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ELÕSZÓ

AKönyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizott-
ság vagy KKB) a könyvvizsgálói törvény1 elõírásai szerint harma-
dik alkalommal adja közre éves beszámolóját, amelyben tájé-

koztatja a közvéleményt a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer elõzõ
évi mûködésérõl. Ahogy maga a könyvvizsgálat, úgy az annak felügye-
letére létrehozott rendszer is elsõdlegesen a gazdálkodó szervezetek
pénzügyi beszámolásában érdekelt szereplõi számára közvetít informá-
ciót, de a bizottság megállapításai, javaslatai várakozásaink szerint
hozzájárulhatnak a piacgazdaság mûködésének szabályozásához is. 

Mint ismeretes, a könyvvizsgálói közfelügyeletet mûködtetõ törvény az uniós jogszabá-
lyokon alapul, amelyekben az elmúlt évek során a hazai jogalkotást is befolyásoló további
finomítások történtek. A változások lényege: a közfelügyelet függetlenségének erõsítése, a
könyvvizsgálat minõségbiztosításának további szigorítása és a nemzetközi kapcsolatok sza-
bályainak pontosítása.

Mindezek a hazai könyvvizsgálati közfelügyelet szabályozásában is jelentkeztek. Az el-
múlt évben elmozdulás történt az úgynevezett közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók
könyvvizsgálóival szembeni elvárások szigorítása irányába. A bizottság által kezdeménye-
zett törvénymódosítás, a szakmától független közfelügyeleti rendszer törvényi megerõsítése
tovább növelheti a könyvvizsgált pénzügyi kimutatások iránti bizalmat és elõrelépést jelent a
közfelügyeleti hatáskörök pontos rendezésében, továbbá lehetõséget ad a közfelügyeleti
szabályozásban a felzárkózáshoz, az uniós elvárásoknak megfelelõ független ellenõrzési
rendszer kiépítéséhez. 

A nemzetközi környezet jelzései szerint is szükség volt a továbblépésre. A könyvvizsgálat
perspektívájával, céljaival és szervezeti kereteivel foglalkozó gondolkodás térségünkben fel-
erõsödni látszik. Az Európai Bizottság e témában 2010 õszén nyilvánosságra hozott és a
KKB által is véleményezett vitaanyaga (Könyvvizsgálati politika: a válság tanulságai címû
zöld könyv) további változtatási szándékot jelez az uniós jogalkotásban. A magyar elnökség
idõszakában és azt megelõzõen az elõkészítés során érzékelhetõen megnövekedett az ér-
deklõdés Magyarország iránt a könyvvizsgálat területén is, napirendre került nemcsak a sza-
bályozás, de a gyakorlat nemzetközi megmérettetése is. A megfelelés mércéje és biztosíté-
ka a minõség, aminek biztosítása a KKB fõ célkitûzése. 

Budapest, 2011. március 
Miklós László,

a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
elnöke

1 A Magyar Könyvvizsgálói Ka-
maráról, a könyvvizsgálói tevé-
kenységrõl, valamint a könyv-
vizsgálói közfelügyeletrõl szóló
2007. évi LXXV. törvény
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AKönyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizott-
ságot a 2006/43/EK-irányelv ren-
delkezései értelmében, a Magyar

Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. tör-
vény (a továbbiakban: kkt) hozta létre
2008. január 1-jétõl. Az idõközben több al-
kalommal is módosított törvény határozza
meg a bizottság feladatait és felelõsségét a
közfelügyeleti funkciók ellátásában. 

Hasonlóan a bizottság feladat- és hatás-
körében történt 2009. évi módosításhoz,
az uniós szabályoknak való megfelelés ér-
dekében 2010-ben is szükség volt a kkt to-
vábbi módosítására. A változásra a közfel-
ügyeleti funkció gyakorlásában szorosan
együttmûködõ Magyar Könyvvizsgálói Ka-
marával (a továbbiakban: kamara vagy
MKVK) együttesen kellett a bizottságnak
felkészülnie. 

A könyvvizsgáló szakmától, illetve a kama-
rától független bizottság munkáját a számvi-
teli szabályozásért felelõs miniszter által biz-
tosított titkárság és a pályázati úton kiválasz-
tott néhány fõs szakértõi hálózat segíti. 

Tekintettel arra, hogy a közfelügyelet ha-
tókörét alkotó területek – a könyvvizsgálói
tevékenység végzésének engedélyezése, a
kamarai nyilvántartások vezetése, a könyv-
vizsgálati és minõség-ellenõrzési standar-
dok, az etikai elõírások, a szakmai tovább-
képzési rendszer, a minõségbiztosítási
rendszer, továbbá a fegyelmi eljárások – a
kamara feladatkörébe tartoznak, a bizott-
ság tevékenységét csak a kamara adatbá-
zisán, a szakmai szervezettel együttmûkö-
désben tudja ellátni. 

A bizalomerõsítés fontos eszköze a nyil-
vánosság. A bizottság saját hatáskörben ki-

alakított ügyrendje, munkaterve, valamint
éves beszámolója nyilvános, az interneten
(www.mkvk.hu és www.kormany.hu/hu/
nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-pen-
zugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/
knyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-bizottsag) ke-
resztül bárki számára hozzáférhetõ.

A bizottság tevékenységének középpont-
jában változatlanul a könyvvizsgálat minõ-
ségbiztosítása áll. A közfelügyelet további
részelemei (a nyilvántartási rendszer, a
nemzetközi könyvvizsgálati standardok be-
vezetése, a továbbképzési és a fegyelmi
rendszer) a piac által elvárt minõségû
könyvvizsgálat feltételeit és biztosítékát je-
lentik. 

A bizottság munkamódszere a könyvvizs-
gálók, a kamara munkájának folyamatos 
figyelemmel kisérése mellett a vizsgálat, az
áttekintés és a tájékozódás. A munkatervben
meghatározott témákra irányuló vizsgálatok
a kamara által rendelkezésre bocsátott infor-
mációk teljes körû vagy mintavételen alapuló
elemzését, értékelését jelentik.

A közfelügyeleti funkció végrehajtása so-
rán gyakorolt áttekintés módszere a megis-
merés mélységét és kiterjedését illetõen 
különbözik az egy-egy témában végrehajtott
vizsgálattól. Az áttekintés magában foglalja
a kamarai tagsággal együtt járó kötelezettsé-
gekre vonatkozó szabályozás megismerését,
azok teljesítésére alkalmazott rendszerek 
mûködésének értékelését. Az áttekintés – a
vizsgálatokkal ellentétben – nem minden eset-
ben zárul a kamara számára megfogalma-
zott javaslatokkal. Annak eredményei, követ-
keztetései vagy a késõbbi vizsgálatokban,
vagy a folyamatos kapcsolattartás, a kama-
rai tisztségviselõkkel folytatott információcse-
re útján hasznosulnak.
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A bizottság 2010-ben vizsgálta a
közérdeklõdésre számot tartó gazdál-

kodók, valamint a tõzsdei cégeken kívül a
hitelintézetek és az 5 milliárd forint mér-
legfõösszeg feletti biztosítók könyvvizs-
gálói (könyvvizsgáló cégei) elõzõ évi ka-
marai minõség-ellenõrzését. A bizottság
egyetértett a kamarával abban, hogy az
érintett kör könyvvizsgálatának minõsége
megkülönböztetett figyelmet érdemel. To-
vábbi szigorítást tartott indokoltnak, külö-
nösen az ismételten nem megfelelõ ered-
ménnyel záruló ellenõrzést követõen. Tájé-
koztatást kért a kamarától a minõség-ellen-
õrzés alapján indított fegyelmi eljárások
eredményérõl és a kiszabott szankciókról.
A bizottság felhívta a kamara figyelmét 
arra, hogy a könyvvizsgáló cégek belsõ el-
lenõrzési gyakorlatának megítélése nincs
mindig összhangban a cégen belüli könyv-
vizsgálók egyedi mintaválasztáson alapuló
ellenõrzése eredményével. 

