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A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA L APJA  • 5.  évfolyam 10.  szám

A minőség-ellenőrzési bizottság a minőség-ellenőrzési szabályzat
V. fejezete alapján az egyéni könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló 
társaságok adatszolgáltatása alapján elkészítette a 2004. évi statisztikai 
elemzését.

JELENTÉS ÉRTÉKELÉSRŐL, TAPASZTALATOKRÓL, INFORMÁCIÓKRÓL

A 2005. évi minőség-
ellenőrzési adatszolgáltatások

A J Á N LÓ
Kibővített elnökségi 
ülés
A legutóbbi elnökségi ülésen 
döntöttek arról, hogy a könyv-
vizsgálói tevékenységről szóló, 
kamara által kidolgozott tör-
vénytervezetet átadják a Pénz-
ügyminisztériumnak.

Tagozati hírek 
Szeptemberben 255 jelent-
kezővel megalakult a kamara 
adótagozata, a pénz és tőke-
piaci tagozat pedig elfogadta 
szervezeti és működési sza-
bályzatát.

A könyvvizsgálói 
jelentés keltezéséről
A szakértői bizottság a gyakorlatban
felmerülő bizonytalanságok miatt
állásfoglalást adott ki a könyv-
vizsgálói jelentés keltezéséről. 

Beszámoló az etikai 
bizottság 2004. évi 
tevékenységről
Az etikai bizottság 2004-ben 
58 határozatot hozott,
7 esetben pénzbírságot szabott 
ki, 24 írásbeli megrovásról 
döntött és 24 ügyben 
megszüntette az eljárást.
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(Folytatás a 4. oldalon.)

■ Az adatok feldolgozásakor minden esetben 
a tárgyévre jelentett előző évi és tárgyévi ada-
tokat vettük figyelembe.

A könyvvizsgálatból származó bevételek 
a törvény 26. § (2) bekezdése szerinti tevé-
kenységekből származó árbevételeket tartal-
mazzák.

Összegező elemzésünk elkészítésekor figye-
lembe vettük a kamarai tagdíj alapjául szolgáló 
bevételeket és összehasonlítottuk a könyvvizs-
gálatból származó bevételekkel.

Statisztikai elemzésünket a következő tar-
talommal állítottuk össze:

1. Az adatszolgáltatás nagysága
2. Az egyéni és társaságban dolgozó könyv-

vizsgálók által elkészített könyvvizsgálói je-
lentések száma

3. A közérdeklődésnek kitett gazdálkodók 
részére készített jelentések száma és össze-
tétele

4. Az egyéni és társaságban dolgozó könyv-
vizsgálók által könyvvizsgálói tevékenységből 
realizált árbevétel

5. Az egyéni könyvvizsgálók és a könyvvizs-
gáló társaságok által foglalkoztatottak száma 
és összetétele

Végezetül összegeztük az egyéni és a tár-
saságokban működő könyvvizsgálók teljesít-
ményét.

Egyéni könyvvizsgálók 

Az adatszolgáltatás teljesítése 
2004. évben az egyéni könyvvizsgálók közül 
1612-en teljesítették adatszolgáltatási kötele-
zettségüket ez közel 7 százalékkal volt ala-
csonyabb, mint az előző évi.

A tevékenység végzésének jogi háttere
Egyéni vállalkozóként végez könyvvizsgálatot 
1412 fő (87,6%) és 200 fő (12,4%) az egyéni 
vállalkozások mellett gazdasági társaságban is 
végez könyvvizsgálói tevékenységet.

Az egyéni könyvvizsgálók által leadott 
könyvvizsgálói jelentések

A jelentések száma összesen 15 488 volt.
Egy könyvvizsgálóra átlagosan 9,6 jelentés 

jutott.
Az átlagos jelentésszám a 2003. évben 8,7 

volt.
A könyvvizsgálói jelentések megoszlása a 

következő:
•  1−10 jelentést 958 fő írt alá, összesen 4689 

jelentést (átlag 5),
•  11−50 jelentést 509 fő írt alá, összesen 9797 

jelentést (átlag 19),
•  51−100 jelentést 15 fő írt alá, összesen 1022 

jelentést (átlag 67),
•  130 könyvvizsgáló pedig nem írt alá je-

lentést.

A közérdeklődésnek kitett gazdálkodók 
részére készített jelentések

A jelentések száma a 2004. évben 82 volt, ez 
32 jelentéssel kevesebb az előző évinél.

A vizsgálatok összetétele a következők sze-
rint alakult:

•  tőzsdén jegyzett társaságoknál 3 fő 5 je-
lentést,

•  hitelintézeti társaságnál 18 fő 40 jelentést,
•  biztosító társaságnál 4 fő 4 jelentést,
•  befektetési vállalkozásnál 6 fő 9 jelentést,
•  nyugdíjpénztárnál 17 fő 20 jelentést,
•  befektetési alapnál 3 fő 4 jelentést írt alá.
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KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI (2005. SZEPTEMBER 17.)
57. számú (2005. 09. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgálói tevé-
kenységről, továbbá a könyvvizsgálói közfelügye-
letről szóló törvénytervezetet. Az elnökség
– felhatalmazza a kamara elnökét, hogy az el-
nökség útmutatásai alapján átdolgozott kamarai 
tervezetet az illetékes kormányzati szervezetek 
képviselőivel egyeztetve adja át a pénzügyi kor-
mányzatnak,
– szükségesnek tartja, hogy a kormányzati törvény-
előkészítés keretében a kamara képviselete biztosí-
tott legyen és a törvényalkotás további menetére a 
kamara tagságának kellő rátekintése legyen.

58. számú (2005. 09. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a felvételi bizottság 1187/2005. számú határoza-
ta ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és az I. 
fokon eljáró bizottság határozatát egyhangúlag 
helybenhagyta.

59. számú (2005. 09. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
a felvételi bizottság 1101/2005. számú határoza-
ta ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és az I. 
fokon eljáró bizottság határozatát egyhangúlag 
megváltoztatta.

60. számú (2006. 09. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége a 
39/2005. számú elnökségi határozatot visszavonja, 
egyúttal az I. fokon eljárt etikai bizottság EB-12/
2005. számú határozatát hatályon kívül helyezi 
és az etikai bizottságot új eljárásra utasítja.

61. számú (2005. 09. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 220., 300., 
315., 330., 500., 700., 701., 3000. témaszámú stan-
dardokat és oktatásukat engedélyezte. 

62. számú (2005. 09. 17.) határozat
■ A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette a 
2005. évi tagdíj és hozzájárulásidíj-fizetés, a ka-
marai tagok és társaságok árbevételének alakulá-
sáról, a nemfizetők köréről és a behajtásra teendő 
intézkedésekről szóló tájékoztatást. Az elnökség 
tudomásul vette a kamara likviditási helyzetéről 
és az I. félévben bevezetett cash pool rendszer 
hatásáról szóló tájékoztatást.

