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1 A kutatás gyakorlati és szabályozói kontextusa 

A számviteli visszaélések és a visszaéléshez kapcsolódó kérdések egyre fontosabb vitákat 

szülnek mind a számviteli és könyvvizsgálati szakmában dolgozók, mind pedig a kutatók 

körében. A szakmában kiváltott vitákon túl, hiába születnek a területre vonatkozó 

könyvvizsgálati standardok, nem mutatkozik egyetértés abban, amit a nagy nyilvánosság és a 

befektetők gondolnak és hisznek a könyvvizsgálók visszaélések felderítésével kapcsolatos 

felelősségét illetően, és amit a gyakorló könyvvizsgálók saját felelősségükként éreznek. 

Az elmúlt évtizedekben a hazánkban és nemzetközi szinten napvilágot látott számviteli 

botrányok alátámasztották a számviteli visszaélések jelenlétét a világban. Az Enron, a 

Worldcom és a Lehman Brothers vagy az itthoni Questor és Budacash ügy csak néhány 

fontosabb példa arra, amikor a számviteli beszámoló a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetére vonatkozóan torz információkat tartalmazott. Számos egyéb mellett felmerül az a 

kérdés is, hogy milyen mértékben felelősek a független könyvvizsgálók a visszaélések 

feltárásáért? Rendelkeznek-e a könyvvizsgálók megfelelő tudással és képességekkel az ilyen 

esetek felismerésére vagy esetleges megelőzésére? 

A kérdések megválaszolására érdemes elsőként megvizsgálni az IFAC (International 

Federation of Accountants) által kibocsájtott Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokat 

(International Auditins Standards, ISAs) és az amerikai AICPA (American Institute of Certified 

Public Accountants) által készített Kinyilatkoztatott Könyvvizsgálati Standardokat (Statements 

on Auditing Standards, SASs) abból a szempontból, hogy azok miként közelítik meg a csalás 

definícióját és a csalásra utaló tényezőket. A 200. témaszámú „A pénzügyi kimutatások 

könyvvizsgálatának célja és általános elvei” című Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard 

kimondja azt, hogy a könyvvizsgáló célja, hogy megfelelő szintű bizonyosságot szerezzen 

arról, hogy a pénzügyi kimutatások egészében véve nem tartalmaznak akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állítást. A további vizsgálódás terjedelmének leszűkítése 

érdekében szükséges a ’lényeges hibás állítás’ fogalmának tisztázása. Hibás állítás alatt azt 

értjük, amikor eltérés mutatkozik egy összegnek, besorolásnak vagy tételnek a pénzügyi 
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kimutatásokban történő tényleges bemutatása és aközött, ahogy azokat be kellene mutatni az 

alkalmazandó számviteli beszámolási irányelvek alapján. A könyvvizsgáló értékítélete alapján 

hibás állítás előállhat visszaélés (csalás) vagy hiba következtében, annak függvényében, hogy 

mögötte szándékosság vagy nem szándékolt tett áll. Másrészről a könyvvizsgáló nem felelős 

olyan hibás állítások feltárásáért, amik nem minősülnek lényegesnek a pénzügyi kimutatások 

egésze vonatkozásában. A könyvvizsgálati folyamat eredendő korlátai miatt a könyvvizsgáló 

nincs abban a helyzetben, hogy teljes bizonyosságot szerezzen arról, hogy a kimutatások 

mentesek a lényeges hibás állításoktól eredjen az akár csalásból vagy hibából. A könyvvizsgálat 

eredendő korlátai a pénzügyi kimutatások és a könyvvizsgálat folyamatának természetéből, 

valamint abból az igényből erednek, hogy a könyvvizsgálatot egy megadott határidőn belül és 

ésszerű költségek felmerülése mellett kell elvégezni. 

A témában történő továbblépés előtt a számviteli csalás fogalmának tisztázása 

elkerülhetetlen és szükséges. A Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) által közzétett 

definíció fogja alapját képezni a kutatásnak. 

 A 240. témaszámú „A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi 

kimutatások könyvvizsgálatánál” standard a csalást, mint illetéktelen és jogosulatlan 

haszonszerzés céljából elkövetett cselekedetet definiálja. Ez a definíció túl tág értelmezést ad a 

könyvvizsgálók és a szakemberek kezébe, ennél sokkal tisztább és egyenesebb, a szubjektív 

értékítélet által kevésbé árnyalható definíciót találunk az amerikai könyvvizsgálati 

standardokban (SASs). 

 
1. táblázat Csalás definíciója a nemzetközi könyvvizsgálati standardokban 

ISA definíció (ISA 240) SAS definíció (SAS 99) 

Egy olyan szándékos cselekedet, amelyet a menedzsment bizonyos tagjai, a vállalat irányítói, a 

vállalat alkalmazottai vagy harmadik felek megtévesztés alkalmazásával…. 

… illetéktelen vagy jogosulatlan 

vagyonszerzés céljából követnek el. 

követnek el, és amely a könyvvizsgálandó 

beszámoló jelentős mértékű torzítását 

eredményezi. 
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A visszaéléseknek két olyan formája van, amelyet egy könyvvizsgálónak a tevékenysége 

során figyelembe kell vennie: a beszámolóban szereplő adatok megmásítása valamint a 

sikkasztás. A csalást elkövető személyek szervezett, kifinomult technikákat alkalmaznak annak 

érdekében, hogy tetteik rejtve maradjanak, azokat elfedjék. Ennek következtében a csalás 

lehetőségének mérlegelése, a szakmai szkepticizmus folyamatos fenntartása mellett, a 

könyvvizsgálati munka minden szakaszában elengedhetetlen tevékenység. 