A fegyelmi eljárások dokumentumainak
vizsgálata alapján a bizottság észrevé-

telezte, hogy az etikai szabályzatban fegyel-
mi következményekkel járó cselekményeket
elkövetett könyvvizsgálók közel felénél a ka-
mara nem alkalmazott szankciókat és az 
elsõ fokon kiszabott büntetéseket is a felleb-
bezési eljárásban gyakorta enyhítette. Kifo-
gásolta továbbá, hogy a függetlenségi és
összeférhetetlenségi követelmények megsér-
tésekor az eljárás jellemzõen felmentéssel
zárul, amennyiben a könyvvizsgáló a hibá-
ját elismerte és az összeférhetetlenséget
megszüntette. Aggályosnak tartotta a bizott-
ság azt is, hogy a külsõ hatóság kezdemé-
nyezésére indított eljárásnál nincs lehetõség
visszajelzésre az eredményrõl. Ezt a problé-

mát a kkt 2010. novemberi módosítása az
illetékes állami szervek és a Budapesti Érték-
tõzsde tekintetében orvosolta és elõírta a
kezdeményezõ fél tájékoztatását.

A nem közérdeklõdésû gazdálkodók
könyvvizsgálói kamarai minõség-ellen-

õrzése tárgyában áttekintést végzett a bizott-
ság, amely a hatévenkénti gyakoriság telje-
síthetõsége mellett az eredményeket értékel-
te, elemezte. Ebben a körben is jellemzõ volt
a cég belsõ minõség-ellenõrzési rendszeré-
nek lényegesen jobb megítélése a rendszer
mûködését bizonyító könyvvizsgálói megbí-
zások egyedi ellenõrzésének eredményéhez
képest. A bizottság és a kamara az értékelé-
si konzisztencia hiányáról és a továbblépés
szükségességérõl szakértõi megbeszélésen
is tárgyalt.

A költségvetési minõsítésû könyvvizsgá-
lók minõség-ellenõrzését – hasonlóan

más sajátos területekhez – 2009-tõl speciá-
lis követelményrendszer (kérdõív) alapján
végzi a kamara. A bizottság szükségesnek
tartotta a kérdõív áttekintését és értékelését,
tekintettel arra is, hogy a költségvetési szer-
vek az általános gazdálkodóktól eltérõ, he-
lyenként azt meghaladó kockázatot hordoz-
nak. A speciális kérdõív alkalmazását pozitív
fejleményként értékelte, de tartalmával kap-
csolatban több észrevételt tett. A kamara a
javaslatokat megfontolva nyitottnak mutatko-
zott a továbbfejlesztésre.

A bizottság napirendre tûzte az etikai
szabályrendszer áttekintését. A mun-

ka kiterjedt a világszervezet (IFAC) által ki-
dolgozott etikai kódex hazai hasznosításá-
ra, valamint a kamara etikai szabályzata
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összehasonlítására. Az áttekintés eredmé-
nyeként megállapítást nyert, hogy bár az
alapelvekben nincs eltérés, az eltérõ sza-
bályozási kultúrának is köszönhetõen a
hatókörök nem azonosak. A kamarai sza-
bályzat csak a jogszabály szerinti könyv-
vizsgálatot ellátókra vonatkozik, és a szü-
neteltetõ státuszban lévõk által végzett nem
megfelelõ minõségû szolgáltatások (példá-
ul könyvelés) miatt a kamarának nincs lehe-
tõsége eljárni, miközben az IFAC kódexe
az üzleti életben dolgozó könyvvizsgálók-
ra nézve is tartalmaz elõírásokat. A bizott-
ság szükségesnek tartja az etikai, fõleg a
függetlenségi, összeférhetetlenségi követel-
mények kamarai oktatását, különös tekintet-
tel a módosított etikai kódex 2011-es ha-
tályba lépésére is.

A közérdeklõdésre számot tartó gaz-
dálkodók könyvvizsgálói (könyvvizsgá-

ló cégei) átláthatósági jelentései kamarai el-
lenõrzésének áttekintése rendszeres éves kö-
telezettség. A bizottság megállapította, hogy
a kamara rendelkezésére álló információk
nem teljes körûek, az átláthatósági jelentések
ellenõrzése sem volt teljes körû és a kötele-
zettséget nem teljesítõkkel szemben intézke-
dés nem történt. 

A könyvvizsgálói közfelügyelet egyik
fontos területe a könyvvizsgálati stan-

dardalkotás. A bizottság folyamatosan figye-
lemmel kíséri a Magyarországon is általáno-
san alkalmazott nemzetközi könyvvizsgálati
standardok módosítását, áttekinti a kamara
által elvégzett fordításokat. 2010-ben is
több alkalommal volt szükség a módosult
standardok fordításának véleményezésére.
Az együttmûködés e téren az elõzõ évben ki-

alakított gyakorlatnak megfelelõen zökkenõ-
mentes volt a kamara és a KKB között. 

Ugyancsak évente visszatérõ téma a
könyvvizsgálók kötelezõ továbbképzé-

sének áttekintése, ezen belül is kiemelten az
átdolgozott, újrafogalmazott könyvvizsgálati
standardok oktatása. A bizottság tagjai sze-
mélyes tapasztalatokat is szereztek a kama-
rai továbbképzések lebonyolításáról. A bi-
zottság támogatná a visszacsatolási, szá-
monkérési lehetõséget biztosító e-learning al-
kalmazását ebben a témában. 

A folyamatos tájékozódás egyik eszkö-
ze a kamarai tisztségviselõkkel való ta-

lálkozás a bizottság ülésein, valamint a ka-
marai rendezvényeken, továbbképzéseken
való részvétel. Az elmúlt évben a bizottság
találkozót kezdeményezett a húsz legna-
gyobb könyvvizsgáló cég vezetõjével is az
Európai Bizottság könyvvizsgálat jövõjével
foglalkozó vitaanyaga (Könyvvizsgálati poli-
tika: a válság tanulságai címû zöld könyv)
kapcsán. A megbeszélésen elhangzottak a
bizottság Brüsszel felé továbbított véleményé-
ben hasznosultak.

A bizottság hazai kapcsolatrendszeré-
ben meghatározó a kamarával való

együttmûködés, amely folyamatos és meg-
felelõ. A kamara törvényességi felügyeletét
ellátó és a bizottság finanszírozási hátterét,
valamint titkárságát biztosító Nemzetgaz-
dasági Minisztérium Számviteli fõosztályá-
val a kapcsolat alkalomhoz igazodó és za-
vartalan. A KKB a közérdeklõdésre számot
tartó gazdálkodói kör szabályozásával
kapcsolatban véleményt cserélt a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletével, az Álla-
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mi Számvevõszékkel, valamint az érdekelt
szakmai szervezetekkel.

A nemzetközi kapcsolatok az elmúlt év-
ben intenzívebbé váltak. Több külföldi

delegáció kért találkozást és ajánlott segítsé-
get elsõsorban a minõség-ellenõrzési rend-
szer továbbfejlesztéséhez. A KKB lehetõsé-
geihez mérten továbbra is részt vesz a köz-
felügyeletek nemzetközi fóruma (IFIAR), illet-
ve a közfelügyeletek európai csoportja
(EGAOB) munkájában és képviselteti magát
a nemzetközi konferenciákon, work-
shopokon. 

A 2011-es feladatellátásra hatással
vannak a könyvvizsgálói törvény

2010. novemberi változásai. A módosítás
egyértelmûvé tette, hogy a könyvvizsgálói
közfelügyeleti rendszer mûködtetése a bizott-
ság felelõssége. A nemzetközi elvárásoknak

megfelelõen bõvült a bizottság feladatköre a
más államok közfelügyeleti hatóságaival va-
ló együttmûködéssel is.

A következõ évi feladatok között meg-
határozó jelentõséggel bír a közérdek-

lõdésre számot tartó gazdálkodók könyvvizs-
gálóinak (könyvvizsgáló cégeinek) a KKB
közvetlen irányításával történõ független minõ-
ség-ellenõrzése. Az uniós ajánlásnak megfele-
lõ jogszabály-módosítás alapján a rendszer
kiépítése, a módszertani, személyi feltételek
megteremtése a 2011. év feladata lesz. 

