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A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügye-
letrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
kktv) 111. §-ának e) pontja és 112. §-ának h) pontja
alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiak-
ban: kamara) küldöttgyûlése a kktv 4. §-a (6) bekezdé-
sének i) pontjában foglaltak végrehajtására a kamara
egyeztetõ testületérõl és jogsegélyszolgálatáról a kö-
vetkezõ szabályzatot alkotja.

I. rész
AZ EGYEZTETÕ TESTÜLET

I. fejezet
Az egyeztetõ testület mûködtetésének célja,
a testület segítségét kérõk köre, a testület

elé vihetõ vita

1. Az egyeztetõ testület (a továbbiakban: testület) a ka-
marán belül mûködtetett állandó fórum, amelynek cél-
ja elõsegíteni a kamarai tagok egymás közötti, valamint
a kamarai tagok és a nem kamarai tagok (a továbbiak-
ban: fél, illetve felek) közötti szakmai természetû viták
(a továbbiakban: vita) megállapodással/egyezséggel, a
felek által elfogadott közös szakmai állásponttal (mind-
ezek együtt a továbbiakban: vitát rendezõ megállapo-
dás) történõ rendezését, a felek jogainak, kötelezettsé-
geinek, illetve érdekeinek gyors és hatékony érvénye-
sítését.

2. A szabályzat alkalmazásában kamarai tag: a kktv 
2. §-ának 13. pontjában írt kamarai tag könyvvizsgáló.

3. A szabályzat e részének alkalmazásában nem kama-
rai tag: kamarai tagnak nem minõsülõ természetes sze-
mély, könyvvizsgáló cégnek (kktv 2. §-ának 14. pontja)
nem tekintendõ gazdálkodó szervezet (kktv 2. §-ának
6–7. pontja), akivel/amellyel a kamarai tagnak bármely
jogviszony alapján, vagy e nélkül is a 4. pont szerinti
vitája keletkezett.

4. A szabályzat e részének alkalmazásában vita az,
amely bármely módon és formában összefüggésbe
hozható a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységgel (kktv 2. §-ának 25. pontja) és
az egyéb szakmai szolgáltatással (kktv 3. §-a), feltéve,
hogy a vita tárgyával kapcsolatban nem áll fenn az 
5. pontban írt esetek valamelyike, vagy a 6. pontban
foglaltak nem teszik kizárttá a vita rendezéséhez a tes-
tület segítségének kérését.

5. A szabályzat e részének alkalmazásában nem minõ-
sül vitának, ha annak tárgyában  

a) a kamarai tag vagy könyvvizsgáló cége ellen fe-
gyelmi eljárást folytatnak, 

b) a kamarai tagnál vagy könyvvizsgáló cégénél mi-
nõség-ellenõrzést folytatnak, 

c) a vita rendezését szolgáló egyéb eljárás (például
a közvetõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. tör-
vény alapján polgári jogvita rendezését szolgáló
mediációs eljárás) van folyamatban, 

d) a kamarai tag vagy könyvvizsgáló cége és a ka-
mara között áll fenn vita, és ezzel kapcsolatban
igénylik a testület segítségét,

e) a vita rendezését jogszabály kizárja vagy korlá-
tozza.

6. Az 5. pontban írt eljárásokban elbírált ügyben a tes-
tület segítségével vita rendezésének nincs helye.

7. A testület jogosult arra, hogy az 5. pontban írtak kö-
zül azoknak az eljárásoknak a tényét ellenõrizze, ame-
lyek a kamara megfelelõ nyilvántartása alapján megál-
lapíthatók.

II. fejezet
A testület jogállása, tagsága, 

személyi feltételei

8. A testület a kamara országos hatáskörû, önálló jogi
személyiséggel nem rendelkezõ központi szervezete.

9. A testület 7 természetes személybõl áll. A testület-
nek határozatlan idõre szólóan hivatalból tagja a ka-
mara fõtitkára, aki egyben a testület elnöke. A testü-
let további 6 tagját a kamara tagjai közül a kamara 
elnöksége választja (e tagok a továbbiakban: válasz-
tott tagok).

10. A testület választott tagjainak megbízása 4 évre
szól. A korábbi tagok újraválaszthatók.

11. A testület választott tagjainak sorában legalább 
1 személynek minõsített kamarai tag könyvvizsgálónak
(kktv 49. §-a) kell lennie.

12. A testület tevékenységét a testület elnöke irányítja.
A testület és elnökének tevékenységét a kamara elnö-
ke közvetlenül felügyeli.

13. A testületnek választott tagja az a személy lehet, aki
megfelel a következõ feltételeknek: 

a) megfelelõ elméleti ismeretekkel és legalább 5 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységgel és az egyéb szakmai szolgáltatással
összefüggõ kérdéskörökben,

b) a minõsített kamarai tag könyvvizsgáló esetében
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megfelelõ elméleti ismeretekkel és legalább 
3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a minõ-
sítése szerinti kérdéskörökben, 

c) testületi tagságának keletkezését megelõzõ 
5 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által
lefolytatott fegyelmi eljárásban fegyelmi bünte-
tést vagy figyelmeztetést nem kapott,

d) testületi tagságának keletkezését megelõzõ 
6 éven belül a kamara által lefolytatott minõség-
ellenõrzéssel összefüggésben vele szemben nem
került sor intézkedés alkalmazására,

e) testületi tagságának keletkezésekor a kamarának
nem tisztségviselõje, a kamara valamely bizottsá-
gának, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítõ
Testületnek, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bi-
zottságnak nem tagja.

14. A testület tagjai nem lehetnek egymásnak közeli
hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pontja] és élettársi viszony-
ban állók.

15. A testület választott tagjait nyilvános pályázat útján
kell kiválasztani és megbízni. A pályázati felhívást a ka-
mara elnöke a kamara honlapján és a lapjában teszi
közzé.

16. A pályázati felhívásnak a következõket kell tartal-
maznia: 

a) a pályáztatás célját, 
b) a testületbe a tagság elnyerhetõségének 13. pont-

ban meghatározott feltételeit,
c) a pályázat elbírálási szempontjait, formai követel-

ményeit,
d) a pályázat benyújtásának határidejét, 
e) azt a címet, ahova a pályázatot be kell nyújtani, 
f) a csatolandó okiratok megjelölését,
g) az eredményhirdetés helyét és idõpontját,
h) annak a személynek nevét, elérhetõségét (tele-

fon, fax, e-mail), akitõl a pályázati felhívással
kapcsolatban információ kérhetõ.

17. A pályázatot írásban közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani. A közvetlen úton történõ benyújtás
tényérõl a pályázónak kérésére a kamara igazolást kö-
teles adni.

18. A pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meg-
határozni, hogy elegendõ idõtartam álljon rendelke-
zésre a megfelelõ pályázat elkészítésére. A pályázat be-
nyújtásának határidejét rövidíteni nem lehet.

19. A pályázó a pályázati határidõ lejártáig pályázatát
módosíthatja, visszavonhatja.

20. A pályázatok kizárólag azok elbírálására használ-
hatók fel.

21. A pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének
lejártától számított 15 napon belül a kamara elnöke és fõ-
titkára (a továbbiakban: bírálók) együttesen bírálják el.

