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A. fejezet
BEVEZETÉS

I. 
Általános rendelkezések

1. A kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi meg-
bízottjának, elnöksége és a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, vala-
mint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007.
évi LXXV. törvény (a továbbiakban: kkt) 113. §-a (1)
bekezdésének a)–e) és g) pontjában felsorolt bizott-
ságai tagjainak, területi szervezetei elnökeinek, alel-
nökeinek, elnöksége tagjainak, valamint a területi
szervezetek taggyûlése és a területi szervezetek szü-
neteltetõ tagjainak gyûlése által a kamara küldöttgyû-
lésébe delegált küldöttek választása általános és
egyenlõ választójog alapján, titkos szavazással törté-
nik. A központi választási bizottság tagjainak választá-
sa fõszabály szerint nyílt szavazással történik. A ka-
mara elnökén, alelnökein, a fegyelmi megbízotton, a
könyvvizsgáló cégek és a tagsági viszonyt szünetelte-
tõ küldöttek által jelölt egy-egy elnökségi tagon kívül
a kamara elnöksége további 10 tagjának a jelölése ré-
giós alapon történik. A kamara elnökségébe régiós
alapon tagként jelölteket a küldöttgyûlés választja
meg. Jelen szabályzat alkalmazásában régión a terü-
letfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény 5. §-ának e) pontjában meghatározott fo-
galom értendõ.

A kkt 113. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott to-
vábbi bizottságok tagjainak választására jelen szabály-
zat rendelkezéseit a kamara vonatkozó önkormányzati
szabályzataival összhangban kell alkalmazni.

2. A kamara küldöttgyûlésén részt vevõ, a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
séget nem szüneteltetõ (a továbbiakban: aktív) kül-
dötteket a területi szervezetek taggyûlésén választ-
ják. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenységet szüneteltetõ (a továbbiakban:
szüneteltetõ) küldötteket a területi szervezetek szü-
neteltetõ tagjainak gyûlése választja régiós alapon, a
D. fejezet rendelkezései szerint. A könyvvizsgáló cé-
gek és a szüneteltetõ küldöttek által állított egy-egy
kamarai elnökségi tag jelölése, majd megválasztása a
jelen szabályzat D. fejezete szerint történik.

3. A választói névjegyzékbe felvett kamarai tag választ-
hat (aktív választójog) és – amennyiben jogszabály
vagy jelen szabályzat nem zárja ki – választható (pasz-
szív választójog). Szavazni csak személyesen lehet. 
A választáson minden szavazásra jogosultnak egy sza-
vazata van, minden szavazat egyenlõ. A kamarai tagot
választójogi jogosultsága a tagfelvételi kérelmének

helyt adó kamarai határozat jogerõre emelkedésének
napjától kezdõdõen illeti meg.

4. A kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi meg-
bízottjának, elnöksége és a kkt 113. §-a szerinti bizott-
ságai tagjainak, területi szervezetei elnökeinek, alel-
nökeinek, elnöksége tagjainak, valamint a területi
szervezetek taggyûlése és a területi szervezetek szü-
neteltetõ tagjainak gyûlése által a kamara küldöttgyû-
lésébe delegált küldöttek mandátuma az e megbízatá-
sokat újólag elnyerõk megválasztásáig tart, kivéve, ha
a jogszabály, alapszabály másként rendelkezik. A kkt
és a kamara alapszabálya határozza meg a kamara
szervezetében elnyerhetõ megbízatások pontos meg-
jelölését és az egyes megbízatások elnyerésére jogo-
sultak számát.

B. fejezet
A TERÜLETI SZERVEZETEKNÉL TARTOTT 

VÁLASZTÁSOK

II. 
A választás bizottságai

5. Minden területi szervezet elnöke legkésõbb a kitû-
zött választást megelõzõ 40. napra taggyûlést hív ösz-
sze, amelyen a választások elõkészítése és lebonyolí-
tása céljából a taggyûlés – nyílt, illetve bármely jelen-
lévõ, szavazásra jogosult tag indítványa alapján egy-
szerû szótöbbséggel hozott taggyûlési határozattal el-
rendelt titkos szavazással – megválasztja a 7–9. pont-
ban megjelölt bizottságokat. Ezen bizottságok mandá-
tuma az alapszabályban elõírt választási ciklusra vo-
natkozik. 

6. A választások során a kkt 139. §-a (3) bekezdésének
b) pontja alapján az alábbi bizottságok mûködnek:

• választási bizottság,
• jelölõbizottság,
• szavazatszámláló bizottság.
Az elõzõ bizottságoknak nem lehet tagja
a) a kamara tisztségviselõje;
b) a választásokon induló jelölt;
c) az a)–b) pontok szerinti személyek közeli hozzá-

tartozója.

7. A választási bizottság legalább 3 és legfeljebb 5 tag-
ból áll, amelynek feladatai:

• a választói névjegyzék összeállítása;
• a szavazólapok elkészítése;
• a választás lebonyolítása;
• a választásokkal kapcsolatos kifogások elbírálása.
A választási bizottság tagjai maguk közül elnököt vá-

lasztanak. A bizottság akkor határozatképes, ha tagjai-
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nak több mint a fele az ülés végéig jelen van. A bizott-
ság döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza. 

8. A jelölõbizottság legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll,
amelynek feladatai:

• az ajánlócédulák kibocsátása és összegyûjtése;
• a jelölõívek elkészítése és a választási bizottság-

hoz való továbbítása;
• a jelöléssel kapcsolatos kifogásoknak a választási

bizottsághoz való továbbítása.
A jelölõbizottság tagjai maguk közül elnököt vá-

lasztanak. A bizottság akkor határozatképes, ha tag-
jainak több mint a fele, de minimum 3 fõ az ülés vé-
géig jelen van. A bizottság döntéseit egyszerû szó-
többséggel hozza. Üléseirõl jegyzõkönyvet készít,
határozatait írásba foglalja, amit átad a választási bi-
zottságnak. 

9. A szavazatszámláló bizottság legalább 3, legfeljebb
11 tagból áll, amelynek feladatai:

• a szavazóurnák elõkészítése, lezárása és lepecséte-
lése;

• a szavazásra jelentkezõk választó jogának megál-
lapítása, részükre szavazólapok, szavazógépek át-
adása;

• a szavazás befejezését követõen az urnák felnyitá-
sa, majd a szavazatok összeszámlálása;

• szavazólapokkal történõ választás esetén a válasz-
tás eredményének megállapítása és átadása a vá-
lasztási bizottság elnökének; 

• a szavazás során írásban közölt észrevételek, ja-
vaslatok átadása a választási bizottság elnökének. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai maguk közül el-
nököt választanak. A bizottság akkor határozatképes,
ha tagjainak több mint a fele, de minimum 3 fõ az ülés
végéig jelen van. A bizottság döntéseit egyszerû szó-
többséggel hozza. 

Az elnök akadályoztatása esetén maguk közül he-
lyettesítõ elnököt választanak a 7–9. pontban említett
bizottságok tagjai. 

III. 
A választói névjegyzék 

összeállítása

10. A közszemlére tételig a névjegyzékbe valamennyi,
a területi szervezetnél nyilvántartásba vett és választás-
ra jogosult könyvvizsgálót fel kell venni. Az aktív és
szüneteltetõ kamarai tagokat a XVI. részben rögzített
rotációs rendszerben soron következõ területi szerve-
zeteknél, illetve a közép-magyarországi régióhoz tarto-
zó területi szervezeteknél két külön választási névjegy-
zékbe kell felvenni. Nem lehet a választási névjegyzék-
be felvenni azt a személyt,

• akit a kamara tagjai közül jogerõs határozattal ki-
zártak;

• akinek kamarai tagsági viszonyának megszûnését
jogerõs határozattal megállapították;

• aki a kkt 11. és/vagy 13. §-ában foglalt feltételek
közül bármelyiknek nem felel meg.

11. A választási bizottság a választói névjegyzéket a ka-
mara területi szervezetének hivatalos helyiségében
és/vagy a kamara honlapján a választói taggyûlést
megelõzõen legalább 20 nappal minimum 8 nap idõ-
tartamra a kamarai tagok részére közszemlére teszi. 
A közszemlére tétel elsõ és utolsó napját a választói
névjegyzéken fel kell tüntetni. Ez alatt az idõ alatt a
névjegyzékbe történõ jogellenes felvétel miatt bárme-
lyik kamarai tag, a kihagyás vagy téves felvétel miatt
pedig az érdekelt kamarai tag a választási bizottságnál
írásban kifogást emelhet.

12. A kifogásról vagy az idõközben bekövetkezett ki-
záró ok felõl a választási bizottság – szükség esetén az
érdekeltek meghallgatása után – a választói névjegyzék
közszemlére tételére megszabott határidõ elteltétõl
számított 3 munkanapon belül határoz. A kifogásról a
választási bizottság tagjai írásban is szavazhatnak, kivé-
ve, ha tagjai ezzel nem értenek egyet. 

13. A választási bizottság elkészíti a választók vég-
leges névjegyzékét. A végleges névjegyzékbe a köz-
szemlére tett névjegyzékben szereplõkön kívül fel
kell venni azokat is, akiket legkésõbb a választói
taggyûlésre szóló meghívók kiküldése elõtti napon
a területi szervezetnél nyilvántartásba vettek. Az
ideiglenes névjegyzékbe felvettek közül törölni kell
azt, akinek vonatkozásában a választójogi jogosult-
ságot kizáró vagy megszüntetõ, a 10. pontban rész-
letezett okok valamelyike legkésõbb a választói tag-
gyûlésre szóló meghívók kiküldése elõtti napon be-
következett.

