A Magyar
Könyvvizsgálói Kamara
szakmai kompetencia vizsgaszabályzata
A kamara küldöttgyűlése elfogadta és hatályba léptette 2012. május 12-én.
Módosítva 2015. szeptember 4-én
(Aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2015. szeptember 4-i küldöttgyűlésén
elfogadott módosítások)

I. fejezet A szakmai kompetenciavizsga
1. Szakmai kompetencia vizsgát tehet az a könyvvizsgáló jelölt, aki igazolja, hogy letöltötte a
Kkt. 97. § (2) bekezdésében meghatározott gyakorlati időt, amely a könyvvizsgáló jelölt
névjegyzékbe vételétől számított legalább három, legfeljebb hat év. A gyakorlati idő letöltéséről
szóló igazolást kérelmezni kell. Az igazolás kiadásának tekintetében a kamara oktatási bizottsága
jár el. Az igazolás feljogosítja a könyvvizsgáló jelöltet a vizsga letételére, amennyiben mentori
díjtartozása nem áll fenn.
2. Az 1. pontban foglaltakon túlmenően – a kamarai tagfelvételi követelmények teljesítése
céljából – szakmai kompetencia vizsgát köteles tenni az a természetes személy is, akinek kamarai
tagsága két évnél régebben szűnt meg, valamint az, akinek kamarai tagsága korábbiakban már
legalább két alkalommal megszűnt, feltéve, hogy a kamarai tagsági viszony újbóli létesítésének
jogi akadálya nincs.
II. fejezet A szakmai kompetenciavizsga engedélyezése
3. A szakmai kompetencia vizsga engedélyezése iránti eljárásban első fokon a kamara oktatási
bizottsága jár el. A szakmai kompetencia vizsga letétele iránti kérelem – az 1.pontban írott
igazolással együtt - az oktatási bizottsághoz címezve a főtitkári hivatalnál, vagy elektronikus
úton, a kamara honlapján e célra biztosított felületen keresztül terjeszthető elő. Az engedélyezési
eljárás során a kérelmet a jelentkezést követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül
kell elbírálni azzal, hogy hiánypótlási felhívás a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül
bocsátható ki. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az
ügyintézési határidőbe nem számít be.
4. Az engedélyt meg kell adni a természetes személynek, ha az megfelel az 1. vagy a 2. pontban
foglaltaknak.
5. A szakmai kompetencia vizsga díjköteles. A vizsga mindenkori díját a kamara elnöksége
állapítja meg és a díjat a vizsgára jelentkezéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni. A
kamara a kompetenciavizsga szervezésével és a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat a jelöltek
által befizetett díjtételekből finanszírozza.
6. A kérelmet elutasító határozat ellen a kérelmező annak közlésétől számított 15 napon belül
fellebbezéssel élhet, melyet a kamara elnökséghez címezve a főtitkári hivatalnál kell benyújtani.
Az elnökség a fellebbezésről annak beérkezését követő 60 napon belül határoz. A szakmai
kompetenciavizsga engedélyezésének eljárása a jogorvoslati eljárásra is kiterjedően díjmentes.
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III. fejezet A szakmai kompetencia vizsga eljárási rendje
7. A szakmai kompetencia vizsga két részből áll. Az írásbeli feladatot (a továbbiakban:
szakdolgozatot) a kompetencia vizsga letételére vonatkozó engedély dátumát követően évente
két alkalommal június 30-i, illetve december 31-i beadási határidővel kell az oktatási
bizottsághoz benyújtani. A szóbeli részét az oktatási bizottság által felkért vizsgabizottság előtt
kell letenni. A vizsgabizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt az okleveles könyvvizsgálói
képzés vizsgaelnöki listájából kell választani, a két tag a kamara jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagot közül az oktatási bizottság jelöli ki.
8. A benyújtott szakdolgozat bírálatára az oktatási bizottság a kamara jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagjai közül két oktatási és vizsgáztatási
tapasztalattal is rendelkező bírálót kér fel. A felkéréseket úgy kell megtenni, hogy a bírálók
munkájukat egy hónapon belül elvégezhessék és bírálatukat a kamara oktatási bizottságához
írásban eljuttassák.
9 A bírálatok alapján az oktatási bizottság egy hónapon belül dönt a szóbeli vizsgára történő
bocsátásról vagy annak elutasításáról. A bírálatokat a jelöltek rendelkezésére kell bocsátani.
Pozitív döntés esetén a jelentkezők számától függően, de legkésőbb a döntést követő három
hónapon belül szóbeli vizsgaidőpontot kijelölni és arról a jelöltet egy hónappal korábban – a
bírálat egyidejű megküldésével – írásban tájékoztatni kell. A vizsgaidőpontok a kamarai
honlapon megjelenített vizsganaptárban is feltüntetésre kerülnek.