63. számú (2005. 09. 17.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége meg-
tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a minőség-el-
lenőrzés tapasztalatairól készült jelentést.

64. számú (2005. 09. 17.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége meg-
tárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette a kamara 
I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést.

65. számú (2005. 09. 17.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége meg-
tárgyalta és egyhangúlag tudomásul vette a könyv-
vizsgálati kötelező felelősségbiztosítás helyzetéről 
készült tájékoztatót.
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta, hogy a szak-
értői bizottság a biztosítási kockázatra vonatkozó 
109. sz. (2004. 12. 10.) határozatban megfogalma-
zott irányelv utolsó bekezdését a következők sze-
rint módosítsa. „Az irányelvben foglaltakat 2005-
től kell alkalmazni valamennyi újonnan kötött, 
valamint a korábbi, a megújításra kerülő vagy a 
folyamatos biztosításnál, azok módosításával. A 
biztosításokat legkésőbb 2006. szeptember 30-ig 
rendezni kell.”

66. számú (2005. 09. 17.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége meg-
tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a nemzetközi 
számviteli standardok kötelező oktatásának be-
terjesztett kamarai költségét.

67. számú (2005. 09. 17.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Okta-
tási Minisztériummal megkötött Együttműködési 
Megállapodást. Egyetértett azzal, hogy az együtt-
működés gyakorlati lebonyolítását az MKVK Ok-
tatási Kft. végezze el, a könyvvizsgálókat érintő 
információk a kamarai Hírlevélben és a kamara 
honlapján közzétételre kerüljenek.

68. számú (2005. 09. 17.) határozat
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 
megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta, hogy 
a kamara a pénzügyminiszternek továbbítsa a 
könyvvizsgálói képzésben részt vevő vizsgaelnö-
kök és vizsgáztatók új listáját, s felhatalmazást 
adott arra, hogy a vizsgaelnökök létszámát – a 
vonatkozó szabályzat módosítását követően – öt 
fővel növeljék.

DR. SUGÁR DEZSŐ,

az MKVK elnöke
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 Megalakult az adótagozat
Tovább bővült az MKVK szakmai tagozatainak 
száma, miután 2005. szeptember 13-án megtar-
totta alakuló ülését az MKVK adótagozata.

 
■ Az adótagozat szervezési munkái mintegy 
másfél évre nyúlnak vissza, amikor is dr. Sugár 
Dezsőnek, az MKVK elnökének felkérésére egy, 
a szakma elismert képviselőiből álló csoport 
megkezdte a tagozat szervezésével kapcsolatos 
feladatok elvégzését. Az MKVK elnöksége 2004. 
október 16-i határozatával döntött a Tagozat 
megalakításának szükségességéről. Ezt követően 
a Hírlevélben és az MKVK honlapján közzétett 
jelentkezési lapok kitöltésével és leadásával 255 
kamarai tag jelezte részvételi szándékát az adó-
tagozat munkájában.

Az alakuló ülésen 112 tag volt jelen és válasz-
tott elnökséget, valamint nyilvánított véleményt 
a tagozat jövőbeni munkájával kapcsolatban. A 
9 főből álló elnökség névsora:

dr. Birher Ilona Siklós Márta
dr. Ferenczi András Stricca Lilla
dr. Ferenczy Judit Szolnoki Béla
Horváthné, Csányi Eliza dr. Zagyva Béla
Nyikosné, Fekete Zsuzsa

Az elnökségi tagok az elkövetkezendő időben 
elnököt választanak maguk közül, munkatervet 
készítenek és kidolgozzák a tagozat szervezeti 
és működési szabályzatát.

Az alakuló ülés befejezéseként a résztvevők két 
szakmai előadást hallgathattak meg:

• A kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló 
árak nyilvántartása (Siklós Márta előadó) és 

• Aktuális nemzetközi adózási kérdések (Stricca 
Lilla előadó).

 S IKLÓS MÁRTA

A ptt taggyűlése elfogadta az szmsz-t
■ A pénz- és tőkepiaci tagozat 2005. szeptem-
ber 14-én tartotta szakmai konferenciával egy-
bekötött taggyűlését. A rendezvényen közel 100 
tagtársunk jelent meg. A tagok nagy többséggel 
elfogadták a tagozat szervezeti és működési 
szabályzatát, amely a kamara honlapján a ta-
gozat szekciójában megtalálható. A jelenlévők 
a kötelező kamarai oktatás harmadik napjába 
2 kreditponttal bíró követező oktatási blokkot 
hallgathatták meg:

• Átállás az IFRS-ekre hitelintézetek, befek-
tetési vállalkozások, biztosítótársaságok esetén  
(Tardos Ágnes, a PwC vezető menedzsere)

•A pénz- és tőkepiac területét érintő speciális 
minőségbiztosítási kérdések (dr. Csemniczky Jánosné, 
a Minőség-ellenőrzési bizottság  tagja)

Az oktatási blokkok fóliái szintén elérhetők a 
kamara honlapján a tagozat szekciójában.

AGÓCS GÁBOR, 

a ptt elnöke
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A kamarai oktatók 2005. évi felkészítése során – a módosított 700-as 
témaszámú standard (Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú 
pénzügyi kimutatásokról) tárgyalásához kapcsolódóan − ismételten bizonyta-
lanság volt tapasztalható a könyvvizsgálói jelentés dátumozása körül.

Mint ismeretes, a bizonytalanságot az okozza, hogy a könyvvizs-
gálótól a számviteli törvény előírásai alapján a megbízók elvárják, 
hogy az ügyvezetés által összeállított és az igazgatóság által elfo-
gadott beszámolóról könyvvizsgálói jelentést adjon ki, miközben 
a legfőbb döntéshozó testület (taggyűlés, közgyűlés) az esetleges 
osztalék fizetéséről később (taggyűlésen, közgyűlésen) fog dönte-
ni, és emiatt a végleges beszámoló eltérhet a vezetés által előter-
jesztettől. (Esetenként ugyan, de az is előfordul, hogy más tételek 
tekintetében is változás történik a taggyűlésen, közgyűlésen.)

Tekintettel a vélemények megosztottságára, a szakértői bizottság a 2005. 
szeptember 26-ai ülésén napirendre tűzte a jelentés dátumának megvi-
tatását és az oktatói felkészítő tanfolyamon elhangzott felvetéseket is 
megfontolva a következő álláspontra jutott.

1. A szakértői bizottság javasolja, hogy az igazgatóság (ügyvezető) ál-
tal még el nem fogadott beszámolóról a könyvvizsgáló aláírt jelen-
tést ne adjon ki. Amennyiben a könyvvizsgáló írásbeli véleményére 
igény merül fel (szükséges), a könyvvizsgálói jelentés tervezete az 
auditált beszámoló alapján az igazgatóság ülésére átadható.

