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ELÕSZÓ

AKönyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság beszámolójának
célja a pénzügyi beszámolás szabályozásában, eredmé-
nyében érdekelt partnerek, a piaci szereplõk tájékoztatá-

sa a könyvvizsgálatra vonatkozó elõírások végrehajtásában
végzett közfelügyeleti bizottsági tevékenység eredményérõl, a
vizsgálatok, a folyamatos áttekintés és tájékozódás során tett
megállapításokról. A 2009-es év a bizottság mûködésének má-
sodik éve volt.

A közfelügyeleti rendszer célja változatlan: hozzájárulni a piacgazdaság mûködéséhez, a
könyvvizsgálói jelentéssel ellátott pénzügyi beszámolók hitelességével kapcsolatos bizalom
erõsítéséhez. Ezt várják el tõlünk a könyvvizsgálói közfelügyeletre vonatkozó, elveiben egy-
séges, globális és európai uniós követelmények, miközben a közfelügyelet intézményi, szer-
vezeti keretei az egyes államokban eltérõ megoldásokat mutatnak. Jól érzékelhetõ, hogy a
tõkepiacok nyitottsága a közfelügyeleti rendszer kereteiben, fõ irányultságában erõsödõ har-
monizációt, a könyvvizsgálói szakmától, szakmai szervezetektõl független közfelügyeletek
között pedig fokozottabb együttmûködést igényel. 

Általános elvárás, hogy a könyvvizsgálói közfelügyelet figyelmének középpontjában a
gazdaság vérkeringését alapvetõen befolyásoló, úgynevezett közérdeklõdésre számot tartó
gazdálkodók (tõzsdei társaságok, bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások stb.) pénzügyi
beszámolása álljon. A piac kiemelt szereplõinek stabilitása, nyilvános pénzügyi információi-
nak könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott hitelessége nélkülözhetetlen eszköze a gazda-
ság mûködésének. Erre a felismerésre erõsített rá a napjainkban is tartó gazdasági válság.
Nincs ez másképp Magyarországon sem.

A beszámoló nyilvánossága a figyelemfelhívást is szolgálja. A könyvvizsgálói közfelügye-
leti rendszer akkor éri el célját, ha a rendszer mûködésének tapasztalatai beépülnek a sza-
bályozásba, hasznosulnak a végrehajtás folyamatában és a továbbfejlesztésre irányuló szán-
dékok kellõ támogatást kapnak az érintett szakmai szervezetektõl, a szabályozó, ellenõrzõ
hatóságoktól. 

Budapest, 2010. március 

Miklós László,
a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság

elnöke
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AKönyvvizsgálói Közfelügyeleti Bi-
zottságot (bizottság vagy KKB) a
2006/43/EK-irányelv rendelkezései

értelmében, a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
maráról, a könyvvizsgálatról, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007.
évi LXXV. törvény (kkt) hozta létre 2008. ja-
nuár 1-jétõl. Ez a törvény határozza meg a
bizottság feladatait és mozgásterét a közfelü-
gyeleti funkciók ellátásában. 

Feladat- és hatáskörét a kkt-t módosító
2009. évi CXVI. törvény a közfelügyeleti
funkciók nemzetközi vonatkozásai gyakorlá-
sában és az Európai Unión kívüli harmadik
országokkal való kapcsolattartás tekintetében
tovább pontosította. Az uniós szabályoknak
való teljes megfelelés érdekében azonban a
kkt további módosítására van szükség.

A héttagú bizottság – amely független a
könyvvizsgálói szakmától, illetve a Magyar
Könyvvizsgálói Kamarától (kamara vagy
MKVK) – munkáját a Pénzügyminisztérium ál-
tal biztosított titkárság és a 2009-ben pályá-
zati úton kiválasztott néhány fõs szakértõi há-
lózat segíti. 

Tekintettel arra, hogy a közfelügyelet ha-
táskörébe tartozó egyes területek – a könyv-
vizsgálói tevékenység végzésének engedé-
lyezése, a kamarai nyilvántartások vezeté-
se, a könyvvizsgálati és minõség-ellenõrzé-
si standardok, az etikai elõírások, a szak-
mai továbbképzési rendszer és a minõség-
biztosítási rendszer, továbbá a fegyelmi el-
járások – a kamara feladatát képezik, a ka-
marával való együttmûködés nemcsak tör-
vényi kötelezettség, hanem a munkameg-
osztásból eredõ szükségszerûség is a bi-
zottság számára.

A bizalomerõsítés fontos eszköze a nyilvá-
nosság. A bizottság saját hatáskörben kiala-

kított ügyrendje, munkaterve, valamint éves
beszámolója nyilvános, az interneten keresz-
tül bárki számára hozzáférhetõ. 

Tevékenységének középpontjában a könyv-
vizsgálat minõségbiztosítása áll. A közfel-
ügyelet további részelemei (a nyilvántartási
rendszer, a nemzetközi könyvvizsgálati stan-
dardok bevezetése, a továbbképzési és a fe-
gyelmi rendszer) a piac által megkívánt minõ-
ségû, megbízható könyvvizsgálat feltételeit és
biztosítékát jelentik. 

A bizottság munkamódszere a könyvvizs-
gálók, a kamara munkájának folyamatos fi-
gyelemmel kisérése mellett a vizsgálat, az át-
tekintés és a tájékozódás. A munkatervben
meghatározott témákra irányuló vizsgálatok a
kamara által rendelkezésre bocsátott informá-
ciók teljes körû vagy mintavételen alapuló
elemzését, értékelését jelentik. 

A közfelügyeleti funkció végrehajtása so-
rán gyakorolt áttekintés módszere a megis-
merés mélységét és kiterjedését illetõen kü-
lönbözik az egy-egy témában végrehajtott
vizsgálattól. Az áttekintés magában foglalja
a kamarai tagsággal együtt járó kötelezettsé-
gekre vonatkozó szabályozás megismerését,
azok teljesítésére alkalmazott rendszerek mû-
ködésének értékelését. Az áttekintés – a vizs-
gálatokkal ellentétben – nem minden eset-
ben zárul a kamara elnöke felé megfogalma-
zott javaslatokkal. Annak eredményei, követ-
keztetései vagy a késõbbi vizsgálatokban,
vagy a folyamatos kapcsolattartás, a kama-
rai tisztségviselõkkel folytatott információcse-
re útján hasznosulnak.

A bizottság 2009. évi tevékenysége és
megállapításai a következõkben foglalhatók
össze.

A könyvvizsgálat a hiteles pénzügyi beszá-
molás nélkülözhetetlen eszköze. Magyaror-
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szágon a könyvvizsgálók és a könyvvizsgá-
ló cégek tevékenysége az uniós elvárások-
hoz igazodóan szabályozott. A 2008-tól
hatályba lépett kkt több új követelményt állí-
tott fel a szakmával szemben, amelyek tükrö-
zõdnek a könyvvizsgálók szakmai szerveze-
te, a kamara munkájában is. A következõ té-
makörökben a bizottság részérõl végrehaj-
tott vizsgálatok, áttekintések és megállapítá-
sok a nemzetközi és hazai elvárásoknak va-
ló megfelelést és a könyvvizsgálat iránti biza-
lom növelését szolgálják. 

A költségvetési minõsítésû könyvvizsgá-
lók elõzõ évi kamarai minõség-ellenõr-

zése tapasztalatainak vizsgálata alapján a
bizottság felhívta a kamara figyelmét a spe-
ciális minõsítést igénylõ megbízásoknál (az
önkormányzatok mellett a bank, biztosító,
befektetési vállalkozás stb.) jelentkezõ, az
átlagosnál nagyobb kockázatra. Szükséges-
nek tartotta, hogy a speciális ismeretek irán-
ti igény tükrözõdjön a kamara szabályzata-
iban, eljárásaiban és javasolta, hogy a ka-
marai minõség-ellenõrzés során alkalmazott
kiválasztási rendszer adjon prioritást a minõ-
sítéshez kötött megbízásoknak. A bizottság
szükségesnek tartja a téma napirenden tar-
tását.

