói tevékenység során a függetlenség, az objektivitás, a pártatlanság és a könyvvizsgálat
díja tekintetében az e törvényben foglaltakkal egyenértékő szabályok szerint jár el,
e) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé
az e törvényben szabályozott módon és esetben, vagy
ezzel egyenértékő közzétételi követelményeknek tesz
eleget,
f) a kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban foglalt, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodóra vonatkozó elıírásokat magára kötelezınek ismeri el,
g) vállalja a kamara által meghatározott hozzájárulási díj megfizetését,
h) az elıírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

221. Az alapszabály 220. pontja szerinti jegyzék a)–
c) és e) pontjaiban foglalt adatok közérdekbıl nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat.
222. Törölni kell a kamara felvételi bizottsága által
vezetett jegyzékbıl a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodót, ha
a) azt kéri,
b) fegyelmi eljárás keretében a jegyzékbıl való törlését rendelték el,
c) a továbbiakban már nem felel meg Kkt. 71. § (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek,
d) megszőnt.

A harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékére vonatkozó közös szabályok
223. A harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók kamarai jegyzékbe vételével, a jegyzék vezetésével, a jegyzékbıl való törléssel kapcsolatos feladatok tekintetében
a kamara felvételi bizottsága jár el.
224. A harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzéke (nyilvántartása) tartalmazza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minıségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért, valamint a közfelügyeletért felelıs szervek (hatóságok) nevét és címét is. Ezek közérdekbıl
nyilvános adatok, melyekrıl bárki tájékoztatást kaphat.

220. A harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzéke – az egyes gazdálkodókra vonatkozóan
– a következıket tartalmazza:
a) jegyzékbe vételi szám,
b) a jegyzékekbe történı felvételrıl a kamara által
kiállított igazolás száma,
c) név, a jogi forma megjelölésével,
d) a székhely címe, telefon-, telefaxszáma, elektronikus levélcíme, a honlap címe,
e) az elsıdleges kapcsolattartó személy neve,
f) minden irodai helyiség címe, ahol tevékenységet
folytat,
g) minden tulajdonos neve és üzleti jellegő kapcsolattartáshoz alkalmazott címe,
h) a legfıbb irányító (vezetı) szerv tagjainak neve
és üzleti jellegő kapcsolattartáshoz alkalmazott címe,
i) könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok
és a kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i) vagy
annak megnevezése, hogy ezen információk nyilvánosan hol hozzáférhetık,
j) fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli mentesítések idıpontja,
k) a hozzájárulási díj fizetésével kapcsolatos adatok,
l) nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt
végzı hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség
más államában is nyilvántartásba vették könyvvizsgáló
cégként,
m) a nyilvántartásba vételt végzı hatóság neve és –
ha van – a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik
országban könyvvizsgáló gazdálkodóként nyilvántartásba vették.

225. A harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók kamarai jegyzékbe vételekor az alapszabály 180. és 181.
pontjának rendelkezéseit is – értelemszerően – alkalmazni kell.
226. A felvételi bizottság a harmadik országbeli
könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók kamarai jegyzékbe történı felvételrıl
igazolást ad. Az igazolásban egyértelmően jelezni kell,
hogy a jegyzékben szereplı harmadik országbeli
könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodó nem jogosult a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet végezni. A felvételi bizottság gondoskodik arról, hogy az érvényben lévı igazolások mintája a
kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetı legyen.
227. A harmadik országbeli könyvvizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó
a) jegyzékébıl való törlését, a törlést megállapító
határozat jogerıre emelkedése napjával kell teljesíteni,
egyidejőleg vissza kell vonni a jegyzékbe vételrıl kiállított igazolását,
b) által a jegyzékbıl való törlést tartalmazó határozatban foglalt idıpontot követıen kibocsátott könyv-
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vizsgálói jelentés nem minısül a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályoknak megfelelı könyvvizsgálói jelentésnek,
c) nyilvántartásban szereplı adatait a jegyzékbıl való törlést követıen a kamara 10 évig köteles megırizni
külön nyilvántartás keretében, a törlés okának és idıpontjának megjelölésével,
d) a jegyzékbıl való törlés idıpontját követı egy
éven belül nem kérheti ismételt jegyzékbe vételét, ha a
jegyzékbıl fegyelmi eljárás keretében zárták ki, a jegyzékbıl való törlés idıpontját követı három éven belül
nem kérheti ismételt jegyzékbe vételét.

b) az elnökség,
c) a kamara központi ügyintézı szerve,
d) az ellenırzı bizottság,
e) a fegyelmi bizottság,
f) a felvételi bizottság,
g) az oktatási bizottság,
h) a szakértıi bizottság,
i) a központi választási bizottság,
j) a minıségellenırzési bizottság,
k) az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítı Testület
(OKKT),
l) a területi szervezetek,
m) a szakmai tagozatok.
(2) A kamara az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül
– az alapszabálya megfelelı módosításával, kiegészítésével – más kamarai szervet, szervezetet is létrehozhat.
(3) Az (1) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott
szervek a kamara országos hatáskörő központi szervei.
(4) Az (1) bekezdés l) pontjában meghatározott szervezetek a kamara önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı területi szervezetei, amelyek a kamara alapszabályában meghatározott illetékességi területükön
végzik a hatáskörükbe tartozó feladatokat.
(5) Az (1) bekezdés m) pontjában meghatározott
szakmai tagozatok az azonos szakterületen tevékenységet végzı kamarai tagok önálló jogi személyiséggel
nem rendelkezı szakmai közösségei.

A jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgálókra és harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodókra vonatkozó közös szabályok
228. A kamara jegyzékébe felvett harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó
a) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem
végezhet,
b) köteles haladéktalanul, de legkésıbb 15 napon
belül írásban jelenteni, ha a jegyzékbe vételi feltételeknek való megfelelésben vagy a jegyzékben szereplı
adataiban változás következett be.
229. A kamara jegyzékébe felvett harmadik országbeli könyvvizsgálóra, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodóra alkalmazni kell a Kkt.-nek és a
kamara szabályzatainak
a) a fegyelmi eljárásokra, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseit,
b) a minıségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseit.
Nem kell alkalmazni Kkt.-nek és a kamara szabályzatainak minıségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseit, ha
harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó – igazoltan – az
Európai Gazdasági Térség más államának minıségbiztosítási rendszere alá tartozik és ott a jegyzékbe vételt
megelızı három éven belül nála eredményes minıségellenırzést folytattak le, amellyel összefüggésben nem
került sor intézkedések alkalmazására.

Küldöttgyőlés
Kkt. 110. § (1) A kamara legfıbb döntéshozó szerve
a küldöttgyőlés.
230. A küldöttgyőlés szavazati joggal rendelkezı, 4
évre megválasztott tagjai:
a) a kamara területi szervezeteinek elnökei, továbbá
b) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgálók területi szervezeteinek taggyőlésein,
valamint
c) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók győlésein az alapszabály 231–237. pontjaiban és a kamara választási szabályzatában foglaltak
szerint megválasztott könyvvizsgálók.

V. fejezet A KAMARA SZERVEZETE ÉS
MŐKÖDÉSE

A küldöttek választása
231. A kamara területi szervezetéhez tartozó, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók
– a küldöttválasztó taggyőlésükön – 1 (egy) küldöttet
választanak, ha létszámuk a választók végleges névjegyzéke alapján nem több 50 fınél.

A kamara központi szervei és területi szervezetei
Kkt. 4. §. (2) A kamara országos hatáskörő jogi
személy, amely feladatainak ellátására jogi személyiséggel nem rendelkezı központi szerveket és területi
szervezeteket hoz létre.
Kkt. 108. § (1) A kamara központi szervei és területi
szervezetei:
a) a küldöttgyőlés,
30

ladja az 50 fıt, a területi szervezet jogosult további 50
tagonként 1–1 (egy-egy) küldöttet választani.

232. Ha a területi szervezethez tartozó, jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálóknak a választók végleges névjegyzéke szerinti létszáma megha-

233. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók a
küldöttválasztó győlésükön maguk közül összesen 10 küldöttet választanak az alábbi elosztás szerint:
Régió megnevezése
1

Közép-magyarországi régió

2

Észak-magyarországi régió

3

Észak-alföldi régió

4
5
6

Dél-alföldi régió
Nyugat-dunántúli régió
Közép-dunántúli régió

7

Dél-dunántúli régió

Régióhoz tartozó területi szervezetek
Budapest Fıváros,
Pest megye
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
Gyır-Moson-Sopron, Vas, Zala megye
Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém
megye
Baranya, Somogy, Tolna megye

Választható küldöttek
száma
3
1
1
1
1
1
1
1

234. A közép-magyarországi régióhoz tartozó Budapest Fıváros területi szervezethez tartozó, jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók minden választási ciklusban jogosultak maguk közül 3 (három) küldöttet választani.

jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag jogállását jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
nem
szüneteltetı
jogállásra
változtatja
[Kkt. 29. §]. A lemondási nyilatkozatot a jogállás megváltoztatására irányuló kérelemhez kell mellékelni.

235. A közép-magyarországi régióhoz tartozó Pest
megye területi szervezethez tartozó, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók minden választási
ciklusban jogosultak maguk közül 1 (egy) küldöttet választani.

240. Az alapszabály 238. és 239. pontja alapján lemondott küldött helyébe küldöttet választani a jogállást
módosító határozat jogerıssé válását követı 60 napon
belül kell a kamara választási szabályzatában foglalt elıírások szerint.

A küldött visszahívása

236. Az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a délalföldi, a nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli, a déldunántúli régiókon belüli területi szervezetekhez tartozó, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók
régiónként, maguk közül 1 (egy) küldöttet választanak.

241. A küldöttgyőlésbe az alapszabály 231–232.
pontjában foglaltak szerint választott küldöttet az ıt
megválasztó területi szervezet taggyőlése jogosult viszszahívni. A visszahívást a területi szervezethez tartozó, a
küldött választására jogosult kamarai tag könyvvizsgálók 20 százaléka – az ok(ok) megjelölésével – írásban
indítványozhatja.

237. Az alapszabály 231–236. pontja szerinti választások lebonyolítására a kamara választási szabályzatában foglaltak az irányadók.

242. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı küldött visszahívását az ıt megválasztó, az alapszabály 233. pontjában
meghatározott régió területi szervezeteihez – a középmagyarországi régió esetén a küldöttet megválasztó területi szervezethez – tartozó, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı
kamarai tag könyvvizsgálók 20 százaléka – az ok(ok)
megjelölésével – írásban indítványozhatja.

238. Az alapszabály 231. és 232. pontja alapján megválasztott küldött köteles mandátumáról lemondani, ha a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag jogállását
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı jogállásra változtatja, illetve
köteles változtatni [Kkt. 26. § (1), (2), (4), (6) bekezdés]. A lemondási nyilatkozatot a jogállás megváltoztatására irányuló kérelemhez kell mellékelni.

243. A küldött visszahívására egyebekben az alapszabálynak a területi szervezet taggyőlésére és a területi
szervezet elnökségi tagjának visszahívására vonatkozó,
szabályokat kell megfelelıen alkalmazni.

239. Az alapszabály 234–236. pontjai alapján megválasztott küldött köteles mandátumáról lemondani, ha a
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ság, a központi választási bizottság, a minıségellenırzési bizottság, az OKKT elnökét, továbbá olyan személyt/szervezetet, akinek/amelynek a részvétele a napirend tárgyalásához indokolt.

A küldöttgyőlés összehívása
244. A küldöttgyőlést összehívni a kamara elnöke jogosult. A kamara küldöttgyőlését a kamara elnöke –
szükség szerint – bármikor összehívhatja.

252. A küldöttgyőlés nem nyilvános.

245. A kamara elnöke köteles a küldöttgyőlést összehívni
a) évenként legalább egyszer [Kkt. 114. § (1)],
b) a küldöttek egyötödének írásbeli indítványára 15
napon belül [Kkt. 114. § (2)],
c) az ellenırzı bizottság írásbeli kezdeményezésére
(alapszabály 247. pont).

A küldöttgyőlés hatásköre, feladatai
253. A küldöttgyőlés megválasztja, illetve visszahívja
a kamara elnökét, a kamara alelnökeit, a kamarai fegyelmi megbízottat, továbbá az ellenırzı bizottság, a
fegyelmi bizottság, a felvételi bizottság, az oktatási bizottság, a szakértıi bizottság, a központi választási bizottság, a minıségellenırzési bizottság tagjait, valamint
az elnökség Kkt. 115. § (4) bekezdése szerint választott
tagjait.

246. A küldötteknek a küldöttgyőlés összehívására
irányuló írásbeli indítványukban – a küldöttgyőlés megfelelı elıkészítése végett – meg kell jelölniük azt az
okot, amely miatt szükségesnek tartják a küldöttgyőlés
összehívását. Az indítványt a kamara elnökéhez kell
nyújtani.

254. A Kkt. 113. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alapszabály 253. pontjában meghatározott bizottságok mellett további állandó bizottságot a
küldöttgyőlés hozhat létre.

247. Az ellenırzı bizottság akkor kezdeményezheti a
küldöttgyőlés összehívását, ha megállapította és az elnökség tudomására hozta, hogy a kamara valamely tisztségviselıjének, szervezetének vagy szervének tevékenysége, vagy az általuk készített jelentés, pénzügyi terv,
pénzügyi beszámoló nem felel meg a jogszabályoknak, a
kamara alapszabályában, más önkormányzati szabályzatában foglaltaknak, és az elnökség a szükséges intézkedést nem tette meg A küldöttgyőlés összehívását – az ok
és cél megjelölésével – írásban kell kezdeményezni
[Kkt. 132. § (1) és (3)].

255. A küldöttgyőlés elfogadja a kamara alapszabályát.
Kkt. 112. § A küldöttgyőlés a 111.§ e) pontja alapján
szabályzatot alkot
a) a kamarai tagfelvételrıl és a kamarai tagság megszőnésérıl, a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásába történı bejegyzésrıl és a nyilvántartásból történı
törlésrıl,
b) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó szervezetek (szervezetek)
számára történı engedélyezésérıl és az engedély megszőnésérıl, a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába történı felvételrıl és a nyilvántartásból történı törlésrıl,
c) a küldöttgyőlésben és a kamara elnökségében a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálókat képviselı személyek választásáról, illetve visszahívásáról,
d) a kamara elnökségében a könyvvizsgáló cégeket
képviselı személy választásáról, illetve visszahívásáról,
e) a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról,
f) a szakmai továbbképzési rendszerrıl,
g) a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébe
történı felvételrıl és a jegyzékbıl történı törlésrıl,
h) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelızésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenırzésérıl,
i) minden olyan esetben, amikor a kamara alapszabálya azt elıírja.

248. Köteles a küldöttgyőlést összehívni a felügyelı
biztos, ha a mőködés törvényességének helyreállítása azt
indokolja [Kkt. 199. § (3)].
Kkt. 114. § (3) A küldöttgyőlés határozatképes, ha
azon a küldötteknek több mint a fele jelen van. A küldöttgyőlés határozatának érvényességéhez a megjelent
küldöttek többségének szavazata szükséges. A kamara
alapszabályának elfogadásához és módosításához a
küldöttgyőlésen megjelent küldöttek kétharmadának elfogadó szavazata szükséges.
249. A küldöttgyőlésen a küldöttek személyesen
vesznek részt, képviseletnek nincs helye.
Kkt. 114. § (4) A küldöttgyőlés határozatképtelensége
esetén a legalább 3 nappal késıbbi, legfeljebb 60 napon
belüli idıpontra, azonos napirenddel összehívott küldöttgyőlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
250. A küldöttgyőlésre meg kell hívni a kamara felett
törvényességi felügyeletet gyakorló minisztert.

256. A küldöttgyőlés hagyja jóvá
a) az ellenırzı bizottság, a választási bizottság és a
minıségellenırzési bizottság szervezeti és mőködési
szabályzatát [Kkt. 128. § (1)],

251. A küldöttgyőlésre tanácskozási joggal meg kell
hívni az elnökség tagjait, a fegyelmi megbízottat, a fıtitkárt, az ellenırzı bizottság, a fegyelmi bizottság, a felvételi bizottság, az oktatási bizottság, a szakértıi bizott32

szabálya szerint díjazásban részesíthetı bizottsági elnökök és tagok díját,
b) megállapítja a tagdíjak és a hozzájárulási díjak
összegét,
c) megállapítja a kötelezı könyvvizsgálói felelısségbiztosításra vonatkozó szabályokat.

b) a kamara tartalékképzési és tartalékfelhasználási
szabályzatát.
256/A. A küldöttgyőlés a Kkt. 112. § a)-h) pontjaiban felsorolt szabályzatokon és a kamara alapszabályán kívül szabályzatot alkot
a) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének, valamint a
szüneteltetést követıen a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezésérıl,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló
cég minısítésének megadásáról, a minısítés visszavonásáról,
c) a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történı
felvételrıl, valamint az abból való törlésrıl,
d) a könyvvizsgáló jelöltek mentori rendszerben
végzett gyakorlati idejérıl,
e) a szakmai kompetencia vizsgáról, annak engedélyezésérıl,
f) a szakmai továbbképzésrıl,
g) a kamara küldöttgyőlésének ügyrendjérıl,
h) a kamara területi szervezeteinél és a kamara
központi szervezeténél tartott választásokról,
i) az egyeztetı testület és a jogsegélyszolgálat
mőködésérıl.

262. A küldöttgyőlés dönt az alapszabály 140–148.
pontjában meghatározott tagdíjak és hozzájárulások
éves szinten számított összegének megosztásáról a kamara központi és a területi szervezetek pénzügyi tervei
között (továbbiakban a megosztás alapján a területi
szervezetet megilletı bevételek: átengedett bevételek).
263. A küldöttgyőlésrıl készült jegyzıkönyvet a törvényességi felügyeletet ellátó miniszternek 15 napon belül meg kell küldeni.
264. A küldöttgyőlés által hozott határozatokról a
„Küldöttgyőlés határozatai” könyvben a fıtitkári hivatal
folyamatos nyilvántartást vezet. A határozatokat meghozataluktól számított 15 napon belül az elıbbi könyvbe
be kell vezetni. A „Küldöttgyőlés határozatai” könyvbe
a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgálói cégek
képviselıi betekinthetnek, az azokban foglaltakról a
kamara elnökségének erre kijelölt tagja által hitelesített
másolatot kérhetnek.

257. Szabályzatalkotást és szabálymódosítást az a
kamarai tisztségviselı és/vagy kamarai szervezet köteles
írásban a kamara elnökénél kezdeményezni, aki/amely
jogszabályban vagy a kamara alapszabályában meghatározottak szerint arra kötelezett. Szabályzatalkotást, illetve szabálymódosítást kell kezdeményezni, ha jogszabály, a kamara alapszabálya úgy rendelkezik, továbbá a
kamara jogszerő mőködése, szakmai érdekképviseleti
feladatainak ellátása azt indokolják, illetve szükségessé
teszik.

265. A területi szervezet elnöke, akadályoztatása esetén az általa felkért küldött köteles a küldöttgyőlésrıl,
annak határozatairól a küldöttgyőlést követı elsı taggyőlésen beszámolni, a tagoknak a küldöttgyőlés határozataihoz tett észrevételeirıl, javaslatairól – a taggyőlést
követı 15 napon belül – a kamara elnökét írásban tájékoztatni.
266. A küldöttgyőlés határozatait a kamara honlapján
és a HírlevélbenSZAKma címő lapban közzé kell tenni.
A közzététel a fıtitkár feladata.

258. A küldöttgyőlés évente legalább egyszer beszámoltatja az elnökséget, továbbá az ellenırzı bizottságot,
a fegyelmi bizottságot, a felvételi bizottságot, az oktatási
bizottságot, a szakértıi bizottságot, szükségszerően a
központi választási bizottságot, a minıségellenırzési bizottságot [Kkt. 111. § c) pont].

267. A küldöttgyőlés eljárási szabályait az ügyrendi
szabályzata tartalmazza.

Elnökség

259. A küldöttgyőlés elfogadja a kamara éves pénzügyi tervét és az éves pénzügyi beszámolót (annak részeként a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót).
A kamara a számviteli törvény szerinti beszámolóját
könyvvizsgálóval köteles ellenıriztetni. A beszámolóról
a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a
küldöttgyőlés nem hozhat döntést.

268. A kamara elnöksége 16 fıbıl álló, 4 évre választott testületi szerv.
Kkt. 115. § (2) Az elnökségnek hivatalból tagjai: a
kamara elnöke és a kamara alelnökei.
269. A küldöttgyőlés a kamara elnökségébe 3 (nemzetközi, szakmai, oktatási) alelnököt választ.

260. A küldöttgyőlés az elnökség beszámolójáról, a
kamara éves pénzügyi tervérıl és az éves pénzügyi beszámolóról csak az ellenırzı bizottság véleményének
ismeretében dönthet [Kkt. 131. § (2)].

Kkt. 115. § (3) A kamara elnökségének – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenıen – tagja a könyvvizsgáló
cégek, valamint a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók – a kamara alapszabályában és

261. A küldöttgyőlés
a) meghatározza az elnök, az alelnökök, az elnökség
további tagjai, a fegyelmi megbízott és a kamara alap-
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választási szabályzatában meghatározottak szerint választott – egy–egy képviselıje is.

(6) Az elnökség ülésén a fıtitkár és a fegyelmi megbízott állandó meghívottként részt vesz.
(7) Az elnökség tagja tisztségérıl az elnöknek küldött
írásbeli bejelentéssel bármikor lemondhat. Az elnökség
tagja köteles 15 napon belül lemondani, ha az elnökségi
tagsággal – az alapszabályban meghatározott – összeférhetetlen helyzetbe kerül.

270. A könyvvizsgáló cégeket képviselı elnökségi
tagot a könyvvizsgáló cégek a kamara választási szabályzatában foglaltak szerint jelölik és választják meg.
271. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgálók a kamara elnökségében ıket képviselı
tagot a kamara választási szabályzatában foglaltak szerint jelölik és a küldöttgyőlés jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüneteltetı tagjai választják meg.

276. Az elnökségi ülésen a fıtitkár és a fegyelmi
megbízott, továbbá az ellenırzı bizottság elnöke állandó meghívottként részt vesz.
277. A postai küldeményként érkezett bejelentés esetében a lemondás attól a naptól kezdıdıen hatályos,
amikor azt a kamarának kézbesítették. A más módon
(például személyesen) eljuttatott bejelentés attól a naptól
hatályos, amely napon azt a kamara átvette. A bejelentést a kézbesítés/átvétel napján – az iratkezelési szabályok szerint – nyilvántartásba kell vennie. Amennyiben a
bejelentés megtételérıl és/vagy a lemondás hatályosságának idejérıl a volt elnökségi tag a kamarától igazolást
kér, azt számára meg kell adni. Az igazolást a kamara
elnöke jogosult kiadni.

