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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A könyvvizsgálati szakma az Enron cég 2001. év végén bekövetkezett összeomlását és ezt 

követően az Arthur Andersen cég bukását követően erőteljes és gyors paradigmaváltáson 

ment keresztül, mely változások alapvető célja volt, hogy visszaállítsák a könyvvizsgálókkal 

szemben megrendült bizalmat. Emellett az audit munka gyökeres átalakulásában kétségtelenül 

szerepet játszott a napjainkban is végbemenő információtechnológia robbanásszerű fejlődése, 

többek között az „internetes forradalom” széleskörű elterjedése.  Ennek során a 

könyvvizsgálat gyakorlatát szabályzó nemzeti és nemzetközi normák, standardok 

újrakodifikálásra kerültek, melynek mezsgyéjén jelentős változások következtek be a 

könyvvizsgálat által alkalmazott módszertani elemek, technikák tekintetében, s mely 

alapvetően átalakította a könyvvizsgálati döntéshozatal folyamatának kognitív jellegét. A 

könyvvizsgálati munkát szabályozó standardok változásában nagy szerepet játszott az 

Egyesült Államok Kongresszusa által 2002-ben elfogadott Sarbanes-Oxley törvény, mely az 

audit munka kiemelt, immanens részévé emelte a vizsgált gazdálkodó egység belső 

ellenőrzési rendszerének vizsgálatát, működése hatékonyságának és kockázatainak 

megítélését. Ezzel összhangban a könyvvizsgálat által végrehajtott folyamat szakaszok teljes 

spektrumába beágyazottan jelennek meg a csalások, hamisítások felderítéseire, eliminálásukra 

vonatkozó eljárások végrehajtása.  

Értekezésemben rendszerelméleti alapokba helyezve bemutatom a könyvvizsgálatra 

napjainkban jellemző, a könyvvizsgálati kockázati modellen alapuló főbb nemzetközi 

módszertani sajátosságokat, továbbá empirikusan is bizonyítom, hogy a dolgozatban 

bemutatott módszertani elemek adaptációja a hazai gyakorlatban még csak parciálisan történt 

meg. A gazdálkodó egységek belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata során ugyanis – a 

fentiekben bemutatott okok következtében – véleményem szerint szükséges végrehajtani az 

információs rendszer vizsgálatát is, továbbá – miután a könyvvizsgáló egy adott sokaságra 

vonatkozóan induktív következtetést fogalmaz meg döntéshozatala során – az alkalmazott 

kontroll tesztek, valamint szubsztantív eljárások elvégzéséhez szükségessé válik a mintavételi 

eljárások alkalmazása. Ahhoz ugyanakkor, hogy a könyvvizsgálat nemzetközi módszertanával 

konzisztens normarendszer alapján hazai gyakorlatban is teljes körűen végbemenjen a 

dolgozatomban – részlegesen – vázolt módszertani elemek implementációja, véleményem 

szerint szükséges az ezekhez kapcsolódó gyakorlati útmutatók megteremtése, illetve a 
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meglévők módszertani továbbfejlesztése annak ellenére, hogy a könyvvizsgálat döntéshozatali 

folyamata során alkalmazott eljárások tekintetében a választható módszertani variánsok köre 

rendkívül változatos. A könyvvizsgálat rendelkezésére álló módszertani elemek hazai 

alkalmazásának általánossá válása teremti meg többek között a könyvvizsgáló részére azt a 

lehetőséget, hogy meg tudjon felelni a könyvvizsgálat környezete által támasztott, napjaink 

egyre komplexebbé váló társadalmi elvárásainak, nem utolsó sorban az audit munka 

hatékonyabbá és eredményesebbé váljon. 
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The international methodological features of auditing and their 

application in the Hungarian practice 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Following the collapse of Enron at the end of 2001 and the failure of Arthur Andersen 

subsequently, the profession of auditing has undergone a strong and fast paradigm shift; the 

essential objective of the changes was to restore broken trust in auditors. In addition, the 

explosion-like development of information technology that is also taking place these days and 

among other things, the “Internet revolution” that has become widespread have undoubtedly 

played a role in the fundamental change of audit work. In the course of change the national 

and international norms and standards regulating the auditing practice were recodified, 

through which the methodological elements and techniques applied by auditing were changed 

significantly and the cognitive nature of the decision-making process of auditing was 

fundamentally reshaped. The Sarbanes-Oxley Act approved by the US Congress in 2002 

played a major role in changing the standards regulating audit work; it made the review of the 

audited entity’s internal control and the assessment of its operational efficiency and risks 

become an emphasized and immanent part of the audit work. Accordingly, it appears 

embedded in the whole range of process steps performed by auditing to carry out procedures 

aimed at detecting and eliminating fraud and forgery. 

In my dissertation, on the basis of system theory, I am going to present the main international 

methodological features based on the audit risk model, as well as prove empirically that the 

methodological elements presented in the dissertation have only partially been adopted in the 

Hungarian practice. In my opinion, during the review of entities’ internal control – for the 

reasons mentioned above – it is also necessary to review the information system. Furthermore, 

– since in his decision-making the auditor draws an inductive conclusion related to a given 

population – it becomes necessary to apply sampling procedures in order to carry out applied 

control tests and substantive procedures. However, in order to totally implement the 

methodological elements that are outlined – partially – in my dissertation in the Hungarian 

practice based on a norm system consistent with the international methodology of auditing, in 
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my opinion it is necessary to produce related practical guidance and methodologically 

improve the existing one in spite of the fact that regarding the procedures applied in the 

decision-making process of the audit the range of methodological alternatives is extremely 

varied.  The fact that the application of methodological elements available for auditing has 

become general in Hungary makes it – among other things – possible for the auditor to meet 

the more and more complex social expectations of these days created by the audit 

environment and – last but not least – to make audit work more efficient and effective. 



 8 

 

 „A szubjektív ítéletben egy és ugyanazt 

 a tárgyat kétszeresen akarjuk látni, egyszer 

 egyedi valóságában, másodszor lényeges 

 azonosságában, vagyis fogalmában…” 

 G. W. F. Hegel:  A logika tudománya 

BEVEZETÉS 
 
 

A dolgozat a könyvvizsgálat főbb módszertani aspektusait mutatja be az audit munka 

folyamatában. Ennek alapján a könyvvizsgálat – rendszerelméleti szempontból – olyan 

tevékenységnek tekinthető, melynek célja a gazdálkodó egység szükséglet kielégítési 

folyamatának eredményeképpen megjelenő és a társadalmi – gazdasági alakulat 

meghatározott értékelési szempontrendszere szerint tükröztetett, a vizsgált egység 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások gazdasági tartalmának, valamint mindezen 

jelenség-előfordulások dinamikus rendszermozgásai által valamely adott időhorizonton 

determinált vagyontartalom változásainak, továbbá mindezek tükröztetésének vizsgálata. 

Tekintettel arra, hogy az entitás vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások ténylegesen 

megvalósuló rendszermozgásai a szükséglet kielégítési folyamat eredményeképpen azonos 

vagy hasonló viselkedési formákat (pl. beszerzési, termelési, értékesítési folyamat) vehetnek 

fel a számviteli információs rendszerben, ésszerű lehet ezek részletesebb aspektusainak 

vizsgálata a könyvvizsgálat folyamatrendszerében. A dolgozat ugyanakkor a könyvvizsgálat 

általános elméleti és módszertani jellemzőit vizsgálja, és nem tárgya ezen viselkedési formák 

bemutatása. 

 

A dolgozat I. fejezetében a számviteli információs rendszer, illetve annak működési 

mechanizmusát bemutató főbb elemek, továbbá a könyvvizsgálat fogalmi, tartalmi 

sajátosságai kerülnek bemutatásra. 

 

A könyvvizsgálat elméleti és módszertani elemeinek meghatározása során ugyanakkor ki kell 

emelni azt, hogy a gazdálkodó egység vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások – a 

társadalmi-gazdasági alakulat adott értékelési szempontrendszere által meghatározott – 

gazdasági tartalma a megvalósuló könyvvizsgálati alkalmazások szempontjából, mint 
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állítások jelennek meg, mely állítások sajátos ismérvekkel rendelkeznek. Ezen állítások főbb 

jellemzőit a II. fejezet tartalmazza. 

A gazdálkodó egység vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások számviteli leképezései, 

rendszermozgásuk nyomon követései a számvitel elmélet (illetve meghatározott számvitel 

szabályozási feltételrendszer) eredményeképpen kialakított számviteli bizonylatok felületén 

jelennek meg.  Tekintettel arra, hogy a számviteli bizonylatok teszik lehetővé fenti állítások 

explicit megjelenítését, a könyvvizsgálat az általa kialakított folyamatrendszerének felületén 

ezen bizonylatokkal kapcsolatban fejez ki értékítéletet.  

