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A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügye-
letrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
kkt) 111. §-ának e) pontja és 112. §-ának h) pontja alap-
ján, a kkt 49–52. §-ában foglaltak végrehajtására a Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara)
a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek
minõsítésérõl a következõ szabályzatot alkotja.

I.
MINÕSÍTETT KAMARAI TAG 

KÖNYVVIZSGÁLÓK, KÖNYVVIZSGÁLÓ
CÉGEK JEGYZÉKE

Kkt 49. § Külön jogszabály rendelkezései alapján
egyes gazdálkodók esetében csak minõsített kamarai
tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenységet. A minõsítés a minõsítésnek megfelelõ
gazdálkodó tekintetében jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogo-
sítja a kamarai tag könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló
céget.

Asz 169. A biztosítónál biztosítói minõsítéssel, a
pénzügyi intézménynél pénzügyi intézményi
minõsítéssel, a befektetési vállalkozásnál [tpt
85. § (2)], a befektetési alapkezelõnél [tpt 5. § (1)
9. pont], a kockázatitõkealap-kezelõnél [tpt
296/A–296/F. §], a tõzsdénél [tpt 297–333. §], a
befektetési alapnál, az elszámolóházi tevékeny-
séget végzõ szervezetnél és a központi értéktár-
nál [tpt 334–352. §] pénzügyi intézményi vagy
befektetési vállalkozási minõsítéssel, az önkén-
tes kölcsönös biztosítópénztárnál és a
magányugdíjpénztárnál pénztári minõsítéssel, a
helyi önkormányzatnál [ötv 92/B. § (1)], vala-
mint az Állami Számvevõszéknél [az Állami
Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII tör-
vény 1. § (5)] költségvetési minõsítéssel rendel-
kezõ kamarai tag könyvvizsgáló köthet szerzõ-
dést jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói feladatok ellátására. 

Kkt 50. § (7) A minõsített kamarai tag könyvvizsgálók-
ról, könyvvizsgáló cégekrõl a minõsítésnek megfelelõ
részletezésben külön nyilvántartást kell vezetni.

1. A kamara a minõsítésnek megfelelõ részletezésben
külön-külön jegyzéket vezet a pénzügyi intézményi,
befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítói, valamint
költségvetési minõsítésû könyvvizsgálókról, illetve a
könyvvizsgáló cégekrõl. 

2. A kamara alapszabályának (a továbbiakban: Asz)
169. pontjában felsoroltak esetén csak az a könyvvizs-
gáló, könyvvizsgáló cég vállalhatja és láthatja el a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói fel-
adatokat, aki/amely a kamara adott minõsítés szerinti
jegyzékében szerepel. 

II.
A MINÕSÍTÉS MEGADÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS 
KAMARAI ELJÁRÁS

Kkt 50. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyv-
vizsgáló cég 49. § szerinti minõsítést a kamarától kap-
hat. A minõsítés tekintetében a kamara felvételi bizott-
sága jár el.

3. A kkt 5. §-ának e) pontja értelmében a kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minõsítésének meg-
adása, a minõsítés visszavonása kamarai hatósági eljá-
rásnak minõsül.

II/A.
A kamarai tag könyvvizsgálók 

minõsítése

Kkt 50. § (2) Kérelem alapján minõsítést a kamarai tag
könyvvizsgáló akkor kaphat, ha igazolja, hogy

a) legalább három éven át a minõsítésnek megfele-
lõ tevékenységet végzõ gazdálkodóra vonatkozóan
számviteli, ellenõrzési tevékenységet végzett (ideértve
az ehhez kapcsolódó szabályozási és felügyeleti fel-
adatokat is) és legalább két éves gyakorlata van a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátásában, vagy

b) legalább három éven át jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett és
adott minõsítésû kamarai tag könyvvizsgáló mellett leg-
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alább két évig közremûködött olyan gazdálkodó tekin-
tetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység ellátásában, amelyre vonatkozó-
an jogszabály az adott minõsítés meglétét elõírja.