Kkt. 115. § (4) Az elnökség további tagjait – a kamara alapszabályában és választási szabályzatában meghatározottak szerint – a küldöttgyőlés választja meg a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását nem szüneteltetı tagok közül.
272. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgálókat az elnökségben 10 hely illeti meg az
alapszabály 233. pontjában meghatározott megosztás
szerint. Kamarai elnökségi tagnak javasolt jelölt állítására és a küldöttgyőlés által történı megválasztására a kamara választási szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Kkt. 116. § Az elnökség
a) elıkészíti a küldöttgyőlést, javaslatot tesz a küldöttgyőlés napirendjére, gondoskodik a küldöttgyőlés
határozatainak végrehajtásáról,
b) a küldöttgyőlés elé terjeszti a kamara éves pénzügyi tervét és az éves pénzügyi beszámolót (annak részeként a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót),
c) a küldöttgyőlés elé terjeszti a 112. § ban meghatározott, továbbá az alapszabályban a küldöttgyőlés hatáskörébe utalt szabályzatokat, valamint az azok módosítására irányuló javaslatait,
d) kiadja az e törvényben és az alapszabályban meghatározott kamarai szabályzatokat,
e) évenként legalább egyszer tevékenységérıl beszámol a küldöttgyőlésnek,
f) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közösségi jogi aktusként kihirdetett nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban határoz a 4. § (5) bekezdésének
b) pontja szerinti standardokról,
g) véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a könyvvizsgálókat érintı jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,
h) határoz a szakmai tagozatok létrehozásáról és
megszüntetésérıl,
i) másodfokon elbírálja – ha e törvény másként nem
rendelkezik – a kamara kijelölt szervének elsı fokú döntése ellen benyújtott fellebbezéseket, jogorvoslati kérelmeket,
j) a kamara területi szervezete elnökségének, továbbá
a kamara bizottságának jogszabályt, alapszabályt vagy
szabályzatot sértı döntését hatályon kívül helyezi,
k) gyakorolja a fıtitkár kinevezésével, munkaviszonyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos
jogokat,

273. Az alapszabály 270. és 272. pontja alapján megválasztott elnökségi tag köteles mandátumáról lemondani, ha a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag jogállását jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet szüneteltetı jogállásra változtatja, illetve
köteles változtatni [Kkt. 26. § (1), (2), (4), (6) bekezdés]. A lemondási nyilatkozatot a jogállás megváltoztatására irányuló kérelemhez kell mellékelni.
274. Az alapszabály 271. pontja alapján megválasztott elnökségi tag köteles mandátumáról lemondani, ha a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag jogállását jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı jogállásra változtatja (Kkt. 29.
§). A lemondási nyilatkozatot a jogállás megváltoztatására irányuló kérelemhez kell mellékelni.
275. Az alapszabály 273. és 274. pontja alapján lemondott elnökségi tag helyébe elnökségi tagot választani a jogállást módosító határozat jogerıssé válását követıen 60 napon belül kell, a kamara választási szabályzatában foglalt elıírások szerint.
Kkt. 115. § (5) Ha a 113. § (1) bekezdésében meghatározott bizottság elnöki tisztségét nem alelnök tölti be,
az elnökség ülésére meg kell hívni annak a bizottságnak
az elnökét, amelynek a feladatkörét érinti az ülésen tárgyalt kérdéskör.
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vazati jogot nyílt szavazással gyakorolják. Az elnökségi
ülést levezetı elnök titkos szavazást rendel el, ha az elnökség így dönt.

l) felügyeli és ellenırzi az okleveles könyvvizsgálói
képzést, továbbá a könyvvizsgálók szakmai továbbképzési rendszerét,
m) könyvvizsgálót kitüntetı díjat, címet és jelvényt
adományoz,
n) kapcsolatot tart a könyvvizsgálók nemzetközi szervezeteivel,
o) ellátja e törvény, a küldöttgyőlés és az alapszabály
által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

281. Az elnökség határozatáról történı szavazáskor
meghatalmazott általi szavazás nem megengedett.
Kkt. 118. § (2) A kamara alapszabálya lehetıvé teheti, hogy az elnökség ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlı eszköz közvetítésével
vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az alapszabályban meg kell állapítani.
(3) A kamara alapszabálya meghatározhat olyan
ügyeket, amelyekben az elnökség tagjai ülés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával is határozhatnak. Ez esetben az alapszabályban kell
meghatározni a döntéshozatal módját.

Kkt. 117. § (1) A kamara elnöksége kinevezi az
OKKT elnökét és tagjait, valamint az e törvényben és az
alapszabályban foglaltak szerint felügyeli és ellenırzi
annak tevékenységét.
(2) Az OKKT elnökének és tagjainak kinevezéséhez a
miniszter egyetértése szükséges.
(3) A kamara elnöksége – az OKKT javaslata alapján
– jóváhagyja
a) a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzatát,
b) a 94. § (1) bekezdése szerinti vizsgabizottság elnökeinek és tagjainak névjegyzékét.
(4) A kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzatának, valamint a 94. § (1) bekezdése
szerinti vizsgabizottság elnökei és tagjai névjegyzékének
jóváhagyásához a miniszter egyetértése szükséges.

282. Ha azt az elnökség ügyrendje nem zárja ki, aAz
elnökségi ülés megtartható úgy is, hogy azon a tagok és
a meghívottak nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a kamara külön szabályzatában meghatározott, arra
alkalmas, az egymás közötti párbeszédet, illetve vitát
korlátozás nélkül lehetıvé tevı elektronikus hírközlı
eszköz közvetítésével vesznek részt. Az elnökségi ülés
ily módon történı megtartása esetén nem alkalmazhatók
olyan elektronikus hírközlı eszközök, amelyek nem teszik lehetıvé az eszközt használó személyének megállapítását, ellenırzését, a szavazat(ok) egyértelmő rögzítését.

Kkt. 118. § (1) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazásra jogosultak többsége jelen
van. Az elnökség határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata szükséges. Az elnökség tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, a szavazati jogot nyílt szavazással gyakorolják. Az elnökségi
ülést levezetı elnök titkos szavazást rendel el, ha az elnökség így dönt.

283. Az alapszabály 282. pontja szerint az elnökségi
ülés megtartható olyan internet kapcsolat közbeiktatásával is, amely a hangot nem közvetíti.

278. Az elnökség a küldöttgyőlés elé terjeszti az
alapszabály 256. pontjában meghatározott szabályzatokat, továbbá a küldöttgyőlés ügyrendi szabályzatát.

284. Ha az elnökség ügyrendje és az elnökségi ülésre
szóló meghívó azt lehetıvé teszi, aAki az alapszabály
282–283. pontjaiban foglalt lehetıségek alkalmazásával
kíván részt venni az elnökségi ülésen, köteles azt a meghívó kézhezvételét követı 24 48 órán belül elektronikus
eszköz alkalmazásával, a kamara fıtitkárával közölni.

279. Az elnökség ülésére a tagokat a hely, az idıpont,
a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az elnökségi ülés napja között legalább 7 napnak
kell lennie. A meghívót olyan módon kell elküldeni/eljuttatni, hogy ennek ténye igazolt legyen. Ha a
meghívót a tag személyesen veszi át, ezt aláírással igazoltatni szükséges. A meghívók elektronikus úton is kiküldhetık.

285. Nem lehet az elnökségi ülést az alapszabály
282–283. pontjaiban foglaltak alkalmazásával megtartani, ha annak ilyen megtartása ellen az elnökségi tagok legalább egyharmada tiltakozik.
a) annak napirendi pontjai között olyan elıterjesztés
szerepel, amellyel kapcsolatos döntés a Kkt. szerint a
kamara küldöttgyőlésének hatáskörébe tartozik,
b) az elnökségi ülésen részt venni köteles vagy jogosult személyek vagy azok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményez.

280. Az elnökség ülésén a tagok személyesen vesznek részt, képviseletnek nincs helye. Az elnökség ülését
a kamara elnöke, távollétében a kamara elnöke által kijelölt alelnök vezeti. Az ülés kezdetén a megjelent tagok
sorából kettı jegyzıkönyv hitelesítıt kell választani.

286. Tilos az alapszabály 282–283. pontjaiban foglaltak olyan módon történı alkalmazása, amely az elnökségi ülésen részt venni jogosultak számára a joggyakorlást
megnehezíti vagy ellehetetleníti.

Kkt. 118. § (1) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazásra jogosultak többsége jelen
van. Az elnökség határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata szükséges. Az elnökség tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, a sza-
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d) a külföldi oklevél, bizonyítvány elismerésérıl
az okleveles könyvvizsgálói képzési programban történı részvétel céljából,
e) a tanulmányok elismerésérıl az okleveles
könyvvizsgálói képzési programban,
f) az
okleveles
könyvvizsgálói
képzés
szervezésének, folytatásának, valamint a képzés
keretében
oktatási
tevékenység
végzésének
engedélyezésérıl és az engedélyek visszavonásáról.

287. Az elektronikus hírközlı eszköz közvetítésével
tartott elnökségi ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az
utóbb is ellenırizhetı legyen.
288. Az elnökség tagjai elnökségi ülés összehívása
nélkül írásban is szavazhatnak, ha a döntés ilyen módon
is meghozható. E mód csak azokban a kérdésekben/ügyekben alkalmazható, amelyekben a szavazat
megadásához minden szükséges információ kétséget kizáróan közölhetı és alaposan vélelmezhetı, hogy minden további nélkül a szavazat megadható. Ülés összehívása nélkül a Kkt. 116. § b), c), f), i) j), k) pontjaiban és
a 117. § (1) és (3) bekezdésében írt kérdésekben/ügyekben nem lehet szavazni. Írásbeli szavazásra
papíron, vagy elektronikus úton is sor kerülhet.

291. Az elnökség
a) hagyja jóvá a kamarának a külföldi és a nemzetközi könyvvizsgálói szervezetekkel való megállapodásait,
b) kialakítja a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek, továbbá a harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló gazdálkodó szervezetek
adatszolgáltatási rendjét és határidejét, valamint az adatszolgáltatás ellenırzési módját,
c) a
jogszabályi
kötelezettségen
alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet a pénzmosás és a
terrorizmus
finanszírozása
megelızésérıl
és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvényben (a továbbiakban: Pmt.) szerinti
szolgáltatóként folytató kamarai tag könyvvizsgálók,
könyvvizsgáló cégek részére a Pmt. által
meghatározott belsı a szabályzat kidolgozásához nem
kötelezı jellegő ajánlásként – a pénzügyi információs
egységként mőködı hatósággal együttmőködve, a miniszter egyetértésével – mintaszabályzatot dolgoztat ki
és tesz közzé, kidolgoztatja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló mintaszabályzatot, valamint gondoskodik annak karbantartásáról,
d) kidolgoztatja a területi szervezetek számára azok
minta szervezeti és mőködési szabályzatát,
e) kialakítja a kötelezı szakmai felelısségbiztosítási
kötelezettség teljesítésének irányelveit,
f) jóváhagyja a minıségellenırzés módszertani kézikönyvét,
g) megállapítja a szakmai tagozatok feladatkörét,
kapcsolatukat a kamara elnökségével és a kamara bizottságaival.

289. Az írásbeli szavazás végett az elnök határozattervezetet készít/készíttet. Ebben, vagy mellékletében
szerepelnie kell minden olyan ténynek /adatnak/ információnak, amely a szavazat megadásához szükséges, továbbá a szavazat visszajuttatási határidejének, végül az
„igen”, a „nem”, a „tartózkodom” szavaknak. Ez utóbbiak külön szavazólapra is írhatók. A határozattervezetet,
a mellékletét, a szavazólapot a tagoknak ajánlotttértivevényes postai küldeményként kell feladni. Ez mellızhetı akkor, ha a tag a küldeményt igazolhatóan személyesen átvette. Az elnökség döntését a tagok által a
megjelölt határidıre leadott szavazatok összesítésével
kell megállapítani. Az összesítést a határidı leteltét követı 3 napon belül az elnök és általa az elnökség tagjai
közül erre a feladatra elızetesen felkért kettı tag együttesen végzi el azoknak a szabályoknak az alkalmazásával, amelyek az elnökség határozathozatalára irányadók.
Az elkésve érkezett szavazatot érvénytelennek kell tekinteni. Az összesítésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni.
Ebben legalább rögzíteni szükséges a szavazatot adott
tagok nevét és szavazatát az „igen”, a „nem”, a „tartózkodom”, illetve érvénytelen megjelöléssel, az összesítés
eredményét, valamint a határozat tartalmát. A jegyzıkönyvet az elnök és a felkért két tag sajátkezően köteles
aláírni. A jegyzıkönyvnek a szavazás végett eljuttatott
határozattervezet /melléklet/ szavazólap szerves és elválaszthatatlan része. A jelen pont szerinti szabályok
megfelelıen irányadók az elektronikus úton történı
szavazásra is.

292. Az elnökség feladatait féléves idıszakra szóló
munkaterv alapján végzi. A kamara elnöke a munkaterv
teljesítésérıl rendszeresen tájékoztatja az elnökséget.

290. Az elnökség a kamara valamennyi ügyében jogosult dönteni, illetve intézkedni, amennyiben a Kkt.,
más jogszabály, a kamara alapszabálya, más önkormányzati szabályzata ettıl eltérıen nem rendelkezik.
Az elnökség a Kkt. 116. § d) pontja alapján szabályzatot ad ki
a) az okleveles könyvvizsgálói képzési programba
történı felvételrıl, valamint az abból való törlésrıl,
b) az okleveles könyvvizsgálói szakképzésrıl, az
okleveles könyvvizsgálói képzési program részét képezı vizsgáról, annak engedélyezésérıl,
c) a különbözeti vizsgáról, annak engedélyezésérıl,

293. Ha az elnökség ülésérıl
a) nem készül hangfelvétel, a hozott határozatokat is
magába foglaló jegyzıkönyvet kell készíteni,
b) hangfelvétel készül és a határozatot (határozatokat) meg kell küldeni a törvényességi felügyeletet ellátó
miniszternek vagy kérelemre a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságnak, illetve peres eljárás esetén be kell
nyújtani a bírósághoz, a felvétel alapján jegyzıkönyvet
kell készíteni. A jegyzıkönyvet, az ülést levezetı személy által erre a feladatra felkért két hitelesítı, valamint
a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az elnökség által hozott
határozatokat – azok meghozatalától számított 15 napon
belül be kell vezetni – a fıtitkári hivatalnál kezelt – „El36

alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı
kamarai tag könyvvizsgáló választható.

nökség határozatai” könyvbe. A jegyzıkönyvbe a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek képviselıi betekinthetnek és az azokban foglaltakról hitelesített másolatot kérhetnek. A jegyzıkönyvet és az arról
készített másolatot a fıtitkár hitelesíti.

302. A kamara tisztségviselıi nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói [Ptk. 685. §-ának b) pontja],
ideértve az élettársat is. Közeli hozzátartozói és élettársi
viszony miatti összeférhetetlenség esetében az
öszszeférhetetlenséggel érintett kamarai tagok mindegyike köteles az okot az ıt megválasztó testület vezetıjének bejelenteni. A bejelentést a választáskor jelen volt
tag esetében a választás napját, hivatalos értesülés esetében az értesülés napját követı 15 napon belül kell
megtenni. Az érintett tagok maguk döntenek abban,
hogy melyikük tartja meg a tisztségét. A tisztségrıl lemondást írásban további 15 napon belül kell bejelenteni
a fıtitkári hivatal vezetıjének. Bejelentés hiányában az
utóbb megválasztott tisztségviselı visszahívásáról a választásra jogosult szerv haladéktalanul köteles gondoskodni. Az itt írtak értelemszerő alkalmazásával kell eljárni abban az esetben is, ha a kamarai tagnál többes
tisztség miatt keletkezik összeférhetetlenség.

294. Az elnökség határozatait a fıtitkári hivatal a
Hírlevélben közzéteszi.
295. Az elnökség feladatainak ellátásával kapcsolatos
ügyintézıi, ügyviteli feladatokat a fıtitkári hivatal látja
el, illetve teljesíti.

A kamara tisztségviselıi
Általános szabályok
Kkt. 119. § A kamara tisztségviselıi:
a) a kamara elnöke,
b) a kamara alelnökei,
c) a kamarai fegyelmi megbízott,
d) a 113. § (1) bekezdése szerinti bizottságok elnökei,
e) a kamara területi szervezeteinek elnökei,
f) az OKKT elnöke.

303. Ha a kamarai tag a választáskor jelen van, az
alapszabály 302. pontjában meghatározott összeférhetetlenségi okot a megválasztásakor azonnal köteles bejelenteni. Amennyiben a megválasztása távollétében történt, a bejelentési kötelezettség attól a naptól számított
15 napon belül terheli, amikor a megválasztásáról hivatalosan értesült.

296. A Kkt. 119. § a)–e) pontjaiban meghatározott
kamarai tisztségviselıket 4 évre lehet megválasztani. A
Kkt. 119. § f) pontja szerinti kamarai tisztségviselıt – a
miniszter egyetértésével – a kamara elnöksége nevezi ki
4 évre.

304. A kamara tisztségviselıi nem végezhetnek minıségellenıri feladatokat (kivéve a minıségellenırzési
bizottság elnökét).

297. A kamara alelnökei:
a) a nemzetközi alelnök,
b) az oktatási és továbbképzési alelnök,
c) a szakmai alelnök.

Kkt. 121. § (1) A kamara tisztségviselıjének megbízatása megszőnik, ha
a) megbízatásának idıtartama lejárt,
b) lemondott,
c) visszahívták,
d) szünetelteti a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátását,
e) a kamarai tagsága megszőnt,
f) elhalálozott.
(2) A tisztségviselı visszahívását az ıt megválasztó,
kinevezı szerv tagjainak egyharmada kezdeményezheti.
A visszahívásról a tisztségviselıt választó, kinevezı
szerv dönt a kezdeményezést követı 60 napon belül.

298. A kamarai tag könyvvizsgálónak – az alapszabály 299. pontjában foglalt kivétellel – egyidejőleg legfeljebb egy kamarai tisztségviselıi jogviszonya állhat
fenn. A kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb két alkalommal töltheti be ugyanazt a tisztséget.
299. Az oktatási alelnök az oktatási bizottság, a
szakmai alelnök a szakértıi bizottság elnöki tisztégét is
betölti.
300. Kamara elnökének, alelnökének, kamarai fegyelmi megbízottnak, azoknál a bizottságoknál (ellenırzı bizottság, fegyelmi bizottság, felvételi bizottság,
központi választási bizottság, minıségellenırzési bizottság), amelyeknél az elnöki tisztséget nem kamarai alelnök tölti be, bizottsági elnöknek, és az OKKT elnökének
csak a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló választható, illetve nevezhetı ki.

305. A kamara küldöttgyőlése által választott kamarai
tisztségviselıt a küldöttgyőlés, a területi szervezet elnökét az ıt megválasztó területi szervezet taggyőlése hívhatja vissza.
306. A küldöttgyőlés hívhatja vissza a Kkt. 115. § (4)
bekezdésében, meghatározott elnökségi tagokat, továbbá
a Kkt. 113. § (1) bekezdésében meghatározott bizottságok tagjait.

301. A kamara területi szervezeténél elnöknek, alelnöknek, elnökségi tagnak a területi szervezet illetékességi területéhez tartozó, a jogszabályi kötelezettségen
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f) az e törvényben, a kamarát és a könyvvizsgálók tevékenységét érintı más jogszabályokban, továbbá a
kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban foglaltak, valamint a küldöttgyőlés és az elnökség
határozatainak végrehajtására – az alapszabályban
meghatározott módon – „Elnöki utasítást” ad ki,
g) ellátja az e törvényben, a kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban meghatározott
egyéb feladatait.

307. A területi szervezet elnökségi tagjainak visszahívására az alapszabály 393–395. pontjaiban foglaltak
az irányadók.
308. A kamara küldöttgyőlésének döntési hatáskörébe tartozó tisztségviselıket, bizottsági tagokat érintı
(alapszabály 306. pont) visszahívási indítványt – a küldöttgyőléshez címzetten – az elnökséghez kell benyújtani.

123. § A kamara elnökének jogsértı döntése ellen a
közlésétıl számított 15 napon belül az elnökséghez fellebbezhet az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, továbbá a kamarának az a területi szervezete,
akit (amelyet) a döntés érint.

309. A küldöttgyőlés által választott kamarai tisztségviselı visszahívását tartalmazó indítványban meg
kell határozni a visszahívás okát (okait) és azt (azokat)
tény- és lényegszerően ismertetni kell. Az indítványban
foglaltakat a kamara elnöksége – annak figyelembevételével, hogy a küldöttgyőlés a visszahívás kezdeményezését követı 60 napon belül dönthessen [Kkt. 121. § (2)] –
kivizsgáltatja és a visszahívási indítványt, valamint a
vizsgálat megállapításait a küldöttgyőlés elé terjeszti.

313. Az elnök a kamara tisztségviselıje, a kamara elnökségének hivatalból tagja, önállóan ellátja a kamara
törvényes képviseletét. A kamara más tisztségviselıje
vagy alkalmazottja akkor képviselheti a kamarát, ha azt
jogszabály, a kamara alapszabálya, önkormányzati szabályzata vagy a kamara képviseletére a kamara elnöke
írásban felhatalmazza.

310. A visszahívni javasolt személyt meg kell hívni a
visszahívási indítványt tárgyaló küldöttgyőlésre. A meghívóhoz másolatban mellékelni kell a visszahívási indítványt és az elnökség által lefolytatott vizsgálat megállapításait. A visszahívást tárgyaló küldöttgyőlésen a levezetı elnök ismerteti a visszahívást indítványozók által
megjelölt oko(ka)t, az esetleges bizonyítékokat, ha
ilyen(eke)t is csatoltak. A visszahívandó személynek
biztosítani kell a hozzászólás jogát, ha távol maradt, de
írásban nyilatkozatot tett, azt a levezetı elnöknek
ugyancsak ismertetnie kell.

314. Az elnök
a) szervezi az elnökség tevékenységét, legalább fél
éves idıtartamokra elkészíti az elnökség munkatervét,
biztosítja a munkaterv végrehajtásának feltételeit, a
munkaterv végrehajtásáról idıszakonként tájékoztatja az
elnökséget,
b) a küldöttgyőlést szükség szerint összehívhatja, de
köteles összehívni: naptári évenként legalább egyszer,
továbbá a kamara elnökségének határozata alapján vagy
a küldöttek egyötödének hozzá írásban benyújtott indítványára 15 napon belül és az ellenırzı bizottságnak
írásban benyújtott kezdeményezésére,
c) az elnökséggel egyetértésben javaslatot tesz a küldöttgyőlés napirendjére,
d) felelısséggel tartozik a küldöttgyőlés határozatainak végrehajtásáért, a küldöttgyőlésnek évente beszámol
a kamara tevékenységérıl,
e) felügyeli a kamara alelnökeinek, a kamarai fegyelmi megbízottnak, a Kkt. 113. § (1) bekezdés b)–g)
pontjában meghatározott bizottságok elnökeinek, valamint a fıtitkárnak a tevékenységét,
f) segítséget nyújt a szakmai tagozatok szervezéséhez, mőködésük feltételeinek megteremtéséhez, illetve
fenntartásához,
g) a fegyelmi megbízott javaslatára – a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég haladéktalan értesítésével – írásban elrendeli a fegyelmi eljárást,
h) a büntetıeljárás alatt indult fegyelmi eljárást – a
jogerıs ítélet meghozataláig – felfüggesztheti,
i) vezeti a kamara elnökségének hatáskörében másodfokon lefolytatott hatósági eljárásokat. Aláírja a kamara elnöksége által másodfokon hozott határozatot és
gondoskodik annak továbbításáról a Kkt.-ben, illetve a
kamara szabályzataiban meghatározott módon és idın
belül. Az elnök jogosult e hatáskörét az általa meghatározott kamarai alelnökre írásban átruházni,

311. A küldöttgyőlés határozatának meghozatalában
az érintett személy nem vehet részt, a határozatképesség
megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
312. Ha a küldöttgyőlés a visszahívás mellett döntött,
az általános szabályok szerint kell a visszahívott személy helyébe lépı új tisztségviselıt választani. A megválasztott új tisztségviselı megbízási ideje azzal az idıtartammal egyezik meg, amennyi a visszahívott tisztségviselı megbízási idejébıl még hátramaradt.