Vizsgálta a bizottság a kamarai fegyel-
mi rendszer mûködését, a szakmai és

etikai szabályok megsértõivel szembeni eljá-
rások miatt lefolytatott fegyelmi eljárások ta-
pasztalatait. A bizottság úgy ítélte meg, hogy
a fegyelmi eljárások során kiszabott szankci-
ók számos esetben nincsenek összhangban a
feltárt tényekkel és az elkövetett vétség súlyá-
val. Különösen vonatkozott ez az összeférhe-
tetlenségi követelmények megsértõire és a

közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók
(tõzsdei társaságok) könyvvizsgálóival szem-
ben alkalmazott fegyelmi büntetésekre. A bi-
zottság szerint a fegyelmi vétség és annak
szankcionálása közötti aránytalanság ronthat-
ja a kamara külsõ megítélését és a könyvvizs-
gálatról kialakult képet, ezért úgy ítéli meg,
hogy a kamarának következetesen nagyobb
szigort kellene tanúsítani a fegyelmi vétségek
elkövetõivel szemben. Megfontolandó a fe-
gyelmi vétségekre vonatkozó jogszabályi hát-
tér megerõsítése is.

A tagfelvételi eljárás és a kamarai nyil-
vántartási rendszer tárgyában 2008-

ban lefolytatott vizsgálat megállapításai,
javaslatai és azokra adott kamarai vála-
szok alapján 2009-ben a bizottság utó-
vizsgálatot tartott, amely megállapítás nél-
kül zárult.

Elsõ ízben került sor 2009-ben a kkt ál-
tal biztosított közvetlen vizsgálati lehe-

tõség alkalmazására a bizottság részérõl.
Az indokoltságot a nagy sajtóvisszhangot ki-
váltó eset, a MÁV Általános Biztosító Egye-
sület tevékenységi engedélyének visszavoná-
sa és a gazdasági bûncselekmények gyanú-
ja miatt elindított nyomozás szolgáltatta. Mi-
közben a könyvvizsgálat módszerét, minõsé-
gét a kamarai minõség-ellenõrzés vizsgálta,
a KKB közvetlen vizsgálata arra keresett vá-
laszt, hogy a könyvvizsgáló tájékoztatási kö-
telezettségének esetleges elmaradása közre-
játszott-e a helyzet kialakulásában. A bizott-
ság úgy ítélte meg, hogy a könyvvizsgáló a
megbízó, valamint a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete (PSZÁF vagy felügyelet)
felé fennálló tájékoztatási kötelezettségeinek
eleget tett. 
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A KKB a vizsgálatok mellett áttekintette
a kamarai szakmai továbbképzési

rendszer mûködését és javaslatot tett a szak-
mai továbbképzés koncepcionális átgondo-
lására, távlati képzési tematika kidolgozásá-
ra. A bizottság javasolta a korszerû tovább-
képzési formák (például e-learning) beveze-
tését, az igazolt önképzés rendszerbe állítá-
sát, valamint a gyakorlati alkalmazhatóság
fontosságát a kötelezõ témakörök kidolgozá-
sánál.

A nemzetközi könyvvizsgálati standar-
dok tervezett uniós befogadása kap-

csán az Európai Bizottság elõírta a független
nemzeti közfelügyeletek közremûködését a
megújult nemzetközi standardcsomag fordí-
tásának felülvizsgálatában. A kamara elvé-
gezte az átdolgozott, átszerkesztett, illetve
megújult standardok fordítását és lektorálá-
sát, a bizottság pedig felülvizsgálta azokat
és véleményezés után egyetértett a fordítás
szövegével. 

A közérdeklõdésre számot tartó gaz-
dálkodók könyvvizsgálói számára elõ-

írt, évente nyilvánosságra hozandó átlátható-
sági jelentés eddigi folyamatát áttekintve a
bizottság megállapította, hogy az arra köte-
lezett könyvvizsgálók (könyvvizsgáló cégek)
jelentõs része nem tett eleget kötelezettségé-
nek, a kamara pedig nem alakította ki idõ-
ben az ellenõrzés rendszerét. A bizottság a
kamarával történt többszöri egyeztetés után
sürgette a 2008-as elmaradt és rövidesen
esedékes 2009-es évre vonatkozó jelentések
ellenõrzésének elvégzését és 2010. elsõ fél-
évi munkaterve szerint vizsgálja az átlátható-
sági jelentések ellenõrzésének gyakorlatát és
eredményét. 

A bizottság a folyamatos tájékozódás,
információcsere során évközben ellen-

véleményt nyilvánított a kamara elnökségé-
nek a szüneteltetõ tagok továbbképzési köte-
lezettségének csökkentésére irányuló javasla-
tával szemben, amely végül lekerült az elnök-
ség napirendjérõl. Folytatódott a kamarai
tisztségviselõk személyes meghallgatásának
sorozata a tárgyév során. A megbeszélések
javították a bizottság tagjainak informáltsá-
gát és lehetõséget adtak a kamarával együtt-
mûködésben megoldandó tennivalók megvi-
tatására. A közfelügyelettel érintett feladatok-
ban jelen lévõ munkamegosztáshoz további
segítséget jelentett a kamarai pénz- és tõke-
piaci tagozat rendezvényein, a minõségel-
lenõrök továbbképzésén, valamint a kama-
rai konferenciákon való részvétel. 

Az év során a bizottság munkamegbe-
szélést szervezett a közérdeklõdésre

számot tartó gazdálkodók könyvvizsgáló-
inak részvételével, a számukra elõírt szigo-
rúbb követelmények tudatosítása érdekében.
Ezen a workshop-on a kamara is képviseltet-
te magát.

Az év során három alkalommal is szük-
ségessé vált, hogy a bizottság nyilvá-

nos közleményt jelentessen meg közérdekû
témákban a könyvvizsgálók jobb tájékozta-
tására. A könyvvizsgálati díjak nyilvánosság-
ra hozatala, a PCAOB, azaz az USA könyv-
vizsgálói közfelügyeleti hatósága megkere-
sése a nála regisztrált hazai könyvvizsgáló
cégek tervezett ellenõrzésével kapcsolatban,
valamint a könyvelést végzõ szolgáltató „ja-
vaslatára” történõ könyvvizsgálóváltás füg-
getlenséget veszélyeztetõ esetei szolgáltatták
az indokot a közlemény kiadására. A bizott-
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ság álláspontja szerint a PCAOB számára
az uniós egyenértékûség deklarálásáig az
ellenõrzés elõkészítésére szolgáló informáci-
ók nem adhatók át, a könyvelõ „javaslatára”
történõ könyvvizsgálócsere pedig a függet-
lenség szempontjából aggályos és nem
megengedett.

A bizottság fontosnak tartja a jogsza-
bály szerinti könyvvizsgálatban érde-

kelt felügyeleti szervekkel, hatóságokkal,
szakmai szövetségekkel való kapcsolat szé-
lesítését. 

A nemzetközi kapcsolatok megfelelõ
ütemben fejlõdnek. Az intézményes

kapcsolat központjában a közfelügyeletek
nemzetközi csoportja, az EGAOB, valamint
a közfelügyeletek nemzetközi fóruma, az
IFIAR munkájában való részvétel áll. E mellett
a bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri
más uniós tagállamok közfelügyeleti rendsze-
reinek mûködését, és személyes találkozást
kezdeményezett a szlovák közfelügyeleti ha-
tósággal. 

A bizottsághoz az év során két jogértel-
mezéssel kapcsolatos kérdés, valamint

a könyvvizsgáló magatartásával kapcsolat-
ban hat panaszbejelentés érkezett. Az elõ-
zõeket hatáskör hiányában a Pénzügyminisz-
tériumhoz, míg az utóbbiak közül egyet – fe-
gyelmi eljárás kezdeményezésének javasla-
tával – a kamarához továbbította a bizott-
ság.

A kkt elõírásai szerint a könyvvizsgáló
lemondását, visszahívását be kell jelen-

teni a bizottságnak. 2009-ben 718 könyv-
vizsgált céggel kapcsolatban érkezett beje-

lentés, amelynek közel egynegyede még
mindig a könyvvizsgálati értékhatár emelésé-
hez kapcsolódott. Arányaiban ugyan nem
jelentõs, de számottevõen növekedett a
könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatos viták
miatti felmondás. Változatlanul magas az in-
dok nélküli vagy nem megfelelõ indokkal alá-
támasztott felmondások, visszahívások miatti
bejelentések száma, amelyekhez a bizottság
hiánypótlással próbál további információkat
szerezni. Az uniós irányelv és a hazai tör-
vény alapján egyaránt elfogadhatatlannak
minõsített szakmai véleményeltérés mindösz-
sze három alkalommal szerepelt a szerzõdés
megszüntetésének indokaként. 

