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Aa részvénytársaság lényege a tőkeegyesítés le-
hetősége. Sok tőketulajdonos együtt hozza 
létre a termelő- vagy szolgáltató tevékenységet 
végző vállalatot, amelynek tőkehiányból adó-
dó méretkorlátja elvileg nincs. a tőkeegyesítés 
következménye a tőketulajdon és a tőkemű-
ködtetés szétválasztása, mivel magától érte-
tődő, hogy több száz, több ezer tulajdonos a 
részvénytársaság működését nem képes irányí-
tani. az irányítást, az operatív döntések meg-
hozatalát a részvénytársaság tulajdonosai által 
kiválasztott menedzserekre kell és lehet bízni.  
a tulajdonos részvényesek és az irányítással 
megbízott vezérigazgató és igazgatók kettévá-
lásával azonban a kialakult információs aszim-
metria és az eltérő célok következtében létre-
jön egy konfliktushelyzet. Kezdetektől fogva 

cél volt a tulajdonosi érdekeket védeni, a me-
nedzsmenti érdekeket korlátozni. a tulajdono-
si érdek jobb érvényesítése érdekében elterjedt 
a könyvvizsgálók alkalmazása.

a részvénytársaságok gazdálkodásának, kü-
lönös tekintettel az éves beszámoló tartalmá-
nak a vizsgálata, valamint az ahhoz kapcsolódó 
jelentés az ellenőrzés egyik csúcspontja. a leg-
fontosabb feltétel a könyvvizsgáló függetlensé-
gének biztosítása és a könyvvizsgálói jelentés 
nyilvánossága. a könyvvizsgálat két irányban, 
vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy két metszet-
ben értékelhető. Egyrészt a menedzsment és a 
részvénytulajdonosok érdekeit képviselve véd 
az adóhatósággal szemben, másrészt biztosítja 
a részvényesek tulajdonosi érdekeit a menedzs-
menttel szemben. 
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rikai Egyesült államokban kötelezővé vált a 
független könyvvizsgáló közgyűlés általi meg-
választása. az európai kontinensen (német-
országban, Franciaországban, Hollandiában, 
Olaszországban) ugyan nem lett azonnal kö-
telező, ennek ellenére elterjedt az alkalmazása.

már az 1930-as években vitatéma volt a 
könyvvizsgálók függetlensége. Enyhébb meg-
fogalmazásban a könyvvizsgálók függetlensé-
gét növelni kell, erősebb fogalmazás szerint a 
könyvvizsgálók nem voltak teljesen függetle-
nek, amin változtatni kellett. az Egyesült álla-
mokban 1940-ben javasolta a SEC (Securities 
and Exchange Commission), hogy az igazgató-
tanács külső tagjai jelöljék, illetve a közgyűlés 
hagyja jóvá a könyvvizsgálókat, azok függet-
lenségének javítása érdekében.

NemzetKözi KutAtásoK A függetleN 
KöNyvvizsgálAtról1

Jensen és Meckling (1976) állítása szerint a 
tulajdonosokhoz hasonlóan az információs 
aszimmetria a hitelezők és a menedzsment kö-
zött is fennáll. Korábbi tanulmányok (Chow, 
1982; Francis és Wilson, 1988) alapján mi-
nél nagyobb a tőkeáttétel, annál valószínűbb, 
hogy a vállalatnak szükséges a könyvvizsgálat, 
amely az információs aszimmetriát csökkenti. 
Chow (1982), Abdel-Khalik (1993), Blackwell 
és szerzőtársai (1998) pozitív összefüggést talál-
tak a tőkeáttétel és a könyvvizsgálatra vonatko-
zó igény között. Watts és Zimmerman (1986) 
szerint a könyvvizsgáló biztosítéka a hitelezők 
monitoring költségeit csökkenti. 

a pénzügyi kimutatások hitelességét, ami a 
pénzügyi piacok működésének alapja, a függet-
len könyvvizsgáló megerősítheti.2 a pénzügyi 
piacokat a várakozások jelentősen befolyásol-
ják, ezért fontos kritérium, hogy a könyvvizs-
gálók függetlensége megkérdőjelezhetetlen 
legyen. több tényező erősíti vagy gyengíti a 
könyvvizsgálók vélt vagy tényleges független-

ségét, sok a sajtóvisszhang, éppen ezért kutatá-
sok folytak és folynak, elsősorban az Egyesült 
államokban.

mit jelent a függetlenség? az Egyesült álla-
mokbeli Értékpapír- és tőzsdebizottság (SEC) 
definíciója alapján a függetlenség egy objektív, 
részrehajlásmentes szellemi állapot (57. sza-
bály; SEC, 2003). az 57. szabály megfogal-
mazza: a vállalatok pénzügyi kimutatásai iránti 
közbizalom attól függ, hogy az adott könyv-
vizsgáló szakmailag független-e. Ha a befekte-
tők úgy ítélnek meg egy adott könyvvizsgálót, 
hogy a megbízó cég érdekeit tartja elsődleges-
nek, a könyvvizsgálat értéke amortizálódik, 
minthogy a könyvvizsgáló függetlensége meg-
kérdőjeleződik (SEC 2003, III/a. fejezet). Le-
vitt (2000) megállapította, a könyvvizsgáló cé-
gek többször viselkednek „ügyvédként”, mint 
ellenőrként a könyvvizsgált ügyfeleikkel. az 
akkori legnagyobb öt könyvvizsgáló cég, a Big 
5, önmagát multidiszciplináris szakmai szol-
gáltatást nyújtó cégnek és nem könyvvizsgáló 
cégnek tekintette. ténylegesen csorbult-e füg-
getlenségük a könyvvizsgálatok során, nehéz 
megállapítani, mindenesetre önmeghatározá-
suk alapján a közvélemény megkérdőjelezheti 
függetlenségüket. 