Asz 172. A kkt 50. §-a (2) bekezdésének a) pontja
szerinti igazolás akkor felel meg a követelmé-
nyeknek, ha 

a) az tartalmazza az igazolást kibocsátó gazdál-
kodó cégnyilvántartás szerinti azonosító
adatait, továbbá a kamarai tag könyvvizsgá-
ló (a kérelmezõ) kamarai nyilvántartással
megegyezõ azonosító adatait,

b) az igazolást kibocsátó gazdálkodó a kérel-
mezõ által kért minõsítésnek megfelelõ te-
vékenységet végez, illetve végzett,

c) az igazolásból kétséget kizáróan megálla-
pítható, hogy a kérelmezõ eleget tett a mi-
nõsítés feltételéül a kkt-ben meghatározott
követelményeknek,

d) azt a minõsítésnek megfelelõ tevékenységet
végzõ gazdálkodó részérõl a munkáltatói jo-
gok gyakorlására jogosult személy írta alá.

4. A kkt 50. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti iga-
zolás akkor felel meg a követelményeknek, ha 

a) az tartalmazza a kérelmezõnek, valamint annak
az adott minõsítésû kamarai tag könyvvizsgáló-
nak a kamarai nyilvántartással megegyezõ azo-
nosító adatait, akinél a kérelmezõ megfelelõen
közremûködött,

b) az tartalmazza azoknak a gazdálkodóknak a cég-
nyilvántartás szerinti azonosító adatait, amelyek-
re vonatkozóan jogszabály az adott minõsítés
meglétét elõírja, s amelyek tekintetében a kérel-
mezõ a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátásában közre-
mûködött,

c) az igazolásból kétséget kizáróan megállapítható,
hogy a kérelmezõ eleget tett a minõsítés feltéte-
léül a kkt-ben meghatározott követelményeknek,

d) az igazolást kibocsátó, adott minõsítésû kamarai
tag könyvvizsgáló írta alá.

5. A szakterületnek megfelelõ minõsítés megadását a
szabályzat mellékletét képezõ adatlapon lehet kérni.
Az adatlap letölthetõ a kamara honlapjáról és igényel-
hetõ a fõtitkári hivatalnál. A kérelmet a felvételi bizott-
ság elnökének címezve a kamara fõtitkári hivatalának
kell megküldeni, illetve benyújtani. 

6. A kérelemhez csatolni kell az Asz 172., illetve jelen
szabályzat 4. pontja szerinti igazolást, valamint az igaz-
gatási szolgáltatási díj (természetes személyek esetén
25 000 forint, könyvvizsgáló cégek esetén 50 000 fo-
rint) megfizetését igazoló bizonylatot.

Kkt 50. § (4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kérelem el-
bírálása során ki kell kérni az érintett állami szerv vé-
leményét, továbbá figyelembe kell venni a kérelmezõ
tekintetében lefolytatott minõség-ellenõrzés(ek) ered-
ményét, valamint a kérelmezõvel szemben lefolytatott
fegyelmi eljárásokat.

(5) A minõsítés megadását meg kell tagadni,
a) ha a kérelem benyújtását megelõzõ 3 éven belül

azt a kérelmezõtõl fegyelmi eljárás keretében meg-
vonták,

b) ha a (4) bekezdésben foglalt információk alap-
ján nem biztosított, hogy a kérelmezõ a minõsítésnek
megfelelõ gazdálkodó tekintetében megfelelõen látja el
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet.

7. A kérelmezõnek az adatlapon fel kell tüntetnie a leg-
utóbbi minõség-ellenõrzés idõpontját és annak ered-
ményét, valamint a lezárt fegyelmi eljárások évét és
eredményét, továbbá a folyamatban lévõ fegyelmi eljá-
rás tényét. A minõsítésre irányuló kérelmet el kell el-
utasítani, ha a kérelmezõ „nem felelt meg” minõsítést
kapott a legutóbbi minõség-ellenõrzés alkalmával. 
A „megfelelt, megjegyzéssel” határozattal záruló minõ-
ség-ellenõrzés esetén a minõsítés megadását a felvéte-
li bizottság mérlegelheti.  

