
 
 
 

Ezúton szeretettel meghívjuk Önt a BGE által 2017. március 27-29. között tartandó 

Kutatói Napok egyik rendezvényére, amelynek 

 

Témája:  

A könyvvizsgálat minősége a vállalatok szemszögéből  

- kitekintés a könyvvizsgálat jelenére 
 

A programot a BGE PSZK Számviteli Intézete rendezi 

(felelősei Madarasiné Dr. Szirmai Andrea és Dr. Siklósi Ágnes) 

 

Időpontja: 2017. március 28. 14.00-15.30 
Helyszíne: BGE Központi épülete, 1055, Budapest, Markó u. 29-31.  

 

Napjaink hazai és nemzetközi vállalati botrányai, csődjei kapcsán minden esetben felmerül a 

kérdés: mi ebből a könyvvizsgáló felelőssége és milyen minőségben végezte munkáját? 

Másképp válaszolják meg a kérdést maguk a könyvvizsgálók, a vállalkozások vezetői és a 

sajtóból is számos benyomást kaphatunk. Másik oldalról, a 2016-ban hatályba lépő Audit 

Reform Rendelet is több változást hoz az könyvvizsgáló munkájára vonatkozóan. 

 

Projektünkkel célunk, hogy a nemzetközi és magyar szabályokat, könyvvizsgálati minőségről 

szóló útmutatókat és tudományos munkákat felhasználva megvizsgáljuk a könyvvizsgálati 

munka minőségének értelmezéseit, valamint felmérjük a magyarországi helyzetet a vállalkozás 

és a könyvvizsgáló oldaláról és mindezek alapján egy értékelési, minősítési rendszert vázolunk 

fel a jövőben.  

A kutatásunk első szakaszában azt mérjük fel, hogy egy adott vállalkozás vezetése mennyiben 

látja át, ismeri a könyvvizsgálat célját és a könyvvizsgáló munkáját, mennyire értékeli azt, és 

hogyan tudja megítélni a könyvvizsgáló munkájának minőségét. A kutatás következő lépése az 

lesz, hogy ezen kérdéskört körbejárjuk a könyvvizsgálók szemszögéből is.  

 

A Kutatói Napok keretében rendezett programon Önöket, a résztvevőket is bevonva ismertetjük 

a vállalkozások által adott válaszok eredményeit. A követező főbb kérdéskörökre kérdezünk rá 

a könyvvizsgált vállalatok vezetőitől: 

- A könyvvizsgáló piaci megítélése 

- A könyvvizsgálat folyamatának minősége, kiemelt könyvvizsgálati területek   

- A könyvvizsgálat közvetlen, észlelt és közvetített minősége 

- A könyvvizsgáló és az ügyfél kapcsolatának jellege 

- A könyvvizsgálat árának tényezői 

- A könyvvizsgáló feladatainak azonosítása 

- A könyvvizsgáló által végzett tevékenységek hasznossága és megvalósítása 

- A könyvvizsgáló felkészültségének megítélése 

- Könyvvizsgáló rotációra kötelezett-e a vállalkozás és hogyan látja ennek a minőségre 

gyakorolt hatását? 

MEGHÍVÓ 



Tervezett program:  

- Kutatási eredményeink prezentálása 

- A könyvvizsgálati szakmára jelentős rálátással bíró könyvvizsgálók tapasztalatai a témában, 

a kutatási eredményeink tükrében tapasztalatok, ismeretek megvitatása 

- A jelentkezők számától függően vagy kerekasztal beszélgetést folytatnánk vagy 

világkávéház formájában kérdéseket vitatnánk meg (irányított kérdések) 

 Felügyelő szerv (szabályozó) oldaláról: MKVK vezetőségének képviselője 

 Könyvvizsgálói oldalról: Big4 és kisebb könyvvizsgáló társaságtól 

 Vállalkozás vezetők oldaláról: a KKV-tól és/vagy nagyvállalattól gazdasági vezető 

vagy ügyvezető 

 

Bízva abban, hogy programunk felkeltette érdeklődését és egy érdekes szakmai beszélgetést 

tudunk Önökkel együtt rendezni, várjuk szíves jelentkezését az alábbi email címen: 

 https://uni-bge.hu/Kutatoi-napok  (március 28. Audit minőség – audit rotáció program) 

 

Tisztelettel   

BGE PSZK Számviteli Intézete nevében Madarasiné Dr. Szirmai Andrea 

https://uni-bge.hu/Kutatoi-napok