A kamara elnöke
Kkt. 122. § (1) A kamara szervezetének élén az elnök
áll.
(2) Az elnök
a) képviseli a kamarát,
b) irányítja a kamara mőködését, tevékenységérıl beszámol az elnökségnek,
c) felügyeli a kamara alelnökeinek, a kamarai fegyelmi megbízottnak, a 113. § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott bizottságok elnökeinek, valamint a
fıtitkárnak a tevékenységét,
d) legalább negyedévenként összehívja az elnökségi
ülést,
e) gyakorolja a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének kivételével a munkáltatói jogokat a fıtitkár felett,
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j) jogosult részt venni a területi szervezet taggyőlésén. A területi szervezetek taggyőlésén szerzett tapasztalatai, valamint az alelnökök és a bizottságok elnökei által a területi szervezetek taggyőlésein szerzett, feléje továbbított információk alapján megteszi a szükséges intézkedéseket,
k) az ok és cél megjelölésével a területi szervezet elnökénél indítványozhatja a területi szervezet taggyőlésének összehívását,
l) az alapszabály 394. pontja szerinti esetben összehívja a területi szervezet taggyőlését és az új elnökség
megválasztásáig az alapszabály hivatkozott pontjában
foglaltak szerint jár el,
m) jogosult részt venni a kamara bizottságainak ülésén, ha a Kkt. vagy az alapszabály másként nem rendelkezik,
n) gondoskodik a belsı ellenırzés kialakításáról, a
belsı ellenırzési szabályzat elkészítésérıl, biztosítja a
belsı ellenırzés személyi és tárgyi feltételeit. A belsı ellenırzés vezetıje, illetve a belsı ellenırzési feladatokat
végzı személy tevékenységét az elnök közvetlenül felügyeli és ellenırzi. E jogkörét nem ruházhatja át,
o) engedélyezheti a kamara átmenetileg szabad pénzeszközeinek hitelintézetnél kamatozó betétszámlán történı lekötését, hitelszerzıdés kötését, továbbá a kamara
pénzügyi tervében bevétel-kiadás átcsoportosítását. Az
elnök e jogait nem ruházhatja át,
p) jóváhagyja a kamara minden olyan szabályzatát,
amelyet a Kkt. vagy a kamara alapszabálya nem utal a
küldöttgyőlés vagy az elnökség hatáskörébe,
q) dönt minden olyan kérdésben, mely nem tartozik a kamara valamely szervének kizárólagos hatáskörébe,.
r) a jogszabályokban, továbbá a kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban foglaltak, valamint a küldöttgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtására „Elnöki utasítást” adhat ki
[Kkt. 122. § (2) bek. g) pont].

318. A kamara elnöke a kamarai szabályzatalkotás
vagy szabályzatmódosítás tárgyában hozzá benyújtott
kezdeményezésrıl a soron következı ülésén tájékoztatja
az elnökséget. Ha az elnökség az indítványt elfogadja, a
kamara elnöke gondoskodik a szabályzat (szabályozás)
elkészítésérıl és azt a döntéshozatalra jogosult kamarai
szerv elé terjeszti.

Az alelnökök
Kkt. 124. § (1) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt alelnök helyettesíti.
Nemzetközi alelnök
319. A nemzetközi alelnök
a) az elnökség részére elıkészíti a kamara nemzetközi kapcsolataira vonatkozó stratégiai programot, tevékenységét az elfogadott program alapján végzi, felügyeli
e program végrehajtását,
b) koordinálja a kamara kapcsolatait a kamarával
együttmőködı nemzetközi szakmai szervezetekkel. A
tevékenysége során megszerzett információkat, szakirodalmat eljuttatja a kamara illetékes tisztségviselıihez,
bizottságaihoz és nyilvánossá teszi a kamara honlapján
és a SZAKma címő lapban,
c) irányítja a nemzetközi feladatmegosztásban a kamarára háruló feladatok végrehajtását. Elıkészíti a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat engedélyezésére jogosult külföldi hatósági szervezetekkel való
együttmőködési megállapodásokat.
Oktatási alelnök
320. Az oktatási alelnök
a) betölti a kamara oktatási bizottságának elnöki
tisztségét, képviseli az oktatási bizottságot a kamara elnökségében és a hatóságoknál,
b) szervezi, irányítja az oktatási bizottság munkáját,
szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az
elnökségnek és a küldöttgyőlésnek az oktatási bizottság
tevékenységérıl,
c) kiadmányozza az oktatási bizottság hatáskörébe
utalt elsı fokú kamarai hatósági eljárásban hozott döntéseket.
d) a Ket. keretei között felülvizsgálhatja az oktatási
bizottság jogkörébe tartozó hatóság eljárásban hozott
döntést, hivatalból intézkedhet a döntés kijavításáról, kiegészítésérıl, módosításáról és visszavonásáról,
e) kidolgoztatja és az elfogadásra jogosult kamarai
szerv elé terjeszti az okleveles könyvvizsgálói képzés és
a szakmai továbbképzési rendszer középtávú és éves
programját, a szakmai továbbképzési rendszer pénzügyi
tervét,
f) elfogadás végett az elnökség elé terjeszti a kompetenciavizsga és a különbözeti vizsga rendjének szabályzatát, gondoskodik azok karbantartásáról, ellenırzi azok
betartását,
g) igazolja a könyvvizsgáló jelölt gyakorlati idejének
letöltését, engedélyezi a szakmai kompetenciavizsga és a

315. A kamara elnöke kinevezi, felmenti a Dr. Bartók
Nagy András Életmődíj odaítélésével összefüggı feladatokat ellátó „Díjazó Testület” elnökét, tagjait, felügyeli a
testület tevékenységét.
316. A kamara elnökének jogsértı vagy a kamara
alapszabályának, önkormányzati szabályzatainak rendelkezéseit sértı döntése, utasítása ellen, a közlésétıl
számított 15 napon belül, az elnökséghez fellebbezhet az
a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, továbbá a kamarának az a bizottsága, területi szervezete, valamint szakmai szervezete, akit (amelyet) a döntés, az
utasítás érint.
317. A kamara elnöke irányítja a kamara PRfeladatait. Ennek keretében köteles arra törekedni, hogy
a kamarának folyamatos és jó kapcsolata legyen a médiával. Rajta kívül a kamara nevében riportot/interjút az
általa írásban felhatalmazott kamarai tisztségviselı és a
szakmai tagozat vezetıje adhat.
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különbözeti vizsga letételét, annak sikeres teljesítésérıl
igazolást állít ki,
h) jóváhagyja a könyvvizsgáló jelölt képzési programját és a Kkt. 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által kijelölt mentort,
i) jóváhagyás végett – az OKKT egyetértésével – az
elnökség elé terjeszti javaslatát az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatni jogosult (minısített) oktatókra,
j) javaslatot tesz az OKKT-nek a kamara okleveles
könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatára, valamint a vizsgabizottsági elnökökre és tagjaira,
k) feladatainak ellátása során együttmőködik az
OKKT-vel a Kkt.-ben és az alapszabályban elıírt esetekben, továbbá a MKVK Oktatási Központ Kft.-vel.

Fegyelmi megbízott
322. A fegyelmi megbízott
a) csak kamarai tag könyvvizsgáló lehet,
b) tevékenységét a kamara elnöke felügyeli,
c) tevékenységérıl köteles folyamatosan tájékoztatni
a kamara elnökét, szükségszerően, de évente legalább
egyszer beszámol az elnökségnek és a küldöttgyőlésnek.
d) az elnökség ülésén állandó meghívottként vesz
részt, a küldöttgyőlésen tanácskozási joggal vehet részt,
e) a kamara elnökénél fegyelmi eljárást kezdeményezhet a kamarai tag könyvvizsgáló és a kamaránál
nyilvántartásba vett könyvvizsgáló cég ellen,
f) képviseli a kamarát a fegyelmi eljárásban. Feladata a jogszabályokban, a kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban foglaltak érvényesülésének
elısegítése,
g) nem járhat el fegyelmi ügyben, ha vele szemben a
Kkt. 134. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró ok bármelyike fennáll vagy a kamara elnöksége elfogultsági kifogás miatt az eljárásból kizárta. Kizárása esetén az eljáró
fegyelmi megbízottat a kamara elnöksége jelöli ki az elnökség tagjai közül,
h) a fegyelmi bizottság határozata ellen halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.

Szakmai alelnök
321. A szakmai alelnök
a) betölti a kamara szakértıi bizottságának elnöki
tisztségét, képviseli a szakértıi bizottságot a kamara elnökségében és hatóságoknál,
b) szervezi, irányítja a szakértıi bizottság munkáját,
szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az
elnökségnek és a küldöttgyőlésnek a szakértıi bizottság
tevékenységérıl,
c) a kamara elnökét távolléte vagy akadályoztatása
esetén szakmai kérdésekben helyettesíti,
d) szakmai kérdésekben – a nemzetközi alelnökkel
együttmőködve – kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetek szakmai vezetıivel, munkatársaival,
e) összefogja a kamarai tag könyvvizsgálók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységének feltételeit meghatározó, hozzá véleményezésre
megküldött jogszabályra adott észrevételeket, javaslatokat, és azokat továbbítja a kamara elnökének,
f) javaslatot tesz azokra a kamarai tagokra, akik a
kamarát az OSZB-bean, valamint a Standard testületben képviselik,
g) kapcsolatot tart az alapszabály 26–27. pontjában
meghatározott szervekkel (szervezetekkel), kezdeményezi a kamarával közös állásfoglalások kialakítását és
nyilvánossá tételét,
h) összehangolja és jóváhagyja a kamara szakmai állásfoglalásait, irányítja a szakmai tanácsadást, gondoskodik a szakmai állásfoglalások, a szakmai kiadványok
nyilvánossá tételérıl,
i) figyelemmel kíséri a nemzetközi könyvvizsgálati
standardokat, azok alkalmazását elısegítı ajánlásokat és
szakmai iránymutatásokat. Gondoskodik a standardok
adaptálásáról, az adaptációra vonatkozó javaslatait az
elnökség elé terjeszti,
j) folyamatosan tájékozódik a kamarai tag könyvvizsgálók szakmai érdekeit érintı intézkedésekrıl, a
szabályok változásairól, az összesített szakmai állásfoglalásokról, a könyvvizsgálók tevékenységérıl, és tapasztalatait a kamara honlapján és a SZAKma címő lapban a
tagok rendelkezésére bocsátja,
k) gondoskodik a szakértıi bizottság által javasolt
szakmai kiadványok lektoráltatásáról, véleményezteti a
minıségellenırzési kézikönyvet.

A fıtitkár, a fıtitkári hivatal
323. A fıtitkár
a) szervezi, irányítja, felügyeli a fıtitkári hivatal tevékenységét,
b) igazgatási ügyekben képviseli a kamarát,
c) gyakorolja a fıtitkári hivatalnál foglalkoztatott
munkavállalók, továbbá a kamara más szervezeténél
ügyintézıi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
felett a munkáltatói jogokat,
d) tevékenységét a kamara elnöke felügyeli,
e) a kamarával munkaviszonyban áll. A fıtitkárt pályázat útján kell kinevezni. Fıtitkár az lehet, aki felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Fıtitkár lehet az is,
aki nem tagja a kamarának,
f) az elnökség ülésén állandó meghívottként vesz
részt, a küldöttgyőlésen tanácskozási joggal részt vehet.
324. A fıtitkári hivatal ellátja
a) a kamarai hatósági eljárásokban az alapszabály
22. pontjában meghatározott feladatokat,
b) a kamara küldöttgyőlésének, elnökségének, elnökének, alelnökeinek, a kamara bizottságágainak és testületi szerveinek (szervezeteinek), továbbá tagozatainak
mőködésével kapcsolatos – a szervezet ügyviteli szabályzatában meghatározott – ügyintézıi és ügyviteli feladatokat,
c) a kamara honlapjának kezelésével kapcsolatos
adat elıállító és adatközlı feladatokat,
d) a kamara tagja által igényelt jogsegélyszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, lefolytatja a kamarai tagok, valamint megbízóik között az érdekegyeztetı eljárást,
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e) a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos, az alapszabály 28–46. pontjaiban részletezett, más kamarai
szerv (szervezet) hatáskörébe nem tartozó feladatokat,
f) az adat elıállító és adatközlı feladatokat a hatáskörében végzett tevékenységével összefüggésben, továbbá ellátja az adatközlı feladatokat a kamara más
szerve (szervezete) által elıállított adatok vonatkozásában,
g) a kamara honlapjának kezelésével kapcsolatos feladatokat,
h) a kamarai eskü letételével kapcsolatos szervezési
és ügyviteli feladatokat, gondoskodik az esküokiratok, a
könyvvizsgálói igazolványok és a szárazbélyegzık elıállításáról. Ha a Kkt. vagy az alapszabály rendelkezéseibıl az következik, ellátja a könyvvizsgálói igazolvány, a
szárazbélyegzı bevonásával, azok ismételt kiadásával,
pótlásával, cseréjével, megsemmisítésével kapcsolatos
feladatokat,
i) a jogszabályi rendelkezéseken, a kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban meghatározott kötelezı adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
j) az országos könyvvizsgálói konferencia, továbbá a
kamara központi rendezvényeként szervezett szakmai és
nemzetközi együttmőködési konferenciák, szimpóziumok elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
k) a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 150. §ában foglaltak szerint értelmezett számviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat, nem ideértve a könyvvizsgálatot,
l) a pénzügyi tervezéssel, a pénzügyi terv alapján
történı gazdálkodással kapcsolatos feladatokat,
m) a kamara informatikai rendszerének üzemeltetésével, a rendszer és a rendszer által nyújtott szolgáltatások
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
n) a kamara központi és területi szervezeteivel
együttmőködve a kamara választási szabályzatában
meghatározott feladatokat,
o) a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

A kamara bizottságai
Általános szabályok
327. A küldöttgyőlés az alapszabály 328. pontjában
nevesített bizottságokat, illetve azok tagjait a központi
választási bizottság kivételével a kamara jelölıbizottságának javaslata alapján 4 évre választja meg.
328. A küldöttgyőlés a központi választási bizottságba, az ellenırzı és a fegyelmi bizottságba 5–5 tagot, a
felvételi bizottságba 6 tagot, az oktatási, a szakértıi bizottságba, valamint a minıségellenırzési bizottságba 7–
7 tagot választ. Az oktatási és a szakértıi bizottság taglétszámába bele kell érteni a bizottsági elnöki tisztséget
betöltı, külön megválasztott kamarai alelnököt is.
329. A bizottságok
a) tagjává csak a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai
tag könyvvizsgáló választható,
b) tagjává választott könyvvizsgáló egyidejőleg legfeljebb egy bizottságnak lehet tagja. Ugyanazon bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói,
c) a minıségellenırzési bizottságnak csak olyan tagja lehet, aki szerepel a minıségellenırök nyilvántartásában,
d) tagja nem lehet a kamara tisztségviselıje. Ez a
szabály nem vonatkozik a bizottság elnöki tisztségét betöltı kamarai tag könyvvizsgálóra,
e) tagjai legfeljebb két alkalommal választhatók
ugyanabba a bizottságba tagként.
330. Az alapszabály 328. pontja szerinti bizottságok
tagjának megbízatása megszőnik, ha
a) megbízatásának idıtartama lejárt,
b) lemondott,
c) visszahívták,
d) szünetelteti a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátását,
e) a kamarai tagsága megszőnt,
f) elhalálozott,
g) ha felmentették.
A bizottság tagja a tagságáról bármikor lemondhat.

325. A fıtitkári hivatal vezeti
a) a kiadott és a bevont könyvvizsgálói igazolványok, a könyvvizsgálói eskü okmányainak, a kiadott és a
bevont szárazbélyegzık nyilvántartását,
b) a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló
cégek, a minısített kamarai tag könyvvizsgálók, valamint könyvvizsgáló cégek nyilvántartását,
c) az okleveles könyvvizsgálói képzési programban
részt vevı személyek adatainak és tanulmányi eredményeinek nyilvántartását,
d) a vizsgabizottsági elnökök és a minısített oktatók
nyilvántartását,
e) a szakképzı helyek nyilvántartását,
f) az elıállított és a kiadott okleveles könyvvizsgáló
oklevelek nyilvántartását.

331. A minıségellenırzési bizottság tagjának megbízatása megszőnik az alapszabály 330. pontja szerinti a),
b), d), e), f) esetekben, továbbá, ha a tag a Kkt. 153. §ban foglalt feltételnek a továbbiakban már nem felel
meg, vagy a tagot a bizottsági tagsága alól a kamara
küldöttgyőlése felmentette. A kamara küldöttgyőlése a
bizottság tagját felmenti tagsága alól, ha a tag a megbízatásának tartósan nem tesz eleget. Az új bizottsági tag
megválasztásáról a korábbi tag megbízatásának megszőnésétıl számított hatvan napon belül, de legkésıbb a soron következı küldöttgyőlésen kell gondoskodni.

326. A fıtitkár, a fıtitkári hivatal további jogait és
feladatait, azok részletezését a Kkt., a Ket. és a kamara
alapszabálya, továbbá önkormányzati szabályzatai tartalmazzák.

332. A bizottság tevékenységét a bizottság elnöke
irányítja. Az oktatási bizottság tagja az oktatási alelnök,
aki betölti a bizottság elnöki tisztségét. A szakértıi bizottság tagja a szakmai alelnök, aki betölti a bizottság
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zetének vagy szervének tevékenysége vagy az általuk készített jelentés, pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló nem
felel meg a jogszabályoknak, a kamara alapszabályának
vagy valamely önkormányzati szabályzatának, felhívja
az elnökséget a szükséges intézkedés megtételére.
(2) Ha az elnökség nem tesz eleget a felhívásnak, az
ellenırzı bizottság kezdeményezheti a küldöttgyőlés
összehívását.

elnöki tisztségét. Az ellenırzı bizottság, a fegyelmi bizottság, a felvételi bizottság, a központi választási bizottság, a minıségellenırzési bizottság a tagjai közül, a
mőködés idıtartamára maga választ elnököt.
333. A bizottságok testületi szervként mőködnek.
Mőködésük szabályait a Kkt. és az alapszabály keretei
között a szervezeti és mőködési szabályzatukban maguk
állapítják meg. A kamara küldöttgyőlése hagyja jóvá az
ellenırzı bizottság, a választási bizottság és a minıségellenırzési bizottság szervezeti és mőködési szabályzatát. A kamara elnöksége hagyja jóvá a fegyelmi, a felvételi, az oktatási és a szakértıi bizottság szervezeti és
mőködési szabályzatát, valamint a minıségellenırzés
módszertani kézikönyvét.

337. Az ellenırzı bizottság tagja kizárólag ezt a
tisztséget töltheti be a kamarában. Nem lehet a bizottság
tagja az, aki a kamara ügyintézıi szervezetében dolgozik, aki a kamarával munkaviszonyban áll, aki az elıbbieknek, valamint a kamara tisztségviselıjének közeli
hozzátartozója vagy élettársa. Ha megválasztott bizottsági tagnál adódik összeférhetetlenségi ok, akkor ezt a
tag haladéktalanul köteles az elnökségnek jelenteni,
visszahívásáig sem gyakorolhatja ellenırzési bizottsági
tagságából fakadó jogait.

334. A bizottság ülései határozatképesek, ha azon a
bizottság tagjainak többsége jelen van. A bizottsági tag
egy szavazattal rendelkezik. A bizottság határozatait
egyszerő szótöbbséggel hozza.

338. Az ellenırzı bizottság további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a bizottság
szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni.

335. A bizottságok mőködésével kapcsolatos ügyintézıi, ügyviteli feladatokat a fıtitkár irányítása alatt mőködı kamarai szervezet látja el.
336. A bizottságok mőködésével kapcsolatos költségek (kiadások) pénzügyi fedezetét a kamara éves pénzügyi tervében kell elıirányozni, a bizottságok mőködési
bevételei a kamara pénzügyi bevételeit képezik. A bizottságok a kamara pénzügyi tervében jóváhagyott
pénzügyi elıirányzat terhére kötelezettséget nem vállalhatnak.

Fegyelmi bizottság
Kkt. 133. § (1) A kamara fegyelmi bizottsága
a) ellenırzi az etikai követelmények és szabályok
megtartását,
b) lefolytatja az e törvény szerinti fegyelmi eljárást,
c) fegyelmi eljárásokban elsı fokon eljár,
d) szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol tevékenységérıl az elnökségnek.
(2) Nem lehet a fegyelmi bizottság tagja, aki ellen fegyelmi vagy büntetıeljárás van folyamatban, annak
jogerıs befejezéséig.
(3) Ha fegyelmi vagy büntetıeljárás során a fegyelmi
bizottság tagjának felelısségét jogerısen megállapították, a fegyelmi bizottsági tagsága megszőnik.

Ellenırzı bizottság
Kkt. 130. § A kamara ellenırzı bizottsága ellenırzi a
kamara mőködésére, gazdálkodására, pénzügyiszámviteli rendjére vonatkozó jogszabályok, a kamara
alapszabálya és önkormányzati szabályzatai érvényesülését a kamara központi szerveinél és területi szervezeteinél, valamint tisztségviselıinél.

Kkt. 134. § (1) Nem járhat el a fegyelmi ügyben az:
a) aki az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgáló
közeli hozzátartozója,
b) aki az eljárás alá vont könyvvizsgáló cég tevékenységében részt vesz,
c) aki az eljárást kezdeményezte (ide nem értve, ha az
eljárást a fegyelmi megbízott vagy a fegyelmi bizottság
kezdeményezte),
d) aki az eljárásban tanú, szakértı vagy ilyenként való meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat,
e) akitıl az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból
nem várható,
f) aki az elsı fokú eljárásban, a határozathozatalban
részt vett, ide nem értve, ha az eljárásra azért került sor,
mert a fegyelmi bizottságot a másodfokú határozat új eljárásra utasította.
(2) Az eljárási kizáró okot az érintettek az eljárás
megindulásakor kötelesek az elsı fokú eljárásban a fe-

Kkt. 131. § (1) Az ellenırzı bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a küldöttgyőlésnek tartoznak felelısséggel.
(2) A küldöttgyőlés az elnökség beszámolójáról, a
kamara éves pénzügyi tervérıl és az éves pénzügyi beszámolóról csak az ellenırzı bizottság véleményének
ismeretében dönthet.
(3) Az ellenırzı bizottság a kamara tisztségviselıitıl,
a kamara bizottságaitól, fıtitkárától, ügyintézı és ügyviteli szerveitıl, azok tisztségviselıitıl, továbbá területi
szervezeteitıl és szakmai tagozataitól minden olyan
adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve azoknál minden
olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az érintetteknek a kért adatot, tájékoztatást, illetve iratot rendelkezésre kell bocsátaniuk.
Kkt. 132. § (1) Ha az ellenırzı bizottság megállapítja, hogy a kamara valamely tisztségviselıjének, szerve-
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gyelmi bizottság elnökének, a másodfokú eljárásban a
kamara elnökségének bejelenteni.
(3) Az eljárási kizárásra vonatkozó rendelkezéseket
megfelelıen alkalmazni kell a fegyelmi megbízottra is.

sági eljárásban hozott döntést, hivatalból intézkedhet a
döntés kijavításáról, kiegészítésérıl, módosításáról és
visszavonásáról.
343. A felvételi bizottság
a) kidolgozza és karbantartja a szervezeti és mőködési szabályzatát, azt jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti,
b) kidolgozza és karbantartja a kamara felvételi szabályzatát, a harmadik országbeli könyvvizsgálók és
könyvvizsgáló gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba
vételének szabályzatát, valamint a kamara mentori
(könyvvizsgáló jelöltek képzési) szabályzatát, a szabályzatokat és azok módosítását az engedélyezésre jogosult
kamarai szerv (testület) elé terjeszti,
c) ellátja a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékének vezetésével kapcsolatos, a Kkt.-ben meghatározott feladatokat,
d) szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol tevékenységérıl az elnökségnek és a küldöttgyőlésnek.