Jenkins és Krawczyk 2003-as tanulmányuk-
ban a könyvvizsgálók függetlenségét mérték, 
amikor hat különböző tanácsadói szolgáltatás 
hatását a könyvvizsgálók ítéletére vonatkoz-
tatva vizsgálták. a megkérdezett bejegyzett, de 
nem gyakorló könyvvizsgálók véleménye sze-
rint a könyvviteli és jogi tanácsadói szolgálta-
tások nyújtása csökkentheti a könyvvizsgálók 
függetlenségét. Mauldin (2003) kérdőíves fel-
mérése alapján az intézményi befektetők véle-
ménye szerint a könyvvizsgáló függetlensége 
sérül, amennyiben a könyvvizsgálaton kívül 
tanácsadást is nyújt az ügyfelének, különös te-
kintettel, ha az a belső ellenőrzéssel, összeolva-
dással vagy cégfelvásárlással kapcsolatos.

a szakirodalom a valós függetlenség mérésé-
re általában a könyvvizsgálók tanácsadói díjait 
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és a megbízatásuk idejét használja. Ashbaugh 
(2004) véleménye szerint a tanácsadói díj szo-
rosabb gazdasági köteléket teremt a könyvvizs-
gáló és ügyfele között, mint a megbízatás hosz-
sza, így a tanácsadói díjjal jobban lehet mérni 
a könyvvizsgálók függetlenségének mértékét. 
Ezt a kérdést tanulmányozta Beck szerzőtársai-
val (1988) két évre (1978 és 1979) kiterjeszt-
ve. a két év elkülönült vizsgálata két különbö-
ző eredményt hozott: egyik évben a tanácsadói 
díjak, míg a másik évben a megbízatás hossza 
bizonyult jobb változónak a könyvvizsgálói 
függetlenség mérésére. a kutatások zöme a ta-
nácsadói díjakat használja változóként, a kuta-
tásokat azonban az adatokhoz való hozzáférés 
korlátozta. a változást a SEC 2003-as szabá-
lyai hozták meg, mert megtiltották, hogy a mi-
nősített könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálati és 
meghatározott tanácsadói szolgáltatásokat egy-
szerre nyújtsanak. a SEC már ezt megelőzően 
arra kötelezte a könyvvizsgálati cégeket, hogy 
a könyvvizsgálói és az egyes tanácsadói díjai-
kat hozzák nyilvánosságra. a nyilvános adatok 
alapján Frankel és szerzőtársai (2002) szerint a 
tanácsadói díjak mediánja közel megegyezett a 
könyvvizsgálói díjakkal, így a tanácsadói díjak 
használhatók a könyvvizsgálók függetlenségé-
nek vizsgálatakor. megjegyzem, ma is a leg-
több tanulmány a tanácsadói és nem a könyv-
vizsgálati díjakat használja a könyvvizsgálók 
függetlenségének vizsgálatára.

a 2001-es Enron-botrány és az azt követő 
Sarbanes–Oxley-törvény (SOX) 2002-es elfo-
gadása újabb mélyreható változásokat hozott a 
könyvvizsgálatban. Egyes tanácsadói szolgálta-
tásoknak a könyvvizsgálattal egyidejű nyújtá-
sát betiltották. Ilyen tanácsadói szolgáltatások 
körébe sorolták a számviteli információs rend-
szerek fejlesztését és bevezetését, az értékbecslő 
szolgáltatásokat, az aktuáriusi szolgáltatásokat, 
a belső ellenőrzési szolgáltatásokat, mene-
dzseri vagy emberi erőforrásokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokat, befektetési szolgáltatásokat, 
jogi szolgáltatásokat, illetve olyan szakértői 

szolgáltatásokat, amelyek nem kapcsolódnak 
a könyvvizsgálathoz. 2003-ban a SEC köte-
lezte a tőzsdei cégeket, hozzák nyilvánosságra 
a könyvvizsgálattal és a tanácsadói szolgálta-
tásokkal kapcsolatos költségeiket, külön rész-
letezve a könyvvizsgálati díjat, a könyvvizs-
gálattal kapcsolatos szolgáltatások költségeit, 
adótanácsadással kapcsolatos költségeket és 
minden egyéb tanácsadói szolgáltatással kap-
csolatos költségeket, amelyeket a SOX nem 
korlátoz. mivel a tanácsadói szolgáltatásokra 
vonatkozó adatok hozzáférhetők az Egyesült 
államokban, azok továbbra is a könyvvizsgá-
lók függetlenségének vizsgálatakor lényegesek, 
habár a SOX jelentősen korlátozta a nyújtható 
szolgáltatások fajtáit. az engedélyezett szol-
gáltatásokból származó bevételeknek azonban 
nem szabott határt. 

a SOX hatását vizsgálva Dopuch és szerző-
társai (2003) meglepő megállapításra jutottak, 
még jelentősebb tanácsadói szolgáltatásnyúj-
tás esetén is töretlen a könyvvizsgálók függet-
lenségének megítélése. Zhang (2003) azon-
ban bírálta ezeket a megállapításokat, állítva, 
Dopuch és szerzőtársai betekintést engedtek a 
felmérés résztvevőinek, ami a vizsgálat eredmé-
nyére hatással lehetett. Gaynor és szerzőtársai 
(2005) igazgatótanácsi tagokat kért fel a be-
fektetői szerep eljátszására. az eredmény: az 
igazgatótanácsi tagok a SOX életbelépése után 
nem tekintették a könyvvizsgálói függetlenség 
csökkenésének azt, ha a könyvvizsgálók tanács-
adást is nyújtottak az ügyfeleiknek. azt viszont 
meg kell jegyezni, hogy az igazgatótanácsi ta-
gok viselkedésére hatással lehettek múltbeli 
döntéseik, ha például a múltban jóváhagytak 
a könyvvizsgáló által nyújtott tanácsadói szer-
ződéseket. lehetséges, egyszerűen nem akarták 
elismerni, hogy a könyvvizsgáló függetlensége 
a tanácsadói szolgáltatások nyújtásával csor-
bulhat.

más eredményre jutott Thornton szerzőtár-
saival (2006), akik bankárokat és könyvelőket 
kértek fel a befektetői szerepek eljátszására.  
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a bankárok és könyvelők megítélése szerint a 
könyvvizsgálói függetlenséget csorbította a je-
lentős tanácsadói szolgáltatás, beleértve azokat 
is, amelyeket a SOX engedélyezett. Beaulieu és 
Reinstein (2006) feldolgozva a korábban ké-
szített kutatások eredményeit megállapította, 
a tudományos folyóiratokban közölt kutatási 
eredmények azokat a könyvelőket befolyásol-
ták, akik nem dolgoznak könyvvizsgálati terü-
leten. azok viszont, akik könyvvizsgálati terü-
leten dolgoztak, eltérő álláspontot képviseltek 
a tanácsadással kapcsolatban, ugyanis a gya-
korlat alapján erőteljes ellenvéleményük volt.

