
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

választási szabályzatának módosítása 
 

A 2007. július 14-i küldöttgyűlés módosításokat fogadott el a kamara választási szabályzatában 

(Csak a módosított pontokat közöljük, vastag betűvel jelölve a módosított szövegrészeket.) 

 

A. fejezet 

Bevezetés 

I. Általános rendelkezések 

1. A kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának, elnöksége és a kktv. 49. §-ának (1) 

bekezdésében felsorolt (etikai, ellenőrző, oktatási, szakértői, felvételi) bizottságai tagjainak, helyi 

szervezetei elnökeinek, alelnökeinek, elnöksége tagjainak, valamint a helyi szervezetek taggyűlése és 

a helyi szervezetek szüneteltető tagjainak gyűlése által a kamara küldöttgyűlésébe delegált 

küldöttek választása általános és egyenlő választójog alapján, titkos szavazással történik. A kamara 

elnökén, alelnökein, a fegyelmi megbízotton, a bejegyzett könyvvizsgálói társaságok és a tagsági 

viszonyt szüneteltető küldöttek által jelölt egy-egy elnökségi tagon kívül a kamara elnöksége 

további tagjainak a jelölése régiós alapon történik. A régiós alapon állított kamarai elnökségi 

tagjelölteket a küldöttgyűlés választja meg. Jelen szabályzat alkalmazásában régión a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § e) pontjában 

meghatározott fogalom értendő. 

A kktv. 49. §-ának (2) bekezdése alapján létrehozott további bizottságok tagjainak választására 

jelen szabályzat rendelkezéseit a kamara vonatkozó önkormányzati szabályzataival összhangban 

kell alkalmazni. 

 

2. A kamara küldöttgyűlésén részt vevő, a tagsági viszonyt nem szüneteltető küldötteket a helyi 

szervezetek taggyűlésén választják. A tagsági viszonyt szüneteltető küldötteket a helyi 

szervezetek szüneteltető tagjainak gyűlése választja régiós alapon, a D. fejezet rendelkezései 



szerint. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok és a tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek 

által állított egy-egy kamarai elnökségi tagjelölt jelölése majd a küldöttgyűlés általi 

megválasztása jelen szabályzat D. fejezete szerint történik. 

4. A kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának, elnöksége és a kktv. 49. §-ának 

(1) bekezdésében felsorolt (etikai, ellenőrző, oktatási, szakértői, felvételi) bizottságai tagjainak, 

helyi szervezetei elnökeinek, alelnökeinek, elnöksége tagjainak, valamint a helyi szervezetek 

taggyűlése és a helyi szervezetek szüneteltető tagjainak gyűlése által a kamara 

küldöttgyűlésébe delegált küldöttek mandátuma az e megbízatásokat újólag elnyerők 

megválasztásáig tart, kivéve, ha a jogszabály, alapszabály (86–91) másként rendelkezik. A kktv. 

és a kamara alapszabálya határozza meg a kamara szervezetében elnyerhető megbízatások pontos 

megjelölését és az egyes megbízatá-sok elnyerésére jogosultak számát. 

 

B. fejezet 

A HELYI SZERVEZETEKNÉL TARTOTT  

VÁLASZTÁSOK 

III. A választási névjegyzék  

összeállítása 

10. A közszemlére tételig a névjegyzékbe valamennyi választásra jogosult bejegyzett 

könyvvizsgálót fel kell venni. A tagsági viszonyt szüneteltető és nem szüneteltető kamarai 

tagokat a XVI. részben rögzített rotációs rendszerben soron következő helyi szervezeteknél, 

illetve a közép-magyarországi régióhoz tartozó helyi szervezeteknél két külön választási 

névjegyzékbe kell felvenni. Nem lehet a választási névjegyzékbe felvenni azt a személyt, 

– akit a kamara tagjai közül jogerős határozattal töröltek vagy kizártak; 

– akinek kamarai tagsága szünetel; 

– akinek kamarai tagságát az etikai bizottság a kamara etikai szabályzata C. fejezetének 1.9. 

pontja alapján felfüggesztette; 

– aki a kktv. 5. §-ában foglalt feltételek közül bármelyiknek nem felel meg. 

 



IV. A jelölés 

14. A helyi szervezet elnökére, alelnökére, elnökségének tagjaira, valamint a tagsági viszonyt 

nem szüneteltető küldöttekre és a kamara elnöksége régiós alapon állított tagjelöltjeire 

(utóbbi a továbbiakban: kamarai elnökségi tagjelölt) vonatkozóan a jelölés a jelölőbizottság 

hatáskörébe tartozik. A jelölőbizottság a megválasztásától számított 8 napon belül felhívást, 

jelölőűrlapot bocsát ki, valamint a kamara honlapján közzéteszi a tagsági viszonyt nem 

szüneteltető kamarai tagok választási névjegyzékében szereplő könyvvizsgálóknak, hogy a 

felhívás megjelenésétől számított 8 napon belül jelentsék be, hogy az előző mondatban 

felsoroltak közül milyen megbízatás(oka)t kívánnak vállalni. 

 

15. A jelölőbizottság az ajánlásra ajánlóív megküldésével hívja fel a választók végleges 

névjegyzékébe felvett tagokat.  

A 14. pont 2. mondata szerinti eljárás alkalmazása esetén az ajánlóívhez mellékelni kell a beérkezett 

jelentkezések összesítését. Az ajánlóívek a taglétszámnak megfelelően számozottak, és azokat a 

jelölőbizottság elnöke és a választási bizottság elnöke hitelesíti. A kamara tagjai az ajánlóíven akár a 

jelentkező személyekre, akár más kamarai tagokra a jelölőbizottság által meghatározott ideig tehetnek 

javaslatot. Az ajánlóíven a helyi szervezet elnökének és alelnökének egy-egy személyt lehet ajánlani. 

