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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyûlése – fi-
gyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a
könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló 1997. évi LV. tör-
vény (a továbbiakban: kktv.) 39. §-ának a) pontja által
biztosított hatáskörére – a könyvvizsgálói társaságok ka-
marai nyilvántartásba vételére és annak megszüntetésé-
re vonatkozó eljárási szabályokat az alábbiakban részle-
tezettek szerint állapítja meg.* 

I. fejezet: 
A könyvvizsgálói társaságok bejegyzése 

18. § (1) A kamara a könyvvizsgálói tevékenység végzésé-
re jogosult – a 19. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ – társaságokat nyilvántartásba veszi, és a
bejegyzésrõl igazolást ad.

1. E szabályzat alkalmazásában – a kktv. 1. §-ának
(1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel –
könyvvizsgálói társaság az a gazdasági társaság vagy
szövetkezet, amely a kktv. 19. §-ának a)–d) pontjai-
ban foglalt feltételeknek megfelel, és amelyet ennek
megfelelõen a felvételi bizottság bejegyzett könyv-
vizsgálói társaságként nyilvántartásba vesz. 

2. A könyvvizsgálói társaság nyilvántartásba véte-
li kérelmét önálló képviseleti joggal rendelkezõ
ügyvezetõje, illetve meghatalmazással igazolt jogi
képviselõje a felvételi szabályzat 2. számú melléklet
szerinti adatlap felhasználásával terjesztheti elõ a
helyi szervezethez. A helyi szervezet elnöke vélemé-
nyének csatolásával juttatja el a kérelmet a felvételi
bizottsághoz. A könyvvizsgálói társaság nyilvántar-
tásba vételérõl a felvételi bizottság dönt.

A kérelmezõnek a nyilvántartásba vételi kérelem
benyújtásáig hitelt érdemlõen (postai csekk vagy át-
utalási megbízás másolatának becsatolásával) iga-
zolnia kell, hogy a kktv. 24/A. §-a szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat befizette. 

3. A nyilvántartásba vétel nem keletkeztet kama-
rai tagsági viszonyt.

18. § (2)  Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a könyvvizsgálói társaság nevét,
b) a könyvvizsgálói társaság nyilvántartási számát,
c) az igazolás sorszámát, érvényességét,
d) a kamara elnökének aláírását.

19. § Könyvvizsgálói társaság (1. §) keretében könyvvizs-
gálói tevékenység abban az esetben folytatható, ha

a) gazdasági társaság vagy szövetkezet cégbírósá-

gon bejegyzett, illetõleg cégbírósági bejegyzésre
benyújtott tevékenységi körében csak a 26. és
27. § szerinti tevékenységet jelölték meg,

b) kamarai tagok végzik a könyvvizsgálói tevé-
kenységet, készítik a könyvvizsgálói jelentést,
látják el záradékkal a számviteli dokumentu-
mokat,

c) a szavazati jogok többségével a kamarai tagok,
illetõleg a tulajdonos országában bejegyzett
könyvvizsgálói társaságok rendelkeznek,

d) vezetõ tisztségviselõi között többségben van-
nak azok a kamarai tagok, akiknek a kamarai
tagsága nem szünetel.

20. § (1) A könyvvizsgálói társaság a kamara felvételi bi-
zottságától kéri – a feltételek teljesülését igazoló ok-
irat bemutatásával – a könyvvizsgálói tevékenységre
való jogosultság elismerését. A feltételek meglétét a
felvételi bizottság ellenõrzi.
(2) A felvételi bizottság a kérelem benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül köteles a bejegyzés tárgyában
határozatot hozni és azt a kérelmezõvel a határo-
zat meghozatalát követõ 15 napon belül írásban
közölni.
(3) Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a felvé-
teli bizottság a kérelem beérkezésétõl számított 30
napon belül – megfelelõ határidõ megjelölésével és a
mulasztás következményeire történõ figyelmeztetés
mellett – a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel.
(4) A bejegyzés elutasítását (megtagadását) – a
19. § szerinti feltételek hiányára, illetve a 24/A. §
szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének
elmulasztására hivatkozással – írásban meg kell
indokolni.
(5) A határozat ellen a 7. § (4)–(6) bekezdése sze-
rint van helye jogorvoslatnak.