Kinney és szerzőtársai (2004) különböző 
tanácsadói szolgáltatások kapcsolatát vizsgál-
ták a pénzügyi kimutatások időszakon túli 
kiigazításaival. az eredmények nem mutattak 
pozitív kapcsolatot a számviteli informáci-
ós rendszerekkel, illetve a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos szolgáltatások díjai és a pénzügyi 
kimutatások kiigazításai között. az eredmény 
ellentmond más tanulmányoknak, de érdekes 
abból a szempontból, hogy mindkét említett 
tanácsadói szolgáltatást a SOX nem engedélye-
zi a könyvvizsgáló számára. 

az említett tanulmányok nem jutnak azo-
nos eredményre azzal kapcsolatban, hogy a 
könyvvizsgálók által nyújtott egyéb szolgálta-
tások befolyásolják-e függetlenségüket, illetve 
a függetlenség vizsgálatára a tanácsadói díjak-e 
a legmegfelelőbbek. míg egyesek szerint a ta-
nácsadói szolgáltatások torzítják a könyvvizs-
gálók objektivitását (Jenkins és Krawczyk, 
2003; maudlin, 2003; thornton és szerzőtár-
sai, 2006), addig mások ezt nem találták bi-
zonyítottnak (Dopuch és szerzőtársai, 2003; 
Gaynor és szerzőtársai, 2005). a piac, illetve 
a befektetők véleményétől azonban nem lehet 
eltekinteni, akik szerint a nem könyvvizsgálati 
díjak negatívan befolyásolhatják a könyvvizs-
gáló függetlenségét. a SOX ugyan kezeli az 
egy időszakon belüli könyvvizsgálati-tanács-
adói átfedéseket, viszont továbbra is fennáll a 
dilemma: független-e a könyvvizsgáló, ha már 

megbízatása alatt tudja, megbízatása után ta-
nácsadói megbízatás várja ügyfelétől.

a függetlenségi dilemma felvetődhet a 
könyvvizsgálati díjaknál is. a SOX nem sza-
bályozza (maximalizálja) a könyvvizsgálati 
díjazásokat. Előírja ugyan a könyvvizsgálati 
partnerek rotációját, de nem maximalizálja a 
könyvvizsgáló cég megbízatási idejét. Felme-
rül a kérdés, hogy – abban az esetben, amikor 
nincs (akár a SOX által engedélyezett) tanács-
adói megbízatás, illetve az adott időszakban 
nincs is kilátásban ilyen megbízatás a követ-
kező időszakokra, de a könyvvizsgálatért az 
adott cég relatíve magas díjat fizet, illetve a 
könyvvizsgáló számít a könyvvizsgálati megbí-
zatásra a következő időszakokban is – határo-
zottan állítható-e, hogy a könyvvizsgáló nem 
lesz részrehajló az adott időszak könyvvizsgála-
ta során annak érdekében, hogy a cég őt bízza 
meg a későbbi időszakok könyvvizsgálatával is, 
főleg, ha a könyvvizsgálati díj jelentős marzsot 
tartalmaz? Hogyan mérhető a marzs „etikai” 
tartalma? a kérdés tanulmányozása bonyo-
lult. mindeddig ilyen jellegű tanulmányok 
nem születtek. Olyanok viszont igen, amelyek 
a könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 
alapján mérik függetlenségüket.

Iyer és Rama (2004) vállalati vezetőkkel (ve-
zérigazgatók, ügyvezető igazgatók, pénzügyi 
igazgatók stb.) készített kérdőíves felmérést, 
hogy megállapítsa azokat a tényezőket, ame-
lyek a válaszadók szerint a könyvvizsgáló dön-
téseit befolyásolják. a szerzők azt keresték, 
hogy számviteli véleménykülönbség kapcsán 
milyen esetekben hajlamosak a könyvvizsgálók 
közelíteni, illetve alávetni magukat az ügyfél 
álláspontjának. a válaszadók szerint a könyv-
vizsgálati partnerek megbízatási időtartama 
releváns tényező volt, míg a nem könyvvizs-
gálati jellegű szolgáltatások igénybevétele nem. 
Ráadásul az általános vélekedéssel ellentétben, 
a válaszadók szerint a rövid távra szerződött 
könyvvizsgálók sokkal inkább befolyásolha-
tók voltak, mint a hosszú távú szerződéssel 
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rendelkezők. a kutatásból kiderül, a tanács-
adói szolgáltatások helyett a könyvvizsgálók 
megbízatási időtartama jobb megközelítést 
ad a könyvvizsgálók függetlenségére. Ghosh és 
Moon 2005-ös empirikus tanulmánya szerint 
szignifikáns pozitív kapcsolat van a könyvvizs-
gálói megbízatás időtartama és a tanácsadói 
szolgáltatásokból származó díjbevétel aránya 
között. a tanulmány arra enged következtet-
ni, hogy a könyvvizsgálói függetlenség csök-
kenésének méréséhez a megbízatás időtartama 
ugyanúgy alkalmas lehet, mint a tanácsadói 
szolgáltatások díjazása.

Egyes SOX előtti tanulmányok (De angelo, 
1981; akit Kleinman és szerzőtársai, 1998 
idéznek) kifejtik, minél hosszabb ideig alkal-
maznak egy könyvvizsgálót, annál kisebb a 
könyvvizsgálat fajlagos költsége, a könyvvizs-
gáló ugyanis már ismeri az adott céget, így 
kevesebb az időráfordítása. Ez a hatás növeli 
a könyvvizsgálati profit marzsát, de negatív 
velejárója lehet, ha a könyvvizsgálók érdekel-
tekké válnak a következő időszak könyvvizs-
gálati megbízatásának elnyerésében, ami csök-
kentheti függetlenségüket. De azt is jelentheti, 
mivel a könyvvizsgáló jobban ismeri az adott 
céget, a cég vezetői hajlamosak meghosszab-
bítani a könyvvizsgálati megbízatásukat, illet-
ve számítanak a könyvvizsgáló véleményére a 
könyvvizsgálaton túl is, így további szolgálta-
tásokat fognak tőle igényelni. Bármelyik eset 
áll is fenn, a könyvvizsgáló gazdaságilag egyre 
függőbbé válik az ügyfelétől, ami a független-
ségét csorbíthatja. Előfordulhat, hogy az ügy-
fél válik a könyvvizsgálótól egyre függőbbé a 
szaktudása miatt, így a könyvvizsgáló pozíciója 
az évek során erősödik, ami viszont a függet-
lenségét tovább erősítheti. tehát a könyvvizs-
gálók megbízatási időtartamának hatása nem 
egyértelmű.