IV. 
A jelölés 

14. A területi szervezet elnökére, alelnökére, elnök-
ségének tagjaira, valamint az aktív küldöttekre és a
kamara elnökségébe régiós alapon  tagként jelöltek-
re (utóbbi a továbbiakban: a kamara elnökségébe
tagként jelölt) vonatkozóan a jelölés a jelölõbizottság
hatáskörébe tartozik. 

A jelölõbizottság a megválasztásától számított 8 na-
pon belül a kamara honlapján és/vagy a területi szer-
vezet hirdetõtábláján felhívást bocsát ki az aktív ka-
marai tagok választási névjegyzékében szereplõ
könyvvizsgálóknak, hogy a felhívás megjelenésétõl
számított 8 napon belül jelentsék be a területi szerve-
zetnél a jelölõbizottságnak címezve, hogy az elõzõ
mondatban felsoroltak közül milyen megbízatás
(oka)t kívánnak vállalni.
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15. A jelölõbizottság az ajánlásra ajánlóív megküldésé-
vel hívja fel a választók végleges névjegyzékébe felvett
tagokat, amihez mellékelni kell a beérkezett jelentke-
zések összesítését. Az ajánlóívek a taglétszámnak meg-
felelõen számozottak, és azokat a jelölõbizottság elnö-
ke és a választási bizottság elnöke hitelesíti. A kamara
tagjai az ajánlóíven akár a jelentkezõ személyekre, akár
más kamarai tagokra a jelölõbizottság által meghatáro-
zott ideig tehetnek javaslatot. Az ajánlóíven a területi
szervezet elnökének és alelnö-kének egy-egy személyt
lehet ajánlani. A területi szervezet elnökségének tagja-
ira, valamint az aktív küldöttekre az alapszabály által
meghatározott számú személy ajánlható.

15/A. A kamara elnökségébe tagként jelöltek állítása
és választása rotációs rendszerben történik. Az egyes
régiókhoz tartozó területi szervezetek választási ciklu-
sonként követik egymást, és ABC-sorrendben jogosul-
tak régiójuk nevében a kamara elnökségébe tagként
jelöltet állítani és választani. Az ajánlóíven az adott vá-
lasztásnál az elõzõ választáshoz képest ABC-sorrend
szerint soron következõ területi szervezet választásra
jogosult tagjai a területi szervezetüknél nyilvántartásba
vett aktív kamarai tagok közül ajánlhatnak régiójuk
nevében a kamara elnökségébe tagként jelöltet. Az
ajánlóíven a közép-magyarországi régió kivételével a
kamara elnökségébe tagként jelöltnek egy személyt
lehet ajánlani. 

15/B. A közép-magyarországi régióban a többi régi-
ótól eltérõen nincs rotációs rendszer. A közép-ma-
gyarországi régióhoz tartozó Budapest Fõvárosi
Szervezetnél, illetve a Pest Megyei Szervezetnél a
nyilvántartásba vett, választásra jogosult kamarai ta-
gok számarányuknak megfelelõen a fentiektõl elté-
rõen három, illetve egy személyt ajánlhatnak és vá-
laszthatnak a közép-magyarországi régió által a ka-
mara elnökségébe tagként jelöltnek a saját területi
szervezetükben nyilvántartásba vett aktív kamarai
tag könyvvizsgálók közül.

15/C. A kamarai elnökségi tagjelöltállítás és -választás
szempontjából a területi szervezetek az alábbi régiók-
ba tagozódnak:

Régió Régióhoz tartozó
Elnökségbe

tagkéntmegnevezése területi szervezetek
jelöltek száma

Nyugat-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron, 1

Vas, Zala megye

Közép-Dunántúl Fejér, Komárom-Esz- 1

tergom, Veszprém 

megye

Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, 1

Tolna megye

Közép-Magyarország Budapest, 3+1

Pest megye

Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén, 1

Heves, Nógrád megye

Észak-Alföld Hajdú-Bihar, 1

Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megye

Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, 1

Csongrád megye

16. A jelölõbizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíve-
ket a területi szervezet hivatalos helyiségében elhelye-
zett és lepecsételt urnába gyûjti össze. A beérkezett
ajánlóíveket összesíti és annak alapján a jelölésrõl az
alábbiak szerint dönt.

• A 300 fõ aktív tagot meg nem haladó taglétszámú 
területi szervezetben az adott szervezet elnöki és
alelnöki megbízatására, valamint elnökségi tagsá-
gára az jelölendõ, aki a választásra jogosultak 15
százalékának ajánlását megszerezte. Aktív kül-
döttként és a rotációs rendszertõl függõen a kama-
ra elnökségébe  tagként jelöltnek az jelölendõ, aki
a választásra jogosultak 10 százalékának ajánlását
megszerezte.

• A 300 fõ aktív tagot meghaladó taglétszámú terü-
leti szervezetekben az adott szervezet elnöki és al-
elnöki megbízatására, valamint elnökségi tagságá-
ra az jelölendõ, aki a választásra jogosultak 10 szá-
zalékának ajánlását megszerezte. Aktív küldött-
ként és a rotációs rendszertõl függõen a kamara
elnökségébe tagként jelöltnek az jelölendõ, aki a
választásra jogosultak 5 százalékának ajánlását
megszerezte.

• Az 1000 fõ aktív tagot meghaladó taglétszámú te-
rületi szervezetekben az adott szervezet elnöki és
alelnöki megbízatására, valamint elnökségi tagsá-
gára az jelölendõ, aki a választásra jogosultak 
5 százalékának ajánlását megszerezte. Aktív kül-
döttként és a rotációs rendszertõl függõen a kama-
ra elnökségébe tagként jelöltnek az jelölendõ, aki
a választásra jogosultak 2 százalékának ajánlását
megszerezte.

Ha nincs olyan személy, aki a fenti megbízatások te-
kintetében megszerezte az elõírt minimális ajánlási szá-
mot, akkor a jelölõbizottság köteles az ajánlóíveken
ajánlott személyek közül azt felvenni a jelölõlistára, aki
a soron következõ legtöbb ajánlást kapta, és csak ilyen
hiányában jogosult a kamara területi szervezetének
többi tagja közül jelöltet a jelölõlistára felvenni.

17. A jelölõbizottság két – a kamara elnökségébe tag-
ként jelölt(ek) állításánál és választásánál, illetve a
szüneteltetõ küldött választásánál a rotációs rendszer-
ben soron következõ területi szervezetnél rotációtól
függõen három vagy négy, a közép-magyarországi ré-
gióhoz tartozó területi szervezeteknél négy – jelölõlis-
tát készít. 

8a könyvvizsgálói kamara
választási szabályzata



Az egyik jelölõlistán a területi szervezet elnökére, al-
elnökére és elnökségének tagjaira vonatkozó jelölés, a
másikon a területi szervezet aktív küldötteire tett javas-
lat szerepel. A harmadik – és rotációtól függõen he-
lyenként a negyedik – jelölõlistán a kamara elnökségé-
be tagként jelölt állításánál és választásánál, illetve a
szüneteltetõ küldött választásánál a rotációs rendszer-
ben soron következõ területi szervezetnél a kamara el-
nökségébe tagként jelölt(ek)re, illetve a szüneteltetõ
küldött(ek)re vonatkozó jelölés szerepel. A közép-ma-
gyarországi régióhoz tartozó területi szervezeteknél a
jelölõbizottság négy jelölõlistát készít. A jelölõlistákon
egy személy a felsorolt megbízatások bármelyikének
betöltésére és aktív küldöttnek is jelölhetõ (többes je-
lölés). 

A jelölõlistákra a kapott ajánlások számának csökke-
nõ sorrendjében csak olyan személy vehetõ fel, aki a
jelölést vállalja. Többes jelölés esetén a jelölteknek ar-
ról is nyilatkozniuk kell, melyik jelöléseket vállalják és
milyen sorrendben. A jelöltek a jelölés elfogadására
vonatkozó nyilatkozatukkal egyidejûleg kötelesek be-
jelenteni a jelölõbizottságnál, ha velük szemben bünte-
tõeljárás van folyamatban.

A jelölõbizottság a bejelentés mérlegelése alapján
• a kamarai tagok által jelölt személy esetében aján-

lást tehet a jelölés elfogadására vagy annak vissza-
utasítására vonatkozóan;

• saját hatáskörében jelölt személy esetében a jelö-
lést fenntartja vagy visszavonja.

18. Az elkészített jelölõlistákat legkésõbb a választást
megelõzõ 8. napon a területi szervezet hivatalos he-
lyiségében és/vagy a kamara honlapján közszemlére
kell tenni. A jelölõlistáknak a jelöltek nevének meg-
jelölésén túlmenõen tartalmaznia kell az egyes jelöl-
tek rövid bemutatását. A határozatképes választói
taggyûlésen a szavazásra jogosult tagok a jelölõlisták
kiegészítésére tehetnek javaslatot. Fel kell venni a je-
lölõlistákra azt, aki a jelenlévõ, szavazásra jogosultak
50 százalékánál eggyel több szavazatot megkapott, a
választói taggyûlésen jelen van és ott a jelölés elfoga-
dásáról nyilatkozik. A helyszínen felvett jelöltek ne-
vét a korábban jelölt személyeket követõen, jelölé-
sük sorrendjében kell a jelölõlistán és a szavazólapon
feltüntetni.