A helyi szervezet elnökségének tagjaira, valamint a tagsági viszonyt nem szüneteltető küldöttekre az 

alapszabály által meghatározott számú személy ajánlható. 

 

15/A. A kamarai elnökségi tagjelöltállítás és -választás rotációs rendszerben történik. Az 

egyes régiókhoz tartozó helyi szervezetek választási ciklusonként követik egymást, és ABC-

sorrendben jogosultak a régiójuk nevében kamarai elnökségi tagjelöltet állítani és 

választani. Az ajánlóíven az adott választásnál ABC-sorrend szerint soron következő helyi 

szervezet választásra jogosult tagjai a helyi szervezetüknél nyilvántartásba vett, a tagsági 

viszonyukat nem szüneteltető kamarai tagok közül ajánlhatnak a régiójuk nevében 

kamarai elnökségi tagjelöltet. Az ajánlóíven a közép-magyarországi régió kivételével 

kamarai elnökségi tagjelöltnek egy személyt lehet ajánlani.  

 



15/B. A közép-magyarországi régióban a többi régiótól eltérően nincs rotációs rendszer. A 

közép-magyarországi régióhoz tartozó Budapest Fővárosi Szervezetnél, illetve a Pest Megyei 

Szervezetnél a nyilvántartásba vett, választásra jogosult kamarai tagok számarányuknak 

megfelelően, a fentiektől eltérően három, illetve egy személyt ajánlhatnak és választhatnak a 

közép-magyarországi régió kamarai elnökségi tagjelöltjének a saját helyi szervezetükben 

nyilvántartásba vett, a tagsági viszonyukat nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálók közül. 

 

15/C. A kamarai elnökségi tagjelöltállítás és -választás szempontjából a helyi szervezetek az 

alábbi régiókba tagozódnak: 

 

Régió  Régióhoz tartozó  Elnökségi tag- 

megnevezése helyi szervezetek jelöltek száma 

Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron,  1 

 Vas, Zala 

Közép-Dunántúl Fejér, Komárom-Esz- 1 

 tergom, Veszprém  

Dél-Dunántúl Baranya, Somogy,  1 

 Tolna 

Közép-Magyarország Budapest,  3+1 

 Pest 

Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén,  1 

 Heves, Nógrád 

Észak-Alföld Hajdú-Bihar, 1 

 Jász-Nagykun-Szolnok, 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg  

Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés,  1 

 Csongrád 

 



16. A jelölőbizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíveket a helyi szervezet hivatalos helyiségében 

elhelyezett és lepecsételt urnába gyűjti össze. A beérkezett ajánlóíveket összesíti, és annak 

alapján a jelölésről az alábbiak szerint dönt. 

– A 300 fő aktív tagot meg nem haladó taglétszámú helyi szervezetben az adott szervezet elnöki 

és alelnöki megbízatására, valamint elnökségi tagságára az jelölendő, aki a választásra jogosultak 

15%-ának ajánlását megszerezte. Tagsági viszonyt nem szüneteltető küldöttként és a rotációs 

rendszertől függően kamarai elnökségi tagjelöltként az jelölendő, aki a választásra jogosultak 

10%-ának ajánlását megszerezte. 

– A 300 fő aktív tagot meghaladó taglétszámú helyi szervezetekben az adott szervezet elnöki és 

alelnöki megbízatására, valamint elnökségi tagságára az jelölendő, aki a választásra jogosultak 

10%-ának ajánlását megszerezte. Tagsági viszonyt nem szüneteltető küldöttként és a rotációs 

rendszertől függően kamarai elnökségi tagjelöltként az jelölendő, aki a választásra jogosultak 

5%-ának ajánlását megszerezte. 

– Az 1000 fő aktív tagot meghaladó taglétszámú helyi szervezetekben az adott szervezet elnöki 

és alelnöki megbízatására, valamint elnökségi tagságára az jelölendő, aki a választásra jogosultak 

5%-ának ajánlását megszerezte. Tagsági viszonyt nem szüneteltető küldöttként és a rotációs 

rendszertől függően kamarai elnökségi tagjelöltként az jelölendő, aki a választásra jogosultak 

2%-ának ajánlását megszerezte. 

Ha nincs olyan személy, aki a fenti megbízatások tekintetében megszerezte az előírt minimális 

ajánlási számot, akkor a jelölőbizottság köteles az ajánlóíveken ajánlott személyek közül azt 

felvenni a jelölőlistára, aki a soron következő legtöbb ajánlást kapta, és csak ilyen 

hiányában jogosult a kamara helyi szervezetének többi tagja közül jelöltet a jelölőlistára 

felvenni. 

 

17. A jelölőbizottság két – a közép-magyarországi régióhoz tartozó helyi szervezeteknél, 

valamint a kamarai elnökségi tagjelöltállításnál és -választásnál a rotációs rendszerben 

soron következő helyi szervezetnél három – jelölőlistát készít.  

Az egyiken a helyi szervezet elnökére, alelnökére és elnökségének tagjaira vonatkozó jelölés, a 

másikon a helyi szervezet tagsági viszonyt nem szüneteltető küldötteire tett javaslat szerepel. A 

kamarai elnökségi tagjelöltállítás és -választás során a közép-magyarországi régióhoz 

tartozó helyi szervezeteknél, valamint a rotációs rendszerben soron következő helyi 



szervezetnél a harmadik jelölőlistán a kamarai elnökségi tagjelölt(ek)re vonatkozó jelölés 

szerepel. A jelölőlistákon egy személy a felsorolt megbízatások bármelyikének betöltésére és 

küldöttnek is jelölhető (többes jelölés). A jelölőlistákra csak olyan személy vehető fel, aki a 

jelölést vállalja. Többes jelölés esetén a jelölteknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy melyik 

jelöléseket vállalják. A jelöltek a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatukkal egyidejűleg 

kötelesek bejelenteni a jelölőbizottságnál, ha velük szemben büntetőeljárás van folyamatban. 