 

 
1. ábra Csalási kockázat mérlegelése a könyvvizsgálat folyamata során 

 

A 210. témaszámú „A könyvvizsgálati megbízások feltételei” című ISA standard előírja a 

könyvvizsgáló számára, hogy bizonyítékot kell szereznie arról, hogy a vállalat vezetői hatékony 

belső kontroll rendszert működtetnek, amely biztosítja, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek 

a csalásból vagy hibából eredő lényeges hibás állításoktól. A standard ezen rendelkezéséből 

világosság válik, hogy a csalás megelőzése és feltárása elsősorban a vállalat vezetőinek és az 

irányítással megbízottaknak a feladata. 

A könyvvizsgálati munka egyik fontos és kritikus fázisa a tervezési szakasz, amely során 

a kockázatbecslésnek kiemelten fontos szerepe van a csalás lehetőségének mérlegelése 

szempontjából. Külön könyvvizsgálati standard (ISA 240 és AU-C 240) szabályozza a 

könyvvizsgáló csalással összefüggő felelősségét. A standardok egyöntetűen hangsúlyozzák, 

megbízás elfogadása

könyvvizsgálat 

tervezése (kockázat 

becslés és 

könyvvizsgálati 

eljárások)

könyvvizsgálati munka 

végrehajtása

(elegendő és 

megfelelő bizonyíték 

összegyűjtése) 

független 

könyvvigsálói jelentés 

kibocsájtása

CSALÁS 

MÉRLEGELÉS
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hogy elsősorban a vállalat maga (a vállalat vezetői és az irányítással megbízottak) felelős a 

visszaélések megelőzéséért és feltárásáért, míg a könyvvizsgáló feladata, hogy kellő (megfelelő 

szintű) bizonyosságot szerezzen arról, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek a lényeges hibás 

állításoktól eredjenek azok hibából vagy csalásból.  Ennek következtében a könyvvizsgálónak 

azonosítania kell a csalás kockázatát: olyan körülmények vagy események, amelyek a 

lehetséges elkövetők számára ösztönzően hatnak vagy nyomást fejtenek ki, vagy lehetőséget 

biztosítanak a csalás elkövetésére. A korábban említett csalásra vonatkozó könyvvizsgálati 

standard tartalmaz hivatkozásokat a 315. témaszámú könyvvizsgálati standardra is: 

iránymutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miként kell a csalást a kockázatbecslés során 

figyelembe venni. Mindezeken túl, a szükséges könyvvizsgálati bizonyíték összegyűjtése során 

a csalás mérlegelése szintén nagyon fontos szerepet játszik. A csalásból eredő lényeges hibás 

állítás kockázatára adott válaszként a könyvvizsgálók döntése az elvégzett tesztek 

terjedelmének tekintetében magával vonhatja a számítógépes könyvvizsgálati technikák 

alkalmazását is (CAAT: Computer Assissted Aidot Techniques) a hatékonyság növelése 

érdekében. Végezetül a könyvvizsgálónak véleményt kell nyilvánítania arról, hogy a pénzügyi 

kimutatásokat az alkalmazandó pénzügyi beszámolási előírások szerint készítették-e el, és 

megfelelő bizonyosság megszerzése esetén nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzügyi 

kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól eredjenek azok akár hibából vagy 

csalásból. 

 

2 A doktori disszertáció célja és hipotézisei 
 

A kutatás első fő célkitűzése az, hogy feltárja és összefoglalja a nemzetközi és hazai 

színtéren korábban megjelent tudományos kutatások és publikációk főbb eredményeit, amely 

alapján azonosítható a tudomány jelenlegi állása a számviteli csalások területén, illetve 

megfogalmazhatóak az új kutatási irányok. Ennek érdekében a disszertáció egy alapos, mind a 
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hazai, mind a nemzetközi publikációkra kitérő, átfogó szakirodalmi összefoglalót tartalmaz. A 

szakirodalmi összefoglaló alapján két olyan fő kutatási terület azonosítható, amely a később 

tudományos vizsgálódás és a disszertáció hipotéziseinek alapját jelenti. Ezek a következők: (1) 

különféle csalási kockázatbecslési eljárások alkalmazásának tesztelése magyar könyvvizsgálók 

körében, valamint (2) az IT (információs technológia) alkalmazások hatása a könyvvizsgálati 

kockázatbecslés folyamatára. 

Az információs technológiák könyvvizsgálati munkára gyakorolt hatásának feltárása során 

arra a feltételezésre épít a kutatás, hogy a kockázatbecslés és a könyvvizsgálati eljárások 

lefolytatása olyan környezetben, ahol az információs technológia jelen van speciális 

képességeket és készségeket igényel a könyvvizsgálótól. A releváns könyvvizsgálati 

standardok bemutatásán keresztül áttekintésre kerül, hogy a könyvvizsgálók miként kell, hogy 

számításba vegyék az IT rendszereket a könyvvizsgálati munka szakaszai során. Kérdésként 

merül fel, hogy a vállalat belső kontroll rendszerének részeként léteznek-e speciális információs 

technológia kontroll eljárások, amikre a könyvvizsgálók munkájuk során támaszkodhatnak. 