A könyvvizsgálat folyamatát, a folyamat egyes szakaszait – a kialakítandó értékítélet 

meghozatalában – meghatározó főbb elméleti és módszertani jellemzőit írja le a dolgozat II. 

fejezete.  

A bemutatásra kerülő főbb elméleti és módszertani komponensek a könyvvizsgálat 

nemzetközi alkalmazásainak gyakorlati megvalósulásait segítik, lehetővé téve az entitás 

vagyontartalmával, illetve annak változásával kapcsolatos értékítélet megfogalmazását. Ezen 

tényezők bemutatása ugyanakkor azért bír kiemelkedő fontossággal, mert a hazai 

könyvvizsgálati gyakorlat szabályozási környezetében azok még nem, illetve csak parciálisan 

jelentek meg, gyakorlati alkalmazásuk nem vált általánossá.  

 

Az értekezésem III. fejezete a könyvvizsgálat hazai szabályozási feltételeinek, továbbá ezen 

szabályozási feltételrendszer síkján megvalósuló alkalmazásainak főbb jellemzőit írja le, 

összehasonlítva a II. fejezetben vázolt módszertani elemekkel. A hazai szabályozás 

feltételrendszerét jellemző sajátosságok ugyanakkor a következő fejezetben megfogalmazott 

hipotézisekkel összhangban kerülnek bemutatásra. 

 

Végül a dolgozatom utolsó – IV. fejezete – a könyvvizsgálat hazai szabályozásaival, illetve 

alkalmazásaival kapcsolatban – az előző fejezetekben vázoltakra építve – megfogalmazott 

hipotéziseimet, illetve azok empirikus bizonyításait mutatja be, és a bizonyítás során kapott 

eredményeket a mellékletek tartalmazzák. 
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I .  f e j e z e t  

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK FOGALMI 

MEGKÖZELÍTÉSEI 

1.1. Információs rendszer, számviteli információs rendszer fogalma, főbb jellemzőik 

Az információs rendszer fogalmára a SYDES-koncepció1meghatározása az alábbi:  

„Az információs rendszert adatok (információk), a rájuk vonatkozó információs események, 

az információkon végrehajtott tevékenységek, az előzőekkel kapcsolatos felhasználók és 

erőforrások, valamint a mindezeket szabályozó szabványok/eljárások szervezett együttesének 

tekintjük.”  

 
Fenti definíció alkotóelemeit tekintve a rendszer kifejezés arra utal, hogy az információs 

rendszer (IR) egymással kapcsolatban álló elemekből áll. A szervezett jelző azt tartalmazza, 

hogy az elemeket és azok összefüggéseit az ember tudatosan alakítja. Továbbá az információs 

rendszer egyúttal inhomogén rendszernek is minősül, mivel rendkívül eltérő természeti 

elemekből tevődik össze.  

Az információs rendszer alapstruktúráját az 1. ábra tartalmazza. 

 
1. ábra Az információs rendszer alapstruktúrája 

  Adatvetület Eljárásvetület 

 Környezeti Fogalmi szint Fogalmi szint 

 szint és vetület Logikai szint Logikai szint 

            Fizikai szint Fizikai szint 

                             SYDES rendszer szint 

 Forrás: Idézi Malasics [2002] 12. oldal. 

 
Az ábra alapján megállapítható, hogy az információs rendszer szerkezetét egymástól 

elkülöníthető szintek és vetületek adják.2 A fogalmi szint tartalmazza a jelenségeket, azok 

sajátosságait és viszonyait a valóságnak megfelelően és természetes fogalmaiban tükröző 

                                                 
1 SYDES = SYstem DEsigner System (rendszertervező rendszer) rendszertervezési módszertant jelöl. A fenti definíciót 

bővebben lásd Halassy [1995] 7-11. old. 

2 Az információs rendszer szintjeit és vetületeit Halassy [1994] 5-53. old. részletezi. 
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adatszerkezetet. Logikai szintűnek tekintjük azon tervezési információkat, amelyek az adatok, 

események, tevékenységek tartalmát és összefüggéseit tükrözik. Fizikai szintűek azok a 

tervrészletek, amelyek az ismeretek tárolón való elhelyezésének, ábrázolásának tudatosan 

meghatározott rendjét tartalmazzák. A rendszer szint pedig a tervet kezelő eszközt jelenti. Az 

információs rendszer egyes vetületei ugyanakkor azt jelzik, hogy az adatok, a feldolgozások 

és a környezet sajátosságai alapvetően eltérőek.  

A gazdasági alkalmazási rendszer – GAR – nem más, mint „az alkalmazási rendszer azon 

jelenségeinek halmaza, amely jelenségek a társadalmi-gazdasági alakulat tudatos és szervezett 

tevékenysége által meghatározott jelenség életutat tudnak teljesíteni a társadalmi-gazdasági 

alakulat szükséglet kielégítésének megvalósíthatósága érdekében”.3 A dolgozatban a 

gazdasági alkalmazási rendszer, a gazdálkodó egység, az entitás, illetve a vizsgált egység 

szinonim fogalmak. 

A számviteli információs rendszer (SZIR) a „gazdasági alkalmazási rendszer vagyonának a 

számviteli leképezési folyamat eredményeképpen létrejövő különböző jelenségeire vonatkozó 

adatok osztott használatú rendszere, amelyben a jelenségekre vonatkozó ismeretek egymással 

alkotott természetes összefüggéseik szerint tervezettek és kielégítik a felhasználók által 

igényelt adatösszefüggéseket a társadalmi-gazdasági alakulat műszaki-technikai 

feltételrendszerének megfelelően”.4 

A számviteli információs rendszer megfigyelése nem általában irányul a gazdasági 

alkalmazási rendszer jelenségvilágára, hanem az entitás jelenségeiből csak azon halmazra, 

amely az adott entitás számára vagyonként megfogható.5 

A számviteli információs rendszer tükröztetésének tárgyát a gazdálkodó egység 

vagyontartalmát alkotó jelenségek (jelenség-előfordulások) közül azok alkotják, amelyek a 

társadalmi-gazdasági alakulat szintjén általánosan elfogadott szükséglet kielégítését 

tényszerűen végrehajtják, és amely jelenségek a tényszerű szükséglet kielégítése során a 

társadalmi-gazdasági alakulat általános értékítélete szerint értékelődnek.6 

                                                 
3 Malasics [2002] 40. old. 

4 Malasics [1997]. 

5 Malasics [1998] 2. old. 

6 Malasics [2002] 42. old. 
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A számviteli információs rendszerben a gazdálkodó egység vagyontartalmának 

megragadása7többféle módon mehet végbe. Értelmezhető a gazdasági alkalmazási rendszer 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulásoknak  

- az önmagukban való tükröztetése alapján; 

- az önmagukban való tükröztetése alapján, és az adott entitás szükséglet kielégítési 

folyamata által meghatározott rendszermozgásokban betöltött helye, szerepe szerint 

(egyszeres vagyonmegragadás); valamint 

- az önmagukban való tükröztetése alapján, és az adott entitás szükséglet kielégítési 

folyamata által meghatározott rendszermozgásokban betöltött helye, szerepe szerint, 

továbbá az entitás erőterével alkotott kapcsolatuk szerint (kettős vagyonmegragadás). 

2. ábra Számviteli információs rendszer működési mechanizmusa kettős vagyonmegragadásnál: 

 

 Forrás: Jasku [2005/B]. 

A számviteli információs rendszer által a számviteli leképezési folyamat során az entitás 

vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások kettős vagyonmegragadás elve8szerinti 

tükröztetését szemlélteti a 2. ábra. A jelenség-előfordulásoknak a gazdasági alkalmazási 

rendszer szükséglet kielégítési folyamat determinálta rendszermozgásai alapján a megjelenési 

forma és erőforrásokhoz való viszony szerinti bemutatásai a számviteli információs rendszer 

szintjei közötti leképezések hálós rendszerében9alakulnak ki, mely struktúra az időtényező 

                                                 
7 A gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalom meghatározási lehetőségeit részletesen Malasics [2002] tartalmazza. 

8 Kettős vagyonmegragadásra vonatkozóan bővebben lásd Malasics [2002] 286-329. old. 

9 Hálós, azaz M:N fokú kapcsolatra vonatkozóan bővebben lásd Halassy [1994] 70-90. old. 
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bekapcsolásával a jelenség-előfordulások dinamikus rendszermozgásai miatt folyamatosan 

átalakul mind terjedelmét, mind pedig vagyontartalmát illetően. 