4. A könyvvizsgálói társaság könyvvizsgálói tevé-
kenységre való jogosultságának elismerése a felvé-
teli bizottság hatásköre. Ennek gyakorlása során a
bizottság a felvételi szabályzat 2. számú mellékleté-
ben foglaltakat és a kapcsolódó dokumentumokat
ellenõrzi. 

5. Amennyiben a bizottság megállapítja, hogy a
kérelmezõ a nyilvántartásba vételi kérelme elbírálá-
sához szükséges mellékleteket nem vagy hiányosan
csatolta, úgy a kérelem beérkezésétõl számított 30
napon belül – a hiányok megjelölése és megfelelõ
határidõ kitûzése mellett – írásban felhívja a kérel-
mezõt a hiányok pótlására azzal, hogy ennek elma-
radása kérelme elutasítását vonja maga után. Az
írásba foglalt hiánypótlási felhívásban a bizottság-
nak pontosan meg kell jelölni, hogy mely hiányos-
ságokat kell a kérelmezõnek pótolnia. A hiánypótlá-
si határidõt napokban és úgy kell megjelölni, hogy
az elegendõ legyen a hiányok pótlására. A hiánypót-
lási határidõ 30 napnál hosszabb nem lehet.
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6. A kérelem elutasítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha 

a) a kérelmezõ a nyilvántartásba vételi kérel-
me elbírálásához szükséges okiratokat
nem vagy hiányosan csatolta, illetve az
igazgatási-szolgáltatási díj befizetését nem
igazolta, és a hiánypótlási felhívásban
megjelölt határidõ eredménytelenül letelt,
vagy

b) a kérelmezõ által csatolt iratokból egyér-
telmûen megállapítható, hogy a társaság
nem felel meg a kktv. 19. §-ában részlete-
zett feltételeknek. 

Amennyiben a bizottság a kérelmet az a) pontban
foglaltak szerint utasította el, az nem akadálya an-
nak, hogy a kérelmezõ kérelmét bármikor szabály-
szerûen újra benyújtsa. 

7. A nyilvántartásba vétel tárgyában a felvételi bi-
zottság kizárólag testületi ülésen hozhat határozatot.

8. A bizottság ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíte-
ni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell felvételének
pontos helyét és idejét, a jelenlévõk megnevezését,
a napirendi pontokat, az egyes napirendi pontok
tárgyalása során elhangzottak rövid kivonatát és az
azok tárgyában hozott döntést. A jegyzõkönyvet an-
nak lezárását követõen a bizottság valamennyi je-
lenlévõ tagja aláírja. 

9. A bizottságnak a nyilvántartásba vételi kérelem
tárgyában hozott határozatát azonnal, de legkésõbb
3 napon belül írásba kell foglalni. A határozat ren-
delkezõ részbõl és indokolásból áll. A rendelkezõ
résznek tartalmaznia kell a nyilvántartásba vételt
kérõ társaság nevét, cégjegyzékszámát, székhelyét,
ügyvezetõjének nevét, a nyilvántartásba vétel tár-
gyában hozott döntést, valamint arra vonatkozó tá-
jékoztatást, hogy a döntés ellen van-e helye felleb-
bezésnek, az milyen határidõn belül, hol és kinek
címezve terjeszthetõ elõ. A határozat indokolásának
tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, amelyekre
a bizottság a döntését alapozta. A határozatot a bi-
zottság elnöke írja alá. 

10. A határozatot úgy kell meghozni, hogy az ala-
kilag és tartalmilag megfeleljen jelen szabályzat, a
kamara felvételi szabályzata és alapszabálya, a kktv.
és a ket. vonatkozó rendelkezéseinek. 

11. Az írásbeli közlés tényét – tértivevény alkal-
mazásával – a bejegyzési kérelmet elõterjesztõ sze-
mély (2. pont) aláírásával kell igazoltatni. 