8. A felvételi bizottság a kérelemben feltüntetett adatok
tekintetében felhívhatja a kérelmezõt okirat vagy más
irat bemutatására azzal, hogy a valóságnak nem meg-
felelõ nyilatkozat fegyelmi eljárást von maga után. 

9. A kérelemrõl a felvételi bizottság annak a fõtitkári
hivatalhoz történõ beérkezésérõl számított 30 napon
belül, testületi ülés hiányában a 30 nap letelte utáni
elsõ testületi ülésen, legkésõbb azonban 60 napon
belül határoz. A felvételi bizottság elnöke a határidõt
indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nap-
pal meghosszabbíthatja, amelyrõl a kérelmezõt értesí-
teni kell.

10. Ha a kérelmezõ a kérelmet hiányosan nyújtotta be,
a kérelem beérkezésétõl számított 20 napon belül a fõ-
titkári hivatal megfelelõ határidõ megjelölésével és a
mulasztás következményeire történõ figyelmeztetés
mellett a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel. A hiány-
pótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terje-
dõ idõ az ügyintézési határidõbe nem számít be. 

11. Ha a kérelmezõ a hiánypótlásra szóló felhívásnak
nem tett eleget és az erre megállapított határidõ meg-
hosszabbítását sem kérte, az eljárást a felvételi bizott-
ság végzéssel megszünteti.

12. A felvételi bizottság a szakterületnek megfelelõ mi-
nõsítés megadása tárgyában hozott érdemi határozatát
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testületi ülésen, tárgyaláson kívül hozza meg. A kére-
lem elbírálása során érintett állami szervnek a kkt 2. §-
ának (4) bekezdése szerint a Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) és az Állami
Számvevõszék minõsül, amely véleményét a kérelem
elbírálásában közremûködésre kijelölt képviselõje útján
fejti ki, akit a felvételi bizottság a minõsítési kérelmeket
vagy a minõsítés visszavonására irányuló javaslatokat
elbíráló testületi ülésére meg kell hívni. A határozat tar-
talmára vonatkozóan a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: ket) 72. §-a (1) bekezdésében
foglaltak az irányadók azzal, hogy a kérelemnek teljes
egészében helyt adó döntés esetén az indokolás és a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellõzhetõ. 

13. A kérelmet elutasító határozat ellen a kérelmezõ
annak közlésétõl számított 15 napon belül a kamara el-
nökségéhez fellebbezhet. A fellebbezést a felvételi bi-
zottsághoz címezve kell a fõtitkári hivatalnál benyújta-
ni, amely megvizsgálja, hogy azt határidõben az arra
jogosult nyújtotta-e be. A fellebbezéshez mellékelni
kell a 7. pont szerinti igazgatási szolgáltatási díj 50 szá-
zalékának megfelelõ összegû fellebbezési díj megfize-
tését igazoló bizonylatot. Másodfokú elbírálásra a fel-
lebbezést és az ügyben keletkezett iratokat a felvételi
bizottság elnöke terjeszti fel a kamara elnökségéhez.

14. Az elnökség a fellebbezésrõl annak beérkezését
követõ 60 napon belül határoz. Az elnökség a határidõt
indokolt esetben – a fellebbezõ értesítése mellett – egy
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
A fellebbezési eljárásra a ket 104–105. §-aiban foglal-
tak, a határozat tartalmára vonatkozóan a jelen sza-
bályzat 12. pontjában rögzítettek megfelelõen irány-
adók.

