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Normál dőlt betűvel szedve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a szövegben: kkt), a szabályzat és a fejezetek címe 

mellett félkövér betűvel a MKVK alapszabálya (a szövegben: Asz), normál betűvel a szabályzat szövege. 

I. fejezet BEVEZETÉS 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: kkt) 111. §-ának e) pontja alapján a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara (a továbbiakban: kamara) küldöttgyűlése a könyvvizsgáló jelöltek képzéséről, gyakorlati idejéről és a 
szakmai kompetenciavizsgáról a következő szabályzatot alkotja. 

II. fejezet CÉLKIT ŰZÉS 

1. A mentori rendszer célja, hogy a kkt 97. §-ának (2) bekezdésében előírt legalább hároméves, legfeljebb hatéves 
szakmai gyakorlat kitöltésével, valamint a szakmai kompetenciavizsga letételével jól felkészült könyvvizsgálók 
nyerjenek felvételt a kamarába. Ehhez teremt a mentori rendszer feltételeket, módszert és garanciákat. A 
gyakorlatszerzés olyan ellenőrzött formáját alakítja ki és működteti, amely egyidejűleg ad segítséget a magas 
színvonalú gyakorlati ismeretekhez történő hozzáféréshez és garanciákat az ismeretek tényleges elsajátításának 
érdemi megítélésére. 

III. fejezet FOGALMAK, ÉRTELMEZ Ő  RENDELKEZÉSEK 

Könyvvizsgáló jelölt 

Kkt 97. § (1) Könyvvizsgáló jelölt az, aki a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
végzéséhez szükséges engedély (a kamarai tagság) megszerzése céljából az e törvényben meghatározott szakmai 
kompetencia-vizsga letételéhez előírt gyakorlati idejét tölti. 

(2) A könyvvizsgáló jelölt számára előírt gyakorlati idő a könyvvizsgáló jelölt névjegyzékbe vételétől számított 
legalább három, legfeljebb hat év, amelynek lejáratát követően a jelölt szakmai kompetencia vizsgát tesz. 

 
Kkt. 98. § (1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe - kérelmére - fel kell venni azt, aki teljesíti az alábbiakat: 

a) megfelel a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek, 
b) nem esik a 12. §-ban meghatározott kizáró ok alá, 



c) vállalja, hogy Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző 
kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel a képzési programnak megfelelő - a kamara mentori 
szabályzata szerinti - munkaviszonyt, munkaviszony jellegű jogviszonyt létesít, 

d) magára nézve kötelezőnek ismeri el a kamara vonatkozó szabályzatának rendelkezéseit, 
e) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 
(2) A könyvvizsgáló jelölt egyidejűleg legfeljebb egy kamarai tag könyvvizsgálóval vagy egy könyvvizsgáló céggel 

állhat munkaviszonyban. 
(3) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történő felvétel tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el. 

 
2. Jelen szabályzat alkalmazásában könyvvizsgáló jelölt az az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező 
személy, aki megfelel a kkt 98. §-ában rögzített feltételeknek és a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenység végzéséhez szükséges engedély (a kamarai tagság) megszerzése céljából, a könyvvizsgáló jelöltek 
névjegyzékébe történő felvételét követően a szakmai kompetenciavizsga letételéhez előírt gyakorlati idejét tölti. A 
könyvvizsgáló jelölt a fentieken túlmenően az lehet, aki 

a) -a mentor személyével előzetes megállapodásra jut, 
b) -jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és aláírja a mentori megállapodást (1. 

számú melléklet).  

Kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 

3. Jelen szabályzat alkalmazásában kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég könyvvizsgáló vállalkozás az, 
akinél/ahol a könyvvizsgáló jelölt a szakmai gyakorlatot megszerezheti. 
 