22. A bírálóknak meg kell vizsgálniuk, hogy a pályáza-
tok megfelelnek-e a pályázati felhívásban meghatáro-
zott feltételeknek. A pályázathoz csatolt mellékletek
eredetiségét, illetve a hiteles másolatok megfelelõségét
is ellenõrizniük kell, továbbá meg kell állapítaniuk,
hogy mely pályázatok érvénytelenek.

23. Érvénytelen a pályázat, ha 
a) azt a pályázati felhívásban meghatározott határ-

idõ lejárta után nyújtották be, 
b) ahhoz a pályázati felhívásban megjelölt okirato-

kat nem vagy nem teljes körûen csatolták.

24. Ha a pályázat érvénytelen, a pályázat további érté-
kelését nem kell elvégezni. A bírálók a pályázót írás-
ban tájékoztatják a pályázat érvénytelenné nyilvánítá-
sáról, valamint annak indokáról.

25. A bírálatról jegyzõkönyvet kell felvenni. Ebben
rögzíteni kell a pályázók nevét, lakóhelyét (tartózkodá-
si helyét), valamint az értékelésre került adatokat, té-
nyeket, a benyújtott mellékleteket, továbbá az érvény-
telennek minõsített pályázatokat. A jegyzõkönyvet a
bíráróknak sajátkezûleg alá kell írniuk.

26. A bírálók együttesen javaslatot tesznek a kamara
elnökségének a testületi tagságra szóló megbízásokra.

27. A bírálók az érvényesen pályázók közül azokat ja-
vasolhatják megválasztani és megbízni, akik a pályáza-
ti felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.

28. A kamara elnöksége által a testületbe megválasz-
tott személyeket a megválasztásukról a kamara elnöke
írásban értesíti és nevüket a kamara honlapján, vala-
mint a lapjában közzé teszi.

29. A bírálók a pályázati felhívás eredménytelenségét
állapítják meg, ha

a) kizárólag érvénytelen pályázatokat nyújtottak be, 
b) az érvényesen pályázók száma nem éri el a testü-

letbe megválasztandó tagok számát, végül
c) egyik pályázó sem felel meg a pályázati felhívás-

ban foglaltaknak.

30. Eredménytelen pályázati felhívás esetén a kamara
elnöke az eredménytelenség megállapítását követõ 15
napon belül újabb pályázati felhívást tesz közzé. Ez
esetben a korábbi pályázati felhívás alapján érvénye-
sen pályázónak újabb pályázatot nem kell benyújtania.
Részérõl elégséges a pályázati felhívásban meghatáro-
zott határidõig a korábbi pályázata fenntartásának írás-
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beli megerõsítése. Ennek hiányában a korábbi pályázat
visszavonását vélelmezni kell.

31. Megszûnik a testület tagjának megbízatása, ha 
a) a fõtitkár e tisztsége megszûnik,
b) a választott tag megbízási ideje lejár,
c) a választott tag kamarai tagsága megszûnik, 
d) a választott tag a tagságáról lemond,  
e) a választott tag a 13. e) pontban írt feltételnek

már nem felel meg,
f) a kamara által lefolytatott eljárásban õ a kamará-

ból kizáráson, a könyvvizsgáló cégének a kama-
ra nyilvántartásából való törlésen kívüli más, jog-
erõs fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést ka-
pott,

g) vele vagy könyvvizsgáló cégével szemben a ka-
mara által lefolytatott minõség-ellenõrzéssel ösz-
szefüggõen intézkedést alkalmaztak,

h) a választott tag a megbízatásának ellátására tartó-
san alkalmatlanná válik,

i) a választott tag tevékenységével a testület mûkö-
dését veszélyezteti, végül

j) elhalálozott.

32. A 31. a)–c), e)–g), és j) pontokban írt esetekben a
testület tagjának megbízatása azon a napon szûnik
meg, amelyen a megszûnésre okot adó tény bekövet-
kezett.

33. A választott tag a tagságáról szóló, indoklást nem
igénylõ lemondását [31. d) pont] a kamara elnökségé-
nek írásban bármikor bejelentheti. Egyidejûleg közöl-
nie szükséges azt az idõpontot, amelytõl a lemondása
hatályos.

34. A 31. h)–i) pontokban írt esetben a választott tag
megbízatása azon a napon szûnik meg, amelyen a tes-
tület elnökének indokokat tartalmazó írásbeli javaslatá-
ra a kamara elnöksége visszahívja.

35. Ha a testület választott tagjai körében a 14. pont-
ban írt összeférhetetlenség áll elõ, ennek bekövetkezé-
sétõl számított 8 napon belül az érintett tagok szaba-
don dönthetnek abban, hogy tagságáról melyikük
mond le. A döntésükrõl további 8 napon belül a kama-
ra elnökségét írásban tájékoztatni kötelesek. Egyidejû-
leg közölniük szükséges azt az idõpontot, amelytõl a
lemondás hatályos. Mindezek megfelelõen irányadók,
ha a 14. pontban írt összeférhetetlenség a testület elnö-
ke és a választott tag tekintetében következik be.

36. A testületbe az új tag megválasztásáról és megbízá-
sáról a korábbi tag megbízatásának megszûnésétõl szá-
mított 90 napon belül kell gondoskodni. Az új tag meg-
bízatásának ideje azzal egyezik meg, amennyi a koráb-
bi tag megbízatásának idejébõl kitöltetlen maradt.

37. A kamarában a fõtitkár munkakörének betöltetlen-
sége esetén a testület elnökének feladatait az a személy
látja el, akit a fõtitkári feladatok végzésével a kamara
megbízott.

38. A testület választott tagjai megbízatási idejének egy
idõben történõ lejárta elõtt a kamara elnökének az
újabb választásról akként kell gondoskodnia, hogy a
testület mûködésének folyamatossága zavartalanul biz-
tosított legyen.

39. A választott tagok a testületben végzett tevékeny-
ségükkel összefüggõen a kamara elnöksége által meg-
határozott költségtérítésben (például utazási költség)
részesülnek.

40. A testület tevékenységében a fõtitkári hivatal mun-
katársai munkakörük és munkaköri leírásukban foglal-
tak szerint vesznek részt.

III. fejezet
A vita rendezésére irányuló eljárás szabályai

A testület felkérése, a felkérõ kérelem 
befogadása vagy visszautasítása 

41. A testületet a vita rendezésére a feleknek közös
megegyezésük alapján írásban együttesen kell felkér-
niük (a továbbiakban: felkérõ kérelem).

42. A felkérõ kérelemnek a kamarához, illetve a testü-
lethez történt benyújtása a vita rendezésére irányuló el-
járás (a továbbiakban röviden: eljárás) megindítását je-
lenti.