Személyi változás is várható a bizott-
ságban 2011-ben, mert az egyik bi-

zottsági tag külföldi munkavállalása miatt 
lemondott bizottsági tagságáról. Emellett
megújul a KKB munkáját segítõ szakértõk
névjegyzéke, miután a szakértõk megbízásá-
nak idõtartama 2010-ben lejárt. 

1144
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Aközfelügyeleti feladatokat és azok 
ellátásának feltételeit 2008. január 
1-jétõl a 2006/43/EK könyvvizsgá-

lói irányelv alapján született és több alkalom-
mal módosult törvény, a kkt szabályozza. 
A bizottság vizsgálja és értékeli a kamara 
által ellátott, közfelügyelet alá tartozó tevé-
kenységeket, azaz
� a jogszabályi kötelezettségen alapuló

könyvvizsgálói tevékenység végzésének
engedélyezését, a kamarai nyilvántartá-
sok vezetését,

� a magyar nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardok, a kamara etikai szabályzata,
valamint a minõség-ellenõrzésre vonat-
kozó nemzeti standardok kialakítását, el-
fogadását,

� a szakmai továbbképzési rendszer és a
minõségbiztosítási rendszer mûködését,

� a fegyelmi eljárásokat. 
A közfelügyeleti rendszer mûködésének

eddigi tapasztalatai jelezték, hogy a kkt
könyvvizsgálói közfelügyeletre vonatkozó
szabályozása a közérdeklõdésre számot
tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak füg-
getlen minõség-ellenõrzése tekintetében
nem teljesen felel meg a 2006/43/EK-
irányelv elõírásainak. Az irányelv üzenete
egyértelmû a közfelügyelet és annak funk-
ciói tekintetében: közfelügyeleti funkciót
csak a szakmától (szakmai testülettõl) füg-
getlen szervezet gyakorolhat. Ez a mércé-
je a nemzetközi elfogadásnak, az egyes
államok szabályozása közötti egyenértékû-
ségnek. A szakmai szervezet, azaz a ka-
mara közfelügyeleti szerepköre alapvetõ
ellentmondásban volt a rendszer céljaival
és a nemzetközi elfogadtatásban gondo-
kat okozott. A bizottság már 2009-ben
kezdeményezte a törvény módosítását, a

javaslat azonban csak 2010-ben nyert tá-
mogatást. 

A 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosult a
könyvvizsgálói törvény és a felelõsségi viszo-
nyokat rendezve a közfelügyeleti feladatkört
egyértelmûen a bizottság kezébe adta. Ez-
zel párhuzamosan a bizottság jogosítványai
– ugyancsak a nemzetközi elvárásoknak
megfelelõen – a más államok hatóságaival
való együttmûködéssel bõvültek. 

A legnagyobb változás a minõségbizto-
sítási rendszerben történt. Az Európai Bi-
zottságnak a könyvvizsgálói irányelvet 
kiegészítõ 2008. évi ajánlása szerint a tör-
vény módosítása megteremtette a feltételét
a közérdeklõdésre számot tartó gazdálko-
dók könyvvizsgálói szakmai szervezettõl
független ellenõrzésének, amely a jövõben
a bizottság közvetlen irányításával törté-
nik. A rendszer gyakorlati megvalósítása,
módszertanának jóváhagyása, a személyi
feltételek megteremtése a 2011-es év fel-
adata lesz. 

A bizottság személyi összetétele az év so-
rán nem változott. 2010 végével azonban
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egy tag lemondott megbízatásáról külföldi
munkavállalása miatt. Pótlására 2011-ben a
törvény elõírásának megfelelõen pályázati
úton kerül sor. 

A bizottság – az elõzõ évi gyakorlatnak
megfelelõen – 2010-ben is szakértõi segítsé-
get tervezett igénybe venni vizsgálataihoz.
Az év elején elfogadott munkaterv azonban
az államigazgatási struktúrában bekövetke-
zett és a költségvetési finanszírozási rend-
szert is érintõ változások miatt csak részben

valósulhatott meg. Tekintettel arra, hogy a bi-
zottságnak – a miniszter által biztosított titkár-
ságon kívül – nincs saját apparátusa, a szak-
értõi munka átmeneti szüneteltetése jelentõs
kapacitáskiesést jelentett, és megnehezítette
a törvényben elõírt feladatok ellátását.

A szakértõk kétéves megbízatása 2010
végén lejárt, a bizottság a szakértõi foglal-
koztatás körüli technikai nehézségek elhárítá-
sában bízva új pályázatot írt ki a szakértõi
névjegyzék feltöltésére.
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Abizottság tevékenységének súlypontját
a felelõsségi körébe tartozó témák-
ban indított vizsgálatok jelentik. Ezek-

rõl a minden év december 31-ig nyilvános-
ságra hozott munkaterv elõre tájékoztatást
ad. A vizsgálatok egy-egy témában a kama-
ra rendelkezésére álló számítógépes és pa-
píralapú információk tételes áttekintését,
elemzését és értékelését jelentik jellemzõen
véletlenszerûen vagy célzottan kiválasztott
minta alapján.

A közérdeklõdésre számot tartó 
gazdálkodók könyvvizsgálói 2009. évi
kamarai minõség-ellenõrzésének 
vizsgálata

A közfelügyeleti hatóságok elsõdleges fel-
adata világszerte a közérdeklõdésre számot
tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak (a
könyvvizsgáló cégeknek) az ellenõrzése, il-
letve minõségbiztosítási rendszerük felügye-
lete. Mivel Magyarországon a független el-
lenõrzési rendszer – az elõbbiekben jelzett
okok miatt – csak 2011-ben kezdi meg mû-
ködését, a bizottság, hasonlóan a 2009-es
évhez, 2010-ben még a kamara által lefoly-
tatott minõség-ellenõrzés vizsgálatán, annak
eredményének értékelésén keresztül tudott el-
lenõrzést gyakorolni. 

A kamara a kkt szerint közérdeklõdésre
számot tartó gazdálkodók2 könyvvizsgálói-
val azonos gyakorisággal ellenõrzi a hitelin-
tézetek és az 5 milliárd forint mérleg-
fõösszeg feletti biztosítók könyvvizsgálóit
(könyvvizsgáló cégeit) is. 

A bizottsági vizsgálat az eljárásban érin-
tett 17 könyvvizsgáló és 12 könyvvizsgáló
cég minõség-ellenõrzési dokumentumainak
feldolgozásával, szakértõ bevonásával tör-

tént. A bizottság egyetértett a kamarával ab-
ban, hogy az érintett kör könyvvizsgálatának
minõsége megkülönböztetett figyelmet érde-
mel. 

A KKB a vizsgálat alapján indokoltnak tar-
totta a szabályozás és a gyakorlat szigorítá-
sát, különösen az ismételt meg nem felelés
esetén.3 Kérte a bizottság annak a könyv-
vizsgálónak soron kívüli ellenõrzését, aki az
elõzõ évi minõség-ellenõrzésen nem felelt
meg, de továbbra is szerepel a tõzsdei meg-
bízatással rendelkezõk listáján, valamint tá-
jékoztatást kért az ugyancsak nem megfelelt
minõsítéssel zárult másik könyvvizsgáló ellen
indított fegyelmi eredményérõl. (A kkt módo-
sítása csak 2011. július 1-jétõl teszi lehetõvé,
hogy a fegyelmi eljárás kezdeményezésérõl
a KKB indokolt esetben értesítse a Budapesti
Értéktõzsdét, illetve az érintett állami szervet.)
A további javaslatok között szerepelt a jelen-
leg még nem közérdeklõdésûnek számító,
de háromévenkénti ellenõrzésre kötelezett hi-
telintézetek és biztosítók könyvvizsgálói ellen-
õrzésénél a magasabb, korábban általáno-
san alkalmazott 90 százalékos megfelelési
arány visszaállítása. A kamara elvi akadályt
ugyan nem látott a javaslat elfogadásában,
azonban csak a közérdeklõdésre számot tar-
tók körének törvényi kiterjesztésekor tartja azt
idõszerûnek.4 Aggályosnak tartotta a bizott-
ság a 2009-ben elkezdett, a könyvvizsgáló
cégek belsõ ellenõrzési gyakorlatát vizsgáló
minõség-ellenõrzés (MER) eredménye és a
cégnél foglalkoztatott könyvvizsgálók egyedi
mintaválasztásán alapuló ellenõrzése közötti
összhang hiányát. A cégszintû ellenõrzés
célja megbizonyosodni arról, hogy a könyv-
vizsgáló cég megfelelõ politikákat és eljárá-
sokat vezetett be, minõség-ellenõrzési rend-
szere az elvárások szerint mûködik. Ezért ért-

13

KKB

KÖZFELÜGYELETI VIZSGÁLATOK, 
ÁTTEKINTÉSEK

2 Kkt 2. § E törvény alkalmazá-
sában
19. Közérdeklõdésre számot
tartó gazdálkodó:
a) az a gazdálkodó, amelynek

átruházható értékpapírjait
az Európai Gazdasági Tér-
ség valamely államának sza-
bályozott piacán kereske-
désre befogadták,

b) minden olyan, az a) pont ha-
tálya alá nem tartozó gaz-
dálkodó, amelyet jogsza-
bály közérdeklõdésre szá-
mot tartónak minõsít.