A bizottság 2010. évi általános célkitû-
zései között kiemelt helyen szerepel a

könyvvizsgálói törvény módosításának kez-
deményezése a közfelügyelet nemzetközi el-
fogadhatósága és az uniós elõírásoknak va-
ló teljes megfelelés érdekében. A közfel-
ügyelet alá tartozó tevékenységek tekinteté-
ben szükség van a közfelügyeleti bizottság
uniós irányelvben elõírt végsõ felelõsségének
deklarálására. További törvénymódosítást
igényel a jelenleg csak a tõzsdei társaságok-
ból álló, közérdeklõdésnek kitett gazdálko-
dók körének bõvítése, valamint ezen kör
könyvvizsgálói számára a független, közfel-
ügyeleti bizottság irányítása alatt mûködõ mi-
nõség-ellenõrzési (inspekciós) rendszer beve-
zetése. 
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Aközfelügyeleti feladatokat és azok el-
látásának feltételeit 2008. január 1-
jétõl a 2006/43/EK könyvvizsgálói

irányelv alapján született törvény, a kkt sza-
bályozza. Eszerint a bizottság vizsgálja és
értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rend-
szer részelemeit, 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 vonatko-
zó nemzeti standardok kialakítását, elfo-
gadását,

� a szakmai továbbképzési rendszer és a
minõségbiztosítási rendszer mûködését,

� a fegyelmi eljárásokat,
� más államok hatóságaival folytatott

együttmûködést.
A bizottság felelõsségi körét érintõen kiegé-

szítést jelentett a kkt-nek a 2009. évi CXVI.
törvénnyel hatályba lépett és a KKB által kez-
deményezett módosítása, amely a könyvvizs-
gálói irányelv azon rendelkezését ültette át a
magyar jogszabályba, miszerint az Európai
Bizottság határozatával összhangban a
könyvvizsgálói munkaanyagok csak kérelem-
re, együttmûködés keretében adhatók át
olyan, az EGT-n kívüli harmadik állam hatósá-
gának, amelyet az Európai Bizottság határo-
zata megfelelõnek nyilvánított. 

További kiegészítést jelent az, hogy – te-
kintettel a bizottság és a kamara közötti mun-
kamegosztásra a közfelügyeleti funkciók ellá-
tásában – a nemzetközi együttmûködésre fel-
jogosított kamara a más államok megkeresé-
sérõl, illetve intézkedéseirõl a KKB-t folyama-
tosan tájékoztatni köteles.

A törvénymódosítások szükséges, de nem
elégséges mértékûek voltak a bizottság véle-
ménye szerint. A hazai szabályozás a
könyvvizsgálati közfelügyelet mûködésére
vonatkozó uniós elõírásoknak való teljes
megfelelés, a szakmától független közfel-
ügyelet végsõ felelõssége és a minõségbizto-
sítás rendszere tekintetében további módosí-
tást igényel.

A bizottság személyi összetétele változat-
lan, azonban a korábban is kisebbségben
lévõ, gyakorló könyvvizsgálónak számító
kamarai tagok közül – a szakmától való
függetlenség megerõsítése érdekében – ket-
ten az év során kiléptek a kamarából.
2009 végére a hét tagból álló bizottság-
ban egyetlen ténylegesen gyakorló könyv-
vizsgáló maradt. 

A bizottság – élve a törvény által biztosí-
tott lehetõséggel – a kkt 189. §-ában fog-
lalt közfelügyeleti feladatok ellátásához
szükséges, kétévente megújítandó szakér-
tõi lista összeállítására az év elején felhí-
vást tett közzé. A bizottság négy fõ jelent-
kezését fogadta el meghatározott idõtar-
tamra, akik nevét ugyancsak nyilvánosság-
ra hozta.

Az év során elsõ ízben a könyvvizsgálók
kötelezõ továbbképzésének ellenõrzése kap-
csán került sor a szakértõk igénybevételére. 

A bizottság a kkt elõírásainak megfelelõen
az ügyrendjérõl saját hatáskörben dönt. Az év
során két alkalommal módosította ügyrendjét.
A módosított ügyrend az egyéb, kötelezõen
nyilvánosságra hozott információkkal együtt a
honlapokon elérhetõ: 
�a www.mkvk.hu oldalon a Közfelügyelet, 
�a www.penzugyminiszterium.hu oldalon 
a Könyvvizsgálói Közfelügyelet fülre kattintva.
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Akönyvvizsgálói közfelügyelet funkció-
jának megfelelõen a bizottság az év
során folyamatosan figyelemmel kísér-

te a könyvvizsgálat nemzetközi és hazai sza-
bályrendszerének változásait, a piaci folya-
matokat, tájékozódott a kamara tevékenysé-
gérõl és mindezek alapján vizsgálta, áttekin-
tette, értékelte a közfelügyelettel érintett rész-
területeket.

A bizottság tevékenységének súlypontját a
felelõsségi körébe tartozó témákban indított
vizsgálatok jelentik. Ezekrõl a minden év de-
cember 31-ig nyilvánosságra hozott munka-
terv elõre tájékoztatást ad. A vizsgálatok
egy-egy témában a kamara rendelkezésére
álló számítógépes és papíralapú informáci-
ók tételes áttekintését, elemzését és értékelé-
sét jelentik, jellemzõen véletlenszerûen vagy
célzottan kiválasztott minta alapján. 

A munkaterv nyilvánosságán túlmenõen a
bizottság minden vizsgálat indítása elõtt érte-
sítette a kamara vezetését és kérte a szüksé-
ges dokumentumok, információk rendelke-
zésre bocsátását. A kérésnek a kamara fõtit-
kári hivatala maradéktalanul eleget tett.

A költségvetési minõsítésû 
könyvvizsgálók 2008. 
évi kamarai minõség-ellenõrzése
tapasztalatainak vizsgálata

A 2009-es munkatervnek megfelelõen a
KKB napirendre tûzte a költségvetési minõsí-
tésû könyvvizsgálók 2008-ban lefolytatott
kamarai minõség-ellenõrzése tapasztalatai-
nak vizsgálatát. A költségvetési intézmények
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálatának minõség-ellenõrzésére vonat-
kozó speciális követelményrendszert jelentõ
kérdõívet a kamara elnöksége csak 2009-

ben fogadta el, ezért a 2008-as minõség-el-
lenõrzést az érintett körben még az általános
szempontok szerint végezték. A bizottság en-
nek ellenére szükségesnek tartotta a vizsgá-
latot, hogy képet alkothasson a nemzetgaz-
daságban jelentõs szerepet betöltõ és nem
kis kockázatot hordozó önkormányzati gaz-
dálkodás független ellenõrzését végzõ
könyvvizsgálók munkájának színvonaláról. 
A kiemelt figyelmet indokolta a költségvetési
minõsítésû könyvvizsgálók regisztrációjában
és a továbbképzési kötelezettségben 2008-
tól bevezetett változás is.1 A vizsgálatot min-
tavételezés alapján, a kamara által átadott
minõség-ellenõrzési dokumentációt (kitöltött
kérdõíveket, értékelõlapokat, határozatokat
stb.) értékelve végezte a KKB.

A vizsgálat tapasztalatait összegezve fel-
hívta a kamara figyelmét nemcsak a költség-
vetési minõsítésû, hanem általában a minõsí-
téssel rendelkezõ könyvvizsgálók megbízói
körében rejlõ nagyobb kockázatokra.2

A bizottság szükségesnek tartja azt is,
hogy a speciális ismeretek iránti elvárások
tükrözõdjenek a kamara szabályzataiban,
eljárásában, beleértve a minõség-ellenõrzés
rendszerét, figyelemmel a minõsítési jogkö-
rök gyakorlása miatt jelentkezõ meg-
növekedett felelõsségre. 

A bizottság a kamarának megfontolásra
ajánlotta, hogy a minõség-ellenõrzés alkal-
mával az ellenõrzésre kijelölt megbízások ki-
választásánál az eddigi szempontokon túl-
menõen kapjanak prioritást a minõsítéshez
kötött megbízások. 

A bizottság indokoltnak tartotta, hogy a
kamara a költségvetési minõsítésû könyvvizs-
gálók kötelezõ speciális továbbképzésén for-
dítson figyelmet az ellenõrzési szempontok
egységes értelmezésére és az eddigi minõ-
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1 Azzal egyidejûleg, hogy a
pénzügyi minõsítési hatáskörök
a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletétõl a kamarához ke-
rültek, a költségvetési minõsítés
megszerzésének feltételrend-
szerét is azokkal megegyezõ
módon szabályozta a kkt.