V. 
A választás

19. Választás csak taggyûlésen történhet, az alapsza-
bály taggyûlésre vonatkozó rendelkezései szerint. A
választás idõpontját a kamara elnöksége állapítja
meg, amelynél figyelemmel kell lennie a kamara el-
nökének, alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának, el-
nöksége és a kkt 113. §-ának (1) bekezdésében felso-

rolt bizottságai tagjainak választása során a küldöttek-
re háruló feladatokra és az ezzel kapcsolatos határ-
idõkre. A választói taggyûlést a területi szervezet el-
nöke hívja össze. Az összehívás akkor szabályszerû,
ha a taggyûlésre szóló meghívókat a területi szervezet
tagjai legkésõbb a taggyûlést megelõzõen 15 nappal
postára adták. Szükség esetén a taggyûlés idõpontja
két napban is megállapítható. A választói taggyûlés
akkor határozatképes, ha azon a területi szervezet ak-
tív tagjainak több mint a fele a taggyûlés végéig jelen
van. Határozatképtelenség esetén az ugyanazon na-
pon késõbbi idõpontra összehívott taggyûlés a jelen-
lévõk számától függetlenül határozatképes, ha mind-
ezekrõl a tájékoztatás az eredeti választói taggyûlés
meghívójában szerepelt.

20. A választói taggyûlést a területi szervezet elnöke nyit-
ja meg, és a levezetõ elnök vezeti le, akinek személyét a
területi szervezet tagjai nyílt szavazással választják meg.
A levezetõ elnök elsõdlegesen megvizsgálja, hogy a tag-
gyûlés határozatképes-e, amennyiben nem, úgy azt a
meghívóban elõzetesen megjelölt következõ idõpontra
elhalasztja. Amennyiben a taggyûlés határozatképes, úgy
felkéri a jelölõbizottság elnökét az egyes megbízatások
vonatkozásában beérkezett jelölések ismertetésére és a
jelöltek rövid bemutatására. A jelöltek saját bemutatásu-
kat igény szerint jogosultak maximum 1 perc idõtartam-
ban szóban kiegészíteni. Amennyiben a taggyûlés hely-
ben kíván a jelölõlistára jelöltet felvenni, az érintett ka-
marai tag – mivel õt a jelölõbizottság nem mutathatta be
– jogosult saját magát maximum 3 perc idõtartamban be-
mutatni. Minden megbízatás esetében az írásban érkezett
jelölések ismertetését követõen a levezetõ elnök megnyi-
latkoztatja a jelenlévõket az esetleges helyszíni jelölésre
vonatkozóan, amelynek lefolytatására – amennyiben ar-
ra igény mutatkozik – a jelen szabályzat 18. pontjában
foglaltak az irányadók. A jelölések véglegesítését követõ-
en a levezetõ elnök felkéri a választási bizottság elnökét
a szavazás rendjének ismertetésére, majd ezt követõen
elrendeli a szavazást. A szavazás tartamára szünetet ren-
del el a folytatás idejének kitûzésével.

VI. 
A szavazás

21. A szavazás titkosan, a választói taggyûlés egy-
szerû szótöbbséggel hozott határozatától függõen
szavazólapokkal vagy szavazatszámláló géppel tör-
ténhet. 

VI/A. 
Szavazólapokkal történõ szavazás

22. Ha a szavazás szavazólapokkal történik, a vá-
lasztási bizottság által kijelölt szavazóhelyiségben,
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egyéb helyszínen a szavazás céljára urná(ka)t kell
biztosítani. A szavazóhelyiségben egy vagy több sza-
vazófülke is felállítható. Az urnákat úgy kell lezárni,
hogy azokból a szavazólapokat a zár felnyitása és a
pecsét feltörése vagy az urna szétszedése nélkül el-
távolítani ne lehessen. A lezárt urna állapotát a sza-
vazás megkezdése elõtt a szavazatszámláló bizottság
tagjai kötelesek megvizsgálni és a vizsgálat eredmé-
nyét a szavazatszámlálói bizottsági jegyzõkönyvben
rögzíteni.

23. A választási bizottság által elkészített szavazóla-
pokon fel kell tüntetni valamennyi jelölt nevét a ka-
pott ajánlások számának csökkenõ sorrendjében és
azt, hogy az egyes személyeket mely egbízatás(ok)ra
jelölték. A helyszínen felvett jelöltek nevét a 18. pont-
ban rögzítettek szerint kell a szavazólapon feltüntetni. 
A szavazólapokat a választási bizottság elnöke és egy
tagja írja alá. A szavazólapokat sorszámmal vagy
egyéb módon megjelölni nem lehet. A választási bi-
zottság elnöke a választói taggyûlésen regisztrált lét-
számnak megfelelõ számú szavazólapot ad át a szava-
zatszámláló bizottságnak. A szavazatszámláló bizott-
ság a szavazásra jelentkezõ választónak a választói
névjegyzék aláírása mellett adja át a szavazólapot. 
A szavazás lezárását követõen a fel nem használt sza-
vazólapokat a választási bizottság elnöke darabszám
szerint veszi vissza, és számukat jegyzõkönyvben rög-
zíti. A határozatképes taggyûlés egyszerû többséggel
hozott határozattal akként is dönthet, hogy a választás
minden egyes megbízatás tekintetében külön-külön
történjen.

24. A szavazás ideje alatt a szavazón kívül a szavazó-
helyiségben/szavazófülkében más nem tartózkodhat.

25. A területi szervezet elnökének és alelnökének vá-
lasztásánál a szavazó az általa megválasztani kívánt
személy neve melletti elõnyomott négyzetben X jelet
vagy két egymást metszõ vonalat helyez el. A területi
szervezet elnökségének tagjai, valamint a területi szer-
vezet aktív küldöttei és a kamara elnökségébe tagként
jelölt(ek) választásának elõkészítése során a szavazó-
lapon a jelöltek felsorolását megelõzõen, a betöltendõ
megbízatás megjelölése mellett zárójelben fel kell tün-
tetni, hogy a jelöltek közül a szavazó érvényesen leg-
feljebb hány személyt választhat. A szavazó az általa
megválasztani kívánt személyek neve melletti elõnyo-
mott négyzetben X jelet vagy két egymást metszõ vo-
nalat helyez el. A kamara elnökségébe tagként
jelölt(ek) személyét illetõen a közép-magyarországi
régió kivételével csak a rotációs rendszerben soron
következõ helyi szervezetnél tartanak választást és
szavazást. A közép-magyarországi régióhoz tartozó
Budapest Fõvárosi Szervezetnél, illetve a Pest Megyei
Szervezetnél minden ciklusban tartanak választást és
szavazást.

26. Érvénytelen a szavazat egésze, ha
• nem az érvényes, hitelesített szavazólapon adták

le;
• a szavazólapot áthúzták; 
• megrongálták, amelynek eredményeként a szava-

zólapot nem lehet értékelni.

27. Érvénytelen a szavazat az adott megbízatás vonat-
kozásában, ha

• a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek neve he-
lyett más személy nevét írták;

• egyértelmûen nem állapítható meg, hogy kire ad-
ták a szavazatot;

• a szavazólapon a választhatónál több jelölt neve
mellé helyeztek el X jelet vagy két egymást metszõ
vonalat;

• a szavazólapon szereplõ jelöltek egyikének neve
mellett sem szerepel X megjelölés vagy két egy-
mást metszõ vonal.

28. A szavazás befejezése után a szavazatszámláló bi-
zottság az urnákat a választási bizottság elnöke által ki-
jelölt helyiségbe összegyûjti és azokból valamennyi
szavazólapot kiszedi. Ezt követõen elsõként a szavazó-
lapokat megszámlálja és ellenõrzi, hogy azok száma
nem haladja-e meg a szavazás során kiadott szavazó-
lapok számát. Ezt követõen a szavazólapokat egyen-
ként megvizsgálja, az érvényesen leadott szavazatokat
összesíti, majd megállapítja a választás ideiglenes vég-
eredményét. A szavazatok érvényességének megvizs-
gálása során különös figyelmet fordít a 26–27. pontok-
ban részletezettekre.

VI/B. 
Szavazatszámláló géppel történõ 

szavazás

29. Ha a szavazás szavazatszámláló géppel történik, a
választási bizottság elnöke a választói névjegyzékben
feltüntetett létszámnak megfelelõ számú szavazógépet
ad át a szavazatszámláló bizottságnak. A szavazatszám-
láló bizottság a szavazásra jelentkezõ választónak a vá-
lasztói névjegyzék aláírása mellett adja át a szavazógé-
pet. A szavazás lezárását követõen a fel nem használt
szavazógépeket a választási bizottság elnöke darab-
szám szerint veszi vissza és számukat jegyzõkönyvben
rögzíti.

30. A szavazás megkezdése elõtt nagyméretû kijelzõn
fel kell tüntetni valamennyi jelölt nevét a kapott ajánlá-
sok számának csökkenõ sorrendjében és azt, hogy az
egyes személyeket mely megbízatásra jelölték. A hely-
színen felvett jelöltek nevét a korábban jelölt szemé-
lyeket követõen, jelölésük sorrendjében kell a nagy-
méretû kijelzõn feltüntetni. A szavazás megbízatáson-
ként történik. A nagyméretû kijelzõn minden szava-
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zásnál rögzíteni kell az adott megbízatásra jelölt
személy(ek) nevét, a mellérendelt sorszámot, vala-
mint azt, hogy a jelöltek közül a választó érvényesen
legfeljebb hány személyt választhat. A választók a
szavazógép azon gombjának/gombjainak megnyo-
másával adják le szavazatukat, amely a támogatott
jelölt(ek) sorszámának megfelel. A szavazást követõ-
en az összesített eredmény jelenik meg a nagyméretû
kijelzõn. A szavazatszámláló rendszer a leadott szava-
zatokról nem készít listát, a számítógép merevlemezé-
re az egyes leadott szavazatok tételesen, anonim mó-
don akként kerülnek rögzítésre, hogy a választó sze-
mélye és a leadott szavazat közötti kapcsolat semmi-
lyen módszerrel nem olvasható ki késõbb sem. A gé-
pi adatok nem hozzáférhetõk. 