II/B.
A könyvvizsgáló cégek minõsítése

Kkt 50. § (3) Kérelem alapján minõsítést a könyvvizs-
gáló cég akkor kaphat, ha megfelel az alábbi feltételek-
nek:

a) igazolja, hogy van legalább egy olyan, a megfe-
lelõ minõsítéssel rendelkezõ kamarai tag könyvvizs-
gáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet vé-
gez, és

b) vállalja, hogy mûködése során az a kamarai tag
könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében,
amelyre vonatkozóan a minõsítést külön jogszabály
elõírja, rendelkezik a megfelelõ minõsítéssel.

Asz 205. Kérelem alapján minõsítést a könyvvizs-
gáló cég akkor kaphat, ha

a) igazolja, hogy tagi (részvényesi) jogviszony-
ban, illetve munkaviszonyban, munkavi-
szony jellegû jogviszonyban foglalkoztat
legalább egy olyan kamarai tag könyvvizs-
gálót, aki rendelkezik a kamara által kiállí-
tott, érvényes „minõsített könyvvizsgáló”
igazolással és szerepel a kamara „minõsí-
tett könyvvizsgálók” jegyzékében, és

b) írásban vállalja, hogy mûködése során az a
kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizs-
gáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez
olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vo-
natkozóan a minõsítést külön jogszabály elõ-
írja, rendelkezik a megfelelõ minõsítéssel.

15. A könyvvizsgáló cégek minõsítésének megadásá-
val kapcsolatos kamarai eljárás során a jelen szabályzat
II/A. pontjában rögzítetteket kell megfelelõen alkal-
mazni.

16. A könyvvizsgáló cég kérelmében fel kell tüntetni
legalább egy, a kérelmezett minõsítésnek megfelelõ és
a kamara minõsített könyvvizsgálói névjegyzékében
szereplõ tagját vagy munkavállalóját, akinek tevékeny-
sége alapján a minõsítést kéri.

17. A könyvvizsgáló cég a kérelem beadásával egyide-
jûleg a mellékletben szereplõ adatlapon köteles nyilat-
kozni arról, hogy a minõsített könyvvizsgálók által el-
látható feladatot a megfelelõ minõsítéssel rendelkezõ
kamarai tag fogja ellátni, továbbá arról, hogy amennyi-
ben a minõsített tag személyében változás történik, ar-
ról a fõtitkári hivatalt haladéktalanul írásban értesíti.

18. Könyvvizsgáló cég esetén az adatlapon a cég leg-
utóbbi minõség-ellenõrzésének idõpontja és eredmé-
nye, valamint a lezárt fegyelmi eljárások éve és ered-
ménye, továbbá a folyamatban lévõ fegyelmi eljárás té-
nye mellett ugyanezen adatokat annak a cégnél foglal-
koztatott minõsített könyvvizsgálónak a vonatkozásá-
ban is fel kell tüntetni, akire való hivatkozással a cég
kérelmezi a minõsítés megadását.  

III.
A MINÕSÍTÉS MEGADÁSÁNAK 

IGAZOLÁSA, 
A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

Kkt 50. § (6) A minõsítés megadásáról igazolást kell
adni, és a minõsítést rögzíteni kell a kamarai nyilván-
tartásokban is.
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19. A fõtitkári hivatal a felvételi bizottság minõsítést
megadó határozata alapján a könyvvizsgálót, könyv-
vizsgáló céget a jelen szabályzat 1. pontjában rögzített
jegyzékbe veszi és a minõsített könyvvizsgáló, könyv-
vizsgáló cég részére igazolást állít ki. Az igazolás kiadá-
sát a SZAKmában közzé kell tenni.

20. A jegyzékben a könyvvizsgáló bejegyzési száma (a
könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételi száma), a mi-
nõsítés megadásának dátuma, a minõsítési határozat
száma, a minõsítés visszavonásának idõpontja szere-
pel. 

21. A minõsített könyvvizsgálók és minõsített könyv-
vizsgáló cégek 20. pont szerinti jegyzékében szereplõ
adatok nyilvános adatnak minõsülnek és a kamara
honlapján hozzáférhetõk. A jegyzék az érintett állami
szervek honlapján is közzétehetõ.