10. A szakdolgozat akkor fogadható el, ha a felkért bírálók egyike sem minősítette azt „nem
felelt meg”-re elégtelenre. Amennyiben a szakdolgozat bírálóinak minősítése eltér egymástól
(megfelelt – nem felelt meg), a jelen szabályzat 8. pontjában rögzített határidőn belül a jelölt
szakdolgozatát az oktatási bizottság által felkért harmadik bíráló is elbírálja. Ebben az esetben a
harmadik bíráló bírálata határozza meg a szakdolgozat végső minősítését. Elutasítás esetén erről
a jelöltet haladéktalanul – a bírálat megküldésével – értesíteni kell. Ebben az esetben a jelölt hat
hónapon belül új szakdolgozatot nyújthat be, a vizsgadíj 50 százalékának megfizetésével.
11. A szóbeli vizsga eredményéről a vizsgabizottság tagjai döntenek. Nem megfeleltre minősített
szóbeli vizsga esetén a teljes kompetenciavizsgát meg kell ismételni.
12. A kompetencia vizsga három alkalommal ismételhető meg.
13. A kompetencia vizsga követelményeinek teljesítéséről igazolást a kamara oktatási bizottsága
ad. Az igazolást a bizottság elnöke és a kompetencia vizsgát lefolytató vizsgabizottság elnöke írja
alá.
IV. fejezet A kompetenciavizsga tartalmi követelményei
14. A szakdolgozat egy, a gyakorlatban megvalósított könyvvizsgálati eljárást kell bemutasson,
úgy, hogy a szerző kitér a feladat elvégzéséhez kapcsolódó standardokban megfogalmazott
követelményekre, a gyakorlati megoldás különböző lehetőségeire, a feladat végrehajtásának
körülményeire. A dolgozat olyan tartalmi elemekkel kell rendelkezzen, hogy a bírálókat
meggyőzze: a jelölt megfelelő mélységben és színvonalon elsajátította a kapcsolódó elméleti
ismereteket és képes azokat gyakorlati tevékenysége során is alkalmazni. Javasolt olyan, két
évnél nem régebbi a számviteli törvény szerinti beszámoló feldolgozását választani, amelynek
során a könyvvizsgálati eljárások minél szélesebb körét be lehet mutatni. A szakdolgozat
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terjedjen ki a könyvvizsgálati tapasztalatok alapján összeállítandó vezetőségi levél elkészítésére
is. Terjedelme 60-80 (mellékletekkel maximum:100) oldal.
15. A szóbeli vizsga során a jelölt bemutatja – maximum 10 perc időkereteben – a
témafeldolgozás módszerét, megvédi és ismerteti a szakdolgozattal összefüggésben szerzett
tapasztalatait, valamint válaszol a vizsgabizottság szakdolgozattal összefüggő, illetve egyéb, a
könyvvizsgálati tevékenységgel kapcsolatos kérdéseire. A vizsga során a jelölt az
eredményességének fokozása érdekében használhat segédeszközöket (technikai eszközöket,
standardokat, kiadványokat, feljegyzéseket) is.
16. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottságnak meg kell győződnie arról, hogy a jelölt szakmai
elméleti és gyakorlati ismeretei, tájékozottsága, és egyéb kvalitásai alkalmassá teszik-e a
könyvvizsgálói szakma hivatásszerű végzésére. A vizsga eredményének megállapításakor a
vizsgabizottság a jelölt teljesítményét komplex módon értékeli.
17. A vizsgabizottság intézkedése vagy mulasztása esetén a vizsgázó jogorvoslattal élhet, az
intézkedéstől vagy mulasztástól számított 15 napon belül. A kérelmek elbírálásáról a kamara
oktatási bizottsága dönt.
18. A jelen a szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az okleveles könyvvizsgálói képzés
vizsgaszabályzatában előírt – értékelési, minősítési, illetve egyéb – eljárásokat kell alkalmazni,
azzal, hogy az elégtelen minősítés a „nem felelt meg”, az elégséges, közepes, jó, illetve jeles
minősítés a „megfelelt” vizsgaeredménynek minősül.
V. fejezet Hatálybalépés
19. Jelen szabályzat a küldöttgyűlés jóváhagyást követően 2012. május 12-én lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit az ezt követően előterjesztett szakmai kompetenciavizsga letétele iránti
engedélyek kapcsán kell alkalmazni. A 2015. szeptember 4-én elfogadott módosítások 2015.
szeptember 10-én lépnek hatályba azzal, hogy a módosított rendelkezéseket a hatályba lépést
megelőző 6 hónapban benyújtott szakdolgozatok vonatkozásában is alkalmazni kell.
1. számú melléklet A kompetencia vizsga írásbeli részének bírálati szempontjai
2. számú melléklet A szakdolgozat formai követelményei
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