3.1. E szabályzat alkalmazásában kamarai tag könyvvizsgáló lehet az az egyéni könyvvizsgáló, aki: 

a) -legalább 5 éve – megszakítás nélkül – jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
folytat, 

b) -legalább 3, a kkt 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott könyvvizsgálói megbízása van, 
c) -büntetlen előéletű és a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárás eredményeképp a 

megelőző 5 évben elmarasztalásban nem részesült,  
d) -amennyiben minőség-ellenőrzési vizsgálatra kijelölésre került, a legutolsó vizsgálaton „megfelelt” minősítést 

kapott, 
e) -jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és aláírja a mentori megállapodást. 

 
3.2. E szabályzat alkalmazásában könyvvizsgáló cég lehet az a könyvvizsgáló cég, amely 

a) -társaságnak legalább egy, a jelen szabályzat 3.1. a) és c) pontjainak megfelelő természetes személy 
könyvvizsgáló tagja/alkalmazottja van, aki személyében is vállalja e szabályzatban a könyvvizsgáló cégre vonatkozó 
kötelmeket, 

b) -legalább 3, a kktv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott könyvvizsgálói megbízása van,  
c) -a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárás eredményeképp a megelőző 5 évben 

elmarasztalásban nem részesült,  
d) -amennyiben minőség-ellenőrzési vizsgálatra kijelölésre került, a legutolsó vizsgálaton „megfelelt” minősítést 

kapott, 
e) -jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és aláírja a mentori megállapodást. 

Mentor 

Kkt 100. § (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentor érvényesíti a dokumentációs követelményeket, figyelemmel 
kíséri a könyvvizsgáló jelölt szakmai fejlődését, közreműködik a könyvvizsgáló jelölt alkalmasságának megítélésében 
és megfelel a kamarai szabályzatokban meghatározott követelményeknek.  
 
4. A mentor az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló, aki a 
könyvvizsgáló jelöltet a tapasztalatok elsajátításában segíti, regisztrációs és dokumentációs követelményeket 
érvényesít, figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló jelölt előrehaladását, közreműködik a könyvvizsgáló jelölt 
alkalmasságának megítélésében.  



Mentor lehet az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki: 
a) -legalább 5 éve – megszakítás nélkül – jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 

folytat, 
b) -az érintett könyvvizsgáló jelöltön kívül legfeljebb további 2 könyvvizsgáló jelölttel kapcsolatosan vállalt 

mentori feladatokat, 
c) -büntetlen előéletű, a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárás eredményeképp a megelőző 

5 évben elmarasztalásban nem részesült, 
d) -bírja az őt alkalmazó könyvvizsgáló cég képviseletére jogosult vezetőjének egyetértését is, 
e) -amennyiben minőség-ellenőrzési vizsgálatra kijelölésre került, a legutolsó vizsgálaton „megfelelt” minősítést 

kapott, 
f) -a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és aláírja a mentori megállapodást. 

IV. fejezet A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELÖLTEK NÉVJEGYZÉKÉBE TÖRTÉNŐ 
FELVÉTEL 

Kkt. 98. § (1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe - kérelmére - fel kell venni azt, aki teljesíti az alábbiakat: 
a) megfelel a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek, 
b) nem esik a 12. §-ban meghatározott kizáró ok alá, 
c) vállalja, hogy Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző 

kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel a képzési programnak megfelelő - a kamara mentori 
szabályzata szerinti - munkaviszonyt, munkaviszony jellegű jogviszonyt létesít, 

d) magára nézve kötelezőnek ismeri el a kamara vonatkozó szabályzatának rendelkezéseit, 
e) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 
(2) A könyvvizsgáló jelölt egyidejűleg legfeljebb egy kamarai tag könyvvizsgálóval vagy egy könyvvizsgáló céggel 

állhat munkaviszonyban. 
(3) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történő felvétel tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el. 

 
5. A kkt 5. §-ának f) pontja értelmében a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történő felvétel kamarai hatósági 
eljárásnak minősül, amelynek lefolytatása a felvételi szabályzat V. fejezetében rögzítettek szerint történik. 