2. Ha valószínűsíthető, hogy az igazgatóság (az ügyvezetés) által össze-
állított és elfogadott éves beszámoló nem fog változni a legfőbb dön-
téshozó testület ülésén, azaz a legfőbb döntéshozó szerv várhatóan 
elfogadja az előterjesztést, ez esetben a könyvvizsgáló saját felelős-
ségére és kockázatára kiadhatja a végleges független könyvvizsgálói 
jelentést. Természetesen ilyenkor is kötelessége a könyvvizsgálónak 
a döntéshozatal figyelemmel kísérése. Ha a taggyűlés (közgyűlés) 
nem fogadja el az előterjesztést, azaz megváltoztatja az éves beszá-
moló adatait, akkor a könyvvizsgálónak a korábbi jelentést vissza 
kell vonnia. A könyvvizsgálatot a taggyűlés (közgyűlés) időpontjáig 
ki kell terjeszteni és az új dátummal készült éves beszámolóhoz új 
független könyvvizsgálói jelentést kell kibocsátani. Ez esetben az új 
könyvvizsgálói jelentés minősítése eltérhet a régi könyvvizsgálói je-
lentés minősítésétől. [A korábbi könyvvizsgálói jelentés visszavoná-
sának tényét a figyelemfelhívó megjegyzés után (helyett) célszerű a 
könyvvizsgálói jelentésbe is belefoglalni.]

3. Mivel az esetek jelentős részében bizonytalanság van a tekintetben, 
hogy az igazgatóság (az ügyvezetés) által javasolt (éves beszámoló-
ba beállított) osztalékfizetés elfogadást nyer-e, illetve történik-e osz-
talékfizetés vagy sem, a könyvvizsgáló elkészíti a független könyv-
vizsgálói jelentését azzal a kiegészítéssel, hogy a bizonytalanságot 
a következő figyelemfelhívással érzékeltetheti:

„Véleményünk (további) korlátozása nélkül felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron 
következő taggyűlésre (közgyűlésre), a tulajdonosi határozat 
meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a 

taggyűlésen (közgyűlésen) meghozandó határozatok esetleges 
hatását. Ennek megfelelően a mellékelt éves beszámoló és a 
jelen független könyvvizsgálói jelentés a jogszabályok szerinti 
közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas.”

A könyvvizsgálói jelentés egyéb részei megegyeznek a végleges 
könyvvizsgálói jelentés szövegével.
(Az eddigiekben a címben feltüntetett „az ABC Kft./Rt. taggyűlése, 
közgyűlése elé terjesztett éves beszámolóról” megjelölést az elkö-
vetkezőkben nem javasolt használni.)

4. Ha a könyvvizsgáló a 3. pontban leírt figyelemfelhívással élt, akkor 
a taggyűlés (közgyűlés) éves beszámoló elfogadására vonatkozó ha-
tározatainak meghozatala után a következő esetek lehetségesek:
a) Az éves beszámoló számai nem változtak, azaz az előterjesz-

tést változatlan formában fogadták el. Ilyenkor a könyvvizsgáló 
a döntésre vonatkozó, előzőekben bemutatott figyelemfelhívás 
törlésével, az eredeti dátummal kiadja végleges független könyv-
vizsgálói  jelentését.

b) Az éves beszámoló csak az osztalékfizetés tekintetében változott. 
Ekkor a döntésre vonatkozó, előzőekben bemutatott figyelemfel-
hívás törlése mellett a következő megjegyzés kerül a figyelemfel-
hívó megjegyzés után (helyett):

„A taggyűlés (közgyűlés) elé terjesztett éves beszámolóról 
…….. dátummal független könyvvizsgálói jelentést adtunk ki, 
és a fordulónap utáni események hatásait – a taggyűlés (közgyű-
lés) eredményfelosztására vonatkozó határozatának kivételével 
− csak ezen időpontig vizsgáltuk. A jelen könyvvizsgálói jelen-
téshez csatolt éves beszámoló csak az osztalékfizetés tekinteté-
ben tér el a korábbitól.”

Az új, a közzétételhez és letétbehelyezéshez kibocsátott könyvvizs-
gálói jelentés és az éves beszámoló dátuma a taggyűlés, közgyűlés 
napja. 
c) A taggyűlés (közgyűlés) az osztalékfizetés és/vagy egyéb tételek 

tekintetében is megváltoztatja a beterjesztett éves beszámolót. 
Ez esetben a kiadott független könyvvizsgálói jelentést vissza kell 
vonni, a vizsgálatot a taggyűlés (közgyűlés) időpontjáig ki kell ter-
jeszteni és az új dátummal készült éves beszámolóhoz független 
könyvvizsgálói jelentést kell kiadni. Ilyenkor az új könyvvizsgálói 
jelentés minősítése eltérhet a korábbi független könyvvizsgálói 
jelentésben foglaltaktól. A 3. pontban javasolt figyelemfelhívó 
szöveget törölni kell a jelentésből.  [A korábbi könyvvizsgálói je-
lentés visszavonásának tényét a figyelemfelhívó megjegyzés után 
(helyett) célszerű a könyvvizsgálói jelentésbe is belefoglalni.]

A szakértői bizottság ezen állásfoglalásában leírtakat a 2006. január 
1-je után kiadott független könyvvizsgálói jelentéseknél javasoljuk al-
kalmazni.

Budapest, 2005. szeptember 26.
D R .  N A G Y  L A J O S ,

a szakér tő i  b izot tság e lnöke

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A könyvvizsgálói jelentés keltezéséről



 A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HÍRLEVELE

4  HÍRLEVÉL • 2005. október

Egyéni könyvvizsgálók bevétele
MEGNEVEZÉS 2003. 2004. BEVÉTELEK
 FŐ BEVÉTEL  FŐ BEVÉTEL  VÁLTOZÁSA 
  (e Ft)  (e Ft) (%)

Nincs bevétele 193 – 112 0 –
1−1000 e Ft 322 184 298 319 182 763 99,2
1001−5000 e Ft 788 2 033 578 811 2 087 575 102,7
5001−10000 e Ft 218 1 549 249 254 1 740 631 112,4
10001 felett 91 1 194 621 116 1 628 405 136,3
Összesen: 1612 4 961 746 1612 5 639 374 113,7

Az egyéni könyvvizsgálók összes árbevétele 13,7 százalékkal, 677,7 
millió forinttal emelkedett az előző évihez képest.

A növekedésben szerepet játszott, hogy csökkent az árbevétellel nem 
rendelkezők száma és jelentős növekedés volt az 5 millió forint feletti 
árbevétellel rendelkező könyvvizsgálók létszámában és bevételében.