Végezetül bemutatásra és elemzésre kerül egy lehetséges IT kontroll eljárás, az adat 

konzisztencia vizsgálat hatása a könyvvizsgálati kockázatbecslés folyamatára.  

 

Hipotézis 1: Az adat-konzisztencia vizsgálat alkalmazása ERP (Enterprise Resource 

Planning) környezetben a könyvvizsgálati kockázatbecslés során csökkenti az ellenőrzési 

kockázat nagyságát és ennek következtében a könyvvizsgálónak kevesebb számú és 

terjedelmű alapvető vizsgálatot kell elvégeznie és / vagy csökkentheti a tervezett 

mintaszámokat az adatmigrációs folyamat tesztelése során. 

  

A számvitel csalás kérdésköréhez kapcsolódó releváns könyvvizsgálati standardok (ISA 

240) leírják a könyvvizsgálók csalással összefüggő felelősségét. A 240. számú könyvvizsgálati 

standard kimondja, hogy a könyvvizsgálónak értékelnie kell a csalásból eredő lényeges hibás 
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állítás kockázatát, de nem nyújt „konyhakészen” használható értékelési keretrendszert, így a 

gyakorlatban a könyvvizsgálók a csalás kockázatának értékelését általában egy komponensként 

(hagyományos módszer), legtöbbször intuitív alapon végzik el. Korábbi nemzetközi 

tanulmányok bizonyították, hogy a csalási kockázat felbontása (dekompozíciós módszer) a 

csalási háromszög tényezői mentén ((1) Motiváció/kényszer kockázata, (2) 

Racionalizálás/önigazolás kockázata, (3) Lehetőség kockázata) növeli a könyvvizsgálók 

érzékenységét a csalásra utaló jelek iránt, ezáltal hatékonyabban és sikeresebben különbséget 

tudnak tenni egy alacsony és egy magas csalási kockázatú eset között. A kutatás ezen 

szakaszában a hagyományos és a dekompozíciós csalási kockázatbecslési módszertan 

alkalmazásának hatásai kerültek tesztelésre a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagjainak egy 55 

elemű mintájára épülő esettanulmány alapú kísérletben. A kísérlet fő célja az volt, hogy képet 

szerezzünk a magyar könyvvizsgálók csalási kockázatbecslési folyamatának hatékonyságáról a 

két különböző módszer alkalmazása esetén. 

  

Hipotézis 2: Összhangban a nemzetközi kutatási eredményekkel, a dekompozíciós 

csalási kockázatbecslési módszertan alkalmazása mellett a magyar könyvvizsgálók 

érzékenysége a csalásra utaló jelekre szignifikánsan nagyobb eltérést mutat egy alacsony 

és egy magas csalási kockázatú környezet esetében, mint az a hagyományos 

kockázatbecslési módszertan alkalmazása mellett tapasztalható.  

 

A 330. témaszámú „A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra adott válaszok” című 

Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard alapján a könyvvizsgálóknak a könyvvizsgálati program 

tervezése során megfelelő válaszokat kell adniuk a kockázatbecslés során feltárt kockázatokra. 

Jelen hazai kutatás fő célja az volt, hogy feltárja azt, hogy a kísérletbe bevont könyvvizsgálók 

miként módosítják az előzetes könyvvizsgálati programot és időtervet a kockázatbecslést 

követően. Ezen területre két hipotézis fogalmazódott meg: 
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Hipotézis 3: A releváns könyvvizsgálati standardokkal összhangban, amennyiben a 

könyvvizsgálók magasabb csalási kockázatot becsülnek az erre adott válaszként, vagy az 

előzetes könyvvizsgálati programon változtatnak csalás specifikus eljárások bevonásával, 

vagy nagyobb szükségét érzik annak, hogy csalásszakértővel konzultáljanak.  

 

Magas csalási kockázatú esetben, amikor a becsült csalási kockázat magasabb értéke 

várható, a könyvvizsgálók vélhetően több könyvvizsgálati óraszámot fognak betervezni a csalás 

specifikus eljárások végrehajtására az előzetes tervekhez képest. Amennyiben a 

könyvvizsgálók a csalás specifikus eljárások bevonásával hatékonyabb könyvvizsgálati 

programot állítanak össze, a programhoz összeállított időtervben vélhetően a tapasztaltabb 

alkalmazottak időkeretét fogják növelni, így jellemzően a könyvvizsgáló menedzserek és a 

partnerek időkerete növekszik. 

Hipotézis 4: Abban az esetben, amikor a könyvvizsgálók által becsült csalási 

kockázati szint magasabb, a könyvvizsgálati megbízás tervezett teljes időkerete nagyobb, 

mint alacsonyabb kockázati szint becslése esetén. Ezzel együtt a tapasztaltabb 

munkatársakhoz tervezett óraszám aránya a teljes időkeretben magasabb lesz, mint az 

alacsonyabb csalási kockázati szintű esetben.  
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3 A disszertáció főbb eredményei és következtetések 

 

3.1 Az információs rendszerek hatása a könyvvizsgálati kockázatra 

 

Egy vállalatnak számos előnye származik abból, hogy tevékenysége támogatására 

különféle IT rendszereket alkalmaz, viszont az előnyök mellett fontos megemlíteni az 

alkalmazás okozta kockázatokat is. Több korábbi nemzetközi kutatás (pl. Wright and Wright 