A jelölőbizottság a bejelentés mérlegelése alapján 

– a kamarai tagok által jelölt személy esetében ajánlást tehet a jelölés elfogadására vagy annak 

visszautasítására vonatkozóan,  

– saját hatáskörében jelölt személy esetében a jelölést fenntartja vagy visszavonja. 

V. A választás 

20. Ugyanaz a személy egyidejűleg a helyi szervezet elnökévé vagy alelnökévé, vagy 

elnökségi tagjává és tagsági viszonyt nem szüneteltető küldötté és kamarai elnökségi 

tagjelöltté is választható. A kamara helyi szervezetének elnöke automatikusan a 

küldöttgyűlés tagja. 

VI. A szavazás 

25. A helyi szervezet elnökének és alelnökének választásnál a szavazó az általa megválasztani 

kívánt személy neve melletti előnyomott négyzetben „X” jelet vagy két egymást metsző vonalat 

helyez el. A helyi szervezet elnökségének tagjai, valamint a helyi szervezet tagsági viszonyt 

nem szüneteltető küldöttei és a kamarai elnökségi tagjelölt választásának előkészítése során a 

szavazólapon a jelöltek felsorolását megelőzően, a betöltendő megbízatás megjelölése mellett 

zárójelben fel kell tüntetni, hogy a jelöltek közül a szavazó érvényesen legfeljebb hány személyt 

választhat. A szavazó az általa megválasztani kívánt személyek neve melletti előnyomott 

négyzetben „X” jelet vagy két egymást metsző vonalat helyez el. A kamarai elnökségi 

tagjelölt(ek) személyét illetően a közép-magyarországi régió kivételével csak a rotációs 

rendszerben soron következő helyi szervezetnél tartanak választást és szavazást. A közép-



magyarországi régióhoz tartozó Budapest Fővárosi Szervezetnél, illetve a Pest Megyei 

Szervezetnél minden ciklusban tartanak választást és szavazást. 

VII. A választás eredményének  

megállapítása 

29. Az ideiglenes végeredmény megállapítása szempontjából megválasztottnak tekinthető  

– a helyi szervezet elnökének és alelnökének megválasztása során az, aki a legtöbb szavazatot 

kapta; 

– a helyi szervezet elnöksége tagjainak, valamint a helyi szervezet tagsági viszonyt nem 

szüneteltető küldötteinek megválasztása során az, aki az érvényesen leadott szavazatok 

összeszámlálását követően felállított sorrendben legfeljebb az elnökség tagjainak, illetve a helyi 

szervezet által delegálni jogosult küldöttek számának megfelelő helyet foglalja el; 

– a régió kamarai elnökségi tagjelöltjének megválasztása során az, aki a rotációs 

rendszerben soron következő helyi szervezetnél a legtöbb érvényesen leadott szavazatot 

kapta; 

– a közép-magyarországi régió kamarai elnökségi tagjelöltjeinek megválasztása során az, 

aki a régióhoz tartozó Pest Megyei Szervezetnél a legtöbb szavazatot kapta, míg a Budapest 

Fővárosi Szervezetnél az érvényesen leadott szavazatok összeszámlálását követően felállított 

sorrendben az első 3 helyet foglalja el.  

 

Küldöttek választása esetén, akik a küldöttek közé utolsóként felvett személyt a fentiekben 

részletezett sorrendben követik, e sorrendben a helyi szervezet pótküldöttjévé válnak. A 

helyi szervezet elnökségének választása esetén az a két személy, aki a helyi szervezet 

elnökségének tagjai közé utolsóként felvett személyt a fentiekben részletezett sorrendben 

követi, a helyi szervezet elnökségének póttagjává válik. A póttag, illetve a pótküldött akkor 

válik taggá, illetve küldötté, ha valamelyik tag vagy küldött megbízatása valamely ok miatt 

megszűnik, és ettől a tényről a helyi szervezet elnöke értesül. A helyi szervezet elnöke póttag 

taggá válásáról 8 napon belül értesíti a póttagot, a helyi szervezet tagjait és a kamara 

elnökét. 

 



31. A 30. pontban részletezett eljárást kell alkalmazni arra az esetre is, ha 

– a helyi szervezet elnökségi tagjainak megválasztása során az elnökségbe legkevesebb 

szavazattal bekerülő tagra és az őt követő legtöbb szavazatot kapott személyre leadott szavazatok 

közötti különbség nem több mint 5 szavazat; 

– a helyi szervezet elnökségének megválasztása során az elnökségnek másodikként 

póttagjává váló személyre és az őt követő legtöbb szavazatot kapott személyre leadott 

szavazatok közötti különbség nem több mint 5 szavazat; 

– a helyi szervezet tagsági viszonyt nem szüneteltető küldötteinek megválasztása során a 

küldötté legkevesebb szavazattal megválasztott személyre és az őt követő legtöbb szavazatot 

kapott személyre leadott szavazatok közötti különbség nem több mint 5 szavazat. 