3 A kkt 2010. novemberben ál-
talánosan szigorodott e tekin-
tetben, a minõség-ellenõrzés
alapján elõírt kötelezettséget
nem teljesítõkkel szemben nem
lehetséges, hanem kötelezõ fe-
gyelmi eljárást indítani.

4 Amennyiben a hitelintézetek és
a biztosítók a KKB javaslatá-
nak megfelelõen közérdeklõdé-
sûnek minõsülnek, e kör minõ-
ség-ellenõrzésének közvetlen
irányítása a bizottság feladata
lesz.
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hetetlen, hogy a rendszerek kialakítása, mû-
ködésének ellenõrzése közel 100 százalé-
kosan megfelelt eredménnyel záruljon, mi-
közben elõfordul, hogy a cégben dolgozó
könyvvizsgáló megbízásai nem felelnek meg
a követelményeknek. A KKB javasolta az el-
sõ év tapasztalatainak elemzését és a szük-
séges intézkedések megtételét a kamarának.
A kamara elismerte az összhang hiányát, a
bevezetéssel együtt járó kezdeti nehézsége-
ket. Miután a felvetés a minõség-ellenõrzés
gyakorlatát nemcsak a kiemelt körre vonatko-
zóan, de általában is érintette, a bizottság
elengedhetetlennek tartja a módszertan to-
vábbfejlesztését és a következõ év tapaszta-
latainak elemzését. 

Nem sikerült a kamarai minõség-ellenõr-
zésnek elõrelépni a ráfordítások és azzal
arányban álló díjak megítélése tekintetében,
holott ennek ellenõrzése valamennyi jogsza-
bály szerinti könyvvizsgálatnál követelmény.
A könyvvizsgálók körében nem vált általá-
nossá a ráfordított óraszámok nyilvántartása,
megbízásonkénti összegzése. A piac jelenle-
gi telítettsége miatti árverseny és a versenyt
korlátozó (ezért tiltott) konkrét óradíjajánlá-
sok hiánya miatt a kamara a díjak megfele-
lõségének megítélésére nem vállalkozik. 

A fegyelmi eljárások vizsgálata

A fegyelmi eljárások dokumentumainak ta-
nulmányozása során a bizottság megállapí-
totta, hogy az etikai szabályzatban fegyelmi
következményekkel járó cselekményeket el-
követett könyvvizsgálóknál a vizsgált esetek
közel felénél a kamara nem alkalmazott
szankciókat, az ügy megszüntetõ vagy fi-
gyelmeztetéssel megszüntetõ határozattal zá-
rult. Kifogásolta a bizottság, hogy a függet-

lenségi és összeférhetetlenségi követelmé-
nyek megsértése (például könyvelés és
könyvvizsgálat ugyanazon cég részére) ese-
tén a kiszabott szankciók nincsenek arány-
ban a vétség súlyával. A fegyelmi bizottság
a kamarai tagot jellemzõen felmenti, ha az
összeférhetetlenséget megszüntette és hibá-
ját elismerte.

A bizottság más vizsgált ügyekben is eny-
hének tartotta a fegyelmi büntetéseket, ide-
értve a fegyelmi bizottság elsõfokú határoza-
tát a fellebbezési eljárásban enyhítõ elnöksé-
gi döntéseket is.

Aggályosnak tartotta a bizottság azt is,
hogy ha a kezdeményezõ külsõ hatóság, az
ügy lezárásáról a kezdeményezõ – jogsza-
bályi felhatalmazás híján – nem kaphat visz-
szajelzést. A hiányosságot a kkt 2010. no-
vemberi módosítása orvosolta és elõírta,
hogy az érintett állami szerv (PSZÁF, ÁSZ)
kezdeményezése alapján elrendelt fegyelmi
eljárást lezáró jogerõs határozatot meg kell
küldeni az érintett állami szerv részére. A ta-
pasztalatok alapján a bizottság további tör-
vénymódosítási javaslatokat is megfogalma-
zott a fegyelmi eljárások szigorítása tekinte-
tében.

Gyakran kell intézkedni a kamarának a
továbbképzési kötelezettséget elmulasztók-
kal szemben, amit a törvény fegyelmi vét-
ségnek minõsít. A pótlásra és annak elma-
radása esetén történõ szankcionálásra
azonban a kamarai szabályzat nem ír elõ
követendõ eljárást, miközben az alkalma-
zott gyakorlat nem egységes és inkább el-
nézõ. Hiányzott a szabályzatból az útmuta-
tás arra, ha a kamarai tag tartós távollét,
például diplomáciai szolgálat vagy képvi-
selõi megbízás miatt nem tud kötelezettsé-
gének eleget tenni. A felmentési kérelmek
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elõterjesztésérõl és a mentesítés eljárásáról
a kamara küldöttgyûlése a szakmai tovább-
képzési szabályzat módosításával 2010
decemberében határozott.

Különösen aggályosnak tartotta a bizott-
ság a fegyelmi vétség elkövetését és nem
megfelelõ szankcionálását a közérdeklõdés-
re számot tartó gazdálkodók könyvvizsgáló-
inál, mert az ilyen aránytalanság rossz ha-
tással lehet a kamara megítélésére, a könyv-
vizsgálat társadalmi elfogadottságára.

A nem közérdeklõdésû gazdálkodók
könyvvizsgálói kamarai 
minõség-ellenõrzésének áttekintése

Az áttekintés egyik célja annak megállapítá-
sa volt, hogy az éves tényszámok alapján
az elõírt hatéves gyakoriság teljesül-e. 

A 2009. december 31-i statisztika szerint
az aktív és ellenõrzésre kötelezett könyvvizs-
gálók száma meghaladja a 3300 fõt, ami
azt jelenti, hogy a közérdeklõdésre számot
tartó gazdálkodók könyvvizsgálóira elõírt
hároméves gyakoriságot nem számítva éven-
te 500–600 fõ ellenõrzésével kell számolni.
2008-ban 473, 2009-ben pedig 396 el-
lenõrzés történt. 

A könyvvizsgáló cégek belsõ minõség-el-
lenõrzési rendszere ellenõrzésének bevezeté-
sével az ellenõrzés tartalma bõvült. A minõ-
ség-ellenõrzés ettõl kezdve három részbõl
áll. A belsõ minõség-ellenõrzési rendszer fe-
lülvizsgálata mellett sor kerül a kiválasztott
megbízás ellenõrzésére, és mindezt kiegé-
szíti a pénzmosás és terrorizmus finanszíro-
zása megelõzésének és megakadályozásá-
nak ellenõrzése, nem kis feladatot adva ez-

zel a minõségellenõröknek és a közigazga-
tási hatósági határozatot elõkészítõ admi-
nisztrációnak. Az eredmények összehasonlí-
tásakor az elõzõ évhez képest jelentõs elté-
rések nem voltak. 

A kamara által 2009-ben végzett 396 minõ-
ség-ellenõrzésbõl 27 nem megfelelt, 89 pedig
megjegyzéssel megfelelt minõsítéssel zárult.
A könyvvizsgáló cégek belsõ minõség-ellen-
õrzési rendszerét 370 esetben vizsgálták,
amibõl azonban csak 9 nem felelt meg és
további 21 kapott megjegyzéssel megfelelt
minõsítést. 