43. A felkérõ kérelemnek legalább tartalmaznia kell:
a) a felek nevét/cégnevét, lakhelyét/tartózkodási

helyét/székhelyét,
b) a kamarai tag fél/felek kamarai nyilvántartási szá-

mát,
c) a nem kamarai tag fél nyilvántartási számát (cég-

jegyzékszám stb.),
d) ha a felet meghatalmazott képviseli, a meghatal-

mazott nevét, címét,
e) a szakmai bizottságba (47. pont) a felek mind-

egyike által a maga részérõl kijelölni kért 1–1 tag
nevét, 

f) a vita tárgyát, az azzal kapcsolatos bizonyítékok
megjelölését, 

g) a szakértõ, a szakértõi szervezet, illetve szakértõi
testület (a továbbiakban együtt: szakértõ) nevét,
lakcímét/tartózkodási helyét/székhelyét/telep-
helyét akkor, ha a felkérõ kérelem benyújtásáig
szakértõrõl a felek már közösen gondoskodtak
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vagy bármelyikük már gondoskodott, ennek hiá-
nyában a felkérõ kérelemben azt kell közölni,
hogy a felek saját hatáskörben kívánnak gondos-
kodni szakértõ felkérésérõl vagy errõl  a szakmai
bizottságnak kell gondoskodnia,

h) ha a felek az eljárásban idegen nyelvet kívánnak
használni, e nyelv megjelölését, továbbá tájékoza-
tást arról, hogy ezt a nyelvet beszélõ sze-
mélyt/szervezetet (a továbbiakban: tolmács) már
közösen felkérték, illetve az elsõ egyeztetõ meg-
beszélésre majd felkérik vagy tolmács biztosításá-
ról a szakmai bizottságnak kell gondoskodnia,     

i) a felek nyilatkozatát arról, hogy a közöttük fenn-
álló vita rendezéséhez a testület segítségét kérik,
valamint az eljárással összefüggõen e szabályzat,
a kamara más önkormányzati szabályzatának, a
kamara illetékes testülete által hozott határozatá-
nak vonatkozó rendelkezéseit magukra nézve el-
ismerik,

j) ha a kamarai tag, a könyvvizsgáló cég által jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységre kötött szerzõdésben (kktv 45. §-a,
a továbbiakban: könyvvizsgálói szerzõdés) a fe-
lek kikötötték (vö. a szabályzat 99. pontjával),
hogy a szerzõdéssel kapcsolatos vitájuk rendezé-
séhez a testület segítségét kérik, akkor ennek
közlését, végül 

k) a felek nyilatkozatát arról, hogy a vita rendezését
az 5. pontban írt feltételek egyike sem zárja ki.

44. A testület elnöke a felkérõ kérelmet annak kézhez-
vételétõl számított 15 napon belül köteles megvizsgál-
ni, hogy a vita rendezésében a testület jogosult-e segít-
séget nyújtani.

45. A testület jogosultsága esetén a felkérõ kérelmet a
testület által befogadottnak kell tekinteni.

46. A testület jogosultságának hiányában a testület el-
nöke a felkérõ kérelmet köteles visszautasítani és errõl
– közölve az indokot is – a feleket további 8 napon be-
lül írásban értesíti. A visszautasítás ellen a felek a visz-
szautasítás kézhezvételétõl számított 8 napon belül ki-
fogással élhetnek a kamara szakmai alelnökénél. A ki-
fogás tárgyában az alelnök 8 napon belül dönt. A kifo-
gás alapossága esetén a felkérõ kérelmet a testület által
befogadottnak kell tekinteni. A kifogás alaptalansága
esetén az ügyben további jogorvoslatnak nincs helye.

A testület tagjaiból alakított szakmai bizottság,
összeférhetetlenség

47. A vita rendezésének segítésében a testület 3 tagjá-
ból álló szakmai bizottság (a továbbiakban: bizottság)
jár el.

48. A bizottságnak hivatalból tagja a testület elnöke,
aki egyúttal a bizottság vezetõje. A bizottság további 
2 tagja a felek mindegyike által a felkérõ kérelemben
megjelölt 1–1 személy. A bizottság minden tagja sze-
mélyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye.

49. A bizottságban összeférhetetlenség miatt nem jár-
hat el az a személy, aki

a) a felek bármelyikének közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pontja], élettársa,

b) a felek bármelyikével munkaviszonyban, közal-
kalmazotti, köztisztviselõi jogviszonyban, mun-
kavégzésre irányuló más jogviszonyban, tagsági
viszonyban áll, 

c) a felek bármelyikénél vezetõ tisztségviselõ, más
tisztséget viselõ (például alapítványnál kuratóriu-
mi tag), felügyelõbizottsági tag, auditbizottsági
tag, 

d) a felek bármelyikével összefonódásban levõ
szervezetnél (Ptk. 685/B. §) foglalkoztatott,

e) a felek valamelyikét képviseli,
f) esetében az eljárás megindítását megelõzõ 

5 éven belül az a)–e) pontban írt eset valamelyi-
ke fennállt,

g) a vitában egyébként érdekelt, illetve elfogult.

50. Ha bizottságba a felkérõ kérelemben a felek által
kijelölt személynél – e személy részérõl a testület elnö-
kének adott tájékoztatás szerint – a 49. pontban írt eset
valamelyike fennáll, a bizottságban csak akkor járhat
el, ha ebben a felek írásban megállapodnak. A kijelölt
személy összeférhetetlenségi okáról és a megállapodás
lehetõségérõl a feleket a testület elnöke írásban tájé-
koztatja azzal, hogy megállapodás hiányában a bizott-
ságba másik személyt szükséges kijelölni. A felek meg-
állapodása, illetve kijelölése hiányában a testület elnö-
ke köteles a felkérõ kérelmet visszautasítani és az eljá-
rást megszüntetni. Errõl a testület elnöke a feleket írás-
ban haladéktalanul értesíti. A megszüntetés ellen jog-
orvoslatnak nincs helye.

51. Ha a testület elnökével szemben áll fenn összefér-
hetetlenség, az elnök a testület azon tagjai közül kéri
fel a bizottság eseti vezetõjét, akik nem lesznek kijelö-
lés alapján a bizottság tagjai.

52. Az összeférhetetlenséget az eljárás minden szaka-
szában vizsgálni kell. Ha az összeférhetetlenség az el-
járás alatt következik be, az összeférhetetlenséggel
kapcsolatban annak bekövetkezésétõl, illetve megálla-
pításától számított 8 napon az 50–51. pontban foglaltak
értelemszerû alkalmazásával kell eljárni.

53. A felek megállapodhatnak abban, hogy az eljárást
a bizottság helyett a testületnek csak egy tagja folytas-
sa le. Ezt a 43. pontban írt felkérésben kell jelezniük,

97 a SZAKma különszámának
melléklete



megjelölve a tagot is. Az egy tag ellátja mindazokat a
feladatokat, amelyek e szabályzat szerint a bizottság és
vezetõjének feladatai.

Az eljárás lefolytatása 

54. Ha a felkérõ kérelmet a testület befogadta és ezt
követõen annak visszautasítására nem került sor (50.
pont), a bizottság vezetõje írásban meghívja a feleket
az elsõ egyeztetõ megbeszélésre. Ezen a feleket meg-
hatalmazás alapján nagykorú, cselekvõképes személy
vagy jogi képviselõ is képviselheti. A meghívóban a fe-
leket fel kell hívni arra, hogy a vitával kapcsolatos is-
mereteiket, okirati bizonyítékaikat lehetõleg az elsõ
egyeztetõ megbeszélésen tárják a bizottság elé.

55. A feleknek vagy képviselõiknek az elsõ egyezte-
tõ megbeszélésen együttesen meg kell jelenniük. En-
nek nem teljesítése esetén igazolásnak nincs helye.
Meg nem jelenés esetén a bizottság vezetõje az eljá-
rást megszünteti és errõl a feleket írásban haladékta-
lanul értesíti. A megszüntetés ellen jogorvoslatnak
nincs helye.