 

32. Amennyiben a helyi szervezet elnöki, alelnöki megbízatása szavazategyenlőség miatt nem 

tölthető be és a szavazategyenlőség problémájára a szavazatok jelen szabályzat 30. pontja szerinti 

újraszámlálása sem ad megoldást, az egyenlő számú szavazatot kapott személyek 

vonatkozásában ismételt szavazást kell elrendelni. Ezen ismételt szavazásra a taggyűlés 

határozatképessége esetén azonnal, a taggyűlés határozatképtelensége esetén pedig külön e célra 

30 napon belüli időpontra összehívott taggyűlésen kerül sor. Amennyiben a helyi szervezet 

elnöki vagy alelnöki megbízatására érvényesen senkit sem választottak meg, illetve a helyi 

szervezet által delegálható, tagsági viszonyt nem szüneteltető küldöttek létszáma vagy a helyi 

szervezet elnöksége a minimális létszámig nem tölthető fel, úgy e megbízatások betöltése 

érdekében a választási taggyűléstől számított 30 napon belül új választást kell tartani. A 

szavazategyenlőség miatt megismételt szavazásra vonatkozóan a jelen szabályzatban foglaltak 

megfelelően irányadók. 

 

33. A 32. pontban részletezett eljárást kell alkalmazni arra az esetre is, ha a szavazatok 

összeszámlálását követően úgy alakul ki szavazategyenlőség, hogy 

– a helyi szervezet elnökségének tagjaira vonatkozó választás során a legkevesebb szavazatot 

kapott elnökségi tag pozíciójában egynél több személy található, vagy 

– a helyi szervezet elnökségének másodikként megválasztott póttagjának pozíciójában 

egynél több személy található, vagy 



– a helyi szervezet tagsági viszonyt nem szüneteltető küldötteinek megválasztása során a 

legkevesebb szavazattal megválasztott küldött pozíciójában egynél több személy található, 

és a szavazategyenlőség problémájára a szavazatok jelen szabályzat 30. pontja szerinti 

újraszámlálása sem ad megoldást.  

VIII. Eljárás tisztség megüresedése  

esetén 

40. Ha valamely megbízatás annak lejárta előtt megüresedik, illetve ha a tagsági viszonyt nem 

szüneteltető küldött mandátuma annak lejárata előtt megszűnik és a megválasztott személy 

helyettesével vagy póttaggal nem tölthető be, a helyi szervezet elnöksége pótválasztás 

megtartását indítványozza. A megüresedett megbízatás betöltésére 3 hónapon belül pótválasztást 

kell tartani. 

 

A helyettes, illetve a póttag a tisztséget a legközelebbi évi rendes taggyűlésig látja el, 

amelyen személyét ebbéli minőségében megerősítés céljából szavazásra kell bocsátani. A 

szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A helyettes, illetve a póttag az adott megbízatásra 

megválasztottnak tekintendő, ha a jelenlévők több mint a felének támogatását elnyerte. 

C. fejezet 

A KAMARA KÖZPONTI SZERVEZETÉNÉL TARTANDÓ VÁLASZTÁSOK 

X. A választói névjegyzék  

összeállítása 

47. A választói névjegyzék megegyezik az egyes helyi szervezetek, illetve a tagsági viszonyt 

szüneteltető kamarai tagok által újólag megválasztott küldöttek névsorával, amelyet a kamara 

központi irodája bocsát a választási bizottság rendelkezésére. 

XI. A jelölés 

 



48. A kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának, elnöksége és a kktv. 49. §-ának 

(1) bekezdésében felsorolt (etikai, ellenőrző, oktatási, szakértői, felvételi) bizottságai tagjainak 

választása során a jelölés a kamara jelölőbizottságának hatáskörébe tartozik. A kamarai 

elnökségének egy-egy tagját a bejegyzett könyvvizsgálói társaságok és a tagsági viszonyt 

szüneteltető küldöttek jelölik a D. fejezet szerint, míg a kamara elnökén, alelnökein és a 

fegyelmi megbízotton kívül a kamara elnökségének további tagjait a régiók jelölik a B. 

fejezet rendelkezései szerint. A jelölőbizottság a választási küldöttgyűlést megelőzően legalább 

31 nappal a küldöttek részére ajánlási íveket küld ki, és felhívja őket, hogy a kézhezvételtől 

számított 8 napon belül azokat részére kitöltve származtassák vissza. Az ajánlóívek a 

küldöttlétszámnak megfelelően számozottak, és azokat a jelölőbizottság elnöke és a kamara 

választási bizottságának elnöke hitelesíti.  

A küldöttek az ajánlóíven bármely kamarai tagra javaslatot tehetnek, a jelölőbizottság által 

meghatározott időig. Az ajánlóíven a kamara elnökének, alelnökeinek és fegyelmi 

megbízottjának két-két személyt lehet ajánlani. Az elnökség tagjának 9, az etikai, az ellenőrző, az 

oktatási és a felvételi bizottság tagjának 7–7, a szakértői bizottság tagjának 9 személy ajánlható. 

 

49. A jelölőbizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíveket a kamara központi irodájának hivatalos 

helyiségében elhelyezett és lepecsételt urnába gyűjti össze. A beérkezett ajánlóíveket a 48. 

pontban megjelölt határidő lejártát követően 15 napon belül összesíti, és annak alapján elkészíti a 

jelölőlistát az alábbiak figyelembevételével: 

– A kamara elnökévé, alelnökeivé, fegyelmi megbízottjává, elnöksége és a kktv. 49. §-ának (1) 

bekezdésében felsorolt (etikai, ellenőrző, oktatási, szakértői, felvételi) bizottságai tagjaivá az 

jelölendő, aki a küldöttek legalább 10%-ának ajánlását megszerezte. 

– A jelölőbizottság a fentieken túlmenően is jogosult az ajánlási lapokon ajánlott személyek 

közül, ilyenek hiányában pedig a küldöttek közül valamennyi, a fentiekben felsorolt megbízatásra 

jelöltet állítani. 