Hasonlóan a közérdeklõdésre számot tar-
tó gazdálkodók könyvvizsgálói 2009. évi
kamarai minõség-ellenõrzésének vizsgálata
(lásd 12 oldal) megállapításaihoz, ebben a
körben is tapasztalható volt a konzisztencia
hiánya a cég rendszere és az annak mûkö-
dését bizonyító megbízás szintû ellenõrzésé-
nek eredménye között. Az összhang szüksé-
gességére az egyeztetések során a bizott-
ság felhívta a kamara figyelmét. 

A költségvetési minõsítésû könyvvizsgálók
speciális minõség-ellenõrzési kérdõívének
áttekintése

A kamarai minõség-ellenõrzések színvona-
lát jelentõsen befolyásolja az alkalmazott,
standardizált követelményrendszer, szak-
mai szóhasználattal élve: a minõség-ellen-
õrzési kérdõív. Az elmúlt évek során a spe-
cialitásokat tükrözõ kérdõívek választéka 
tovább bõvült, egyebek között a hitelintézetek,
biztosítók, pénztárak, befektetési vállalko-
zások, speciális kérdõíveivel. A költségveté-
si minõsítéssel rendelkezõ könyvvizsgálók

15

KKB

KÖZFELÜGYELETI VIZSGÁLATOK, 
ÁTTEKINTÉSEK

KKB-beszÆmol�__2011.qxd  2011.10.04.  9:24  Page 15



minõség-ellenõrzésének tapasztalatait a 
bizottság 2009-ben vizsgálta és megállapí-
tásait az elõzõ évi beszámolóban nyilvá-
nosságra hozta. A tapasztalatok alapján a
bizottság az újonnan bevezetett speciális
költségvetési kérdõív elemzésével is foglal-
kozott. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a
költségvetési szervek könyvvizsgálata az
„általános” gazdálkodóktól eltérõ, azt meg-
haladó kockázatot hordoz, és ennek tükrö-
zõdnie kell a minõség-ellenõrzés követelmé-
nyeiben is. Ennek alapján kifogásolta a 
bizottság, hogy a kamara az éves beszá-
molót készítõk, valamint a közérdeklõdésre
számot tartó gazdálkodók könyvvizsgáló-
inak ellenõrzésére szolgáló követelmény-
rendszerhez képest a költségvetési szektor-
ban egyszerûbb, kevesebb szempontból 
álló kérdõívet használ. A szakértõi közre-
mûködéssel lefolytatott áttekintés a speciális
követelményrendszer kidolgozásának té-
nyét pozitívan értékelve javasolta a kérdõív
tartalmának felülvizsgálatát, különös tekin-
tettel arra is, hogy a költségvetési szervek-
nél végzett könyvvizsgálat minõségét nem-
csak a könyvvizsgálati standardokhoz, 
hanem a vonatkozó jogszabályokban sze-
replõ további követelményekhez is viszonyí-
tani kell.

Az áttekintés eredményérõl és a javaslatok-
ról a bizottság elnöke írásban is a tájékoztat-
ta a kamara elnökét, amit szakértõi szintû
egyeztetés követett a kamara és a bizottság
között. A javaslatokkal a kamara költségve-
tési tagozatának rendezvénye is foglalko-
zott. A kamara elnöke írásban jelezte, hogy
2010. szeptember 15-ig megtörténik a költ-
ségvetési kérdõívek felülvizsgálata és átdol-
gozása. A kamara költségvetési tagozata a
bizottsági észrevételeket, javaslatokat hasz-

nosítva a költségvetési szervek könyvvizsgá-
latának költségvetési útmutatójához kapcso-
lódóan átdolgozta a minõség-ellenõrzési kér-
dõívet, de az új kérdõív jóváhagyása még
nem történt meg.

A kamarai tag könyvvizsgálókra vonatkozó
etikai szabályrendszer áttekintése

A könyvvizsgálókkal szembeni bizalom meg-
határozó tényezõje a szakmai tudás mellett
az erkölcsi tisztaság, a szigorú etikai követel-
mények teljesítése. Nem véletlen, hogy a
könyvvizsgálók világszervezete, az IFAC ál-
tal kidolgozott, rendszeresen karbantartott
etikai kódex világszerte nagy megbecsülés-
nek örvend és általános normarendszerként
funkcionál. A közfelügyeletek folyamatos fel-
adata az etikai szabályok megfelelõségének
értékelése és a könyvvizsgálók magatartásá-
nak figyelemmel kísérése. 

A bizottság a fegyelmi eljárások tapaszta-
latai alapján szükségesnek tartotta, hogy át-
tekintse a kamarai tagokra vonatkozó aktu-
ális etikai szabályrendszert is. A szakértõi
közremûködéssel készült áttekintés kiterjedt
az IFAC etikai kódexe hazai hasznosulásá-
ra.5 Az etikai normarendszer szabályozása
sajátos annyiban, hogy a kkt és az arra
épülõ kamarai szabályzat a hazai jogalko-
tás sajátosságait követve elvi és azokat rész-
letezõ tételes elõírásokat rögzít az uniós el-
várásokhoz igazodva, az IFAC etikai kóde-
xe azonban csak elvi szabályokat tartalmaz
és gyakorlati példákat ad a végrehajtásra.
Az alapelvek között nincs ellentmondás, de
az összehasonlítást az eltérõ szabályozási
kultúra nehezíti. Eltérést jelent az, hogy a ka-
mara etikai szabályzata csak a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
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5 A kamarai elõírások a kamara
IFAC-tagságából adódóan
nem lehetnek enyhébbek a
nemzetközi kódexnél és a ha-
zai jogszabályokban, kamarai
szabályzatokban nem rende-
zett kérdések tekintetében köz-
vetlenül az IFAC elõírásait kell
alkalmazni.
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kenység magatartási szabályaival és azok
megsértése esetén követendõ eljárással fog-
lalkozik, miközben az IFAC etikai kódexe a
bizonyosságot nyújtó és a bizonyosságot
nem nyújtó szolgáltatások között húzza meg
a határvonalat. További eltérés az, hogy mi-
közben az IFAC szabályai a kamara egész
tagságára (beleértve a szüneteltetõ státusz-
szal bírókat is) vonatkoznak, az etikai sza-
bályzat csak az aktív könyvvizsgálók szabá-
lyait összegezi. Ebbõl következõen a jog-
szabály szerinti könyvvizsgálatot nem, de a
kkt szerinti további szolgáltatásokat ellátó
(átvilágítás, átalakulás, adó-, számviteli ta-
nácsadás, igazságügyi könyvszakértõi tevé-
kenység stb.) szüneteltetõ kamarai tagokkal
(üzleti életben dolgozó könyvvizsgálókkal)
szemben a kamarának nincs jogosultsága
eljárni. A szabályozás továbbfejlesztésénél
ennek a szempontnak a figyelembevételét
javasolta a KKB. 

Hiányolta a bizottság, hogy a kamarai eti-
kai szabályzat – a korábbi gyakorlattal ellen-
tétben – nem tartalmaz elõírást az önérdek
veszélyeztetésére olyan esetben, amikor az
adott ügyféltõl (csoporttól) származó díj a díj-
bevétel magas részarányát teszi ki. Szüksé-
gesnek tartotta továbbá az etikai, kiemelten
a függetlenségi, összeférhetetlenségi követel-
mények oktatásának napirenden tartását, te-
kintettel a módosított IFAC etikai kódex
2011. januári hatályba lépésére is.

Az átláthatósági jelentések kamarai 
ellenõrzési tapasztalatainak áttekintése

A téma 2010-ben is napirenden volt, és
az eredmények továbbra sem kielégítõek.
A bizottság célja volt meggyõzõdni arról,
hogy a kamara hogyan ellenõrizte az át-

láthatósági jelentés készítésére kötelezet-
teknél a feladat teljesítését. A kamara nyil-
vántartása a tõzsdei társaságok könyvvizs-
gálóiról nem volt pontos. A kamara 67
gazdálkodó 25 könyvvizsgálójától (könyv-
vizsgáló cégtõl) kért információt az átlát-
hatósági jelentések elérhetõségérõl, de a
beérkezett nemleges válaszok okát és in-
dokoltságát nem vizsgálta. Az elkészült 
jelentések (18) formális ellenõrzése azt
mutatta, hogy azok a törvényi elõírások-
nak megfelelnek. 

