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24. § (3) A könyvvizsgálói társaságok bejegyzésének és törlésének eljárási szabályait a kamara külön szabályzatban
határozza meg.
A Magyar Könyvvizsgáló Kamara küldöttgyűlése - figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói
tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény (továbbiakban: Kktv .) 39. § a.) pontja által biztosított hatáskörére
valamint a 24. § (3) bekezdésében rögzített felhatalmazásra - a könyvvizsgáló társaságok kamarai nyilvántartásba
vételére és annak megszüntetésére vonatkozó eljárási szabályokat az alábbiakban részletezettek szerint állapítja meg:
I. fejezet: A könyvvizsgáló társaságok bejegyzése
18. § A kamara a könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult - a 19. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő
- társaságokat nyilvántartásba veszi, és a bejegyzésről igazolást ad.
1. E szabályzat alkalmazásában - a Kktv. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - könyvvizsgáló társaság az
a gazdasági társaság vagy szövetkezet, amely a Kktv. 19. § a)-d) pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel, és amelyet
ennek megfelelően a Felvételi Bizottság bejegyzett könyvvizsgálói társaságként nyilvántartásba vesz.
2. A könyvvizsgáló társaság nyilvántartásba vételi kérelmét önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője, illetőleg
meghatalmazással igazolt jogi képviselője terjeszti elő, melyről a Kamara Felvételi Bizottsága dönt.
3. A nyilvántartásba vétel nem keletkeztet kamarai tagsági viszonyt.
19. § Könyvvizsgálói társaság (1. §) keretében könyvvizsgálói tevékenység abban az esetben folytatható, ha
a) gazdasági társaság vagy szövetkezet cégbíróságon bejegyzett, illetőleg cégbírósági bejegyzésre benyújtott
tevékenységi körében csak a 26. és 27. § szerinti tevékenységet jelölték meg,
b) kamarai tagok végzik a könyvvizsgálói tevékenységet, készítik a könyvvizsgálói jelentést, látják el záradékkal a
számviteli dokumentumokat,
c) a szavazati jogok többségével a kamarai tagok, illetőleg a tulajdonos országában bejegyzett könyvvizsgálói
társaságok rendelkeznek,
d) vezető tisztségviselői között többségben vannak azok a kamarai tagok, akiknek a kamarai tagsága nem szünetel.
20. § (1) A könyvvizsgálói társaság a kamara felvételi bizottságától kéri - a feltételek teljesülését igazoló okirat
bemutatásával - a könyvvizsgálói tevékenységre való jogosultság elismerését. A feltételek meglétét a felvételi
bizottság ellenőrzi.
(2) A felvételi bizottság a kérelem benyújtását követő 60 napon belül köteles a bejegyzés tárgyában határozatot hozni
és azt a kérelmezővel a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban közölni.
(3) A bejegyzés elutasítását - a 19. § szerinti feltételek hiányára hivatkozással - írásban meg kell indokolni.
(4) Az elutasító határozat ellen a 7. § (3)-(5) bekezdése szerint van helye jogorvoslatnak
4. A könyvvizsgáló társaság könyvvizsgálói tevékenységre való jogosultságának elismerése a Felvételi Bizottság
hatásköre. Ennek gyakorlása során a Bizottság a Felvételi Szabályzat 2. számú mellékletében foglaltakat és a
kapcsolódó dokumentumokat ellenőrzi.
5. Amennyiben a kérelmező a nyilvántartásba vételi kérelméhez a megkívánt mellékleteket nem, vagy hiányosan
csatolta, a hiányok pótlására őt írásban, határidő tűzése mellett fel kell hívni. Az írásba foglalt és tértivevénnyel
megküldött hiánypótlási felhívásban pontosan meg kell jelölni, hogy mely hiányokat kell a kérelmezőnek pótolnia. A
hiánypótlási határidőt napokban és úgy kell megállapítani, hogy az elegendő legyen a megjelölt hiány pótlására. A
hiánypótlási határidő 30 napnál hosszabb nem lehet.

6. A kérelem elutasítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a.) a kérelmező a nyilvántartásba vételi kérelme elbírálásához szükséges okiratokat nem, vagy hiányosan csatolta, és a
hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül letelt, vagy
b.) a kérelmező által csatolt iratokból egyértelműen megállapítható, hogy a társaság nem felel meg a Kktv. 19. §-ában
részletezett feltételeknek.
Amennyiben a Bizottság a kérelmet az a.) pontban foglaltak szerint utasította el, az nem akadálya annak, hogy a
kérelmező kérelmét bármikor szabályszerűen újra benyújtsa.
7. A nyilvántartásba vétel tárgyában a Felvételi Bizottság kizárólag testületi ülésen hozhat határozatot.
8. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell felvételének pontos helyét és
idejét, a jelenlévők megnevezését, a napirendi pontokat, az egyes napirendi pontok tárgyalása során elhangzottak
rövid kivonatát és az azok tárgyában hozott döntést. A jegyzőkönyvet annak lezárását követően a Bizottság
valamennyi jelenlévő tagja aláírja.
9. A Bizottságnak a nyilvántartásba vételi kérelem tárgyában hozott határozatát azonnal, de legkésőbb 3 napon belül
írásba kell foglalni. A határozat rendelkező részből és indokolásból áll. A rendelkező résznek tartalmaznia kell a
nyilvántartásba vételt kérő társaság nevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, ügyvezetőjének nevét, a nyilvántartásba
vétel tárgyában hozott döntést, valamint arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a döntés ellen van-e helye fellebbezésnek,
az milyen határidőn belül, hol és kinek címezve terjeszthető elő. A határozat indokolásának tartalmaznia kell
mindazokat a tényeket, amelyekre a Bizottság a döntését alapozta. A határozatot a Bizottság elnöke írja alá.