2 A minõsítés azt jelenti, hogy a
nagyobb kockázatot hordozó
gazdálkodók (például önkor-
mányzatok, bankok, biztosítók,
nyugdíjpénztárak) jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálatát csak a kkt-ben sza-
bályozott további feltételeknek
megfelelõ, külön névjegyzék-
ben szereplõ könyvvizsgálók
láthatják el.



ség-ellenõrzési megállapítások visszacsatolá-
sára, hasznosítására.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési minõ-
sítésû könyvvizsgálók döntõ többségénél a
speciális kérdõív kidolgozása elõtt az általá-
nos szempontok szerint végzett a kamara mi-
nõség-ellenõrzést és a kiválasztott mintában
csak elvétve szerepelt önkormányzat vagy
költségvetési intézmény, a bizottság megfon-
tolásra ajánlotta a kamarának a jelenlegi
hatéves ellenõrzési ciklus rövidítését a költ-
ségvetési minõsítéssel rendelkezõ könyvvizs-
gálóknál.

A bizottság 2010-ben is foglalkozni kíván
a költségvetési minõsítésû könyvvizsgálók mi-
nõség-ellenõrzésével.

A fegyelmi rendszer mûködése, 
az eljárások tapasztalatainak 
vizsgálata

A szakmai és etikai szabályok megsértõivel
szembeni eljárások szabályozása és azok
érvényesítése meghatározó képet ad egy
szakma önszabályozó erejérõl. Ezért is tar-
totta szükségesnek a bizottság, hogy mûkö-
dése második évében foglalkozzon a ka-
mara fegyelmi rendszerének mûködésével,
megvizsgálja a fegyelmi eljárások tapasz-
talatait.

A bizottság a következtetéseit a 2008. ja-
nuár 1. és 2009. június 1. közötti idõszak
fegyelmi bizottsági jegyzõkönyveinek és a
szúrópróbaszerûen kiválasztott esetek doku-
mentációinak (fellebbezések, határozatok)
tételes áttekintése alapján vonta le, majd ja-
vaslatait továbbította a kamara elnökének.
Információt kért a KKB a „nem megfelelt”
eredménynyel zárult minõség-ellenõrzések
következményérõl is, valamint azoknak a fe-

gyelmi eljárásoknak a kimenetelérõl, amelye-
ket a kötelezõ továbbképzési elõírásokat
nem teljesítõkkel szemben indított a kamara. 

A bizottság úgy ítélte meg, hogy a fegyel-
mi eljárások során kiszabott szankciók szá-
mos esetben nincsenek összhangban a fel-
tárt tényekkel és a könyvvizsgáló vétségének
súlyával. Ezt különösen az összeférhetetlen-
ségi követelmények megsértõinél és a közér-
deklõdésre számot tartó gazdálkodók (a je-
lenlegi elõírások szerint: a tõzsdei forgalma-
zók) könyvvizsgálóinál találta aggályosnak.
A vétség és annak szankcionálása közötti
aránytalanság rossz hatással lehet a kamara
külsõ megítélésére, a könyvvizsgálat társa-
dalmi elismertségére. A megállapítást a ka-
mara vitatta, de a bizottság továbbra is úgy
ítéli meg, hogy a kamarának következetesen
nagyobb szigort kellene tanúsítania a fegyel-
mi vétségek elkövetõivel szemben. Megfon-
tolandó a fegyelmi vétségekre vonatkozó
jogszabályi háttér megerõsítése is.
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Javasolta a bizottság, hogy a fegyelmi el-
járások során fordítsanak fokozott figyelmet
a minõsítéssel rendelkezõ könyvvizsgálók
ellen tett bejelentésekre, és súlyos vétség
esetén – ahogy azt a kkt is tartalmazza –
alkalmazzák a minõsítés megvonásának
szankcióját is. A kamara egyetértett azzal,
hogy a minõsítéssel rendelkezõk által elkö-
vetett fegyelmi vétség nagyobb figyelmet
igényel. Megoldásként igazságügyi könyv-
szakértõk számára kiírt pályázat alapján kí-
vánják kiválasztani azokat a szakértõket,
akiket a bejelentések kivizsgálásánál alkal-
mazni fognak. 

Kialakult gyakorlat, hogy amennyiben a
könyvvizsgáló munkájával kapcsolatos pa-
nasz érkezik a kamarához, a fegyelmi bizott-
ság rendkívüli minõség-ellenõrzést kér az el-
járás megindításakor. A bizottság véleménye
szerint a fegyelmi bizottság döntését segíte-
né, ha ilyen esetben a minõségellenõr a tel-
jes körû minõség-ellenõrzés lefolytatásán kí-
vül az adott panasszal is foglalkozna és ki-
alakítaná véleményét. A kamara úgy nyilat-
kozott, hogy a jövõben minõség-ellenõrzés
helyett az elõzõekben említett szakértõi kör
segítségét kívánja igénybe venni a konkrét
panaszok kivizsgálásakor. 

A tagfelvételi eljárás 
és a kamarai nyilvántartási rendszer
utóvizsgálata

A KKB 2008-ban vizsgálta a kamara gya-
korlatát a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló tevékenység végzésének engedélyezé-
sérõl és a kamarai nyilvántartások vezetésé-
rõl. A vizsgálat eredményeként a bizottság
az észrevételeit a kamara elnökének tudo-
mására hozta. A fõbb észrevételek és a ka-

mara álláspontjának lényege, a javaslatok
elfogadása, illetve az ellenvélemény fenn-
tartása a KKB 2008. évi nyilvános jelenté-
sében olvasható.

Az utóvizsgálat a könyvvizsgáló cégek
nyilvántartásba vétele, a státuszmódosítások,
a könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek
nyilvántartásból való törlése, valamint a mi-
nõsítések odaítélése szabályosságának el-
lenõrzésére irányult. Áttekintésre került a nyil-
vántartási rendszerben azoknak az intézke-
déseknek a végrehajtása is, amelyekre a ka-
mara a 2008-as vizsgálatot követõen ígére-
tet tett. A bizottság további intézkedést nem
tartott szükségesnek. 

Közvetlen vizsgálat

A KKB a jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe ve-
võk érdekeit veszélyeztetõ helyzet feltárása,
kialakulásának megelõzése érdekében köz-
vetlen vizsgálatot is végezhet a kkt szerint.
Ilyen volt 2009-ben a meglehetõsen nagy
sajtóvisszhangot kiváltó MÁV Általános Biz-
tosító Egyesület ügye.3

Bár a PSZÁF tájékoztatója és sajtónyilatko-
zatai nem utaltak a könyvvizsgáló érintettsé-
gére, a felügyelet rendkívüli minõség-ellenõr-
zés lefolytatását kérte a kamarától a MÁV
ÁBE könyvvizsgálójánál.

A KKB a rendelkezésére álló információk
alapján úgy ítélte meg, hogy fennáll a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálati szolgáltatást igénybe vevõk érdekének
veszélyeztetése, ezért a helyzet feltárására a
kamarai minõség-ellenõrzésen túlmenõen
közvetlen vizsgálatot is indított. 

A KKB vizsgálatának célja az volt, hogy a
bizottság meggyõzõdhessen arról, vajon a
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3 Mint ismeretes, a MÁV Általá-
nos Biztosító Egyesület több
éve húzódó mûködési problé-
máit követõen a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF) visszavonta az egye-
sület tevékenységi engedélyét. 
A PSZÁF ezt megelõzõen vizs-
gálatot rendelt el, figyelemmel
az egyesületnél gazdasági
bûncselekményekre utaló ese-
mények miatt folyó nyomozás-
ra is. 

KÖZFELÜGYELETI VIZSGÁLATOK, 
ÁTTEKINTÉSEK



könyvvizsgáló hibáztatható-e a MÁV ÁBE te-
vékenységi engedélyének visszavonásához
vezetõ helyzet kialakulásában, amelynek kö-
vetkezményei az egyesületi tagoknak, a biz-
tosítottaknak is anyagi kárt okoztak.

A közvetlen vizsgálat nem irányult a könyv-
vizsgálat módszerének ellenõrzésére, arra a
szakértõvel (aktuáriussal) megerõsített kama-
rai minõség-ellenõrzés volt hivatott. A vizsgá-
latot a bizottság a könyvvizsgáló által ren-
delkezésre bocsátott dokumentumok áttanul-
mányozásával folytatta le, kiemelten kezelve
azt, hogy a könyvvizsgáló eleget tett-e a
megbízó, valamint a felügyelet felé fennálló
tájékoztatási kötelezettségeinek. A bizottság
úgy ítélte meg, hogy ennek a kötelezettségé-
nek a könyvvizsgáló eleget tett. 

A szakmai továbbképzési rendszer 
mûködésének áttekintése

Tekintettel a folyamatos szakmai továbbkép-
zés4 fontosságára, a bizottság 2009-ben is
áttekintette a rendszer mûködését és adott
évi gyakorlatát.