az említett tanulmányok célja az volt, hogy 
megállapítsák, miként mérhető a könyvvizsgá-
lók függetlensége. továbblépnek azok a tanul-
mányok, amelyekben azt vizsgálták, hogy a füg-

getlenség vagy annak hiánya miképpen hatott 
a pénzügyi kimutatások valódiságtartalmára. 
Frankel és szerzőtársainak (2002) kutatása nagy 
vitát váltott ki. tanulmányukban a tanács-
adói szolgáltatások alapján mért függetlenség 
és az eredménymanipuláció közötti összefüg-
géseket vizsgálták. az eredménymanipulációt 
az egyedileg megképzett eredménycsökkentő 
vagy -növelő tételekkel mérték. megfigyelték, 
hogy a cégek eredménymanipulációja növek-
szik, azaz a pénzügyi kimutatások hitelessége 
csökken a tanácsadói szolgáltatásokra kifizetett 
összegek növekedésével. a szerzők elismerik: 
tanulmányuk gyenge pontja, hogy az általuk 
vizsgált változókon túl létezhet egy harmadik 
változó, amelyet nem vizsgáltak, de amely ha-
tással van mindkét vizsgált változóra. azaz el-
képzelhető, hogy az eredménymanipuláció és a 
tanácsadói szolgáltatások között csak közvetett 
kapcsolat van, viszont mindkét változó ugyan-
attól az ismérvtől függ.

Ashbaugh és szerzőtársai (2003) a Frankel 
és szerzőtársai vizsgálatát egyes tényezők meg-
változtatásával megismételték. ashbaugh-ék 
többek között kifogásolták Frankelék mód-
szertanát mondván, az összes ráfordításból be-
csült diszkrecionális eredménymódosító téte-
lek torzíthatják a modellt, így azok helyett az 
előző évi ráfordításokat használták, továbbá a 
diszkrecionális eredménymódosító tételek nem 
feltétlenül normális eloszlásúak, így azok termé-
szetes logaritmusát vették. a módosítások után 
kapott eredmények alapján nincs bizonyíték 
arra, hogy a pénzügyi kimutatások megbíz-
hatóságára hatással vannak a könyvvizsgálók 
tanácsadói szolgáltatásai. az eredmény ellent-
mond Frankel és szerzőtársai kutatási ered-
ményének. Schneider és szerzőtársai (2006) 
viszont ashbaugh-ék tanulmányát bírálják. 
a szerzők szerint korlátozó tényező, hogy a 
modellben a folyó év helyett az előző év rá-
fordításai szerepelnek, azonban egyetértenek 
ashbaugh-ékkal abban, hogy Frankelék ered-
ménye a modelljükön kívüli hatások eredője. 
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Frankelék tanulmányának gyenge pontja elle-
nére Chung és Kallapur (2003) megismételte a 
kísérletet, kiszűrve az ipari, a vállalatirányítási 
és a könyvvizsgálók szakértelmének hatását, de 
nem találtak szignifikáns összefüggést a rend-
kívüli eredménymódosító tételek és a tanács-
adói szolgáltatások alapján mért könyvvizsgá-
lói függetlenség csökkenése között. 

Frankel és szerzőtársainál a vizsgált cégek 
túlnyomóan textilipari, nyomdai, tartós cikke-
ket gyártó cégek, illetve közlekedési vállalatok 
és kiskereskedelmi áruházláncolatok voltak. 
Reynolds és szerzőtársai (2004) ettől eltérően 
gyorsan növekvő kis- és közepes vállalatokat, 
valamint webkereskedelmi, biogyógyászati, 
telekommunikációs és gyógyszeripari cégeket 
vizsgáltak. a különböző vizsgálati minta elle-
nére ugyanarra a következtetésre jutottak, azaz 
a több tanácsadói szolgáltatást igénybe vevő 
cégek sokkal intenzívebb kreatív könyvelést 
folytattak, amit,  állításuk szerint, a könyvvizs-
gáló függetlenségének csorbulása tett lehetővé. 
Elder és szerzőtársai (2004) továbbviszik a kuta-
tásokat, kiterjesztve mintájukat a kereskedelmi 
bankokra, valamint olyan iparágakra, amelyek 
a korábbi tanulmányokban nem szerepeltek. 
Pozitív összefüggést találtak a tanácsadói szol-
gáltatások, valamint a teljes és diszkrecionális 
hitelkockázati céltartalékképzés között. levon-
ták a következtetést, a könyvvizsgálók függet-
lenségének csökkenésekor (amit a tanácsadói 
szolgáltatások növekedésével mértek) a könyv-
vizsgálók ügyfeleiknek nagyobb szabadságot 
engednek a kreatív könyvelésben.

Szintén a bankszektor eredménybefolyá-
solhatóságát és a könyvvizsgálók függetlensé-
ge közötti viszonyt vizsgálták Kanagaretnam 
és szerzőtársai (2010), akik a függetlenséget 
a könyvvizsgálóknak fizetett teljes díjjal, míg 
az eredménymanipulációt a bankok hitelkoc-
kázati céltartalék képzésével mérték. Korábbi 
tanulmányok (Wahlen, 1994; Collins és szer-
zőtársai, 1995; Kanagaretnam és szerzőtársai, 
2003; Kanagaretnam és szerzőtársai, 2004) 

amellett érvelnek, hogy a bankok számára a 
hitelkockázati céltartalék jelenti a legnagyobb 
eredménymódosító tételt. Ezért a banki me-
nedzserek a céltartalékképzéskor motiváltak a 
diszkrecionális döntésekre, a tőkemegfelelési 
mutatót, az eredményt akár a saját javadal-
mazásuk érdekében kiigazítják, vagy éppen a 
piacnak a céltartalékképzésen keresztül adnak 
jelzést. Kanagaretnam szerzőtársaival (2010) 
arra a következtetésre jutott, a nagybankok a 
könyvvizsgálóknak fizetett extra díjazásával 
nem függ össze az eredmények befolyásolása, 
míg a kis bankoknál erős pozitív korrelációt 
tapasztaltak az eredményt növelő (kisebb mér-
tékű) céltartalékképzés és a könyvvizsgálóknak 
fizetett összes és a nem könyvvizsgálattal ösz-
szefüggő extra díjazás között. Eredményüket 
gyengíti, hogy a nagybankoknál célszerű lenne 
bankcsoportszinten vizsgálni a könyvvizsgáló-
nak kifizetett díjakat, az egyik banknál történt 
könyvvizsgálói „extra” szolgáltatást ugyanis 
kompenzálhatják a csoport más bankjánál fize-
tett extra díjakkal, jellemzően ugyanis ugyanaz 
a cég a könyvvizsgáló bankcsoportszinten.