10. A határozatot úgy kell meghozni, hogy az alakilag és tartalmilag megfeleljen jelen szabályzat, a Kamara Felvételi
Szabályzata és Alapszabálya , a Kktv . és az Áe . vonatkozó rendelkezéseinek.
11. Az írásbeli közlés tényét - tértivevény alkalmazásával - a bejegyzési kérelmet előterjesztő személy ( 2. pont)
aláírásával kell igazoltatni.
7. § (3) A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a kamara elnökségéhez (a
továbbiakban: elnökség) fellebbezhet.
12. A fellebbezést - a Kamara Elnökségéhez címezve - a Felvételi Bizottsághoz kell benyújtani.
13. A Felvételi Bizottság a fellebbezést - véleményének csatolásával - 15 napon belül felterjeszti az Elnökséghez.
7. § (4) Az elnökség a fellebbezés kérdésében 60 napon belül határoz, és határozatát a meghozatalát követő 15 napon
belül a kérelmezővel írásban közli.
14. A 60 napon határidőt a fellebbezésnek a Felvételi Bizottsághoz történő beérkezésétől kell számítani.
15. A határozat tartalmára vonatkozóan a 10. pontban foglaltak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy annak
tartalmaznia kell a felülvizsgált I. fokú határozat számát, valamint azt, hogy a határozat ellen további fellebbezésnek
helye nincs, továbbá tájékoztatni kell a kérelmezőt a bírói út igénybevételének lehetőségéről. A határozatot a Kamara
elnöke írja alá, annak írásbeli közlésére pedig a 11. pontban foglaltak az irányadóak.
7. § (5) Az elnökségnek a fellebbezést elutasító határozata ellen a kérelmező a kézhezvételtől számított 30 napon belül
keresettel fordulhat a bírósághoz.
16. Az Elnökség határozata, mint közigazgatási határozat elleni kereseti kérelmet a Fővárosi Bíróságnál, mint
közigazgatási bíróságnál, és csak jogszabálysértésre való hivatkozással lehet előterjeszteni.
21. § (1) Ha a kölcsönös elismerés nemzetközi szerződés szerinti feltételei teljesülnek, vagy a viszonossági gyakorlat
fennáll, akkor az 5. § szerint a kamara tagja lehet a külföldön bejegyzett természetes személy könyvvizsgáló, a 18. §
szerint a kamara nyilvántartásba veszi a külföldön bejegyzett könyvvizsgálói társaságot is.
(2) Amennyiben a külföldön bejegyzett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgálói társaság kölcsönös elismerésének feltételeit
nemzetközi szerződés nem rendezi, a viszonossági gyakorlatot a pénzügyminiszter a külügyminiszterrel egyetértésben
- a kamara véleményének kikérése után - tájékoztatóban közzéteszi.
17. A Kktv. 21. §-ában írt feltételek vizsgálata és a döntés meghozatala a Felvételi Bizottság feladata.
18. A Felvételi Bizottság a nemzetközi szerződés, a viszonossági gyakorlat, illetőleg a pénzügyminiszter és a
külügyminiszter tájékoztatója szerint jár el.

II. fejezet: A bejegyzett könyvvizsgálói társaság törlése a nyilvántartásból
23. § A bejegyzett könyvvizsgálói társaság köteles:
a) a nyilvántartásba vételért és a nyilvántartás vezetéséért éves hozzájárulást fizetni,
b) 30 napon belül a kamarához bejelenteni, ha a 19. §-ban előírt feltételekben változás következett be,
c) kettős könyvvitelt vezetni és annak előírásai szerint készített éves beszámolóját nyilvánosságra hozni.
24. § (2) A bejegyzett könyvvizsgálói társaságot a nyilvántartásból törölni kell, ha
a) nem felel meg a 19. §-ban meghatározott feltételeknek,
b) nem teljesítette a 23. §-ban meghatározott kötelezettségét, vagy
c) a társaságot a cégbíróságon nem jegyezték be, illetőleg a cégnyilvántartásból törölték.
19. A könyvvizsgáló társaságot a Kktv. 24. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően saját kifejezett kérésére is
törölni kell a nyilvántartásból.
20. Könyvvizsgáló társaságot - a 19. pontban megjelölt eset kivételével - csak elnökségi határozattal lehet a
nyilvántartásból törölni. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalma megegyezik a 9. pontban
foglaltakkal.
21 . Az Elnökség határozati javaslatát a fegyelmi megbízott terjeszti elő.
22. Az Elnökség nyilvántartásból történő törlésről hozott határozatának alaki és tartalmi kellékei, valamint írásba
foglalásának feltételei megegyeznek a 9. pontban körülírt határozatéval, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezési jogra
való felhívás helyett a bírói út igénybevételének lehetőségére kell felhívni a figyelmet. A határozatot a Kamara elnöke
írja alá, kézbesítésének határidejére és módjára a Kktv. 20. § (2) bekezdésében és jelen szabályzat 11. pontjában
foglaltak az irányadók.
24. § (4) A nyilvántartásból való törlést kimondó elnökségi határozat ellen a könyvvizsgálói társaság a határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságnál keresettel élhet.
23. Az Elnökség határozata, mint közigazgatási határozat elleni kereseti kérelmet a 16. pontban részletezettek szerint
lehet előterjeszteni.
24. A bejegyzett könyvvizsgálói társaság nyilvántartásból való törlése a Kamara hivatali szervezetének feladata.