A képzési gyakorlat alaposabb megisme-
résére lehetõséget nyújtott az, hogy ebben a
témában került sor elsõ alkalommal a szakér-
tõk foglalkoztatására. A kamara rendelke-
zésre bocsátotta a kötelezõ továbbképzések
ütemtervét, amely alapján a KKB kiválasztot-
ta az ellenõrzés alá kerülõ oktatási helyszíne-
ket. A bizottság négy szakértõ bevonásával
15 alkalommal ellenõrizte a központi temati-
kával szervezett 8 órás továbbképzéseket. 
A szakértõk jelentése kiterjedt a kijelölt té-
mák, az oktatási anyagok, az oktatók, vala-
mint a szervezés értékelésére. 

Tekintettel a helyszíni ellenõrzések kiterjedé-
sére, valamint a szakértõi munkára, az áttekin-

tés eredményét a bizottság elnöke írásos javas-
latban összegezte a kamara elnöke részére. 

A bizottság úgy ítélte meg, hogy szükség
lenne a szakmai továbbképzés rendszerének
koncepcionális átgondolására, távlati képzé-
si tematika kidolgozására, amely központi
irányítás és ellenõrzés mellett figyelembe ve-
szi a hagyományos oktatáson túli lehetõsé-
geket (például e-learning), illetve lehetõséget
ad az igazolt önképzés elismerésére is. Ez
utóbbi érdekében a törvény módosítása is
megfontolandó. A központilag meghatáro-
zott témaköröknél a gyakorlati alkalmazható-
ságnak kellene fokozott hangsúlyt kapnia, to-
vábbá indokolt lenne a minõség-ellenõrzési
tapasztalatok rendszeres visszacsatolása az
egyes témák kidolgozása során. Felhívta a
bizottság a kamara elnökének figyelmét az
elõadók felkészültségében mutatkozó egye-
netlenségekre és javasolta a kiválasztási
szempontok átgondolását, valamint az okta-
tói felkészítés módszereinek korszerûsítését. 

A könyvvizsgálati standardok 
kidolgozásának, elfogadásának 
áttekintése

A könyvvizsgálat szakmai követelményrend-
szerét a könyvvizsgálati standardok jelentik. 
A magyar standardok – azok 2000-tõl kezdõ-
dõ bevezetése és folyamatos korszerûsítése
óta – a könyvvizsgálók világszervezete, az
IFAC által kidolgozott nemzetközi könyvvizs-
gálati standardok (ISA) fordításán alapulnak.
A nemzetközi könyvvizsgálati standardok fordí-
tása és adaptálása, bevezetése, valamint fo-
lyamatos oktatása a kamara feladata. A jövõ-
ben várhatóan a nemzetközi standardok köve-
tése már nem tagállami elhatározás, hanem
uniós döntés lesz. Az általános uniós alkalma-
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4 A szakmai továbbképzés célja,
hogy a könyvvizsgálók a mun-
kájuk végzéséhez naprakész,
magas színvonalú, korszerû el-
méleti ismeretekkel, továbbá
az ismeretek gyakorlati alkal-
mazására vonatkozó képessé-
gekkel rendelkezzenek. Évente
16 kreditpontot érõ továbbkép-
zésen kell részt venni vala-
mennyi könyvvizsgálónak. Eb-
bõl négy kreditet egységes te-
matikával szervezett nyolc órás
továbbképzésen kell megsze-
rezni, míg a továbbit szabad
választással kell teljesíteni.
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zással kapcsolatos célokat a 2006/43/EK
könyvvizsgálói irányelv fektette le.5

Az Európai Bizottságnak az eljárásra, a
nemzeti fordításra és felülvizsgálatra vonatko-
zó elõírásait követve a fordítás Magyarorszá-
gon is szabályozott rendben halad. A jog-
szabály szerinti könyvvizsgálatra vonatkozó
standardok tagállami fordításának határidejé-
re, 2009. december 31-re a magyar fordí-
tás, lektorálás befejezõdött. 

Az egységes uniós eljárási rendnek megfe-
lelõen a bizottság a fordítás szakaszaihoz
igazodóan az év során több menetben átte-
kintette a kamarától kapott lektorált változato-
kat, és észrevételeit írásban osztotta meg az
MKVK-val. Az írásos észrevételek és a szemé-
lyes egyeztetés alapján a javasolt korrekciók
egy része elfogadást nyert, míg másokra a
kamara válaszában magyarázatot adott. Mi-
után a szakmai standardok kialakítása és el-
fogadása a közfelügyeleti rendszer részele-
meként a bizottság vizsgálatának és értékelé-
sének tárgya, a bizottság egyetértését fejezte
ki a fordítással kapcsolatban. A feladat még
nem ért véget. A továbbiakban az Európai
Bizottság fordításért felelõs fõigazgatósága a
konzisztencia szempontjából ellenõrzi a fordí-
tást és konzultál az adott közfelügyelet által
tagállami szinten kijelölt szakértõvel. 

Az átláthatósági jelentések 
közzétételére és kamarai ellenõrzésére
vonatkozó gyakorlat áttekintése

A közérdeklõdésre számot tartó gazdálko-
dók könyvvizsgálói (könyvvizsgáló cégei)
számára új kötelezettséget jelentett az elsõ
ízben 2008-ban indult üzleti évet érintõ átlát-
hatósági jelentés elkészítése és annak a mér-
legfordulónapot követõ három hónapon be-

lüli közzététele a könyvvizsgáló (könyvvizs-
gáló cég) honlapján. Az átláthatósági jelen-
tés tartalmát a kkt tételesen meghatározza. 
A jelentés ellenõrzése – a könyvvizsgálók
egyéb, kkt-ban meghatározott kötelezettségei
teljesítéséhez hasonlóan – a kamara felada-
ta. A feladatról a KKB a kamara tisztségvise-
lõivel több alkalommal egyeztetett és sürgette
az ellenõrzés rendszerének kialakítását. 
A kamara fõtitkári hivatala az év során a
könyvvizsgáló cégek honlapján elérhetõ nyil-
vános információk alapján felmérte ugyan a
teljesítést, aminek eredményérõl a KKB-t is tá-
jékoztatta, de a 2008-ról készült átláthatósá-
gi jelentések teljes körûségének és tartalmá-
nak ellenõrzése nem történt meg.

Az átláthatósági jelentések közzétételérõl
készült kamarai tájékoztatás alapján annyi
megállapítható volt, hogy az érintett könyv-
vizsgálók jelentõs része nem tett eleget köte-
lezettségének. 

Az áttekintés eredményeként a KKB írás-
ban jelezte a kamara elnökének, hogy szük-
ségesnek tartja az elmaradt 2008-as, vala-
mint a rövidesen esedékes 2009-es évre vo-
natkozó jelentések mielõbbi ellenõrzését és
a rendszeres ellenõrzés feltételeinek megte-
remtését.

A bizottság szerint az átláthatósági jelen-
tések ellenõrzését éves gyakorisággal, lehe-
tõleg a közzétételi határidõt követõ belátha-
tó idõn (három hónapon) belül a kamarának
el kell végezni és a nem megfelelõ teljesítés
miatt a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni. A bizottság a 2010. elsõ félévi mun-
katerve szerint vizsgálni fogja a 2008. évi
elmaradt és a rövidesen esedékes 2009.
évre vonatkozó átláthatósági jelentések ka-
marai ellenõrzésének gyakorlatát és ered-
ményét.
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5 Az irányelv felhatalmazta az
Európai Bizottságot, hogy dön-
tést hozzon a nemzetközi
könyvvizsgálati standardok eu-
rópai uniós alkalmazásra törté-
nõ befogadásáról. A befoga-
dást követõen a jog szerinti
könyvvizsgálók és könyvvizsgá-
ló cégek csak az Európai Bi-
zottság által elfogadott nemzet-
közi könyvvizsgálati standardo-
kat használhatják.



Abizottság a nyilvános határozatok, a
kamara honlapján és a hírlevélben
megjelent információk, a kamara tiszt-

ségviselõivel folytatott személyes megbeszé-
lések útján folyamatosan tájékozódik a ka-
marának a közfelügyeleti funkciókkal érintett
tevékenységérõl. 

Amennyiben a bizottság olyan információ-
ról szerez tudomást, amely a felelõsségi kö-
rébe tartozó közfelügyeleti feladatok ellátá-
sát érinti, akkor közvetlen kapcsolatfelvételt
kezdeményez, és véleményét haladéktalanul
közli a kamara elnökével.