56. A bizottság vezetõje az elsõ egyeztetõ megbeszélé-
sen a feleket tájékoztatja a következõkrõl:

a) az eljárás további fõbb szakaszairól, ha ez a fel-
kérõ kérelem és/vagy az elsõ egyeztetõ megbe-
szélés alapján elõre látható,

b) a vita rendezéséhez elvezetõ fõbb megoldási ja-
vaslatokról, ha ez a felkérõ kérelem és/vagy az
elsõ egyeztetõ megbeszélés alapján elõre megte-
hetõ,

c) a bizottság tagjainak és az eljárásba bevont, illet-
ve bevonandó szakértõt terhelõ titoktartási köte-
lezettségrõl,

d) annak lehetõségérõl, hogy a felek az õket terhe-
lõ titoktartási kötelezettségrõl külön megállapo-
dást köthetnek,

e) arról, hogy a bizottság a vita tárgyát képezõ ügy-
ben csak a vonatkozó joganyagot, a szakmai té-
nyeket, adatokat, körülményeket, az ezeket iga-
zoló iratokat ismertetheti, illetve ezek felhaszná-
lásával segítheti a vita rendezését,

f) arról, hogy az egyik féltõl kapott tájékoztatást,
iratot a bizottság jogosult közölni a másik féllel
álláspontjának kialakítása érdekében, kivéve, ha
ezt a tájékoztatást adó, iratot szolgáltató fél nyilat-
kozatában kifejezetten kizárta,

g) arról, hogy a felek megállapodhatnak abban,
hogy a bizottság az eljárást csak a felek együttes
jelenlétében vagy külön – külön tartott
megbeszélés(ek) formájában is folytathatja,  

h) az eljárás költségeirõl, a költségviselés feltétele-
irõl.

57. Az elsõ egyeztetõ megbeszélésrõl a bizottság és a
felek jegyzõkönyvet írnak alá. A jegyzõkönyv elkészí-
tése a bizottság feladata. A jegyzõkönyv elkészíthetõ
hangfelvételrõl is, ha a megbeszélés hangszalagra rög-
zítését a felek egyike sem ellenzi. A jegyzõkönyvbõl
legalább 1 példányt mindegyik félnek igazoltan át kell
adni.

58. Az 57. pontban írt jegyzõkönyvben rögzíteni kell:
a) a megbeszélésen résztvevõket, 
b) az 56. pontban foglaltakról adott tájékoztatás

megtörténtének tényét, 
c) a felek nyilatkozatát arról, hogy az eljárás tovább-

folytatását vagy annak megszüntetését kérik,
d) a felek az 56. d) pontban írt megállapodását, ha 

a felek ilyet kötöttek és a jegyzõkönyve vételét
kérik,

e) a felek az 56. g) pontban írt megállapodását,
f) a bizottságnak átadott okirati bizonyítékokat,
g) ha a jegyzõkönyv hangfelvétel alapján készült,

ezt a tényt, végül 
h) mindazt, amelyet a bizottság, a felek együttesen

vagy valamelyike szükségesnek tart.

59. Az eljárásban a bizottság a feleket részletesen köte-
les meghallgatni. Ennek során a feleket egyenlõ elbá-
násban kell részesíteni.

60. A bizottságnak biztosítania kell, hogy a felek kifejt-
hessék szakmai álláspontjukat (véleményüket), a vitá-
val kapcsolatos iratokat bemutathassák, illetve felhasz-
nálhassák. A kamarai tag fél nem köteles azt az iratot,
adatot, tényt a bizottság rendelkezésére bocsátani,
amely a kamara nyilvántartásában fellelhetõ, illetve ab-
ból megállapítható.

61. A bizottság a további egyeztetõ megbe-
szélés(ek)rõl ugyancsak jegyzõkönyvet köteles készí-
teni. Erre az elsõ egyeztetõ megbeszélésrõl készítendõ
jegyzõkönyvre vonatkozó szabályok megfelelõen
irányadók.

62. A bizottság az elsõ egyeztetõ megbeszélést a kama-
ra helyiségében tartja. Ez irányadó a további egyeztetõ
megbeszélés(ek)re is, kivéve, ha a vita tárgyát képezõ
ügy körülményei kihelyezett megbeszélés tartását in-
dokolják. A kihelyezett megbeszéléshez a felek egyet-
értése szükséges.

Szakértõ részvétele 
az eljárásban 

63. Az eljárásba szakértõ vonható be, ha a vitával kap-
csolatos valamely szakkérdés megítélése különleges
szakértelmet igényel.
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64. Szakértõként bárki eljárhat, aki a vitával kapcsola-
tos valamely kérdésben különleges szakértelemmel
rendelkezik. Az eljárásba rendszerint egy szakértõt kell
bevonni, több szakértõ bevonása csak különbözõ
szakkérdések felmerülése esetén indokolt.

65. A szakértõre a 49. pontban írt összeférhetetlenségi
szabályokat megfelelõen alkalmazni kell. Szakértõként
az a kamarai tag sem járhat el, aki a 13. d) pontban írt
feltételeknek nem felel meg.

66. Szakértõ az eljárásba bevonható:
a) saját hatáskörben a felek által közösen vagy

egyik fél által, függetlenül attól, hogy a különle-
ges szakértelemmel a bizottság rendelkezik-e,
vagy 

b) a felek által közösen, vagy valamelyikük által a
bizottság részére tett javaslatra, illetve a bizottság
által a felek részére tett javaslatra, ha a bizottság
a különleges szakértelemmel nem rendelkezik.

67. Ha az eljárásba a felek a szakértõt saját hatáskör-
ben [66. a) pont] vonják be, a szakértés feltételeire (a
szakértésre váró kérdés, a szakvélemény szolgáltatásá-
nak módja, a szakértõi díj és költségtérítés stb.), a
fél/felek és a szakértõ megállapodása az irányadó.
A bizottság csak a szakértõ személyének összeférhetet-
lenségét jogosult vizsgálni. Ha összeférhetetlenséget
állapít meg, erre a bizottságnak a megállapodásban ré-
szes felek figyelmét haladéktalanul fel kell felhívnia,
egyidejûleg kérve másik szakértõ bevonását. Ennek
eredménytelensége esetén a szakértõ által adott az a
szakvélemény, amely csak egyik fél által kötött megál-
lapodás alapján készült, a vita rendezésében csak ak-
kor használható fel, ha ehhez a másik fél hozzájárult.
Ennek hiányában a szakvéleményt a bizottság mellõzi.

68. Ha a szakértõ személyérõl a bizottságnak kell gon-
doskodnia [66. b) pont], a szakértõ személyében a fe-
leknek meg kell állapodniuk, továbbá abban, hogy a
díját, költségtérítését a felek közösen viselik vagy me-
lyikük viseli.

69. A felek 68. pontban írt megállapodása szerinti sze-
mélyt a szakértésre a bizottság vezetõje írásban kéri fel.
A felkérésnek tartalmaznia kell: 

a) a szakértésre váró kérdés lényegét, 
b) az összeférhetetlenségre és a titoktartásra vonat-

kozó elõírásokat,
c) a felkérés kézhezvételétõl számított 8 napon be-

lül a bizottság vezetõjét értesítse arról, hogy a fel-
kérést elfogadja vagy visszautasítja, 

d) a felkérés elfogadása esetén nyilatkozzon arról,
hogy személyében nem áll fenn összeférhetetlen-
ség, továbbá a titoktartási kötelezettségét tudo-
másul vette, végül

e) közölje a várható szakértõi díját, költségtérítési
igényét.