  

50. A jelölőlistán egy személy a 48. pont 1–2. mondatában felsorolt megbízatások közül többnek 

a betöltésére is jelölhető (többes jelölés). A jelölőlistára csak olyan személy vehető fel, aki a 

jelölést vállalja. Többes jelölés esetén a jelölteknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy a jelölést 

mely megbízatások tekintetében vállalják. A jelöltek a jelölés elfogadására vonatkozó 



nyilatkozatukkal egyidejűleg kötelesek bejelenteni a jelölőbizottságnál, ha velük szemben 

büntetőeljárás van folyamatban. A jelölőbizottság a bejelentés mérlegelése alapján 

– a küldöttek által jelölt személy esetében ajánlást tehet a jelölés elfogadására vagy annak 

visszautasítására vonatkozóan,  

– saját hatáskörében jelölt személy esetében a jelölést fenntartja vagy visszavonja. 

XIII. A szavazás 

54. A szavazás lebonyolítása során a jelen szabályzat VI. részének rendelkezéseit az e részben írt 

eltérések figyelembevételével megfelelően alkalmazni kell. 

 

55. Jelen szabályzat 25. pontjának a kamara központi szervezeténél tartandó választások során 

történő megfelelő alkalmazása esetén, ahol e pont a helyi szervezet elnökét és alelnökét említi, 

azon a központi választások során a kamara elnökét, alelnökeit és fegyelmi megbízottját kell 

érteni. Ahol jelen szabályzat 25. pontja a helyi szervezet küldötteit említi, azon a központi 

választások során a kamara elnökségének tagjait, valamint a kktv. 49. §-ának (1) bekezdésében 

felsorolt bizottságai tagjait kell érteni. A régiók, a tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek és a 

bejegyzett könyvvizsgálói társaságok által állított kamarai elnökségi tagjelöltek 

megválasztása során a szavazó a szavazólapon az elnökségi tagjelölt neve melletti 

előrenyomott négyzetek közül a „támogatom” vagy a „nem támogatom” megjelölés alatti 

négyzetben „X” jelet vagy két egymást metsző vonalat helyez el. 

XIV. A választás eredményének  

megállapítása 

59. Jelen szabályzat 29. pontját a központi választások során azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a kamara elnöksége esetén póttagok választására nem kerülhet sor.  

 

59/A. A kamara elnökségének régiók által jelölt tagjai megválasztása során az ideiglenes 

végeredmény megállapítása szempontjából megválasztottnak tekintendő az a régió által a 

B. fejezet szerint állított kamarai elnökségi tagjelölt, aki a választási küldöttgyűlés egyszerű 



(a szavazásra jogosult, jelenlévő személyek 50%-a + 1 fő) többségének támogató szavazatát 

megkapta. A szavazás a VI. rész előírásai szerint történik.  

Amennyiben a választási küldöttgyűlés a régió által állított kamarai elnökségi tagjelöltet 

nem választaná meg, úgy a szavazást azon személy tekintetében, aki az adott régió rotációs 

rendszer szerint soron következő helyi szervezeténél a második – a Pest Megyei 

Szervezetnél a második, a Budapest Fővárosi Szervezetnél a negyedik – legtöbb érvényesen 

leadott szavazatot kapta, meg kell ismételni. Ismételt eredménytelen szavazás esetén az 

érintett régióhoz tartozó küldötteknek kizárólagos jogában áll az előző tagjelöltekkel 

azonos helyi szervezetben nyilvántartott újabb elnökségi tagjelöltet állítani. 

 

59/B. A kamara elnökségének a tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek által jelölt tagja 

megválasztása során az ideiglenes végeredmény megállapítása szempontjából 

megválasztottnak tekintendő az a tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek által a D. fejezet 

szerint állított kamarai elnökségi tagjelölt, aki a választási küldöttgyűlés egyszerű (a 

szavazásra jogosult, jelenlévő személyek 50%-a + 1 fő) többségének támogató szavazatát 

megkapta. Amennyiben a választási küldöttgyűlés a tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek 

által állított kamarai elnökségi tagjelöltet nem választaná meg, a tagsági viszonyt 

szüneteltető küldötteknek kizárólagos jogában áll a választási küldöttgyűlésen a D. 

fejezetben rögzítettek megfelelő alkalmazása mellett újabb elnökségi tagjelöltet állítani. 

 

59/C. A kamara elnökségének a könyvvizsgálói társaságok által jelölt tagja megválasztása 

során az ideiglenes végeredmény megállapítása szempontjából megválasztottnak tekintendő 

az a könyvvizsgálói társaságok által a D. fejezet szerint állított kamarai elnökségi tagjelölt, 

aki a választási küldöttgyűlés egyszerű (a szavazásra jogosult, jelenlévő személyek 50%-a + 

1 fő) többségének támogató szavazatát megkapta. Amennyiben a választási küldöttgyűlés 

könyvvizsgálói társaságok által állított kamarai elnökségi tagjelöltet nem választaná meg, 

úgy a szavazást azon személy tekintetében, aki a könyvvizsgálói társaságok D. fejezet 

szerinti jelölési eljárásában a soron következő, legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, 

meg kell ismételni.  

 



61. Jelen szabályzat 37. pontját a központi választások során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 

hogy (egyrészt a választási bizottság ezen együttes ülésen tesz eleget a „Szabályzat a 

bejegyzett könyvvizsgálói társaságok és a kamarai tagsági viszonyukat szüneteltető tagok 

által delegálható elnökségi tagok jelölésének és választásának rendjéről” 7. pontjában előírt 

kötelezettségeinek, másrészt) a végleges választási eredmény kihirdetése a kamara internetes 

honlapján, valamint a SzAKma című folyóiratnak az együttes ülést közvetlenül követően 

megjelenő számában, illetve a kamara központi irodájának hirdetőtábláján történik. 