V. fejezet A MENTORI IDŐSZAK 

Kkt 97. § (2) A könyvvizsgáló jelölt számára előírt gyakorlati idő a könyvvizsgáló jelölt névjegyzékbe vételétől 
számított 3 év, amelynek lejáratát követően a jelölt szakmai kompetencia vizsgát tesz. 
 
Asz 438. A könyvvizsgáló jelölt számára a kamarai tagi viszony létesítésének feltételeként előírt gyakorlati id ő 
a könyvvizsgáló jelölt névjegyzékbe vételétől számított legalább 3, legfeljebb 6 év, amelynek lejáratát követően 
a jelölt szakmai kompetenciavizsgát tehet [Kkt. 97. § (2)]. 

A szakmai kompetencia vizsga teljesítésének kötelezettsége alól mentesülő kérelmező esetén a gyakorlati 
időt a kamarai tagfelvételi kérelem előterjesztését megelőző 5 éven belül kell teljesíteni. A gyakorlati idő az 
alapszabály 441. pontja szerinti szüneteltetés időtartamával meghosszabbítható. 
 
6. A könyvvizsgáló jelölt felkészülési ideje, azaz amely idő alatt a szakmai gyakorlatot megszerzi, a mentori időszak. 
A mentori időszak legalább 3, legfeljebb 6 év, amely a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történő felvételi 
kérelemnek helyt adó kamarai határozat meghozatalának napjával kezdődik. 
 
Kkt 97. § (3) A (2) bekezdés szerinti gyakorlati időből 1 évet a kamara alapszabályában és mentori szabályzatában 
meghatározott módon, legalább két évet pedig a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag 
könyvvizsgálónál vagy könyvvizsgáló cégnél kell teljesíteni. 
 
Asz 439. Az alapszabály 438. pontja szerinti gyakorlati időből 1 évet az alapszabály 440. pontjában 
meghatározottak szerint, legalább 2 évet pedig a Kkt. 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag 
könyvvizsgálónál vagy könyvvizsgáló cégnél, könyvvizsgáló mellett, a képzési programnak megfelelő – a 



kamara mentori szabályzata szerinti – munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban kell teljesíteni 
[Kkt. 97. § (3)].  
 
Asz 440. Az alapszabály 438. pontjában meghatározott legalább 3, legfeljebb 6 év gyakorlati időből l (egy) 
évet – a könyvvizsgáló jelölt kérelmére – teljesítésként elfogadni akkor lehet, ha a könyvvizsgáló jelöltek 
jegyzékébe történő felvétele után legalább 12 hónapot 

a) munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, társas vállalkozás tagjaként vagy 
egyéni vállalkozóként mint a miniszter által vezetett  minisztérium által nyilvántartásba vett mérlegképes 
könyvelő a számvitelről szóló  törvényben részletezett könyvviteli szolgáltatási tevékenységet végzett, vagy 

b) jogszabályban, a foglalkoztató belső szabályzatában meghatározott, okleveles könyvvizsgálói 
képesítéshez kötött munkakört, tisztséget töltött be, vagy 

c) olyan tevékenységet végzett, feladatot látott el, amelyhez jogszabály, a foglalkoztató belső szabályzata 
feltételként előírja  

•  az okleveles adószakértő,  
•  az adótanácsadó, 
•  az okleveles pénzügyi revizor, 
•  a pénzügyi-számviteli szakellenőr  
 képesítések valamelyikét, vagy  
d) kamarai tag könyvvizsgáló mellett asszisztensként dolgozott. 

 
Kkt 97. § (4) Ha a könyvvizsgáló jelölt a (2) bekezdés szerinti gyakorlati időt megszakítja, az a könyvvizsgáló jelölt 
kérelmére és a kamara, vagy a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló 
cég hozzájárulásával meghosszabbítható, de nem lehet hosszabb hat évnél. 
 