2004. évben az egy könyvvizsgálóra jutó átlagos árbevétel közel 3,5 
millió forint volt a 2003. évi 3,1 millió forinttal szemben.

Az egyéni könyvvizsgálók által foglalkoztatottak száma
és összetétele (adatok: főben)

FOGLALKOZTATOTTAK  2003. 2004. VÁLTOZÁS
MEGNEVEZÉSE   (%)
Bejegyzett könyvvizsgáló 31 22 71,0
Szüneteltető könyvvizsgáló 32 46 143,0
Asszisztens 114 100 88,0
Összesen 177 168 94,9

Könyvvizsgáló társaságok

Az adatszolgáltatás teljesítése
2004-ben a könyvvizsgáló társaságok közül 1827 teljesítette adatszol-
gáltatási kötelezettségét, amely az elmúlt évi adatszolgáltatáshoz ké-
pest 99 százalékos teljesítést jelentett.

A könyvvizsgáló társaságok által leadott jelentések
A jelentések száma 35 013 volt.

Egy könyvvizsgáló társaságra átlagosan 19 jelentés jutott.
88 társaság nem készített könyvvizsgálói jelentést.
A könyvvizsgálói jelentések megoszlása a következő:
•  1−20 jelentést készítő társaság 1194, jelentés összesen 10 871 db 

(átlag: 9,1),
•  21−100 jelentést készítő társaság 527, jelentés összesen 19 365 

db (átlag: 36,7),
•  101 jelentésnél többet készítő társaság 18, jelentés összesen 4777 

db (átlag: 265,4).

Közérdeklődésnek kitett társaságok részére készített 
jelentések 

A jelentések száma 567 volt.
A vizsgálatok összetétele a következők szerint alakult:
•  tőzsdén jegyzett társaságnál 21 társaság 57 jelentést,
•  hitelintézeti társaságnál 46 társaság 203 jelentést,
•  biztosító társaságnál 7 társaság 51 jelentést,
•  befektetési vállalkozásnál 14 társaság 52 jelentést,
•  nyugdíjpénztárnál 48 társaság 83 jelentést,
•  befektetési alapnál 14 társaság 121 jelentést készített.

Könyvvizsgáló társaságok bevétele
MEGNEVEZÉS 2003. 2004. BEVÉTEL
 TÁRS.-K BEVÉTEL TÁRS.-K BEVÉTEL VÁLTOZÁSA
 SZÁMA (e Ft) SZÁMA (e Ft)  (%)

Nincs bevétele 146 0 89 0 –
1−1000 e Ft 154 84 474 162 89 366 105,8
1001−5000 e Ft 676 1 926 382 654 1 872 690 97,2
5001−10000 e Ft 409 2 999 451 406 2 914 885 97,2
10001 felett 442 24 305 861 516 28 333 604 116,5
   (ebből: big four) 4 13 775 045 4 15 870 250 115,2

Összesen: 1827 29 316 168 1827 33 210 545 113,3

A könyvvizsgáló társaságok bevétele 13,3 százalékkal emelkedett az 
elmúlt évhez képest. Az emelkedést döntően a 10 millió forint feletti 
bevételt realizáló társaságok értek el.

A 10 millió feletti bevételt teljesítő magyar társaságok bevételnövekedése 
1,93 milliárd forint, a nemzetközi négy nagy társaságé 2,09 milliárd 
forint volt.

A négy nagy társaság a könyvvizsgáló társaságok 2004. évi bevéte-
lének 47,8 százalékát realizálta.

Könyvvizsgáló társaságok által foglalkoztatottak száma
és összetétele

MEGNEVEZÉS MUNKA TAGI JOG- SZERZŐDÉSES ÖSSZE-
 VISZONY VISZONY  JOGVISZONY SEN

Bejegyzett könyvvizsgáló 745 1502 – 2247
Szüneteltető könyvvizsgáló 74 134 135 343
Asszisztens 812 – 86 898
Összesen 1631 1636 221 3488

A kamara bejegyzett könyvvizsgálóinak közel 60 százaléka könyv-
vizsgáló társaságokban dolgozik.

A könyvvizsgáló társaságok 343 tagságát szüneteltető könyvvizsgá-
lót foglalkoztatnak.

Az 1827 társaság 898 asszisztenst foglalkoztat, átlagosan minden 
második társaság egy főt.

Összefoglaló

A 2004. évi adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 1612 egyé-
ni vállalkozó könyvvizsgáló és 1827 könyvvizsgáló társaságban 2247 

A 2005. évi minőség-ellenőrzési 
adatszolgáltatások
(Folytatás az 1. oldalról.)
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bejegyzett könyvvizsgáló, összesen 3859 fő foglalkozott könyvvizsgá-
lói tevékenységgel.

2004-ben 112 egyéni könyvvizsgálónak és 89 könyvvizsgáló társa-
ságnak nem volt bevétele.

Az egyéni könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló társaságok összesen 
50 501 könyvvizsgálói jelentést készítettek.

A könyvvizsgálói jelentésekből 649 jelentés a közérdeklődésnek ki-
tett gazdálkodók részére készült, 408 jelentés pedig az összevont (kon-
szolidált) éves beszámolókról.

A könyvvizsgálatból származó éves árbevétel összesen 38 850 mil-
lió forint.

A kamarának 2004-ben jelentett tagdíjnyilvántartás alapjául szolgáló 
árbevétel összesen 60 456 millió forint.

A könyvvizsgálók által realizált 60 milliárd árbevétel 64,2 százalé-
ka származott könyvvizsgálói tevékenységből, 35,8 százalék pedig a 
könyvvizsgáló által ellátott egyéb tevékenységből.

Megvizsgáltuk a 2004. évi bevételek összetételét egyéni és társas 
vállalkozás szerint, és ez a következő szerint alakult:

MEGNEVEZÉS TAGNYILVÁNTAR-  KÖNYV- A KÖNYVVIZS-
 TÁS ALAPJÁUL VIZSGÁLÓI  GÁLÓI, ÖSSZES
 SZOLGÁLÓ BEVÉTEL  BEVÉTEL
 BEVÉTEL (e Ft) (e Ft) SZÁZALÉKÁBAN

Egyéni könyvvizsgálók 9 658 283 5 639 374 58,4
Könyvvizsgáló társaságok 50 798 016 33 210 545 65,4
   ebből big four 21 489 660 15 870 250 73,8
Mindösszesen: 60 456 299 38 849 919 64,2

A táblázatból megállapítható, hogy az egyéni könyvvizsgálóknál 
magasabb a könyvvizsgáló által ellátható egyéb tevékenység bevétele, 
mint a könyvvizsgáló társaságoknál.

A négy nagy nemzetközi társaság az összes bevételből 35,5 száza-
lékkal részesül.