135. § (1) Az eljárás alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a fegyelmi bizottság egyes tagjai, a kamara elnökségének egyes tagjai, illetve a fegyelmi megbízott ellen elfogultsági kifogást terjeszthet
elı. Az elfogultsággal érintett személy meghallgatása
után a fegyelmi bizottság, illetve a kamara elnöksége
határozatot hoz arról, hogy helyt ad-e az eljárásból való kizárásnak. Az eljárás alá vont az elfogultsági határozathozatalban nem vehet részt.
(2) Ha a fegyelmi bizottság, illetve az elnökség az elfogultsági kizárásnak helyt ad, akkor az érintett a fegyelmi eljárásban nem vehet részt.
(3) A fegyelmi megbízott kizárása esetén az eljáró fegyelmi megbízottat a kamara elnöksége jelöli ki az elnökség tagjai közül. A kamara elnökének jogkörét – elfogultsági kizárása esetén – az erre kijelölt alelnök gyakorolja a fegyelmi eljárásban.
(4) A fegyelmi bizottságot megilletı egyéb jogosultságokat és a bizottság további kötelezettségeit e törvény,
a kamara alapszabálya, etikai szabályzata, valamint
egyéb önkormányzati szabályzatai határozzák meg.

344. A felvételi bizottság további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a bizottság
szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni.

339. A fegyelmi bizottság
a) rendszeresen tájékoztatja a kamara elnökét a folyamatban lévı, továbbá határozattal lezárt, valamint a
megfellebbezett fegyelmi eljárásokról, évente legalább
egyszer beszámol a küldöttgyőlésnek,
b) felterjeszti az elnökséghez a fegyelmi bizottság által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezést és a
fellebbezéshez kapcsolódóan az elsı fokú határozatot
alátámasztó dokumentumokat,
c) gondoskodik a kamara fegyelmi – etikai szabályzatának kidolgozásáról, a hatályos szabályzat karbantartásáról,
d) kivizsgáltatja a kamarai tag könyvvizsgálókat
érintı szakmai és etikai panaszokat, eljár a panaszok
okának megszüntetésébenlefolytatja a fegyelmi eljárásokat,
e) etikai, különösen összeférhetetlenségi és könyvvizsgálói függetlenséggel kapcsolatos kérdésekben állásfoglalást ad ki, véleményt nyilvánít.

Oktatási bizottság
345. Az oktatási bizottság
a) elsı fokon jár el az alapszabály 6. pontjában lévı
táblázat 6) és 8)–14) sorában meghatározott kamarai hatósági eljárásokban,
b) az OKKT-vel együttmőködve kidolgozza és karbantartja az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzatot,
c) kidolgozza és karbantartja a kamara szakmai továbbképzési szabályzatát, amely tartalmazza a továbbképzési rendszer irányítására, szervezésére, ellenırzésére, a teljesítés igazolására és a továbbképzési díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat,
d) kidolgozza és karbantartja a szakmai kompetenciavizsga és a különbözeti vizsga szabályzatot, amelyek
tartalmazzák a vizsga tartalmi követelményeit, az eljárási és az értékelési szabályokat,
e) szervezi és felügyeli az elnökség által elfogadott
továbbképzési programok végrehajtását,
f) szakmailag felügyeli az okleveles könyvvizsgálói
képzés, továbbá a szakmai továbbképzési rendszer programjának teljesítéséhez szükséges tananyagokat,
g) felügyeli az okleveles könyvvizsgálói képzés
szervezésére és folytatására jogosult felnıttképzési intézmények (szakképzı helyek) kiválasztására irányuló
pályázati eljárást,
h) az OKKT-val együttmőködve szakmailag felügyeli a szakképzı helyen folytatott okleveles könyvvizsgálói képzést,
i) az OKKT-vel együttmőködve lefolytatja a minısített oktatók kiválasztására irányuló eljárást, hivatalból

340. A fegyelmi bizottság további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a bizottság
szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni.

Felvételi bizottság
341. A kamara felvételi bizottsága elsı fokon jár el
az alapszabály 6. pontjában lévı táblázat 1)–5) és 7) sorába meghatározott kamarai hatósági eljárásokban.
342. A bizottság elnöke a Ket. keretei között felülvizsgálhatja a felvételi bizottság jogkörébe tartozó ható-
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megindítja az eljárást a minısített oktatók jegyzékbıl
történı törlésére, ha az oktatási bizottság felszólításra a
vállalt kötelezettségét nem a tıle elvárt módon teljesíti,
j) együttmőködik az OKKT-vel az okleveles könyvvizsgálói képzési programban vizsgabizottsági elnökként, valamint vizsgabizottsági tagként közremőködni
jogosult személyek kiválasztásában és a kapcsolatos engedélyeztetési és felmentési eljárásban [Kkt. 142. § (1)],
k) az OKKT-vel együttmőködve elbírálja az okleveles könyvvizsgálói képzési program részét képezı vizsgák letételének engedélyezésére irányuló kérelmeket,
l) az OKKT-vel együttmőködve elbírálja a szakképzést folytató szervezetben (intézményben), a felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányok [Kkt. 95. §
(1)] elismerése tárgyában benyújtott kérelmeket,
m) az OKKT-vel együttmőködve elbírálja a külföldi
oklevelek [Kkt. 92. § (1)] elismerésére irányuló kérelmeket,
n) elbírálja a könyvvizsgáló jelölt képzési programját, véleményezi a Kkt. 98. § (1) bekezdésének c) pontja
szerinti kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló
cég által kijelölt mentor személyét,
o) elbírálja a könyvvizsgáló jelöltnek a gyakorlati
idı letöltésének [Kkt. 97. § (1) és (2 ] igazolására irányuló kérelmét,
p) elbírálja a szakmai kompetenciavizsga letételének
engedélyezésére irányuló kérelmet, lebonyolítja a
könyvvizsgáló jelöltek szakmai kompetenciavizsgáit,
q) elbírálja a különbözeti vizsga letételének engedélyezésére irányuló kérelmet, ellátja a különbözeti vizsga
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
r) megszervezi a szakmai továbbképzési rendszerben
való részvétel ellenırzését, az elnökség részére oktatási
évenként jelentést készít a szakmai továbbképzések tapasztalatokról,
s) tevékenységérıl évente legalább egyszer beszámol
az elnökségnek.

b) véleményt nyilvánít, állásfoglalást alakít ki és tesz
közzé, valamint szakmai tanácsot ad a könyvvizsgálat
körébe tartozó elméleti és gyakorlati kérdésekben. A
könyvvizsgálat körébe tartozó rendszerelméleti vagy
rendszergyakorlati jellegő kérdésekre, felvetésekre a bizottság állásfoglalását akkor lehet nyilvánossá tenni, ha
az elnökség jóváhagyta,
c) a kamara bizottságaival együttmőködve összeállít
olyan módszertani segédleteket, amelyek alapján a
könyvvizsgálók ellenırizhetik saját munkájukat, gondoskodik a segédletek közreadásáról, bevezetésérıl, különös tekintettel a mikro- és a kisvállalkozások sajátosságaira is,
d) az elnökség felkérésére szakértıi véleményt ad a
szakterületét érintı kérdésekben.
348. Szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol tevékenységérıl az elnökségnek.
349. Az szakértıi bizottság további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a bizottság
szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni.

Választási bizottságok
Kkt. 139. § (1) A választási bizottságok független
szervek, tevékenységükre kizárólag e törvény, a kamara
alapszabálya és választási szabályzata elıírásai az
irányadóak.
(2) A választási bizottságok elsıdleges feladata a választás lebonyolításának elıkészítése, a választás lebonyolításának felügyelete, a választás eredményének
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása, beszámolás a választás
eredményérıl.
(3) Választási bizottságok lehetnek
a) a kamara központi választási bizottsága és a hozzá
tartozó jelölı- és szavazatszámláló bizottság,
b) a kamara területi szervezeteinek választási bizottsága és a hozzá tartozó jelölı- és szavazatszámláló bizottság.
(4) A választási bizottságoknak és a hozzájuk tartozó
jelölı- és szavazatszámláló bizottságoknak nem lehet
tagja
a) a kamara tisztségviselıje,
b) a választásokon induló jelölt,
c) az a)–b) pontok szerinti személyek közeli hozzátartozója.

346. Az oktatási bizottság további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a bizottság
szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni.

Szakértıi bizottság
Kkt. 138. § (1) A kamara szakértıi bizottsága
a) véleményezi a könyvvizsgálók mőködésének, tevékenységének feltételeit meghatározó jogszabálytervezeteket,
b) összeállítja a 4. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti standardokat, figyelemmel kíséri azok gyakorlati
alkalmazását,
c) az egységes szakmai szemlélet kialakítása érdekében állást foglal, véleményt nyilvánít a könyvvizsgálat
körébe tartozó elméleti és gyakorlati kérdésekben, véleményét, állásfoglalását nyilvánosságra hozza.

350. A választási bizottságok további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a kamara választási szabályzatában kell meghatározni.
A szabályzat tartalmazza
a) a választások lebonyolításának rendjét a kamara
területi szervezeteinél,
b) a választások lebonyolításának rendjét a kamara
központi szervezeténél,

347. A szakértıi bizottság
a) kezdeményezi szakmai kiadványok megjelentetését,
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c) az egy naptári évben lefolytatott minıségellenırzési vizsgálatok eredményeirıl éves jelentést készít a
kamara elnöksége részére,
d) a minıségvizsgálatok során feltárt súlyos hiányosságok, jogszabálysértések esetén fegyelmi eljárást kezdeményez a fegyelmi megbízottnál,
e) javaslatot készít a minıségellenırzési rendszer
fejlesztésére, szabályozására, és azt jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti,
f) a minıségvizsgálat során a „nem megfelelt” minısítést szerzett könyvvizsgálók esetében – az oktatási és a
szakértıi bizottsággal együttmőködve – meghatározza a
költségtérítéses kötelezı oktatás tematikáját,
g) a szakértıi bizottsággal egyeztetve karbantartja a
minıségvizsgálathoz használt szakmai kérdıíveket,
h) mőködésének pénzügyi feltételeit a kamara pénzügyi tervében elkülönített MBA biztosítja. Az MBA
független és mentes a bizottság által ellenırzött kamarai
tag könyvvizsgálóktól és könyvvizsgáló cégektıl. Az
MBA gazdálkodásáért a minıségellenırzési bizottság
elnöke felelıs,
i) elnöke gondoskodik arról, hogy a bizottság személyi összetételére vonatkozó, nyilvánosságra hozható
adatok és a bizottság szervezeti és mőködési szabályzata, valamit a minıségellenırzés módszertani kézikönyve
a kamara honlapján folyamatosan és szabadon bárki
számára hozzáférhetık legyenek.

c) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı küldöttek választásának
rendjét,
d) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálókat a kamara elnökségében képviselı személy választásának rendjét,
e) a könyvvizsgáló cégeket a kamara elnökségében
képviselı kamarai tag könyvvizsgáló választásának
rendjét.

Minıségellenırzési bizottság
Kkt. 152. § (1) A bizottság feladat- és hatáskörében
eljárva:
a) irányítja a kamara minıségbiztosítási rendszerét,
b) ellenırzi és értékeli a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a belsı minıségellenırzésre vonatkozó nemzeti standardok érvényesülését,
c) ellenırzi és értékeli a függetlenséggel kapcsolatos
szabályok betartását,
d) ellenırzi és értékeli, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység díja összhangban van-e az 54. § elıírásaival,
e) ellenırzi és értékeli a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység során felhasznált
erıforrások mennyiségét és minıségét,
f) ellenırzi a 171. § szerinti, határozatba foglalt kötelezettségek végrehajtását,
g) kialakítja és megszervezi a minıségellenırök oktatását, gondoskodik a folyamatos szakmai továbbképzésükrıl,
h) kezdeményezi és alkalmazza az e törvényben meghatározott intézkedéseket,
i) a lefolytatott minıségellenırzés kapcsán határozatot hoz.
j) lefolytatja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızésének és megakadályozásának ellenırzését szolgáló vizsgálatot, és elsı fokon határoz a vizsgálat befejezésérıl.
(2) A bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen 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 tisztségviselıjének kell eljárnia.

352. A bizottság elnöke az elnökség elé terjeszti a bizottság által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezés(eke)t, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt.
353. A minıségellenırzési bizottság szervezeti és
mőködési szabályzatában kell meghatározni
a) a minıségellenırzési bizottság mőködését [Kkt.
158. § (2)],
b) a minıségellenırök kiválasztási feltételeit [Kkt.
161. § (2)],
c) a minıségellenırök díjazását (Kkt. 162. §),
d) a függetlenség és összeférhetetlenség részletszabályait [Kkt. 167. § (3)],
e) a minıségellenırzéshez szolgáltatandó adatok körét [Kkt. 167.§ (4)].
354. A minıségellenırzési módszertani kézikönyvben kell szabályozni:
a) a minıségellenırzési adatszolgáltatás rendjét,
b) a minıségellenırzéshez használt kérdıíveket,
c) a minıségellenırzéshez használt nyilatkozatokat,
d) a minıségellenırzések után alkalmazott visszajelzési nyomtatványokat,
e) a minıségellenırzési vizsgálatok elszámolási eljárásrendjét,
f) a minıségellenırzéshez felhasznált segédleteket,
g) a minıségellenırzés részéletes eljárási szabályait,
h) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelızésének és megakadályozásának ellenırzését
szolgáló vizsgálat részletszabályait.

351. A minıségellenırzési bizottság
a) tagja csak olyan, a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı
kamarai tag könyvvizsgáló lehet, akit megfelelı szakmai
képzettsége és a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálat, valamint a pénzügyi jelentések területén
szerzett releváns tapasztalata alapján a kamara felvett a
minıségellenırök jegyzékébe,
b) éves munkaterv és éves minıségellenırzési terv
alapján végzi tevékenységét.

Kkt. 173/A. § (1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésének és megakadályozásának a
45

d) a kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló
cég által soron kívül kért minıségellenırzési vizsgálatokért fizetett díjak és költségtérítések.

kamarai tag könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre vonatkozó ellenırzése tekintetében a kamara minıségellenırzési bizottsága (e §-ban a továbbiakban: bizottság) jár el.
(2) A bizottság ellenırzi a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvényben, valamint
b) a törvényben foglaltak végrehajtására a kamarai
tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek által készített
szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítését (e
§-ban a továbbiakban: ellenırzés).
(3) A bizottság az e törvény szerinti minıségellenırök közül jelöli ki a vizsgálatot lefolytató személyt. A
minıségellenır a vizsgálatot a 112. § (1) bekezdés h)
pontja szerinti szabályzatban foglaltaknak megfelelıen
folytatja le.
(4) A bizottság a vizsgálat befejezésérıl határozattal
dönt.
(5) Ha a vizsgálat eredményeként az állapítható
meg, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég teljesítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról
szóló törvényben és az annak végrehajtására kiadott
szabályzatban foglalt kötelezettségeit, a bizottság a határozatában az ellenırzést megszünteti.
(6) Ha a vizsgálat eredményeként az állapítható
meg, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég megszegte a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról
szóló törvényben vagy az annak végrehajtására kiadott
szabályzatban foglalt kötelezettségeit, a bizottság a határozatában
a) felhívja a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég figyelmét a jogszabályoknak és
a szabályzatnak megfelelı eljárásra, az elmulasztott
intézkedések megtételére,
b) fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja
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 követıen a 8. §-ban leírtaknak
megfelelıen a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségéhez fellebbezhet.
(8) A kamara a határozatában foglaltak teljesítését
e § rendelkezései szerint ellenırizheti.
(9) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég köteles az ellenırzés lefolytatását elısegíteni, a
kamara felhívásaiban, határozataiban foglaltakat teljesíteni, az ellenırzés lefolytatását lehetıvé tenni.

356. Az MBA kiadásai:
a) bizottság mőködésének anyagi, dologi kiadásai,
b) bizottság tagjainak és elnökének a tiszteletdíja és
költségtérítései,
c) a minıségellenırök díjazása a lefolyatott minıségellenırzések alapján, valamint a kapcsolódó költségtérítések,
d) a minıségellenırök kötelezı továbbképzésének
költségei,
e) a bizottság által felkért szakértık díjazása.
357. Az MBA bevételeit és kiadásait a kamara pénzügyi tervével párhuzamosan, azzal egyidejőleg és
ugyanolyan szemléletben (pénzforgalmi vagy elhatárolás
alapú) kell összeállítani.
358. A bizottság által a kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek soron kívül teljesített minıségellenırzés díja a Kkt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott díj. A, a költségtérítés összegét – a Ket. szabályai alapján – a minıségellenırzési bizottság állapítja
meg és közli az eljárás kezdeményezıjével. A díjat az
eljárás kezdeményezésekor, a költségtérítés összegéet
az eljárás befejezésekor az MBA javára kell megfizetni.

Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítı Testület
Kkt. 79. § (2) A Magyar Köztársaságban az okleveles
könyvvizsgálói szakképesítést igazoló oklevelet – a kamara nevében – az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítı Testület jogosult kiadni.
359. Az OKKT
a) 9 fıbıl álló testület, a testület elnökét és a testület
tagjait 4 évre – a miniszter egyetértésével – a kamara elnöksége nevezi ki, továbbá felügyeli és ellenırzi annak
tevékenységét. Nem nevezhetı ki a testület tagjává a
kamara tisztségviselıje, valamint azok közeli hozzátartozója. Ugyanazon természetes személy legfeljebb két
alkalommal nevezhetı ki a testület tagjává,
b) együttmőködik a kamara oktatási bizottságával az
alapszabály 6. pontjában lévı táblázat 6), 8), 12)–14)
sorában meghatározott kamarai hatósági eljárások lefolytatásában,
c) a kamara elnökségének jóváhagyásával 4 év idıtartamra akkreditálja az okleveles könyvvizsgálói képzés programját [Kkt. 141. § (1)],
d) gondoskodik az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat, továbbá az okleveles
könyvvizsgálói képzési rendszerben vizsgabizottsági elnökként és/vagy vizsgabizottsági tagként közremőködni
jogosultak névjegyzékének elkészítésérıl, azokat jóváhagyás végett a kamara elnöksége elé terjeszti (Kkt. 142.
§).

355. Az MBA bevételei:
a) a kamara éves költségvetésében az MBA részére
elkülönített összeg,
b) minıségellenırzési bizottság által szervezett képzések, továbbképzések bevételei,
c) a bizottság által készített szakmai anyagok, publikációk bevételei,
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r) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Vas Megyei
Szervezete, 9700 Szombathely, Szelestey út 34.
s) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Veszprém Megyei Szervezete, 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
t) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Zala Megyei
Szervezete,. 8900 Zalaegerszeg, Ola út 16/c.
A területi szervezet illetékességi területe az elnevezésében szereplı megye közigazgatási területe, a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fıvárosi
Szervezete illetékességi területe Budapest közigazgatási területe.

360. Az OKKT további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a bizottság szervezeti
és mőködési szabályzatában kell meghatározni.

A kamara területi szervezetei
Általános szabályok
Kkt. 107. § A kamara szervezetét a kamara központi
szervei és területi szervezete alkotják.
361. A kamara – önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı – területi szervezeteinek elnevezése és székhelye:
a) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fıvárosi Szervezete, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 13.
I.em. 3/a.
b) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Baranya Megyei
Szervezete, 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca l. Tetıtér 35.
c) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Bács-Kiskun
Megyei Szervezete, 6000 Kecskemét, Árpád körút 4.
d) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Békés Megyei
Szervezete, 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 8-10.
I. em. 22.
e) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-AbaújZemplén Megyei Szervezete, 3527 Miskolc, BajcsyZsilinszky u. 17. fsz.
f) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Csongrád Megyei Szervezete, 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút
17.
g) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fejér Megyei
Szervezete, 8000 Székesfehérvár, Várkörút 44. fsz. 1.
h) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Gyır-MosonSopron Megyei Szervezete, 9021 Gyır, Árpád út 2.
i) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Hajdú-Bihar
Megyei Szervezete, 4025 Debrecen, Péterfia u. 4.
II/211.
j) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Heves Megyei
Szervezete, 3300 Eger, Remenyik Zsigmond u. 1/A. I.
em. 3.
k) Magyar Könyvvizsgálói Kamara KomáromEsztergom Megyei Szervezete, 2800 Tatabánya, Fı tér
36.
l) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád Megyei
Szervezete, 3100 Salgótarján, Füleki út 56.
m) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pest Megyei
Szervezete, 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 31.
földszint 3.
n) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Somogy Megyei
Szervezete, 7400 Kaposvár, Fı utca 7. I. em. 101.
o) Magyar Könyvvizsgálói Kamara SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezete, 4400 Nyíregyháza
Szabadság tér 12. III/18.
p) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Jász-NagykunSzolnok Megyei Szervezete, 5000 Szolnok, Kossuth
tér 10/c. fszt. 1.
q) Magyar Könyvvizsgálói Kamara Tolna Megyei
Szervezete, 7101 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 8.

362. A területi szervezet kezdeményezheti egyesülését vele közigazgatásilag határos kamarai területi szervezettel.
363. A kamarai tag könyvvizsgáló, akkor is, ha a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szünetelteti, ahhoz a kamarai területi szervezethez tartozik, amelynek közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkezik.
364. Az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki könyvvizsgáló cég nevében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot, ahhoz a kamarai területi szervezethez tartozik, amelynek közigazgatási területén a
könyvvizsgáló cég székhelye (telephelye) van.
365. A könyvvizsgáló cég ahhoz a területi szervezethez tartozik, amelynek közigazgatási területén a székhelye (telephelye) van.
366. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag Magyarország területén belül bárhol végezhet könyvvizsgálói tevékenységet, függetlenül attól, hogy a kamara mely
területi szervezetének tagja.
367. A kamara területi szervezetéhez tartozó kamarai
tag könyvvizsgálók, és a könyvvizsgáló cégek nyilvántartását a fıtitkári hivatal központilag vezeti.
368. A területi szervezet a kamara által központilag
nyilvántartott adatok közül a Kkt. szerint nyilvánosnak
minısített adatokhoz férhet hozzá. A területi szervezet a
kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a
kamara által központilag nyilvántartott, Kkt. szerint nem
nyilvános adataihoz akkor juthat hozzá, ha ahhoz a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég elızetesen
írásban hozzájárult.
369. A területi szervezet
a) közvetlen kapcsolatot tart a területi szervezethez
tartozó kamarai tag könyvvizsgálókkal, könyvvizsgáló
cégekkel, ennek kapcsán szakmai tanácsadást nyújthat,
szakmai konzultációkat szervez, évente legalább négy
alkalommal szakmai összejövetelt rendez,
b) a kamara elnökségének határozata és a kamara továbbképzési szabályzata alapján elıkészíti, szervezi, lebonyolítja a területi szervezethez tartozó kamarai tag
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indítvány kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles a taggyőlés összehívása iránt intézkedni. A taggyőlést össze kell hívni akkor is, ha azt a kamara küldöttgyőlése, elnöksége, elnöke – az ok és a cél megjelölésével – indítványozza.

könyvvizsgálók továbbképzését, ellenırzi a területi
szervezethez tartozó kamarai tag könyvvizsgálók továbbképzési kötelezettségének teljesítését,
c) tájékoztatja a fegyelmi megbízottat a területi szervezethez tartozó kamarai tag könyvvizsgáló(k)nál vélelmezett fegyelmi vétsé(gek)rıl, arra (azokra) felhívja
az érintett könyvvizsgáló(k) figyelmét,
d) a fegyelmi bizottságot tájékoztatja arról, ha tapasztalata alapján. illetékességi területén vagy azon kívül jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet [Kkt. 3.§ (1)] nem kamarai tag, vagy
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló végez,
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kamara alapszabálya, önkormányzati szabályzata, továbbá
a kamara küldöttgyőlése, valamint a kamara elnöksége
határozattal feladatkörébe utal.