Asz 441. A könyvvizsgáló jelölt a legalább három, legfeljebb hat év időtartamú gyakorlati képzésben való 
részvételét szüneteltetheti, ha szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül 
nem tud a gyakorlati képzés tárgyát képező szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni. A gyakorlati 
képzés időtartama – indokolt esetben – többször is szüneteltethető. A gyakorlati képzés időtartama a képzés 
szüneteltetésének időtartamával együtt nem haladhatja meg a hat évet (72 hónapot).  
 
Kkt 99. § A könyvvizsgáló jelöltet olyan feladatok elvégzésével kell megbízni, amelynek során elsajátíthatja a 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásához szükséges gyakorlati ismereteket. 
 
Kkt 100. § (1) A kamara 

a) jóváhagyja a könyvvizsgáló jelölt képzési programját és a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által kijelölt mentort, aki csak kamarai tag könyvvizsgáló lehet, 

b) ellenőrzi a könyvvizsgáló jelölt gyakorlati tevékenységét. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamarai tevékenységek tekintetében a kamara oktatási bizottsága jár el. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentor érvényesíti a dokumentációs követelményeket, figyelemmel kíséri a 

könyvvizsgáló jelölt szakmai fejlődését, közreműködik a könyvvizsgáló jelölt alkalmasságának megítélésében és 
megfelel a kamarai szabályzatokban meghatározott követelményeknek. 

 
7. A könyvvizsgáló jelölt a mentori időszakból a kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél teljesítendő 
legalább 2 év gyakorlati idő alatt minimum 3500 munkaórát köteles a képzési programnak megfelelő, valóságos, 
tényleges és folyamatos munkavégzésre irányuló munkaviszonyban, vagy valóságos és tényleges tevékenységre 
vonatkozó munkaviszony jellegű jogviszonyban elvégezni, míg 1 év gyakorlati időt az alapszabály 440. pontjában 
megjelölt jogviszonyok valamelyikében teljesít. A feltételeket a jogviszony alapját képező szerződésnek 
tartalmaznia kell. Jelen szabályzat alkalmazásában munkaviszony jellegű jogviszony alatt a megbízási jogviszony, 
munkaóra alatt a ténylegesen munkavégzéssel töltött idő értendő. 
 
8. A mentor és a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a jelen szabályzat, illetve a mentori megállapodás rá 
vonatkozó előírásainak szabályszerű teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik. 
 



Asz 443. A könyvvizsgáló jelölt kezdeményezheti a könyvvizsgálói gyakorlat megszerzése tárgyában létesített 
munkaviszonyának, munkaviszony jellegű jogviszonyának megszüntetését, ha a munkaadó (a mentor) a 
kamara ismételt felszólítására sem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit.  
 
9. A mentori időszak alatt a könyvvizsgáló jelölt egy képzési programot teljesít. A könyvvizsgáló jelölt képzési 
programját a kamara által kiadott szakmai irányelvek (2. számú melléklet: Szakmai követelmények a mentori 
rendszer alkalmazásában) alapján személyre szólóan és évenkénti bontásban a mentor állítja össze. 
 
10. A képzési programhoz egy munkapapírrendszer tartozik. A munkapapírokat a könyvvizsgáló tagjelölt tölti ki 
könyvvizsgálói tevékenységéről. A könyvvizsgáló jelölt által aláírt munkapapírokat a mentor időközönként ellenőrzi 
és véleményezi. A mentor, a könyvvizsgáló jelölt és a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég évente (illetve a 
mentori időszak megszakításakor) írásban értékeli az előrehaladást, illetve pontosítja a következő időszak programját. 
Az éves értékelést, valamint a könyvvizsgáló jelölt önértékelését a mentor egyidejűleg megküldi a kamara oktatási 
bizottságának (3. számú melléklet: Értékelés a tagjelölt munkájáról, valamint a 4. számú melléklet: Önértékelés a 
tagjelölt munkájáról). 
 