22. Amennyiben a minõsített könyvvizsgáló a jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet szünetelteti, a fõtitkári hivatal gondoskodik
a minõsítésrõl kiadott igazolás bevonásáról és a szüne-
teltetésnek a kamarai nyilvántartásban (jegyzékben)
történõ rögzítésérõl. A jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység újbóli ellátásának en-
gedélyezése esetén a fõtitkári hivatal az igazolást ismé-
telten kiadja és a kamarai nyilvántartásokban (jegyzék-
ben) a változást átvezeti. A minõsítésrõl kiadott igazo-
lás bevonását, ismételt kiadását a SZAKmában közzé
kell tenni.

IV.
A MINÕSÍTÉS VISSZAVONÁSA

Kkt 51. § A minõsített kamarai tag könyvvizsgáló, a
minõsített könyvvizsgáló cég köteles írásban bejelente-
ni, ha a minõsítés elõírt feltételei a továbbiakban már
nem állnak fenn.

Kkt 52. § (1) A 49. § szerinti minõsítést vissza kell
vonni, ha

a) a minõsített kamarai tag könyvvizsgáló, könyv-
vizsgáló cég azt kéri,

b) a minõsítés elõírt feltételei a továbbiakban már
nem állnak fenn,

c) a minõsítést fegyelmi eljárás keretében megvon-
ták.

(2) A minõsítés visszavonása tekintetében a ka-
mara felvételi bizottsága jár el. Az eljárás megindí-
tását – az ok megjelölésével – az érintett állami szerv
is kérheti.

(3) A minõsítés visszavonása esetén a kamarai nyil-
vántartásokban szereplõ adatokat megfelelõen módo-

sítani kell, egyidejûleg vissza kell vonni az 50. § (6) be-
kezdése szerinti igazolást is.

23. A minõsített kamarai tag könyvvizsgáló, a minõsí-
tett könyvvizsgáló cég a kkt 51. §-a szerinti bejelentését
a fõtitkári hivatalnál köteles megtenni. 

24. A minõsítés visszavonását – az indok megjelölésé-
vel – az érintett állami szerv (PSZÁF, ÁSZ) is kérheti a
kamara elnökétõl, amennyiben olyan információk bir-
tokába jut, miszerint a minõsített könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálatot nem képes megfelelõen ellátni
vagy a hatósági ellenõrzések alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy feladatát nem megfelelõen látta el. 
A kamara elnöke az érintett állami szerv kérelmét a fõ-
titkári hivatalnak továbbítja.

25. A minõsítés visszavonását a minõsített kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég bejelentése, illetve
az érintett állami szerv kérelme alapján a fõtitkári hiva-
tal kezdeményezi a felvételi bizottságnál.

26. A minõsített kamarai tag kamarai tagsága megszû-
nésének, a minõsített könyvvizsgáló cég engedélye
megszûnésének megállapítása esetén a felvételi bizott-
ság a határozatában a minõsítést is visszavonja.

27. A minõsítés visszavonásával kapcsolatos kamarai
eljárás során a jelen szabályzat II/A. pontjában rögzítet-
teket kell megfelelõen alkalmazni.

28. A minõsítés jogerõs visszavonása esetén a fõtitkári
hivatal gondoskodik a minõsítésrõl kiadott igazolás
visszavonásáról, a minõsített kamarai tag könyvvizsgá-
ló, könyvvizsgáló cég jegyzékbõl való törlésérõl és a
változásoknak a kamarai nyilvántartásokban történõ
átvezetésérõl. A minõsítésrõl kiadott igazolás visszavo-
nását a SZAKmában közzé kell tenni.

