
A Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara

küldöttgyûlésének 
ügyrendi szabályzata

A kamara küldöttgyûlése elfogadta 2007. november 10-én. 

Hatályba lép 2007. december 1-jén.

Megjelent a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 2007. novemberi számában,
csak a könyvvizsgálóknak kézbesített folyóiratokhoz mellékelve.



1. A küldöttgyûlés összehívása

1.1.
A küldöttgyûlést évenként legalább egyszer össze kell hív-
ni, de küldöttgyûlés a szükséghez képest bármikor össze-
hívható. A küldöttek egyötödének írásbeli indítványára 15
napon belül a küldöttgyûlést össze kell hívni. A küldött-
gyûlés összehívását az alapszabályban meghatározott ese-
tekben az ellenõrzõ bizottság is kezdeményezheti.

1.2.
A küldöttgyûlést a kamara elnöke hívja össze oly módon,
hogy a megválasztott küldöttek, valamint a további meghí-
vottak részére írásbeli meghívót küld. A küldöttgyûlést a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevé-
kenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: kkt) 199. §-
ának (3) bekezdésében meghatározott esetben a felügyelõ
biztos is összehívhatja. A küldöttgyûlésre a kamara felett
törvényességi felügyeletet gyakorló minisztérium képvise-
lõjén kívül – amennyiben nem küldöttek – tanácskozási
joggal meg kell hívni a kamara elnökségének tagjait, a fe-
gyelmi megbízottat, a kkt 108. §-a (1) bekezdésének d)–k)
pontjában meghatározott bizottságok és testületek elnöke-
it, valamint azon személyt/szervezetet, akinek/amelynek
részvétele a napirend tárgyalásához indokolt.

A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt valamennyi
érintett a küldöttgyûlést megelõzõen legkésõbb 15 nap-
pal, a küldöttek egyötödének írásbeli indítványa alapján
történõ összehívás esetén a küldöttgyûlést megelõzõen
legalább 8 nappal megkapja.

1.3.
Az 1.2. pont szerinti meghívónak tartalmaznia kell:
– a küldöttgyûlés pontos idõpontját és helyét;
– a napirendi pontokat és azok elõadóit;
– az írásbeli elõterjesztéseket;
– amennyiben az összehívásra a küldöttek egyötödének

írásbeli indítványa, illetve az ellenõrzõ bizottság kezde-
ményezése alapján került sor, úgy az összehívásra vo-
natkozó indítványt;

– figyelmeztetést a határozatképességre vonatkozó sza-
bályokra;

– határozatképtelenség esetére a soron következõ kül-
döttgyûlés idõpontját.

2. Nyilvánosság

A küldöttgyûlés ülései nem nyilvánosak, azon kizárólag a
küldöttek, illetve az 1.2. pont szerint tanácskozási joggal
részt vevõ személyek lehetnek jelen. 

3. A küldöttgyûlés napirendje

3.1.
A küldöttgyûlés napirendjét elsõsorban írásos elõterjesz-
tések alapján állítják össze, amelyeket legkésõbb a kül-
döttgyûlést megelõzõ 8. napig, a küldöttek egyötödének
írásbeli indítványa alapján történõ összehívás esetén leg-
késõbb a küldöttgyûlést megelõzõ 5. napig kell a kamara

elnökségéhez eljuttatni. Elõterjesztés benyújtására a ka-
marának a kkt 119. §-ának a)–f) pontjaiban felsorolt bár-
mely tisztségviselõje, illetve bármely küldött jogosult. Az
indítvány napirendre vételéhez a jelenlévõ küldöttek
egyszerû többségének egyetértése szükséges.

3.2.
A 3.1. pontban megjelölt, írásbeli elõterjesztésre jogosult
személyek bármelyike különösen indokolt esetben jogo-
sult arra, hogy legkésõbb a küldöttgyûlés napirendjének
megszavazásáig – a meghívóban szereplõkön túlmenõen
– szóban indítványozza valamely kérdés napirendre tûzé-
sét. Ilyen indítvány napirendre vételéhez a jelenlévõ kül-
döttek egyszerû többségének egyetértése szükséges, a je-
lenlévõ küldöttek 30 százalékának javaslatára azonban a
kérdésben a soron következõ küldöttgyûlésen lehet hatá-
rozatot hozni. Amennyiben az elõterjesztés olyan kérdés-
re vonatkozik, amelyrõl a küldöttgyûlés minõsített szó-
többséggel dönt, a kérdésben csak a soron következõ
küldöttgyûlés hozhat határozatot.

4. A küldöttgyûlés ülésének vezetése

4.1.
A küldöttgyûlést a kamara elnöke nyitja meg, majd elsõ-
ként megállapítja a küldöttgyûlés határozatképességét
(szabályszerû összehívás mellett az összes megválasztott
küldöttnek több mint a fele jelen van), illetve annak hiá-
nyát.