31. Szavazatszámláló géppel történõ szavazás esetén
az ideiglenes végeredménynek a választási bizottság
elnöke részérõl történõ megállapítására megbízatáson-
ként kerül sor.

VII. 
A választás eredményének 

megállapítása

32. Az ideiglenes végeredmény megállapítása szem-
pontjából megválasztottnak tekinthetõ 

• a területi szervezet elnökének és alelnökének
megválasztása során az, aki a legtöbb szavazatot
kapta;

• a területi szervezet elnöksége tagjainak, valamint
a területi szervezet aktív küldötteinek megválasz-
tása során az, aki az érvényesen leadott szavaza-
tok összeszámlálását követõen felállított sorrend-
ben legfeljebb az elnökség tagjainak, illetve a te-
rületi szervezet által delegálni jogosult küldöttek
számának megfelelõ helyet foglalja el;

• a régió által a kamara elnökségébe tagként jelölt-
nek megválasztása során az, aki a rotációs rend-
szerben soron következõ területi szervezetnél a
legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta;

• a közép-magyarországi régió által a kamara el-
nökségébe tagként jelöltek megválasztása során
az, aki a régióhoz tartozó Pest Megyei Szervezet-
nél a legtöbb szavazatot kapta, míg a Budapest
Fõvárosi Szervezetnél az érvényesen leadott sza-
vazatok összeszámlálását követõen felállított sor-
rendben az elsõ 3 helyet foglalja el. 

33. Ugyanaz a személy egyidejûleg a területi szervezet
elnökévé és kamarai elnökségi tagjelöltté, illetve alel-
nökévé vagy elnökségi tagjává és a kamara elnökségé-
be tagként jelölt, aktív küldötté is választható. A kama-
ra területi szervezetének elnöke automatikusan a kül-
döttgyûlés tagja.

34. A 33. pontban felsoroltakon túlmenõen többes 
jelölés esetén az elegendõ érvényes szavazatot kapó
jelöltet az ideiglenes végeredmény megállapítása
szempontjából azon megbízatás vonatkozásában kell
megválasztottnak tekinteni, amely a 17. pont szerinti
jelölti nyilatkozatban meghatározott sorrendben elsõ
helyen következik. A többi megbízatás vonatkozásá-
ban a jelöltet figyelmen kívül kell hagyni azzal, hogy ez
esetben az ideiglenes végeredmény megállapítása
szempontjából megválasztottnak azt a jelöltet kell te-
kinteni, aki a soron következõ legtöbb érvényesen le-
adott szavazatot, de legalább az érvényes szavazatok
15 százalékát kapta. 

35. Szavazólapokkal történõ szavazás esetén, ameny-
nyiben a területi szervezet elnöki vagy alelnöki megbí-
zatásának elnyerésére pályázók közül a megbízatást el-
nyerõ személyre és az õt követõ legtöbb szavazatot ka-
pott személyre leadott szavazatok közötti különbség
nem több mint 5 szavazat, úgy a szavazatszámláló bi-
zottság a szavazatokat újraszámlálja, mindaddig, amíg
nincs olyan két számítás, amely egymással egyezõ
eredményt hoz. A szavazatok újraszámlálásának té-
nyét, az ennek során kialakult eredményeket és az ide-
iglenes végeredményként megállapított eredményt a
választásról készülõ jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

36. Szavazólapokkal történõ szavazás esetén a 35.
pontban részletezett eljárást kell alkalmazni akkor 
is, ha

• a területi szervezet elnökségi tagjainak megválasz-
tása során az elnökségbe legkevesebb szavazattal
bekerülõ tagra és az õt követõ legtöbb szavazatot
kapott személyre leadott szavazatok közötti kü-
lönbség nem több mint 5 szavazat;

• a területi szervezet aktív küldötteinek megválasz-
tása során a küldötté legkevesebb szavazattal
megválasztott személyre és az õt követõ legtöbb
szavazatot kapott személyre leadott szavazatok
közötti különbség nem több mint 5 szavazat.

37. Amennyiben a területi szervezet elnöki, alelnöki
megbízatása szavazategyenlõség miatt nem tölthetõ
be és a szavazategyenlõség problémájára a szavaza-
tok jelen szabályzat 35. pontja szerinti újraszámlálása
sem ad megoldást, az egyenlõ számú szavazatot ka-
pott személyek vonatkozásában ismételt szavazást
kell elrendelni. Ezen ismételt szavazásra a taggyûlés
határozatképessége esetén azonnal, a taggyûlés hatá-
rozatképtelensége esetén pedig külön e célra 30 na-
pon belüli idõpontra összehívott taggyûlésen kerül
sor. Amennyiben a területi szervezet elnöki vagy alel-
nöki megbízatására érvényesen senkit sem választot-
tak meg, illetve a területi szervezet által delegálható
aktív küldöttek létszáma vagy a területi szervezet el-
nöksége a minimális létszámig nem tölthetõ fel, úgy e
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megbízatások betöltése érdekében a választási tag-
gyûléstõl számított 30 napon belül új választást kell
tartani. A szavazategyenlõség miatt megismételt sza-
vazásra vonatkozóan a jelen szabályzatban foglaltak
megfelelõen irányadók.

38. A 37. pontban részletezett eljárást kell alkalmazni
arra az esetre is, ha a szavazatok összeszámlálását kö-
vetõen úgy alakul ki szavazategyenlõség, hogy

• a területi szervezet elnökségének tagjaira vonat-
kozó választás során a legkevesebb szavazatot ka-
pott elnökségi tag pozíciójában egynél több sze-
mély található vagy

• a területi szervezet aktív küldötteinek megválasz-
tása során a legkevesebb szavazattal megválasz-
tott küldött pozíciójában egynél több személy ta-
lálható,

és a szavazategyenlõség problémájára a szavazatok je-
len szabályzat 34. pontja szerinti újraszámlálása sem ad
megoldást. 

39. Az ideiglenes végeredmény megállapítását követõ-
en a levezetõ elnök a taggyûlést ismételten megnyitja,
majd szavazólapokkal történõ szavazás esetén felkéri a
választási bizottság elnökét, hogy a szavazatszámláló
bizottság által megállapított végeredményrõl tegyen je-
lentést a taggyûlésnek. Ezt követõen – amennyiben
nincs szükség ismételt szavazásra, illetve a szükséges-
sé váló ismételt szavazás a határozatképtelenség ered-
ményeként nem rendelhetõ el – a levezetõ elnök a vá-
lasztási taggyûlést berekeszti. 

40. Szavazólapokkal történõ szavazás esetén a tag-
gyûlés berekesztését követõen a szavazatszámláló bi-
zottság tagjai a szavazólapokat az urnákba visszahe-
lyezik, és az urnákat a 22. pontban rögzített módon
ismét lezárják. A választási bizottság elnöke gondos-
kodik arról, hogy az urnák a választási és a szavazat-
számláló bizottságnak a hivatalos választási végered-
mény megállapítása céljából tartandó együttes ülésé-
ig biztonságos, illetéktelen személyek számára hoz-
záférhetetlen helyen kerüljenek õrzésre. Szavazat-
számláló géppel történõ szavazás esetén a megbíza-
tásonként lefolytatott szavazások ideiglenes végered-
ményét tartalmazó, kinyomtatott és a választási bi-
zottság elnöke által aláírt összesítéseket kell megfele-
lõen, a 22. pont szerint lezárt tárolódobozban meg-
õrizni. Az egyes megbízatásokra leadott szavazatokat
anonim módon, tételesen a számítógép merevlemeze
tárolja. 

41. A szavazással kapcsolatos kifogásokat a válasz-
tás ideje alatt a választási taggyûlés berekesztését
követõ 3 munkanapon belül írásban lehet megtenni
a választási bizottságnak. A választási bizottság az
elõterjesztett kifogásokról jegyzõkönyvet vesz fel,

amelyet a bizottság elnöke ír alá. A választási bizott-
ság a beérkezett kifogásokról a 42. pont szerinti
együttes ülésen dönt és 15 munkanapon belül érte-
síti a bejelentõt.

42. A taggyûlés berekesztésétõl számított 15 napon
belül a választási és a szavazatszámláló bizottság
együttes ülést tart. Ezen együttes ülés során minde-
nekelõtt meggyõzõdnek a tároló dobozok sértetlen-
ségérõl, majd ezt követõen szavazólapokkal történõ
szavazás esetén a szavazólapokat ismételten meg-
vizsgálják és a szavazatokat újra megszámolják. E fo-
lyamatra vonatkozóan jelen szabályzat 32–38. pontja-
iban részletezettek megfelelõen irányadók. A válasz-
tási bizottság a fentieken túlmenõen elbírálja a vá-
lasztással kapcsolatosan beérkezett kifogásokat. A ki-
fogások elbírálását és a szavazatok összeszámolását
követõen a szavazatszámláló bizottság megállapítja a
választás hivatalos végeredményét, amelyet a területi
szervezet hivatalos helyiségének hirdetõtábláján az
együttes ülés napjától számított 15. napig közszemlé-
re tesz.