Ilyen eset fordult elõ 2009-ben a szakmai
továbbképzési rendszer mûködésével kapcso-
latban, a kamara elnökségének a szüneteltetõ
tagok továbbképzési kötelezettségének csök-
kentésére irányuló javaslata kapcsán. A ka-
marai elnökségi elõterjesztést – figyelemmel
arra, hogy a szüneteltetõ tagságból aktív tag-
ságba bármikor, további feltétel teljesítése nél-
kül vissza lehet lépni – a bizottság aggályos-
nak találta és a könyvvizsgálat minõségét ve-
szélyeztetõ tényezõnek minõsítette. Az észre-
vételeit a KKB megosztotta a kamara elnöké-
vel. A javaslatot végül – a törvényességi fel-
ügyeletet gyakorló Pénzügyminisztérium véle-
ményét is figyelembe véve – elvetették. 

Az év során folytatódott a kamarai tisztség-
viselõk meghallgatásának sorozata. A minõ-
ség-ellenõrzési bizottság elnöke a minõség-el-
lenõrzési bizottság 2008. évi munkájáról
adott tájékoztatást, ismertetve az ellenõrzés
számszerû eredményeit és a tapasztalt fõbb
hiányosságokat. A KKB egyetértett az elnök-
kel abban, hogy a közérdeklõdésre számot
tartó gazdálkodók könyvvizsgálói esetén a
megfeleltnél rosszabb minõsítés elfogadhatat-
lan, ezért a szankcionálásban is szigorúbb
követelményeket célszerû támasztani. A bi-

zottság üdvözölte azt, hogy a 2009. évtõl
kezdõdõen a KKB korábbi javaslatának meg-
felelõen a közérdeklõdésre számot tartó vál-
lalkozások könyvvizsgálói minõség-ellenõr-
zésének „megfelelt” minõsítése az általáno-
san alkalmazott 80 százalék helyett 90 szá-
zalékra változott. A tájékoztatásban szó esett
a cégszintû minõség-ellenõrzési rendszer vizs-
gálatának 2009-es megindításáról.6

A költségvetési tagozat elnöke a tagozat
munkájáról és az államháztartás könyvvizs-
gálatának helyzetérõl adott tájékoztatást. Az
eszmecsere során elhangzott, hogy a bizott-
ság véleménye szerint az önkormányzatok
könyvvizsgálata minõségének javítása és a
minõség rendszeres és következetes ellenõr-
zése alapvetõ fontosságú. Erre tekintettel a
KKB megfontolásra ajánlotta az önkormány-
zatok bizonyos körének közérdeklõdésre
számot tartóvá való minõsítését.

A kamara nemzetközi alelnöke a nemzet-
közi kapcsolatokról, más államok illetékes
szerveivel történõ együttmûködésrõl tájékoz-
tatta a testületet. A nemzetközi kapcsolattar-
tásban való együttmûködés a KKB és a kama-
ra között a feladatok összehangolása miatt is
kiemelt jelentõségû. A jogszabály szerinti
könyvvizsgálatot szabályozó 2006/43/EK-
irányelv végrehajtására született kkt több té-
mában a kamarát jelölte ki illetékes hatóság-
ként, miközben az Európai Bizottság – azon
belül is az EGAOB – szerint a tagállamok,
valamint a harmadik országok hatóságaival
való együttmûködés (például munkaanyagok,
információk cseréje) csak a független közfel-
ügyeleteken keresztül lehetséges. 

A kkt már hivatkozott módosítása, miszerint
a kamara folyamatosan köteles tájékoztatni
a KKB-t más államok megkeresésérõl, illetve
intézkedéseirõl, csak közbensõ megoldást
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6 Az eddigi minõség-ellenõrzés
tárgya a megbízások mintavé-
teles ellenõrzése volt a könyv-
vizsgálati standardok alapján.
A könyvvizsgáló cégek minõ-
ség-ellenõrzési rendszerére vo-
natkozó elvárásokat a minõ-
ség-ellenõrzési standard tartal-
mazza. Ennek végrehajtását
kezdte meg a kamara 2009-
ben.



jelent az irányelvi megfelelés irányában. 
A tájékozódás és információcsere fontos esz-
köze a kamarai rendezvényeken, konferenci-
ákon való részvétel, esetenként – a kamarai
felkérésnek eleget téve – elõadás a közfel-
ügyeletrõl és a KKB tevékenységrõl, megálla-
pításairól és álláspontjáról.

A tágabban értelmezett közérdeklõdésre
számot tartó vállalkozások könyvvizsgálóival
való találkozás szempontjából meghatározó
jelentõségûek a pénz- és tõkepiaci rendezvé-
nyek. Az év során két alkalommal is lehetõ-
ség nyílt a bizottsági tagok részvételére a ta-
gozati rendezvényeken és arra, hogy tájé-
koztatás, illetve elõadás keretében a speciá-
lis elvárásokról és a bizottság törekvéseirõl
tájékoztatást kapjanak a résztvevõk.

Ugyancsak képviseltette magát a KKB a
minõségellenõrök kétnapos továbbképzé-
sén, amelynek kiemelt témája az elõzõekben
említett, 2009-ben elindított belsõ (cégszintû)
minõség-ellenõrzési rendszerre irányuló el-
lenõrzés elõkészítése volt. 

Az év során a kamara két alkalommal is
szervezett szakmai konferenciát és mindkét al-
kalommal meghívta a bizottság tagját egy-egy
elõadás megtartására. Ezek a találkozások jó

alkalmat adnak arra, hogy a közfelügyeleti te-
vékenység tartalma a könyvvizsgálók széle-
sebb körében ismertté váljon és ráirányítsa a fi-
gyelmet a nyilvánosan is megismerhetõ bizott-
sági tájékoztatásokra, közleményekre. 

A kkt által közérdeklõdésûnek minõsített
gazdálkodók könyvvizsgálóival szembeni
szigorúbb követelmények tudatosítására a bi-
zottság 2009 tavaszán mintegy 40 résztve-
võvel munkamegbeszélést szervezett, ame-
lyen a kamara minõség-ellenõrzési bizottsá-
gának, valamint pénz- és tõkepiaci tagoza-
tának elnöke is szót kapott.

A megbeszélést az indokolta, hogy a KKB
véleménye szerint a tõzsdei cégekre irányuló
megkülönböztetett figyelem és e gazdálko-
dók könyvvizsgálatát végzõ könyvvizsgálók-
ra vonatkozó szigorúbb követelmények érvé-
nyesülése nem egyenszilárdságú. A tanács-
kozáson a KKB képviselõje ismertette a köz-
érdeklõdésre számot tartó gazdálkodók
könyvvizsgálóival kapcsolatos sajátos elvárá-
sokat (a gyakoribb minõség-ellenõrzést, az
éves átláthatósági jelentést, a megbízó audit-
bizottságával való kapcsolatot, benne a füg-
getlenségrõl adandó évenkénti nyilatkozatot
és az aláíró könyvvizsgáló rotációját), azok
indokoltságát, beleértve az uniós szabályo-
zás irányát és legutóbbi fejleményeit. A ka-
mara minõség-ellenõrzési bizottságának elnö-
ke tájékoztatást adott az érintett körben vég-
zett minõség-ellenõrzés tapasztalatairól, a
közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók
könyvvizsgálói minõség-ellenõrzésének rend-
szerérõl, a 2009-es év minõség-ellenõrzés-
ben várható változásairól. A pénz- és tõkepia-
ci tagozat vezetõje pedig jelezte azt a törek-
vést, miszerint a tagozat a pénzügyi intézmé-
nyek könyvvizsgálói mellett terepet kíván ad-
ni a tõzsdei cégek könyvvizsgálóinak is. 
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Abizottság a törvényben lefektetett el-
veknek és szabályoknak megfelelõen
elsõsorban a bizottsági ülésekrõl ki-

adott tájékoztatók, valamint az éves beszá-
moló nyilvánosságra hozatala útján ismerteti
vizsgálatainak megállapításait és álláspont-
ját, de elõfordul, hogy közérdekû témákban
évközben közlemény kiadásával is segítsé-
get, iránymutatást ad a könyvvizsgálóknak.
Az elmúlt évben a KKB három témában je-
lentetett meg közleményt a honlapokon és a
szakmai folyóiratban.

� Az év elején a könyvvizsgálati díjak
nyilvánossága tekintetében vált szükségessé
közlemény kiadása. 

