
A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok és a kamarai tagsági 
viszonyukat szüneteltető könyvvizsgálók által delegált elnökségi 

tagok jelölésének és választásának szabályzata  

Elfogadta a kamara elnöksége 2002. május 4-én,  

és azzal egyidejűleg hatályba lépett  

Megjelent a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 2002. évi szeptemberi számában,  

csak a könyvvizsgálóknak kézbesített folyóiratokhoz mellékelve  

I. Általános szabályok  

1. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok, valamint a kamarai tagsági viszonyukat szüneteltető tagok, mint A Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény (a továbbiakban kktv.)  

41. §-ának (2) bekezdésében külön nevesített két szakmai csoport, ugyanezen jogszabályhely rendelkezése szerint 
egy-egy tagot jogosult delegálni az MKVK elnökségébe. E tagok megválasztása jelen szabályzat rendelkezései szerint 
történik.  

2. A kamara központi irodája az ügyvezető igazgató irányítása mellett - legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző 
harmadik hónap első napjáig - valamennyi bejegyzett könyvvizsgálói társaságnak, illetőleg a kamara valamennyi 
szüneteltető jogállású tagjának ajánlási íveket küld meg, azzal, hogy azon az elnökség tagjai közé általa jelölt 
személy(ek) nevét tüntesse fel, és a kézhezvételtől számított 15 napon belül azt a kamara központi irodája részére 
küldje vissza. A visszaküldött ajánlási ívet tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a -könyvvizsgáló társaság elnökségi tag 
jelölés- illetőleg a -szüneteltető elnökségi tag jelölés- jeligét. Elnökségi tagjelöltnek kell tekinteni valamennyi olyan 
személyt, aki legalább 100 személytől, illetőleg - a II/9. pontban részletezettek alapján - a társaságoktól legalább 100 
ajánló szavazatot kapott.  

3. A kamara központi irodája a jelöléseket összesíti, és azok alapján külön összeállítja a szüneteltetők, illetőleg a 
könyvvizsgálói társaságok képviseletében elnökségi tagságért indulók listáját. Ugyanazon személy nem szerepelhet 
jelöltként mindkét listán. Amennyiben valamely személy mindkét elnökségi tagsági helyre vonatkozóan megszerezte a 
jelöltség eléréséhez szükséges szavazatszámot, a kamara központi irodája őt írásban nyilatkoztatja arról, hogy a 
jelölést melyik elnökségi tagsági helyre vonatkozóan fogadja el. A jelöltek listáját a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 
című folyóiratnak a választási küldöttgyűlést megelőző második hónapban megjelenő számában közzé kell tenni.  

4. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok és a szüneteltető státuszú kamarai tagok írásban adhatják le szavazataikat a 
listán szereplő jelöltekre. A szavazatokat tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni a kamara központi irodájának 
címére, a borítékon fel kell tüntetni a -könyvvizsgálói társaság elnökségi tag-, illetőleg a -szüneteltető elnökségi tag- 
jeligét. A leveleket úgy kell postára adni, hogy az legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző hónap 15. napjáig a 
kamara központi irodájához megérkezzen. Nem tekinthető elkésettnek az a szavazat, amelyet - tértivevénnyel 
igazolhatóan - legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző hónap 10. napjáig postára adtak. Az elkésetten érkezett 
szavazatok nem vehetőek figyelembe.  

5. Egy személy, illetve egy bejegyzett könyvvizsgálói társaság szavazatával csak egy jelöltet támogathat, ettől eltérő 
esetben valamennyi szavazata érvénytelen. Amennyiben valamely személy vagy társaság ugyanazon személyre több 
külön levélben ad le szavazatot, illetőleg több személyre több külön levélben ad le szavazatot, úgy szintén valamennyi 
szavazata érvénytelen. Bejegyzett könyvvizsgálói társaság esetében érvénytelen a szavazat abban az esetben is, ha az 
azt tartalmazó levelet nem az e szabályzat rendelkezései szerint arra jogosult írja alá. A szavazat érvénytelenségét 
eredményezi az is, ha valamely személy vagy társaság a jelöltlistán nem szereplő személyre adja le szavazatát. 
Megválasztott elnökségi tagnak listánként az az egy-egy személy tekintendő, aki a legtöbb szavazatot kapja.  