2002, Goldberg and Godwin 2003, Bae and Ascroft 2004, Kanellou ad Spathis 2011) is 

foglalkozott az információs technológiák könyvvizsgálati kockázatbecslésre gyakorolt 

hatásaival. A releváns és feldolgozott publikációk mind arra a megállapításra jutottak, hogy 

integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) alkalmazása a vállalatok adminisztrációs és 

ügyviteli folyamataiban megfelelő kontrollok beépítése nélkül számottevően növeli a 

könyvvizsgálati kockázatbecslés során az ellenőrzési kockázat nagyságát.  A tanulmányok arra 

is rámutatnak, hogy megfelelő kontroll folyamatoknak a rendszerbe történő beépítési költsége 

sokkal alacsonyabb, mint később a hibák kijavításának a költsége. A könyvvizsgálóknak meg 

kell érteniük és megfelelőn dokumentálni kell azt, hogy az ERP rendszerben miként történik az 

adatok gyűjtése, rögzítése, feldolgozása és a vállalat milyen kontroll tevékenységeket alkalmaz 

ezen információs rendszerben zajló tevékenységekre és folyamatokra vonatkozóan. Messier és 

társai (2004) által a hat legnagyobb könyvvizsgáló cég bevonásával végzett kutatás rámutatott 

arra, hogy sokkal jellemzőbb a kontroll tevékenységek hiánya a számítógépes rendszeren 

keresztül futó folyamatok esetében, mint a nem számítógépesítettek esetében. Hungton és társai 

által 2004-ben végezett kutatás pedig azt az eredményt hozta, hogy a könyvvizsgálók kevésbé 

voltak érzékenyek az ERP rendszer alkalmazása által megnövekedett ellenőrzési kockázatra, 

mint maguk az IT auditorok.  2007-ben Brazel és Agoglia kutatásában arra szerzett 

bizonyítékot, hogy a mélyebb informatikai ismeretekkel rendelkező könyvvizsgálók magasabb 

ellenőrzési kockázatot érzékelnek egy új ERP rendszer implementálása esetében, mint azok, 

akik alacsonyabb IT ismeretekkel rendelkeztek. 
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A 315. témaszámú „A lényeges hibás állítás kockázatának azonosítása és felmérése” 

Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard kimondja, hogy a könyvvizsgálónak meg kell értenie a 

vállalat által alkalmazott információs rendszereket és azoknak a pénzügyi kimutatásokra hatást 

gyakorló aspektusait. Az hivatkozott standard azt is kimondja, hogy a könyvvizsgálónak át kell 

tekintenie a számviteli nyilvántartásokat, az azt alátámasztó információkat, továbbá minden 

olyan nyilvántartást, amelyeket a gazdálkodó a gazdasági események rögzítésre, feldolgozása 

és beszámolása során alkalmaz. 

A disszertációhoz kapcsolódó kutatás e részében az ERP rendszer egy pici szegletére, a 

törzsadatok érvényességére helyeződött a hangsúly. A törzsadatok egy ERP rendszer 

szempontjából elementáris fontossággal bírnak, hiszen az összes többi tranzakciós adatbázis 

támaszkodik rájuk és használja őket. Egy gyakorlati példán keresztül bemutatásra került, hogy 

léteznek olyan automatizálható kontroll tevékenységek például egy esetleges adatmigráció 

során, amelyek nem csak a manuális (humán) beavatkozás lehetőségét csökkentik, de általuk 

olyan kontroll tevékenység kerül elvégzésre, ami csökkenti az ellenőrzési kockázatot, ezáltal 

támogatja a könyvvizsgálók munkáját. A konzisztencia vizsgálat (ConsistencyCheck) a piacon 

elérhető egyik legismertebb ERP rendszerben (Microsoft Dynamics AX) alkalmazott eszköz a 

tranzakciós adatok konzisztenciájának és érvényességének vizsgálatára. 

A konzisztencia vizsgálat a Microsoft Dynamics AX adatmigrációs folyamatának központi 

eleme. Ehhez hasonló kontroll folyamatok működnek más ERP rendszerekben is, amelyek 

alkalmazása nem kötelező, csak opcionális az adatmigrációt követően, ahol fennáll a veszélye, 

hogy a törzsadatokban inkonzisztencia vagy korrupt adat keletkezik. Ez közvetlen ráhatással 

bír a pénzügyi kimutatásokba foglalt tételek értékeire is. Ennek következtében, például egy 

esetleges adatmigráció során, a könyvvizsgálóknak különös figyelmet kell szentelniük a 

törzsadatok és a tranzakciós adatok pontosságára. A disszertációban bemutatott gyakorlatii 

példa alátámassza, hogy az információs technológia rendszerei, mint például egy ERP rendszer, 

számos lehetőséget biztosítanak arra, hogy az információs rendszerben automatizált 
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folyamatokba kontroll tevékenységet ültessenek, amely a törzsadatok és a tranzakciós adatok 

pontosságát, érvényességét igyekszik támogatni. Az adatok konzisztencia vizsgálata olyan IT 

alkalmazás kontroll, amely hozzájárul egy könyvvizsgálati kockázatbecslés során az ellenőrzési 

kockázat csökkenéséhez, és amire a könyvvizsgálók támaszkodhatnak munkájuk során. Ennek 

hatására a könyvvizsgálónak kevesebb alapvető könyvvizsgálati eljárást kell lefolytatnia, 

kevesebb mintaszámmal és rövidebb ideig tartó könyvvizsgálati folyamattal. Fontos 

ugyanakkor megemlíteni azt is, hogy az IT kontrollok sikeres tesztelésének elengedhetetlen 

feltétele, hogy vagy maga a könyvvizsgáló rendelkezzen megfelelő informatikai ismeretekkel 

vagy ennek hiányában az, hogy a kockázatbecslés során igénybe vegye informatikai szakember 

segítségét. 