A számvitelrõl szóló törvénynek a kkt-hez
kapcsolódó módosítása elõírta, hogy a be-
számoló kiegészítõ mellékletében a könyv-
vizsgáló által felszámított díjat, valamint a
könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben
az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatá-
sokért, az adótanácsadásért és az egyéb,
nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért járó dí-
jat külön-külön összesítve nyilvánosságra kell
hozni. A Pénzügyminisztérium álláspontja
alapján és véleménye ismeretében a KKB
közleménye világossá tette, hogy könyvvizs-
gálati díjnak csak a kötelezõ könyvvizsgála-
tot ellátó könyvvizsgáló (cég) által felszámí-
tott díj minõsül, miközben a magyarországi
leányvállalatnál végzett, jogszabályi elõírá-
son alapuló könyvvizsgálaton felüli, az ösz-
szevont (konszolidált) beszámoló könyvvizs-
gálatához szükséges adatszolgáltatás (kon-
szolidációs csomag) ellenõrzése a könyv-
vizsgáló által végzett egyéb szolgáltatásnak
számít. 

� További közlemény a miatt vált szük-
ségessé, hogy az USA közfelügyeleti ható-
sága, a PCAOB a nála regisztrált könyv-
vizsgáló cégek közvetlen ellenõrzése elõké-
szítéseként adatszolgáltatási kéréssel keres-
te meg az érintett könyvvizsgáló cégeket.
Az Európai Bizottság illetékeseivel folytatott
konzultáció eredményeként a KKB felhívta
a könyvvizsgáló cégek figyelmét, hogy a
kkt elõírásai szerint harmadik ország közfel-
ügyeleti hatóságától érkezõ megkeresés
közvetlenül nem, hanem csak a kamarán
keresztül teljesíthetõ. Miután a harmadik or-
szágokkal való együttmûködés csak akkor
lehetséges, ha a harmadik ország közfel-
ügyeletét az Európai Bizottság megfelelõ-
nek ítélte és azzal az adott tagállam közfel-
ügyeleti testülete kétoldalú megállapodást
kötött, a jelen esetben ezek hiányában a
PCAOB megkeresése nem volt teljesíthetõ.
A közlemény szövegét a bizottság a
PCAOB-nél regisztrált cégek számára köz-
vetlenül is megküldte.

� A harmadik közleményt novemberben
fogadta el a bizottság azt követõen, hogy
a könyvvizsgálatra szóló megbízási szerzõ-
dések felmondását közlõ bizottsági bejelen-
tésekben több esetben a könyvvizsgálóvál-
tás indokaként a könyvelõ (a könyvelést
végzõ cég) megváltozása szerepelt, arra
hivatkozással, hogy a könyvelõ más könyv-
vizsgálót „ajánlott”, néhány esetben a
könyvelést végzõ szolgáltatónál dolgozó
könyvvizsgálót is beleértve. A jelenséget a
bizottság a könyvvizsgálókkal szembeni eti-
kai elvárások oldaláról aggasztónak ítélte.
A könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálati kötelezettség

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, 
KÖZLEMÉNYEK



teljesítése során köteles a függetlenségét
megõrizni és pártatlan véleményt formálni,
miközben a megbízó döntései meghozata-
lakor nagymértékben támaszkodik a köny-
velés által szolgáltatott információkra. 
A könyvelést végzõ és a könyvvizsgáló kö-
zötti kapcsolat a vezetõi döntés közvetett
befolyásolásán keresztül sérti a könyvvizs-
gálói függetlenséget.

A kkt által elõírt függetlenségi követelmé-
nyeket jelentõsen veszélyezteti, ha a könyv-
vizsgáló a könyvelõ (a könyvelést végzõ
cég) ajánlására került megválasztásra, és
azok semmiképpen sem teljesülnek akkor, ha
a könyvvizsgáló a könyvelõ (a könyvelést
végzõ cég) közvetlen munkatársa, amely ál-
tal az önellenõrzés, önérdek, valamint elfo-
gultság esete egyidejûleg fennáll. 

KKB
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Abizottság meghatározó hazai partne-
re a kamara és a Pénzügyminisztéri-
um. A kamarával az intézményes és a

személyes kapcsolatok a bizottság megala-
kulása óta rendezettek és jól mûködnek, a
KKB ellenõrzési feladatkörének ellátásában
pedig fokozatosan finomodnak. A Pénzügy-
minisztériummal a feladatmegoldásban való
együttmûködés zavartalan.

Az év folyamán a bizottság a meghirdetett
munkatervnek megfelelõen napirendre tûzte a
hazai és nemzetközi kapcsolatok áttekintését
és a továbbfejlesztés szükségességének, le-
hetõségeinek megvitatását. A bizottság úgy
ítélte meg, hogy a közfelügyeleti feladatok
hatékonyabb ellátása érdekében szükség
van további kapcsolatépítésre a könyvvizsgá-
latban érdekelt állami és felügyeleti szervek-
kel (például a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletével, az Állami Számvevõszékkel).
Egyetértés volt abban, hogy a bizottságnak
erõfeszítéseket kell tennie közfelügyeleti sze-
repkörének, tevékenységének és javaslatai-
nak szélesebb körben történõ megismertetése
érdekében. Ezt a cél szolgálja a 2010. évre
elhatározott vezetõi szintû megbeszélések
kezdeményezése mellett az éves beszámoló
szélesebb körben való publikálása. 

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. 

2009-ben szakmai megbeszélést kezde-
ményezett a bizottság a szlovák közfelügye-
leti hatósággal, amelynek elnöke a meghí-
vást elfogadta. A találkozásra 2010 tava-
szán kerül sor. A német közfelügyeleti ható-

ság, amellyel a bizottság 2008-ban alakítot-
ta ki kapcsolatát, továbbra is kész segíteni
és tapasztalatait átadni a független inspekci-
ós rendszer bevezetésével és mûködtetésével
kapcsolatban. Hasonló készség tapasztalha-
tó más uniós tagállamok közfelügyelete ré-
szérõl is. 

A bizottság 2009-ben is képviseltette ma-
gát a PCAOB éves konferenciáján. A ta-
nácskozáson való részvételt indokolja a köz-
felügyeletek egyenértékûsége és a könyvvizs-
gáló cégek független inspekciós rendszeré-
vel kapcsolatos nemzetközi elvárások megis-
merése, továbbá a harmadik országok köz-
felügyeletének elfogadásával kapcsolatban
várható uniós döntést követõen megkezdõdõ
hazai PCAOB-s ellenõrzés.

Egyre több tisztázandó kérdés merül fel
a harmadik országok közfelügyeleti ható-
ságaival való együttmûködésben, amihez
az EGAOB koordinációja és útmutatása
mellett ki kell alakítani a hazai eljárás sza-
bályait.
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Akkt, valamint a számviteli törvény sze-
rint a kamarai tag könyvvizsgálónak,
könyvvizsgáló cégnek, illetve a vállal-

kozónak a KKB felé az indok megjelölésével
be kell jelenteni, amennyiben a könyvvizsgá-
ló megbízása lemondással vagy visszahívás-
sal megszûnt. A bizottság a bejelentések be-
nyújtásának módjáról, valamint tartalmi kö-
vetelményeirõl 2008-ban közleményt adott
ki, amely a Pénzügyminisztérium, illetve a ka-
mara honlapján is elérhetõ. 

A bizottság ülésein a titkárság rendszere-
sen tájékoztatást adott a könyvvizsgáló le-
mondásával, visszahívásával kapcsolatos
bejelentésekrõl és döntött a kiegészítõ infor-
mációk beszerzésének szükségességérõl. 

A bizottsághoz 2009-ben a 2008. évhez
képest valamelyest kevesebb, 718 könyv-
vizsgált társaságra vonatkozóan érkezett
bejelentés. 

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

A 718 könyvvizsgált társaságból 175 ese-
tében (24,37 százalék) értékhatár-változás
miatt került megszüntetésre a könyvvizsgálói
szerzõdés, amely lényegesen (28,89 száza-
lékponttal) alacsonyabb a 2008. évi adatnál. 

Jelentõs részarányt képviseltek továbbá
azon bejelentések, amelyeket nem a szerzõ-
déses jogviszony felmondása miatt (17,97
százalék), hanem a könyvvizsgálói szerzõ-
dés lejárta vagy a szerzõdés megkötésének
hiánya okán tettek meg, esetlegesen azért,
mert a könyvvizsgáló munkaviszonya meg-
szûnt a könyvvizsgáló cégnél. 