XV. Eljárás tisztség megüresedése esetén 

63. Jelen szabályzat VIII. részének a kamara központi szervezeténél tartandó választások során 

történő megfelelő alkalmazása esetén, ahol e rész a helyi szervezet elnökét és alelnökét említi, 

azon a központi választások során a kamara elnökét, alelnökeit és fegyelmi megbízottját, ahol a 

VIII. rész a helyi szervezet elnökségét rögzíti, azon a központi választások során a kamara 

elnökségét kell érteni. Ahol jelen szabályzat VIII. része a helyi szervezet elnökségének tagjait és 

a helyi szervezet küldötteit említi, azon a központi választások során a kamara elnökségének 

tagjait, valamint a kktv. 49. §-ának (1) bekezdésében felsorolt (etikai, ellenőrző, oktatási, 

szakértői, felvételi) bizottságai tagjait kell érteni. Ahol jelen szabályzat VII. része választói 

taggyűlést említ, azon a központi választások során választási küldöttgyűlést kell érteni. 

 

64. Jelen szabályzat 40. pontját a központi választások során azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy az annak 1. bekezdésében körülírt esetben a kamara elnöksége soron 

következő ülésén a megbízatásra a kamara korábban jelölt tagjai egyikét jogosult 

kinevezni. A kinevezett személy megbízatása a soron következő küldöttgyűlés időpontjáig 

tart. 

Amennyiben a régiós alapon jelölt valamelyik kamarai elnökségi tag tisztsége a megbízatás 

lejárta előtt megüresedik, a régió nevében annak a helyi szervezetnek áll kizárólagos 

jogában újabb kamarai elnökségi tagjelöltet állítani, amelyik a korábbi választások során 

az érintett kamarai elnökségi tagot a régió nevében jelölte. A jelölési eljárásra a B. fejezet 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a helyi szervezet pótválasztói 

küldöttgyűlését a megüresedéstől számított 3 hónapon belül meg kell tartani. A helyi 



szervezet által a régió nevében állított kamarai elnökségi tagjelöltet a soron következő 

küldöttgyűlés választja meg, a C. fejezet előírásainak megfelelő alkalmazásával.  

D. fejezet 

KÜLÖNLEGES VÁLASZTÁSI RENDEK 

XVI. A tagsági viszonyt  

szüneteltető küldöttek és kamarai elnökségi tag jelölésének és választásának rendje 

65. A küldöttgyűlés 10 tagját a helyi szervezetek szüneteltető tagjainak gyűlése választja, 

míg a kamara elnökségének 1 tagját a tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek jelölik és a 

küldöttgyűlés választja a tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagok közül.  

 

66. A tagsági viszonyt szüneteltető küldött(ek) jelölése és választása rotációs rendszerben 

történik. Az egyes régiókhoz tartozó helyi szervezetek választási ciklusonként követik 

egymást, és ABC-sorrendben jogosultak a régiójuk nevében tagsági viszonyt szüneteltető 

küldöttet jelölni és választani. A közép-magyarországi régióhoz tartozó helyi 

szervezeteknél, valamint a tagsági viszonyt szüneteltető küldött(ek) jelölésénél és 

választásánál a rotációs rendszerben soron következő helyi szervezeteknél a jelen 

szabályzat 8. pontja szerinti jelölőbizottság legkésőbb a megválasztásától számított 8 napon 

belül ajánlóívet küld a tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagoknak azzal, hogy azokat a 

kiküldéstől számított 8 napon belül visszaszármaztatva javaslatot tehetnek a tagsági 

viszonyt szüneteltető küldött(ek) személyére a helyi szervezetüknél nyilvántartásba vett, a 

tagsági viszonyukat szüneteltető kamarai tagok közül. Az ajánlóíven a közép-

magyarországi régió kivételével tagsági viszonyt szüneteltető küldöttnek egy személyt lehet 

ajánlani.  

 

67. A közép-magyarországi régióban a többi régiótól eltérően nincs rotációs rendszer. A 

közép-magyarországi régióhoz tartozó Budapest Fővárosi Szervezetnél, illetve a Pest 

Megyei Szervezetnél a nyilvántartásba vett, választásra jogosult kamarai tagok 

számarányuknak megfelelően, a fentiektől eltérően három, illetve egy személyt ajánlhatnak 



és választhatnak a közép-magyarországi régió tagsági viszonyt szüneteltető küldöttjének a 

saját helyi szervezetükben nyilvántartásba vett, tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagok 

közül. 

 

68. A jelölés és választás szempontjából a helyi szervezetek az alábbi régiókba tagozódnak: 

 

Régió  Régióhoz tartozó  Elnökségi tag- 

megnevezése helyi szervezetek jelöltek száma 

Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron,  1 

 Vas, Zala 

Közép-Dunántúl Fejér, Komárom-Esz- 1 

 tergom, Veszprém  

Dél-Dunántúl Baranya, Somogy,  1 

 Tolna 

Közép-Magyarország Budapest,  3+1 

 Pest  

Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén,  1 

 Heves, Nógrád 

Észak-Alföld Hajdú-Bihar, 1 

 Jász-Nagykun-Szolnok, 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg  

Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés,  1 

 Csongrád 

 

69. A jelöléssel kapcsolatos további eljárásra a IV. részben rögzítettek megfelelően 

alkalmazandók azzal, hogy a jelölőlista elkészítése során a helyi szervezeteknél választásra 

jogosult, tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagok létszámát kell figyelembe venni. 

Eszerint  



– a 300 fő tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagot meg nem haladó taglétszámú helyi 

szervezetben tagsági viszonyt szüneteltető küldöttként az jelölendő, aki a választásra 

jogosultak 10%-ának ajánlását megszerezte. 

– A 300 fő tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagot meghaladó taglétszámú helyi 

szervezetben tagsági viszonyt szüneteltető küldöttként az jelölendő, aki a választásra 

jogosultak 5%-ának ajánlását megszerezte. 