 

A vizsgálatok alapján az 1. hipotézis igazoltnak látszik és a következő állítás mondható ki: 

 

Tézis 1: Az adat-konzisztencia vizsgálat alkalmazása ERP (Enterprise Resource 

Planning) környezetben a könyvvizsgálati kockázatbecslés során csökkenti az ellenőrzési 

kockázat nagyságát és ennek következtében a könyvvizsgálónak kevesebb számú és 

terjedelmű alapvető vizsgálatot kell elvégeznie és / vagy csökkentheti a tervezett 

mintaszámokat az adatmigrációs folyamat tesztelése során. (Szívós and Orosz, 2014) 

 

 

3.2 A csalási kockázatbecslés különböző megközelítései és azok hatása a 
könyvvizsgálat tervezésére 

 

Amint az a bevezetőben bemutatásra került a 240. témaszámú „A könyvvizsgáló csalással 

összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” könyvvizsgálati standard 

az elméleti keretrendszer bemutatása mellett konkrét példákat is tartalmaz a csalási kockázati 



13 

 

tényezőkre, a csalás lehetőségét jelző körülményekre, valamint a kockázatok kezelését célzó 

könyvvizsgálati eljárásokra. 

A lefolytatott kutatás a könyvvizsgálati munka tervezési szakaszára, azon belül is a 

kockázatbecslésre, valamint a könyvvizsgálati eljárások tervezésére fókuszál. Az 

esettanulmány alapú kérdőíves felmérés azt vizsgálta, hogy két különböző kockázatbecslési 

megközelítés (a hagyományos és az ún. dekompozíciós) alkalmazása hogyan befolyásolja a 

csalási kockázat becsült mértékét a könyvvizsgálati megbízás különféle kockázati szintjei 

mellett, valamint a becsült csalási kockázat miként hat a könyvvizsgálati eljárásokra: érzékelve 

a magasabb csalási kockázatot, hogyan módosítják a könyvvizsgálók az eljárásaikat?   

A hagyományos eljárás esetén a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati kockázat három jól 

ismert elemét, a feltárási-, az ellenőrzési-, és az eredendő kockázatot kellett megbecsülnie, majd 

ezektől külön a csalási kockázatot is. A dekompozíciós eljárás esetén a csalási kockázat 

értékeléséhez a csalási háromszög elemeit (lehetőség, motiváció/kényszer, 

racionalizálás/önigazolás) külön-külön kellett megítélni. 

A csalási kockázatértékelés módszertanának kérdését számos nemzetközi kutatás vizsgálta 

és elemezte. A nemzetközi szakirodalom rendkívül széles körben tárgyalja a könyvvizsgálati 

és csalási kockázatbecslési eljárásokat és azok hatékonyságát.  Számos empirikus kutatás 

(Zimbelman 1997, Knapp és Knapp 2001, Asare és Wright 2004) számol be arról, hogy a csalási 

kockázatnak a könyvvizsgálói kockázattól elkülönülten történő vizsgálata jobban 

összpontosítja a könyvvizsgálók figyelmét a csalásra utaló jelek felismerésére. A munkát 

nagyban segíti az, ha a könyvvizsgáló konkrét ellenőrzési listákat kap a csalási kockázat 

feltárására. Előzőeken túlmutatóan, a Donald Cressey által kidolgozott csalási háromszögnek a 

kockázatbecslésben történő alkalmazását vizsgálta többek között Wilks és Zimbelman (2004), 

Favere-Marchesi (2013) és Mock (2011).  Mindannyian azt bizonyították, hogy a 

dekompozíciós kockázatbecslési módszertan nagyban támogatja a könyvvizsgálókat a 

magasabb csalási kockázatú esetek feltárásában és értékelésében. A kutatások és kísérletek egy 
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másik csoportja (például Asare és Wright 2004, Hammersley és társai 2011) azt vizsgálta, hogy 

mennyiben képes a könyvvizsgáló a feltárt kockázati szintre megfelelő válaszokat adni és azt 

beépíteni a könyvvizsgálati programba. A kutatások azt igazolták, hogy bár a dekompozíciós 

kockázatbecslési módszertan hatékonyan alkalmazható a csalási kockázat feltárására, 

ugyanakkor a könyvvizsgálók nem képesek a feltárt magasabb kockázatra megfelelő válaszokat 

adni. Az eredmények alapján azt bizonyították, hogy a magas becsült csalási kockázat esetén 

összeállított könyvvizsgálati program alacsonyabb hatékonyságú és minőségű. 