DR. BORBÁS MÁTÉ,

a minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai Bizottságának

beszámolója
a 2004. évi tevékenységről

Az etikai bizottság 2004-ben 58 határozatot hozott: 7 esetben pénzbírságot szabott ki – melynek összege
962 ezer forint –, 24 esetben írásbeli megrovásban részesítette a könyvvizsgálót, 24 esetben pedig

megszüntette az eljárást. 

1. Az Etikai szabályzat alábbi előírásainak megsértése:
– A/2. szakaszának c) pontja, mely szerint etikai vétségnek minősül, ha a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói te-
vékenységet gondatlanságból, szakmai hiányosságok miatt vagy szándékosan nem a jogszabály szerint végzi. 
– A/2. szakaszának b) pontja, melynek értelmében etikai vétség, ha a könyvvizsgáló az Etikai szabályzat C) 
részében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít.
A bizottság az összeférhetetlenség időközbeni önkéntes megszüntetését figyelembe véve hozta meg 
döntését.
 

2. Az eljárás alá vont könyvvizsgáló – illetve az ügyvezetése alatt álló könyvvizsgáló társaság – az Etikai szabály-
zat C/3.3. pontja szerinti etikai vétséget követett el: a könyvvizsgáló társaság olyan társaságnál végzett 
könyvvizsgálatot, ahol a könyvvizsgáló társaság tagja felügyelőbizottsági tag volt. 
Az etikai bizottság az összeférhetetlenség időközbeni megszüntetését figyelembe véve hozta meg határozatát.

A fegyelmi megbízott az elnökség felé fellebbezést nyújtott be. Az elnökség az I. fokú határozatot súlyosbí-
totta.

Az etikai bizottság 2004-ben 58 határozatot hozott, melyek közül

■  7 esetben pénzbírságot szabott ki,

150 e Ft EB–6/2004.

200 e Ft
Elnökségi
határozat
72/2004.

100 e Ft EB–10/2004.

 Sor- Etikai vétség Pénz- Meg-
szám  bírság jegyzés
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 Sor- Etikai vétség Pénz- Meg-
szám  bírság jegyzés

3. Etikai Szabályzat A) 2. c) pontjában előírtak megsértése, mely szerint etikai vétség, ha a könyvvizsgáló 
a könyvvizsgálói tevékenységet gondatlanságból, szakmai hiányosságok miatt vagy szándékosan nem a jog-
szabályok szerint végzi. A könyvvizsgáló megsértette továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a 
könyvvizsgálatról szóló 1997. évi LV. törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltakat is, mely szerint a 
kamarai tag csak a kamaránál bejegyzett könyvvizsgálói társaságnál állhat munkaviszonyban.
A bizottság döntésénél enyhítő körülményként értékelte a kamarai tag időközbeni státuszmódosítását, illetve 
a könyvvizsgálói tevékenység hiányát.  

4. A kamarai tag – illetve az ügyvezetése alatt működő könyvvizsgáló társaság – megsértette a gazdasági tár-
saságokról szóló törvény (továbbiakban: Gt.) 41. § (5). bekezdését, mely szerint, amennyiben a könyv-
vizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, 
aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a gazdasági társaság legfőbb 
szervének jóváhagyásával kerülhet sor.
A könyvvizsgáló megsértette továbbá az Etikai szabályzat A/2. része c) pontjának előírásait, mely sze-
rint etikai vétség, ha a könyvvizsgáló könyvvizsgálói tevékenységét gondatlanságból, szakmai hiányosságok 
miatt, vagy szándékosan nem a jogszabályok vagy a standardok szerint végzi.

A kamarai tag az elnökség felé fellebbezést nyújtott be. Az elnökség az I. fokú határozatot megváltoz-
tatta, a pénzbírságot mérsékelte.

5. A kamarai tag megsértette a gazdasági társaságokról szóló törvény (továbbiakban: Gt.) 41. § (5). 
bekezdését, mely szerint, amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, 
vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy 
kijelölésére csak a gazdasági társaság legfőbb szervének jóváhagyásával kerülhet sor.
A könyvvizsgáló megsértette továbbá az Etikai szabályzat A/2. része c) pontjának előírásait, mely szerint 
etikai vétség, ha a könyvvizsgáló könyvvizsgálói tevékenységét gondatlanságból, szakmai hiányosságok mi-
att, vagy szándékosan nem a jogszabályok vagy a standardok szerint végzi.

A kamarai tag az elnökség felé fellebbezést nyújtott be.
Az elnökség az I. fokú határozatot megváltoztatta, a pénzbírságot mérsékelte.

6. A kamarai tag megsértette az Etikai szabályzat C/1.11. pontjában előírtakat, mely szerint a könyvvizsgá-
ló, a könyvvizsgáló társaság köteles az alapszabályban – törvény által meghatározottak szerint – jogszerűen 
előírt adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az Alapszabály 36. pontja írja elő. 
Az Etikai szabályzat A/2. b) pontja értelmében etikai vétség, amennyiben a könyvvizsgáló az Etikai szabály-
zat C) részében – így a C/1.11. pontjában – foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 
A kamarai tag mind egyénileg, mind pedig a vezetése alatt álló könyvvizsgáló társaság részére előírt kötele-
ző adatszolgáltatást elmulasztotta.

7. A kamarai tag megsértette az Etikai szabályzat C/1.11. pontjában előírtakat, mely szerint a könyvvizsgá-
ló, a könyvvizsgáló társaság köteles az alapszabályban – törvény által meghatározottak szerint – jogszerűen 
előírt adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az Alapszabály 36. pontja írja elő. 
Az Etikai szabályzat A/2. b) pontja értelmében etikai vétség, amennyiben a könyvvizsgáló az Etikai szabály-
zat C) részében – így a C/1.11. pontjában – foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 
A kamarai tag mind egyénileg, mind pedig a vezetése alatt álló könyvvizsgáló társaság részére előírt kötele-
ző adatszolgáltatást elmulasztotta.
 
A kamarai tag az elnökség felé fellebbezést nyújtott be.
Az elnökség a kamarai tag részére részletfizetést engedélyezett.

2004-ben az etikai határozatok alapján kiszabott etikai bírság összege: 962 e Ft volt.

A pénzbírságból befolyt összegek a kamara beszámolójában elkülönítésre kerültek.
 

■ 24 esetben írásbeli megrovásban részesítette a könyvvizsgálót,

42 e Ft EB–27/2004.

225 e Ft EB–42/1/
2004.

110 e Ft
Elnökségi
határozat
3/2005.

225 e Ft EB–42/2/
2004.

110 e Ft
Elnökségi 
határozat
4/2005.

110 e Ft EB–44/
2004.

110 e Ft EB–50/
2004.