A vizsgált egység vagyontartalmát – tulajdonságértékeinek felületén – az időtényező 

figyelembevételével a dinamikus vagyonképlet alapján az alábbiak szerint határozhatjuk 

meg:10 

 

              VGARk=   

[ ∑∑ ∑∑∑∑∑∑∑∑∑
= = = == == == ==
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], 

ahol 

VGARk= egy adott gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalma, 

JBekijt= a gazdasági alkalmazási rendszerbe belépő jelenség-előfordulás 

tulajdonságértékei, 

JdKikijt= a gazdasági alkalmazási rendszerbe kilépő jelenség-előfordulás 

tulajdonságértékei, 

JdEhkijt= a gazdasági alkalmazási rendszerben elhaló jelenség-előfordulás 

tulajdonságértékei, 

JdSzükijt= a gazdasági alkalmazási rendszerben születő jelenség-előfordulás 

tulajdonságértékei, 

JdÉlkijt= a gazdasági alkalmazási rendszerben élő jelenség-előfordulás 

tulajdonságértékei, 

k= a gazdasági alkalmazási rendszert azonosító mérőszám, 

i= a gazdasági alkalmazási rendszer jelenség-előfordulásainak száma, 

j= a gazdasági alkalmazási rendszer jelenség-előfordulásait jellemző 

tulajdonságértékek mérőszáma, 

t= a gazdasági alkalmazási rendszer életútját kifejező mérőszám napokban. 

 

A könyvvizsgálati alkalmazások szempontjából – mint azt a későbbiekben is látni fogjuk – 

nemcsak a fenti dinamikus vagyonképlet által leírt totális jelenség-tulajdonságérték felület bír 

relevanciával, emellett kiemelt fontosságú a gazdálkodó egység vagyona gazdasági 

tartalmának meghatározása. Ezzel összefüggésben az entitás vagyontartalmát alkotó jelenség-

                                                 
10 Malasics [2002] 59-89. old. tartalmazza a jelenség-előfordulások modellezési lehetőségeit a számviteli információs 

rendszerben.  
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előfordulások gazdasági tartalmának meghatározását a társadalmi-gazdasági alakulat 

szükséglet kielégítési folyamatában kialakult értékviszonyrendszer és az értékviszony 

kialakításának alapját képező jelenség-előfordulások közötti kapcsolat alapján definiálható 

módszertani eljárások szerint végzi el az adott entitás.11 

 

A gazdálkodó egység vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások rendszermozgásainak 

nyomon követése tekintetében a számviteli információs rendszerben különböző 

bizonylattípusok12definiálhatók. Ennek alapján  

- rendszermozgási bizonylatnak nevezzük azt a bizonylatot, amely az entitás 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások tekintetében a gazdasági alkalmazási 

rendszer vagyontartalmához való viszony megteremtését, illetve a gazdálkodó egység 

vagyontartalmában megélt életút során bekövetkező rendszermozgások megjelenítését 

teszi lehetővé; 

- alapbizonylatnak nevezzük azt a bizonylatot, amely az entitás vagyontartalmát képező 

jelenség-előfordulások tekintetében a jelenség-előfordulást az önmagát jellemző 

tulajdonságértékek totális felületén képes megjeleníteni, a gazdasági alkalmazási 

rendszer vagyontartalmában megélt életút tekintetében; 

- származékos bizonylatnak nevezzük azt a bizonylatot, amely a gazdálkodó egység 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulásokat az önmagukat jellemző 

tulajdonságértékek általánosított vagy részleges felületén, vagy a jelenség-

előfordulásokat jellemző közös tartalom alapján meghatározható tulajdonságértékek 

általánosított vagy részleges felületén képes megjeleníteni. 

 

A dolgozatban a könyvvizsgálati alkalmazás által megfogalmazott értékítéletet mindig adott 

bizonylat szintjén kerül értelmezésre a fentiekben megfogalmazottak alapján, ugyanis a 

számviteli bizonylat fogalmán nemcsak a gazdálkodó egység erőterében megvalósult adott 

gazdasági esemény nyomon követéséhez kialakított adathordozót értjük, hanem az adott 

entitás vagyontartalmában – a tényszerű szükséglet kielégítési folyamat eredményeképpen – 

adott időpillanatban megjelenő valamennyi jelenség-előfordulás (típus) gazdasági tartalmának 

kimutatását (mérleg, mint származékos bizonylat), továbbá adott időhorizonton megvalósuló 

szükséglet-kielégítési folyamatban megjelenő jelenség-előfordulás (típus) gazdasági 

                                                 
11 Számviteli információs rendszer vagyontartalmának meghatározását bővebben lásd Malasics [2002] 60-92. old. 

12 Részletesen lásd Malasics [2002] 211-213. old. 
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tartalmának kimutatását (eredménykimutatás, mint származékos bizonylat). A származékos 

bizonylat – ugyanakkor, mint az a definícióból is kiderül – nemcsak kvantitatív (gazdasági 

tartalom) tulajdonságértékeket, hanem kvalitatív jellegű tulajdonságértékeket is tartalmazhat, 

ennélfogva származékos bizonylatként értelmezhetők a beszámolók szöveges mellékletei is. 

 

1.2. A könyvvizsgálat fogalmi, tartalmi meghatározásainak általános aspektusai 

 

A 3. ábra a gazdasági eseményeknek a számviteli információs rendszerben történő 

tükröztetése során megvalósuló ismeretszerzés momentumait írja le. Az értéklánc 

kezdőpontjában a gazdasági események rendszere áll, amely a gazdálkodó egység vagyonát 

képező jelenség-előfordulásokat érintő rendszermozgásoknak a számviteli információs 

rendszerben történő tükröztetését jelenti. A gazdasági események rendszerével szemben 

követelményként fogalmazható meg, hogy „annak oly módon kell tartalmaznia, 

megfogalmaznia és modelleznie az adott entitás vagyonába tartozó jelenség-előfordulásokat 

érintő rendszermozgásokat, hogy azok egyértelműen kapcsolhatók legyenek a gazdálkodó 

egység vagyonát képező jelenség-előfordulásokhoz, valamint fejezzék ki az érintett jelenség-

előfordulásokat jellemző tulajdonságértékeknek a rendszermozgáshoz kapcsolódó 

értékviszonyait”.13 Az értéklánc következő tényezőit alkotják az adatok és információk. Az 

ismeretszerzési folyamatban ugyanis megvalósul az adatok információvá történő konvertálása 

(Schultheis – Sumner [1992] 40. old). Az adat nem más, mint a valóság nem értelmezett, de 

értelmezhető tükörképe.14 Az ismeretet ugyanakkor mindig adott közeg hordozza, emiatt az 

ismeretszerzést az észlelés, érzékelés, felfogás és megértés elemei együttesen determinálják.15 

Az adat tehát az ismeretszerzés kapcsán válhat információvá, e tekintetben az információ nem 

más, mint „új ismeretté értelmezett adat”.16 Az adat mindig négydimenziós. Ezt azt jelenti, 

hogy ismernünk kell a szóban forgó tárgyat, jelenséget általában és konkrétan, valamint meg 

kell adnunk annak tulajdonságát, jellemzőjét általában és konkrétan. Ezen feltételnek is 

érvényesülnie kell a számviteli információs rendszer tükröztetési tárgyának (ti. gazdasági 

események rendszere által meghatározott jelenség-előfordulások) megragadása során. A 

vizsgált egység vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások számviteli információs 

                                                 
13 Malasics [2002] 182. old. 

14 Halassy [1995] 13. old. 

15 Halassy [1994] 6-8. old. 
16 Halassy [2002] 15. old. 
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rendszerben történő tükröztetése a számviteli leképezési folyamat révén valósul meg, 

rendszermozgásaiknak megfelelő gazdasági tartalma a társadalmi-gazdasági alakulat 

szükséglet kielégítési folyamatának értékítélete alapján határozódik meg. A megvalósuló 

könyvvizsgálati alkalmazások szempontjából ezért az adott entitás részéről – annak szükséglet 

kielégítési folyamata által – megvalósuló egyedi döntések állításoknak felelnek meg. Az 

állítások főbb jellemzőit a 2.2. pont vázolja. 

3. ábra Az ismeretszerzés értéklánca 

 

 

Forrás: Boynton – Johnson – Kell [2001] 16. old. 

A gazdálkodó egység vagyonának tartalmát képező jelenség-előfordulások adják a 

könyvvizsgálat tárgyát, amely jelenség-előfordulások az azokat jellemző tulajdonság-értékek 

totális felületén kell az entitásnál megvalósuló számviteli leképezési folyamat által 

tükröztetni.  

A 3. ábrával kapcsolatban megállapítottuk ugyanakkor, hogy a gazdálkodó egység számviteli 

leképezési folyamata során a vagyontartalomban tükröztetett jelenség-előfordulások 

tulajdonságértékei a könyvvizsgálati alkalmazások felületén állításokként (assertion) jelennek 

meg. 