Hazánkban bár már történtek a múltban kutatások, vizsgálódások a kockázatbecslési 

módszertanok és a számviteli visszaélések területén, de még ez koránt sem mondható teljes 

körűnek és előrehaladottnak. A csalás természetét és tipológiáját vizsgáló legfontosabb 

tanulmányok között érdemes megemlíteni Lukács (1998a, 1998b, 2007) rendszerező cikkeit és 

Szász Erzsébet (2013) doktori disszertációját. Bélyácz (2010 és 2011) elméleti rendszerzése a 

kockázat és bizonytalanság koncepcionális megközelítésében szintén a témához kapcsolódó 

jelentés munka. Jelen kutatás szempontjából a két legfontosabb hazai kutatás Lukács (2008) 

kérdőíves felmérése, valamint (Mohl 2012, 2013) kutatása. Lukács (2008) kérdőíves 

felmérésen keresztül igyekezett információt gyűjteni arról, hogy a hazai könyvvizsgálók milyen 

módszerekkel végzik a kockázatbecslési tevékenységüket. A 2008-as kutatás azt az eredményt 

hozta, hogy a könyvvizsgálóknak, az akkori feltételek között, csak mintegy 60 %-a végzi el a 

kockázatbecslést a könyvvizsgálati tevékenység tervezése során, 22 % csak akkor, ha ez 

feltétlenül szükséges, míg 11,5 % gyakorlatilag sosem végez ilyen tevékenységet. Hozzá kell 

tennünk, hogy a kutatás adatai az elmúlt 8 évben nagy valószínűséggel jelentős kedvező irányba 

változtak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyre szigorúbb minőségbiztosítási rendszerének 

hatására. Mohl (2013a) szintén a könyvvizsgálók kockázatbecslési módszertanát vizsgálta 

kutatásában. Kérdőíves felmérése rámutatott arra, hogy az egyedül dolgozó vagy kisebb 

könyvvizsgáló cégen belül dolgozó könyvvizsgálók a kockázatbecslést főként intuitív alapon 

végzik el, előre meghatározott kockázatértékelési módszertan vagy irányelvek mentén való 
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értékelés helyett. Az is kiderült a felmérésből, hogy a kockázati szintek megállapítására 

általában kvalitatív skálákat alkalmaznak (magas, közepes, alacsony) ahelyett, hogy 

számszerűsítenék azt. A kockázatbecslés során a könyvvizsgálók inkább tranzakció alapú 

megközelítést és nem üzleti modell alapú megközelítést alkalmaznak. 

  

3.2.1 Kutatás módszertana 

 

A kutatás egy korábban a témában nemzetközi szinten már többször alkalmazott 

esettanulmányon alapszik. A gyakorlati esettanulmány alapvető információkat tartalmazott a 

könyvvizsgálati ügyfélről, így a kérdőív kitöltői ismerték a mérleget, az eredménykimutatást, a 

főbb pénzügyi mutatószámokat, az iparági helyzetet, marketing stratégiát, továbbá a korábbi 

könyvvizsgálati értékelést a kontroll környezetre vonatkozóan.  

Csalási kockázati szint szempontjából kétféle, egy alacsony és egy magas csalási kockázatú 

esettanulmány verzió készült, amelyek a rendelkezésre bocsátott információk tartalmában, 

mélységében különböztek egymástól. Külön tesztelési eljárás bizonyította (manipuláció 

ellenőrzés), hogy a könyvvizsgálók helyesen dekódolták a csalásra utaló körülményeket, 

felismerték a különböző csalási kockázati szinteket, így módszertani oldalról megalapozott volt 

erre következtetéseket felépíteni.  

Az esettanulmány megoldása során alkalmazandó kockázatbecslési eljárás szempontjából 

a könyvvizsgálók egyik része hagyományos, másik része dekompozíciós kockázatbecslési 

megközelítéssel válaszolt meg a kérdőív egyes kérdéseit.  

Ennek eredményeképpen, a kutatás az esettanulmány két verzióján (alacsony és magas 

csalási kockázatú) és két alkalmazandó módszeren (hagyományos és dekompozíciós) keresztül 

vizsgálta a könyvvizsgálók csalási kockázattal összefüggő értékelését, és a becsült 

kockázatokra adott válaszokat. A kérdőívet kitöltők az on-line (Lime Survey) felületen 

keresztül a 2*2 lehetőség egy verzióját kapták meg véletlenszerűen.  
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A követendő módszerrel történő kockázatbecslés után, a kérdőív második része azt 

vizsgálta, hogy a könyvvizsgálók a becsült csalási kockázat tükrében mennyiben módosítanak 

egy nyers, árbevételre vonatkozó munkaprogramon, hogyan befolyásolja a becsült kockázat a 

végrehajtani kívánt könyvvizsgálati eljárásokat. A válaszadók a könyvvizsgálat előre 

eltervezett időkeretét is változtathatták, amennyiben azt indokoltnak ítélték, valamint 

csalásfelderítési (forensic) szakértő bevonásának szükségességét is megítélték. 

A kérdőív utolsó része a felmérésben résztvevők demográfiai hátterét mérte fel többek 

között tapasztalat, képzettség, valamint a csalási háromszög ismerete oldaláról. 