4.2.
Ha a küldöttgyûlés megkezdésének idõpontjában a ka-
mara elnöke határozatképtelenséget állapít meg, úgy a
legalább 3 nappal késõbbi, legfeljebb 60 napon belüli
idõpontra, azonos napirenddel összehívott küldöttgyûlés
a megjelentek számától függetlenül határozatképes, felté-
ve, hogy az erre vonatkozó tájékoztatást a meghívó tartal-
mazza. 

4.3.
A 4.4. pont szerint megválasztott levezetõ elnök a kül-
döttgyûlés határozatképességét a küldöttgyûlés teljes
idõtartama alatt folyamatosan köteles figyelemmel kísér-
ni. Amennyiben a levezetõ elnök a küldöttgyûlés meg-
kezdését követõen megállapítja a küldöttgyûlés határo-
zatképtelenségét, úgy az ülést legfeljebb egy alkalommal,
egy órára felfüggesztheti. Amennyiben a küldöttgyûlés
ezen idõ elteltét követõen sem határozatképes, úgy a to-
vábbi eljárásra a 4.2. pontban foglaltak az irányadók.

4.4.
Amennyiben a kamara elnöke megállapítja, hogy a küldött-
gyûlés határozatképes, úgy bejelenti a jegyzõkönyv vezeté-
sére felkért személyek nevét, majd javaslatot tesz a jelenlé-
võ küldöttek közül a jegyzõkönyv két hitelesítõjére és a le-
vezetõ elnök személyére, akiket a küldöttgyûlés egyszerû
szótöbbséggel – a hitelesítõket együtt – választ meg.

4.5.
A küldöttgyûlést a megválasztását követõen a levezetõ el-
nök vezeti, aki elsõként megnyilatkoztatja a 3.1. pontban
megjelölt, napirendi elõterjesztésre jogosult jelenlévõket
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arra vonatkozóan, hogy élni kíván-e közülük bárki a 3.2.
pontban biztosított jogával. Amennyiben a válasz igenlõ,
úgy felkéri az érintetteket indítványuk megtételére. Vala-
mennyi szóbeli napirendi indítvány ismertetését követõ-
en – az elhangzás sorrendjében – szavazásra bocsátja,
hogy az egyes indítványok felkerüljenek-e a küldöttgyû-
lés napirendjére. A szavazást követõen a meghívóban fel-
tüntetettek és a szavazás eredményének alapján javasla-
tot tesz a napirendre, amelyet a küldöttgyûlés fogad el,
egyszerû szótöbbséggel. Az egyes napirendi pontok, a
küldöttgyûlés egyszerû szótöbbséggel kinyilvánított
egyetértése esetén szabadon felcserélhetõk. A küldött-
gyûlés egyszerû szótöbbséggel bármely napirendi pont
levételérõl is határozhat. 

4.6.
A levezetõ elnök a napirend elfogadását követõen meg-
nyitja az elfogadott napirend érdemi vitáját.

5. Vitavezetési szabályok

5.1.
A küldöttgyûlés egyes napirendi pontjainak vitájára az
adott napirendi pontra vonatkozó elõterjesztés, valamint
az ahhoz – írásban vagy szóban benyújtott – módosító in-
dítványok alapján kerül sor.

5.2.
Az adott napirendi ponthoz kapcsolódó módosító indít-
ványt – amelyet a napirend elõterjesztésére jogosult, a
3.1. pontban részletezett személyek jogosultak benyújta-
ni – úgy kell elõterjeszteni, hogy azt a kamara fõtitkári hi-
vatala legkésõbb a küldöttgyûlést megelõzõ harmadik
nap 12.00 órájáig kézhez kapja. Amennyiben a határoza-
ti javaslat a fenti idõpontot követõen érkezik a fõtitkári
hivatalhoz, úgy az írásbeli elõterjesztésként nem válik az
adott napirend részévé. Az írásbeli elõterjesztésnek tartal-
maznia kell, hogy az elõterjesztõ az adott napirendre vo-
natkozóan elõterjesztett határozati javaslat megváltoztatá-
sát mennyiben és milyen okból kívánja, valamint tartal-
maznia kell egy olyan konkrét határozati javaslatot,
amely alkalmas arra, hogy a küldöttgyûlés a módosító in-
dítványról döntsön. A határidõben érkezett módosító in-
dítványt a kamara fõtitkári hivatala megfelelõ számban
sokszorosítja és a küldöttgyûlés megkezdését megelõzõ-
en a küldöttek részére a regisztrációval egyidejûleg an-
nak egy példányát átadja. Az elkésetten érkezett írásbeli
indítványokat szóbeli indítványoknak kell tekinteni, és az
azzal érintett napirendi pont tárgyalásánál fel kell kérni
az elõterjesztõt annak ismertetésére.