43. A választási eljárás teljes folyamatáról a választá-
si bizottság elnöke jegyzõkönyvet készít. A jegyzõ-
könyvet a 42. pontban körülírt együttes ülés befeje-
zését követõen zárja le és azt a szavazatszámláló bi-
zottság elnökével, valamint a választási és a szava-
zatszámláló bizottság tagjaival együtt aláírja. A jegy-
zõkönyvet – amelynek mellékletét képezi a szava-
zásban részt vett tagok névjegyzéke, jelenléti íve, va-
lamint a választási taggyûlés jegyzõkönyve – a vá-
lasztási bizottság elnöke az együttes ülés napjától
számított 3 munkanapon belül a kamara elnöke ré-
szére megküldi.

44. A 43. pontban részletezett jegyzõkönyvet, annak
mellékleteivel együtt a soron következõ tisztújításig
meg kell õrizni, majd ezt követõen megsemmisítendõ.
A szavazólapokat, illetve az összesítéseket a szavazás
hivatalos végeredményének megállapítását követõen a
40. pontban részletezettek szerint kell kezelni és azo-
kat 3 munkanapon belül meg kell semmisíteni, amirõl
a választási bizottság elnöke jegyzõkönyv felvételével
gondoskodik. Az összesítések megsemmisítésével
egyidejûleg a számítógép merevlemezérõl az egyes
megbízatásokra leadott, anonim módon, tételesen tá-
rolt szavazatokat is törölni kell.

VIII. 
Eljárás tisztség megüresedése 

esetén

45. Ha valamely megbízatás annak lejárta elõtt meg-
üresedik, illetve ha az aktív küldött mandátuma an-
nak lejárata elõtt megszûnik, a megüresedett megbí-
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zatás betöltésére az alapszabály szerint pótválasztást
kell tartani.

46. Ha a területi szervezet elnöksége vagy elnökségé-
nek több mint a fele lemond vagy helyük egyéb okból
megüresedik, illetve ha a területi szervezet elnökségét
visszahívják, az új elnökség megválasztása érdekében
az alapszabályban meghatározott módon pótválasztást
kell tartani.

47. A megbízatását pótválasztáson elnyert személy
mandátuma addig az idõpontig terjed, ameddig a meg-
bízatásukat az általános tisztújítás során elnyert szemé-
lyek mandátuma szól.

48. A pótválasztásra a választásra vonatkozó rendelke-
zéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

• a választók névjegyzékét a korábbi névjegyzék
szükség szerinti módosításával a területi szervezet
elnöksége készíti el;

• a taggyûlés levezetõ elnöke a területi szervezet
elnöke, kivéve, ha a területi szervezet elnökét
kell megválasztani. Utóbbi esetben a levezetõ el-
nököt a területi szervezet szervezeti és mûködé-
si szabályzatában foglaltak szerint kell megvá-
lasztani. 

C. fejezet
A KAMARA KÖZPONTI SZERVEZETÉNÉL

TARTANDÓ VÁLASZTÁSOK

IX. 
A választás bizottságai

49. A választás évében tartandó rendes évi küldött-
gyûlés a kamara aktív tagjai közül a választások elõké-
szítése és lebonyolítása céljából nyílt, illetve bármely
jelenlévõ, szavazásra jogosult küldött indítványa alap-
ján egyszerû szótöbbséggel hozott küldöttgyûlési ha-
tározattal elrendelt titkos szavazással megválasztja a
jelen szabályzat 6. pontjában megjelölt bizottságokat.
Ezen bizottságok mandátuma a soron következõ vá-
lasztások elõkészítése érdekében felállításra kerülõ új
választási, jelölõ- és szavazatszámláló bizottság meg-
választásáig tart.

50. A választások során a jelen szabályzat 6. pontjában
felsorolt bizottságok mûködnek.

51. A választási és a szavazatszámláló bizottság lét-
száma 5, illetve 3–11 fõ. A bizottságok feladatára, ha-
tározatképességére és döntési mechanizmusára vo-
natkozóan a 7., illetve 9. pontban foglaltak az irány-
adók, azzal az eltéréssel, hogy a választási bizottsá-

got a választói névjegyzék összeállításának kötele-
zettsége – figyelemmel az 52. pontban részletezettek-
re – nem terheli. A jelölõbizottság 5 tagból áll, felada-
tára, határozatképességére és döntési mechanizmu-
sára vonatkozóan a 8. pontban foglaltak az irány-
adók.

X. 
A választói névjegyzék 

összeállítása

52. A választói névjegyzék megegyezik az egyes terü-
leti szervezetek, illetve a szüneteltetõ kamarai tagok ál-
tal újólag megválasztott küldöttek névsorával, amelyet
a kamara fõtitkári hivatala bocsát a választási bizottság
rendelkezésére.

XI. 
A jelölés

53. A kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi
megbízottjának és kkt 113. §-a (1) bekezdésének
a)–e) és g) pontjában felsorolt bizottságai tagjainak
választása során a jelölés a kamara jelölõbizottságá-
nak hatáskörébe tartozik. A kamara elnökségének
egy-egy tagját a bejegyzett könyvvizsgálói társaságok
és a szüneteltetõ küldöttek jelölik és választják a D.
fejezet szerint, míg a kamara elnökén, alelnökein és a
fegyelmi megbízotton kívül a kamara elnökségének
további 10 tagját a régiók jelölik a B. fejezet rendelke-
zései szerint. A jelölõbizottság a választási küldött-
gyûlést megelõzõen legalább 31 nappal a küldöttek
részére ajánlási íveket küld ki, és felhívja õket, hogy a
kézhezvételtõl számított 8 napon belül azokat részére
kitöltve származtassák vissza. Az ajánlóívek a küldött-
létszámnak megfelelõen számozottak, és azokat a je-
lölõbizottság elnöke és a kamara választási bizottsá-
gának elnöke hitelesíti. A küldöttek az ajánlóíven bár-
mely aktív kamarai tagra javaslatot tehetnek, a jelölõ-
bizottság által meghatározott idõig. A minõség-ellen-
õrzési bizottság tagjának csak olyan kamarai tag ajánl-
ható, aki szerepel a minõségellenõrök nyilvántartásá-
ban. Az ajánlóíven a kamara elnökének, alelnökeinek
és fegyelmi megbízottjának 1–1 személyt lehet ajánla-
ni. Az ellenõrzõ és a fegyelmi bizottság tagjának 5–5,
a felvételi az oktatási és a szakértõi bizottság tagjának
6–6, a minõség-ellenõrzési bizottság tagjának 7 sze-
mély ajánlható.

54. A jelölõbizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíve-
ket a kamara fõtitkári hivatalának hivatalos helyiségé-
ben elhelyezett és lepecsételt urnába gyûjti össze. 
A beérkezett ajánlóíveket az 53. pontban megjelölt ha-
táridõ lejártát követõen 15 napon belül összesíti és an-
nak alapján elkészíti a jelölõlistát az alábbiak figyelem-
bevételével.
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• A kamara elnökévé, alelnökeivé, fegyelmi megbí-
zottjává és a központi választási bizottság tagjai-
nak kivételével a kkt 113. §-a (1) bekezdésének
a)–e) és g) pontjában felsorolt bizottságai tagjaivá
az jelölendõ, aki a küldöttek legalább 10 százalé-
kának ajánlását megszerezte.

• A jelölõbizottság a fentieken túlmenõen is jogosult
az ajánlási lapokon ajánlott személyek közül, ilye-
nek hiányában pedig a küldöttek közül valameny-
nyi, a fentiekben felsorolt megbízatásra jelöltet ál-
lítani. 

55. A jelölõlistán egy személy az 53. pont 1–2. monda-
tában felsorolt megbízatások közül többnek a betölté-
sére is jelölhetõ (többes jelölés). 

A jelölõlistára csak olyan személy vehetõ fel, aki a
jelölést vállalja. Többes jelölés esetén a jelölteknek ar-
ról is nyilatkozniuk kell, hogy a jelölést mely megbí-
zatások tekintetében vállalják és milyen sorrendben.
A jelöltek a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatko-
zatukkal egyidejûleg kötelesek bejelenteni a jelölõbi-
zottságnál, ha velük szemben büntetõeljárás van fo-
lyamatban. A jelölõbizottság a bejelentés mérlegelése
alapján

• a küldöttek által jelölt személy esetében ajánlást
tehet a jelölés elfogadására vagy annak visszauta-
sítására vonatkozóan; 

• saját hatáskörében jelölt személy esetében a jelö-
lést fenntartja vagy visszavonja.

56. Az elkészített jelölõlistát legkésõbb a választást
megelõzõ 8. napon a kamara fõtitkári hivatalának hir-
detõtábláján, valamint a kamara internetes honlapján
(www.mkvk.hu) közszemlére kell tenni, a listát a ka-
pott ajánlások számának csökkenõ sorrendjében kell
elkészíteni. A jelölõlistának a jelöltek nevének megje-
lölésén túlmenõen tartalmaznia kell az egyes jelöltek
rövid bemutatását. A választási küldöttgyûlésen a kül-
döttek a kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi
megbízottjának és kkt 113. §-a (1) bekezdésének a)–e)
és g) pontjában felsorolt bizottságai tagjai tekintetében
a jelölõlista kiegészítésére tehetnek javaslatot. E meg-
bízatások vonatkozásában fel kell venni a jelölõlisták-
ra azt, aki a jelenlévõ szavazásra jogosultak 50 százalé-
kánál eggyel több szavazatot megkapott, a választási
küldöttgyûlésen jelen van és ott a jelölés elfogadásáról
nyilatkozik.