Az esettanulmány alapú kísérlet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara regisztrált tagjait 

célozta meg. Az on-line (e-mail-en keresztül) kiküldött esettanulmány és a hozzá kapcsolódó 

on-line kérdőív kitöltését önkéntes alapon vállalták a résztvevők. A kérdőívek potenciális 

válaszadókhoz történő eljuttatásában a Kamara segítette a kutatást. Összességében 61 válasz 

érkezett vissza elektronikusan, amiből hat válasz eltávolításra került a mintából mivel vagy nem 

volt teljes mértékben kitöltve vagy inkonzisztens volt, vagy esetleg a válaszadó nem ment át a 

manipulációs vizsgálaton. A feldolgozásba így összesen 55 teljes értékű kidolgozás került.  

 

3.2.2 A kutatás eredményei és tézisek 

 

A kitöltött esettanulmány kérdőívek feldolgozása után bizonyítottá vált, hogy a 

dekompozíciós csalási kockázatértékelési módszertan alkalmazásával a könyvvizsgálók sokkal 

inkább észlelni tudták az esettanulmány két verziójában lévő csalásra utaló jeleket, mint a 

hagyományos kockázatbecslési módszertan alkalmazása mellett. Az ANOVA elemzés alapján 

statisztikailag igazolható, hogy az észlelt csalási szintre az eset kockázati verziója (alacsony és 

magas) (p = 0.006217) illetve az eset kockázati verziójának és az alkalmazott értékelési 

módszernek az interakciója (p = 0.00321) gyakorol szignifikáns fő hatást. Érdekes megfigyelés 

volt, hogy a hagyományos módszertan alkalmazásával mind az alacsony mind pedig a magas 

csalási kockázatú eset verzió értékelése során is relatíve magas csalási kockázatot észleltek a 
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válaszadók. Ezzel szemben a dekompozíciós módszer alkalmazók esetében az alacsony 

kockázatú eset verzió értékelése során a csalási kockázati szint jelentősebb esése, míg a magas 

kockázatú eset verzió értékelése során a csalási kockázat enyhe emelkedése figyelhető meg a 

hagyományos módszert alkalmazók által észlelt csalási kockázati szinthez képest (2. ábra).  

 

 
2. ábra Észlelt csalási kockázati szint 

 

A fent bemutatott elemzések alapján a 2. hipotézis bizonyítottnak látszik és az alábbi tézis 

fogalmazható meg: 

 

Tézis 2: Összhangban a nemzetközi kutatási eredményekkel, a dekompozíciós csalási 

kockázatbecslési módszertan alkalmazása mellett a magyar könyvvizsgálók érzékenysége 

a csalásra utaló jelekre szignifikánsan nagyobb eltérést mutat egy alacsony és egy magas 

csalási kockázatú környezet esetében, mint az a hagyományos kockázatbecslési 

módszertan alkalmazása mellett tapasztalható. (Fortvingler and Szívós, 2016)  
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 Közepesen erős kapcsolat (r=0.6059) fedezhető fel a könyvvizsgáló szubjektív 

megítélése alapján kialakított csalási kockázati szint és aközött, hogy mennyire érzik erősnek 

külső csalásszakértő bevonásának a szükségességét. 

 

 
3. ábra Külső csalásszakértő bevonásának szükségessége 

 

Az ANOVA elemzés eredményei azt mutatják, hogy külön sem az eset kockázati verziója 

(p = 0.056512), sem pedig az alkalmazott kockázatbecslési módszertan (0.836907) nem 

gyakorol szignifikáns hatást arra, hogy a könyvvizsgáló mennyire erősen érzi szükségét annak, 

hogy külső szakértőt vonjon be, viszont a két tényező interakciója együttesen igen (p = 

0.000750). Ez röviden annyit jelent, hogy a dekompozíciós módszer alkalmazásával a 

könyvvizsgáló hatékonyabban tud különbséget tenni az alacsony és a magas kockázati verzió 

között, és ennek következtében jobban meg tudja ítélni, hogy mennyire van szükség külső 

szakértő bevonására. 

A könyvvizsgálati program összeállítása tekintetében a kutatás arra a kérdésre kereste a 

választ, hogy az észlelt csalási kockázatra tudnak-e megfelelő választ adni a könyvvizsgálók. 

Ennek érdekében az esettanulmány által megadott előzetes könyvvizsgálati program 

válaszadók általi módosításait kellett megvizsgálni. Az előzetes könyvvizsgálati program 
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módosításával kapcsolatos döntések alapján az látható, hogy a válaszadók tipikusan a standard 

eljárások alkalmazását vagy a mintaszám növelését választották.  A khi négyezet próba 

segítségével az esettanulmány kérdőívét kitöltő könyvvizsgálók által a leggyakrabban jelölt két 

válasz (standard eljárás végrehajtása, mintaszám növelése) került elemzésre. A khi négyzet 

próba alapján elmondható, hogy a könyvvizsgálók által becsült csalási kockázati szint nincs 

hatással a leggyakrabban adott két válaszra.  