az említett tanulmányokon túl Myers és 
szerzőtársai (2003) vizsgálták a könyvvizsgálói 
függetlenség és a kreatív számvitel közötti kap-
csolatot, a könyvvizsgáló megbízatásának hosz-
szát használva fel a könyvvizsgálói függetlenség 
mérésére. megfigyelésük szerint minél tovább 
foglalkoztatták az adott könyvvizsgálót, annál 
inkább csökkent a rendkívüli eredménymó-
dosító tétel a pénzügyi kimutatásokban. Vé-
leményük szerint a hosszabb távú könyvvizs-
gáló–ügyfél kapcsolat növeli a könyvvizsgáló 
mozgásterét az ügyféllel folytatott egyeztetések 
során, aminek eredményeképpen a diszkreci-
onális eredménymódosító tételek csökkennek.

Összegezve a könyvvizsgálói függetlenség és 
a kreatív számvitel közötti kapcsolatot vizsgáló 
tanulmányok eredményeit, egységes következ-
tetés nincs.

a kutatások másik csoportja a könyvvizsgá-
lók tanácsadói díjbevétele és a piaci reakciók 
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közötti összefüggéseket vizsgálta. Krishnan 
és szerzőtársai (2005) negatív összefüggést 
találtak a tanácsadói díjbevételek és a piaci 
reakciók között, azaz magasabb tanácsadói 
díjbevételek esetén, amely a könyvvizsgáló 
függetlenségének a csökkenését jelenti, a piac 
gyengébben reagál a cég nyereségnövekedésére. 
a megállapítás egybecseng Frankel és szerző-
társai (2002) végkövetkeztetésével, miszerint a 
befektetők szemében a függetlenség csökkené-
sének érzékelésével az eredmények hitelessége 
is romlik. Ezt Ghosh és Moon (2005) is alátá-
masztotta a könyvvizsgáló megbízatási idejével 
mért függetlenséggel. Következtetésük szerint 
a hosszabb távú könyvvizsgáló–ügyfél kapcso-
latban a piaci reakciók erőteljesebbek, azaz a 
könyvvizsgáló függetlenségébe vetett bizalom 
erősödésével a piac a nyereség-előrejelzésekben 
is jobban hisz. 

Egy tanulmány (Chaney és Philipich, 2002) 
azt vizsgálta, hogyan reagált a tőzsde az arthur 
andersen bukására, miután andersen beismer-
te, hogy az Enronnal kapcsolatos dokumentu-
mokat semmisített meg. meglepő módon a 
szerzők nem találtak jelentős reakciót a piac 
részéről azoknál a tőzsdei cégeknél, amelyek-
nek a könyvvizsgálaton túl az arthur andersen 
tanácsadást is nyújtott. Ebből azt a következ-
tetést vonták le, a piacokat nem zavarja, ha a 
könyvvizsgáló tanácsadást is nyújt ügyfelének. 
megjegyzem, e következtetéssel ellentétben az 
is elképzelhető, hogy a piacok már az andersen 
beismerése előtt beárazták az andersennel kap-
csolatos kockázatokat.

az Enron-ügy és a jelenleg is tartó subprime 
jelzáloghitel-válság során megkérdőjeleződött 
a hitelminősítő cégek függetlensége, azaz a ki-
adott minősítésük megbízhatósága, a hitelmi-
nősítéseket ugyanis azok a cégek fizetik, ame-
lyek kötvényei a minősítés tárgya. Brandon és 
szerzőtársai 2004-es tanulmányukban – igaz, 
nem a hitelminősítők tanácsadói szerződéseit, 
hanem a könyvvizsgálaton túl fizetett díjakban 
mért könyvvizsgálói függetlenséget és a köt-

vényminősítések közötti viszonyt vizsgálták –, 
arra a következtetésre jutottak, a kettő között 
szignifikáns kapcsolat nincs. megállapításuk 
szerint a hitelminősítőket a könyvvizsgálók 
egyben tanácsadói megbízatása (azaz a könyv-
vizsgálók függetlenségének esetleges csökkené-
se) nem befolyásolja.

Figyelemre méltók azok a kutatások, ame-
lyek azt vizsgálják, vajon a függetlenség csök-
kenése hatást gyakorol-e a kiadott könyvvizs-
gálói véleményre. Kornish és Levine (2004) 
tanulmánya szerint a magasabb tanácsadói 
díjak ösztönözhetik a könyvvizsgálókat, hogy 
tiszta véleményt bocsássanak ki akkor is, ami-
kor felismerhetők olyan problémákra utaló je-
lek a cégeknél, amelyek akár a vizsgált időszak 
utáni egy évben a cég működését veszélybe 
sodorhatják. a szerzők a vizsgálatot több évre 
kiterjesztették, ám ebben az esetben nem tud-
ták ezt az összefüggést kimutatni. az egyéves 
eredményüknek ellentmondó következtetésre 
jutott Reckers és Robinson (2007). Empirikus 
kutatásuk szerint a könyvvizsgálók tanácsadói 
díjbevétele nem befolyásolta a könyvvizsgálat 
végeredményét. Esettanulmányra épülő ku-
tatásukba a Big 4 továbbképzésen részt vevő 
szenior auditorjait vonták be, akiknek egy ti-
pikus könyvvizsgálati forgatókönyv alapján 
könyvvizsgálói véleményt kellett leírniuk. az 
esettanulmány (könyvvizsgálati forgatókönyv) 
manipulált változókat tartalmazott: jelentős 
tanácsadói szerződések léteznek az ügyféllel 
(vagy nem léteznek), a belső értékelésű ügy-
félkockázat magas vagy alacsony. a résztvevők 
válaszai nem tükrözték a szerzők várakozása-
it, miszerint a magasabb tanácsadói díjbevé-
telek ösztönözni fogják a válaszadókat a tisz-
ta könyvvizsgálati vélemény kibocsátására. 
a meglepő eredményre magyarázat lehet: az 
esettanulmány résztvevői alacsony szintűek a 
Big 4 cégek hierarchiájában, így nem ösztön-
zöttek „politikai döntések” meghozatalára a 
könyvvizsgálati vélemények kibocsátásakor, és 
a résztvevőket minden bizonnyal befolyásolta, 
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hogy az esettanulmány egy könyvvizsgálattal 
kapcsolatos továbbképzés keretén belül zajlott 
le és csupán egy szimulált könyvvizsgálati je-
lentés volt.