XII. 
A választás

57. Választás csak küldöttgyûlésen történhet. A válasz-
tással összefüggésben megtartott küldöttgyûlésekre
vonatkozóan „Az MKVK Küldöttgyûlésének Ügyrendi
Szabályzatá”-ban foglaltakat az e fejezetben részlete-
zett eltérésekkel kell alkalmazni. A választás idõpontját

a kamara elnöksége állapítja meg. A választási küldött-
gyûlést a kamara elnöke – „Az MKVK Küldöttgyûlésé-
nek Ügyrendi Szabályzata” 1.2. pontjában foglaltakra is
figyelemmel – hívja össze.

58. A választási küldöttgyûlés levezetõ elnöke felkéri
a jelölõbizottság elnökét az egyes megbízatások vo-
natkozásában beérkezett jelölések ismertetésére és a
jelöltek rövid bemutatására. A jelöltek saját bemutatá-
sukat igény szerint jogosultak maximum 1 perc idõ-
tartamban szóban kiegészíteni. A kamara elnökének,
alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának és a kkt 113. §-
a (1) bekezdésének a)–e) és g) pontjában felsorolt bi-
zottságai tagjainak választása során, minden megbíza-
tás esetében az írásban érkezett jelölések ismertetését
követõen a levezetõ elnök megnyilatkoztatja a jelen-
lévõket az esetleges helyszíni jelölésre vonatkozóan,
amelynek lefolytatására – amennyiben arra igény mu-
tatkozik – a jelen szabályzat 56. pontjában foglaltak az
irányadók.

59. Amennyiben a választási küldöttgyûlés helyben kí-
ván a jelölõlistára jelöltet felvenni, az érintett kamarai
tag – mivel õt a jelölõbizottság nem mutathatta be – jo-
gosult saját magát maximum 3 perc idõtartamban be-
mutatni. A 66/A. pontban rögzített ismételt szavazás
esetén a szavazást megelõzõen a kamara elnökségébe
tagként jelöltek szintén jogosultak magukat maximum
3 perc idõtartamban bemutatni.

60. A jelölések véglegesítését követõen a levezetõ el-
nök felkéri a választási bizottság elnökét a szavazás
rendjének ismertetésére, majd ezt követõen elrendeli a
szavazást. A szavazás tartamára szünetet rendel el a
folytatás idejének kitûzésével.

XIII. 
A szavazás

61. A szavazás lebonyolítása során a jelen szabályzat
VI. részének rendelkezéseit az e részben írt eltérések
figyelembevételével megfelelõen alkalmazni kell. 
A szavazás fõszabály szerint szavazatszámláló géppel
történik. A küldöttgyûlés bármely jelenlévõ küldött in-
dítványa alapján egyszerû többséggel hozott küldött-
gyûlési határozattal akként dönthet, hogy a szavazás
szavazólapokkal történjen.

62. Jelen szabályzat 25. pontjának a kamara központi
szervezeténél tartandó választások során történõ meg-
felelõ alkalmazása esetén, ahol e pont a területi szerve-
zet elnökét és alelnökét említi, azon a központi válasz-
tások során a kamara elnökét, alelnökeit és fegyelmi
megbízottját kell érteni. Ahol jelen szabályzat 25. pont-
ja a területi szervezet elnökségének tagjait és a területi
szervezet küldötteit említi, azon a központi választások
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során a kamara elnökségének tagjait, valamint a kkt
113. §-a (1) bekezdésének a)–e) és g) pontjában felso-
rolt bizottságai tagjait kell érteni. 

A régiók által a kamara elnökségébe tagként jelöltek
megválasztása során a szavazó a szavazógép „támoga-
tom” vagy „nem támogatom” szavazat leadását jelentõ
gombjának megnyomásával szavaz. Szavazólapokkal
történõ szavazás esetén a szavazó a szavazólapon a ka-
mara elnökségébe tagként jelölt neve melletti elõrenyo-
mott négyzetek közül a „támogatom” vagy a „nem tá-
mogatom” megjelölés alatti négyzetben X jelet vagy két
egymást metszõ vonalat helyez el. A 66/A. pontban rög-
zített ismételt szavazás esetén – amennyiben több sze-
mély közül lehet választani – a szavazás a 61–62. pon-
tok szerint történik.

63. A választás minden megbízatás tekintetében kü-
lön-külön történik, de a küldöttgyûlés levezetõ elnö-
ke szavazólapokkal történõ szavazás esetén elrendel-
heti valamennyi megbízatás, illetve több megbízatás
esetében az együttes szavazást. Együttes szavazás
csak olyan megbízatások esetében rendelhetõ el,
amelyek elnyerésére ugyanaz a személy egyidejûleg
nem pályázik.

XIV. 
A választás eredményének 

megállapítása

64. A választás eredményének megállapítása során a
jelen szabályzat VII. részének rendelkezéseit az e rész-
ben írt eltérésekkel megfelelõen kell alkalmazni.

65. Jelen szabályzat VII. részének a kamara központi
szervezeténél tartandó választások során történõ
megfelelõ alkalmazása esetén, ahol e rész a területi
szervezet elnökét és alelnökét említi, azon a közpon-
ti választások során a kamara elnökét, alelnökeit és
fegyelmi megbízottját kell érteni. Ahol jelen szabály-
zat VII. része a területi szervezet elnökségének tagjait
és a területi szervezet küldötteit említi, azon a köz-
ponti választások során a kamara elnökségének tagja-
it, valamint a kkt 113. §-a (1) bekezdésének a)–e) és
g) pontjában felsorolt bizottságai tagjait kell érteni.
Ahol jelen szabályzat VII. része választói taggyûlést
említ, azon a központi választások során választási
küldöttgyûlést kell érteni.

Amennyiben a többes jelölés a kkt összeférhetetlen-
ségi elõírásába ütközik, az elegendõ érvényes szavaza-
tot kapó jelöltet az ideiglenes végeredmény megállapí-
tása szempontjából azon megbízatás vonatkozásában
kell megválasztottnak tekinteni, amely az 55. pont sze-
rinti jelölti nyilatkozatban meghatározott sorrendben
elsõ helyen következik. A többi megbízatás vonatkozá-
sában a jelöltet figyelmen kívül kell hagyni azzal, hogy
ez esetben az ideiglenes végeredmény megállapítása

szempontjából megválasztottnak azt a jelöltet kell te-
kinteni, aki a soron következõ legtöbb érvényesen le-
adott szavazatot, de legalább az érvényes szavazatok
10 százalékát kapta. 

66/A. A kamara elnökségének régiók által jelölt tag-
jai megválasztása során az ideiglenes végeredmény
megállapítása szempontjából megválasztottnak te-
kintendõ az a régió által a kamara elnökségébe a B.
fejezet szerint tagként jelölt személy, aki a választási
küldöttgyûlés egyszerû (a szavazásra jogosult, jelen-
lévõ személyek 50 százaléka + 1 fõ) többségének tá-
mogató szavazatát megkapta. A szavazás a VI. rész
elõírásai szerint történik. Amennyiben a választási
küldöttgyûlés a régió által a kamara elnökségébe
tagként jelölt személyt nem választaná meg, úgy is-
mételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazásnál
a küldöttek azon, legfeljebb 3 személy közül választ-
hatnak, akik a kamara elnökségébe tagként jelölt ál-
lítása során az adott régió rotációs rendszer szerinti
területi szervezeténél – illetve a közép-magyarorszá-
gi régió területi szervezeteinél – a kamara elnöksé-
gébe tagként jelölt(ek)nek állított személy(ek) után
a soron következõ legtöbb érvényesen leadott sza-
vazatot kapták. Utóbbi személy hiányában, illetve az
ismételt szavazás eredménytelensége esetén a 72.
pont rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával az
adott régió rotációs rendszer szerinti területi szerve-
zeténél 3 hónapon belül pótválasztói taggyûlést kell
tartani.

66/B. A kamara elnökségének a könyvvizsgáló cégek
által jelölt és választott tagja megválasztása során az
ideiglenes végeredmény megállapítása a D. fejezet sze-
rint, a 87. pont alapján történik.

66/C. A kamara elnökségének a szüneteltetõ küldöt-
tek által jelölt és választott tagja megválasztása során az
ideiglenes végeredmény megállapítása a D. fejezet sze-
rint, a 80. pont alapján történik.

67. A 66/A. pontban rögzített ismételt szavazás esetén
a helyszíni jelölés 56. és 58. pontban rögzített szabályai
nem irányadók; az ismételt szavazással érintett, a ka-
mara elnökségébe tagként jelöltnek a jelöléshez nem
szükséges a jelenlévõ szavazásra jogosultak 50 százalé-
kánál eggyel több szavazatot megszereznie. A 66/A.
pontban részletezett eljárást a kamara elnökségébe tag-
ként jelölt visszalépése esetén is megfelelõen alkal-
mazni kell.

68. Jelen szabályzat 40. pontját a központi választá-
sok során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az
ideiglenes végeredmény megállapítását követõen a
megbízatásonként lefolytatott szavazások ideiglenes
végeredményét tartalmazó, kinyomtatott és a válasz-

15 a SZAKma különszámának
melléklete



tási bizottság elnöke által aláírt összesítéseket tartal-
mazó tárolódobozt – szavazólapokkal történõ szava-
zás esetén az ismételten lezárt urnákat – a kamara fõ-
titkári hivatalába szállítják, ahol a fõtitkár gondosko-
dik azoknak a jelen szabályzat 40. pontja szerinti õr-
zésérõl.