V.
HATÁLYBA LÉPTETÕ 

ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

29. Jelen szabályzat 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kkt 204. § E törvény hatálybalépésének napjától a ka-
mara jogosult a 49. § szerinti minõsítések megadásá-
ra, visszavonására, illetve a kapcsolódó nyilvántar-
tások vezetésére. A 2007. december 31-én folyamat-
ban lévõ minõsítési eljárásokban (felvétel a névjegy-
zékbe, törlés a névjegyzékbõl) a 2007. december 31-én
hatályos elõírások alapján kell eljárni azzal, hogy az
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eljárás eredményének megfelelõ intézkedéseket a ka-
mara jogosult megtenni.

30. A PSZÁF-nál 2007. december 31-ig benyújtott, de el
nem bírált kérelmek tekintetében az eljárás lefolytatá-
sára a 2007. december 31-én hatályos elõírások alapján
a kamara felvételi bizottsága jogosult. 

31. A PSZÁF-tól a 2007. december 31-re vonatkozóan
átvett pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási,
biztosítói, pénztári minõsítési jegyzékekben szereplõ,
valamint a kamara nyilvántartásában szereplõ költség-
vetési minõsítésû kamarai tagok, könyvvizsgáló cégek
nyilvántartása tekintetében a kamara 2008. március 31-
i határidõvel adategyeztetést végez. 
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ADATLAP

a kamarai tag könyvvizsgáló minõsített könyvvizsgálói 
névjegyzékbe való felvételéhez

Azonosító adatok

Név: ______________________________________________________________________________

Lakcím: ____________________________________________________________________________

Telefonszám:________________________________________________________________________

E-mail cím: ________________________________________________________________________

Kamarai bejegyzési szám: ____________________________________________________________

A minõség-ellenõrzésre vonatkozó adatok

A legutóbbi minõség-ellenõrzés éve: __________________

A legutóbbi minõség-ellenõrzés eredménye: ____________

Megfelelt*

Megfelelt, megjegyzéssel*

Nem felelt meg*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

A kérelmezõvel szemben indított lezárt vagy folyamatban lévõ fegyelmi eljárással 
kapcsolatos adatok 

Lezárt fegyelmi eljárás

a) éve: ______________________________________

b) eredménye: ________________________________

Van-e vele szemben fegyelmi eljárás folyamatban? 

Igen*

Nem*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

Dátum ________________________________

_________________________________
Aláírás
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ADATLAP

a könyvvizsgáló cég minõsített könyvvizsgálói cégek 
névjegyzékébe történõ felvételéhez

Azonosító adatok

A nyilvántartásba vételt kérõ cég

neve: ______________________________________________________________________________

címe: ______________________________________________________________________________

telefonszáma: ______________________________________________________________________

e-mail-címe: ________________________________________________________________________

kamarai nyilvántartásba vételi száma: __________________________________________________

A cég minõség-ellenõrzésére vonatkozó adatok

A legutóbbi minõség-ellenõrzés éve: __________________

A legutóbbi minõség-ellenõrzés eredménye: ____________

Megfelelt*

Megfelelt, megjegyzéssel*

Nem felelt meg*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

A minõsített könyvvizsgáló minõség-ellenõrzésére vonatkozó adatok, akire hivatkozással 
a cég kérelmezi a minõsítést

Könyvvizsgáló neve és bejegyzési száma: ______________

A legutóbbi minõség-ellenõrzés éve: __________________

A legutóbbi minõség-ellenõrzés eredménye:

Megfelelt*

Megfelelt, megjegyzéssel*

Nem felelt meg*
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A céggel szemben indított lezárt vagy folyamatban lévõ fegyelmi eljárással kapcsolatos adatok 

Lezárt fegyelmi eljárás

a) éve: ______________________________________

b) eredménye: ________________________________

Van-e vele szemben fegyelmi eljárás folyamatban? 

Igen*

Nem*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

A minõsített könyvvizsgálóval szemben indított lezárt vagy folyamatban lévõ fegyelmi eljárással kap-
csolatos adatok 

Lezárt fegyelmi eljárás

a) éve: ______________________________________

b) eredménye: ________________________________

Van-e vele szemben fegyelmi eljárás folyamatban? 