más esettanulmányra épülő kutatást Koch és 
szerzőtársai (2009) azért végeztek, hogy meg-
állapítsák a SOX könyvvizsgálók elszámoltatá-
sával kapcsolatos változtatásai hatással voltak-e 
a könyvvizsgálók viselkedésére. a SOX előtt 
ugyanis az amerikai tőzsdén jegyzett cégeknél 
a könyvvizsgálónak a menedzsment felé volt 
elszámolási kötelezettsége, illetve a menedzs-
ment nevezte ki a könyvvizsgálókat és állapí-
totta meg a díjaikat. a SOX kötelezővé tette 
az auditbizottságokat a tőzsdei cégek számára 
és az ő hatáskörükbe sorolta a könyvvizsgálók-
kal kapcsolatos tevékenységeket (kinevezés, 
díjmegállapítás, elszámoltatás). a szerzők két 
Big 4 cég könyvvizsgálóinak bevonásával eset-
tanulmányok alapján arra a következtetésre 
jutottak, a könyvvizsgálókra nincs befolyással, 
ha az ügyfelük a menedzsment, amelynek ag-
resszívek a számviteli törekvései vagy az audit-
bizottság, amelynek konzervatív a számviteli 
hozzáállása. megállapították viszont: ameny-
nyiben a könyvvizsgáló érdekelt ügyfele meg-
tartásában, hajlamos iránta részrehajló lenni, 
függetlenül attól, hogy az a menedzsment vagy 
az auditbizottság. a tanulmány szerint nem az 
ügyfél típusa jelent kockázatot a könyvvizsgá-
lók függetlenségére, hanem mennyiben érde-
kelt a könyvvizsgáló a következő időszak meg-
bízatásának elnyerésében.

a szakirodalomban, főleg a 2008-ban ki-
robbant subprime válság óta, arról is vita 
folyik, hogy a könyvvizsgálók nem képesek 
észrevenni a vállalatokat érintő rendszerkocká-
zatokat, vagy nem érdekük azt a nagyközön-
ségnek közzétenni. az esetek zömében ugyanis 
olyan kockázatokról van szó, amelyek az évek 
során halmozódnak, így azonnali „robbanás” 
nem várható, a könyvvizsgálóknak pedig arról 
kell bizonyosságot adniuk, hogy a vállalat a kö-
vetkező egy évben működőképes lesz-e. tehát 

a menedzsmenttel való „tárgyalásnak” mozgás-
tere van. Doogar szerzőtársaival (2012) empiri-
kus adatokra támaszkodva vizsgálja az amerikai 
bankok 2008-as válság előtti könyvvizsgálatát. 
a szerzők a könyvvizsgálók összdíjazását fel-
használva, a könyvvizsgálók figyelmének mér-
tékeként arra a következtetésre jutottak, hogy 
a könyvvizsgálók tudatában voltak a gazdasági 
kockázatok növekedéséből adódó könyvvizs-
gálati kockázatok növekedésének. a szerzők 
maguk is megemlítik, a kockázatokra adott 
könyvvizsgálói válaszok megfelelősége már 
más kérdés. a könyvvizsgálói szakma önkri-
tikájaként fogalmazta meg Lukács: „bizonyos 
esetekben valóban nem hívt[ák] fel időben a 
figyelmet a banki mérlegekben rejlő kockáza-
tokra, a szabályozásban meglévő hibákra; nem 
volt[ak] elég hangosak az eladósodás fokát, a 
saját tőke hiányát, az ügyletek bonyolultságát 
és átláthatatlanságát észlelve; nem mert[ek] 
kellően bátrak lenni a minősített jelentések ki-
adásakor” (lukács, 2011, 129. oldal).

a sort azokkal a tanulmányokkal célszerű 
lezárni, amelyekben azzal foglalkoztak, miként 
befolyásolja a befektetőknek a cég értékével 
kapcsolatos bizalmát a könyvvizsgálók füg-
getlenségének vélt csökkenése, illetve mekko-
ra a hajlandóságuk a könyvvizsgáló perlésére. 
1984-es tanulmányukban St. Pierre és Ander-
sen megállapították, egy cég csődje jelzésérté-
kű a befektetők számára, mert bizonyítottnak 
látják, hogy a cég könyvvizsgálója munkája 
során mulasztott. Church és Zhang (2005) 
azt vizsgálta, hogy a tanácsadói szolgáltatá-
sok alapján mért könyvvizsgálói függetlenség 
csökkenése miként befolyásolta a befektetők 
cégértékbe vetett bizalmát, illetve kártérítési 
perindítási hajlandóságukat. Válaszuk: a be-
fektetők hajlamosabbak pert indítani a könyv-
vizsgáló ellen, amennyiben az nagy összegű 
tanácsadói szerződéssel rendelkezett az adott 
céggel, azaz a befektetők megítélése alapján a 
könyvvizsgáló nem volt független. azt is meg 
kell azonban jegyezni, hogy egy cég csődje ese-
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tén a könyvvizsgáló elleni per általában a vég-
ső lépés a befektetők részéről. az ilyen perek 
általában megegyezéssel zárulnak, nem lehet 
tudni, a könyvvizsgálók részrehajló vélemé-
nye mennyiben járult hozzá a cégek csődjéhez.  
a könyvvizsgálók felelősségre vonását más 
szempontból közelíti meg lukács (2011), aki 
amellett érvel, korlátozni kellene a könyvvizs-
gáló korlátlan polgári és büntetőjogi felelőssé-
gét ahhoz, hogy a könyvvizsgáló a jelentésében 
többletinformációt nyújthasson ügyfeléről.