A könyvvizsgálati alkalmazások során az entitás vagyontartalmába leképzett jelenség-

előfordulások tulajdonságértékei, mint állítások kerülnek vizsgálatra az alábbi feltételek 

szerint: 
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Információ 

Döntés 

Ismeret 

Komplex információ ismeretté való 
transzformálása 
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a) A vizsgált egység vagyontartalmába tükröztetett jelenség-előfordulások ténylegesen a 

gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmába tartoznak-e; 

b) A gazdálkodó egység által kialakított szabályrendszere szerinti megfelelő 

jelenségtípusokba történik-e a leképezésük; 

c) A számviteli leképezési folyamat objektív tükröztetési követelményt17valósít-e meg, 

azaz a leképezés az egyes érdekhordozói érdekek hatásától mentes-e; 

d) A számviteli leképezés során a vizsgált egység vagyontartalmát alkotó jelenség-

előfordulások tulajdonságértékei totálisan tükröztetésre kerülnek-e; 

e) A gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmába allokált jelenség-előfordulások 

dinamikus rendszermozgásai során a jelenség-előfordulások gazdasági tartalma a 

gazdálkodó egység által kialakított, illetve a társadalmi-gazdasági alakulat szükséglet 

kielégítési folyamatában kialakult értékviszonyrendszer szerint értékelődnek-e. 

A fenti feltételeket is figyelembe véve tehát a 4. ábra alapján meghatározható a 

könyvvizsgálat tartalma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 A parciális és objektív tükröztetési követelmények felületére vonatkozó érdekhordozói elméletek összehasonlítására lásd  

Malasics [2002] 13-25. old. 
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4. ábra Könyvvizsgálat tartalmának megragadása 

 

Forrás: Jasku [2005/B]. 

  Állítások 

 T1 T2 T3 … Tm … Tz 

Vj1 x  x x  x x 
Vj2  x x   x  
 x x x x x x  
Vjn x  x  x x  
 x  x  x   
Vjp  x x x  x x 
 
(ti időpillanat) 
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leképezési 
folyamat 

Gazdasági alkalmazási rendszer vagyona 

FELTÉTELEK 
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vagyontartalom részét 
képező jelenség-
előfordulás 
tükröztetendő) 

2. Objektív (SZIR objektív 
tükröztetési 
követelményt valósítson 
meg, érdekhordozói 
érdekektől mentesség 
követelménye) 

3. Egzakt (Csak a 
vagyontartalmat alkotó 
jelenség-előfordulásokat 
képezze le a SZIR, és a 
leképezés pontos 
legyen) 

4. Értékelés (társadalmi-
gazdasági alakulat 
értékítélete alapján) 

5. Szabályozásnak való 
megfelelés (A 
számviteli leképezés a 
felállított szabályozási 
(belső, jogi normák) 
felületekkel való 
konzisztenciája 

döntés 

Könyvvizsgálói vélemény 
kialakítása 
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Az ábrán valamely ti időpillanatban adott gazdálkodó egység vagyontartalmában kimutatott és 

meghatározott tulajdonságértékekkel rendelkező p számú (Vj1,…,Vjn,…,Vjp) jelenség-

előfordulás került tükrözésre. A könyvvizsgálat az entitás által, annak vagyontartalmában ti 

időpillanatban tükröztetett jelenség-előfordulásokat a ∑
=

n

i
it

1

  idősíkon vizsgálja18.  A számviteli 

információs rendszer leképezési folyamata alapján ezen jelenség-előfordulások előre 

meghatározott jelenségtípusokba kerülnek allokálásra, a jelenség-előfordulások egymással 

alkotott természetes összefüggéseinek figyelembevétele alapján. Jelenségtípusoknak nevezzük 

a fentiek szerint tükröztetett jelenség-előfordulások azon halmazát, amely adott entitás vagy 

egyéb követelményrendszer által meghatározott tulajdonságérték, közgazdasági tartalom vagy 

ismérv alapján kerül kialakításra. A jelenségtípusok e tekintetben tehát nem mások, mint 

meghatározott ismerettel leírt jelenség-előfordulások absztrakt osztályai. A jelenségtípusok 

kialakítása általában előre meghatározott kritériumrendszer szerint történik valamely 

számviteli szabályrendszer, illetve standard alapján. Ezzel kapcsolatban Sunder kiemeli, hogy 

számviteli standardokat ésszerű a normák, normatív konvenciók irányába kialakítani, illetve 

fejleszteni (Sunder [2005]).19 Ezen számviteli szabályrendszerek vagy a kialakított gyakorlat 

szerinti standardok nemcsak arra vannak hatással, hogyan kell az erőforrásokat létrehozni és 

elosztani egy adott gazdaságban, hanem hogy az társadalmilag és szociálisan ésszerű és 

értékes és mi tekinthető irrelevánsnak a vagyontartalom szempontjából.20 

A könyvvizsgálat ugyanakkor a vizsgálatának tárgyára vonatkozó döntési folyamat, mely 

folyamat jól klasszifikálható elemekkel rendelkezik (lásd 5. ábra). A könyvvizsgálat 

folyamatának elemeit, azok főbb fogalmi és tartalmi aspektusait a II. fejezet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ezzel kapcsolatban Johnson [2006] megjegyzi, hogy amennyiben első könyvvizsgálat kerül végrehajtásra egy adott 

gazdálkodó egységnél, akkor annak könyvvizsgálata rendszerint több erőforrást igényel, mint a követő könyvvizsgálatok. 

19 A számviteli szabályrendszerek kialakításánál fontos kérdés lehet annak vizsgálata, hogy a jog normativitása (pl. törvények, 
standardok) milyen viszonyban áll a normatív konvenciókkal, vagyis az olyan normákkal, amelyek kifejezetten annak 
köszönhetik létezésüket, hogy egy adott társadalmi közösségben gyakorolják azokat. Erre vonatkozóan bővebben lásd 
Bódig [2006]. 

20 Cooper – Robson [2006] 415. old. 
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5. ábra Könyvvizsgálói értékítélet folyamatának áttekintése 

 

Forrás: Ashton – Ashton [2003] 143. old. 

 

Fenti folyamattal konzisztens tartalommal határozható meg a könyvvizsgálat fogalma21 (pl. az 

Amerikai Számviteli Egyesület által adott definíció alapján): 

A könyvvizsgálat a gazdasági ügyletek és események állításaira vonatkozó bizonyítékok 

elfogulatlan megszerzésének és kiértékelésének szisztematikus folyamata, ezen állítások 

elfogadott feltételeknek való megfeleléséről való meggyőződés, és a megfelelések adott 

szintjén az eredmények kommunikálása az érdekelt felhasználók részére. A könyvvizsgálat 

szisztematikus folyamat, mert magába foglalja logikai, strukturált és szervezett lépések vagy 

eljárások sorozatát. Elfogulatlanul megszerzett és kiértékelt bizonyítékok állításokon alapuló 

felülvizsgálatát jelenti, és az eredmények szakmai kiértékelését az egyedi állítások 

prejudikációja (befolyásmentessége) nélkül. Gazdasági ügyletek és események állításai az 

entitások által vagy individuálisan előállított állításokat jelentik, melyek a könyvvizsgálat 

lényegi tárgyai. A megfelelési szint arra utal, hogy az állítások felállított és elfogadott 

feltételeknek megfelelően kerülnek azonosításra. A megfelelések kifejeződései 

kvantifikálhatók vagy lehetnek minőségiek. Az elfogadott feltételek a könyvvizsgálat 

alkalmazási felületét előíró standardokat, illetve egyéb követelményrendszert jelentik, 

melyekkel szemben kerülnek az állítások megítélésre. Az eredmények kommunikálása 

                                                 
21 Boynton – Johnson – Kell [2001] 4-5. old. 
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írásbeli jelentésben fejeződik ki, amely az állítások követelményekhez viszonyított 

megfelelésének szintjét mutatja. 

Chiesa szerint a könyvvizsgálat arra épül, hogy valamely gazdálkodó egységnél meghatározza 

az eltérést a tényleges és elvárt teljesítmény között, azonosítsa a problémákat, valamint 

szolgáltasson arra vonatkozóan információt, amelyek felhasználhatók akciótervekhez a 

teljesítmény növelése érdekében (Chiesa et al. [1996]). 

Jacob – Bailey ezzel szemben a könyvvizsgálatot olyan döntési folyamatként interpretálja, 

amely tartalmazza az információszerzésről való döntést, a tervezést, a vélemény kialakítását, 

valamint a végrehajtást (Jacob – Bailey [1991]). 