Igen*

Nem*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

Dátum ________________________________

_________________________________
Cégszerû aláírás
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KAMARAI TAG FELVÉTELI KÉRELME

a minõsített könyvvizsgálók 
névjegyzékébe 

A kívánt minõsítés megjelölése

Pénzügyi intézményi*
Befektetési vállalkozási*
Pénztári*
Biztosítói*
Költségvetési*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni. 

Kamarai tag nyilatkozata arról, hogy kérelmét a kkt 50. §-a (2) bekezdésének a) vagy b) pontjára ala-
pozva kéri

Kijelentem, hogy 

a) legalább három éve, a kérelmezett minõsítésnek megfelelõ tevékenységet végzõ gazdálkodóra vonat-
kozó számviteli, ellenõrzési tevékenységet végeztem és legalább két éves gyakorlatom van a jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában. A nyilatkozatomat alátámasztó
igazolást csatolom.*

b) legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végeztem és a kérelem-
nek megfelelõ minõsítésû kamarai tag könyvvizsgáló mellett legalább két évig közremûködtem olyan
gazdálkodó tekintetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásá-
ban, amelyre vonatkozóan a jogszabály az adott minõsítés meglétét elõírja. Az erre vonatkozó igazo-
lást csatolom.*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

Fegyelmi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy mind az adatlapon, mind a kérelemben feltünte-
tett adatok a valóságnak megfelelnek és bizonyítékokkal alátámaszthatók. Tudomásul veszem, hogy
a felvételi bizottság jogosult a kérelemben feltüntetett adatok, azok alátámasztására további bizonyí-
tékokat kérni, amennyiben azok valódiságával kapcsolatban kétely merül fel. 

Dátum ________________________________

_________________________________
a kérelmezõ kamarai tag aláírása

Melléklet

Az a) pontra alapozott kérelem esetén az Alapszabály 172. pontja szerinti tartalmú igazolás.

A b) pontra alapozott kérelem esetén a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minõsítési szabály-
zata 5. pontja szerinti tartalmú igazolás.
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KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG FELVÉTELI KÉRELME

a minõsített könyvvizsgáló cégek 
névjegyzékébe 

A kívánt minõsítés megjelölése

Pénzügyi intézményi*
Befektetési vállalkozási*
Pénztári*
Biztosítói*
Költségvetési*

*A megfelelõ választ kérjük aláhúzni. 

A 2007. évi LXXV törvény 50. §-a (3) bekezdésében foglalt feltételek tekintetében a cég nevében az
alábbiakban nyilatkozom(nyilatkozunk).

1. A könyvvizsgáló cég rendelkezik olyan, a kérelem tárgyát képezõ minõsítéssel rendelkezõ kamarai
tag könyvvizsgálóval, aki a cég nevében – annak tagjaként vagy munkavállalójaként – jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez. A minõsítésnek megfelelõ és a kamara mi-
nõsített névjegyzékében szereplõ könyvvizsgáló(k).

Neve: ______________________________________________________________________

Tagsági száma: ______________________________________________________________

Minõsítési száma: ____________________________________________________________

2. A cég nevében nyilatkozom(nyilatkozunk) arról, hogy amennyiben a továbbiakban a cég a kérelem
tárgyát képzõ minõsítéssel vállalható jogszabályi kötelezettségen alapuló megbízást teljesít, azt az
1.pontban szereplõ könyvvizsgáló(k) fogja(fogják) elvégezni. 

3. Vállalom(vállaljuk), hogy amennyiben az 1. pontban felsorolt minõsített könyvvizsgáló(k) személyé-
ben változás történik, arról a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát haladéktalanul értesítem(értesítjük).

Tudomásul veszem(vesszük), hogy a felvételi bizottság jogosult az adatlapon, illetve a kérelemben fel-
tüntetett adatok tekintetében, azok alátámasztására további bizonyítékokat kérni, amennyiben azok
valódiságával kapcsolatban kétely merül fel. 

Dátum ________________________________

_________________________________
cégszerû aláírás
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