Elnökségi 
határozat
5/2005.
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 1. EB–1/2004.
A kamarai tag megsértette az Etikai szabályzat C/1.3. pontjában rögzítet-
teket, mely szerint a könyvvizsgáló, a könyvvizsgálói társaság nem vállalhat el 
olyan megbízást, amelyhez nem rendelkezik kellő ismeretekkel, gyakorlati ta-
pasztalattal, vagy ha a kellő ismeretet, tapasztalatot szakértő bevonásával sem 
tudja pótolni. 
A fegyelmi megbízott az ügyben tartott tárgyalás kezdetekor az etikai eljárást 
kiterjesztette az Etikai szabályzat C/1.8. pontjában foglaltakra, mely ki-
mondja, hogy a könyvvizsgáló legyen korrekt és segítőkész, tartsa be az általa 
végezhető tevékenységre vonatkozó jogszabályokat és a szerződésben rögzített 
kötelezettségét. Az Etikai szabályzat 2/b. pontjának értelmében etikai vétség, 
ha a könyvvizsgáló az Etikai szabályzat C) részében – így a C/1.3., illetve 
C/1.8. pontjában – foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 

Az etikai bizottság határozatában nyomatékosan felhívja az eljárás alá vont 
könyvvizsgáló figyelmét arra, hogy a jogszabályi előírások mellett a jövőben 
jobban ügyeljen a szerződésben rögzített kötelezettségeinek maradéktalan be-
tartására is.

A kamarai tag az elnökség felé fellebbezést nyújtott be.
Az elnökség az I. fokú határozatot helybenhagyta.

 2.  EB–4/2004.
A könyvvizsgáló megsértette az Etikai szabályzat A/2. szakaszának c) pont-
ját, mely szerint etikai vétségnek minősül, ha a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói 
tevékenységet gondatlanságból, szakmai hiányosságok miatt vagy szándékosan 
nem a jogszabály szerint végzi. 
A kamarai tag megsértette továbbá a kktv. 5. § d) pontjának előírásait, amely 
előírja, hogy a kamara tagja az a természetes személy lehet, aki – egyéb felté-
telek mellett – munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői, szolgálati vi-
szonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban nem áll, valamint a 19. §-ban 
részletezett könyvvizsgálói társaságon kívül más gazdasági társaságban szemé-
lyes közremőködésre tagként, vezető tisztségviselőként nem kötelezett. A kktv. 
26. § (1) bekezdése pedig rögzíti, hogy könyvvizsgálói tevékenységet kizárólag 
a kamara tagja és a kamarai nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaság 
végezhet.

 3. EB–5/2004.
Az eljárás alá vont könyvvizsgáló megsértette az Etikai szabályzat A/2. szaka-
szának c) pontját, mely szerint etikai vétségnek minősül, ha a könyvvizsgáló a 
könyvvizsgálói tevékenységet gondatlanságból, szakmai hiányosságok miatt vagy 
szándékosan nem a jogszabály szerint végzi. 
A kamarai tag megsértette a kktv. 5. § d) pontját, mely szerint a kamara tagja 
az a természetes személy lehet, aki – egyéb feltételek mellett – munkaviszony-
ban, közalkalmazotti, köztisztviselői, szolgálati viszonyban, munkaviszony jel-
legű jogviszonyban nem áll, valamint a 19. §-ban részletezett könyvvizsgálói 
társaságon kívül más gazdasági társaságban személyes közreműködésre tagként, 
vezető tisztségviselőként nem kötelezett. A kktv. 26. § (1) bekezdése pedig rög-
zíti, hogy könyvvizsgálói tevékenységet kizárólag a kamara tagja és a kamarai 
nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaság végezhet.

 4.  EB–7/2004.
A könyvvizsgáló megsértette az Etikai szabályzat 1.6 pontjának előírásait, mely 
szerint „a könyvvizsgáló a könyvvizsgáló tagjelölt gyakorlati idejét csak a tényle-
gesen végzett szakmai munka alapján igazolhatja. A kiadott igazolás tartalmának 
hitelesnek és ellenőrizhető módon alátámasztottnak kell lennie”.
Az Etikai szabályzat A/2. szakaszának b) pontja értelmében etikai vétség, ha 
a könyvvizsgáló az Etikai szabályzat C) részében foglaltakkal ellentétes maga-
tartást tanúsít. 

 5.  EB–11/2004.
A hitelesítő záradékok hiányosságai miatt a kamarai tag az Etikai szabályzat 
A/2. szakaszának c) pontja szerinti etikai vétséget követett el, mely szerint 
etikai vétségnek minősül, ha a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói tevékenységet 
gondatlanságból, szakmai hiányosságok miatt vagy szándékosan nem a jogsza-
bály szerint végzi. 

 6.  EB–20/2004., EB–21/2004., EB–22/2004.
 7. A kamarai tagok megsértették:
 8. – az Alapszabály 50. pontjának előírásait, mely szerint „a kamara tagja köteles 

a kamarai minőség-ellenőrzéshez kért adatszolgáltatást teljesíteni”, továbbá

– az Etikai szabályzat A/3. szakaszának c) pontja szerint „fegyelmi vétség, ha 
a könyvvizsgáló a jogszabály, az alapszabály, a küldöttgyűlés határozata alapján 
elrendelt adatszolgáltatásnak nem tesz eleget”.
(Minőség-ellenőrzési adatlap megküldésének elmulasztása.)

 9.  EB–25/2004.
A könyvvizsgáló – illetve az ügyvezetése alatt álló könyvvizsgáló társaság – megsér-
tette az Etikai szabályzat A/2.c. pontját, mivel a könyvvizsgáló társaság részéről 
– a kktv. 19. § b) pontja ellenére – olyan tag végzett könyvvizsgálói tevékenységet, 
aki a könyvvizsgálói kamara nyilvántartásában tagként nem szerepel. 
Az etikai bizottság a kamarai tag jóhiszeműségét feltételezve enyhébb bírságot 
szabott ki, azonban figyelemfelhívással egészítette ki határozatát. 

10.    EB–26/2004.
A kamarai tag a terhére rótt, az Etikai szabályzat A/2.b. pontja szerinti etikai 
vétséget elkövette. Az etikai bizottság azonban az ügy körülményeire – így az etikai 
vétség elkövetése óta eltelt hosszabb időre, illetve a nevezett könyvvizsgáló kama-
rai tagságának szünetelésére – tekintettel a legenyhébb etikai büntetés kiszabását 
elegendőnek találta; azonban határozatát figyelemfelhívással egészítette ki.
Az etikai bizottság továbbá írásos nyilatkozatot kért a könyvvizsgálótól azon volt ügyfelei-
ről, melyeknél a jelenlegi eljárásban szereplő esethez hasonlóan, ugyanazon időszakban ő 
végezte a könyvvizsgálatot, és a házastársa által képviselt bt. a könyvelést. 