A fentiekben ismertetett fogalomrendszerekből véleményem szerint hiányzik ugyanakkor 

azon aspektus explicit meghatározása, hogy a könyvvizsgálat tárgyát a jelenség-

előfordulásoknak a gazdálkodó egység számviteli információs rendszerében tükröztetett 

dinamikus rendszermozgásainak vizsgálata adja, ennek alapján rendszerelméleti szempontból 

a könyvvizsgálat fogalmi meghatározására az alábbi definíciót adhatjuk: 

A könyvvizsgálat  jelenti mindazon tevékenységet, melynek célja a gazdasági alkalmazási 

rendszer szükséglet kielégítési folyamatának eredményeképpen megjelenő és a társadalmi – 

gazdasági alakulat meghatározott értékelési szempontrendszere szerint tükröztetett 

gazdálkodó egység vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások adott időpontra vonatkozó 

gazdasági tartalmáról, valamint mindezen jelenség-előfordulások dinamikus 

rendszermozgásai által determinált vagyontartalom változásairól adott időperiódust illetően, 

mindezek tükröztetéséről felvett számviteli bizonylat (kimutatás) elfogulatlan vizsgálata 

valamely előre meghatározott követelményrendszerhez viszonyítva, továbbá mindezekkel 

kapcsolatos értékítélet (vélemény) kifejezése a felhasználók részére, hogy a könyvvizsgálat 

során elvégzett eljárások és megszerzett bizonyítékok alapján a számviteli bizonylat 

(kimutatás) a követelményekkel (normákkal, standardokkal) összhangban került-e 

összeállításra, és a kialakított értékítélet alapján tartalmaz-e lényegesen hibás állításokat. 

A könyvvizsgálattal szemben fontos kritérium a függetlenség, annak biztosítása, hogy adott 

érdekhordozói érdekek22befolyásától mentes könyvvizsgálói értékítélet (vélemény) 

szülessen23. Noha a könyvvizsgálat elméleti kutatásaival foglalkozó szakirodalmak a 

                                                 
22 Érdekhordozók körére és érdekeik bemutatására vonatkozóan bővebben lásd Baricz [1997] 9-26. old. 

23 Favere – Marchesi [2000] 121. old. például a délkelet - ázsiai régió példáján keresztül vázolja, hogy a könyvvizsgálói 
függetlenség biztosításának hiánya jelentős mértékben veszélyezteti a könyvvizsgálói munka minőségét. 
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könyvvizsgálat növekvő szerepét hangsúlyozzák a felelős vállalatirányításban24 (Corporate 

Governance25), azaz a részvényesek érdekeinek előtérbe kerülését az audit munka során. 

Ezzel kapcsolatban véleményem szerint kétségtelenül fontos ezen érdekhordozói csoport 

szerepe a könyvvizsgálat során, a könyvvizsgálói véleményt felhasználók köre azonban 

mégsem korlátozódhat le erre a körre, jelentősek lehetnek pl. a hitelezői érdekek stb. 

Önmagában az a tény, hogy a gazdálkodó egységgel kapcsolatban különböző érdekhordozói 

csoportok definiálhatók, erősíti az adott entitás társadalmi felelősségvállalását a működése 

során26.  Ráadásul a 4. ábra 2. feltételében megfogalmazott objektív tükröztetési követelmény 

torzulását eredményezheti, továbbá sértheti a befolyástól mentes értékítélet alkotását, ha a 

részvényes (vagy más érdekhordozói csoport) hatni próbál a könyvvizsgálat tárgyára saját 

érdekérvényesítése céljából. A könyvvizsgálatot végzők függetlenségét, azaz a befolyásoktól 

mentes értékítéletet kétségtelenül befolyásolja az általuk vizsgált gazdálkodó egységek 

számossága, illetve a várható perrel kapcsolatban bekövetkező presztízsveszteség is. Ezzel 

kapcsolatban Jones – Raghunandan által végzett empirikus vizsgálat egyértelműen rámutatott 

arra, hogy azon könyvvizsgálati alkalmazások esetében, amelyek úgy ítélik meg, hogy a 

könyvvizsgálati hibákból adódóan jelentős presztízsveszteséget szenvedhetnek, sokkal inkább 

elkerülik azon entitásokat, ahol a per kockázatát magasabbra értékelik (Jones – Raghunandan 

[1998]). Ugyanakkor  a vizsgált gazdálkodó egységek szélesebb köre lehetővé teszi számukra 

a kockázatvállalást, miután ügyfélkörük diverzifikációján keresztül mód nyílik részükre 

ahhoz, hogy szétterítsék portfoliójukban a perből eredő kockázatot. 

A definíció feltételezi, hogy a könyvvizsgálat végrehajtása során annak tárgyára vonatkozóan 

beszerzett szükséges és megfelelő bizonyíték rendelkezésre áll valamely 

követelményrendszerrel (jogi norma, standard) konzisztens módon. 

A könyvvizsgálatra adott fogalom implicit módon tartalmazza azt, hogy a könyvvizsgálatot 

végző a vizsgálat tárgyára, illetve követelményekre vonatkozóan szükséges ismerettel, 

szakértelemmel rendelkezik, a véleményét felhasználó társadalmi-gazdasági környezet 

általános elvárásaival összhangban. Mint ahogy azt a következő fejezetben is látni fogjuk, a 

könyvvizsgálati értékítélete (véleménye) a vizsgálat tárgyára vonatkozóan a gazdálkodó 

                                                 
24 Lásd például Cohen – Hanno [2000], Baker – Owsen [2002] tanulmányait. 

25 A „corporate governance” léte a közgazdaságtan megbízó – ügynök elméletére vezethető vissza, azon információs 
asszimetriára, miszerint a tulajdonosoknak sokszor nincs közvetlen információja a menedzsment által készített 
beszámolók valóságtartalmának ellenőrzésére. 

26 A gazdálkodó egységek társadalmi felelősségvállalására, az ezzel kapcsolatos vezetői kontrollokra vonatkozóan bővebben 
lásd Norris – Dwyer [2004] tanulmányát. 
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egységnél alkalmazott döntéshozatali folyamat, a folyamat egyes szakaszaiban alkalmazott 

könyvvizsgálati eljárások eredményeképpen jön létre, emiatt a könyvvizsgáló következtetése 

nagyban függ az elvégzett munka minőségétől, illetve az adott gazdálkodó egységre jellemző 

kockázatoktól (Datar et al. [1991]). Fuerman a könyvvizsgálati munka minőségét befolyásoló 

tényezők közé sorolja a  kompetenciát, függetlenséget, az elvégzendő könyvvizsgálati munka 

terjedelmét, továbbá az alapul szolgáló tranzakciók és egyenlegek tesztelésének színvonalát 

(Fuerman [2004]). Ezen faktorok kiemelt szerepével véleményem szerint mindenképp 

indokolt egyetérteni, miután azok közvetlenül vagy közvetett módon a könyvvizsgálat által 

alkalmazott különböző módszertani aspektusok figyelembevételére világítanak rá, melynek 

néhány eleme kerül bemutatásra a dolgozatban. 

Noha a könyvvizsgálói jelentés címzettjei általában a tulajdonosok (Tower [1993]), a jelentés 

felhasználói köre mégsem szűkíthető le ezen érdekhordozói körre (azt ti. hitelezők, piaci 

partnerek stb. is egyaránt felhasználják gazdasági döntéseik meghozatalához, illetve egyéb 

céljaik eléréséhez). 

A könyvvizsgálat értékítéletével kapcsolatban lényeges követelmény a konszenzus, mely 

egyének közötti azonos véleményt, megítélést jelent ugyanazon adatok, információk és 

hasonló környezeti faktorok megléte esetén (DeZoort [1998]). Ezzel összefüggésben a 

dolgozat célja, hogy a bemutatásra kerülő módszertani elemek gyakorlati alkalmazásai 

járuljanak hozzá a könyvvizsgálat minőségének további javításához, egyben az értékítélet-

alkotás során a konszenzus kritériumának erősítéséhez. 

Az értekezésemben a könyvvizsgálati alkalmazás kifejezést használom mindazon entitásra, 

mely végrehajtja az adott gazdálkodó egység könyvvizsgálatát a fentiekben meghatározott 

definíció alapján. 

A következő fejezetben a könyvvizsgálat folyamatáról, az egyes folyamat szakaszokat 

jellemző elméleti és módszertani aspektusok bemutatásának meghatározásáról lesz szó. 
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I I .  f e j e z e t  

A KÖNYVVIZSGÁLAT ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI SAJÁTOSSÁGAI  

 
Mint ahogy az előző fejezetben meghatározásra került, a könyvvizsgálat nem más, mint egy 

olyan döntéshozatali folyamat, mely egymástól megfelelően elkülöníthető elemekkel 

rendelkezik. 

