MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
AJÁNLÁSI FELHÍVÁS
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlésének szavazati joggal rendelkező
tagjai (a továbbiakban: küldöttek) részére
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) Jelölőbizottsága a
választási szabályzat 53. pontja alapján
felhívja
a küldöttek szíves figyelmét arra, hogy a kamara elnöke, alelnökei, fegyelmi
megbízottja és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a
továbbiakban: Kkt.) 113. §-a (1) bekezdésének a)–e) és g) pontjában felsorolt
bizottságok tagjai vonatkozásában az ajánlási lehetőség
m e g n y í l t.
Az ajánlóívek a kamara honlapján, a központi azonosítási ügynökön keresztüli
azonosítást követően nyújtható be (az ajánlóív a bejelentkezés után a saját adatok alatt
megjelenő „Választás” menüpontban található) legkésőbb
2020. november 30-a 24. óráig.
Az informatikai rendszer a benyújtással egyidejűleg anonim módon PDF formátumú
ajánlóívet generál, amely automatikusan elküldésre kerül a jelölőbizottság
ügyintézőjének elektronikus levélcímére. Tekintettel arra, hogy a két adat (az ajánlóívet
megküldő kamarai tag részéről az ajánlás megtörténtének ténye, illetve a jelölt(ek)
személye) nincs összekötve, a benyújtott ajánlóív a későbbiekben nem módosítható,
nem adható be újra.
Az ajánlással kapcsolatos tudnivalók:
• A küldöttek az ajánlóíveken bármely, a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálóra
javaslatot tehetnek azzal, hogy a minőségellenőrzési bizottság tagjának csak
olyan kamarai tag ajánlható, aki szerepel a minőségellenőrök nyilvántartásában.
• Az ajánlóíveken a kamara elnökének, alelnökeinek, valamint a fegyelmi
megbízottjának 1-1 személy, az ellenőrző, a fegyelmi, a felvételi, az oktatási, a
szakértői és a minőségellenőrzési bizottság tagjának 5-5 személy ajánlható (az
oktatási és a szakértői bizottság taglétszámába bele kell érteni a bizottsági elnöki
tisztséget betöltő, külön megválasztott kamarai alelnököt is.)
• Egy személy az előzőekben felsorolt megbízatások közül többnek a betöltésére
is jelölhető (többes jelölés).
• A Kkt. 2020. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint a Kkt. 119. §-ában
felsorolt tisztségviselővé – így a kamara elnökévé, alelnökeivé, fegyelmi
megbízottjává és az előzőekben felsorolt bizottságok elnökévé – 70 év alatti

kamarai tag könyvvizsgáló választható azzal, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló
legfeljebb két alkalommal töltheti be ugyanazt a tisztséget.
• A kamarai tag könyvvizsgálónak – az oktatási alelnök és a szakmai alelnök
kivételével, akik az oktatási, illetve a szakértői bizottság elnöki tisztségét is
betöltik – egyidejűleg legfeljebb 1 kamarai tisztségviselői jogviszonya állhat
fenn, illetve a kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb 1 bizottságnak lehet tagja;
bizottsági tag – ide nem értve a bizottság elnökét – nem lehet a kamara
tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója. A kamara tisztségviselői,
illetve ugyanazon bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
Az oktatási és a szakértői bizottság kivételével a bizottságok tagjaik közül
maguk választanak elnököt.

A jelölőbizottság a hozzá eljuttatott ajánlóíveket a határidő lejártát követően 15 napon
belül összesíti és annak alapján elkészíti a jelölőlistát, az alábbiakra figyelemmel:
• A kamara elnökévé, alelnökeivé, fegyelmi megbízottjává és a Kkt. 113. §-a
(1) bekezdésének a)–e) és g) pontjában felsorolt bizottságai tagjaivá az
jelölendő, aki a küldöttek legalább 10 százalékának ajánlását megszerezte.
• 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 és milyen sorrendben. A jelöltek a
jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatukkal egyidejűleg kötelesek
bejelenteni a jelölőbizottságnál, ha velük szemben büntetőeljárás van
folyamatban.
• 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.
Az elkészült jelölőlistát legkésőbb a választást megelőző 8. napon a kamara főtitkári
hivatalának hirdetőtábláján, valamint a kamara internetes honlapján (www.mkvk.hu)
közszemlére kell tenni. A jelölőlistának a jelöltek nevének megjelölésén túlmenően
tartalmaznia kell az egyes jelöltek rövid bemutatását.
A választással kapcsolatos esetleges kérésekkel, kérdésekkel kérjük, forduljanak
bizalommal Nagy Emese kolléganőhöz, a központi választási bizottság ügyintézőjéhez
(nagy.emese@mkvk.hu)
A kamara jelölőbizottsága az ajánlási-és választási eljárásban számít valamennyi küldött
szíves közreműködésére.
Budapest, 2020. november 17.
…………….
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Jelölőbizottsága
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