Indok nélküli vagy indoknak nem minõsülõ
tényt közlõ bejelentések szintén nagyobb
számban érkeztek (arányuk 7,24 százalék).
Az indok nélküli bejelentések esetében hi-
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Értékhatár-változás (24,37%)

Nem a szerzõdéses jogviszony felmondása miatt tett bejelentés

(17,97%)

Indokok nélküli vagy indoknak nem minõsülõ tényt közlõ beje-

lentés (7,24%)

Ügyfélnél bekövetkezett változás (székhely módosulása, áta-

lakulás, megszûnés; 7,24%)

Díjazással kapcsolatos elégtelenségek (6,27%)

Könyvvizsgálói tevékenység szûkítése, szüneteltetése vagy

megszüntetése (6,13%)

Egyéb (alacsony számban elõforduló indokok összesítése; 5,71%)

Ügyfél tulajdonosi körében beállt változás (5,15%)



ánypótlásra felhívó levelek kerültek kiküldés-
re, amelyekre azonban a KKB – hasonlóan
a 2008. évi tapasztalatokhoz – 2009-ben
sem kapott minden esetben megfelelõ vá-
laszt. A bizottság fontosnak tartja, hogy az
indoknak nem minõsülõ tényt közlõ bejelen-
téseknél ne csak a következményt, de a fel-
mondás valódi okát is megismerje és kizárja
a közérdeket veszélyeztetõ helyzetek lehetõ-
ségét, vagy éppen fényt derítsen arra. 

A könyvvizsgálói díjazással kapcsolatos
elégtelenség (például megegyezés hiánya a
díj összegében, díjfizetés elmaradása, díjfi-
zetési késedelem) 45 könyvvizsgált társaság
esetében volt indok, amely 2008-hoz képest
1,97 százalékpontos növekedést jelent. Ará-
nyaiban nem jelentõs, de a 2008. évhez ké-
pest szembetûnõen (1,87 százalékponttal)
megnõtt az ügyfél pénzügyi nehézségei mi-
att tett bejelentések száma. 

Kiemelést érdemelnek továbbá azon beje-
lentések, amelyekben könyvelõváltás szerepelt
a megbízási szerzõdések felmondásának in-
dokaként. Az ilyen típusú bejelentések száma
6-ról 10-re emelkedett 2009-re. Tekintettel
arra, hogy a megjelölt indok aggályos a
könyvvizsgáló függetlenségének tekintetében,
a bizottság figyelemfelhívó közleményt adott
ki 2009-ben, amelyet bõvebben az Állás-
foglalások, közlemények címû rész ismertet. 

Az uniós irányelv és ennek megfelelõen a
számviteli törvény által sem elfogadhatónak
minõsített véleményeltérést mindössze 3 eset-
ben (0,42 százalék) jelölték meg a szerzõ-
désbontás indokaként.

A bizottsághoz rendszeresen érkeznek
megkeresések, és idõnként jogértelmezési
kérdés kapcsán is a KKB-hoz fordulnak könyv-
vizsgálók, vagy a könyvvizsgálatot igénybe
vevõk. 2009 során két jogértelmezéssel kap-
csolatos kérdés érkezett, amelyeket a bizott-
ság hatáskör hiányában a Pénzügyminisztéri-
umhoz továbbított.

Az év során hat panaszbejelentés érkezett
a könyvvizsgáló magatartásával kapcsolat-
ban. A bizottság valamennyi panaszbejelen-
tésre válaszolt, amennyiben az nem a kama-
rától érkezett tájékoztatás céljából. Ez eset-
ben ugyanis a kamara foglalkozott az
üggyel. Egy esetben az ügyfél bejelentése
nyomán a bizottság a kamaránál fegyelmi
eljárás megindítását is kezdeményezte.

A bizottság részérõl – a kkt-ban elõírt köz-
felügyeleti célt és eszközrendszert is figye-
lembe véve – a felvetés elutasításával zárult
annak a könyvvizsgálónak a bejelentése, aki
a kamara fegyelmi eljárása elleni tiltakozásul
törvényességi felügyeleti eljárás kezdemé-
nyezését kérte a bizottságtól. 
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Könyvvizsgáló nyelvtudása, leterheltsége, családi, illetve

egészségügyi állapota (4,87%)

Szerzõdés megszüntetésének módjával indokolt bejelentés

(4,46%)

Az ügyfél nem bocsátotta rendelkezésre a könyvvizsgálathoz

szükséges dokumentumokat (2,79%)

Pénzügyi nehézségek az ügyfélnél (2,65%)

Cégcsoport könyvvizsgálójának választása (1,53%)

Könyvelõváltás (1,39%)

Szerzõdésszegés (1,11%)

Elégedetlenség a könyvvizsgáló munkájával (0,70%)

Véleményeltérés (0,42%)



Az általános cél változatlan: hozzájá-
rulni a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység

átláthatóságához, ellenõrizhetõségéhez,
minõségének biztosításához és ezen ke-
resztül segíteni a közérdek érvényesülését.
Indokolt és szükséges a közfelügyelet alá
tartozó tevékenységek tekintetében a fele-
lõsségi viszonyok uniós követelményeknek
megfelelõ egyértelmû rendezése, a bizott-
ság végsõ felelõsségének deklarálása. Ezt
írta elõ a 2006/43/EK könyvvizsgálói
irányelv, amelynek a közfelügyeletre vonat-
kozó maradéktalan átültetésével adós ma-
radt a kkt. 

Az elmúlt két év tapasztalatai nyilvánvaló-
vá tették, hogy a könyvvizsgálói irányelv
közfelügyeleti elõírásainak való teljes megfe-
lelés tovább nem halasztható. Ezzel párhu-
zamosan ugyancsak intézkedést igényel az
Európai Bizottság 2008. évi ajánlása,
amely elõírta, hogy a közérdeklõdésre szá-
mot tartó gazdálkodókat könyvvizsgálók
(könyvvizsgáló cégek) minõségbiztosítását
külsõ (szakmától) függetlenek végezzék. 

A bizottság eddigi nemzetközi tapasztala-
tai is megerõsítették a hivatkozott irányelv el-
várását, miszerint könyvvizsgálói közfelügye-
letet kizárólag a könyvvizsgálói szakmától
független intézmény láthat el. Tekintettel arra,
hogy a törvény értelmében a kamara vi-
szonylag széles skálán közfelügyeleti hatás-
kört is ellát – és ez akadálya lehet a hazai
közfelügyelet nemzetközi elfogadásának –,
a bizottság kezdeményezi a kkt mielõbbi
módosítását. 

Nem halasztható a könyvvizsgálók,
könyvvizsgáló cégek minõségbiztosítási
rendszerének átalakítása, azaz a közérdek-
lõdésre számot tartó gazdálkodók könyv-

vizsgálói szakmától független irányítás mel-
lett mûködõ inspekciós rendszerének meg-
honosítása, ami ugyancsak törvénymódosí-
tással jár. A bizottság a 2010-es évet a füg-
getlen inspekciós rendszerre való felkészülés
évének tekinti. A gyakorlati megvalósításhoz
hasznos információkkal szolgált az uniós or-
szágok könyvvizsgálói közfelügyeletei és
inspektorai számára megrendezett nemzet-
közi munkamegbeszélésen való részvétel
2010 februárjában és más uniós országok
közfelügyeleti hatóságaitól nyert tapasztala-
tok értékelése.

A kkt a könyvvizsgálói irányelvben biztosí-
tott mentesítési lehetõségekkel élve a közér-
deklõdésre számot tartó gazdálkodók körét
a tõzsdei társaságokra szûkíti. A nemzetkö-
zi és a hazai tapasztalatok azt mutatják,
hogy a közérdeklõdés ennél szélesebb kört
érint. Ezért a bizottság kezdeményezi a köz-
érdeklõdésre számot tartó gazdálkodók kö-
rének hitelintézetekkel, biztosítókkal és be-
fektetési vállalkozásokkal, önkormányzatok-
kal való kibõvítését. A bizottság az említett
gazdálkodókat olyannak tartja, amelyek
iránti megkülönböztetett figyelem és könyv-
vizsgálóikkal szembeni nagyobb ellenõrzési
szigor a piacgazdaság mûködésének szük-
séges velejárója. 

A bizottság ellenõrzési feladatai, amelyek
témái a nyilvánosságra hozott munkaterv-
ben megtalálhatók, a könyvvizsgálói tör-
vénybõl, a folyamatban lévõ vizsgálatok-
ból, valamint az eddigi tapasztalatokból
adódnak. A célok között továbbra is a köz-
érdeklõdésnek kitett gazdálkodók, valamint
a hitelintézetek, biztosítók, önkormányzatok
könyvvizsgálóinak minõség-ellenõrzése kap
prioritást.
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