Wright ezen döntési folyamatot teoretikus keretbe ágyazva a könyvvizsgálatot input – 

feldolgozás – output folyamatként interpretálja, melyben négy alapvető szegmens különíthető 

el: a könyvvizsgáló, a bizonyítékgyűjtő eljárások, a könyvvizsgálói teszt adatok, valamint a 

környezeti tényezők (Wright [1992]). Ezen hagyományos döntési modellt Arnold átalakította, 

megkülönböztetve a könyvvizsgálót, a bizonyíték gyűjtését és elemzését, a könyvvizsgáló és a 

vizsgált egység közötti szerződést, valamint a szociális szerződés alkotóelemeket a 

könyvvizsgálat feldolgozási környezetén belül (Arnold et al. [2001]).  

A könyvvizsgálói szegmens olyan, a könyvvizsgálatra vonatkozó képességeket és ismereteket 

jelenti, mint a könyvvizsgáló információ feldolgozásra vonatkozó egyéni korlátai, továbbá a 

gyakorlati képzés és szakértelem.  

A kiterjesztett modell második eleme27a bizonyítékok gyűjtése és elemzése tartalmazza a 

működés piaci színterének, valamint az adott entitás felépítésének és működésének 

megismerését, a belső ellenőrzési rendszer vizsgálatát, a kontroll és szubsztantív tesztek 

elvégzését. A könyvvizsgálat dolgozatban vázolt módszertani interpretációi kizárólag ezen 

szegmens vonatkozásában kerülnek bemutatásra.  

A harmadik tényező a könyvvizsgáló és gazdálkodó egység szerződéses viszonyából adódóan 

a könyvvizsgálót ért politikai/gazdasági nyomás, (az entitás részéről megvalósulva, 

könyvvizsgálói díj nagyságán keresztül, időkorlátok stb.) mely a könyvvizsgáló 

függetlenségét jelentősen befolyásolhatja, sértheti a befolyásoktól mentes véleményalkotást.  

A szociális szerződés a könyvvizsgálat létének kulturális és szociális aspektusaira vonatkozik 

és a könyvvizsgálattal szembeni társadalmi elvárásokat fogalmazza meg (bizalom, 

önszabályozás, perek kezelése). 

                                                 
27 Mely összevonta a tradicionális modell bizonyítékgyűjtő eljárások és a könyvvizsgálói teszt adatok szegmenseit, mert azok 

ugyanazon eljáráshoz kapcsolódnak, és így nem feltételeznek különálló folyamat komponensek szerinti megjelenítést. 
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Arnold fent hivatkozott modelljének érdeme a tradicionális modellel szemben véleményem 

szerint vitathatatlanul az, hogy a könyvvizsgálati döntés folyamatrendszerének feldolgozási 

vetületében megjeleníti a helyes értékítéletre közvetlenül ható egyéb tényezőket is (a 

gazdálkodó egységgel kialakított szerződéses viszonyában a politikai és gazdasági nyomást 

gyakorló faktorok, valamint a szociális szerződés elemei). A kibővített modell a 

könyvvizsgálói értékítélet minőségi aspektusait hangsúlyozza, s mely hozzájárul egyben a 

könyvvizsgáló szubjektív véleménye és ezzel szembeni társadalmi várakozás közötti rés 

explicit megjelenítéséhez.28 

  

A könyvvizsgálat folyamatát meghatározó – a dolgozatban bemutatásra kerülő – szakaszok az 

alábbiak szerint különíthetők el. 

 
1. A működés piaci színterének, valamint a gazdálkodó egység felépítésének és 

működésének, továbbá szükséglet kielégítési folyamatának megismerése, megértése; 

2. Szükséglet kielégítési folyamat szempontjából releváns állítások definiálása, azonosítása; 

3. Döntés megfogalmazása a lényegességet illetően; 

4. A könyvvizsgálói kockázat komponenseinek, illetve ezek alapján előzetes könyvvizsgálati 

stratégiák meghatározása; 

5. Bizonyítékok megszerzése az elvégzésre kerülő könyvvizsgálati eljárások tekintetében, 

beleértve a belső ellenőrzési rendszer megismerésének eljárásait, a kontroll tesztek, 

valamint a szubsztantív tesztek elvégzését; 

6. Annak meghatározása, hogy a megszerzett bizonyítékok alkalmasak-e a könyvvizsgálói 

vélemény alátámasztására; 

7. Könyvvizsgálat megállapításainak kommunikálása. 

 

A továbbiakban a könyvvizsgálat folyamatának 1-5. pontban szereplő szakaszainak főbb 

elméleti és módszertani összefüggései kerülnek bemutatásra. A 6. és 7. szakasz ugyanis az 

előző szakaszok döntési eredményeinek szintézise. A könyvvizsgálati vélemény megjelenítési 

lehetőségeit, formai és tartalmi kritériumait a könyvvizsgálat megvalósulási feltételrendszereit 

leíró szabályozások (standardok) részletesen is tartalmazzák, ezért ezek jelen dolgozatnak 

nem képezik részét. 

 

                                                 
28 A könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálattal szembeni elvárások viszonyára vonatkozóan bővebben lásd Leung – Chau 

[2003] tanulmányát. 
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2.1. A működés piaci színterének, valamint a gazdálkodó egység felépítésének és 

működésének, továbbá szükséglet kielégítési folyamatának megismerése, megértése 

 

A gazdasági alkalmazási rendszer szükséglet kielégítési (üzleti) folyamatának megismerése áll 

a könyvvizsgálat folyamatának kezdőpontjában. A szükséglet kielégítési folyamat 

megismerése az alábbi szempontokra vonatkozó ismeretszerzést jelenti: 

- Az adott gazdálkodó egység céljai, működési irányai; 

- Az entitás vagyontartalma, a vagyontartalmat alkotó jelenség-előfordulások, 

jelenségtípusok; 

- A működés feltételrendszere, környezeti sajátosságok és egyéb szabályozási 

feltételrendszerek; 

- A vizsgált egység felépítése, a működési, szükséglet kielégítési folyamat során 

megjelenő érdekhordozók azonosítása; 

- Az entitás szükséglet kielégítési folyamatának azonosítása, szakaszai, a folyamatot, 

illetve szakaszait jellemző ismérvek, beleértve a szükséglet kielégítési folyamatra ható 

főbb döntéseket, jellemzőket. 

Az üzleti tevékenység megértése szükséges az adott gazdasági egység üzleti kockázatainak29 

teljes megértéséhez, amelyek lényegesen hibás állításokat okozhatnak. Carnaghan kiemeli, 

hogy az üzleti folyamatok megismerése szükséges komponensét képezi a könyvvizsgálat 

hatékony elvégzésének (Carnaghan [2006]). Az üzleti tevékenység megismerése az utóbbi 

időben a könyvvizsgálati munka során jelentősen megerősödött, az ún. Enron időszakot 

követően a könyvvizsgálatot alkalmazó egységek újravizsgálták könyvvizsgálati eljárásaikat, 

több ismeretet szerezve meg a könyvvizsgálati kockázatról és a csalás kockázatáról (Dunn 

[2006], Durigon [2006]). Ezen kockázatok mértékére befolyással van ugyanakkor a vizsgált 

gazdasági egység méretének, tevékenységének komplex jellege (Hermanson et al. [1996]). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Üzleti kockázat annak valószínűségét jelenti, hogy egy adott entitás nem tudja elérni a céljait vagy nem megfelelő 

célokat/stratégiákat tűz ki. Az üzleti kockázat jellemzőire, könyvvizsgálati aspektusaira vonatkozóan bővebben lásd még 
Humphrey et al. [2003] tanulmányát. 
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2.2. Menedzsment állítások definiálása  

 

Menedzsment állítások a könyvvizsgálati alkalmazások lényegi elemeire utalnak, miszerint a 

számviteli információs rendszer által a gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmában 

tükröztetett jelenség-előfordulások (illetve azok csoportjai, azaz a jelenségtípusok) a 

könyvvizsgálati eljárások során, mint hipotézisek jelennek meg. Ezen jelenség-előfordulások 

a vagyontartalomban előfordulás (terjedelem) és a társadalmi-gazdasági alakulat értékviszony 

rendszere által meghatározott gazdasági tartalom szerint kerülnek tükrözésre a gazdálkodó 

egység erőterének felületén és azon kívül, a szükséglet kielégítési folyamat determinálta 

dinamikus rendszermozgások szerint. Az entitás vagyontartalmába tükröztetett (derivált) 

jelenség-előfordulások, illetve a vagyontartalomba allokált jelenségtípusok, mint hipotézisek 

ugyanakkor a könyvvizsgálati alkalmazások során sajátos ismérvekkel rendelkeznek. Ezen 

ismérvek:30 

 

1. létezés vagy előfordulás, 

2. teljesség, 

3. jogok és kötelezettségek, 

4. értékelés vagy allokáció,  

5. pontosság, valamint 

6. bemutatás és közzététel. 