374. A taggyőlést, ha az alapszabály másként rendelkezik, a területi szervezet elnöke hívja össze. A taggyőlésre a területi szervezethez tartozó minden kamarai tag
könyvvizsgálót a hely, az idıpont, a napirend közlésével
kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyőlés
napja között legalább 15 nap idıköznek kell lennie. A
meghívóhoz csatolni kell a napirendi pont(ok)hoz kapcsolódó írásos elıterjesztést is. A területi szervezet éves
munkatervét, valamint annak végrehajtásáról szóló beszámolót, továbbá a területi szervezet éves költségvetési
tervét, valamint annak végrehajtásáról szóló beszámolót
csak írásban lehet elıterjeszteni. A meghívó faxon/emailen is továbbítható. Ha a meghívót személyesen veszik át, annak tényét aláírással igazoltatni kell.

A területi szervezet taggyőlése

375. A taggyőlésre meg kell hívni a kamara elnökét.
A taggyőlésre – tanácskozási joggal – olyan személy/szervezet is meghívható, akinek/amelynek a részvétele a napirend tárgyalásán indokolt. A taggyőlésen a
kamarai tagok személyesen vesznek részt, képviseletnek
nincs helye. A könyvvizsgáló cég bejegyzett képviselıje
vagy igazolt meghatalmazottja útján a taggyőlésen részt
vehet.

370. A területi szervezet legfıbb szerve a taggyőlés,
amely a területi szervezethez tartozó kamarai tag könyvvizsgálók összességébıl áll.
371. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló a lakóhelye szerinti kamarai területi szervezet
taggyőlésén tanácskozási joggal vesz részt.

376. A taggyőlés határozatképes, ha a területi szervezethez tartozó, szavazásra jogosult kamarai tagok több
mint fele a taggyőlés megkezdésének idıpontjában, illetve a szavazás idıpontjában jelen van.
Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt
megismételt taggyőlés az eredeti napirendben szereplı
ügyekben a jelenlevı és szavazásra jogosultak számától
függetlenül határozatképes, ha az elızıek az eredeti
meghívóban tájékoztatásul szerepeltek. A megismételt
taggyőlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyőlés idıpontját követıen 15 napon belüli
idıpontra kell összehívni, amely idıpont az eredeti taggyőlés meghívójában is szerepelhet.

372. A taggyőlés kizárólagos feladat- és hatáskörébe
tartozik
a) a területi szervezet elnöksége tagjainak, ezen belül
az elnök, az alelnök megválasztása és visszahívása,
b) a területi szervezet szervezeti és mőködési szabályzatának, a szabályzat módosításának jóváhagyása,
amely nem lehet ellentétes jogszabállyal, a kamara alapszabályával, valamint más önkormányzati szabályzataival,
c) a területi szervezet éves munkatervének és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
d) a területi szervezet elnökségének éves munkájáról
szóló beszámoló elfogadása,
e) a kamara küldöttgyőlésébe – a kamara alapszabályában meghatározott számú – küldött választása a kamara választási szabályzatában foglaltak szerint, döntés
a küldött visszahívásáról,
f) a kamara éves pénzügyi tervének alapul vételével
a területi szervezet éves pénzügyi tervének, és annak
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
g) döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
a kamara alapszabálya, más önkormányzati szabályzata,
a kamara küldöttgyőlésének, elnökségének, bizottságának határozata a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal.

377. A taggyőlés, ha az alapszabály, vagy más önkormányzati szabályzat eltérıen nem rendelkezik, határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyilvános szavazással
hozza. Személyi kérdésekben – a jelölés kivételével –
csak titkos szavazással lehet határozni.
378. A taggyőlést levezetı elnök vezeti, akit erre a területi szervezet szervezeti és mőködési szabályzatában
foglaltak szerint kell megválasztani/felkérni. A taggyőlésrıl – a hozott határozatokat is magában foglaló –
jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a taggyőlést levezetı személy, a taggyőlésen végig jelen levı és
szavazásra jogosult kamarai tagok közül választott két
személy hitelesítıként, valamint a jegyzıkönyvvezetı írja alá. A taggyőlés által hozott határozatokról a „Taggyőlés határozatai” könyvben folyamatos nyilvántartást

373. A taggyőlést szükség szerint, de évente legalább
egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni a taggyőlést
akkor is, ha a területi szervezethez tartozó kamarai tagok
20 százaléka – az ok és a cél megjelölésével – írásban a
területi szervezet elnökénél indítványozza. Az elnök az
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i) a területi szervezet illetékességi területén, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásának figyelemmel kísérése. Ha az elnökség e tevékenysége során azt tapasztalja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló jogszabályba, a kamara alapszabályába, fegyelmi etikai szabályzatába, más önkormányzati szabályzatába ütközı cselekményt követ el,
magatartást tanúsít, arról az érintett kamarai tag könyvvizsgálót, szükség szerint a kamara illetékes szervét tájékoztatja,
j) minden olyan feladat ellátása, amelyet a kamara
alapszabálya, más szabályzata a feladatkörébe utal.
k) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény Pmt.
33. § (2) pontja bekezdése alapján a területi szervezethez tartozó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgálói
cégek által elkészített belsı szabályzat jóváhagyása, ha
az tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló
törvényPmt. végrehajtására kiadott 35/2007 (XII. 29.)
PM rendelet szerinti kötelezı tartalmi elemeket, és jogszabállyal nem ellentétes.

kell vezetni. A határozatokat meghozataluktól számított
15 napon belül az elıbbi könyvbe be kell vezetni. A
jegyzıkönyvbe és a „Taggyőlés határozatai” könyvbe a
területi szervezethez tartozó kamarai tag és a könyvvizsgáló cég képviselıje betekinthet, az azokban foglaltakról
a területi szervezet elnökségének erre kijelölt tagja által
hitelesített másolatot kérhet.

A területi szervezet elnöksége
379. A területi szervezet elnöksége 3–5 fıbıl álló testület, amelynek tagjait, közülük az elnökség elnökét, egy
alelnökét a taggyőlés 4 évre választja meg. Az elnökség
tagjává csak a területi szervezethez tartozó, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgáló tevékenységet
nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló választható
meg. Az elnökség elnöke a területi szervezet elnöke. Az
elnökség elnökére az alapszabály 298–304. pontjainak
szabályai értelemszerően irányadók.
380. Az elnökség tagjaira, ezen belül az elnök, az alelnök személyére a területi szervezethez tartozó, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot nem
szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók tehetnek javaslatot. A javaslat megtételére, az elnökség tagjainak, ezen
belül az elnök és az alelnök megválasztására – az alapszabályban foglalt eltérésekkel – a kamara választási
szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

382. Az elnökség feladatai teljesítéséhez – az alapszabály, a kamara más önkormányzati szabályzatainak
keretei között – jogosult a kamara elnökségének, bizottságának, a fıtitkári hivatalának a területi szervezet mőködésével együtt járó, ahhoz szükséges szolgáltatásait
igénybe venni. Az igényt – az indokot megjelölve – lehetıleg írásban kell elıterjeszteni.

381. Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik különösen
a) a területi szervezet tevékenységének irányítása,
szervezése,
b) a területi szervezet éves munkatervének és annak
végrehajtásáról szóló beszámolónak a taggyőlés elé terjesztése. Az elnökség a munkaterv végrehajtásáról szóló
beszámolójában saját tevékenységét is értékeli,
c) a taggyőlés(ek) éves feladattervére vonatkozó javaslat elkészítése, taggyőlés elé terjesztése, a taggyőlés(ek) mőködési feltételeinek biztosítása,
d) javaslatok kidolgozása a kamara éves tervéhez, a
kamara elnöksége munkatervéhez, a kamara éves pénzügyi tervének teljesítésérıl szóló beszámoló véleményezése,
e) a területi szervezet éves pénzügyi elıirányzatának
és az elıirányzat felhasználásáról szóló beszámolónak a
taggyőlés elé terjesztése,
f) gazdálkodás a területi szervezet pénzügyi elıirányzatai alapján, annak keretében a területi szervezet
mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása,
g) ellenırzése annak, hogy a területi szervezethez
tartozó kamarai tag könyvvizsgáló részt vesz-e a kötelezı szakmai oktatásban. A kötelezettség teljesítését elmulasztó kamarai tag könyvvizsgáló adatainak közlése az
oktatási bizottsággal,
h) a kamara küldöttgyőlése, valamint a kamara elnöksége által hozott határozatok területi szintő végrehajtásának biztosítása,

383. Az elnökség szükség szerint tart ülést. Ülést kell
összehívni akkor is, ha ezt az elnökség tagjai közül 2 tag
– az ok és a cél megjelölésével – írásban az elnöknél indítványozza. Ez esetben az ülés összehívása iránt az indítvány kézhezvételétıl számított 7 napon belül kell intézkedni. Ez irányadó akkor is, ha az ülés összehívását a
taggyőlés elrendeli.
384. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az elnökség ülésére minden elnökségi tagot a hely, az idıpont, a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók
elküldése és az ülés napja között legalább 7 napnak kell
lennie. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendhez
kapcsolódó írásos elıterjesztést, feltéve, ha ilyen készült, illetve annak elkészítését az alapszabály kötelezıvé teszi. A meghívót a tagokhoz olyan módon kell eljuttatni, hogy annak ténye igazolt legyen. Az elnökség ülésére – tanácskozási joggal – olyan személy/szervezet is
meghívható, akinek/amelynek a részvétele a napirend
tárgyalásán indokolt.
385. Meg kell hívni az elnökség ülésére a területi
szervezethez tartozó, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetetı tagok
által – a területi szervezet szervezeti és mőködési szabályzatában foglaltak szerint – delegált személyt.
386. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Ha az ülés nem volt hatá-
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g) képviseleti jogkörét a területi szervezet szervezeti
és mőködési szabályzatában meghatározott esetekben/ügyekben és személyekre átruházhatja,
h) dönt, illetve intézkedik a területi szervezet mindazon ügyében, amelyek nem tartoznak a taggyőlés, az
elnökség, mint testület feladatkörébe,
i) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a területi
szervezet taggyőlésének és elnökségének határozata, valamint ez utóbbi testület ügyrendje, a kamara alapszabálya, más szabályzata a feladatkörébe utal.

rozatképes, akkor az eredeti napirendben szereplı
ügyekben megismételt ülést kell összehívni. A megismételt ülést az eredeti ülés idıpontját követı 15 napon belüli idıpontra kell összehívni. Ez az idıpont az eredeti
ülés meghívójában is megjelölhetı. Az elnökség ülésén
a tagok személyesen vesznek részt, képviseletnek nincs
helye.
387. Ha az elnökséget nem szabályszerően hívták
össze, határozatot csak akkor hozhat, ha az elnökség valamennyi tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen a
tagok egyike sem tiltakozik.

A területi szervezet alelnöke

388. Az elnökség határozatait a jelenlévık egyszerő
szótöbbségévgel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnökségi ülést levezetı elnökségi
tag szavazata dönt. Az elnökség a szavazás megkezdése
elıtt dönthet úgy is, hogy a nyílt szavazás helyett titkos
szavazással határoz.

392. Az alelnök
a) segíti az elnököt munkájában,
b) az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti, valamint így jár el akkor is, ha a területi szervezetnek nincs
elnöke,
c) a területi szervezet szervezeti és mőködési szabályzatában foglaltak szerint szervezési, ügyintézési,
nyilvántartási, kapcsolattartási, ellenırzési feladatokat
lát el,
d) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a területi
szervezet taggyőlésének és elnökségének határozata, valamint a területi szervezet elnöke, a kamara alapszabálya, más szabályzata a feladatkörébe utal.

389. Az elnökség ülését az elnök, távollétében az alelnök vezeti. Az ülésrıl – a hozott határozatokat is magában foglaló – jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az ülést levezetı személy, az ülésen megjelent
tagok közül hitelesítınek megválasztott 1 tag, valamint a
jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az elnökség által hozott határozatokról az „Elnökség határozatai” könyvében folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A határozatokat
meghozataluktól számított 15 napon belül az elıbbi
könyvbe be kell vezetni. A jegyzıkönyvbe és az „Elnökség határozatai” könyvbe területi szervezethez tartozó
kamarai tag és a könyvvizsgáló cég képviselıje betekinthet, az azokban foglaltakról az elnökség erre kijelölt
tagja által hitelesített másolatot kérhet.

A területi szervezet elnökségi tagjának, valamint az elnökségének visszahívása
393. Az elnökség bármely tagja, és az elnökség a taggyőlés által visszahívható. A visszahívást a területi szervezethez tartozó kamarai tagok egyharmada – az ok(ok)
tény- és lényegszerő megjelölésével – indítványozhatja.
Az indítványt, ha
a) az a területi szervezet elnöke ellen irányul, a területi szervezet alelnökének,
b) az a területi szervezet elnökségi tagja ellen – nem
ideértve a területi szervezet elnökét – irányul, a területi
szervezet elnökének,
c) az a területi szervezet elnöksége ellen irányul a
kamara elnökének címezve kell írásban megküldeni [a
továbbiakban a)–c): intézkedésre kötelezett].
Az intézkedésre kötelezett az indítvány kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles a taggyőlést összehívni. Ha az intézkedésre kötelezett a taggyőlés összehívását elmulasztja, a taggyőlést az indítványozók – a taggyőlés összehívására vonatkozó szabályok megfelelı alkalmazásával – maguk hívhatják össze. A taggyőlésre
szóló meghívóban a visszahívás napirend mellett a választás napirendet is fel kell tüntetni. A visszahívni javasolt személy(ek)nek küldött meghívóhoz másolatban
mellékelni kell a visszahívási indítványt, az azt alátámasztó bizonyítékokat. A visszahívást tárgyaló taggyőlésen a levezetı elnök ismerteti a visszahívást indítványozók által megjelölt oko(ka)t, az esetleges bizonyítékokat. A visszahívandó személy(ek)nek biztosítani kell a
hozzászólás jogát, ha pedig távol maradt(ak), de írásban
nyilatkozatot tett(ek), az(oka)t a levezetı elnök ismerteti.

A területi szervezet elnöke
390. Az elnök képviseli a területi szervezetet. Ha az
elnök a feladatkörének ellátásában akadályoztatva van,
az alelnök helyettesíti. A helyettesítés teljes feladatkörben való helyettesítést jelent, kivéve, ha az elnök másként rendelkezett.
391. Az elnök
a) felelıs a területi szervezet törvényes mőködéséért,
b) irányítja, ellenırzi a területi szervezet taggyőlése
és elnöksége, a kamara küldöttgyőlése és elnöksége által
hozott határozatok végrehajtását,
c) gondoskodik a „Taggyőlés határozatai” és az „Elnökség határozatai” könyvének vezetésérıl,
d) irányítja, összehangolja, szervezi, ellenırzi az elnökség tagjainak tevékenységét,
e) elıkészíti/készítteti, levezeti a taggyőlést és az elnökség üléseit,
f) a területi szervezet nevében, a területi szervezet
pénzügyi elıirányzatainak terhére – a kamara szervezeti
és mőködési szabályzatában meghatározottak szerint és
összegben – kötelezettség- vállalási és utalványozási jogot gyakorol,
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taggyőlést kell összehívni. A taggyőlést a kamara elnöke, vagy megbízása alapján a kamara alelnöke hívja
össze. Egyidejőleg a kamara elnöke az új elnökség megválasztásáig a területi szervezethez tartozó, a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók közül
írásban megbízza azt a személyt, aki az új elnökség
megválasztásáig a területi szervezet irányításával kapcsolatos feladatokat ellátja. A megbízott személy feladat- és jogkörét a megbízást tartalmazó iratban részletesen meg kell határozni. A megbízott személy kizárólag
az olyan halaszthatatlan intézkedéseket teheti meg, amelyek a területi szervezet terhére semmiféle kötelezettségvállalással nem járnak.
b) Az új elnökségi tag, illetve az új elnökség megbízási ideje azzal az idıtartammal egyezik meg, amennyi a
lemondott elnökségi tag, illetve a lemondott elnökség
megbízási idejébıl még hátramaradt.

394. Ha a taggyőlés az elnökség tagjának, illetve az
elnökség visszahívása mellett döntött, de a taggyőlésen
az elnökség új tagját, illetve az új elnökséget nem választották meg, a választás végett 15 napon belüli idıpontra újabb taggyőlést kell összehívni. A taggyőlést a
kamara elnöke, illetve az általa megbízott kamarai elnökségi tag hívja össze. Ha a taggyőlés összehívása
azért szükséges, mert a megelızı taggyőlésen az új elnökséget nem választották meg, a kamara elnöke, illetve
az általa megbízott kamarai elnökségi tag a taggyőlés
összehívásával egyidejőleg a területi szervezethez tartozó, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók közül írásban megbízza azt a személyt, aki az új
elnökség megválasztásáig a területi szervezet irányításával kapcsolatos feladatokat ellátja. A megbízott személy
feladat- és jogkörét a megbízást tartalmazó iratban részletesen meg kell határozni. A megbízott személy kizárólag az olyan halaszthatatlan intézkedéseket teheti meg,
amelyek a területi szervezet terhére semmiféle kötelezettségvállalással nem járnak.

A területi szervezet elnöksége megbízási idejének lejárta miatti választás
399. Ha az elnökség megbízási idejének lejárta miatt
kell választást tartani, az új elnökséget választó taggyőlést az elnökség megbízási idejének lejártát megelızı
olyan idıpontra kell összehívni, hogy az esetleges megismétlendı taggyőlés idıpontja legfeljebb a lejárat napja
legyen. Amennyiben a megismételt taggyőlés sem választ új elnökséget, a korábbi elnökség megbízása az új
elnökség megválasztásáig meghoszszabbodik.

395. Ha a taggyőlésnek az elnökség visszahívásáról
kell döntenie, a határozat meghozatalában az elnökség
tagjai nem vehetnek részt, ıket a taggyőlés határozatképességének megállapításánál számításon kívül kell
hagyni.
396. A megválasztott új elnökségi tag, illetve a megválasztott új elnökség megbízási ideje azzal az idıtartammal egyezik meg, amennyi a visszahívott elnökségi
tag, illetve a visszahívott elnökség megbízási idejébıl
még hátramaradt.

A területi szervezettel kapcsolatos egyéb rendelkezések
400. A területi szervezet elnöke köteles gondoskodni
arról, hogy a fıtitkári hivatal kapja meg a területi szervezet
a) taggyőléseire szóló meghívókat, a meghívóban
szereplı idıpontot megelızıen 8 nappal elıbb,
b) taggyőléseirıl készített jegyzıkönyveket, a jegyzıkönyv felvételének napjától, az elnökség határozatait
a meghozataluktól számított 15 napon belül,
c) szakmai
rendezvényeire
szóló
meghívókat/értesítıket a rendezvény idıpontját megelızıen 8
nappal elıbb.

A területi szervezet elnökségi tagjának, elnökségének lemondása
397. Az elnökség tagja e tagságáról bármikor indoklás nélkül lemondhat. A lemondást – ha az nem a taggyőlésen történik – a taggyőlésnek címezve, írásban kell
az elnökséghez benyújtani. Az elnökség a lemondó nyilatkozat kézhezvételét követıen az általános szabályok
szerint köteles a lemondás tudomásul vétele és az új tag
megválasztása végett a taggyőlés összehívása iránt intézkedni.
Az elnökség tagja köteles mandátumáról lemondani,
ha a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet szüneteltetı kamarai tag jogállását jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltetı jogállásra változtatja (Kkt.
29. §). A lemondási nyilatkozatot a jogállás megváltoztatására irányuló kérelemhez kell mellékelni.

A területi szervezet gazdálkodása
401. A területi szervezet a kamara pénzügyi tervének
részeként, a kamara küldöttgyőlése által jóváhagyott
pénzügyi tervben szereplı elıirányzatok felett a kamara
szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott
gazdálkodási jogosultsággal rendelkezik.

398. Ha az elnökség kíván lemondani az alapszabály
397. pontjában foglaltak értelemszerően irányadók, a
következık figyelembevétele mellett.
a) Ha a taggyőlés az elnökség lemondását tudomásul
vette, de ezen a taggyőlésen az új elnökséget nem választották meg, a választás végett 15 napon belülre újabb

402. A területi szervezet pénzügyi tervének bevételei
a) a területi szervezethez tartozó, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem
szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálók által fizetett
alaptagdíj és a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltetı kamarai tag
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gozat célját, feladatait nem a tagozat elnevezése, hanem
szakmai tevékenységének tartalma határozza meg. A
kamarai tag könyvvizsgáló több, szakmailag egymástól
eltérı tagozatnak is tagja lehet.

könyvvizsgálók által fizetett tagdíj együttes összegébıl a
pénzügyi terv elfogadásakor meghatározott forrásmegosztásnak megfelelı normatív és feladatarányos rész (a
továbbiakban: átengedett bevételek). A területi szervezetnek átengedett bevételeket elvonni nem lehet, az abból elért megtakarításokat a területi szervezet a következı pénzügyi évben tevékenysége színvonalának növelésére fordíthatja,
b) a területi szervezet rendezvényein résztvevık által
fizetett részvételi díj,
c) a kamara központi szervezeteitıl átvállalt egyéb
feladatok ellátásáért kapott térítés,
d) egyéb bevételek.

407. Szakmai tagozat minimálisan 10, a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot nem szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló írásban adott szándéknyilatkozata alapján szervezhetı. Ezt a létszámot meghaladóan csatlakozhat a tagozathoz a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot szüneteltetı kamarai
tag könyvvizsgáló.
408. A szakmai tagozat létrehozásáról a tagok az alapító értekezletükön döntenek, és maguk közül megválasztják a tagozat vezetıjét, aki csak jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem
szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgáló lehet. A tagozat
alapító értekezletrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A
jegyzıkönyvben rögzíteni kell a szakmai tagozat tevékenységének szakmai területét, a tagozat célját, az alapító tagok számát, nevét, kamarai tagsági számát, a tagozat székhelyét. A jegyzıkönyvhöz csatolni kell a tagozat
ügyrendjét. A szakmai tagozat alapításáról készült jegyzıkönyvet és a csatolt ügyrendet a tagozat vezetıje küldi
meg a kamara elnökének, aki azt elfogadás végett a kamara elnöksége elé terjeszti.

403. A területi szervezet a bevételi elıirányzatait az
alábbi feladatok ellátásával kapcsolatos költségek finanszírozására használhatja fel:
a) a mőködés személyi, dologi költségei,
b) a kötelezı továbbképzés elıkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségek,
c) a területi szervezet rendezvényeinek (szakmai öszszejövetel, tájékoztató, elıadás, konzultáció) költségei,
d) a területi szerv elnöke által vállalt egyéb, a területi
szervezet mőködése által indokolt kötelezettségekkel
kapcsolatos költségek.

Szakmai tagozatok

409. A szakmai tagozat akkor tekinthetı megalapítottnak, ha az alapító értekezleten felvett jegyzıkönyvben és a hozzá csatolt ügyrendben foglaltak alapján azt a
kamara elnöksége jóváhagyja, elrendelte a szakmai tagozat nyilvántartásba vételét és az errıl szóló határozatát a szakmai tagozat vezetıjének megküldte.

Kkt. 108. § (5) Az (1) bekezdés m) pontjában meghatározott szakmai tagozatok az azonos szakterületen tevékenységet végzı kamarai tagok önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı szakmai közösségei.
Kkt. 116. § Az elnökség
h) határoz a szakmai tagozatok létrehozásáról és
megszüntetésérıl,

410. A mőködı szakmai tagozat értekezlete akkor határozatképes, ha azon a szakmai közösség tagjainak legalább fele jelen van. Ha a szakmai tagozat értekezlete
nem határozatképes, úgy az ugyanazon napon, késıbbi idıpontra, azonos napirenddel összehívott értekezlet a megjelentek számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az erre vonatkozó tájékoztatást a meghívó tartalmazza. A szakmai tagozat határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.
A szakmai tagozat tagjai a szavazást megelızıen ettıl
eltérıen is dönthetnek.

