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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló 2007. évi LXXV. Törvény (a szövegben: Kkt.), valamint az MKVK
alapszabályának (a szövegben: ASZ.) figyelembe vételével a következő
különbözeti vizsgaszabályzatot alkotja.
1. A különbözeti vizsgaszabályzat az ASZ. 73. pontjában meglévő
felhatalmazás alapján készült.
2. Ez a szabályzat azon természetes személyekre vonatkozik, akik
megfelelnek a Kkt. 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
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.
ASZ. 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 történő elérhetőségét, továbbá
b) hozzájárul ahhoz, hogy a könyvvizsgálói igazolványt (okiratot) kiállító
hatóság a kamara megkeresésére tájékoztatást adjon ki.
Az alapszabály 67. pontja szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell a külföldi
hatóság által kiállított könyvvizsgálói igazolvány hiteles magyar nyelvű
fordítását.
ASZ. 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.
ASZ. 69. A természetes személy a Kkt 11.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti
könyvvizsgálói felelősségbiztosítása meglétét az erről szóló okirat hiteles
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magyar nyelvű fordításával is igazolhatja, feltéve, hogy írásbeli nyilatkozatban
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy
a) a kamara megkeresésére a biztosító a felelősségbiztosítás fennállásának
tényéről tájékoztatást adjon ki, továbbá
b) a kamara a könyvvizsgáló megbízójával – annak kérelmére – közölje a
könyvvizsgálói felelősségbiztosítási szerződésben foglalt azon adatokat, melyek
az igényérvényesítéshez szükségesek, továbbá tájékoztathatja a megbízót arról,
hogy igényének érvényesítését milyen módon és mely hatóságok előtt
kezdeményezheti.
ASZ. 70. Ha a természetes személy igazolja, hogy saját tagállamának előírásai
szerint, a Magyar Köztársaság területén végzett, jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységére is kiterjedő hatályú könyvvizsgálói
felelősségbiztosítással vagy biztosító-pénztári tagsággal rendelkezik, az erről
szóló igazolás a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás meglétét tanúsítja. A
kamara az igazolás ismeretében kiegészítő biztosítás megkötését írja elő, ha a
biztosítási szerződés a szerződési feltételek és a biztosítási összeg tekintetében
nem felel meg a Kkt és a kamara alapszabálya által előírt követelményeknek.
105. § (1) Különbözeti vizsgát az a természetes személy tehet, aki igazolja, hogy külföldön
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosító, érvényes
engedéllyel rendelkezik.
(2) A különbözeti vizsga a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységgel összefüggő, a Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok és egyéb
előírások ismeretének ellenőrzésére terjed ki.
(3) A különbözeti vizsga letételére engedélyt kell kérni. Az engedélyezés tekintetében a
kamara oktatási bizottsága jár el. Az engedélyt meg kell adni a természetes személynek, ha az
megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak.
(4) A különbözeti vizsga díjköteles. A vizsga díját a kamara állapítja meg és a díjat a
vizsgára jelentkezéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni.
(5) A különbözeti vizsga tartalmi követelményeit, az eljárási és az értékelési szabályokat a
kamara külön szabályzatban határozza meg. A különbözeti vizsgának legalább részben
írásbeli vizsgának kell lennie.

ASZ. 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 11. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek.

3

ASZ. 72. A különbözeti vizsgát vizsgabizottság előtt, 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 vizsgabizottsági elnökök, illetőleg
vizsgáztatók névjegyzékében szereplők közül.
ASZ. 73. A különbözeti vizsga tartalmi követelményeit, a vizsga lefolytatásának
rendjét és az ismeretek értékelésének szabályait, továbbá a vizsgadíjat a kamara
külön szabályzata tartalmazza.
3. A különbözeti vizsga tartalmi követelményei
3.1.
3.2.

A különbözeti vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A különbözeti vizsgát – a vizsgára jelentkező személyeknek –
magyar nyelven a következő témakörökből kell letenni:
a) jogi ismeretek
b) adózási ismeretek
c) számviteli ismeretek

3.3.

A különbözeti vizsga követelményeit az 1. számú melléklet
tartalmazza. (a melléklet elkészítése folyamatban van)
a) jogi ismeretekből (szóbeli)
b) adózási ismeretekből (szóbeli)
c) számviteli ismeretekből (írásbeli és szóbeli)

3.4.

A különbözeti vizsga minősítése – témakörönként – különkülön megfelelt, és nem felelt meg. Az egyes témakörökben
megfelelt minősítést kell adni, ha a szóban, illetve írásban
feltett kérdések minimum 60 %-ára helyes választ ad a
vizsgázó.
A különbözeti vizsga sikeres, ha a vizsgázó minden
témakörben megfelelt minősítést kapott.

4. Különbözeti vizsga letételének engedélyezése
4.1.

A különbözeti vizsgát tenni kívánó személy a különbözeti
vizsga letételére – ASZ. 71. pontja szerint - kérelmet köteles
benyújtani engedélyezés céljából a főtitkári hivatalhoz
kamara oktatási bizottságának elnökének címezve.
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4.2.

A különbözeti vizsga az ASZ. 6. pontja (10. alpontja) alapján
hatósági eljárás, melynek lefolytatásáért az ASZ. 14. pontja
alapján mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

4.3.

A kamara oktatási bizottsága hatósági eljárás keretében
határozatot hoz a különbözeti vizsga letételének
engedélyezéséről, vagy a kérelmet elutasítja. A különbözeti
vizsgát engedélyezni kell, ha a személy megfelel a Kkt. 105. §
(1) bekezdésben foglaltaknak.

4.4.

Ha a kamara Oktatási Bizottsága a különbözeti vizsga
letételére vonatkozó kérelemnek helyt ad, akkor a
határozatában megjelöli a különbözeti vizsga helyét,
időpontját.

4.5.

A különbözeti vizsgát kérelmező, a kérelmének elutasítása
esetén a kamara Oktatási Bizottságának határozata ellen az alapszabály 10. pontjában foglaltak szerint fellebbezéssel élhet az MKVK elnökségéhez. A fellebbezést
az MKVK Oktatási Bizottságához kell benyújtani.

5. A különbözeti vizsga lebonyolítása
5.1.

A kamara Oktatási Bizottsága (elnökének) feladata a
különbözeti vizsgabizottság elnökének, tagjainak felkérése,
(ASZ. 72. pontjában foglaltakat figyelembe véve) valamint a
vizsgakérdések elkészítése.

5.2.

A különbözeti vizsga technikai feltételeinek biztosításáról a
kamara főtitkára köteles gondoskodni.

5.3.

A különbözeti vizsga díjköteles, melynek összege
alkalmanként 40.000 Ft. A természetes személy a vizsgát
háromszori alkalommal ismételheti meg, a megismételt
vizsgára a kamara Oktatási Bizottsága által kijelölt
időpontban, helyszínen – a különbözeti vizsgadíj befizetése
után – kerülhet sor.
A természetes személy a vizsga megkezdése előtt a
különbözeti vizsga díját köteles befizetni a kamara központi
számlájára.

5.4.
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Ezen szabályzat 2008. április 1-jén lép hatályba. A szabályzatot a kamara
elnöksége a 12/2008. (II.22.) határozatában elfogadta. A kamara honlapján
kell nyilvánosságra hozni.
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