11. Az oktatási bizottság a mentori időszak alatt jogosult ellenőrizni a mentori megállapodásban rögzítettek 
szabályszerű teljesítését. 
 
Asz 445. Az a könyvvizsgáló jelölt, aki igazolja, hogy teljesítette a kkt 97. §-a (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott gyakorlati időt, kérheti annak igazolását a kamara oktatási bizottságától. Az igazolás 
feljogosítja a könyvvizsgáló jelöltet a kompetenciavizsga letételére. A vizsga engedélyezése díjmentes, a vizsga 
letétele díjköteles. 
 
12. A mentori időszak lejártával a mentor összefoglaló értékelést készít, amelyet a könyvvizsgáló jelölt az 
alapszabály 445. pontja szerinti kérelmével együtt megküld a kamara oktatási bizottságának (5. számú melléklet: 
Összefoglaló mentori értékelés és 6. számú melléklet: A könyvvizsgáló jelölt által a mentori időszakban végzett 
munka összefoglalása). Az üzleti, adó- vagy szolgálati titkot tartalmazó adatokat a kamarának átadásra kerülő 
másolati példányon törölni kell. A mentori időszak lejártával a könyvvizsgáló jelölttel a jelen szabályzat 7. pontja 
szerint jogviszonyt létesítő könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég írásban nyilatkozik arról, hogy a könyvvizsgáló jelölt 
az előírt 3500 munkaórát teljesítette. A mentori időszak az összefoglaló értékeléssel fejeződik be. 
 
13. Az oktatási bizottság a mentori időszak lejártával értékeli a könyvvizsgáló jelölt tevékenységét a mentor által 
készített összefoglaló jelentés, valamint a mentori időszak alatt esetlegesen elvégzett ellenőrzés alapján a felvételi 
szabályzat V. fejezetében rögzítettekre is figyelemmel. Az oktatási bizottság a mentor összefoglaló értékelésétől 
eltérően is minősíthet. Az oktatási bizottság a gyakorlati idő teljesítése esetén kiadja az alapszabály 445. pontja 
szerinti igazolást, amely feljogosítja a könyvvizsgáló jelöltet a szakmai kompetenciavizsga letételére. 
 
14. A mentori rendszer szervezeti és szervezési hátterét a kamara biztosítja. A működés pénzügyi feltételeit a kamara 
a mindenkori költségvetésben határozza meg. A mentori rendszer szakmai felügyeletét a kamara oktatási bizottsága 
látja el. 
 
15. A kamara a könyvvizsgáló jelölt részére a következő kedvezményeket biztosítja. 

a) -A könyvvizsgáló jelölt a mentori időszak alatt jogosult a központ, illetve az állandó lakhely vagy a bejegyzett 
könyvvizsgálói társaság székhelye, telephelye szerinti területi szervezet által meghirdetett térítésmentes 
rendezvényeken, előadásokon és egyéb szakmai programokon részt venni, ide nem értve a bejegyzett könyvvizsgálók 
kötelező éves szakmai továbbképzését. 

b) -A könyvvizsgáló jelölt jogosult továbbá a térítéses rendezvényeken, szakmai továbbképzéseken, ideértve a 
kötelező szakmai továbbképzést is – harmadik személyekhez képest – kedvezményes díjazás mellett részt venni. A 
kamara köteles az adott rendezvényről szóló tájékoztató közzétételekor az érvényes kedvezmény mértékéről 
eligazítást adni.  

c) -A könyvvizsgáló jelölt kézhez kapja a kamara rendszeresített Hírleveleit. 



A mentori díj  

16. A könyvvizsgáló jelölt a névjegyzékbe vételtől kezdődően a mentori időszak alatt évente mentori díjat fizet a 
kamarának. A mentori díjat az első évben a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történő felvételi kérelemnek helyt 
adó kamarai határozat keltétől számított 30 napon belül, a későbbiekben pedig minden megkezdett mentori év első 
napján kell megfizetni. A mentori díj megfizetését a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég átvállalhatja. 
 