7. § (4) A kérelmezõ a határozat ellen a kézhezvételtõl
számított 30 napon belül a kamara elnökségéhez (a
továbbiakban: elnökség) fellebbezhet. A fellebbezést
a felvételi bizottsághoz kell benyújtani.

12. A fellebbezést – a kamara elnökségéhez cí-
mezve – a felvételi bizottsághoz kell benyújtani. 

13. A felvételi bizottság a fellebbezést – vélemé-
nyének csatolásával – 15 napon belül felterjeszti az
elnökséghez. A fellebbezés díja a kktv. 24/A. §-a (2)
bekezdésében megállapított igazgatási szolgáltatási
díj 50%-a. Amennyiben az elnökség a fellebbezés-
nek helyt adva a felvételi bizottság határozatát
megváltoztatja, úgy a jogorvoslati eljárásban befi-
zetett igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezõnek
visszajár.  

7. § (5) Az elnökség a fellebbezés kérdésében 60 napon
belül határoz, és határozatát a meghozatalt követõ 15
napon belül a kérelmezõvel írásban közli.

14. Az elnökség a fellebbezés kérdésében 60 na-
pon belül határoz. A 60 napos határidõt a fellebbe-
zésnek a felvételi bizottsághoz történõ beérkezésé-
tõl 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 el-
len további fellebbezésnek helye nincs, továbbá tá-
jékoztatni kell a kérelmezõt a bírói út igénybevéte-
lének lehetõségérõl. A határozatot a kamara elnöke
írja alá, annak írásbeli közlésére pedig a 11. pont-
ban foglaltak az irányadók. 

7. § (6) Az elnökség határozata ellen a kérelmezõ a kéz-
hezvételtõl számított 30 napon belül keresettel fordul-
hat a bírósághoz.

16. Az elnökségnek a fellebbezést elutasító hatá-
rozata ellen a kérelmezõ a kézhezvételtõl számí-
tott 30 napon belül keresettel fordulhat a bíróság-
hoz. Az elnökség határozata – mint közigazgatási
határozat – elleni kereseti kérelmet a Fõvárosi Bí-
róságnál – mint közigazgatási bíróságnál – és csak
jogszabálysértésre való hivatkozással lehet elõter-
jeszteni.

21. § (1) Ha a kölcsönös elismerés nemzetközi szerzõdés
szerinti feltételei teljesülnek vagy a viszonossági gya-
korlat fennáll, akkor az 5. § szerint a kamara tagja le-
het a külföldön bejegyzett természetes személy
könyvvizsgáló, a 18. § szerint a kamara nyilvántartás-
ba veszi a külföldön bejegyzett könyvvizsgálói társa-
ságot is.
(2) Amennyiben a külföldön bejegyzett könyvvizsgá-
ló vagy könyvvizsgálói társaság kölcsönös elismeré-
sének feltételeit nemzetközi szerzõdés nem rendezi,
a viszonossági gyakorlatot a pénzügyminiszter a kül-
ügyminiszterrel egyetértésben – a kamara vélemé-
nyének kikérése után – tájékoztatóban közzéteszi.
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17. A kktv. 21. §-ában írt feltételek vizsgálata és a
döntés meghozatala a felvételi bizottság feladata.

18. A felvételi bizottság a nemzetközi szerzõdés, a
viszonossági gyakorlat, illetve a pénzügyminiszter
és a külügyminiszter tájékoztatása szerint jár el.

21/A. § A könyvvizsgálói társaságok nyilvántartása – a
bejegyzett társaságokra vonatkozóan – a követke-
zõ adatokat tartalmazza:
a) nyilvántartási szám,
b) név,
c) cím (székhely),
d) telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím,
e) intézményi minõsítés,
f) a társaság keretében könyvvizsgálói tevékenysé-

get végzõ kamarai tag(ok) neve, címe,
g)a tulajdonosok, vezetõ tisztségviselõk neve, cí-

me, a tulajdonosok tulajdonrésze, szavazati jo-
gának mértéke,

h) tevékenységi kör, továbbá
i) a minõség-ellenõrzéssel, valamint a hozzájáru-

lási díj fizetésével kapcsolatos adatok.