– Az 1000 fő tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagot meghaladó taglétszámú helyi 

szervezetben tagsági viszonyt szüneteltető küldöttként az jelölendő, aki a választásra 

jogosultak 2%-ának ajánlását megszerezte. 

 

70. A tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek választása a helyi szervezetek szüneteltető 

tagjainak gyűlésén történik, amelynek megtartására a választói taggyűléssel egyidejűleg 

kerül sor. A helyi szervezetek szüneteltető tagjainak gyűlését a helyi szervezet elnöke hívja 

össze és a levezető elnök vezeti le, aki a választói taggyűlés levezető elnökével azonos. A 

helyi szervezetek szüneteltető tagjai gyűlésének összehívására, levezetésére és a szavazásra 

jelen szabályzat V–VII. részének előírásait kell megfelelően alkalmazni. A választás és 

szavazás során a helyi szervezet II. részben megjelölt bizottságai működnek közre. A 

tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek személyét illetően a közép-magyarországi régió 

kivételével csak a rotációs rendszerben soron következő helyi szervezetnél tartanak 

választást és szavazást. A közép-magyarországi régióhoz tartozó Budapest Fővárosi 

Szervezetnél, illetve a Pest Megyei Szervezetnél minden ciklusban tartanak választást és 

szavazást. 

 

71. Az ideiglenes végeredmény szempontjából a régió tagsági viszony szüneteltető 

küldötteként megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki a régió rotációs rendszerben 

soron következő helyi szervezetnél a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta. Az 

ideiglenes végeredmény szempontjából a közép-magyarországi régió tagsági viszonyt 

szüneteltető küldötteiként megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki a régióhoz tartozó 

Pest Megyei Szervezetnél a legtöbb szavazatot kapta, míg a Budapest Fővárosi Szervezetnél 

az érvényesen leadott szavazatok összeszámlálását követően felállított sorrendben az első 3 

helyet foglalja el.  



 

72. Az előző pontok szerint megválasztott, tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek legkésőbb 

a választási küldöttgyűlést megelőző 45. napon ülést tartanak, amelyen szavaznak a tagsági 

viszonyt szüneteltető kamarai elnökségi tagjelölt személyéről.  

 

A tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagok kamarai elnökségi tagjelöltjének az 

tekintendő, akinek személyére a szavazásra jogosult küldöttek közül a legtöbb szavazat 

érkezett, a tagsági viszonyt szüneteltető kamarai tagok választási névjegyzékében szerepel 

és a jelölést vállalja. A tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek üléséről jegyzőkönyv készül, 

amelyet 3 munkanapon belül a kamara elnöke részére meg kell küldeni, aki azt a IX. 

részben megjelölt választási bizottság részére továbbítja. A küldöttgyűlési választás és 

szavazás a XII–XIII. rész előírásai szerint történik. 

 

73. Amennyiben a tagsági viszonyt szüneteltető küldött mandátuma annak lejárta előtt 

megszűnik, az újabb küldött választásával kapcsolatos eljárásra a VIII. részben rögzítettek 

az irányadók azzal, hogy a régió nevében annak a helyi szervezetnek áll kizárólagos 

jogában újabb küldöttet jelölni és választani, amelyik a korábbi választások során az 

érintett küldöttet a régió nevében megválasztotta. A tagsági viszonyt szüneteltető küldött 

választása ez esetben is a helyi szervezet szüneteltető tagjainak gyűlésén történik, a XVI. 

rész rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.  

 

74. Amennyiben a tagsági viszonyt szüneteltető kamarai elnökségi tag tisztsége a 

megbízatás lejárta előtt megüresedik, a tagsági viszonyt szüneteltető küldöttek a 

megüresedést követő 3 hónapon belül ülést tartanak, amelyen a 72. pontban rögzítettek 

megfelelő alkalmazásával újabb tagsági viszonyt szüneteltető elnökségi tagjelöltet állítanak. 

Az újabb tagsági viszonyt szüneteltető kamarai elnökségi tagjelöltet a soron következő 

küldöttgyűlés választja meg, a C. fejezet előírásainak megfelelő alkalmazásával.  

XVII. A bejegyzett könyvvizsgálói  

társaságok által jelölt kamarai elnökségi tag jelölésének és választásának rendje  



75. A kamara elnökségének 1 tagját a bejegyzett könyvvizsgálói társaságok jelölik és a 

küldöttgyűlés választja a tagsági viszonyt nem szüneteltető kamarai tagok közül. 

 

76. A kamara központi irodája legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző második 

hónap első napjáig valamennyi bejegyzett könyvvizsgálói társaságnak ajánlóívet küld meg 

azzal, hogy azon a kamarai elnökségi tagjelöltnek általa ajánlott, a tagsági viszonyt nem 

szüneteltető kamarai tag 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 – könyvvizsgálói 

társaság elnökségi tagjelöltállítás – jeligét. Elnökségi tagjelöltnek kell tekinteni valamennyi 

olyan személyt, aki a bejegyzett könyvvizsgálói társaságoktól legalább 10 ajánlást szerzett.  

 

A kamara központi irodája a jelöléseket összesíti és azok alapján külön összeállítja a 

bejegyzett könyvvizsgálói társaságok képviseletében elnökségi tagságért indulók listáját, 

amelyet legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző hónap 5. napjáig a kamara 

központi irodájának hirdetőtábláján és a kamara internetes honlapján (www.mkvk.hu) 

közzé kell tenni.  

 

77. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok 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 tagjelölt – jeligét. A leveleket úgy kell postára adni, hogy az legkésőbb a 

választási küldöttgyűlést megelőző hónap 25. napjáig a kamara központi irodájához 

megérkezzen. Nem tekinthető elkésettnek az a szavazat, amelyet – tértivevénnyel 

igazolhatóan – legkésőbb a választási küldöttgyűlést megelőző hónap 20. napjáig postára 

adtak. Az elkésetten érkezett szavazatok nem vehetők figyelembe.  