Kkt. 144. § (1) Az azonos szakterületen tevékenységet
végzı kamarai tag könyvvizsgálók a kamara alapszabályában meghatározott módon szakmai tagozatot létesíthetnek.
(2) A tagozatok munkájában a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását szüneteltetı kamarai tagok is részt vehetnek.
404. A szakmai tagozat önálló jogi személyiséggel és
a kamara jog- és hatáskörébe tartozó ügyekben döntési
hatáskörrel nem rendelkezı szakmai közösség, amely a
kamarát hatóságoknál, szakmai döntéshozatalra jogosult
szerveknél (szervezeteknél), továbbá nemzetközi kapcsolataiban nem képviselheti, azoknál a kamarai tag
könyvvizsgálóra, könyvvizsgálatra vonatkozó ügyekben
hivatalosan nem járhat el.

411. A szakmai tagozattal (tagozatokkal) a kapcsolatot a kamara elnöksége által kijelöl elnökségi tag tartja.
412. A szakmai tagozat
a) kapcsolatot tart a tagozat szerinti szakmai területtel, annak képviselıivel,
b) véleményezi a szakmai területet közvetlenül érintı
jogszabály-tervezeteket, elısegíti a hatályos jogszabályok gyakorlati alkalmazását, jelzi a hatályos jogszabályok
szükségesnek tartott módosításait,
c) összegezi a szakmai standardok alkalmazásával
kapcsolatos könyvvizsgálói tapasztalatokat, azokról a
kamara elnökét és a tagozat tagjait tájékoztatja,

405. Szakmai tagozat országos szinten szervezhetı. A
szakmai tagozat székhelye: a kamara központjának
székhelye.
406. Azonos céllal csak egy szakmai tagozat létesíthetı, függetlenül a szakmai tagozat elnevezésétıl. A ta-
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d) értékeli a szakmai területen végzett könyvvizsgálatok által érintett jogszabályok gyakorlati alkalmazása
során szerzett tapasztalatokat azok alapján kialakított
véleményérıl, és javaslatairól tájékoztatja a kamara elnökét, továbbá a tagozat tagjait,
e) együttmőködik a kamara oktatási bizottságával a
tagozat szakmai szakterületén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végzı kamarai tag könyvvizsgálók kötelezı szakmai továbbképzési programjának
kialakításában, részt vesz annak végrehajtásában.

zettségvállalási és utalványozási jogosultságokat a kamara alapszabálya, valamint a szervezeti és mőködési
szabályzata tartalmazza.
Kkt. 148. § (1) A minıségbiztosítás feladatainak ellátásával kapcsolatos költségek fedezetére a kamara
pénzügyi tervében elkülönítetten kezelt Minıségbiztosítási Alapot (a továbbiakban: MBA) kell képezni.
417. A MBA bevételeinek tervezésére vonatkozó
szabályokat és az MBA bevételeinek jogszerő felhasználására vonatkozó felelısségi szabályt az alapszabály
351/h. és a 355–358. pontjai tartalmazzák.

413. A szakmai tagozat vezetıje a szakmai közösség
tevékenységérıl, tapasztalatairól és javaslatairól a közösségi értekezleten készült irat (emlékeztetı, feljegyzés, jegyzıkönyv) megküldésével tájékoztatja a tagozattal kapcsolatot tartó elnökségi tagot. Ha a szakmai tagozat, illetve annak vezetıje olyan információkhoz jut,
amely a kamara elnöke részérıl azonnal intézkedést tesz
szükségessé, a vele kapcsolatot tartó elnökségi tagot soron kívül tájékoztatja.

VI. fejezet MINİSÉGBIZTOSÍTÁS
418. A kamara a minıségellenırzési rendszer keretében – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelı ellátásának biztosítása céljából – a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló
cégek könyvvizsgálói tevékenységét folyamatosan ellenırzi (Kkt. 149. §).

414. A szakmai tagozat mőködését – értekezletén hozott határozattal – indoklás nélkül bármikor megszüntetheti. Meg kell szüntetni a szakmai tagozatot, ha a szakmai tagozaton belül a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot nem szüneteltetı kamarai tag
könyvvizsgálók létszáma 10 fı alá csökken. A tagozat
megszőnését a tagozat vezetıje köteles az elnökségnek
bejelenteni. A bejelentés alapján a szakmai tagozatot a
kamara törli a nyilvántartásból.

419. A minıségellenırzési rendszer tevékenységének
funkcionális irányító, felügyelı és ellenırzı szerve a
kamara minıségellenırzési bizottsága. A bizottságra
vonatkozó általános szabályokat az alapszabály 327–
336., a bizottság jog és hatáskörét, alapvetı feladatait
(speciális szabályok) az alapszabály 351–358. pontjai
tartalmazzák.

415. Ha a szakmai tagozat úgy határoz, hogy készít szervezeti és mőködési szabályzatot, akkor Aa
szakmai tagozat további jogait és kötelezettségeit, valamint feladatainak részletezését a tagozat szervezeti és
mőködési szabályzatában kell meghatározni.

A minıségellenırök
Kkt. 159. § A bizottság nevében a minıségellenırzéseket a bizottság által nyilvántartásba vett kamarai tag
könyvvizsgáló minıségellenırök végzik.
420. Minıségellenır az a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgáló tevékenységet nem szüneteltetı
kamarai tag könyvvizsgáló, akit a minıségellenırzési
bizottság a minıségellenırök jegyzékébe felvett, és rendelkezik a nyilvántartásba vételt tanúsító érvényes igazolással. A bizottság a minıségellenırök nevét a kamara
honlapján és a SZAKma címő lapjában közzéteszi.

A kamara mőködésének finanszírozása
Kkt. 147. § (1) A kamara mőködését
a) a tagdíjak, a hozzájárulási díjak és az egyéb díjbevételek,
b) a kamarai hatósági eljárásokért fizetett igazgatási
szolgáltatási díjbevételek,
c) az okleveles könyvvizsgálói képzési programban
részt vevık befizetései,
d) a 185. § (3) bekezdése alapján a kamara egyes
feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatások,
e) az alapítványi és más támogatások,
f) a szolgáltatási, valamint a kamara célkitőzéseivel
összhangban álló gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek,
g) a pályázat útján elnyert pénzösszegek,
h) a nemzetközi vagy hazai együttmőködésbıl származó pénzösszegek,
i) az egyéb bevételek
finanszírozzák.

Kkt. 160. § (1) A minıségellenırök nyilvántartásába
az vehetı fel, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
a) a nyilvántartásba vételét megelızıen megszerzett
legalább hatéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában,
b) a minıségellenırzési tevékenység végzéséhez elıírt képzésben részt vesz,
c) a nyilvántartásba vételét megelızı hat éven belül
fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott,
d) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége tekintetében a nyilvántartásba vételét
megelızıen lefolytatott legutolsó minıségellenırzéssel
összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazására.

416. A bevételek részletezését a kamara pénzügyi
terve, a bevételek felhasználásával kapcsolatos kötele-

53

(2) A minıségellenırnek rendelkeznie kell a 49. §
szerinti megfelelı minısítéssel is, ha olyan gazdálkodó
tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó minıségellenırzésben vesz részt, amely esetében csak minısített kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet. Ilyen esetben a minısítés megszerzése és
a minıségellenırzésben való részvétel között legalább
három évnek kell eltelnie.
(3) A minıségellenırnek az érintett gazdálkodó tevékenységéhez igazodó szakmai képesítéssel és ennek
megfelelı, a minıségellenırzésben való részvételt megelızıen megszerzett legalább hatéves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, ha a (2) bekezdés hatálya alá
nem tartozó közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodó
vagy egyéb, sajátos feladatokat végzı gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó minıségellenırzésben vesz részt.
(4) A bizottság tagjai és a minıségellenırök nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

A minıségellenırzés lefolytatása
Kkt. 165. § (1) Minıségellenırzést kell lefolytatni a
kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél 6
évente legalább egyszer.
(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen legalább 3 évente minıségellenırzést kell lefolytatni a kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél, ha az közérdeklıdésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott idıtartamba nem számít bele az az idıszak, amelyben a kamarai tag könyvvizsgáló szüneteltette a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.
425. rendkívüli minıségellenırzést kell lefolytatni, ha
azt
a) a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság kezdeményezi,
b) a kamara fegyelmi megbízottja, fegyelmi bizottsága, szakértıi bizottsága kezdeményezi,
c) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
kéri.
A c) pont alapján lefolytatott minıségellenırzés az
alapszabály 358. pontjában meghatározottak szerint díjköteles, a költségtérítés összegének meghatározására a
minıségellenırzési bizottság szervezeti és mőködési
szabályzatábanKet. szabályai foglaltak az irányadók.

421. Nem vehetı fel a minıségellenırök nyilvántartásába a kamara tisztségviselıje, továbbá a kamara elnökségének tagja, valamint az, aki a kamara bármely bizottságának tagja (ide nem értve a minıségellenırzési
bizottság elnökét és tagjait).
422. A minıségellenır köteles írásban a minıségellenırzési bizottságnak bejelenteni, ha a Kkt. 160. §-ában
foglalt feltételeknek már nem felel meg. A bejelentést a
változás napjától számított 8 napon belül kell megtenni.

Kkt. 167. § (1) A bizottság a nyilvántartásba vett minıségellenırök közül jelöli ki a minıségellenırzést lefolytató személyt. A kijelölt minıségellenır személyesen
köteles eljárni, képviseletnek nincs helye.
(2) A minıségellenırzés lefolytatására akkor lehet a
minıségellenırt kijelölni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a) a minıségellenır, valamint az ellenırzés alá vont
könyvvizsgáló cég között a minıségellenırzési eljárás
alatt nem áll fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban
a könyvvizsgáló cégnél lefolytatott legutolsó minıségellenırzés által lefedett idıszakot követıen sem álltak,
b) a minıségellenır, valamint az ellenırzés alá vont
kamarai tag könyvvizsgáló és annak közeli hozzátartozója között nem áll fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a kamarai tag könyvvizsgálónál lefolytatott
legutolsó minıségellenırzés által lefedett idıszakot követıen sem álltak,
c) a minıségellenır és az ellenırzés alá vont kamarai tag egymásnak nem közeli hozzátartozói,
d) a minıségellenırrel szemben az a)–c) pontokban
támasztott követelmények a minıségellenır közeli hozzátartozója tekintetében is teljesülnek.
168. § (1) A minıségellenır az ellenırzést a bizottság
elnöke által kiadott megbízólevél birtokában folytathatja le. A megbízólevél tartalmazza a minıségellenır nevét, az ellenırzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég azonosító adatait, valamint azt, hogy
mely idıszak tekintetében kell az ellenırzést lefolytatni.

423. A minıségellenırzési bizottság a minıségellenıröket nyilvános pályázat útján választja ki. A bizottság
a pályázati felhívás tartalmát, a pályázatok benyújtásának és elbírálásának szabályait a szervezeti és mőködési
szabályzatában határozza meg és közzéteszi a kamara
honlapján, valamint a SZAKma címő lapjában.
Kkt. 162. § A minıségellenıröket az e feladatkörükben végzett tevékenységükért a bizottság szervezeti és
mőködési szabályzatában meghatározott díjazás illeti
meg. A díjakat a kamara pénzügyi tervében elkülönített
Minıségbiztosítási Alap terhére kell elszámolni.
163. § A bizottság a minıségellenırt törli a nyilvántartásból, ha
a) azt a minıségellenır kéri,
b) a minıségellenır a nyilvántartásba vételi követelményeknek a továbbiakban már nem felel meg,
c) a minıségellenırt a bizottság felmenti e feladatkörébıl,
d) a minıségellenır elhalálozott.
424. A minıségellenır bármikor kérheti a nyilvántartásból való törlését. A bizottság felmenti a minıségellenırt e feladatkörébıl, ha neki felróható okból megbízatásának tartósan nem tesz eleget.
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(2) Ha az ellenırzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységét a 171. § szerinti
kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával végezte, a
bizottság elnöke jogosult ellene a kamara illetékes testületénél fegyelmi eljárást kezdeményezni.
173. § A bizottság évenként összefoglaló értékelést
tartalmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott minıségellenırzések tapasztalatairól. A jelentést a tárgyévet követı év május 31-ig a kamara honlapján és a
kamara lapjában nyilvánosságra kell hozni.

426. A minıségellenır a kijelölés kézhezvételétıl –
illetve, ha az összeférhetetlenségi ok késıbb következik
be, annak bekövetkeztétıl – számított 8 napon belül köteles a minıségellenırzési bizottság elnökének bejelenteni, ha a Kkt. 167. § (2) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi ok áll fenn. A minıségellenır a kijelölést csak ebben az esetben utasíthatja vissza. Ha a
minıségellenır az összeférhetetlenségi ok bejelentését
elmulasztja, a bizottság elnöke kezdeményezni köteles a
minıségellenırök jegyzékébıl való törlését.
Kkt. 168. § (2) A minıségellenır az ellenırzés alá
vont kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtıl
minden olyan iratot, adatot, információt, nyilatkozatot
megkérhet, az ellenırzés alá vont minden olyan munkafolyamatát megvizsgálhatja, amely az ellenırzés lefolytatásához szükséges. A minıségellenır az ellenırzés során jogosult az ellenırzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég helyiségeibe belépni, iratairól, adathordozóiról, nyilvántartásairól másolatot készíteni, illetve készíttetni.

VII. fejezet KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉS
Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés
Kkt. 79. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés államilag elismert, iskolarendszeren kívüli felsıfokú
szakképesítés.
(2) A Magyar Köztársaságban az okleveles könyvvizsgálói szakképesítést igazoló oklevelet – a kamara
nevében – az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítı Testület (a továbbiakban: OKKT) jogosult kiadni.
(3) Az OKKT okleveles könyvvizsgálói szakképesítést
igazoló oklevelet ad annak a természetes személynek,
aki teljesítette az e törvényben, továbbá a kamara alapszabályában, valamint okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott követelményeket.

Kkt. 169. § (1) Az ellenırzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég jogosult a minıségellenır személyazonosságáról és megbízásáról meggyızıdni.
(2) Az ellenırzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég az ellenırzés során köteles a minıségellenırrel együttmőködni, a helyszíni ellenırzés feltételeit biztosítani.
Kkt. 170. § (1) A minıségellenırzésrıl a minıségellenır záró jelentést készít.
(2) A záró jelentést az ellenırzés befejezésétıl számított 15 napon belül kell elkészíteni.
(3) A záró jelentést az ellenırzés alá vont kamarai
tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek, valamint a
bizottságnak meg kell küldeni.
(4) A záró jelentésre az átvételétıl számított 15 napon belül az ellenırzés alá vont írásban észrevételt tehet, amelyet a bizottsághoz kell benyújtani.
(5) A bizottság a záró jelentés és a (4) bekezdés szerinti észrevétel alapján határozatot hoz a minıségellenırzés eredményének minısítésérıl, az ellenırzés alá
vont részére a minısítés alapján elıírt kötelezettségekrıl, valamint az indokolt intézkedés alkalmazásáról.

Felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési
programba
Kkt. 91. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói képzési
programban az a természetes személy vehet részt, akit a
képzési programba felvettek. A felvételi eljárás tekintetében – az OKKT egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el.
(2) Kérelem alapján fel kell venni az okleveles
könyvvizsgálói képzési programba azt, aki megfelel az
alábbi feltételeknek:
a) a felsıoktatásról szóló törvény szerint a Magyar
Köztársaságban államilag elismert felsıoktatási intézményben szerzett, szakirányú oklevéllel rendelkezik,
b) mérlegképes könyvelıi vagy azzal egyenértékő
szakképesítéssel rendelkezik és szakképesítését oklevéllel, bizonyítvánnyal igazolja,
c) számviteli, pénzügyi, ellenırzési szakterületen az
a) pont szerinti végzettség megszerzését követıen, de a
felvételi kérelmének benyújtását megelızı három éven
belül teljesített, legalább egy éves, igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik,
d) büntetlen elıélető,
e) az elıírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Kkt. 171. § A minıségellenırzés során hozott jogerıs
határozatban foglalt kötelezettségeket az ellenırzés alá
vont kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során teljesítenie kell.
Kkt. 172. § (1) A minıségellenırzéssel összefüggésben a következı intézkedések alkalmazhatók:
a) kötelezés továbbképzésen való részvételre,
b) figyelmeztetés az elıírásoknak nem megfelelı gyakorlat megszüntetésére,
c) fegyelmi eljárás kezdeményezése.
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és rendelkezik az arról szóló, a kamara oktatási bizottsága által kiállított, érvényes tanúsítványnyal (engedélylyel) Az engedélyezési eljárás tekintetében – az OKKT
egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el.

Jogosultság okleveles könyvvizsgálói képzés
szervezésére és folytatására (Szakképzı hely)
Kkt. 80. § Az okleveles könyvvizsgálói képzés államilag elismert iskolarendszeren kívüli képzés.

Kkt. 88. § (1) Vissza kell vonni az engedélyét annak a
minısített oktatónak, aki
a) kéri az engedély visszavonását,
b) a kamara felszólítására nem teljesíti az elfogadott
pályázatában vállalt, továbbá az e törvényben, valamint
a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségeit,
c) elhalálozott.
(2) Az engedély visszavonása tekintetében – az OKKT
egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el. Az
oktatási bizottság – az OKKT egyetértésével – hivatalból megindítja az eljárást, ha az (1) bekezdésben foglaltak a tudomására jutnak.

427. Iskolarendszeren kívüli képzés azt jelenti, hogy
a képzés résztvevıi nem állnak a képzést folytató intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (2001. évi
CI. törvény a felnıttképzésrıl 29.§ 9. pont).
Kkt. 81. § (1) Okleveles könyvvizsgálói képzést a pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított
felnıttképzést folytató intézmény (a továbbiakban: szakképzı hely) szervezhet és folytathat. Az engedélyezési eljárás tekintetében – az OKKT egyetértésével – a kamara
oktatási bizottsága jár el.
428. Szakképzı hely az a gazdálkodó szervezet, ideértve az egyéni vállalkozót is, aki/amely rendelkezik a
Felnıttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban:
FAT) által kiadott, érvényes akkreditálási tanúsítványnyal. Érvényes az akkreditálási tanúsítvány, ha kiállítási
napjától eltelt idı nem hosszabb négy évnél és ez alatt
az idı alatt nem következett be az akkreditálási tanúsítvány visszavonására okot adó körülmény.

Kkt. 87. § (2) A pályázatra és az engedély megadására a 81. § elıírásait kell megfelelıen alkalmazni.

Képzési idı
Kkt. 89. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói képzés képzési ideje legfeljebb 4 tanév.
(2) A képzési idıt a tanulmányok 95. § ban meghatározott elismerése megfelelıen csökkenti.
95. § (1) A szakképzést folytató szervezetben (intézményben), a felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányokat az okleveles könyvvizsgálói képzési programban elıírt – megegyezı tartalmú – követelmények
(modulok vagy azokon belül egyes résztanulmányok)
teljesítéseként el lehet ismerni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerést kérelmezni
kell. Az elismerés tekintetében – az OKKT egyetértésével
– a kamara oktatási bizottsága jár el. Az elismerésre
vonatkozóan külön jogszabály további elıírásokat is
megállapíthat.

Kkt. 81 § (2) Kérelem alapján engedélyt kell adni okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására annak a felnıttképzést folytató intézménynek, amely
megfelel az alábbi feltételeknek:
a) a közzétett nyilvános pályázati felhívás alapján érvényes pályázatot nyújtott be,
b) vállalja a pályázati felhívásban, továbbá az e törvényben, valamint a kamara okleveles könyvvizsgálói
szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott feltételek, követelmények teljesítését,
c) a pályázat benyújtását megelızı három évben nem
vonták vissza az engedélyét a 85. § (1) bekezdésének b)
pontja alapján,
d) az elıírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
(3) A pályázati felhívást a kamara lapjában és a kamara honlapján közzé kell tenni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti engedély legfeljebb öt évre adható meg.

432. Az okleveles könyvvizsgálói képzésben a képzési idı legfeljebb 4 tanév. A képzési idı kezdı napjának
tanulócsoportos képzés esetében a tanulócsoport képzésének indítási napja, minden más képzési forma esetében a szakképzı hellyel kötött szerzıdésben meghatározott naptári idı minısül.

429. A Kkt. 81. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pályázati felhívást a kamara oktatási bizottsága teszi közzé
a kamara honlapján és SZAKma címő lapjában.

433. Nem számít bele a képzési idıbe a tanulmányoknak bejelentés alapján történı szüneteltetése. A
képzésben résztvevı bejelentheti tanulmányainak szüneteltetését, ha szülés, továbbá baleset, betegség vagy más
váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni a
kamara szakképzési és vizsgaszabályzatában és/vagy a
szakképzı hellyel kötött szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek A szüneteltetés idıtartama nem lehet hosszabb
egy tanévnél (12 hónapnál). A képzési idıtartam alatt a
tanulmányok szüneteltetése többször is bejelenthetı.

430. A szakképzı hely jogait, feladatait és kötelezettségeit, továbbá az oktatási programot a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában
kell meghatározni.
431. Az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási
tevékenységet minısített oktató végezhet. Minısített oktató az a természetes személy, aki a kamara oktatási bizottsága által kiírt pályázat alapján jogosultságot szerez
az okleveles könyvvizsgáló képzés programjában meghatározott képzési modul(ok) [tantárgy(ak)] oktatására

434. A tanulmányok elismerésének részletes szabályairól (ideértve a képzési idı ezzel összefüggı csökke-
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(4) A képzési szerzıdést a képzés lezárulását követıen a szerzıdı feleknek – jogszabály eltérı rendelkezése
hiányában – legalább 5 évig meg kell ırizniük.
Kkt. 84. § A kamara oktatási bizottsága – az OKKTval együttmőködve – jogosult ellenırizni a szakképzı
helyen folytatott okleveles könyvvizsgálói képzést.

nését is) az „Okleveles könyvvizsgálói szakképzési és
vizsgaszabályzat”-ban, továbbá annak részét képezı, a
„Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése az okleveles
könyvvizsgálói képzési programban történı részvétel
céljából”, valamint az „Európai gazdasági térség országainak felsıoktatási intézményeiben végzett tanulmányok elismerése” kamarai szabályzatok rendelkeznek.

Kkt. 85. § (1) Vissza kell vonni az engedélyt attól a
szakképzı helytıl, amely
a) kéri az engedély visszavonását,
b) a kamara felszólítására nem teljesíti az elfogadott
pályázatában vállalt, továbbá az e törvényben, valamint
a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségeit,
c) megszőnt.
(2) Az engedély visszavonása tekintetében – az OKKT
egyetértésével – a kamara oktatási bizottsága jár el. Az
oktatási bizottság – az OKKT egyetértésével – hivatalból megindítja az eljárást, ha az (1) bekezdésben foglaltak a tudomására jutnak.
(3) Az engedély visszavonása során a kamara oktatási bizottsága rendelkezik arról, hogy az érintett szakképzı helyen tanulók a tanulmányaikat mely szakképzı helyen folytathatják tovább.
96. § (1) A kamara az okleveles könyvvizsgálói képzésre vonatkozó részletes elıírásokat az okleveles
könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában határozza meg.
(2) Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatban rendelkezni kell különösen
a) modulonként a képzési-oktatási célról, a modulokra fordítható tanulmányi idırıl,
b) a képzés egyes szakaszainak (a modulok és azokon
belül az egyes résztanulmányok) egymásra épülésérıl,
sorrendjérıl, tartalmi összefüggéseirıl,
c) a tananyag egészén belül a modulok arányáról,
valamint az egyes modulok belsı arányairól,
d) a tantárgyi programokról,
e) a tanulmányok elismerésének részletes szabályairól (ideértve a képzési idı ezzel összefüggı csökkenését
is),
f) a számonkérés módjáról, az értékelés rendjérıl, az
ismeretek ellenırzésével összefüggı jogorvoslati eljárás
részletes szabályairól,
g) az okleveles könyvvizsgálói képzési program részét
képezı vizsgára való jelentkezés szabályairól,
h) a szükséges szakirodalomról, a képzés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges tárgyi és személyi
feltételekrıl,
i) a szakképzı helyekkel, a minısített oktatókkal kapcsolatos elvárásokról.