Összefoglalva: a könyvvizsgálók független-
ségével foglalkozó tanulmányok sem jutnak 
egységes következtetésre. arról sincs egysé-
ges vélemény, hogy tanácsadói szerződések, 
illetve a könyvvizsgálók megbízatási idejének 
hossza megfelelő mércéje-e a könyvvizsgálók 
függetlenségének, főleg annak figyelembe-
vételével, hogy manapság a könyvvizsgálók 
ügyfelüknek nyújtott tanácsadói szolgáltatásai 
jóval korlátozottabbak, mint korábban voltak.  
a törvények nem tiltják a könyvvizsgálat utáni 
tanácsadói szerződéseket, amelyek ugyanúgy 
csökkenthetik a könyvvizsgálók objektivitását, 
mint a könyvvizsgálattal egyidejű tanácsadói 
szerződések megléte. azaz a könyvvizsgálat és 
a tanácsadás egymást kizáró szabályozása egy 
adott évre vonatkozóan nem feltétlenül old-
ja meg a függetlenség problémáját, így azon 
tanulmányok eredményeit is óvatosan kell 
kezelni, amelyek egy adott évre vonatkozóan 
hasonlítják össze a könyvvizsgálók tanács-
adásból származó bevételeit, következtetve a 
könyvvizsgálók függetlenségére. más oldalról 
a könyvvizsgálati díjak megállapítására nincs 
egységes szabály, így nem ismerhető meg, a 
könyvvizsgálóknak felkínált díjak tartalmaz-
nak-e a könyvvizsgáló „jóindulatának elnyeré-
sét” célzó részt.

Végül megjegyezném, a szimulációs esetta-
nulmányok eredményeit csak erős fenntartá-
sokkal lehet elfogadni. a könyvvizsgáló elmé-
letileg bizonyosan tudja, mi a kötelessége és 
a könyvvizsgálói munka célja, tehát kísérleti 

szereplőként miért ne az elvárt választ adja? 
Konkrét éles helyzetben is ugyanúgy gondol-
kodik és cselekszik? az egyéb körülmények 
nem befolyásolják? a saját cége nem befolyá-
solja? Sosem tudjuk meg a helyes választ.

KöNyvvizsgálóK és felügyeleteK

a legtöbb országban, így magyarországon is, 
a bankok könyvvizsgálóinak el kell küldeni-
ük könyvvizsgálati jelentésüket, illetve más 
speciális jelentéseket (például a banki kont-
roll- vagy az It-rendszer hatékonyságáról) a 
bankfelügyeletnek. Egyes országokban a bank-
törvény megfogalmazza, hogy a könyvvizsgá-
lónak kötelessége a bankfelügyelet felé jelezni, 
ha a bank működésében jelentős kockázatot 
vagy szabálytalanságot lát. Ezen túl, például 
albániában, a könyvvizsgálók csak a bank-
felügyelet előzetes engedélyével végezhetnek 
könyvvizsgálatot a bankszektorban, de arra 
még nem akadt példa (legalábbis nem isme-
rek ilyet), hogy a felügyelet a könyvvizsgáló 
jogosítványát a bankszektori ellenőrzésre visz-
szavonta volna, amikor a munkája kifogásol-
ható volt. Ojo tanulmányaiban (2005, 2006a, 
2006b, 2007) azzal foglalkozik, hogy a ban-
kok hatékonyabb szabályozásának érdekében 
hogyan működhetne szorosabban együtt a 
bankfelügyelet a könyvvizsgálóval. Szerinte a 
könyvvizsgálók felelősségét, illetve felelősség-
re vonhatóságát növelni kellene. Felveti, hogy 
a könyvvizsgálók felelősségre vonhatósága a 
könyvvizsgálati mulasztásokért akár a függet-
lenségüknél is fontosabb elv legyen. lukács 
(2011) ugyancsak a könyvvizsgálók és a fel-
ügyeletek szorosabb kapcsolata mellett érvel.

Egyetértve a felügyeletek és a könyvvizsgálók 
szorosabb együttműködését javaslókkal (Ojo, 
2005, 2006a, 2006b, 2007; lukács, 2011), be-
vezethetőnek tartok egy olyan megoldást, ahol 
a felügyeletnél előzetes engedélyt kell kérniük 
a könyvvizsgálóknak ahhoz, hogy a bankszek-
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torban megbízást fogadhassanak el. a rend-
szerben a felügyelet aktív lehetne, ha kiderül, 
hogy egy könyvvizsgáló mulasztott, attól meg-
vonná a bankszektor ellenőrzési jogosítványát, 
illetve a könyvvizsgáló függetlenségét az adott 
bank vonatkozásában folyamatosan vizsgálná. 
Ha a könyvvizsgáló–bank viszonyában a füg-
getlenség megkérdőjeleződik, a könyvvizsgáló 
megbízatását megtilthatná. a könyvvizsgáló 
nemcsak a bank menedzsmentje és tulajdono-
sai felé tartozna elszámolási kötelezettséggel, 
hanem a felügyelet felé is, így függetlenségé-
nek megtartásában érdekeltebb lenne.

KöNyvvizsgálAti KorlátoK

a könyvvizsgálók kapcsán még két problé-
makört érdemes kiemelni. az egyik a szakmai 
felkészültségre vonatkozik, példának okáért: 
egy banki könyvvizsgálat során reálisan nehéz 
elhinni (elvárni ugyanis lehet és kell is), hogy 
a könyvvizsgáló felismeri és átlátja azon termé-
kek valós kockázatát, amelyek kidolgozása so-
rán speciális és az adott területen belül is olyan 
mélységű konkrét szakértelemre volt szükség, 
amellyel az adott bankon belül csak néhányan 
rendelkeznek, még rosszabb esetben csak az az 
egy fő, aki kidolgozta. a pénzügyi innovációk 
során a pénzintézeti alkalmazottaknál a spe-
cifikus szakmai tudás ma már olyan szintre 
emelkedett, hogy azt a könyvvizsgálóknak, de 
akár a felügyeleteknek is nehéz követniük, és 
egyfajta macska-egér játékról van szó. nehéz 
követniük, de nem lehetetlen. az alkalmazko-
dás viszont átárazódást (díjemelést) igényelne 
a könyvvizsgálati díjak esetében, vagy anélkül 
a könyvvizsgálati nyereségmarzsok csökkené-
sét okozná (szakértők bevonása a könyvvizsgá-
ló cég költségeit növelné, míg a könyvvizsgálói 
díj változatlan). Ez utóbbi csak szabályozásvál-
tozás esetén képzelhető el, ahol rákényszeríte-
nék a könyvvizsgálati szakmát, illetve a könyv-
vizsgálatban érintett cégeket, hogy a versenyt 

bővítsék, azaz törjenek ki a bűvös négyes, a  
Big 4 köréből,3 ami elvezet egy másik prob-
lémakörhöz, ami legalább olyan mértékben 
fajsúlyos, mint a könyvvizsgálók speciális szak-
mai felkészültségének kérdése.