6. A kamara központi irodája a beérkező, szavazatokat tartalmazó leveleket felbontatlanul, elkülönítetten kezeli, és -Az 
MKVK választási szabályzata- IX/47. pontjában részletezett választási bizottság megválasztását követő első 
munkanapon azokat, valamint a szavazásra jogosult társaságok és kamarai tagok betűrendes listáját a bizottság 
részére átadja.  

7. A bizottság a részére átadott, szavazatokat tartalmazó levelek kézhezvételétől számított 8 napon belül azokat 
felbontja, és a szavazatokat összesíti. Ennek során mindvégig figyelemmel kíséri a kamara központi irodája által 
részére átadott listát, amelyen - a többes szavazatok kiszűrése érdekében - feltünteti az egyes társaságok, illetőleg 
személyek szavazatküldésének tényét. A fentiek alapján megállapítja a választás végeredményét. A megállapított 
végeredményt a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat című folyóiratnak a választási küldöttgyűlés napját magában foglaló 
hónapban megjelenő számában közzéteszi. A szavazatok összesítése és a végeredmény megállapítása során 
jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti a beérkezett szavazatok számát, az érvényes és érvénytelen szavazatok 
számát, az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, valamint a legtöbb szavazatot kapott személy elnökségi taggá 
választásának tényét. A jegyzőkönyvet 3 napon belül átadja a kamara elnökének.  



8. A beérkezett, szavazatokat tartalmazó leveleket a választások eredményének megállapítását követően is 
elkülönítetten, zártan kell kezelni. A leveleket a választások eredményének közzétételétől számított 5 évig meg kell 
őrizni, ezt követően azokat meg kell semmisíteni.  

II. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok által delegálható elnökségi tag jelölésére és választására 
vonatkozó külön szabályok  

9. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok a jelöltajánlási és a választási eljárásban önállóan vesznek részt. Az egyes 
társaságok szavazati joga megállapításának alapját a társaság által a kamara központi irodájához utoljára benyújtott 
adatlapban, a társaság előző évi nettó árbevételére vonatkozó számadat képezi. Minden egyes társaságot - a 
jelöltajánlási és a választási eljárásban egyaránt - az előző évi nettó árbevételének minden megkezdett 10 000 000,- 
forintja (tízmillió forintja) után 1 (egy) szavazat illet meg. Azon társaságokat, amelyeknek az előző évi nettó árbevétele 
nem éri el a 10 000 000,- forintot, 1 szavazat illeti meg. A kamara központi irodája a választási bizottság részére 
átadott, a szavazásra jogosult bejegyzett könyvvizsgálói társaságok betűrendes listáján - a nyilvántartásában szereplő 
adatok alapján - feltünteti, hogy az egyes társaságokat hány szavazat illeti meg.  

10. Minden társaság nevében az a vezető tisztségviselő jogosult leadni a szavazatot, aki maga is bejegyzett 
könyvvizsgáló és tagsági viszonya nem szünetel. A szavazatot tartalmazó levelet e vezető tisztségviselő cégszerűen 
írja alá, melyhez mellékelten csatolja aláírási címpéldányának másolatát. Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik 
nem teljesül, a szavazat érvénytelen.  

III. Záró rendelkezések  

11. Jelen szabályzat alkalmazásában valamennyi határidő számítása során a teljesítés lehetősége a megjelölt határidő 
utolsó napjáig, illetőleg legkésőbb a megjelölt határnapon áll fenn. Amennyiben a határidő utolsó napja vagy a 
megjelölt határnap munkaszüneti napra vagy pihenőnapra esik, úgy a határidő a soron következő munkanapon jár le.  

12. Jelen szabályzat az elnökség által történő elfogadásával lép hatályba.  

 