69. Jelen szabályzat 42. pontját a központi választások
során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a végle-
ges választási eredmény kihirdetése a kamara inter-
netes honlapján, valamint a SZAKma címû folyóiratnak
az együttes ülést közvetlenül követõen megjelenõ szá-
mában, illetve a kamara fõtitkári hivatalának hirdetõ-
tábláján történik.

XV. 
Eljárás tisztség megüresedése 

esetén

70. A tisztség megüresedése esetén követendõ eljá-
rásra vonatkozóan a jelen szabályzat VIII. részének
rendelkezéseit az e részben írt eltérésekkel kell alkal-
mazni.

71. Jelen szabályzat VIII. részének a kamara közpon-
ti szervezeténél tartandó választások során történõ
megfelelõ alkalmazása esetén, ahol e rész a területi
szervezet elnökét és alelnökét említi, azon a közpon-
ti választások során a kamara elnökét, alelnökeit és
fegyelmi megbízottját, ahol a VIII. rész a területi szer-
vezet elnökségét rögzíti, azon a központi választások
során a kamara elnökségét kell érteni. Ahol a jelen
szabályzat VIII. része a területi szervezet elnökségé-
nek tagjait és a területi szervezet küldötteit említi,
azon a központi választások során a kamara elnöksé-
gének tagjait, valamint a kkt 113. §-a (1) bekezdésé-
nek a)–e) és g) pontjában felsorolt bizottságai tagjait
kell érteni. Ahol jelen szabályzat VII. része választói
taggyûlést említ, azon a központi választások során
választási küldöttgyûlést kell érteni.

72. Amennyiben a régiós alapon jelölt valamelyik ka-
marai elnökségi tag tisztsége a megbízatás lejárta elõtt
megüresedik, a régió nevében annak a területi szerve-
zetnek áll kizárólagos jogában újabb, a kamara elnök-
ségébe tagként jelöltet állítani, amelyik a korábbi vá-
lasztások során az érintett kamarai elnökségi tagot a
régió nevében jelölte. A jelölési eljárásra a B. fejezet
rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal,
hogy a területi szervezet pótválasztói taggyûlését a
megüresedéstõl számított 3 hónapon belül meg kell
tartani. A területi szervezet által a régió nevében a ka-
mara elnökségébe tagként jelöltet a soron következõ
küldöttgyûlés választja meg, a C. fejezet elõírásainak
megfelelõ alkalmazásával. 

D. fejezet
KÜLÖNLEGES VÁLASZTÁSI RENDEK

XVI. 
A szüneteltetõ küldöttek és szüneteltetõ 

kamarai elnökségi tag 
jelölésének és választásának rendje

73. A küldöttgyûlés 10 tagját a területi szervezetek szü-
neteltetõ tagjainak gyûlése választja, míg a kamara el-
nökségének 1 tagját a szüneteltetõ küldöttek jelölik és
választják a szüneteltetõ kamarai tagok közül. 

74. A szüneteltetõ küldött(ek) jelölése és választása
rotációs rendszerben történik. Az egyes régiókhoz tar-
tozó területi szervezetek választási ciklusonként köve-
tik egymást, és ABC-sorrendben jogosultak a régiójuk
nevében szüneteltetõ küldöttet jelölni és választani. 
A közép-magyarországi régióhoz tartozó területi szer-
vezeteknél, valamint a szüneteltetõ küldött(ek) jelölé-
sénél és választásánál a rotációs rendszerben az elõzõ
választáshoz képest ABC-sorrendben soron következõ
területi szervezeteknél a jelen szabályzat 8. pontja sze-
rinti jelölõbizottság legkésõbb a megválasztásától szá-
mított 8 napon belül ajánlóívet küld a szüneteltetõ ka-
marai tagoknak azzal, hogy azokat a kiküldéstõl szá-
mított 8 napon belül visszaszármaztatva javaslatot te-
hetnek a szüneteltetõ küldött(ek) személyére a terüle-
ti szervezetüknél nyilvántartásba vett szüneteltetõ ka-
marai tagok közül. Az ajánlóíven a közép-magyaror-
szági régió kivételével szüneteltetõ küldöttnek egy
személyt lehet ajánlani. 

75. A közép-magyarországi régióban a többi régiótól
eltérõen nincs rotációs rendszer. A közép-magyaror-
szági régióhoz tartozó Budapest Fõvárosi Szervezetnél,
illetve a Pest Megyei Szervezetnél a nyilvántartásba
vett, választásra jogosult kamarai tagok számarányuk-
nak megfelelõen a fentiektõl eltérõen három, illetve
egy személyt ajánlhatnak és választhatnak a közép-ma-
gyarországi régió szüneteltetõ küldöttjének a saját terü-
leti szervezetükben nyilvántartásba vett szüneteltetõ
kamarai tagok közül.

76. A jelölés és választás szempontjából a területi szer-
vezetek az alábbi régiókba tagozódnak:

Régió Régióhoz tartozó Szüneteltetõ

megnevezése területi szervezetek küldöttek száma

Nyugat-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron, 1

Vas, Zala megye

Közép-Dunántúl Fejér, Komárom-Esz- 1

tergom, Veszprém 

megye

Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, 1

Tolna megye
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Közép-Magyarország Budapest, 3+1

Pest megye

Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén, 1

Heves, Nógrád megye

Észak-Alföld Hajdú-Bihar, 1

Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megye

Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, 1

Csongrád megye

77. A jelöléssel kapcsolatos további eljárásra a IV. rész-
ben rögzítettek megfelelõen alkalmazandók azzal,
hogy a jelölõlista elkészítése során a területi szerveze-
teknél választásra jogosult, tagsági viszonyt szünetelte-
tõ kamarai tagok létszámát kell figyelembe venni.
Eszerint 

• a 300 fõ szüneteltetõ kamarai tagot meg nem
haladó taglétszámú területi szervezetben szüne-
teltetõ küldöttként az jelölendõ, aki a választás-
ra jogosultak 10 százalékának ajánlását megsze-
rezte;

• a 300 fõ szüneteltetõ kamarai tagot meghaladó
taglétszámú területi szervezetben szüneteltetõ
küldöttként az jelölendõ, aki a választásra jogo-
sultak 5 százalékának ajánlását megszerezte;

• az 1000 fõ szüneteltetõ kamarai tagot meghala-
dó taglétszámú területi szervezetben szünetelte-
tõ küldöttként az jelölendõ, aki a választásra jo-
gosultak 2 százalékának ajánlását megszerezte.

78. A szüneteltetõ küldöttek választása a területi szer-
vezetek szüneteltetõ tagjainak gyûlésén történik,
amelynek megtartására a választói taggyûléssel egyi-
dejûleg kerül sor. A területi szervezetek szüneteltetõ
tagjainak gyûlését a területi szervezet elnöke hívja
össze és a levezetõ elnök vezeti le, aki a választói tag-
gyûlés levezetõ elnökével azonos. A területi szerveze-
tek szüneteltetõ tagjai gyûlésének összehívására, le-
vezetésére és a szavazásra jelen szabályzat V–VII. 
részének elõírásait kell megfelelõen alkalmazni. A vá-
lasztás és szavazás során a területi szervezet II. rész-
ben megjelölt bizottságai mûködnek közre. A szüne-
teltetõ küldöttek személyét illetõen a közép-magyar-
országi régió kivételével csak a rotációs rendszerben
soron következõ területi szervezetnél tartanak válasz-
tást és szavazást. A közép-magyarországi régióhoz
tartozó Budapest Fõvárosi Szervezetnél, illetve a Pest
Megyei Szervezetnél minden ciklusban tartanak vá-
lasztást és szavazást.

79. Az ideiglenes végeredmény szempontjából a ré-
gió szüneteltetõ küldötteként megválasztottnak te-
kintendõ az a jelölt, aki a régió rotációs rendszerben
soron következõ területi szervezeténél a legtöbb ér-
vényesen leadott szavazatot kapta. Az ideiglenes

végeredmény szempontjából a közép-magyarországi
régió tagsági viszonyt szüneteltetõ küldötteiként
megválasztottnak tekintendõ az a jelölt, aki a régió-
hoz tartozó Pest Megyei Szervezetnél a legtöbb sza-
vazatot kapta, míg a Budapest Fõvárosi Szervezetnél
az érvényesen leadott szavazatok összeszámlálását
követõen felállított sorrendben az elsõ 3 helyet fog-
lalja el. 

80. Az elõzõ pontok szerint megválasztott szüneteltetõ
küldöttek a választási bizottság elnökének összehívá-
sára legkésõbb a választási küldöttgyûlést megelõzõ
45. napon ülést tartanak, amelyen szavaznak a szüne-
teltetõ kamarai elnökségi tag személyérõl. Az összehí-
vás akkor szabályszerû, ha a meghívókat legkésõbb az
ülést megelõzõen 15 nappal postára adták. Az ülés ak-
kor határozatképes, ha a szüneteltetõ küldöttek több
mint fele az ülés végéig jelen van. Határozatképtelen-
ség esetén az ugyanazon napon késõbbi idõpontra
összehívott ülés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes, ha mindezekrõl a tájékoztatás a meg-
hívóban szerepelt.