 

Fenti ismérvek kifejeződésének szemléltetéséhez vizsgáljuk meg a következőket: 

Legyen valamely jelenségtípus gazdasági tartalma egy adott időpillanatban 100 Ft. A gazdálkodó egység által 

megadott ezen hipotézisben egyszerre 3 explicit és 3 implicit állítás is kifejeződik. Explicit állítást jelent ugyanis 

egyrészt az, hogy az adott jelenségtípus az adott időpillanatban létezik, másrészt, hogy annak gazdasági tartalma 

pontosan 100 Ft, sem több, sem pedig kevesebb. A hipotézis ugyanakkor 3 implicit állítást is takar, nevezetesen, 

hogy az adott jelenségtípus tartalmazza a jelenségtípusba allokálandó valamennyi jelenség-előfordulást, másfelől 

azt, hogy valamennyi jelenség-előfordulás jogosultja (és kötelezettje) az adott entitás, más szóval azok a 

gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmában tükröztetendő erőforrásként jelennek meg, s végül a 

jelenségtípus megfelelően bemutatásra és közzétételre került valamely számviteli bizonylaton. 

 

A létezésre vagy előfordulásra vonatkozó állítás azt jelenti, hogy az entitás vagyontartalmát 

adott időpillanatban mely jelenség-előfordulások, illetve jelenségtípusok képezték. Mint a 

fenti példából is kitűnik, ezen ismérv általában explicit állításként értelmezhető. A jelenség-

                                                 
30 Boynton – Johnson – Kell [2001] 166-170. old. ezen ismérveket menedzsment állításként értelmezi.  
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előfordulások a vagyontartalomban megjelenhetnek fizikai szubsztanciájukban vagy anélkül. 

A létezésre vagy előfordulásra vonatkozó ismérv fentieken túl azt is jelenti, hogy a 

gazdálkodó egység a jelenség-előfordulások dinamikus rendszermozgásainak tükröztetését, 

valamint a jelenség-előfordulások számviteli leképezését, rendszermozgásuk nyomon 

követését a szükséglet kielégítési folyamata során végrehajtotta-e, azaz milyen 

vagyontartalom változási jogcímek (gazdasági események) következtek be adott 

időhorizonton. A létezés vagy előfordulás ismérvének tárgyalásakor a könyvvizsgálati 

alkalmazások során ugyanakkor tekintettel kell lenni arra, hogy a gazdasági alkalmazási 

rendszer által megvalósított számviteli leképezési folyamatnak objektív tükröztetést kell 

végrehajtani. Az objektív tükrözés ebben az aspektusban jelentheti egyrészt annak eldöntését, 

hogy valamely jelenség-előfordulás az adott entitás vagyontartalmát képezi-e vagy sem, 

egyéni érdekhordozói érdekek egyoldalú érvényesítésétől mentesen kell, hogy megvalósuljon, 

másrészt eltérhet egyéb, a számviteli leképezési folyamatra ható követelményektől (pl. jogi 

normák). Ez utóbbi esetben ugyanis előfordulhat, hogy a követelmények eleve kizárják 

valamely jelenség-előfordulás vagyontartalomba történő tükröztetését annak ellenére, hogy 

azt a vagyontartalomba allokálni kellene. Ebből adódóan tisztázni kell, hogy mely jelenség-

előfordulások képezik a gazdálkodó egység vagyonának részét, vagy másként megfogalmazva 

a vagyontartalom meghatározása milyen szempontrendszer szerint történik. A vagyontartalom 

megragadása kapcsán ugyanakkor szükséges kiemelni a következőket.31 A vagyontartalmat 

nem lehet általában értelmezni, hanem mindig csak egy adott társadalmi-gazdasági alakulat 

keretében, hiszen a társadalmi- gazdasági alakulat értékítélete adott időhorizonton belül 

állandóan változik, így a vagyontartalom is csak ezen időtényező függvényében ragadható 

meg. Egy adott jelenség-előfordulás, mint erőforrás gazdasági tartalma csak akkor lehet 

valamely gazdálkodó egység vagyonának része, amennyiben az tényszerűen részt vesz az 

entitás szükséglet kielégítési folyamatában. Összefoglalóan a vagyontartalom meghatározása 

a számvitelnek a feladatát kell, hogy képezze, ennek eredményeképpen érhető csak el, hogy 

valamely adott jelenség-előfordulás, mint erőforrás tekintetében minden entitásnál 

ugyanolyan kritériumrendszer alapján valósulhasson meg a vagyon tartalmának megragadása.  

 

A teljesség ismérve jelenség-előfordulás szinten azt jelenti, hogy a gazdasági alkalmazási 

rendszer vagyontartalmát képező jelenség-előfordulást, illetve annak rendszermozgásait a 

számviteli információs rendszer a jelenség-előfordulást jellemző tulajdonságértékek teljes 

                                                 
31 Malasics [2002] 93-97. old. 
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felületén jeleníti meg. A teljesség ismérve ugyanakkor jelentheti azt is, hogy a 

vagyontartalmat alkotó jelenség-előfordulások a számviteli leképezési folyamat során a 

megfelelő jelenségtípusba került allokálásra, azaz adott jelenségtípus valamely időpillanatban 

tartalmazza valamennyi jelenségtípusba tükröztetendő jelenség-előfordulást. A teljesség 

ismérve az előbbiekben vázoltak alapján lehet kvantifikálható, amennyiben jelenség-

előfordulás vagy jelenségtípus gazdasági tartalomra vonatkozik a könyvvizsgálat, és lehet 

minőségi valamely egyéb adat, illetve információ meglétének vizsgálata esetén. Ez utóbbi 

esetben a teljesség ismérve a bemutatás és közzététel ismérvvel van szoros kapcsolatban, 

hiszen valamely adat vagy információ részleges vagy hibás bemutatása sérti mind a 

teljességet, mind a bemutatást és közzétételt. Mint a fenti példából is kitűnik, ezen ismérv 

általában implicit állításként jut kifejezésre. 

 

A jogok és kötelezettségek ismérve azt jelenti, hogy az adott gazdálkodó egységnek valamely 

időpontban a vagyontartalmat képező erőforrásokkal kapcsolatban milyen jogai és 

kötelezettségei álltak fenn. Polgárjogi értelemben az entitás vagyontartalmának részét képező 

jelenség-előfordulásokat tekintve az entitás alanyi jogosultági formáinak meghatározásakor 

megkülönböztethetünk birtoklási, használati és rendelkezési jogosultságot, továbbá alanyi 

kötelezettségi formákat, mint a vagyontartalomba allokált jeleség-előfordulásokkal 

kapcsolatban felmerülő terhek viselését, kárveszély viselését. Jogosultságok és 

kötelezettségek keletkezhetnek ugyanakkor a gazdasági alkalmazási rendszer szükséglet 

kielégítési folyamatában más entitással kialakult jogviszonyok alapján. Mint a fenti példából 

is kitűnik, ezen ismérv általában implicit állításként jut kifejezésre. 

 

Az értékelés vagy allokáció ismérve azt fejezi ki, hogy adott gazdálkodó egység 

vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulás tekintetében azok gazdasági tartalma valamely 

időpontban helyesen került meghatározásra, mert a társadalmi-gazdasági alakulat megfelelő 

értékviszony rendszerbe helyezte (más szóval a választott értékelési elvek szerint értékelte), 

továbbá a jelenség-előfordulás gazdasági tartalma megfelelő értékelési eljárással került 

meghatározásra, illetve megfelel egyéb, az adott jelenség-előfordulásra vonatkozó értékelési 

követelménynek. A társadalmi-gazdasági alakulat vagy más követelmény által a jelenség-

előfordulás, illetve jelenségtípus gazdasági tartalmára vonatkozóan felállított értékítélet 

ugyanakkor homogén kell, hogy legyen. Homogén egyrészt abból a szempontból, hogy az 

értékelésnek egységes értékviszony alapján kell végrehajtódnia, értékviszony keveredés 

nélkül, másfelől homogén kell, hogy legyen abból a szempontból is, hogy a gazdasági 
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tartalomra meghozott értékítélet objektív tükröztetési követelményként kerüljön 

meghatározásra, az mentes legyen az egyes érdekhordozói érdekektől. Csak ezen 

megfogalmazott kritériumrendszer mellett biztosítható ugyanis az értékelés vagy allokáció 

ismérv egzakt meghatározása, valamint a többi ismérvvel való konzisztenciája. Mint a fenti 

példából is kitűnik, ezen ismérv általában explicit állításként értelmezhető. 

 

A pontosság ismérve alapján a gazdálkodó egység által az entitás vagyontartalmában 

valamely időpillanatban megjelenített jelenség-előfordulások a matematikailag helyes 

gazdasági tartalomban kerültek megjelenítésre, továbbá azok klasszifikálása a számviteli 

leképezési folyamat során megfelelő jelenségtípusba történt valamely adott feltételrendszer, 

norma alapján. Ezen ismérv a könyvelt értékek matematikai pontosságának ellenőrzése útján 

igazolható.  A pontosság explicit állítási ismérvhez kapcsolódó bizonyítékszerző eljárások a 

2.5.1. pontban (CAATs módszerek), valamint 2.5.2. pontban (szubsztantív tesztek) 

részletesen is bemutatásra kerülnek. 