70. Az eljárásba a bizottság által felkért szakértõ csak
akkor vonható be, ha õ a felkérést, a fél/felek a várha-
tó szakértõi díját, költségtérítését elfogadják.

71. A bizottság által felkért szakértõ a szakértõi véle-
ményt a bizottság által rendelkezésére bocsátott iratok
alapján a bizottság és a felek részére írásban terjeszti
elõ. Az elõterjesztés határidejét a szakértésre váró kér-
dés bonyolultságától, az áttanulmányozásra váró iratok
mennyiségétõl, tartalmuk áttekintési és feldolgozási
igényétõl függõen a bizottság határozza meg azzal,
hogy az nem lehet hosszabb 30 napnál. A határidõt a
bizottság a felek egyetértésével, egy alkalommal legfel-
jebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

72. Ha az eljárásban a fél/felek által saját hatáskörben
bevont szakértõ vesz részt, és szakvéleményének elké-
szítéséhez az eljárás során keletkezett további iratok
rendelkezésére bocsátása szükséges, erre a 71. pont-
ban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

73. A szakértõ az eljárás során tartott megbeszéléseken
személyesen csak a felek egyetértésével vehet részt.
A felek bármelyike a szakértõvel csak a bizottság elõt-
ti megbeszélésen léphet kapcsolatba, tehet fel értel-
mezést, megértést szolgáló vagy egyéb kérdéseket.
Mindezek alól kivétel a szakértõ és a fél akkor, ha a
szakértõt a fél saját hatáskörben egyedül vonta be az
eljárásba, vagy ha a felek által közösen bevont szakér-
tõ esetében a közöttük megkötött megállapodásuk
másképpen rendelkezik.

74. Nem szükséges a felek egyetértése ahhoz, hogy a
bizottság a szakértõhöz a szakértõi véleményével kap-
csolatban értelmezést, megértést szolgáló, ellentmon-
dást tisztázó kérdéseket tegyen fel, vele személyesen
tárgyaljon.

Más személy(ek) részvétele 
az eljárásban 

75. A felek közösen vagy bármelyikük indítványoz-
hatja a bizottságnál, hogy hallgassa meg azt a sze-
mélyt/szervezetet, aki/amely a vitás ügy körülmé-
nyérõl tudomással bír. Az indítványban meg kell je-
lölni a meghallgatni javasolt személy/szervezet nevét,
lakcímét/tartózkodási helyét/székhelyét/telephelyét,
továbbá azt a körülményt, amelyre a meghallgatás vo-
natkozna. Ha a meghallgatási indítványt a felek közö-
sen teszik, a bizottság a személyt/szervezetet köteles
meghallgatni. Ha a meghallgatási indítványt egyik fél
teszi, a meghallgatás szükségességérõl a bizottság
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dönt, kikérve a másik fél véleményét. A meghallgatás-
ról jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõkönyvre az
egyeztetõ megbeszélésrõl készítendõ jegyzõkönyvre
vonatkozó szabályokat megfelelõen alkalmazni kell. A
meghallgatott személy/szervezet az igazoltan felmerült
költségeinek (például utazási költség) megtérítésére
tarthat igényt.

76. A vita tárgyától függõen a felek közösen vagy bár-
melyikük indítványozhatja a bizottságnál, hogy azt a
biztosítót, akivel a kamarai tag félnek felelõsségbizto-
sítása van, az egyeztetõ megbeszélésre hívják meg.
Az indítványban meg kell jelölni a biztosító nevét,
székhelyét, továbbá a meghívás okát. Ha a meghívási
indítványt a felek közösen teszik, a bizottság a bizto-
sítót köteles meghívni. Ha a meghívási indítványt
egyik fél teszi, a meghívás szükségességérõl a bizott-
ság dönt, kikérve a másik fél véleményét. A biztosító-
nak a megbeszélésen észrevételezési joga van. Ezt a
jogát a biztosító – kérésére – a meghívási indítványt
tevõ(k) és a bizottság egyetértésével más formában is
gyakorolhatja. Ez esetben a bizottság a biztosító ren-
delkezésére bocsátja azokat az iratokat, adatokat, té-
nyeket, amelyekkel kapcsolatban az eljárásban észre-
vételt tehet.

77. Ha az eljárásban való részvételre a felek a tolmá-
csot saját hatáskörben [43. h) pont] kérték, illetve kérik
fel, a tolmácsi tevékenység feltételeire a felek és a tol-
mács megállapodása az irányadó.

78. Ha az eljárásban tolmácsról a bizottságnak kell
gondoskodnia, a felek által az eljárásban használni kí-
vánt idegen nyelvet igazoltan beszélõ személy felkéré-
se a bizottság vezetõjének feladata. A felkéréshez a fe-
leknek meg kell állapodniuk abban, hogy a tolmács dí-
ját, költségtérítését a felek közösen viselik vagy melyi-
kük viseli.

79. A tolmács felkérésének tartalmaznia kell: 
a) az eljárásban használni kívánt idegen nyelv meg-

jelölését,
b) annak a szak- (üzleti) területnek a megjelölését,

amelyhez a vita legközelebb áll, 
c) az összeférhetetlenségre, titoktartásra vonatkozó

elõírásokat,
d) a felkérés kézhezvételétõl számított 8 napon be-

lül a bizottság vezetõjét értesítse arról, hogy a fel-
kérést elfogadja, vagy visszautasítja, 

e) a felkérés elfogadása esetén nyilatkozzon arról,
hogy személyében nem áll fenn összeférhetetlen-
ség, továbbá a titoktartási kötelezettségét tudo-
másul vette, végül

f) közölje a várható díját, költségtérítési igényét.

80. Az eljárásba a bizottság által felkért tolmács csak

akkor vonható be, ha õ a felkérést, a fél/felek a várha-
tó díját, költségtérítését elfogadják.

81. A bizottságnak tolmácsról kell gondoskodnia ak-
kor is, ha az eljárásban süket vagy néma személy vesz
részt és vele írásban nem lehet érintkezni.

82. A tolmácsra egyebekben a szabályzatnak a szakér-
tõre vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

Az eljárás befejezése

83. Az eljárás befejezõdik: 
a) a felek által megkötött, a vitát lezáró megállapo-

dás aláírásának napjával,
b) azon a napon, amelyen a felek együttesen a bi-

zottságnak írásban bejelentik vagy a bizottság
elõtt nyilatkozzák, hogy kérik az eljárás befeje-
zését,

c) azon a napon, amelyen a felek bármelyike
írásban közli a másik féllel és egyidejûleg a bi-
zottsággal, hogy az eljárást befejezettnek te-
kinti,

d) ha az elsõ egyeztetõ megbeszéléstõl számított 
3 hónapon belül a felek nem kötnek vitát lezáró
megállapodást és a b)–c) pontban írt eset sem áll
fenn, 

e) e szabályzatban foglalt más esetekben.

84. A felek által megkötött, a vitát lezáró megállapo-
dást a bizottság köteles írásba foglalni, azt az együtte-
sen, személyesen jelenlevõ felek és a bizottság tagjai is
aláírják.

85. Ha a vitát lezáró megállapodásban név-, számel-
írás, számítási hiba vagy más hasonló elírás történt,
azt a felek együttes írásbeli kérelmére a bizottság – a
kérelem kézhezvételétõl számított 8 napon belül –
kijavítja.