22. § A bejegyzett könyvvizsgálói társaság jogosult:
a) könyvvizsgálói tevékenységet folytatni a 19. §-

ban foglaltak figyelembevételével,
b) tanácskozási joggal részt venni a székhelye sze-

rint illetékes helyi szervezet ülésein,
c) részt venni a kamara által a tagok részére szer-

vezett rendszeres továbbképzésben.

II. fejezet: 
A bejegyzett könyvvizsgálói társaság 

törlése a nyilvántartásból 

23. § A bejegyzett könyvvizsgálói társaság köteles:
a) a nyilvántartás vezetéséért éves hozzájárulást

fizetni,
b) 30 napon belül a kamarához bejelenteni, ha a

19. §-ban elõírt feltételekben változás követke-
zett be,

c) kettõs könyvvitelt vezetni és annak elõírásai
szerint készített éves beszámolóját nyilvános-
ságra hozni.

24. § (1) A bejegyzett könyvvizsgálói társaság által fizeten-
dõ éves hozzájárulást a kamara küldöttgyûlése hatá-
rozza meg.

(2) A bejegyzett könyvvizsgálói társaságot a nyil-
vántartásból törölni kell, ha
a) nem felel meg a 19. §-ban meghatározott feltéte-

leknek,
b) nem teljesítette a 23. §-ban meghatározott köte-

lezettségét, vagy

c) a társaságot a cégbíróságon nem jegyezték be,
illetõleg a cégnyilvántartásból törölték.

(3) Hatályát vesztette 2005. november 1-jével.

19. A könyvvizsgálói társaságot a kktv. 24. §-ának
(2) bekezdésében foglaltakon túlmenõen saját kife-
jezett kérésére is törölni kell a nyilvántartásból. 

20. könyvvizsgálói társaságot – a 19. pontban
megjelölt eset kivételével – csak elnökségi határo-
zattal lehet a nyilvántartásból törölni. Az elnökségi
ülésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek tar-
talma megegyezik a 9. pontban foglaltakkal.

21 . Az elnökség határozati javaslatát a fegyelmi
megbízott terjeszti elõ. 

22. Az elnökség nyilvántartásból történõ törlésrõl
hozott határozatának alaki és tartalmi kellékei, vala-
mint írásba foglalásának feltételei megegyeznek a 9.
pontban körülírt határozatéval, azzal az eltéréssel,
hogy a fellebbezési jogra való felhívás helyett a bí-
rói út igénybevételének lehetõségére kell felhívni a
figyelmet. A határozatot a kamara elnöke írja alá,
kézbesítésének határidejére és módjára a kktv. 20. §-
ának (2) bekezdésében és jelen szabályzat 11. pont-
jában foglaltak az irányadók. 

24.§ (4) A nyilvántartásból való törlést kimondó elnökségi
határozat ellen a könyvvizsgálói társaság a határozat
kézhezvételétõl számított 30 napon belül a bíróságnál
keresettel élhet.
(5) A nyilvántartásból történõ törlést követõen az
érintett társaság adatait a kamara 10 évig köteles
megõrizni.

23. Az elnökség határozata – mint közigazgatási
határozat – elleni kereseti kérelmet a 16. pontban
részletezettek szerint lehet elõterjeszteni. 

24. A bejegyzett könyvvizsgálói társaság nyilván-
tartásból való törlése a kamara hivatali szervezeté-
nek feladata.

III. fejezet: 
hatálybalépés

25. Ezt a szabályzatot, annak kamarai küldött-
gyûlés általi elfogadását követõen a Számvitel, Adó,
Könyvvizsgálat címû folyóiratban közzé kell tenni.
Hatályba 2006. február 1. napjával lép azzal, hogy a
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó rendel-
kezéseit a 2005. november 1-jét követõen indult
ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkal-
mazni.
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