Általános tapasztalat, hogy a könyvvizs-
gálók (könyvvizsgáló cégek) transzparen-
ciájának bizonyítékát szolgáltató jelentések
nehezen találhatók meg a könyvvizsgálók
(könyvvizsgáló cégek) honlapján, továbbá
a következõ évek jelentései felülírják a ko-
rábbiakat. Törvényi elõírás és kamarai útmu-
tatás hiányában továbbra is bizonytalanság
van a tekintetben, hogy amennyiben a
könyvvizsgáló megbízatása a tõzsdei cég-
nél lejárt, a jelentéstételi kötelezettség mikor
szûnik meg. A bizottság javasolta a kama-
rának a nyilvántartási és ellenõrzési rend-
szer teljes körûvé tételét és a kötelezettségü-
ket nem teljesítõk elmarasztalását. 

A nemzetközi könyvvizsgálati standardok
fordításának áttekintése

A könyvvizsgálati irányelvben elhatározott
célnak, azaz a nemzetközi könyvvizsgálati
standardok egységes uniós bevezetése ter-
vének megfelelõen 2009-ben befejezõdött
a jogszabály szerinti könyvvizsgálatra vo-
natkozó (200–700 számcsoportba tarto-
zó), átdolgozott, illetve újrafogalmazott
standardok hivatalos, az Európai Bizottság
Belsõ piaci igazgatósága által koordinált
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fordítása, amit a KKB több alkalommal vé-
leményezett. A folyamat – ahogy arról a bi-
zottság 2009-es beszámolója hírt adott –
kellõ idõben lezárult. A magas színvonalú
munkáért a bizottság elismerését fejezte ki
a kamarának. A korábbi gyakorlattól eltérõ-
en a hazai sajátosságok nem épülhettek be
a magyar nyelven közzétett nemzetközi
standardok szövegébe, hanem azok ösz-
szegzésére önálló magyar nemzeti könyv-
vizsgálati standard született, amelynek füg-
gelékében jelentek meg a lefordított nem-
zetközi standardok. 

Miután a standardok kialakítása és elfoga-
dása a kkt alapján a bizottság értékelésének
tárgya, a szigorúan vett jogszabály szerinti
könyvvizsgálat standardjai mellett vizsgálni
és értékelni kell a Magyarországon alkalma-
zásra elfogadott további nemzetközi stan-
dardok fordítását is azok változása esetén.
2010-ben a különleges megbízásokra vo-
natkozó standardok (800, 805 és 810-es
témaszám) fordítása vált aktuálissá, amit a
bizottság a szokásos rendben véleményezett
és észrevételei figyelembevételével a kama-
rának elfogadásra ajánlott. Emellett véle-
ményt nyilvánított a bizottság a standardok
hatálybalépésével kapcsolatban is.  

A szakmai továbbképzési rendszer 
áttekintése

A bizottság minden évben foglalkozik a fele-
lõsségi körébe tartozó témák között a könyv-
vizsgálók kötelezõ továbbképzésével. Ezen
belül is különös figyelmet kap a könyvvizsgá-
lói módszertan alapját képezõ átdolgozott
és újrafogalmazott standardok oktatása. 
A továbbképzés oktatóinak felkészítésén va-
ló részvétel, valamint a tananyag bizottsági
ülésen való áttekintése kiegészült a bizottsá-
gi tagok helyszíni tapasztalatszerzésével. 

A bizottság a változásokat bemutató tananya-
got megfelelõnek találta, de fenntartásokat fo-
galmazott meg a továbbképzés több éve válto-
zatlan, hagyományos formájának hatékonysá-
gával kapcsolatban. A minõség-ellenõrzés ta-
pasztalatait is figyelembe véve felvetõdött az ok-
tatást követõ, a megfelelõ tudás megszerzéséig
ismételhetõ számonkérés bevezetése, amelyre
az e-learning jó lehetõséget adna. A bizottság
támogatja a kamara törekvéseit egy, a standar-
dok elsajátítását célzó erõteljesebb és célirányo-
sabb továbbképzési rendszer érdekében. Amíg
a könyvvizsgálók standardokkal kapcsolatos
ismeretei nem kielégítõk, addig a módosítások
oktatása sem hozhat megfelelõ eredményt.
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A folyamatos tájékozódás alapfeltétel a bi-
zottság törvényben megszabott feladatai el-
látásához. Ez jelenti az elektronikus informá-
ciók – beleértve a kamarai honlapon megje-
lentek – figyelemmel kísérését, de fontos sze-
rep jut a személyes kapcsolatoknak, a pénz-
ügyi beszámolásban érintettekkel való talál-
kozásnak. Ellentétben néhány uniós és har-
madik ország gyakorlatával, nincs közvetlen
„panaszvonal”, ahol a gazdálkodók vagy
az érintett magánszemélyek közvetlenül beje-
lentést tehetnek a közfelügyeleti hatóságnak
a könyvvizsgálattal, illetve könyvvizsgálójuk-
kal kapcsolatban és kérhetik panaszuk kivizs-
gálását. Adva van azonban a kkt-ban is a le-
hetõség a bizottság közvetlen vizsgálatára,
illetve a bizottság a számviteli szabályozá-
sért felelõs miniszterhez vagy a kamara elnö-
kéhez fordulhat, amennyiben megkeresést
kap a piaci szereplõktõl. Erre minden évben
van példa. (Részletek A bizottsághoz
érkezett bejelentések és megkeresések
fejezetnél.)

Az év során a bizottság több alkalommal
is találkozott a kamarai tisztségviselõkkel. 
A kamara szakmai alelnöke az újraszövege-
zett, átdolgozott nemzetközi könyvvizsgálati
standardok magyarországi bevezetésérõl
adott tájékoztatást. 

A minõség-ellenõrzési bizottság elnöke
visszatérõ „vendége” a bizottságnak, abból
következõen, hogy a minõségbiztosítás fi-
gyelemmel kísérése a közfelügyeleti munka
középpontjában áll. Az év során ebben a té-
mában végzett vizsgálatok, a folyamatos
monitoring feladatát jól kiegészíti a bizottsá-
gi elnöknek az elõzõ évi kamarai minõség-
ellenõrzésekrõl adott tájékoztatása és a ta-
pasztalatok megvitatása. 

A tájékozódás és információcsere fontos

eszköze a kamarai rendezvényeken, konfe-
renciákon való részvétel, esetenként – a ka-
marai felkérésnek eleget téve – elõadás a
közfelügyeletrõl, a KKB tevékenységrõl, meg-
állapításairól és álláspontjáról.

Ugyancsak rendszeres a találkozás a ka-
mara pénz- és tõkepiaci tagozatának elnö-
kével, akitõl a bizottság közvetlenül értesül a
tagozat célkitûzéseirõl, megvitatja a közös
feladatokat. A korábbi megállapodásnak
megfelelõen a tagozat növekvõ figyelmet for-
dít a közérdeklõdésûnek minõsülõ tõzsdei
cégek könyvvizsgálóira. 

A közérdeklõdésre számot tartó vállalkozá-
sok könyvvizsgálóival való találkozás szem-
pontjából meghatározó jelentõségûek a
pénz- és tõkepiaci rendezvények. Az elmúlt
év során ismét lehetõség nyílt arra, hogy a
bizottság képviselõi a tagozat rendezvénye-
in ismertessék a közfelügyelet tapasztalatait
és felhívják a figyelmet az érintett kör könyv-
vizsgálóinak speciális elvárásaira. 

A KKB az elmúlt évben is képviseltette ma-
gát a minõségellenõrök kétnapos továbbkép-
zésén.