86. Az eljárásban keletkezett iratokat a kamara az el-
járás befejezését követõ 10 évig köteles megõrizni.
Az õrzési idõ alatt bármelyik félnek – kérelmére és
költségére – a kamara az iratokról egyszerû másola-
tot ad ki.

Titoktartási kötelezettség

87. A szabályzat e részének alkalmazásában titok: a
kktv 66. §-ának (1) bekezdése szerinti titok.

88. Az eljárásban bármilyen minõségben részt vevõ
személyek titoktartási kötelezettségére a kktv 66. §-
ában foglaltak az irányadók.
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89. A kamara részérõl az eljárásban bármilyen minõ-
ségben résztvevõk tekintetében a titoktartási kötele-
zettségre a kamara titokvédelmi szabályzatában foglal-
tak is irányadók.

90. Ha az eljárásban résztvevõ valamely személy (pél-
dául igazságügyi szakértõ, ügyvéd) titoktartási kötele-
zettsége tekintetében a tevékenységére vonatkozóan
külön jogszabály is rendelkezik, esetében e jogszabály
is irányadó.

Az eljárás költségei

91. Az eljárás költségelemei a következõk:
a) a kamarának fizetendõ eljárási költség,
b) a felek és képviselõik költsége,
c) a szakértõ, a tolmács díja, költségtérítése, 
d) az eljárásban részt vevõ más személyek költsége,
e) egyéb költségek (például fordítás, okirat-hitelesí-

tés költsége).

92. A kamarának fizetendõ eljárási költséggel kap-
csolatos feltételeket (mértékek, illetve összegszerû-
ség, elõlegezési feltételek, kedvezmények, mentessé-
gek stb.) a kamara elnöksége határozza meg. A felté-
teleket a kamara honlapján és a lapjában közzé kell
tenni.

93. Minden olyan költség, költségtérítés és viselõje vo-
natkozásában, amelyre a felek egymásközt megálla-
podtak vagy a felek közösen, illetve bármelyikük a
költségre, költségtérítésre jogosulttal az összegszerû-
ségben és viselõjében megállapodott, az adott megálla-
podás az irányadó.

94. A 93. pontban írt megállapodás hiányában:
a) a kamarának fizetendõ eljárási költséget a felek

egymásközt egyenlõ arányban viselik,
b) mindegyik fél a saját és képviselõjének költségét

maga viseli,
c) az eljárásban a feleken és a bizottságon kívül

résztvevõ más személyek költségének, költségté-
rítésének viselõje az a fél, amelyik e személyek
felkérését/meghallgatását/meghívását indítvá-
nyozta, együttes indítvány esetében a költsége-
ket a felek egymásközt egyenlõ arányban viselik.

95. Ha az eljárás vitát lezáró megállapodás megkötésé-
vel fejezõdött be [83. a) pont] e megállapodásnak a ka-
marának fizetendõ eljárási költséget, esetlegesen már
befizetett elõleget, a fizetés módját, a költség viselõjét
tartalmaznia kell. Más költséget, költségtérítést összeg-
szerûen, azok jogosultját és a költségek viselõjét a vitát
lezáró megállapodásnak csak akkor kell tartalmaznia,
ha a felek a 93. pontban írt megállapodásra nem hivat-

koznak. Hivatkozás esetén e tényt elégséges a vitát le-
záró megállapodásban rögzíteni.

96. Ha az eljárás a 83. b)–e) pontban írt esetben fejezõ-
dik be és a bizottságnak nincs tudomása a 93. pontban
írt megállapodásról, illetve a költségekrõl és viselõjérõl
a felek az eljárás befejezésérõl szóló nyilatkozat-
ban/közlésben a bizottságot nem tájékoztatták, a költ-
ségekkel kapcsolatban a bizottság felhívja a feleket 
8 napon belüli pótlásra. A felhívás eredménytelensége
esetén a bizottság a 94. pontban írtak alkalmazásával a
rendelkezésére álló iratok, adatok alapján további 
8 napon belül megállapítja a költségre jogosultat, a
költség összegét, a költség viselõjét, ezekrõl a feleket
és a költségre jogosultat írásban értesíti. Ez ellen a fe-
lek, a költség jogosultja az értesítés kézhezvételétõl
számított 15 napon belül kifogással élhetnek a kamara
szakmai alelnökénél. A kifogás tárgyában az alelnök 8
napon belül dönt. Az alelnök az értesítésben foglalta-
kat helybenhagyja, vagy megváltoztatja, módosítja. Az
ügyben további jogorvoslatnak nincs helye.

IV. fejezet
Egyéb szabályok

97. A testület elnöke a testület, illetve a bizottság(ok)
mûködésével kapcsolatos tapasztalatairól, ennek ke-
retében a vitákból levonható általános szakmai követ-
keztetésekrõl évenként összegzõ értékelést köteles
készíteni. Az értékelést a kamara alapszabályában,
más önkormányzati szabályzatában meghatározott
kamarai tisztségviselõ, illetve testület elé kell terjesz-
teni, aki/amely dönt a szükséges intézkedések megté-
telérõl.

98. A testület elnöke a 97. pontban írt összegzõ értéke-
lésében kimutatja az eljárásokkal kapcsolatos, a kama-
rának befizetett költségekbõl származó bevételeket,
egyidejûleg indokolt javaslatot tehet a költségek mó-
dosítására.

99. A kamara a kamarai tagnak, a könyvvizsgáló cég-
nek a könyvvizsgálói szerzõdésében a következõk
rögzítését ajánlja annak érdekében, hogy a szerzõdés-
sel kapcsolatos esetleges vitájuk a rendezés érdekében
elsõdlegesen a testület elé kerüljön: 

„A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen
szerzõdésbõl fakadó bárminemû esetleges vitájukat –
a vitának megállapodással történõ rendezése érdeké-
ben – elsõdlegesen a Magyar Könyvvizsgálói Kama-
rán belül mûködtetett egyeztetõ testület segítségével
igyekeznek megoldani. Ha a vita az egyeztetõ testület
segítségével nem rendezõdött, akkor jogosultak más
közvetlen tárgyalásos utat választani, vagy bírósághoz
fordulni.”  
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II. rész
A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

V. fejezet
A jogsegélyszolgálat mûködtetésének célja,

helye a kamarában, személyi feltételei, 
feladatai

100. A jogsegélyszolgálat célja a kamarai tagok egyéni
érdekvédelmének elõsegítése.

101. A szabályzat e részének alkalmazásában a kama-
rai tagok egyéni érdekvédelmének (a továbbiakban:
egyéni érdekvédelem) elõsegítése alatt különösen ér-
teni kell mindannak az igénynek, kérésnek bármely
jogszerû módon és formában történõ segítését, támo-
gatását, illetve kielégítését, amely a kamarai tagok

a) alkotmányos és törvényes jogaik érvényesülését,
kötelezettségeik teljesítését,

b) peres, hatósági vagy egyéb eljárásban (polgári
peres eljárásban félként, hatósági eljárásban
ügyfélként stb.) a minél eredményesebb rész-
vételét,         

c) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenységével és az egyéb szakmai szolgál-
tatásával kapcsolatba hozható európai uniós jog-
forrásokban, a könyvvizsgálók nemzetközi szer-
vezeteinek kötelezõ vagy ajánlott elõírásaiban,
hazai jogszabályokban, a kamara alapszabályá-
ban és más önkormányzati szabályzatában, to-
vábbá a kamara bármely testületének határozatá-
ban és elnökének utasításában, végül az állandó-
sult nemzetközi és hazai bírósági gyakorlatban (a
továbbiakban ezek együtt: jogforrások) való tájé-
kozottságát, eligazodását, 

d) könyvvizsgálói tevékenységének, illetve hivatá-
suk tekintélyének, társadalmi elismertségének
védelmét, javítását

szolgálja.