Ismeretek ellenırzése
Kkt. 93. § Okleveles könyvvizsgáló szakképesítést
igazoló oklevelet az kaphat, aki a 90. § ban meghatározott képzési modulokból eredményes vizsgát tett.
94. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban vizsgát tenni csak a kamara szervezésében, a
kamara által kijelölt vizsgabizottság elıtt lehet.
(2) A vizsgabizottság 2 tagból álló független szakmai
testület. A vizsgabizottság tagjai: a vizsgabizottság elnöke és a – minısített oktatók közül felkért – vizsgáztató.
(3) Az okleveles könyvvizsgálói képzési program részét képezı vizsga letételére engedélyt kell kérni. Az engedélyezés tekintetében – az OKKT egyetértésével – a
kamara oktatási bizottsága jár el.
(4) A (3) bekezdés szerinti vizsga díjköteles. A vizsga
díját a kamara állapítja meg és a díjat a vizsgára jelentkezéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni.
(5) A vizsgabizottság intézkedése vagy intézkedésének
elmulasztása ellen a vizsgázó jogorvoslati kérelmet
nyújthat be az intézkedés vagy annak elmulasztása idıpontjától számított 15 napon belül.
(6) Az (5) bekezdés szerinti jogorvoslati kérelem tekintetében a 8. § elıírásait kell megfelelıen alkalmazni.
A kérelem elbírálása során az OKKT véleményét ki kell
kérni.
435. A tantárgyhoz kapcsolódó vizsga letételének, a
sikertelen vizsga megismétlésének (javítóvizsga), a sikertelen javítóvizsga ismétlésének (ismétlı javítóvizsga)
szabályait a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzata határozza meg. A vizsgák a
képzési idı befejezése után is letehetık.
Kkt. 83. § (1) A szakképzı hely az okleveles könyvvizsgálói képzési programba felvett természetes személylyel – a felnıttképzésrıl szóló törvény szerinti – képzési
szerzıdést köt.
(2) A képzési szerzıdésben – a felnıttképzésrıl szóló
törvényben elıírtak figyelembevételével – meg kell határozni az alábbiakat:
a) a képzéssel megszerezhetı szakképesítést, az elsajátítandó ismereteket,
b) a képzés szervezésének formáját,
c) a képzés helyét, idıtartamát és ütemezését,
d) a képzési díjat és megfizetésének módját,
e) a résztvevı és a szakképzı hely mulasztásának következményeit.
(3) A képzési díj összegét a szakképzı hely határozza
meg.

436. A fıtitkári hivatal az okleveles könyvvizsgálói
képzési programban résztvevı alábbi adatait tarthatja
nyilván, illetve kezelheti:
a) neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakó- és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,
b) iskolai és szakmai végzettséggel kapcsolatos adatok,
c) felvétellel kapcsolatos adatok,
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d) tanulmányainak értékelése és minısítése, vizsgaadatok,
e) tanulmányok elismerésével, illetve beszámításával
kapcsolatos adatok,
f) tanulmányok szüneteltetésére vonatkozó adatok,
g) többi adat az érintett hozzájárulásával [a személy
részére a különbözı juttatások (jövedelemadókedvezmény, állami támogatás, segély stb.) megállapításához a jövedelmi, szociális helyzetet igazoló adatok].

438. A könyvvizsgáló jelölt számára a kamarai tagi
viszony létesítésének feltételeként elıírt gyakorlati idı a
könyvvizsgáló jelölt névjegyzékbe vételétıl számított 3
év, amelynek lejáratát követıen a jelölt szakmai kompetenciavizsgát tehet [Kkt. 97. § (2)].
A gyakorlati idıt a kamarai tagfelvételi kérelem elıterjesztését megelızı 5 éven belül kell teljesíteni. A
gyakorlati idı az alapszabály 441. pontja szerinti szüneteltetés idıtartamával meghosszabbítható.
439. Az alapszabály 438. pontja szerinti gyakorlati
idıbıl 1 évet az alapszabály 440. pontjában meghatározottak szerint, 2 évet pedig a Kkt. 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizsgálónál
vagy könyvvizsgáló cégnél, könyvvizsgáló mellett munkaviszonyban kell teljesíteni [Kkt. 97. § (3)].

Könyvvizsgáló jelölt
Kkt. 97. § (1) Könyvvizsgáló jelölt az, aki a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
végzéséhez szükséges engedély (a kamarai tagság) megszerzése céljából az e törvényben meghatározott szakmai kompetencia vizsga letételéhez elıírt gyakorlati idejét tölti.

440. Az alapszabály 438. pontjában meghatározott 3
év gyakorlati idıbıl l (egy) évet – a könyvvizsgáló jelölt
kérelmére – teljesítésként elfogadni akkor lehet, ha a
könyvvizsgáló jelöltek jegyzékébe történı felvétele után
legalább 12 hónapot
a) munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, társas vállalkozás tagjaként vagy egyéni
vállalkozóként mint a pénzügyminisztérium által nyilvántartásba vett mérlegképes könyvelı a számvitelrıl
szóló C. törvényben 150–151. §–ában részletezett
könyvviteli szolgáltatási tevékenységet végzett, vagy
b) jogszabályban, a gazdálkodó szervezet belsı szabályzatában meghatározott, okleveles könyvvizsgálói
képesítéshez kötött munkakört, tisztséget töltött be, vagy
c) olyan tevékenységet végzett, feladatot látott el,
amelyhez jogszabály, a gazdálkodó szervezet (szervezet) belsı szabályzata feltételként elıírja
•
az okleveles adószakértı,
•
az adótanácsadó,
•
az okleveles pénzügyi revizor,
•
a pénzügyi-számviteli szakellenır
képesítések valamelyikét, vagy
d) kamarai tag könyvvizsgáló mellett asszisztensként
dolgozott.

437. Szakmai kompetenciavizsga annak igazolása,
hogy a kérelmezı a kamarai tagsági viszony létesítéséhez rendelkezik azzal a szakmai tudással, azokkal a
szakmai jártasságokkal és képességekkel, továbbá a kamarai tag könyvvizsgálótól megkövetelt etikával és hozzáállással, amelyek alkalmassá teszik jogszabályi kötelezettségen alapul könyvvizsgálói feladatok gyakorlati
ellátására.
Kkt. 97. § (5) Könyvvizsgáló jelöltként tevékenységet
az folytathat, akit a kamara a könyvvizsgáló jelöltek
névjegyzékébe felvett.
Kkt. 98. § (1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe
– kérelmére – fel kell venni azt, aki teljesíti az alábbiakat:
a) megfelel a 11. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek,
b) nem esik a 12. § ban meghatározott kizáró ok alá,
c) vállalja, hogy a Magyar Köztársaság területén
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzı kamarai tag könyvvizsgálóval vagy
könyvvizsgáló céggel a képzési programnak megfelelı –
legalább két évre szóló, heti 36 órát elérı – munkaviszonyt létesít,
d) magára nézve kötelezınek ismeri el a kamara vonatkozó szabályzatának rendelkezéseit,
e) az elıírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
(2) A könyvvizsgáló jelölt egyidejőleg legfeljebb egy
kamarai tag könyvvizsgálóval vagy egy könyvvizsgáló
céggel állhat munkaviszonyban.
(3) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történı
felvétel tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

Kkt. 97. § (4) Ha a könyvvizsgáló jelölt a (2) bekezdés szerinti gyakorlati idıt megszakítja, az a könyvvizsgáló jelölt kérelmére és a kamara, vagy a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég hozzájárulásával meghosszabbítható, de nem lehet hosszabb öt évnél.
441. A könyvvizsgáló jelölt a kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél teljesítendı két év (24
hónap) idıtartamú gyakorlati képzésben való részvételét
szüneteltetheti, ha szülés, továbbá baleset, betegség
vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud a
gyakorlati képzés tárgyát képezı szerzıdésben vállalt
kötelezettségének eleget tenni. A szüneteltetés idıtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál. A gyakorlati képzés idıtartama – indokolt esetben – többször is szüneteltethetı. A gyakorlati képzés idıtartama a képzés szüne-

Kkt. 97. § (6) A kamara a könyvvizsgáló jelöltnek a
névjegyzékbe való felvételrıl igazolást ad. Az igazolás
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására nem jogosít.
(7) A könyvvizsgáló jelölt nem tagja a kamarának.
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szabályokat a könyvvizsgáló jelöltek képzési (mentori)
szabályzata tartalmazza.

teltetésének idıtartamával együtt nem haladhatja meg az
5 (öt) évet (60 hónapot).
Kkt. 99. § A könyvvizsgáló jelöltet olyan feladatok elvégzésével kell megbízni, amelynek során elsajátíthatja
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásához szükséges gyakorlati ismereteket.

Szakmai kompetenciavizsga
445. Az a könyvvizsgáló jelölt, aki igazolja, hogy teljesítette a Kkt. 97. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott gyakorlati idıt, kérheti annak igazolását a kamara
oktatási bizottságától. Az igazolás feljogosítja a könyvvizsgáló jelöltet a kompetenciavizsga letételére. A vizsga engedélyezése díjmentes, a vizsga letétele díjköteles.

Kkt. 100. § (1) A kamara
a) jóváhagyja a könyvvizsgáló jelölt képzési programját és a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által
kijelölt mentort, aki csak kamarai tag könyvvizsgáló lehet,
b) ellenırzi a könyvvizsgáló jelölt gyakorlati tevékenységét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamarai tevékenységek tekintetében a kamara oktatási bizottsága jár
el.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentor érvényesíti a dokumentációs követelményeket, figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló jelölt szakmai fejlıdését, közremőködik a könyvvizsgáló jelölt alkalmasságának megítélésében és megfelel a kamarai szabályzatokban meghatározott követelményeknek.

446. A kamarai tagfelvételi követelmények teljesítése
céljából szakmai kompetenciavizsgát köteles tenni az a
természetes személy, akinek kamarai tagsága két évnél
régebben szőnt meg, valamint az, akinek kamarai tagsága korábbiakban már legalább két alkalommal megszőnt, feltéve, hogy a kamarai tagsági viszony újbóli létesítésének jogi akadálya nincs.
447. A szakmai kompetenciavizsga írásbeli és szóbeli
részbıl áll. A vizsga tartalmi követelményeit és a vizsgával kapcsolatos eljárási és értékelési szabályokat a
„Kompetenciavizsgáról szóló szabályzat” tartalmazza.
448. A vizsga díját a kamara elnöksége külön szabályzatban állapítja meg, a díjat a vizsgára jelentkezéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni.

442. A kamara felvételi bizottsága a könyvvizsgáló
jelöltek névjegyzékébıl törli azt, aki
a) a Kkt. 98. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek már nem felel meg,
b) törlését kéri,
c) a szakmai kompetenciavizsgát letette,
d) elhalálozott.

449. A kompetenciavizsga követelményinek teljesítésérıl igazolást a kamara oktatási bizottsága ad. Az igazolást a bizottság elnöke és a kompetenciavizsgát lefolytató vizsgabizottság elnöke írja alá.

Kkt. 101. § (3) A névjegyzékbıl való törléskor a 97. §
(6) bekezdése szerinti igazolást vissza kell vonni.
(4) Nem kell törölni a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébıl az (1) bekezdés a) pontja alapján a könyvvizsgáló jelöltet a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
munkaviszony megszőnése esetén, ha egy éven belül
más kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló
céggel ilyen munkaviszonyt létesített.

Szakmai továbbképzési rendszer
Kkt. 106. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a
szakmai továbbképzési rendszerben részt venni.
(2) A szakmai továbbképzési rendszer magában foglalja:
a) a minden kamarai tag könyvvizsgáló számára kötelezı éves szakmai továbbképzést,
b) a 49. § szerinti minısítéssel rendelkezı kamarai
tag könyvvizsgálók számára kialakított kötelezı szakmai
továbbképzést,
c) azon kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított szakmai továbbképzést, akiket a minıségellenırzés
keretében köteleztek továbbképzésen való részvételre.
(3) A szakmai továbbképzési rendszer célja a szakmai
kompetencia folyamatos fenntartása és fejlesztése.
(4) A szakmai továbbképzési rendszer keretében lebonyolításra kerülı továbbképzések programját és idıtartamát az oktatási bizottság javaslata alapján a kamara elnöksége határozza meg.
(5) A szakmai továbbképzési rendszerben való részvétel elmulasztása az e törvényben és a kamara etikai szabályzatában meghatározott jogkövetkezményekkel jár.
(6) A szakmai továbbképzési rendszer irányítására,
szervezésére, ellenırzésére, a teljesítés igazolására és a
továbbképzési díj fizetésére vonatkozó részletes szabá-

Kkt. 102. § Ha a 98. § (1) bekezdésének c) pontja
szerinti kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló
cég elveszíti jogosultságát a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére a Magyar
Köztársaság területén, akkor a könyvvizsgáló jelölt által
a munkaviszony keretében végzett tevékenység a továbbiakban nem minısül könyvvizsgáló jelölti tevékenységnek.
443. A könyvvizsgáló jelölt kezdeményezheti a
könyvvizsgálói gyakorlat megszerzése tárgyában létesített munkaviszonyának megszüntetését, ha a munkaadó
(a mentor) a kamara ismételt felszólítására sem teljesíti a
szerzıdésben vállalt kötelezettségeit.
444. A könyvvizsgáló jelöltek képzésével összefüggı
további jogokat és kötelezettségeket, valamint eljárási
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lyokat a kamara szakmai továbbképzési szabályzata tartalmazza.

(5) Az a fegyelmi vétség, amely bőncselekmény törvényi tényállását valósítja meg, a bőncselekménnyel
együtt évül el.

VIII. fejezet FEGYELMI SZABÁLYOK

Kkt. 176. § (1) A fegyelmi eljárást – a fegyelmi megbízott közremőködésével – a fegyelmi bizottság folytatja
le. A fegyelmi eljárás során a fegyelmi bizottságnak meg
kell vizsgálnia és tisztáznia kell a tényállás megállapításához szükséges tényeket, körülményeket. A fegyelmi
tárgyaláson az érintett kamarai tag könyvvizsgálón,
könyvvizsgáló cégen kívül annak jogi képviselıje is részt
vehet.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont a védekezését írásban
legkésıbb a fegyelmi tárgyalást megelızı 8. napon,
szóban pedig a fegyelmi tárgyaláson terjesztheti elı.
(3) A fegyelmi eljárás alá vont az eljárás során a bizonyítékokat megismerheti, az eljárásra, valamint a bizonyítékokra nyilatkozatot tehet, az eljárási cselekményeken részt vehet, a fegyelmi eljárásban eljáró személyekkel szemben kifogást terjeszthet elı, az eljárás résztvevıihez kérdést intézhet, bizonyítási indítványt terjeszthet elı, az eljárás alatt keletkezett iratokba betekinthet
és azokról kérésre – költségtérítéssel – másolatot kaphat.
(4) A büntetıeljárás alatt indult fegyelmi eljárást –
az ítélet jogerıre emelkedéséig – a fegyelmi bizottság
felfüggesztheti.

Fegyelmi vétség
Kkt. 174. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely
a) a szakmai szolgáltatás nyújtásával összefüggı kötelezettségeit gondatlanságból vagy szándékosan megszegi, vagy
b) gondatlanságból vagy szándékosan e törvény, a
kamara alapszabályának vagy etikai szabályzatának
elıírásaival ellentétes magatartást tanúsít, vagy
c) a szakmai szolgáltatást gondatlanságból, szakmai
hiányosságok miatt vagy szándékosan nem a jogszabályoknak és a 4. § (5) bekezdés b) pontja szerinti standardoknak megfelelıen nyújtja.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fegyelmi vétségnek minısül különösen
a) az elıírt fizetési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása,
b) a szakmai továbbképzési rendszerben való kötelezı részvétel elmulasztása,
c) az elıírt adatszolgáltatások elmulasztása,
d) az elıírt könyvvizsgálói felelısségbiztosítás megkötésének, hatályban tartásának elmulasztása,
e) a jogszabályokban foglalt sajátos kötelezettségek
megszegése a 49.§ szerinti minısítéssel rendelkezı
kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég esetében.

Szankciók
Kkt. 177. § (1) A fegyelmi eljárásban a következı fegyelmi büntetések alkalmazhatók:
a) írásbeli megrovás,
b) pénzbírság,
c) a 49. § szerinti minısítés megvonása,
d) kizárás a kamarából, a könyvvizsgáló cég engedélyének visszavonása (törlés elrendelése a harmadik országbeli könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébıl).
(2) A pénzbírság összege – a fegyelmi vétség súlyára
tekintettel – a kamarai tag könyvvizsgáló esetén a büntetés kiszabásának évében esedékes éves kamarai tagdíj
tízszereséig, könyvvizsgáló cég esetén a büntetés kiszabásának évében esedékes éves hozzájárulási díj összegéig terjedhet. A pénzbírságból befolyó bevételek elkülönített felhasználásáról a kamara alapszabályában kell
rendelkezni.
(3) Figyelmeztetés alkalmazásának van helye akkor,
ha a fegyelmi vétség miatt – az ügy összes körülményére
tekintettel – fegyelmi büntetés kiszabása nem indokolt.
(4) Fegyelmi büntetés és figyelmeztetés csak fegyelmi
tárgyaláson szabható ki. Fegyelmi büntetést és figyelmeztetést a fegyelmi bizottság és – jogorvoslat keretében – a kamara elnöksége szabhat ki.

Fegyelmi eljárás
Kkt. 175. § (1) A fegyelmi eljárásban a kamarát a fegyelmi megbízott képviseli. A fegyelmi megbízott feladata a jogszabályokban, a kamara alapszabályában és
önkormányzati szabályzataiban foglaltak érvényesülésének elısegítése.
(2) A 174. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt
esetben az érintett állami szerv is felkérheti a fegyelmi
megbízottat fegyelmi eljárás kezdeményezésére.
(3) A fegyelmi megbízott javaslatára a fegyelmi eljárást – a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
haladéktalan értesítésével – a kamara elnöke írásban
rendeli el, az eljárást elrendelı határozat megküldésével, valamint a fegyelmi vétségnek és bizonyítékainak,
továbbá a fegyelmi tárgyalás helyének és idıpontjának
közlésével. Az értesítésben az eljárás alá vont kamarai
tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget tájékoztatni kell
annak jogkövetkezményeirıl, ha a fegyelmi tárgyaláson
az eljárás alá vont vagy jogi képviselıje nem vesz részt.
(4) Nem indítható fegyelmi eljárás
a) olyan fegyelmi vétség miatt, amelynek elkövetésétıl számítva 5 év eltelt,
b) ha a fegyelmi vétségnek a kamara elnöke tudomására jutásától számítva 12 hónap eltelt és a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég ellen nem indult
büntetıeljárás.

450. A pénzbírságokból és a fegyelmi eljárások során befizetett költségtérítésekbıl befolyó bevételeket
elkülönítetten kell nyilvántartani. Ezen forrásokat
csak a fegyelmi szabályok megismertetését vagy a fegyelmi bizottság munkáját elısegítı célra lehet felhasználni. [Kkt. 177. § (2)]
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IX. fejezet EGYÜTTMŐKÖDÉS MÁS
ÁLLAMOK ILLETÉKES
HATÓSÁGAIVAL

450/A. Ha a fegyelmi eljárásban az eljárás alá
vontat a fegyelmi bizottság elmarasztalja, akkor
költségtérítés címén – függetlenül a fegyelmi büntetés
mértékétıl, vagy típusától – az eljárás alá vont fegyelmi bizottsági tárgyalásonként 30.000 Ft költségtérítést tartozik fizetni a kamarának.

Kkt. 180. § (1) A kamara – e törvény és a külön jogszabályok elıírásainak figyelembevételével – az Európai Gazdasági Térség államai által a könyvvizsgálói
közfelügyeleti tevékenység ellátásában történı részvételre kijelölt illetékes hatóságokkal (e fejezet alkalmazásában: illetékes hatóság) együttmőködik, azokkal – az
illetékes hatóságok feladatkörébe tartozó – adatokat, információkat cserélhet.
(2) A kamara az illetékes hatóság megkeresésére köteles késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani a kért
adatot, információt. Ha a kamara nem tudja a kért adatot, információt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani,
ennek okáról tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot. A
megkeresés teljesítésekor az illetékes hatóság figyelmét
fel kell hívni arra, hogy a szolgáltatott adat, információ
titoktartási kötelezettség alá tartozik és az csak a megkeresésben meghatározott célra használható fel.
(3) A kamara az illetékes hatóság megkeresésére
vizsgálatot folytat le. Az illetékes hatóság ilyen irányú
kérése esetén a vizsgálatban az illetékes hatóság által
kijelölt személyek is részt vehetnek.
(4) A kamara megtagadja az illetékes hatóságtól érkezett, (2) és (3) bekezdés szerinti megkeresés teljesítését, ha
a) az információ átadása, a vizsgálat lefolytatása
hátrányosan érintheti a Magyar Köztársaság szuverenitását, biztonságát, közrendjét vagy sérti a nemzetbiztonsági szabályokat, vagy
b) ugyanezen intézkedések tekintetében és ugyanazon
kamarai tag, könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel
szemben Magyarországon bírósági eljárást indítottak,
vagy
c) a magyar hatóságok már jogerıs ítéletet hoztak
ugyanezen tevékenységekért, ugyanazon kamarai tag
könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel szemben.
(5) Az illetékes hatóságot a megkeresése teljesítésének megtagadásáról és annak okáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

Jogorvoslat
Kkt. 178. § (1) A fegyelmi bizottság által lefolytatott
fegyelmi tárgyaláson hozott, indoklással ellátott, írásbeli határozatot a határozathozatal napjától számított 15
napon belül kézbesíteni kell az eljárás alá vontnak. A
határozat ellen a kézbesítésétıl számított 15 napon belül
a fegyelmi eljárás alá vont vagy annak jogi képviselıje,
valamint a fegyelmi megbízott halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fellebbezést a kamara elnökségéhez címezve, a fegyelmi bizottságnak kell írásban benyújtani. A fellebbezést az elnökség a rendelkezésre álló iratok alapján, a kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég (azok jogi képviselıje) és a fegyelmi
megbízott meghallgatásával bírálja el, a fellebbezés benyújtását követı 60 napon belül.
(3) Az elnökség a fegyelmi tárgyaláson hozott fegyelmi határozatot
a) helybenhagyja, megváltoztatja, hatályon kívül helyezi, vagy
b) amennyiben a döntés meghozatalához nincs elég
adat vagy a tényállás további tisztázása szükséges, hatályon kívül helyezi, és a fegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja.
(4) A (3) bekezdés alapján hozott határozatot az elnökség nevében a kamara elnöke 8 napon belül kézbesítteti a fegyelmi bizottságnak és az eljárás alá vontnak.
(5) A (3) bekezdés szerinti fegyelmi büntetést, figyelmeztetést tartalmazó elnökségi döntés ellen – a kézbesítéstıl számított 30 napon belül – a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a közigazgatási perekre
(Polgári perrendtartásról szóló törvény XX. fejezet)
irányadó szabályok szerint bírósághoz fordulhat.
(6) Ha a 177. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt
fegyelmi büntetés ellen az eljárás alá vont az (5) bekezdés szerint bírósághoz fordult, a bíróság jogerıs ítéletéig a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
nem nyújthat szakmai szolgáltatást, továbbá a kamarai
tag könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei a szüneteltetésre vonatkozó rendelkezések szerint alakulnak.
(7) A fegyelmi eljárás részletes szabályait a kamara
alapszabálya, valamint az etikai szabályzata tartalmazza.

