
 
 

Felkérés kérdőív kitöltésére 
 

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga! 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Számviteli Intézeti Tanszéke egy 

olyan kutatásba kezdett, amelynek célja a könyvvizsgálói munka minőségének felmérése és elemzése 

a vállalkozások és a könyvvizsgálók oldaláról egyaránt. Ezen kutatás egyben egy PhD munka alapján 

is képezi.  

 

A kérdőív kiküldését az MKVK Oktatási Bizottsága támogatja, így tudjuk Önökhöz, 

könyvvizsgálókhoz eljuttatni.  

Könyvvizsgáló kollégaként arra kérnénk, hogy jutassa el ezen kérdőívet az Ön által ismert és 

könyvvizsgálat alá eső vállalakozásoknak azzal, hogy ezen, a vállalati kérdőívet a vállalkozás 

ügyvezetője vagy gazdasági vezetője legyen szíves kitölteni. A kérdőív anonim, a kitöltés kb. 15 

percet vesz igénybe. 

 

Kutatásunkat indukálta, hogy 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. 

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. 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, valamint a 

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

jövőben.  

 

Kérjük, hogy a most Önhöz eljuttatott kérdőív kitöltésével segítse a Számviteli Intézeti Tanszék 

kutatói és szakmai munkáját! A kérdőívet 2017.március 23-áig van lehetősége kitölteni. A 

kutatási eredményeket az MKVK is közzé fogja tenni.  

A kérdőívet az alábbi linkre kattintva éri el:  Audit minőségmérési kutatás kérdőív 

Előre is megköszönve közreműködését, várjuk a kitöltött kérdőívet,  

Köszönettel: Madarasiné Dr. Szirmai Andrea  
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