17. 
 
18. Az éves mentori díj mértékét a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai 
tag könyvvizsgálók tárgyévben érvényes kamarai alaptagdíjának maximum kétszeresében a kamara elnöksége évente 
határozza meg. 

VI. fejezet A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELÖLTEK NÉVJEGYZÉKÉB ŐL VALÓ TÖRLÉS 

Asz 442. A kamara felvételi bizottsága a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből törli azt, aki  
a) a Kkt. 98. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek már nem felel meg, 
b) törlését kéri, 
c) a szakmai kompetenciavizsgát letette, 
d) elhalálozott. 

 
Kkt 101. § (3) A névjegyzékből való törléskor a 97. § (6) bekezdése szerinti igazolást vissza kell vonni. 

 (4) Nem kell törölni a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből az (1) bekezdés a) pontja alapján a könyvvizsgáló 
jelöltet a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony megszűnése 
esetén, ha egy éven belül más kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel ilyen munkaviszonyt, 
munkaviszony jellegű jogviszonyt létesített. 
 
Kkt. 102. § Ha a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég 
elveszíti jogosultságát a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére Magyarország 
területén, akkor a könyvvizsgáló jelölt által a munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony keretében végzett 
tevékenység a továbbiakban nem minősül könyvvizsgáló jelölti tevékenységnek. 
 
19. A kkt 5. §-ának f) pontja értelmében a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből való törlés kamarai hatósági 
eljárásnak minősül, melynek lefolytatása a felvételi szabályzat V. fejezetében rögzítettek szerint történik. 

VII. fejezet A SZAKMAI KOMPETENCIAVIZSGA 

Kkt 104. § (1) Szakmai kompetencia vizsgát tehet az a könyvvizsgáló jelölt, aki igazolja, hogy letöltötte a 97. § (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott gyakorlati időt. A gyakorlati idő letöltéséről szóló igazolást kérelmezni kell. Az 
igazolás kiadásának tekintetében a kamara oktatási bizottsága jár el. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a kamarai tagfelvételi követelmények teljesítése céljából – 
szakmai kompetencia vizsgát tehet az a természetes személy is, akinek kamarai tagsága a korábbiakban megszűnt. 
 
Asz 445. Az a könyvvizsgáló jelölt, aki igazolja, hogy teljesítette a kkt 97. § (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott gyakorlati időt, kérheti annak igazolását a kamara oktatási bizottságától. Az igazolás 
feljogosítja a könyvvizsgáló jelöltet a kompetenciavizsga letételére. A vizsga engedélyezése díjmentes, a vizsga 
letétele díjköteles. 
 
Asz 446. A kamarai tagfelvételi követelmények teljesítése céljából szakmai kompetenciavizsgát köteles tenni az 
a természetes személy, 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. 
 



Kkt 104. § 
(5) A szakmai kompetencia vizsga tartalmi követelményeit, az eljárási és az értékelési szabályokat a kamara külön 
szabályzatban határozza meg. A szakmai kompetencia vizsgának legalább részben írásbeli vizsgának kell lennie. 

VII/1. A szakmai kompetenciavizsga engedélyezése 

 
Kkt 104. § 

(3) A szakmai kompetencia 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) vagy a (2) bekezdésben 
foglaltaknak. 

(4) A szakmai kompetencia vizsga díjköteles. A vizsga díját a kamara állapítja meg és a díjat a vizsgára 
jelentkezéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni. 

 
20. A szakmai kompetenciavizsga engedélyezése iránti eljárásban első fokon a kamara oktatási bizottsága jár el. A 
szakmai kompetenciavizsga letétele iránti kérelem 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 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. 
 