102. A jogsegélyszolgálat a kamara fõtitkári hivatalá-
nak keretében mûködik.

103. A jogsegélyszolgálatot a kamara fõtitkára irányítja
és a kamara elnöke közvetlenül felügyeli.

104. A jogsegélyszolgálat tevékenységében a fõtitkári
hivatal munkatársai munkakörük és munkaköri leírá-
sukban foglaltak szerint vesznek részt. A jogsegélyszol-
gálat tevékenységébe külsõ személy (például szakértõ,
tolmács, biztosító) bevonható akkor, ha az egyéni ér-
dekvédelmet csak közremûködõvel lehet elõsegíteni.
A külsõ személy bevonására a szabályzat I. részének az
e személyekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfele-
lõen alkalmazni.

105. A jogsegélyszolgálat feladatai különösen:  
a) tanácsadás, tanácsadó rendezvény szervezésére

javaslat tétele,
b) képviselet ellátása, 
c) egyéni érdekvédelmet érintõ általános jellegû in-

tézkedés, vélemény, állásfoglalás kiadására, köz-
zétételére javaslat tétele, illetve ilyen javaslatok
kidolgozásában közremûködés,  

d) egyéni érdekvédelemmel kapcsolatos tapasztala-
tok évenkénti összegzõ értékelése.

106. A jogsegélyszolgálat az egyéni érdekvédelemmel
kapcsolatos feladatait országos szinten szolgáltatásként
látja el.

107. A jogsegélyszolgálat szolgáltatása lehet:
a) a kamarai tag személyes segítsége, 
b) a kamarai tagok kollektív segítsége.

VI. fejezet
A jogsegélyszolgálat mûködésének 

szabályai 

A kamarai tag személyes segítsége

108. A jogsegélyszolgálattól a kamarai tag (a további-
akban: kérelmezõ) a kamarai tagsági viszonyát, ennek
keretében jogait és kötelezettségeit, a könyvvizsgálói
tevékenységét és az egyéb szakmai szolgáltatását bár-
mely vonatkozásban érintõ, illetve ezekkel összefüggõ
ügyben (a továbbiakban: személyes ügy) tanácsot,
képviselet ellátását vagy ezekhez hasonló más segítsé-
get (a továbbiakban mindezek együtt: személyes segít-
ség) kérhet:

a) saját maga vagy igazolt képviselõje által ügyfélfo-
gadási idõben (a továbbiakban: szóbeli kérelem), 

b) saját maga vagy igazolt képviselõje által aláírt ké-
relemben, ideértve az e-mailt is (a továbbiakban:
írásbeli kérelem).

109. A jogsegélyszolgálat nem nyújthat személyes se-
gítséget annak a kamarai tagnak:   

a) aki ellen vagy a könyvvizsgáló cége ellen fegyel-
mi eljárást folytatnak és a személyes segítség ösz-
szefüggésben lenne a fegyelmi eljárás tárgyával, 

b) akinél vagy a könyvvizsgáló cégénél minõség-
ellenõrzést folytatnak és a személyes segítség
összefüggésben lenne a minõség-ellenõrzés tár-
gyával, 

c) aki e szabályzat I. részében írt eljárásban félként
részt vesz vagy akinek a félkénti részvételével
folytatott eljárás megállapodással fejezõdött be,

d) aki és a kamara között egyéb okból érdekellentét
áll fenn és ezzel kapcsolatban igényli a segítséget.
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110. A kérelmezõnek a személyes segítség kérésekor a
jogsegélyszolgálatot tájékoztatnia kell arról, hogy sze-
mélyes ügyében a 109. pontban írt feltételek nem áll-
nak fenn. A jogsegélyszolgálat jogosult arra, hogy a
tájékozatást a kamara megfelelõ nyilvántartása alapján
ellenõrizze.

111. Szóbeli kérelem esetén a jogsegélyszolgálat a ké-
relmezõt meghallgatja. Ha a személyes segítség a meg-
hallgatás során elõadottak alapján megadható, a kére-
lem lényegérõl és a személyes segítség nyújtásáról a
jogsegélyszolgálatnak emlékeztetõt kell készítenie. Ezt
a kérelmezõnek és a jogsegélyszolgálat részérõl eljáró
személynek alá kell írnia. Ha a kérelmezõ igényli, ré-
szére az emlékeztetõ egy eredeti példányát át kell adni.

112. Ha a 111. pont szerinti meghallgatáson a szemé-
lyes segítség azért nem adható meg, mert az ügyben a
jogsegélyszolgálatnak szakmailag még tájékozódnia
kell, a személyes segítséget a meghallgatástól számított
15 napon belül kell megadni, kivéve, ha erre ennél iga-
zoltan rövidebb idõ alatt van szükség.

113. Ha a 111. pont szerinti meghallgatáson a szemé-
lyes segítség azért nem adható meg, mert az ügyben
szükséges a kérelmezõnek iratokat becsatolnia, adatok-
ról, tényekrõl, körülményekrõl nyilatkoznia, erre a
jogsegélyszolgálat a kérelmezõ figyelmét köteles felhív-
ni, továbbá nyilatkoztatni kell arról, hogy ezeket továb-
bi meghallgatáson vagy egyéb módon (fax stb.) mely
idõpontra szolgáltatja. A további meghallgatásra a
111–112. pontban foglaltak megfelelõen irányadók az-
zal, hogy a kérelmezõvel egyetértésben meg kell hatá-
rozni a további meghallgatás idõpontját. Az iratok, ada-
tok, tények, körülmények egyéb módon történõ teljesí-
tése esetén ezek kézhezvételérõl számított 15 napon be-
lül a jogsegélyszolgálat a személyes segítséget írásban
adja meg, kivéve, ha erre ennél igazoltan rövidebb idõ
alatt és más módon van szükség. Ha a kérelmezõ a to-
vábbi meghallgatást vagy az egyéb módon (fax stb.) tör-
ténõ teljesítést elmulasztja, akkor a jogsegélyszolgálat a
rendelkezésére álló iratok, adatok, tények, körülmé-
nyek alapján alakítja ki a személyes segítség tartalmát.

114. Írásbeli kérelem esetén a jogsegélyszolgálat a ké-
relem kézhezvételétõl számított 15 napon belül írásban
adja meg a személyes segítséget, kivéve, ha arra ennél
igazoltan rövidebb idõ alatt és más módon van szük-
ség. Ha a kérelemmel kapcsolatban iratok becsatolása,
adatokról, tényekrõl, körülményekrõl nyilatkozat adá-
sa szükséges, ezek pótlására fel kell hívni a kérelme-
zõt. Egyebekben a 113. pontban foglaltakat kell meg-
felelõen alkalmazni.

115. A jogsegélyszolgálat és a kérelmezõ a személyes
segítség nyújtásának folyamatában a további meghall-

gatás(ok)ban szabadon megállapodhat. Ezt bármelyi-
kük kezdeményezheti. A kérelmezõ kezdeményezése
esetén a meghallgatást a jogsegélyszolgálat nem utasít-
hatja vissza. Az egyes meghallgatások tekintetében a
111. pontban foglaltak irányadók.