Kkt. 181. § A kamara – feladatkörében eljárva – jogosult az illetékes hatóságot megkeresni, adat-, információkérés, valamint vizsgálat kezdeményezése céljából. A kamara az illetékes hatóság által lefolytatandó
vizsgálatban való részvételre képviselıt delegálhat.
Kkt. 182. § (1) Ha a kamara – feladatkörében eljárva
– olyan tevékenységet észlel az Európai Gazdasági Térség másik államának területén, amely ellentétes a
2006/43/EK irányelv rendelkezéseivel, errıl az érintett
illetékes hatóságot haladéktalanul értesíti.
(2) Ha a kamara illetékes hatóságtól az (1) bekezdés
szerinti értesítést kap, köteles a szükséges intézkedést
megtenni és a megtett intézkedésrıl a tájékoztatást nyújtó illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni.

Nyilvánosság
179. § A fegyelmi bizottság évenként összefoglaló értékelést tartalmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott
szankciókról. A jelentést a tárgyévet követı év május
31-ig a kamara honlapján és a kamara lapjában nyilvánosságra kell hozni.
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Kkt. 183. § (1) A kamara harmadik ország könyvvizsgálói közfelügyeleti tevékenységében részt vevı illetékes hatósággal – az illetékes hatóság feladatkörében,
e törvény és a külön jogszabályok elıírásainak figyelembevételével – kizárólag az illetékes hatósággal kötött, viszonosságon alapuló megállapodás alapján folytat együttmőködést.

455. A kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló
cég a harmadik ország hatóságának könyvvizsgálati dokumentációkat, személyes adatokat közvetlenül nem adhat át, akkor sem, ha az alapszabály 451. pontjában részletezett elıírások teljesülnek.
Kkt. 183. § (3) A (2) bekezdés szerinti könyvvizsgálati
munkaanyagok és az azokkal összefüggı egyéb dokumentumok akkor adhatók át harmadik ország illetékes
hatóságának, ha azok olyan gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódnak, amely
a) a harmadik országban értékpapírt bocsátott ki,
vagy
b) olyan vállalatcsoport tagja, amelyrıl összevont
(konszolidált) éves beszámolót hoznak nyilvánosságra a
harmadik országban.

450. A viszonosság fennállása tekintetében a külpolitikáért felelıs miniszter állásfoglalása az irányadó.
451. Viszonossági megállapodás alapján harmadik
ország illetékes hatóságának könyvvizsgálói munkaanyagot, dokumentációt, más adatot, információt (e fejezeten belül együtt: könyvvizsgálati dokumentációk)
átadni akkor lehet, ha a kérelmezı hatóság a viszonossági megállapodás rendelkezéseinek megfelelıen
a) a könyvvizsgálati dokumentációk átadására irányuló kérelem célját megindokolja,
b) kérelmében nyilatkozik arról, hogy az általa foglalkoztatott vagy korábban foglalkoztatott személyek,
akik a könyvvizsgálati dokumentációkhoz hozzáférnek,
szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak,
c) kérelmében nyilatkozik arról, hogy a kért, illetve
kapott könyvvizsgálati dokumentációkat az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK/-Irányelv 29. cikkében
(Minıségbiztosítás), a 30. cikkében (Vizsgálatok és
szankciók rendszere) és a 32. cikkében (A közfelügyelet
alapelvei) részletezett követelményekkel egyenértékő
feladatainak ellátására használja fel.

X. fejezet FELÜGYELET
Törvényességi felügyelet
Kkt. 198. (1) A kamara felett a törvényességi felügyeletet a miniszter gyakorolja.
(2) A miniszter ellenırzi, hogy a kamara alapszabálya, egyéb önkormányzati szabályzatai megfelelnek-e a
jogszabályoknak, továbbá hogy a kamara szerveinek
határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt és az egyéb önkormányzati szabályzatokat.
456. A kamara elnöke megküldi a miniszternek a kamara alapszabályát és önkormányzati szabályzatait, valamint azok kiegészítését és módosítását, továbbá a küldöttgyőlés határozatait az elfogadásuk napjától számított
15 napon belül.

452. Személyi adatokat harmadik ország számára átadni a 95/46/EK IV. fejezetével (1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő
adatok nyilvánosságáról) összhangban lehet.
453. El kell utasítani a kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég birtokában lévı könyvvizsgálati dokumentációkra vonatkozó, harmadik ország illetékes hatóságától érkezı kérelmet, ha
a) a kért könyvvizsgálati dokumentációk kiszolgáltatása hátrányosan érinteni Magyar Köztársaság vagy az
Európai Közösség szuverenitását, biztonságát, közrendjét vagy
b) a Magyar Köztársaság hatóságai elıtt az adatszolgáltatással érintett kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég ellen – az adatszolgáltatás tárgyával összefüggésben – bírósági eljárás van folyamatban.

457. A kamara elnöksége javaslatot tesz a miniszternek azokra a kamarai tag könyvvizsgálókra, akik az
OSZB-ben képviselik a kamarát.
Kkt. 198. § (3) A miniszter a törvényességi felügyelet
keretében ellenırzi az okleveles könyvvizsgálói képzési
program és a szakmai vizsgáztatás gyakorlati végrehajtását.
458. A kamara elnöksége a miniszter egyetértésével
nevezheti ki az OKKT elnökét és tagjait [Kkt. 117. §
(2)], továbbá hagyhatja jóvá a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatát, valamint a
Kkt. 94. § (1) bekezdése szerinti vizsgabizottság elnökei
és tagjai névjegyzékét.

Kkt. 183. § (2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a
könyvvizsgáló cég birtokában lévı könyvvizsgálati munkaanyagok és az azokkal összefüggı egyéb dokumentumok csak kérelemre, az (1) bekezdés szerinti együttmőködés keretében, a kamarán keresztül adhatók át harmadik ország illetékes hatóságának.

459. A kamara kéri a külpolitikáért felelıs miniszter
állásfoglalását a viszonosság fennállásának tekintetében,
olyan esetben, amikor a természetes személy egy harmadik ország arra illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedély alapján kéri felvételét a kamara tagjai közé [Kkt. 13. § (1) b) pont].

454. A kérelem teljesítése tárgyában a kamara elnöke
által felhatalmazott alelnök jár el.

62

h) a minıségellenırzés követelményrendszerének
meghatározása, a minıségellenırzés szervezése, lefolytatása, értékelése, szankciók alkalmazása,
i) fegyelmi eljárások lefolytatása, szankciók alkalmazása.

Kkt. 198. § (4) A törvény alapján gyakorolt törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

Könyvvizsgálói közfelügyelet

464. A közfelügyeleti rendszert alkotó részelemek
közül a kamara által ellátott feladatokat a kamara bevételeibıl finanszírozza.

460. A kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer hatálya alá tartoznak. A rendszer feladata annak segítése és
ellenırzése, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet átlátható, ellenırizhetı, számon kérhetı keretek
között, a közérdek megfelelı érvényesítésével végezze,
illetve végzi-e.

465. A kamara együttmőködik a Könyvvizsgálói
Közfelügyeleti Bizottsággal, amikor az feladatkörében
eljárva vizsgálja és értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemeit, így különösen
a) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezését,
b) a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló
cégek, a minısített kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek, a harmadik országbeli könyvvizsgálók, a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók, a minıségellenırök nyilvántartásának vezetését,
c) a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a
belsı minıségellenırzésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítását, elfogadását,
d) a kamara etikai szabályzatának megalkotását, tartalmát,
e) a szakmai továbbképzési rendszer mőködését,
f) a minıségbiztosítási rendszer mőködését,
g) a fegyelmi eljárásokat, valamint
h) a más államok illetékes hatóságaival folytatott
együttmőködést, továbbá
i)
mindazon esetekben, amikor a bizottság a fentieken túlmenıen a Kkt.-ben feladatkörébe utalt tevékenységet végez. [Kkt. 189. § (1), (3), 194. § (1)]

461. A közfelügyeleti rendszer alkotó elemeit képezı
feladatokat részben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
részben a pénzügyminiszter által létrehozott Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság látja el.
462. A közfelügyeleti rendszer irányítását a kamarától független testület, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti
Bizottság látja el. A bizottság tagjait a Kkt.-ben meghatározott módon és idıtartamra a miniszter nevezi ki,
menti fel és biztosítja a mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok finanszírozásáról.
Kkt. 186. § (4) A bizottság tagjai feladatuk ellátása
során függetlenek, az e törvényben meghatározott feladatkörükben nem utasíthatóak.
Kkt. 186. § (5) A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság nem járhat el olyan ügyben, amelyben egyébként
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, vagy amelyben a kamarának kell eljárnia.

466. A kamara megküldi a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságnak a kamara alapszabályát és önkormányzati szabályzatait, továbbá azon határozatait, amelyekre a közfelügyelet kiterjed [Kkt. 194. § (2)].

463. A közfelügyeleti rendszert alkotó részelemek
közül a kamara látja el az alábbi feladatokat:
a) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység engedélyezése az Európai Gazdasági
Térség államai polgárainak, továbbá könyvvizsgáló cégeinek, valamint az engedélyek visszavonása,
b) harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók nyilvántartásba vétele, és törlésük a nyilvántartásból,
c) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének, valamint a szüneteltetést követıen a tevékenység újbóli engedélyezése,
d) kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég
Kkt. 49–52. §-ai szerinti minısítése, a minısítés visszavonása,
e) az okleveles könyvvizsgálói képzési program szabályozása, irányítása, felügyelete, a vizsgáztatási feladatok ellátása,
f) a könyvvizsgáló jelöltek képzése,
g) a szakmai kompetenciavizsga és a különbözeti
vizsga engedélyezése és lebonyolítása,

467. A közfelügyeleti rendszert alkotó részelemek
közül a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság által
végzett, az alapszabály 465. pontjában meghatározott
feladatok ellátásával kapcsolatos költségeket a bizottság
saját bevételeibıl finanszírozza (Kkt. 185. §).
468. Ha a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
rendkívüli minıségellenırzés lefolytatását kezdeményezi, azt a kamara díjmentesen teljesíti [Kkt. 166. § (2)].
469. A kamara – a Kkt. és külön jogszabályok elıírásainak figyelembevételével – együttmőködik az Európai
Gazdasági Térség államaiban a könyvvizsgálói közfelügyeleti tevékenység ellátására jogosult hatóságokkal,
azokkal – az illetékes hatóságok feladatkörébe tartozó –
adatokat, információkat cserélhet [Kkt. 180. § (1)].
470. A kamara harmadik ország könyvvizsgálói közfelügyeleti tevékenységében részt vevı illetékes hatósággal – az illetékes hatóság feladatkörében, a Kkt. és a
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bályzatainak a könyvvizsgálói közfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseit [Kkt. 77. § (1)].

külön jogszabályok elıírásainak figyelembevételével –
kizárólag az illetékes hatósággal kötött, viszonosságon
alapuló megállapodás alapján folytat együttmőködést. A
viszonosság fennállása tekintetében, a kamara kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelıs miniszter állásfoglalása az irányadó [Kkt. 183. § (1)].

473. A kamara nyilvántartásaiban a közfelügyeletért
felelıs szervek (hatóságok) neve és címe közérdekbıl
nyilvános adatok, amelyekrıl bárki tájékoztatást kaphat
[Kkt. 73. § (4)].

471. A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég a birtokában lévı könyvvizsgálati munkaanyagokat
és az azokkal összefüggı egyéb dokumentumokat a kamarán keresztül, kizárólag az illetékes hatósággal kötött,
viszonosságon alapuló együttmőködés keretében, és
csak akkor adhatja át harmadik ország illetékes hatóságának, ha
a) azok olyan gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódnak, amely
aa) a harmadik országban értékpapírt bocsátott ki
vagy
ab) olyan vállalatcsoport tagja, amelyrıl összevont
(konszolidált) éves beszámolót hoznak nyilvánosságra a
harmadik országban, és
b) a harmadik ország illetékes hatósága azt írásban
kifejezetten kéri.
A viszonosság fennállása tekintetében, a kamara kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelıs miniszter
állásfoglalása az irányadó [Kkt. 183. § (1)–(3)].

XI. fejezet HATÁLYBA LÉPTETİ ÉS
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetı rendelkezések
474. (1) Ez az alapszabály az alábbi a)–d) pontoka
(2) és (3) bekezdésbenban foglalt kivétellekkel 2008.
január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a kamara 2004. február 1. napján életbe léptetett – többször
módosított – alapszabálya hatályát veszti. A 2008.
május 17-én elfogadott módosítások 2008. július 1jén lépnek hatályba.
a) Az alapszabályban „Felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba” cím alatt beiktatott Kkt.
91. §-a (2) bekezdésének c) pontja 2009. január 1. napján lép hatályba.
b) Az alapszabályban „Együttmőködés más államok
illetékes hatóságaival” cím alatt beiktatott Kkt. 183. §-a
2008. június 28. napján lép hatályba.
c) A Kkt. 202. §-a 2007. július 1. napján lép hatályba,
d) (2) Az alapszabály 105. pontja az alapszabály hatályba lépésének napján, a kamara által nyilvántartott
könyvvizsgálókra 2009. január 1. napján lép hatályba.
(3) Az alapszabálynak a kamara szervezetére és mőködésére vonatkozó, V. fejezetében foglalt elıírásait – a
fıtitkárral és a fıtitkári hivatallal kapcsolatos 323–326.
pontokban foglaltak kivételével – 2008. január 1-jét
megelızıen is alkalmazni kell azzal, hogy a kamara területi szervezeteinek a kamara hatályos alapszabályában
meghatározott helyi szervezetek minısülnek, a kamara
fıtitkári hivatalának a kamara központi irodáját, a kamara fıtitkárának a kamara ügyvezetı igazgatóját, a
könyvvizsgáló cégeknek a bejegyzett könyvvizsgálói
társaságokat kell tekinteni.

Kkt. 46. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói
Közfelügyeleti Bizottsággal, ha megbízásának idıtartama alatt visszahívták vagy lemondott.
Kkt. 48. § (1) Jogszabály eltérı rendelkezésének hiányában a csoportkönyvvizsgáló felelıs a harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó által végzett könyvvizsgálói munka
dokumentációjának a közfelügyeleti funkciót gyakorló
szervhez – kérelemre – történı eljuttatásáért, ha az öszszevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplı valamely gazdálkodó tekintetében harmadik országbeli
könyvvizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó látta el a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet.
Kkt. 67. § (1) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség
megszegését közfelügyeleti hatáskörben kért, a minıségellenırzéshez, a fegyelmi eljárás lefolytatásához, a
közfelügyeleti hatáskör gyakorlásához szükséges és
arányos adatszolgáltatás teljesítése, a könyvvizsgálói
munkaanyagoknak a közfelügyeleti hatáskörben eljárók
rendelkezésére bocsátása. E tekintetben a közfelügyeleti
hatáskört gyakorló személyeket a kamarai tag könyvvizsgálóval, a könyvvizsgáló céggel azonos titoktartási
kötelezettség terheli.

Kkt. 202. § (1) A kamara köteles összhangba hozni
szervezetét, mőködését, szabályzatait e törvény elıírásaival, olyan módon, hogy azok 2008. január 1-jétıl megfeleljenek az e törvényben foglaltaknak. Ennek során e
törvénynek a kamara szervezetére, tisztségviselıire, mőködésére vonatkozó, 107–158. § ban foglalt elıírásait
2008. január 1-jét megelızıen is alkalmazni kell azzal,
hogy a kamara területi szervezeteinek a kamara 2007.
július 1-jén hatályos alapszabályában meghatározott
helyi szervezetei minısülnek. A kamara e törvénynek való megfelelés érdekében megalkotott új alapszabályát és
önkormányzati szabályzatait az újonnan megválasztott
testületek fogadják el azzal, hogy azok 2008. január 1jén lépnek hatályba.

472. A kamara által jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgálóra és harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodóra is alkalmazni kell a Kkt.-nek és a
kamara alapszabályának, továbbá önkormányzati sza-
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írások alapján kell eljárni azzal, hogy az eljárás eredményének megfelelı intézkedéseket a kamara jogosult
megtenni.

(2) A 120. § (6) bekezdésének alkalmazásakor az e
törvény elıírásai alapján betöltött tisztségeket kell figyelembe venni azzal, hogy a kamara 2007. július 1-jén
hivatalban lévı tisztségviselıi megbízatásuk megszőnése
után legfeljebb egy alkalommal tölthetik be ugyanazt a
tisztséget.
(3) Az e törvényben szabályozott módon létre kell
hozni a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságot, hogy
az 2008. január 1-jétıl elláthassa az e törvényben meghatározott feladatait.

Kkt. 205. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e
törvény hatálybalépésekor jogosult okleveles könyvvizsgálói képzést szervezni, olyan szakképzı helynek minısül, amely az engedélyét e törvény 81. §-a szerint szerezte meg. Az engedélyezés idıtartama az engedélyben
foglaltak szerint alakul, de nem tarthat tovább az e törvény hatálybalépésétıl számított öt évnél.
(2) Az a természetes személy, aki e törvény hatálybalépésekor jogosult okleveles könyvvizsgálói képzésben
oktatási tevékenységet végezni, olyan minısített oktatónak minısül, aki az engedélyét e törvény 87. §-a alapján
szerezte. Az engedélyezés idıtartama az engedélyben
foglaltak szerint alakul, de nem tarthat tovább az e törvény hatálybalépésétıl számított öt évnél.
(3) Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítı Bizottság elnökének, elnökhelyetteseinek és tagjainak kinevezése 2008. január 1-jén hatályát veszti.
(4) A Kkt. 34. §-ának (3) bekezdése alapján kinevezett vizsgabizottsági elnökök és vizsgáztatók e törvény
117. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint kinevezett
vizsgabizottsági elnököknek és tagoknak minısülnek. A
kinevezés idıtartama a kinevezésben foglaltak szerint
alakul.
(5) Az e törvény hatálybalépése elıtt hatályban lévı
rendelkezések szerint megkezdett okleveles könyvvizsgálói képzéssel megszerzett okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megfelel az e törvény 79. §-a szerinti okleveles
könyvvizsgálói szakképesítésnek.
(6) E törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontját nem
kell alkalmazni azokra az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezı természetes személyekre, akik az
e törvény hatálybalépése elıtt hatályban lévı rendelkezések szerint kezdték meg a kamarai tagság elıfeltételét
jelentı – az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzését követıen teljesítendı – szakmai gyakorlat
megszerzését.

Átmeneti rendelkezések
Kkt. 203. § (1) Az a természetes személy, aki e törvény hatálybalépésekor – a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrıl szóló
1997. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) elıírásai
alapján – a kamara tagja, olyannak minısül, mint akit e
törvény 11. §-a szerint vettek fel a kamara tagjai közé. A
kamara tagja 2008. március 31-ig köteles az e törvény
szerinti nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatait –
írásban, a kamara által meghatározott módon és formában – a kamara rendelkezésére bocsátani.
(2) Az a gazdasági társaság vagy szövetkezet, amely
e törvény hatálybalépésekor – a Kkt. elıírásai alapján –
bejegyzett könyvvizsgálói társaság, az e törvény 35. §-a
szerint engedélyezett könyvvizsgáló cégnek minısül. A
könyvvizsgáló cég 2008. március 31-ig köteles az e törvény szerinti nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatait – írásban, a kamara által meghatározott módon és
formában – a kamara rendelkezésére bocsátani.
(3) Az a természetes személy, akinek e törvény hatálybalépésekor – a Kkt. elıírásai alapján – a kamarai
tagsága szünetel, olyan e törvény szerinti kamarai tagnak minısül, aki e törvény 26. §-a szerint szünetelteti a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.
(4) Az e törvény hatálybalépésekor érvényben lévı, a
Kkt. 10. §-ának (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói
igazolványokhoz ugyanazon jogok és kötelezettségek
kapcsolódnak, mint az e törvény 16. §-a alapján kiállított igazolványokhoz.
(5) Az e törvény hatálybalépésekor érvényben lévı, a
Kkt. 18. §-a szerinti igazolásokhoz ugyanazon jogok és
kötelezettségek kapcsolódnak, mint az e törvény 34. §-a
alapján kiállított igazolásokhoz.
(6) Ha a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló
cég e törvény hatálybalépésekor rendelkezett a 49. §
szerinti – érvényes – minısítéssel (szerepelt a kamara
vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által e
célból vezetett nyilvántartásban), e minısítést az e törvény 50. §-a szerint megszerzett minısítésnek kell tekinteni.

Kkt. 206. § 2008. január 1. és 2008. december 31.
között az okleveles könyvvizsgálói képzési programba az
vehetı fel, aki – az e törvényben elıírt egyéb feltételek
mellett – számviteli, pénzügyi, ellenırzési szakterületen
a 91. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti végzettség
megszerzését követıen, de a felvételi kérelmének benyújtását megelızı három éven belül teljesített legalább
két éves, igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Kkt. 207. § (1) A Kkt. elıírásai alapján indított, e
törvény hatálybalépésekor folyamatban lévı eljárásokra
(ideértve az okleveles könyvvizsgálói képzési programban való részvételt is) az eljárás indulásakor hatályban
lévı elıírásokat kell alkalmazni.
(2) Az e törvény hatálybalépése elıtt jogerıre emelkedett etikai büntetéshez főzıdı hátrányos jogkövetkezményekre az etikai büntetés kiszabásakor hatályban volt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

Kkt. 204. § E törvény hatálybalépésének napjától a
kamara jogosult a 49. § szerinti minısítések megadására, visszavonására, illetve a kapcsolódó nyilvántartások
vezetésére. A 2007. december 31-én folyamatban lévı
minısítési eljárásokban (felvétel a névjegyzékbe, törlés
a névjegyzékbıl) a 2007. december 31-én hatályos elı-
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(3) A kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló
cégnél az e törvény hatálybalépése elıtt lefolytatott minıségellenırzés eredménye mindaddig irányadó, amíg
nála e törvény szerint minıségellenırzést nem folytatnak le.
Kkt. 208. § (1) E törvény hatálybalépését követıen,
ahol jogszabály a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és
a könyvvizsgálói tevékenységrıl szóló” törvényre hivatkozik, azon e törvény rendelkezéseit kell érteni.
(2) E törvény hatálybalépését követıen, ahol jogszabály „könyvvizsgáló”, „független könyvvizsgáló” kifejezést alkalmaz, az alatt – értelemszerően – az e törvény
szerinti kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget
kell érteni.
(3) E törvény hatálybalépését követıen, ahol jogszabály „könyvvizsgálói társaság” kifejezést alkalmaz, az
alatt az e törvény szerinti könyvvizsgáló céget kell érteni.

Jegyzetek
1

-86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjérıl
1. § E rendelet alkalmazásában
b) biztonsági okmány: a természetes és jogi személyekkel,
tárgyakkal, objektumokkal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévı olyan irat, amely tulajdonosának (birtokosának)
személyét hitelesen igazolja, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését teszi lehetıvé, amenynyiben az irat jogszerőtlen, illetve rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági-bőnügyi, igazgatási
vagy egyéb nemzetgazdasági érdekeket súlyosan sérthet. A
biztonsági okmányok körét a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
2

-Biztosító: az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi
szabályozás, illetve valamely hatályos tagállami szabályozás
szerint biztosítási és azzal közvetlenül összefüggı tevékenységre jogosult; [Bit. 3. § (1) 10. pont]
3

-Pénzügyi intézmény a hitelintézet (Hpt. 5. §), illetve a
pénzügyi vállalkozás (Hpt. 6 §).
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