Az Európai Bizottság 2010 októberében
vitaanyagot, úgynevezett zöld könyvet adott
közre Könyvvizsgálati politika: a válság ta-
nulságai címmel, amelyhez várta a könyv-
vizsgálat jövõjében érdekelt szervezetek,
személyes hozzászólását. A téma jelentõsé-
gére való tekintettel a bizottság munkameg-
beszélést szervezett, amelyre meghívta a ha-
zai könyvvizsgálói piac húsz legnagyobb
cégének vezetõjét, valamint a kamara tiszt-
ségviselõit. A megbeszélés tapasztalatai
hasznosultak a zöld könyvre adott bizottsági
véleményben, amely mindenki számára elér-
hetõ a kamara, illetve a minisztérium honlap-
ján keresztül.  

TÁJÉKOZÓDÁS, 
INFORMÁCIÓCSERE
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A bizottság meghatározó hazai partnere a
kamara és a számviteli-könyvvizsgálati sza-
bályozásért felelõs minisztérium.

A közfelügyeleti szervezetekkel kapcsola-
tos uniós elvárásnak megfelelõen a közfel-
ügyeletnek nemcsak a szakmai szervezettõl,
de a kormányzattól is függetlennek kell len-
nie. Ez azonban nem zárja ki, sõt a felada-
tok kapcsolódásából és a közfelügyeleti fel-
adatkörök hazai szabályozásából adódóan
szükségszerûvé is teszi az együttmûködést.

A kamarával az intézményes és a személyes
kapcsolatok a bizottság megalakulása óta fo-
lyamatosak és kiegyensúlyozottak, a kamara
partner a közfelügyeleti feladatok ellátásában. 

A bizottság az alkalomhoz igazodó gyako-
risággal együttmûködik a könyvvizsgálat tör-
vényességi felügyeletét ellátó Nemzetgazda-
sági Minisztériummal. Az elmúlt év során erre
alkalmat szolgáltattak a bizottság által kezde-
ményezett törvénymódosítások, valamint azon
nemzetközi találkozók (PCAOB, ICAEW),
ahol a látogatók mind a minisztériumot, mind
a bizottságot felkeresték és könyvvizsgálat
szabályozását érintõ kérdésekrõl tárgyaltak. 

A bizottság a minisztérium kezdeményezé-
sére képviseltette magát az adminisztráció
csökkentésére indított kormányprogrammal
kapcsolatos szakértõi megbeszélésen. 

Kapcsolatfelvételt kezdeményezett a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletével is, és képvise-
lõi megbeszélést folytattak a felügyelet könyv-
vizsgálattal kapcsolatos tapasztalatairól, vala-
mint a közérdeklõdésre számot tartó gazdálko-
dók könyvvizsgálóinak minõségbiztosításáról. 

A bizottság véleményt kért a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyelete, valamint az Állami
Számvevõszék elnökétõl a közérdeklõdésre
számot tartó gazdálkodók köre kiterjesztése
tárgyában. Mindkét hatóság egyetértett a kör

bõvítésében. Ugyancsak megkereste a bizott-
ság a pénz- és tõkepiaci szereplõk szabályo-
zásában érdekelt szakmai szervezeteket is,
ahonnan szintén pozitív választ kapott.

A bizottság nemzetközi kapcsolatai megfe-
lelõ ütemben fejlõdnek. A közfelügyeletek
európai csoportja, az EGAOB, illetve a köz-
felügyeletek nemzetközi fóruma, az IFIAR
munkájában való részvétel segíti a nemzet-
közi kapcsolatépítést, amellyel a KKB a lehe-
tõségeihez mérten él is. 

A nemzetközi érdeklõdés és a kapcsolatok
megélénkülése jellemezte az elmúlt évet. Ez
megnyilvánult a külföldi delegációk látogatá-
sában is.

Magyarországra látogatott az USA közfel-
ügyeleti hatósága, a PCAOB delegációja,
amely a személyes kapcsolatfelvétel mellett a
nála regisztrált magyar könyvvizsgáló cégek-
nél tervezett inspekció idõzítésérõl és lebo-
nyolításáról tárgyalt.6 Ennek feltétele, hogy a
harmadik ország közfelügyeleti rendszerét az
Európai Bizottság megfelelõnek nyilvánítsa és
lehetõséget adjon a viszonossági alapon mû-
ködõ megállapodás megkötésére. Tekintettel
arra, hogy az Európai Bizottság a PCAOB
megfelelésérõl 2010 második felében hatá-
rozott és a hazai törvénymódosítás is csak
novemberben hatalmazta fel a KKB-t a meg-
állapodás megkötésére7, a magyar cégek el-
lenõrzésére a PCAOB közremûködésével el-
sõ ízben 2011-ben kerülhet sor. A megálla-
podás elõkészítése a PCAOB és a bizottság
között folyamatban van. 

Magyarország uniós elnöksége elõkészítése-
ként az Egyesült Királyság kormányzatának
és könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóságá-
nak képviselõi is felkeresték a KKB-t, és érdek-
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6 A Sarbanes–Oxley-törvény sze-
rint az USA tõzsdéin szereplõ
cégeket csak a nála regisztrált
könyvvizsgáló cégek auditál-
hatják. A regisztrációval járó
kötelezettség az is, hogy a
PCAOB ellenõrzi a könyvvizs-
gáló cég tevékenységét.

7 Korábban a kkt a kamara ke-
zébe adta ezt a hatáskört, de
az USA közfelügyeleti hatósá-
ga nem mûködhet együtt szak-
mai szervezettel.
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lõdtek a hazai piac, a könyvvizsgálat és
azon belül is a közérdeklõdésre számot tartó
gazdálkodók könyvvizsgálóinak ellenõrzése
felõl. A megbeszélésen világossá vált, hogy
a zöld könyv által felvetett fõbb kérdésekben
(a könyvvizsgálati piaci koncentrációja, a
nem könyvvizsgálati szolgáltatások tilalma
stb.) a vélemények közel állnak egymáshoz.
A delegáció segítséget, személyes tapaszta-
latcsere-lehetõséget ajánlott a közérdeklõdés-
re számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói
független minõségellenõrei felkészítéséhez. 

Budapestre látogatott és a KKB elnökével is
tárgyalást folytatott a 134 000 tagot szám-
láló angliai és walesi könyvvizsgálók inté-
zetének (ICAEW) regionális igazgatója. 
A magyarországi könyvvizsgálói közfel-
ügyelet és a minõségbiztosítás témakör-
ében adott tájékoztatás mellett a megbe-
szélés fõ témája a független minõség-ellen-
õrzési rendszer elõkészítése volt. Az
ICAEW képviselõje ugyancsak segítséget
ajánlott a független minõségellenõrök felké-
szítéséhez egy, a témában érdekeltek szá-

mára szervezendõ munkamegbeszélés
(workshop) megtartásával.

A bizottság meghívására a szlovák könyv-
vizsgálói közfelügyeleti hatóság, az UDVA
delegációja járt Magyarországon 2010-
ben. Az azonos irányelv eltérõ implementá-
ciójából eredõ eltérések8 mellett a megol-
dandó feladatokban sok az azonosság. 
A közérdeklõdésre számot tartó gazdálko-
dók szabályozása és könyvvizsgálóinak
közvetlen közfelügyeleti minõség-ellenõrzé-
se tapasztalatai a bizottság törvénymódosí-
tó javaslatai elõkészítésében hasznosultak.

A bizottság 2010-ben is képviseltette ma-
gát a PCAOB éves konferenciáján. A ta-
nácskozáson való részvételt indokolja a köz-
felügyeletek egyenértékûsége és a könyv-
vizsgáló cégek független inspekciós rend-
szerével kapcsolatos nemzetközi elvárások
és tapasztalatok megismerése, továbbá a
harmadik országok közfelügyeletének elfo-
gadásával kapcsolatban 2010-ben meg-
hozott uniós döntést követõen várható ha-
zai PCAOB-s ellenõrzés. 
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8 Az UDVA, szemben a KKB-val,
önálló jogi személy, hivatali
apparátussal és több bizottság-
gal, a kamara mellett mintegy
800 egyéni könyvvizsgáló és
230 könyvvizsgáló cég fel-
ügyeletét látja el.
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A kkt, valamint a számviteli törvény szerint a
kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgá-
ló cégnek, illetve a vállalkozónak a KKB fe-
lé az indok megjelölésével be kell jelenteni,
amennyiben a könyvvizsgáló megbízása le-
mondással vagy visszahívással megszûnt. 