a tőzsdei cégek könyvvizsgálatát ugyan-
is körülbelül 90 százalékban a Big 4 tagjai (a 
Deloitte, a PricewaterhouseCoupers, az Ernst 
& young és a KPmG) végzik, azaz a könyv-
vizsgálói piac gyakorlatilag felosztott a négy 
legnagyobb szereplő között. a kötelező könyv-
vizsgálóváltáskor is ezen cégek rotációja zajlik. 
a bűvös kört a kisebb könyvvizsgáló cégeknek 
ez idáig nem sikerült megtörniük. a félreértés 
elkerülése végett, nem a kisebb könyvvizsgáló 
cégek mellett kívánok lobbizni, hanem amint 
azt Bánfi és szerzőtársai (2011) találóan meg-
fogalmazták: „a könyvvizsgáló cégek a könyv-
vizsgálandó cégekkel szoros szimbiózisban élik 
több évtizedes életüket”, ami egyértelműen 
nem a könyvvizsgálat függetlenségét és objek-
tivitását erősítő tényező.

a függetlenség kérdését korábban a könyv-
vizsgálati és a nem könyvvizsgálati (tanácsadói) 
szolgáltatások elválasztásával próbálták meg-
válaszolni, ami ha valamelyest enyhítette is a 
problémát, de azt meg nem oldotta. még ma 
is vannak nem könyvvizsgálati szolgáltatások, 
amelyek megengedettek a könyvvizsgálattal 
együtt, mint például az adótanácsadás, amely 
a függetlenségen kívül felvet az adóelkerülés-
sel kapcsolatos etikai problémát is. a nem-
zetközi adóoptimalizálás lehetőségét kihasz-
nálva a négy nagy könyvvizsgáló nem csupán 
segítkezik a cégek adókötelezettségeit offshore 
cégeken keresztül csökkenteni, hanem néha 
még a saját tevékenységéből adódó adófizetést 
is ilyen technikával optimalizálja. az offsho-
re problémakör mélyebb elemzése és kifejtése 
azonban túlmutat ezen dolgozat keretein.4

a könyvvizsgálók függetlenségének kér-
dését már csak azért sem lehet megoldani a 
könyvvizsgálati és a tanácsadói szolgáltatások 
akár teljes szétválasztásával sem, mivel azt nem 
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lehet mérni, hogy a könyvvizsgálati ciklus vé-
gén kapott tanácsadói megbízás díjazásánál az 
árazást mennyiben befolyásolta az előző idő-
szak szolgáltatásaiért (jelen esetben konkrétan 
a könyvvizsgálatért) kapott „extra díjazás”. 
Feltételezhetően a könyvvizsgálók szigorúbb 
szabályozása segítene, amely megtiltaná a két 
tevékenységet egy cégen, illetve cégcsoporton 
belül.

KövetKeztetéseK és jAvAslAtoK

a 2008-tól zajló pénzügyi válság már eddig 
is mély nyomokat hagyott a bankokon, és a 
folyamatnak még nincs vége. Különösen a 
mediterrán térségben, de néhány északi or-
szágban is bankokat kellett és kell menteni. 
az Európai unióban, azon belül különösen az 
eurórónában a tervezett bankunió szigorúbb 
ellenőrzést hozhat a pénzügyi szektorra, mint 
amit a nemzeti felügyeletek folytattak. Új in-
tézményi megoldások kellenek, de nem lenne 
célszerű a már eddig is alkalmazott intézmé-
nyeket, eszközöket lecserélni, ehelyett azok tö-
kéletesítésére kell törekedni. mindez a könyv-
vizsgálatra és a könyvvizsgálókra is vonatkozik.

a széles körű nemzetközi kutatások alapján 
néhány olyan javaslat megfogalmazható, amely 
a könyvvizsgálat hatékonyságát javítaná.

az első: a könyvvizsgálók banki megbízatá-
sát a bankfelügyeletnek előzetesen engedélyez-

ni kelljen. Egyes országokban már bevezették 
ezt, de a szabály még általánosan nem terjedt 
el.

a második: a pénzintézetek könyvvizsgá-
lói díjazását előre meghatározott paraméte-
rek alapján definiálják, az attól való eltérést a 
pénzügyi felügyeletnek engedélyezni kelljen. 
Egy ilyen szabállyal megakadályozható, de 
legalábbis korlátozható lenne a könyvvizsgálói 
„extra” díjazás. az „extra” díjazás lehetőségét 
igyekezni kell kizárni, hogy azon keresztül 
az ügyfelek (bankok) ne kísérelhessék meg a 
könyvvizsgáló „jóindulatát” elnyerni.

a harmadik: a könyvvizsgálók konkrét 
banki ügyféllel szembeni függetlenségét a fel-
ügyeletnek aktívan felügyelnie kell. Ha a füg-
getlenséggel kapcsolatban gyanú merül fel, 
a felügyelet mérlegelés után megvonhatja a 
könyvvizsgálótól az adott banki könyvvizsgá-
latra vonatkozó engedélyt. a szabály segítené 
a könyvvizsgálók függetlenségének fenntar-
tását, illetve ezen keresztül javulna a pénz- és 
tőkepiacok számára fontos pénzügyi kimuta-
tások hitelessége. a felügyelet vizsgálata arra 
is kiterjedhetne, hogy leánybanki szinten túl, 
bankcsoportszinten létezik-e összeférhetetlen-
ség, ami a leánybanki könyvvizsgálat eredmé-
nyére hatással lehet.

Számos vitatható választ váró kérdés felvet-
hető, ami a további kutatómunkát, a gyakorla-
ti próbálkozást nem hogy feleslegessé, hanem 
éppen kötelezővé teszi.

1  a nemzetközi irodalom a könyvvizsgálat független-
ségének vizsgálatakor ritkán választja el a pénzügyi 
szektort a többitől. Ha a kutatás kifejezetten a pénz-
ügyi szektorra vonatkozott, azt jelzem, más esetek-
ben ilyen specifikáció nincs.

2  Szeretném külön megköszönni anonim lektorom-
nak, aki ezen állítás kapcsán felhívta a figyelmemet 
arra, hogy könyvvizsgálat nélkül is hitelesek lehet-

nek a pénzügyi kimutatások. El kell fogadni azt az 
állítást, hogy a könyvelők alapesetben korrekt és 
tiszteséges munkát végeznek, de mivel a csalás ki 
nem zárható, illetve a csalásnál enyhébb változatú 
„korrekciók” előfordulhatnak, a könyvvizsgáló sze-
repét nem lenne célszerű kizárni.

3 anonim lektorom megjegyzését elfogadva és 
egyben megköszönve felvethető egy olyan irányú 
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