A szüneteltetõ küldöttek az ülésen maguk közül le-
vezetõ elnököt választanak. Az ülés döntéseit egyszerû
szótöbbséggel hozza. A szavazás titkosan, szavazóla-
pokkal történik, a VI–VII. rész megfelelõ alkalmazásá-
val. Az ideiglenes végeredmény megállapítása szem-
pontjából a szüneteltetõ kamarai elnökségi tagnak az
tekintendõ, aki a legtöbb szavazatot kapta, a szünetel-
tetõ kamarai tagok választási névjegyzékében szerepel
és a tisztséget vállalja. A szüneteltetõ küldöttek ülésé-
rõl jegyzõkönyv készül, amelynek alapján a választási
bizottság elnöke az ideiglenes végeredményrõl a vá-
lasztási küldöttgyûlésnek – a 82. pont szerinti pótvá-
lasztás esetén a soron következõ küldöttgyûlésnek –
jelentést tesz. A további eljárásra a XIV. rész elõírásai
irányadók. 

81. Amennyiben a szüneteltetõ küldött mandátuma
annak lejárta elõtt megszûnik, az újabb küldött válasz-
tásával kapcsolatos eljárásra a VIII. részben rögzítettek
az irányadók azzal, hogy a régió nevében annak a te-
rületi szervezetnek áll kizárólagos jogában újabb kül-
döttet jelölni és választani, amelyik a korábbi választá-
sok során az érintett küldöttet a régió nevében megvá-
lasztotta. A szüneteltetõ küldött választása ez esetben is
a területi szervezet szüneteltetõ tagjainak gyûlésén tör-
ténik, a XVI. rész rendelkezéseinek megfelelõ alkalma-
zásával. 

82. Amennyiben a szüneteltetõ kamarai elnökségi tag
tisztsége a megbízatás lejárta elõtt megüresedik, a szü-
neteltetõ küldöttek a megüresedést követõ 3 hónapon
belül ülést tartanak, amelyen a 80. pontban rögzítettek
megfelelõ alkalmazásával újabb szüneteltetõ elnökségi
tagot választanak.
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XVII. 
A bejegyzett könyvvizsgálói társaságok 

által jelölt és választott 
kamarai elnökségi tag jelölésének 

és választásának rendje 

83. A kamara elnökségének 1 tagját a könyvvizsgáló
cégek jelölik és választják az aktív kamarai tagok kö-
zül.

84. A kamara fõtitkári hivatala legkésõbb a választási
küldöttgyûlést megelõzõ második hónap elsõ napjáig
valamennyi könyvvizsgáló cégnek hitelesített ajánló-
ívet és szavazólapot küld meg azzal, hogy az ajánló-
íven a kamarai elnökségi tagnak az általa ajánlott aktív
kamarai tag nevét tüntesse fel és a fõtitkári hivatal által
meghatározott idõpontig azt a kamara fõtitkári hivatala
részére küldje vissza. 

Elnökségi tagjelöltnek kell tekinteni valamennyi
olyan személyt, aki a könyvvizsgáló cégektõl legalább
10 ajánlást szerzett. 

A kamara fõtitkári hivatala a jelöléseket összesíti és
azok alapján a kapott ajánlások számának csökkenõ
sorrendjében összeállítja a könyvvizsgáló cégek képvi-
seletében elnökségi tagságért indulók listáját, amelyet
legkésõbb a választási küldöttgyûlést megelõzõ hónap
5. napjáig a kamara fõtitkári hivatalának hirdetõtáblá-
ján és a kamara internetes honlapján (www.mkvk.hu)
közzé kell tenni. A jelölõlistának a jelöltek nevének
megjelölésén túlmenõen tartalmaznia kell az egyes je-
löltek rövid bemutatását.

85. A könyvvizsgáló cégek írásban adhatják le szavaza-
taikat a listán szereplõ jelöltekre. A hitelesített, 84. pont
szerint megküldött szavazólapot tértivevényes ajánlott
levélben kell visszaküldeni a kamara fõtitkári hivatalá-
nak címére. A leveleket úgy kell postára adni, hogy az
legkésõbb a választási küldöttgyûlést megelõzõ hónap
25. napjáig a kamara fõtitkári hivatalához megérkez-
zen. Nem tekinthetõ elkésettnek az a szavazat, amelyet
– tértivevénnyel igazolhatóan – legkésõbb a választási
küldöttgyûlést megelõzõ hónap 20. napjáig postára ad-
tak. Az elkésetten érkezett szavazatok nem vehetõk fi-
gyelembe. 

86. A könyvvizsgáló cégek a jelöltajánlási és a szava-
zási eljárásban önállóan vesznek részt. Az adott
könyvvizsgáló céget minden, a könyvvizsgáló cég te-
vékenységében a könyvvizsgáló cégek kamarai nyil-
vántartása szerint részt vevõ aktív kamarai tag után 
1 ajánlási jog és 1 szavazat illeti meg. Minden könyv-
vizsgáló cég nevében az a vezetõ tisztségviselõ jogo-
sult leadni az ajánlóívet és a szavazatot, aki aktív ka-
marai tag. Az ajánlóívet, illetve a szavazólapot e veze-
tõ tisztségviselõ cégszerûen írja alá, amelyhez mellé-
kelten csatolja aláírási címpéldányának másolatát.
Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem

teljesül, a jelölés, illetve a szavazás érvénytelen. Egy
könyvvizsgáló cég a jelölésével, illetve szavazatával
csak egy személyt támogathat, ettõl eltérõ esetben va-
lamennyi ajánlása, szavazata érvénytelen. Amennyi-
ben valamely könyvvizsgáló cég ugyanazon személy-
re több külön levélben ad le jelölést, szavazatot, illet-
ve több személyre több külön levélben ad le jelölést,
szavazatot, úgy szintén valamennyi ajánlása, szavaza-
ta érvénytelen. Érvénytelen a jelölés és szavazat ab-
ban az esetben is, ha az ajánlást, illetve a szavazatot
nem a hitelesített ajánlóíven, szavazólapon adják le,
valamint, ha az ajánlóívet, szavazólapot nem a sza-
bályzat rendelkezései szerint arra jogosult írja alá. 
A szavazat érvénytelenségét eredményezi az is, ha va-
lamely könyvvizsgáló cég a jelöltlistán nem szereplõ
személyre adja le szavazatát.

87. A kamara fõtitkári hivatala a beérkezõ, szavazato-
kat tartalmazó borítékokat felbontatlanul, elkülönítet-
ten kezeli és a 85. pont szerinti határidõ leteltét követõ
3 napon belül a szavazásra jogosult könyvvizsgáló cé-
gek betûrendes listájával együtt a IX. részben megjelölt
szavazatszámláló bizottság részére átadja. 

A kamara fõtitkári hivatala a szavazatszámláló bi-
zottság részére átadott betûrendes listán – a nyilván-
tartásában szereplõ adatok alapján – azt is feltünteti,
hogy az egyes könyvvizsgáló cégeket hány szavazat
illeti meg. 

A szavazatszámláló bizottság a részére átadott,
szavazatokat tartalmazó leveleket azok kézhezvételé-
tõl számított 8 napon belül felbontja és a szavazato-
kat összesíti. Ennek során mindvégig figyelemmel kí-
séri a kamara fõtitkári hivatala által részére átadott
listát, amelyen – a többes szavazatok kiszûrése érde-
kében – feltünteti az egyes társaságok szavazatküldé-
sének tényét. A könyvvizsgáló cégeket képviselõ ka-
marai elnökségi tagnak az ideiglenes végeredmény
megállapítása szempontjából az tekintendõ, akinek
személyére a szavazásra jogosult könyvvizsgáló cé-
gek részérõl a legtöbb érvényes szavazat érkezett, az
aktív kamarai tagok választási névjegyzékében szere-
pel és a tisztséget vállalja. A szavazatszámláló bizott-
ság a szavazatok összesítése és az ideiglenes vég-
eredmény megállapítása során jegyzõkönyvet készít,
amelyben rögzíti a beérkezett szavazatok számát, az
érvényes és érvénytelen szavazatok számát, az egyes
jelöltekre leadott szavazatok számát. A választási bi-
zottság elnöke az ideiglenes végeredményrõl a vá-
lasztási küldöttgyûlésnek – a 89. pont szerinti pótvá-
lasztás esetén a soron következõ küldöttgyûlésnek –
jelentést tesz. A további eljárásra a XIV. rész elõírásai
irányadók. 

88. A beérkezett, szavazatokat tartalmazó leveleket a
választások eredményének megállapítását követõen is
elkülönítetten, zártan kell kezelni. A leveleket a válasz-
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tások eredményének közzétételétõl számított 3 munka-
napig meg kell õrizni, ezt követõen azokat meg kell
semmisíteni. 

89. Amennyiben a könyvvizsgáló cégek által jelölt
kamarai elnökségi tag tisztsége a megbízatás lejárta
elõtt megüresedik, a kamara fõtitkári hivatala a meg-
üresedéstõl számított 15 napon belül megteszi a 84.
pont szerinti intézkedéseket. Az újabb elnökségi tag-

jelölt állítása és választása a XVII. részben rögzített
elõírások megfelelõ alkalmazásával történik.

XVIII. 
Záró rendelkezések

90. Jelen szabályzat 2008. január 1-jén lép hatályba.
Ezzel egyidejûleg a 2007. november 10-én elfogadott
választási szabályzat hatályát veszti.

19 a SZAKma különszámának
melléklete



20a könyvvizsgálói kamara
választási szabályzata