 A fentiek a 3. hipotézis igazolásaként szolgálnak, ezért megfogalmazható a következő 

tézis: 

Tézis 3: Ellentétben a várakozásokkal, amennyiben a könyvvizsgálók magasabb 

csalási kockázatot becsülnek, az alacsony csalási kockázati becsléshez képest nem fogják 

jelentősen módosítani az előzetes könyvvizsgálati programot csalás specifikus eljárások 

bevonásával. Ehelyett, a magas csalási kockázatú esetben a magyar könyvvizsgálók 

jellemzően inkább mintaszámot növelnek, és nagyobb valószínűséggel kérnek segítséget 

csalásszakértőktől. (Fortvingler and Szívós, 2016)  

 

A 4. hipotézis tesztelése részben egy medián próba segítségével, részben pedig egy Mann-

Whitney U próba segítségével történt. A medián próba alapján elmondható, hogy a kísérletbe 

bevont válaszadók az könyvvizsgálati program időtervét az előzetesen megadotthoz képest 

szignifikánsan változtatták. A Mann-Whitney U próba azt igazolta, hogy a csalási kockázat 

szintje szignifikáns hatást gyakorol egyrészt a tervezett könyvvizsgálati munka összes 

óraszámára (p = 0.015633), másrészt a menedzserek betervezett óraszámára (p = 0.003273). A 

statisztikai próbák azt mutatják, hogy a csalási kockázat növekedésére válaszul nem csak több 

könyvvizsgálati órát terveznek be, hanem az is, hogy tipikusan a menedzserek óraszámát 

növelték meg. Mindezek igazolják a 4. hipotézist, ami alapján a következő tézis fogalmazható 

meg: 
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Tézis 4: Abban az esetben, amikor a könyvvizsgálók által becsült csalási kockázati 

szint magasabb a könyvvizsgálati megbízásra nagyobb teljes időkeretet terveznek, mint 

alacsonyabb kockázati szint becslése esetén. Ezzel együtt a tapasztaltabb munkatársakhoz 

tervezett óraszám aránya a teljes időkeretben magasabb lesz, mint az alacsonyabb csalási 

kockázati szintű esetben. (Fortvingler and Szívós, 2016)  

 

Az időtervezéssel és a könyvvizsgálati eljárások tervezésével kapcsolatban megismert 

reakciók együttes értelmezése alapján az mondható el, hogy magasabb csalási kockázati szint 

becslése esetén a könyvvizsgálók növelik a megbízásra fordított összes óraszámot, ezen belül 

is jellemzően a menedzserek óraterve bővül. A megnövekedett időkeretet, a tapasztaltabb 

kollégák intenzívebb bevonása mellett főként a standard eljárások magasabb mintaszám 

melletti elvégzésére szeretnék fordítani. Tapasztaltabb és így drágább munkaerő bevonásával 

standard eljárásokból többet lefolytatni viszont a könyvvizsgálati munka hatékonyságára 

gyakorolhat negatív hatást. 
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4 Az értekezés felépítése 

 

A disszertáció öt logikailag elkülönülő részre tagolódik, amelyek a következők: 

 

Az első részben kerül bemutatásra a választott téma gyakorlati és szabályozási kontextusa, 

valamint kerül indoklásra az, hogy a terület miért rejt izgalmas és aktuális kérdéseket a 

tudományos kutatók számára is. Az elmúlt évtized hazai és nemzetközi történései vitathatatlan 

alapot képeznek a szakmai és tudományos vitákhoz és igazoltan inkubátorként szolgálnak a 

jövőbeli kutatási irányok kialakulásához. Ebben a fejezetben kerülnek a hipotézisek 

bemutatásra. 

A disszertáció második, igen nagy terjedelmű fejezete arra vállalkozik, hogy a nemzetközi 

és hazai szakirodalom feltárásával képet kapjon arról, hogy a számviteli visszaélések mely 

kérdései alkalmasak a tudományos kutatásra és, hogy jelen pillanatban hol áll a hazai és 

nemzetközi tudomány az adott területen. A számviteli csalások kérdésköre, bár sokak számára 

rendkívül izgalmas témának tűnhet, mégis sajátosságai miatt nem teljes mértékben kutatható. 

A visszaélések általában szándékosság mellett elkövetett cselekedetek, ahol az elkövető 

igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy tette rejtve maradjon. Mivel csak a feltárt 

esetekről rendelkezünk információval, így nem szerezhető objektív, mérhető és teljes kép az 

elkövetett visszaélések típusairól, az elkövetés pszichológiai háttereiről. Jelen fejezet célja az, 

hogy feltárja mik a választott terület megfogható, kutatható és mérhető kérdései. 

A harmadik fejezet célja, hogy a szakirodalom feldolgozás, a releváns standardok 

elemzése valamint egy konkrét információs rendszerben alkalmazott kontroll folyamat, az adat 

konzisztencia vizsgálat gyakorlati példájának bemutatásán keresztül képet adjon és 

összefüggéseket tárjon fel az IT rendszerek alkalmazása és a könyvvizsgálati kockázatbecslés 

között, illetve értékelje mindezek hatását a könyvvizsgálati munkaprogram összeállítására. 

A negyedik fejezet a kockázatbecslés kérdéseinek további elemzésével arra keresi a 

választ, hogy a könyvvizsgálókat melyik kockázatbecslési módszer (hagyományos, 
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dekompozíciós) segíti jobban a csalásra utaló jelek észlelésében és mik a könyvvizsgálók által 

adott válaszok a becsült kockázatra. A kitűzött célok elérését egy gyakorlati esettanulmányon 

alapuló kérdőíves felmérés on-line kitöltetésével, gyakorló könyvvizsgálók bevonásával éri el. 

A kutatás ezen részének hangsúlya a csalási kockázatbecslés módszereire és a becsült 

kockázatokra adott válaszokra helyeződik. 

A disszertáció ötödik fejezete a kutatások téziseit igyekszik tömören és strukturáltan 

bemutatni, az új vagy újszerű eredményeket kiemelni. 
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