11.  EB–30/2004.
Az eljárás alá vont kamarai tag megsértette az Etikai szabályzat C/1.8. pontjá-
ban foglaltakat, mely kimondja, hogy a könyvvizsgáló legyen korrekt és segítő-
kész, tartsa be az általa végezhető tevékenységre vonatkozó jogszabályokat és a 
szerződésben rögzített kötelezettségét. 
Továbbá az Etikai szabályzat A) 2/b. pontjának értelmében etikai vétség, ha a 
könyvvizsgáló az Etikai Szabályzat C) részében – így a C/1.3., illetve C/1.8. pontjá-
ban – foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. Amennyiben könyvvizsgálói tár-
saság eljárása ütközik az Etikai szabályzat előírásaival, úgy az Etikai szabályzat A/4. 
pontjának értelmében az adott könyvvizsgálói társaság vezető tisztségviselőjének 
minősülő könyvvizsgálóival szemben kell az etikai eljárást lefolytatni. 

12.  EB–31/2004.
A kamarai tag megsértette:
– az Alapszabály 50. pontjának előírásait, mely szerint „a kamara tagja köteles 
a kamarai minőség-ellenőrzéshez kért adatszolgáltatást teljesíteni”, továbbá
– az Etikai szabályzat A/3. szakaszának c) pontja szerint „fegyelmi vétség, ha 
a könyvvizsgáló a jogszabály, az alapszabály, a küldöttgyűlés határozata alapján 
elrendelt adatszolgáltatásnak nem tesz eleget”.
(Minőségellenőrzési adatlap) 

13.  EB–33/2004.
A könyvvizsgáló – illetve az ügyvezetése alatt álló könyvvizsgáló társaság – meg-
szegte az Etikai szabályzat C/2.2, illetve C/3.1.1. pontját, melyek rögzítik, 
hogy a könyvvizsgálónak és közeli hozzátartozójának nem lehet tulajdoni része-
sedése olyan társaságban, amely üzleti kapcsolatban áll ügyfelével, vagy amely-
nél az ügyfél lát el könyvvizsgálói tevékenységet; a könyvvizsgáló nem vállalhat 
könyvvizsgálói tevékenységet ott, ahol ugyanazon időszakra a könyvelést, illetve 
a könyvek vezetésében való tevékeny részvételt saját maga, a hozzátartozója, a 
könyvvizsgáló társaság, vagy a vele, illetve a könyvvizsgáló társasággal közvetlen 
érdekeltségben álló vállalkozás látja el. 
Az Etikai szabályzat A/2/b. pontjának értelmében etikai vétség, ha a könyv-
vizsgáló az Etikai szabályzat C) részében – így a C/2.2., illetve C/3.1.1. pontjában 
– foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. Amennyiben könyvvizsgálói társaság 
eljárása ütközik az Etikai szabályzat előírásaival, úgy az Etikai szabályzat A/4. 
pontjának értelmében az adott könyvvizsgálói társaság vezető tisztségviselőjének 
minősülő könyvvizsgálóival szemben kell az etikai eljárást lefolytatni.
Az etikai bizottság az ügy körülményeit – így különösen az összeférhetetlenség 
eljárást megelőző, önkéntes megszüntetésére – hozta meg határozatát.

14.  EB–34/2004.
A könyvvizsgáló megsértette:
– az Etikai szabályzat C/1.3. pontjában rögzítetteket, mely szerint a könyvvizs-
gáló, illetve a könyvvizsgáló társaság nem vállalhat el olyan megbízást, amelyhez 
nem rendelkezik kellő ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal, vagy ha a kellő is-
meretet, tapasztalatot szakértő bevonásával sem tudja pótolni.

– az Etikai szabályzat C/1.8. pontjában foglaltakat, mely kimondja, hogy a 
könyvvizsgáló legyen korrekt és segítőkész, tartsa be az általa végezhető tevékeny-
ségre vonatkozó jogszabályokat és a szerződésben rögzített kötelezettségeit. 
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Az Etikai szabályzat A) 2/b. pontjának értelmében etikai vétség, ha a könyv-
vizsgáló az Etikai szabályzat C) részében – így a C/1.3., illetve C/1.8. pontjában 
– foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 

Az etikai bizottság az eset körülményeit mérlegelve – így az összeg nagyságrend-
jére, az etikai vétség elismerésére, illetve arra tekintettel, hogy a bejelentőt végül 
kár nem érte – határozott. 

15.    EB–35/2004.
A kamarai tag megsértette az Etikai szabályzat C/3.1.5. pontjában rögzítette-
ket, mely szerint a könyvvizsgáló, aki a társaság átalakulásakor a vagyonmérleg-
tervezetet, illetve a társaság bejegyzése után a végleges átalakulási vagyonmérle-
get, vagyonleltárt hitelesítette, az ezeket az időpontokat követő 3 évig nem lehet 
könyvvizsgálói tevékenységet ellátó könyvvizsgálója az adott társaságnak. Az Eti-
kai szabályzat A/2/b. pontja értelmében etikai vétség, ha a könyvvizsgáló az 
etikai szabályzat C) részében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít.

Az etikai bizottság határozatában utalt arra, hogy az összeférhetetlenséget ered-
ményező 3 éves időtartam kezdetét a Gt. 63. § (4) bekezdése szerint az átala-
kulással létrejövő gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésétől, míg az etikai sza-
bályzat C/3.1.5. pontja alapján a végleges átalakulási vagyonmérleg hitelesítésé-
nek időpontjától kell számítani. 

16.  EB–36/2004.
Az eljárás alá vont könyvvizsgáló megsértette az Etikai szabályzat A/2/b. 
pontjának előírásait, mely szerinti etikai vétség, ha a könyvvizsgáló az Etikai 
szabályzat C) részében – így a C/1.8. pontjában – foglaltakkal ellentétes maga-
tartást tanúsít.
Az etikai bizottság megítélése szerint az eljárás alá vont könyvvizsgáló azzal, hogy 
a munkaviszonyának megszűnését követően, a saját sérelmének bejelentésén túl-
menően a volt munkaadójánál tapasztalt egyéb – elsősorban nem munkavédelmi 
szempontból releváns – körülményeket is a Munkaügyi Felügyelőség tudomására 
hozta, olyan magatartást tanúsított, amely az ellene érkezett panaszlevélben fog-
laltak valóságtartalmától függetlenül nem felel meg a könyvvizsgálókkal szemben 
elvárt fokozottabb morális normáknak.
Az Etikai szabályzat C/1.8. pontja szerint a könyvvizsgáló legyen korrekt és 
segítőkész, tartsa be az általa végezhető tevékenységre vonatkozó jogszabályokat 
és a szerződéseiben rögzített kötelességeit; ezen előírások a könyvizsgálóra nem 
csupán a tényleges könyvvizsgálói, hanem az általa a kktv. 26–27. §-ai szerint el-
látható egyéb tevékenység során is vonatkoznak. 