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 engedélyezése eljárás a jogorvoslati eljárásra is kiterjedően díjmentes, a vizsga 
díjköteles.  

VII/2. A kompetenciavizsga eljárási rendje 

 
Asz 448. A vizsga díját a kamara elnöksége külön szabályzatban állapítja meg, a díjat a vizsgára 
jelentkezéskor a kamara központi számlájára kell megfizetni. 
 
21. A kamara a kompetenciavizsga szervezésével és a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat a jelöltek által 
befizetett díjtételekből finanszírozza.  
 
22. A kompetenciavizsga díját, valamint a vizsgáztatással összefüggésben fizetett díjakat a kamara elnöksége állapítja 
meg, illetve módosítja.  
 
23. A kompetenciavizsga 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 
tagjai közül kerül kijelölésre.  
 
24. Az írásbeli feladatot (a továbbiakban: szakdolgozatot) a kompetenciavizsga letételére vonatkozó engedély 
dátumát követő hat hónapon belül az oktatási bizottsághoz kell benyújtani. 
 
25. 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 két hónapon belül elvégezhessék és 
bírálatukat a kamara oktatási bizottságához írásban eljuttassák.  
 



26. 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 írásban tájékoztatni kell.  
 
27. Elutasítás esetén erről a jelöltet haladéktalanul értesíteni kell. Ebben az esetben a jelölt hat hónapon belül új 
szakdolgozatot nyújthat be, a vizsgadíj 50 százalékának megfizetésével. Az ismétlésre összesen három alkalommal 
van lehetőség. 
 
28. A szóbeli vizsga eredményéről a vizsgabizottság tagjai döntenek. Elégtelennek minősített szóbeli vizsga esetén a 
teljes kompetenciavizsgát meg kell ismételni. A vizsga szóbeli részének ismétlésére összesen három alkalommal van 
lehetőség. 
 
Asz. 449. A kompetenciavizsga követelményeinek teljesítéséről igazolást a kamara oktatási bizottsága ad. Az 
igazolást a bizottság elnöke és a kompetenciavizsgát lefolytató vizsgabizottság elnöke írja alá. 

VII/3. A kompetenciavizsga tartalmi követelményei 

 
29. 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. 
 
30. A szakdolgozat akkor fogadható el, ha a felkért bírálók egyike sem minősítette azt elégtelenre. 
 
31. A szóbeli vizsga során a jelölt prezentáció keretében megvédi szakdolgozatát, ismerteti a szakdolgozattal 
összefüggésben szerzett tapasztalatait, valamint válaszol a vizsgabizottság szakdolgozattal összefüggő, illetve egyéb, 
a könyvvizsgálati tevékenységgel kapcsolatos kérdéseire. A vizsga során a jelölt a prezentáció eredményességének 
fokozása érdekében használhat segédeszközöket (technikai eszközöket, standardokat, kiadványokat, feljegyzéseket) 
is. 
 
32. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottságnak meg kell győződnie arról, hogy a jelölt szakmai ismeretei, tájékozottsága, 
személyiségjegyei alkalmassá teszik-e a könyvvizsgálói szakma hivatásszerű végzésére. A vizsga eredményének 
megállapításakor a vizsgabizottság a jelöltet komplex módon értékeli. 
 
33. Az ebben 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. 

VIII. fejezet HATÁLYBALÉPÉS 

34. Jelen szabályzat 2008. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az ezt követően előterjesztett, 
könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történő felvételi kérelmek, valamint szakmai kompetenciavizsga letétele iránti 
engedélyek kapcsán kell alkalmazni. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2006. május 13-án elfogadott mentori 
szabályzat hatályát veszíti. A 2010. december 11-én elfogadott módosítások 2011. január 1-jén lépnek hatályba és az 
azt követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. A 2011. december 10-én elfogadott módosítások 2012. 
január 1-jén lépnek hatályba és az azt követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 


