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A közfelügyelet működése és tervei 
 
A könyvvizsgálói közfelügyelet nem önmagában és főleg nem öncélúan működik. A 
könyvvizsgálói közfelügyelet célja a könyvvizsgált pénzügyi beszámolók iránti bizalom 
növelése a piacokon. A könyvvizsgálói szakma jobb elismertetésére, a pénzügyi 
beszámolásban nélkülözhetetlen szerepének, szükségességének tudatosítására – látva a 
nemzetközi és a hazai fejleményeket - pedig szükség van. A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti 
Bizottság (KKB) átlátható tevékenységével, a működéséről adott folyamatos tájékoztatással 
és a Kamarával folytatott együttműködéssel és folyamatos párbeszédével ezt kívánja 
szolgálni. A cél azonban csak a szakmai szervezettel és a könyvvizsgáló cégekkel, 
könyvvizsgálókkal összefogva, együttesen munkálkodva teljesíthető.  

Az elmúlt években a hazai közfelügyelet működésének feltételrendszere a gyakorlati 
tapasztalatok és a nemzetközi elvárások alapján fokozatosan változott. A változások lényege a 
közfelügyelet függetlenségének erősítése, a könyvvizsgálat minőségbiztosításának szigorítása 
és a nemzetközi kapcsolatok szabályainak pontosítása.  

A folyamatnak nincs vége. A Zöld könyv megjelenése óta tudjuk, hogy az Európa Bizottság 
háza táján is komoly megfontolások érlelődnek, amelyek meghatározzák a könyvvizsgálói 
szakma jövőjét. Figyelemreméltó az Európai Parlament Jogi Bizottságának véleménye, amely 
üdvözli a Zöld könyvnek a könyvvizsgálat javítására irányuló kérdésfeltevéseit annak 
ellenére, hogy nincs meggyőző bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az eddigiekben a 
könyvvizsgálatot nem a vonatkozó szabályoknak és követelményeknek megfelelően végezték. 

A közfelügyeleti munka keretei az elmúlt év során kialakultak és folyamatosan formálódnak. 
A vizsgálatokban, áttekintésekben vannak visszatérő, évente ismétlődő témák, mint például a 
minőségellenőrzési rendszer működése, a fegyelmi eljárások rendszere, a továbbképzési 
rendszer, az átláthatósági jelentések ellenőrzése. Ezen túlmenően mindig jelentkeznek aktuális 
feladatok is.  

A KKB vizsgálatai, áttekintései nemritkán a bevezetőben említett célok érdekében a kamarai 
intézkedések szigorítását szorgalmazó észrevételekkel, javaslatokkal zárulnak, amelyek 
fogadtatását a KKB ugyancsak figyelemmel kíséri. Az általánosítható tapasztalatok a 
nyilvános beszámolóban kerülnek közzétételre.  

A 2011-es év, sőt a KKB első ötéves ciklusának is legnagyobb kihívása a közérdeklődésre 
számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai 
tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói független minőségellenőrzési 
rendszerének létrehozása. A törvénymódosítással, kamarai szabályzatok jelentős 
átalakításával, új ellenőrzési módszertan elfogadásával és független ellenőrök kiválasztásával 
járó folyamat jelenleg is zajlik. Az átmenet megteremtése, a kamarai minőségellenőrzési 
rendszer és a független minőségellenőrzés érintkezési pontjainak kidolgozása a Kamara és a 
KKB közös munkájának eredménye lesz.  Az első ellenőrzések ősszel kezdődnek. A törvényi 
szabályozás szerint a KKB közvetlen irányításával végzett független minőség ellenőrzés az 
eddigieknél szorosabb együttműködést igényel a Kamara és a KKB között.  

Évek óta erősödő tendencia a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók mellett (vagy azon 
belül, tekintettel a két halmaz közötti átfedésekre) a pénzügyi intézmények beszámolására 
irányuló fokozott figyelem. Ezt a válság vissza-visszatérő hullámai és a pénzügyi 
intézmények kiemelt nemzetgazdasági jelentősége indokolja. A Zöld könyvvel kapcsolatos 
uniós állásfoglalásból is előrevetíthető a könyvvizsgálattal kapcsolatos elvárások növelése 
ezen a területen. Ez pedig jól láthatóan meghatározza a közfelügyeleti feladatok súlypontját is 
a következő években.  
 