116. A kérelmezõtõl a jogsegélyszolgálat nem kérheti
azt az iratot, adatot, tényt, amely a kamara nyilvántar-
tásában fellelhetõ, illetve abból megállapítható.

117. A jogsegélyszolgálat a kérelmezõ személyes
ügyében annak képviseletét akkor láthatja el, ha ezt
jogszabály nem zárja ki, illetve nem korlátozza. A kép-
viselet elvállalására és ellátására a vonatkozó jogsza-
bályok irányadók.

Összeférhetetlenség

118. A kamarai tag szóbeli vagy írásbeli kérelmén
alapuló személyes segítség érdemi nyújtásában a
jogsegélyszolgálat részérõl nem vehet részt az a sze-
mély, aki 

a) a kérelmezõnek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pontja], élettársa,

b) a kérelmezõvel munkaviszonyban, közalkalma-
zotti, köztisztviselõi jogviszonyban, munkavég-
zésre irányuló más jogviszonyban, tagsági vi-
szonyban áll, 

c) a kérelmezõnél vezetõ tisztségviselõ, más tisztsé-
get viselõ (például alapítványnál kuratóriumi
tag), felügyelõbizottsági tag, auditbizottsági tag, 

d) a kérelmezõvel összefonódásban levõ szervezet-
nél (Ptk. 685/B. §) foglalkoztatott,

e) a kérelmezõt képviseli,
f) a személyes segítség nyújtásában egyébként ér-

dekelt, illetve elfogult.

119. Ha a jogsegélyszolgálat részérõl annak a személy-
nek kellene eljárnia, akinél a szóbeli vagy írásbeli ké-
relem elõterjesztését megelõzõ 5 éven belül a 118.
b)–e) pontjában írt eset valamelyike fennállt, a
jogsegélyszolgálat  részérõl a személyes segítség érde-
mi nyújtásában csak akkor vehet részt, ha ehhez a ké-
relmezõ írásban hozzájárult.

120. Az összeférhetetlenséget a személyes segítség
nyújtásának egész folyamatában vizsgálni kell. Ha az
összeférhetetlenség a folyamat alatt következik be, az
összeférhetetlenséggel érintett személy a folyamat to-
vábbi részében nem vehet részt.

121. Ha az összeférhetetlenség a kamara fõtitkára te-
kintetében áll fenn, illetve következik be, a személyes
segítség nyújtásával kapcsolatos feladatait az õt egyéb-
ként rendszerint helyettesítõ személy látja el.
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A kamarai tagok kollektív 
segítsége

122. A jogsegélyszolgálat országos vagy területi szer-
vezeti (kktv 145. §) szintû tanácsadó rendezvény meg-
szervezésére, továbbá egyéni érdekvédelmet érintõ in-
tézkedés, szakmai vélemény, állásfoglalás, iránymuta-
tás kiadására, közzétételére javaslatot tehet, ha a javas-
lat a kamarai tagok szélesebb körét, illetve többségét
érinti vagy a könyvvizsgálói tevékenység védelme ér-
dekében más fontos ok miatt indokolt. A javaslatot el-
fogadás, illetve jóváhagyás végett a kamara alapszabá-
lyában, más önkormányzati szabályzatában meghatá-
rozott kamarai tisztségviselõhöz, illetve testülethez/bi-
zottsághoz kell eljuttatni. A rendezvénnyel kapcsolatos
felhívást, az elfogadott/jóváhagyott intézkedést, szak-
mai véleményt, állásfoglalást a kamara honlapján és a
lapjában kell közzétenni.

123. A jogsegélyszolgálat és a kamara szakértõi bizott-
sága [kktv 138. §] együttmûködik abban, hogy egyéni
érdekvédelmet érintõ, a könyvvizsgálattal kapcsolatos
elméleti és gyakorlati kérdésekben egységes és állan-
dósult szakmai szemlélet alakuljon ki a kamarai tagok
körében. Ennek keretében egymást folyamatosan tájé-
koztatják tevékenységükrõl, közösen javaslatot tehet-
nek szakmai intézkedés, szakmai vélemény, állásfogla-
lás, iránymutatás kiadására, illetve nyilvánosságra ho-
zatalára.

124. A jogsegélyszolgálat jogosult arra, hogy a kamara
illetékes tisztségviselõjének, testületének felhatalmazá-
sa alapján a kamarai tagok kollektív segítsége kereté-
ben a 98. pontban írtaknak megfelelõ ügyekben/kér-
désekben külsõ személyek/szervezetek elõtt a kamarai
tagok összességét képviselje.

Titoktartási kötelezettség

125. A jogsegélyszolgálat tevékenységében részt vevõ
személyek titoktartási kötelezettségére a 87–90. pont-
ban foglaltakat kell alkalmazni.

Költségek

126. A kamara elnöksége dönt arról, hogy a személyes
segítséget kérelmezõk a számukra nyújtott szolgáltatá-
sért a kamarának költségtérítést fizetnek-e. Ha a döntés
fizetésrõl szól, az elnökség határozza meg a költségté-

rítéssel kapcsolatos feltételeket (mértékek, illetve ösz-
szegszerûség, elõlegezési feltételek, kedvezmények,
mentességek stb.). A fizetés mellõzésérõl szóló dön-
tést, illetve a fizetési feltételeket a kamara honlapján és
lapjában közzé kell tenni.

127. A jogsegélyszolgálattól személyes segítséget ké-
relmezõ a kamarának fizetendõ költségtérítésen felüli
minden saját, és ha a személyes segítséget képviselõ
közremûködésével kéri, annak is minden költségét
maga viseli.

128. A tanácsadó rendezvényen való részvételért a ka-
mara részvételi díjat kérhet. A díjakra a 126. pontban
foglaltak megfelelõen irányadók.

VII. fejezet
Egyéb szabályok

129. A kamara fõtitkára a jogsegélyszolgálat mûködé-
sével kapcsolatos tapasztalatokról évenként összegzõ
értékelést köteles készíteni. Az értékelést a kamara
alapszabályában, más önkormányzati szabályzatában
meghatározott kamarai tisztségviselõ, illetve testület
kell terjeszteni, aki/amely dönt a szükséges intézkedé-
sek megtételérõl.

130. A 129. pontban írt összegzõ értékelésben ki kell
mutatni a személyes segítség nyújtásával kapcsolatos
költségtérítésekbõl származó bevételeket, egyidejûleg
indokolt javaslat tehetõ a költségtérítési feltételekre, il-
letve módosítására (vö. 126. pont).

III. rész
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

131. Ez a szabályzat 2008. július 1. napján lép hatály-
ba.

132. A szabályzat hatályba lépését követõ félév eltelté-
vel, legkésõbb 2009. január 31. napjáig az egyeztetõ
testület, ideértve a szakmai bizottságo(ka)t is, továbbá
a jogsegélyszolgálat mûködésének gyakorlati tapaszta-
latairól a kamara fõtitkára a kamara alapszabályában
meghatározott kamarai tisztségviselõ, illetve testület ré-
szére jelentést köteles készíteni. A jelentés keretében
javaslatot kell tennie a szabályzat szükséges módosítá-
sára is, ha az indokoltnak mutatkozik.
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