5.3.
Az írásbeli módosító indítványok elõterjesztésére jogosult
személyek jogosultak arra is, hogy az egyes napirendi
pontokhoz – azok vitájának lezárásáig – szóbeli módosí-
tó indítványt terjesszenek elõ. A szóbeli módosító indít-
vány kötelezõ tartalmi kellékei megegyeznek az írásbeli
módosító indítvány tartalmi kellékeivel.

5.4.
Egy személy ugyanarra a napirendi pontra vonatkozóan
nem élhet egyidejûleg az 5.2. és az 5.3. pontban biztosí-

tott jogával is, az erre jogosultak választásuk alapján él-
hetnek vagy az 5.2. vagy az 5.3. pontban részletezett le-
hetõséggel.

5.5.
A levezetõ elnök minden napirendi pontról külön nyit vi-
tát, de elrendelheti egyes pontok összevont tárgyalását is.
A vita során szerepe kizárólag a vita vezetésére korláto-
zódik, amely jogkörében eljárva kiemelten ügyel az
egyes felszólalókra meghatározott idõkeret betartására.

5.6.
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elsõként annak
elõadóját illeti meg a szó, maximum 3 percig, ezt követõ-
en az írásbeli elõterjesztést benyújtók jogosultak elõter-
jesztésüket maximum 1 perc idõtartamban kiegészíteni. 
A kiegészítéseket követõen a levezetõ elnök felhívja a je-
lenlévõ és az arra jogosult személyeket esetleges szóbeli
módosító indítványaik elõterjesztésére. 

Minden szóbeli elõterjesztõnek 3 perc áll rendelkezésére,
amelyet indokolt esetben a levezetõ elnök további 2 perc-
cel meghosszabbíthat. Ezt követõen a kamarának a kkt
119. §-ának a)–f) pontjaiban felsorolt tisztségviselõi és a
küldöttek kapnak szót, amelynek sorrendjét a levezetõ
elnök állapítja meg, felszólalásuk és az elõterjesztéshez
javasolt módosító indítványuk idõtartama maximum 3–3
perc lehet. Indokolt esetben ugyanilyen idõtartamban
szót kaphatnak a meghívott, tanácskozási joggal nem
rendelkezõ személyek is, errõl a levezetõ elnök saját ha-
táskörében határoz. A kamara kkt. 119. § a)–f) pontjai-
ban felsorolt tisztségviselõinek és a küldötteknek a szót
ismételt esetben, saját hatáskörében a levezetõ elnök
vagy bármely jelenlévõ küldött indítványára hozott egy-
szerû szótöbbségû határozata alapján a küldöttgyûlés
adja meg. Valamennyi kérdés elhangzása után az elõter-
jesztõ maximum 5 percben együttesen válaszol az el-
hangzott kérdésekre.

6. A vita lezárása

A levezetõ elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez
nincs további felszólaló vagy a küldöttgyûlés egyszerû
többséggel a vitát lezárja. A vita lezárását a levezetõ el-
nök, az elõterjesztõ, valamint bármely küldött kezdemé-
nyezheti.

7. Döntéshozatali szabályok

7.1.
A vita lezárását követõen a küldöttgyûlés határozatot
hoz. A döntési kérdést úgy kell feltenni, hogy arra igen-
nel vagy nemmel lehessen szavazni. A javaslatot tagadó
értelemben feltenni nem lehet. 

A küldöttgyûlés a döntési javaslatot elutasította, ha az
nem kapja meg a jelen szabályzat szerint megkívánt több-
séget. A határozatok meghozatalára a 8. pontban részle-
tezettek szerint szavazás útján egyszerû, illetve minõsített
(a szavazásra jogosult, jelenlévõ személyek kétharmada)
szótöbbséggel kerülhet sor.
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7.2.
A küldöttgyûlés döntéseit fõszabályként egyszerû szó-
többséggel hozza. Minõsített szótöbbségû döntés szüksé-
ges a kamara alapszabályának megállapításához és mó-
dosításához.

7.3.
A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétõl kezdõ-
dõen folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
Jelölése a következõképpen történik: „Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara Küldöttgyûlésének ……./(év), (hó,
nap) Kgy. számú határozata”. A határozatok közzétételé-
rõl a kamara elnöke gondoskodik a Számvitel, Adó,
Könyvvizsgálat címû folyóiratban.

8. Szavazás

8.1.
A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet. A küldöttgyû-
lés döntéseit általában nyílt szavazással hozza meg. A vá-
lasztási szabályzat szerint titkos szavazást kell tartani a
kkt 119. §-ának a)–f) pontjaiban felsorolt kamarai tiszt-
ségviselõk és az elnökség további tagjainak, valamint a
kkt 113. §-a (1) bekezdésének a)–e) és g) pontja szerinti
bizottságok tagjainak megválasztása, visszahívása esetén,
valamint egyszerû szótöbbséggel hozott küldöttgyûlési
határozat alapján titkos szavazás tartható a kamara köz-
ponti választási bizottsága és a hozzá tartozó jelölõ- és
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásánál.