17.  EB–39/2004.
A minőség-ellenőrzési bizottság az eljárás alá vont könyvvizsgálónál 2003. év-
ben első minőség-ellenőrzést tartott, melynek során nevezett kamarai tag „nem 
felelt meg” minősítést kapott. A minőség-ellenőrzési bizottság a minőség-ellen-
őrzési szabályzat 66., valamint 85. pontja értelmében a nevezett könyvvizsgá-
lót szakmai oktatásra kötelezte, melyen a kamarai tag nem jelent meg és nem 
is jelezte távolmaradásának okát. A kamarai tag fentiekkel megsértette az Eti-
kai szabályzat A/3. szakaszának a), illetve e) pontját, mivel a kamarai tagsági 
jogviszonyára előírt kötelezettségének megszegésével a kötelező szakmai okta-
táson nem vett részt. 

18.  EB–40/2004. 
A kktv. 30. § (2) bekezdése értelmében a kamarai tag nem vállalhat könyvvizs-
gálói tevékenységet, ha az a közeli hozzátartozói vagy üzleti kapcsolatból adódó-
an összeférhetetlen, vagy a tag bármely egyéb oknál fogva elfogult, illetve egyéb 
törvény, jogszabály alapján összeférhetetlen. 
Az Etikai szabályzat C/2. része mindezekkel összefüggésben rögzíti, hogy a 
könyvvizsgáló a munkáját csak részrehajlás nélkül, tárgyilagosan végezheti, és 
kerülnie kell minden olyan helyzetet, amely alkalmas lehet a függetlenségének 
veszélyeztetésére. Az Etikai szabályzat C/3.1. pontja értelmében a könyvvizs-
gáló nem vállalhat könyvvizsgálói tevékenységet ott, ahol hozzátartozói, más 
üzleti, érdekeltségi kapcsolata áll fenn. Az Etikai szabályzat 3.1.2. pontja az 
összeférhetetlenség külön eseteként nevesítve rögzíti, hogy a könyvvizsgáló, va-
lamint az ügyfél és érdekeltsége között nem lehet a könyvvizsgálói tevékenysé-
geken felül egyéb üzleti kapcsolat. Az Etikai szabályzat C/5.1. pontja szerint 
a könyvvizsgálónak a szakmai szolgáltatás során hivatásához méltó, határozott, 
nyílt és egyenes magatartást kell tanúsítania. Az Etikai szabályzat C/6.4. pont-
ja értelmében a könyvvizsgáló a szakmai szolgáltatás során tudomására jutott 
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információkat saját vagy harmadik fél előnyére nem használhatja fel, és a fel-
használás látszatát is kerülnie kell.

A kamarai tag fellebbezést nyújtott be az elnökség felé. Az elnökség
4/2005. sz. határozatával az I. fokú határozatot helybenhagyta.

19.  EB–41/2004.
A kamarai tag megsértette az Etikai szabályzat A) része 2/c. pontjának előírá-
sait, mely szerint etikai vétség, ha a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói tevékenysé-
gét gondatlanságból, szakmai hiányosságok miatt, vagy szándékosan nem a jog-
szabályok vagy a standardok szerint végzi. Amennyiben könyvvizsgálói társaság 
eljárása ütközik az Etikai szabályzat előírásaival, úgy az Etikai szabályzat A/4. 
pontjának értelmében az adott könyvvizsgálói társaság vezető tisztségviselőjének 
minősülő könyvvizsgálóival szemben kell az etikai eljárást lefolytatni.
A könyvvizsgáló társaság megsértette a kktv. 23. § c) pontjának előírásait, mely 
szerint a bejegyzett könyvvizsgáló társaság köteles kettős könyvvitelt vezetni és 
ennek előírása szerint készített éves beszámolóját nyilvánosságra hozni. 

 
20.  EB–43/2004., EB–49/2004., EB–54/2004., EB–55/2004.
21.  A könyvvizsgálók megsértették az Etikai szabályzat C/1.11. pontjában előír-
22.   takat, mely szerint a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló társaság köteles az alap-
23.   szabályban – törvény által meghatározottak szerint – jogszerűen előírt adatszol-

gáltatásra. Jelen esetben az adatszolgáltatási kötelezettséget az Alapszabály 36. 
pontja írja elő. 
Az Etikai szabályzat A/2. b) pontja értelmében etikai vétség, amennyiben a 
könyvvizsgáló az Etikai szabályzat C) részében – így a C/1.11. pontjában – fog-
laltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 
(Adatlap megküldésének elmulasztása.)

24.  EB–57/2004.
A kamarai tag a könyvvizsgálói jelentésében konkrét személyekre történő hivat-
kozásával megsértette az Etikai szabályzat C/1.8. pontját, mely szerint a könyv-
vizsgáló legyen korrekt és segítőkész, tartsa be az általa végezhető tevékenységre 
vonatkozó jogszabályokat és a szerződéseiben rögzített kötelezettségeit. Az Eti-
kai szabályzat A/2/b. pontja szerint etikai vétség, ha a könyvvizsgáló az Etikai 
szabályzat C) részében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít. 

  ■ 3 esetben kizárta a könyvvizsgálót a kamarából

 1.  EB–12/2004., EB–13/2004., EB–56/2004. 
2.  Az Etikai szabályzat A./5. pontja 3. bekezdésének 1. szakasza rögzíti:
3.  „Ki kell zárni a kamarából azt a könyvvizsgálót, aki a kamarai tagdíj fizetését, 

illetve a jogerős etikai határozattal kiszabott pénzbírság, valamint a kiszámlá-
zott költségtérítés megfizetését elmulasztja és azt felszólításra az abban megje-
lölt időpontig sem teljesíti.”

  ■ 24 esetben megszüntette az eljárást.

A bizottság határozatai ellen 6 esetben nyújtottak be fellebbezést. Az elnökség az
I. fokú határozatot 2 esetben helybenhagyta, 1 esetben súlyosbította, 1 esetben rész-
lefizetést engedélyezett, illetve 2 esetben a pénzbírság összegét csökkentette. 
Etikai vizsgálatok kapcsán peres eljárás nincs folyamatban.

A bizottság rendszeres ülésein napirendjére tűzte, megtárgyalta és írásban megvála-
szolta a beérkező állásfoglalást kérő leveleket. 

A bizottság előkészítette és a 2004. áprilisi küldöttgyűlés elé terjesztette az Etikai 
Szabályzat módosítását, amelynek hatálybalépési időpontja 2004. július 1. volt.

HUBÉNYI ERNŐNÉ,

az etikai bizottság elnöke
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