A bizottság ülésein a titkárság rendszere-
sen tájékoztatást adott a könyvvizsgáló le-
mondásával, visszahívásával kapcsolatos
bejelentésekrõl és döntött az esetleges kiegé-
szítõ információk beszerzésének szükséges-
ségérõl. 

A bizottsághoz 2010-ben a 2009. évhez
képest lényegesen kevesebb, összesen 470
könyvvizsgált társasággal kapcsolatosan ér-
kezett bejelentés. 

A bejelentések – könyvvizsgált társaságok-
ra vonatkozó, megjelölt indok szerinti – meg-
oszlását a következõ ábra részletezi. 

A 470 könyvvizsgált társaságból 124-nél
(26,38 százalék) értékhatár-változás miatt
szüntették meg a könyvvizsgálói szerzõdést,
amely a 2009. évi megoszlási adathoz ké-
pest 2,01 százalékpontos növekedést jelent.

A 2009. évhez viszonyítva szintén maga-
sabb részarányt képviseltek azon bejelenté-
sek, amelyeket a megbízónál bekövetkezett
változás indokolt, így például átalakulás,
csõdeljárás-felszámolás, végelszámolás, a
forgalom jelentõs csökkenése, illetve az ügy-
vezetés váltása. Ezen bejelentéstípusnál 1,7
százalékpontos növekedés figyelhetõ meg.    

Jelentõs, egyenként 7–8 százalék közötti
részarányt mutattak azon bejelentések, ame-
lyeket az ügyfél együttmûködésének hiánya,
a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett
változások, közös megegyezés, díjazással
kapcsolatos vagy a könyvvizsgálónál jelent-
kezõ problémák, illetve egyéb érvek támasz-
tottak alá. A díjazással kapcsolatos indokok,

mint például a díjmegállapodás hiánya, a
díjfizetés elmaradása, illetve „olcsóbb”
könyvvizsgáló választása abszolút mérték-
ben csökkent 2009-hez képest, a megoszlá-
si adatokat nézve azonban 0,96 százalék-
pontos növekedés tapasztalható. Hasonló a
helyzet a könyvvizsgáló leterheltsége, egész-
ségügyi állapota, illetve felkészültsége hiá-
nyának okán tett bejelenésekkel kapcsolat-
ban is. 

Rendkívül jelentõs, 11,59 százalékpontos
csökkenés figyelhetõ meg azon bejelentések-
nél, ahol nem a szerzõdéses jogviszony fel-
mondása miatt érkezett bejelentés, hanem
például azért, mert a szerzõdés lejárt vagy
nem került aláírásra.

Szintén jelentõsebb, 3,84 százalékpon-
tos csökkenés figyelhetõ meg a nem megfe-
lelõ indokkal vagy indok nélkül tett bejelen-
téseknél. Az indok nélküli bejelentéseknél
hiánypótlásra felhívó levelek kerültek kikül-
désre. A bizottság továbbra is fontosnak
tartja, hogy az indoknak nem minõsülõ
tényt közlõ bejelentéseknél ne csak a követ-
kezményt, de a felmondás valódi okát is
megismerje és kizárja a közérdeket veszé-
lyeztetõ helyzetek lehetõségét, vagy éppen
fényt derítsen arra.

Az uniós irányelv és ennek megfelelõen a
számviteli törvény által sem elfogadhatónak
minõsített véleményeltérést nem jelentettek a
bizottságnak. 

Ezen túlmenõen idõrõl-idõre érkeznek jog-
értelmezési kérdések is, amelyeket a bizott-
ság az illetékes minisztériumhoz továbbít.

Volt olyan megkeresés, amelyben a könyv-
vizsgáló a vele szemben lefolytatott kamarai
fegyelmi eljárás kapcsán a KKB közvetlen
vizsgálatát kérte. Tekintettel arra, hogy a bi-
zottság csak a jogszabályi kötelezettségen
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alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe
vevõk érdekét veszélyeztetõ helyzet feltárása
érdekében folytathat közvetlen vizsgálatot
és az ügy, a feltárt tényállásnak megfelelõ-
en nem minõsült ilyennek, a kérést visszauta-
sította. 

Érkezett más kamarai fegyelmi üggyel kap-
csolatos panaszbeadvány is, amit illetékes-
ségbõl a törvényességi felügyeletet ellátó mi-
nisztériumhoz kellett továbbítani. 

Kapott a bizottság olyan megkeresést is,
amelynek alapján fegyelmi eljárást kezde-
ményezett a kamaránál, de volt olyan pa-
naszbeadvány, ahol sem a bizottság, sem a
kamara, sõt a mérlegképes könyvelõk nyil-
vántartását vezetõ minisztérium sem jogosult
eljárni, tekintettel arra, hogy a bepanaszolt
személy nincs regisztrálva könyvvizsgálóként
vagy mérlegképes könyvelõként. Ilyenkor a
polgári peres eljárás jelent megoldást.

Elõfordult, hogy a megbízó a könyvvizsgá-
ló együttmûködési hajlandóságának hiánya
miatt tett panaszt, de volt arra is példa, hogy
a bizottságnak a cégbíróságra kellett továb-
bítania a könyvvizsgáló megkeresését a be-
számolóban feltüntetett, a könyvvizsgáló sze-
repére vonatkozó valótlan adat miatt. 
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A kkt által meghatározott általános célok a
mûködés negyedik évére sem változnak. 
A bizottság törekvése, hogy hozzájáruljon
a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység átláthatóságá-
hoz, ellenõrizhetõségéhez, és ezen keresz-
tül segítse a közérdek megfelelõ érvényesü-
lését. A könyvvizsgálói törvény 2010. évi
módosítása következtében azonban a ko-
rábbiakhoz képest új hangsúlyok jelentkez-
nek a következõ évi munkában.

A kkt-ban nevesített és visszatérõen jelent-
kezõ feladatok mellett 2011 legfontosabb ki-
hívása a közérdeklõdésre számot tartó gaz-
dálkodók jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyv-
vizsgálók, könyvvizsgáló cégek minõségbiz-
tosítási rendszerének kiépítése a kamarával
közösen és a KKB közvetlen irányítása mel-
lett megvalósuló ellenõrzések megkezdése
lesz. A rendszer kialakításával kapcsolatos
feladatok, beleértve a független ellenõrzés
feltételeinek megteremtését, 2011 elsõ félé-
vében esedékesek. A törvényi szabályozás
értelmében a független ellenõrökkel végzett
minõség-ellenõrzés az eddiginél szorosabb
együttmûködést igényel a kamara és a bizott-
ság között. A független ellenõrök felkészíté-
sében a KKB támaszkodhat más közfelügye-
leti hatóság, illetve nemzetközi továbbképzõ
intézmény – a jelen beszámolóban is említett
– ajánlatára. A minõség-ellenõrzéssel kap-
csolatos elõzetes munkálatokat követõen a
konkrét ellenõrzések 2011 második felében
kezdõdhetnek.

Ugyancsak új feladatot jelent a kkt módo-
sítása következtében a más államok illetékes
hatóságaival való együttmûködés feltétel-
rendszerének megteremtése és a már ismert
együttmûködési igények kezelése. Az egyes

harmadik országok, mint például az Ameri-
kai Egyesült Államok közfelügyeleti hatósá-
gával folytatott együttmûködés kereteinek ki-
alakítása a 2011. évi bizottsági munka
egyik hangsúlyos pontja lesz.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálói köz-
felügyeleti tevékenység súlypontja a gazda-
ság szereplõi számára nagyobb kockázatot
hordozó, illetve a nemzetgazdaság mûködé-
se szempontjából meghatározó jelentõségû
vállalkozások, a bizottság továbbra is szor-
galmazza a közérdeklõdésre számot tartó
gazdálkodói kör jogszabályi bõvítését. A ja-
vaslat elsõsorban a hitelintézetekre, biztosí-
tókra vonatkozik, de az ismert pénzügyi ne-
hézségek miatt megfontolást érdemelnek az
állami nagyvállalatok és az önkormányzatok
is. A bizottság 2011-ben ismételten javasol-
ni fogja az illetékes miniszternek a közérdek-
lõdésre számot tartó gazdálkodók körének
kibõvítését.
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