 

78. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok a jelöltajánlási és a választási eljárásban 

önállóan vesznek részt. Az adott könyvvizsgálói társaságot – a jelöltajánlási és a választási 

eljárásban egyaránt – minden, a bejegyzett könyvvizsgálói társaság tevékenységében a 



könyvvizsgálói társaságok kamarai nyilvántartása szerint részt vevő, tagsági viszonyt nem 

szüneteltető kamarai tag után 1 szavazat illeti meg. Minden bejegyzett könyvvizsgálói 

társaság nevében az a vezető tisztségviselő jogosult leadni a szavazatot, aki tagsági viszonyt 

nem szüneteltető kamarai tag. A szavazatot tartalmazó levelet e vezető tisztségviselő 

cégszerűen írja alá, amelyhez mellékelten csatolja aláírási címpéldányának másolatát. 

Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, a szavazat érvénytelen. Egy 

bejegyzett könyvvizsgálói társaság szavazatával csak egy jelöltet támogathat, ettől eltérő 

esetben valamennyi szavazata érvénytelen. Amennyiben valamely bejegyzett könyvvizsgálói 

társaság ugyanazon személyre több külön levélben ad le szavazatot, illetve több személyre 

több külön levélben ad le szavazatot, úgy szintén valamennyi szavazata érvénytelen. 

Érvénytelen a szavazat abban az esetben is, ha az azt tartalmazó levelet nem a szabályzat 

rendelkezései szerint arra jogosult írja alá. A szavazat érvénytelenségét eredményezi az is, 

ha valamely cég a jelöltlistán nem szereplő személyre adja le szavazatát. 

 

79. A kamara központi irodája a beérkező, szavazatokat tartalmazó borítékokat 

felbontatlanul, elkülönítetten kezeli, és a 77. pont szerinti határidő leteltét követő 3 napon 

belül a szavazásra jogosult bejegyzett könyvvizsgálói társaságok betűrendes listájával 

együtt a IX. részben megjelölt választási bizottság részére átadja. A kamara központi 

irodája a választási bizottság részére átadott betűrendes listán – a nyilvántartásában 

szereplő adatok alapján – azt is feltünteti, hogy az egyes bejegyzett könyvvizsgálói 

társaságokat hány szavazat illeti meg. A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok kamarai 

elnökségi tagjelöltjének az tekintendő, akinek személyére a szavazásra jogosult küldöttek 

közül a legtöbb szavazat érkezett, a tagsági viszonyt nem szüneteltető kamarai tagok 

választási névjegyzékében szerepel és a jelölést vállalja. A küldöttgyűlési választás és 

szavazás a XII–XIII. rész előírásai szerint történik. 

 

80. 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.  

 



81. Amennyiben a bejegyzett könyvvizsgálói társaságok által jelölt kamarai elnökségi tag 

tisztsége a megbízatás lejárta előtt megüresedik, a kamara központi irodája a megüresedéstől 

számított 15 napon belül megteszi a 76. pont szerinti intézkedéseket. Az újabb elnökségi tagjelölt 

állítása és választása a XVII. részben rögzített előírások megfelelő alkalmazásával történik 

azzal, hogy a bejegyzett könyvvizsgálói társaságok kamarai elnökségi tagjelöltjét a soron 

következő küldöttgyűlés választja meg, a C. fejezet előírásainak megfelelő alkalmazásával.  

XVIII. Záró rendelkezések 

82. Ha a választási bizottság, jelölőbizottság vagy szavazatszedő bizottság tagja vagy tagjának 

közeli hozzátartozója jelölésével, választásával az őket érintő választási kifogás kérdésében jár 

el, az érintett bizottsági tag az eljárásból ki van zárva. A közép-magyarországi régió kivételével 

a régióhoz tartozó helyi szervezetek elnökei legkésőbb 2007. augusztus 31-ig ülést tartanak, 

amelyen szavaznak arról, hogy a 2007. július 14-ei küdöttgyűlés által elfogadott 

módosításokat követő első kamarai választások során a régiókhoz tartozó helyi szervezetek 

közül melyik helyi szervezet jogosult a régió nevében kamarai elnökségi tagjelöltet állítani, 

illetve szüneteltető küldöttet választani. A szavazás során a helyi szervezetek elnökei egy-

egy szavazattal rendelkeznek. A helyi szervezetek elnökeinek üléséről jegyzőkönyv készül, 

amelyben rögzíteni kell a szavazás eredményét és a többséget kapott helyi szervezet 

megnevezését.  

A jegyzőkönyvet az ülést követő 5 napon belül a kamara központi irodájába meg kell 

küldeni. Amennyiben az ülésen a régióhoz tartozó egyik helyi szervezet sem kapott legalább 

két szavazatot, úgy az adott régióban a 2007. július 14-ei küldöttgyűlés által elfogadott 

módosításokat követő első kamarai választások során a IV. és a XVI. részben rögzített 

rotációs rendszer alkal-mazásában az ABC-sorrendben elnevezését tekintve első helyi 

szervezet következik. 

 

83. Jelen szabályzat a kamara küldöttgyűlése által történő elfogadással lép hatályba. A 2004. 

december 4-én elfogadott módosítás 2005. február 1-jén lépett hatályba. A 2007. július 14-i 

küldöttgyűlés által elfogadott módosítások 2007. augusztus 1-jén lépnek hatályba. 

Utóbbival egyidejűleg a „Szabályzat a bejegyzett könyvvizsgálói társaságok és a kamarai 



tagsági viszonyukat szüneteltető tagok által delegálható elnökségi tagok jelölésének és 

választásának rendjéről” hatályát veszíti. 