A választások során tartott szavazásra a választási sza-
bályzat elõírásai az irányadók. Titkos szavazás a minõsí-
tett szótöbbséget igénylõ kérdésekben, a tagok egyszerû
többségének támogatása esetén is lehetséges.

8.2.
A nyílt szavazás fõszabályként szavazatszámláló gép al-
kalmazásával, a szavazógép „igen”, „nem”, „tartózko-
dom” gombjának megnyomásával történik. A szavazat-
számláló rendszer meghibásodása esetén a szavazásra
kézfelemeléssel kerül sor. 

8.3.
A titkos szavazás fõszabály szerint szavazatszámláló gép-
pel, a szavazógép „igen”, „nem”, „tartózkodom” gombjá-
nak megnyomásával történik. A szavazást követõen az
összesített eredmény megjelenik a nagyméretû kijelzõn. 
A szavazatszámláló rendszer a leadott szavazatokról nem
készít listát, a számítógép merevlemezére az egyes leadott
szavazatok tételesen, anonim módon, akként kerülnek
rögzítésre, hogy a választó személye és a leadott szavazat
közötti kapcsolat semmilyen módszerrel nem olvasható ki
késõbb sem. A gépi adatok nem hozzáférhetõk. 

8.4.
A küldöttgyûlés bármely jelenlévõ küldött indítványa alap-
ján egyszerû többséggel hozott küldöttgyûlési határozattal
akként dönthet, hogy a titkos szavazás szavazólapokkal
történjen. Ha a titkos szavazás szavazólapokkal történik,
akkor a szavazás – a választás kivételével – a levezetõ el-
nök által hitelesített szavazólapokkal, az általa kijelölt sza-

vazóhelyiségben történik. Választás során, szavazólapok-
kal történõ szavazás esetén a választási szabályzat VI/A.
pontjában foglaltak az irányadók. A szavazólapokon fel
kell tüntetni a döntési javaslatot/javaslatokat. A küldöttek
úgy szavaznak, hogy „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilat-
kozatot jelölnek meg két, egymást metszõ vonallal. 

8.5.
A titkos szavazásról jegyzõkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza:
– a szavazás helyét és idejét;
– a titkos szavazásra feltett döntési kérdést;
– az összes leadott szavazat, az érvényes és érvénytelen

szavazatok számát;
– a szavazás végeredményét.
A szavazatok számlálását a levezetõ elnök irányítja, annak
végeredményét pedig a küldöttgyûlés jegyzõkönyvének
hitelesítésére megválasztott két tag hitelesíti. A fentiek
szerinti jegyzõkönyvet ennek megfelelõen ez a három
személy írja alá. A szavazás végeredményérõl a levezetõ
elnök tájékoztatja a küldöttgyûlést.

9. A küldöttgyûlés berekesztése

Amennyiben valamennyi napirendi pontot megtárgyal-
ták, a küldöttgyûlés levezetõ elnöke az ülést berekeszti. 

10. Jegyzõkönyv

10.1.
A küldöttgyûlésen jegyzõkönyvet kell vezetni, amely az
ott elhangzottakat szó szerint tartalmazza, és amelyet a le-
vezetõ elnök, valamint az annak hitelesítésére megvá-
lasztott két tag ír alá. A jegyzõkönyv elválaszthatatlan
mellékletét képezik az alábbiak:
– a küldöttgyûlés meghívója, annak valamennyi mellék-

letével együtt;
– a jelenléti ív;
– a távolmaradásukat elõzetesen írásban kimentõ küldöt-

tek ilyen tartalmú írásbeli bejelentése;
– titkos szavazás esetén az arról készült jegyzõkönyv egy

példánya.

10.2.
A kamara elnöke gondoskodik arról, hogy a küldöttgyû-
lés írásos jegyzõkönyve, valamint az ott elfogadott alap-
szabály vagy önkormányzati szabályzat módosítása 15
napon belül eljusson a törvényességi felügyeletet ellátó
miniszterhez.

11. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2007. december 1-jén lép hatályba azzal,
hogy a hatálybalépéssel egyidejûleg a 2000. december 16-
án elfogadott, 2001. május 19-én és 2004. december 4-én
módosított ügyrendi szabályzat hatályát veszíti. A kkt-nek
megfelelõ új kamarai alapszabály hatálybalépéséig jelen
szabályzat alkalmazásában a kamara fõtitkári hivatalának a
kamara központi irodáját kell tekinteni. 
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