 

A bemutatás és közzététel ismérve azt jelenti, hogy az adott gazdasági alkalmazási rendszer 

vagyonának tartalmát képező jelenség-előfordulása vagy jelenségtípusa az az(oka)t 

ténylegesen jellemző tulajdonságérték(ek) felületén került bemutatásra adott időpontban 

valamely számviteli bizonylaton. Természetesen, amennyiben a könyvvizsgálati alkalmazás 

spektrumában az entitás számviteli leképezési folyamata által leírt gazdasági események 

jelennek meg, ebben az értelemben a bemutatás és közzététel ismérve jelentheti ezen 

gazdasági események nyomon követésének, valamely gazdálkodó egység által definiált 

adathordozón, mint számviteli bizonylaton történő bemutatásának értékelését. Mint a fenti 

példából is kitűnik, ezen ismérv általában implicit állításként jut kifejezésre. 

 

2.3. Lényegesség 

 

A lényegesség azon minőségi vagy mennyiségi ismérvet jelenti, hogy a számviteli leképezési 

folyamat során valamely adat vagy információ valamely számviteli bizonylaton tévesen kerül 

bemutatásra, mely jelentősen megváltoztatja a számviteli bizonylat által bemutatandó valós 

képet, illetve amely jelentősen módosítja a számviteli bizonylat adatait, információit 

felhasználók döntéseit. Ebben a körben is szükséges hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az 

érdekhordozói csoport döntéseit megváltoztató mérték kell, hogy a lényegesség alapját 

képezze. A lényegességgel foglalkozó szakirodalmak egy része (Zadek – Merme [2003], 17. 
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old.) ugyanakkor hajlamos a lényegességet a tulajdonosok, mint döntéshozó csoport 

szempontjából definiálni, háttérbe szorítva ezzel egyéb érdekhordozói csoportokat.  

A könyvvizsgálati alkalmazások folyamatában szükségessé válik a lényegesség kereteinek, 

illetve szintjének meghatározása annak érdekében, hogy az adott bizonylat megbízhatóságát 

az elvégzett könyvvizsgálati eljárások alapján minősíteni lehessen. Ezen lényegességi határok 

kijelölése a gyakorlatban ugyanakkor előre, illetve a könyvvizsgálat folyamatának 

elvégzésekor határozódik meg későbbi időpillanatra vonatkozó bizonylati kép (kvalitatív és 

kvantitatív) ábrázolása során. Ki kell ugyanakkor emelni, hogy az előre kijelölt lényegességi 

határok, szintek a későbbi időpillanatban tükröztetett képnek megfelelően utólag 

módosul(hat)nak. Ennek megvilágítására tekintsük például adott gazdálkodó egység adott 

időpontú vagyontartalmát bemutató származékos bizonylatot (mérleget). Tekintettel arra, 

hogy a vizsgált egység vagyontartalmába allokált jelenség-előfordulások gazdasági tartalma 

időpillanatról időpillanatra változik a szükséglet kielégítési folyamat által determináltan, így 

értelemszerűen változik a vagyontartalomról felvett számviteli bizonylat képe. A 

könyvvizsgálati alkalmazások során a vagyontartalmat alkotó jelenség-előfordulások a 2.5.3. 

pontban körülírt ismérvek alapján kerülnek hipotézisvizsgálatra. Az elvégzett vizsgálat 

eredményei alapján az adott állítás elutasításra vagy elfogadásra kerül. Az elutasítás 

halmazban megjelenő mennyiségi vagy minőségi értékeket megjelenítő tulajdonságértékek 

kerülnek egybevetésre a becsült, illetve a módosított lényegességi határokkal, szintekkel. 

Amennyiben a könyvvizsgálati alkalmazás által elvégzett eljárások alapján a halmazban 

szereplő értékek (hibás állítások) elérik, vagy meghaladják a rögzített lényegességi határokat, 

szinteket, abban az esetben az adott bizonylat (jelen esetben a mérleg) képe a valós képtől 

lényegesen eltér. 

A lényegesség meghatározásánál az adott gazdálkodó egység típusa is befolyásoló tényező, 

melyet az adott vizsgált egység üzleti kockázata is determinál. McKee ugyanakkor megjegyzi, 

hogy a kormányzati szektorba sorolható entitások esetében alacsonyabb mértékű lehet a 

lényegesség mértéke, mint a privát szektorban levőké, mely mögött előbbinek a jelentős 

társadalmi felelősségvállalása húzódik meg (McKee – Eilifsen [2000]). 

A lényegesség tekintetében ugyanakkor szükséges hangsúlyozni a számszerűsíthető 

(kvantitatív), illetve a minőségi (kvalitatív) határok kijelölését. Valamely számviteli bizonylat 

vizsgálata során előfordulhat ugyanis, hogy az abban tükrözött állítások gazdasági tartalma 

összességében nem tartalmaz lényegesen hibás állítást, de például valamely információ hibás, 

téves bemutatása, vagy az információ bemutatásának elmaradása minőségileg lényeges hibás 

állításnak minősül (pl. csalás, hamisítás esetén). A lényegesség kvantifikálható aspektusát 
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hangsúlyozza például a hazai könyvvizsgálati standard,32amely szerint a „lényegesség az adott 

információ vonatkozásában inkább egyfajta nagyságrendet, határértéket fejez ki, semmint 

annak minőségi jellemzőjére utal.” Ezen meghatározás ugyanakkor – ellentétben a 

nemzetközi felfogással – figyelmen kívül hagyja a lényegesség ismérvének minőségi 

aspektusát. A lényegesség tartalmának meghatározásával foglalkozó szakirodalmak szerint 

ugyanakkor a minőségi jellemzőként33szükséges figyelembe venni azon hibás állításokat, 

amelyeknek tulajdoníthatók az adott entitás ellenőrzési rendszerének gyengesége, 

szabálytalanság vagy illegális tranzakció. DeZoort et al. tanulmányukban is a lényegesség 

minőségi aspektusának figyelembevételét javasolják, véleményük szerint ugyanis a 

könyvvizsgálók lényegességi döntései nagymértékben szubjektívek és hajlamosak a vizsgált 

gazdálkodó egység vezetése általi változtatásra, továbbá empirikus módszerekkel igazolták, 

hogy a csak mennyiségi alapokon felállított lényegességi mértékek, valamint számviteli 

információs rendszerben meglévő pontatlanságok szűkítik a vizsgálat tárgyára vonatkozó 

könyvvizsgálói értékítélet védhetőségét (DeZoort et al. [2003]). A számviteli becslések 

például eredendően növelik a helytelen kimutatás szintjét, míg a pontosan mérhető tételek 

megfelelő eredményt adhatnak, továbbá, mint ahogy azt Firth is kiemeli, a rendkívüli tételek 

is érdemi hatást gyakorolhatnak a lényegességi küszöbértékre (Firth [1979]). 

Az amerikai Értékpapír és Tőzsdefelügyelet (SEC) elnöke, Levitt [1998] kiemelte a lényegességet érintő 

visszaéléseket, melynek során a vizsgált entitás vezetése által a beszámolóba szándékosan beállított jelentéktelen 

értékű hibák jelentős változást eredményeztek a részvények hozamában.34  

Kvalitatív határként szükséges továbbá számba venni például a következő szempontokat is: 

- gazdasági események számviteli leképezéséhez szükséges feltételrendszer (pl. 

számviteli politika) nem megfelelő volta; 

- a bizonylatban nem jelenik meg a szabályzó feltételek megsértésének egzakt 

bemutatása; továbbá 

- valamely jelenség-előfordulásra vagy jelenségtípus gazdasági tartalmára vonatkozóan 

a társadalmi-gazdasági alakulat értékítéletének (értékelési elv) változásának, továbbá 

értékelési eljárásukban bekövetkező változások lényeges hatása bemutatásának 

elmaradása. 

                                                 
32 Lásd Arthur Andersen-KPMG [2001] 320. témaszámú standard, 129-134. old. 

33 Cosserat [2004] 130-169. old. 

34 Levitt fenti megjegyzése a könyvvizsgálati standardok értelmezésébe is adaptálásra került, miszerint „ a könyvvizsgálónak 
figyelembe kell vennie, hogy a viszonylagosan kis összegű hibás állítások összegződve lényeges hatással lehetnek a 
pénzügyi kimutatásokra…” Bővebben lásd pl. Magyar Könyvvizsgálói Kamara [2005], 310. old. 
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A lényegességre vonatkozóan megállapítható, hogy azokat leíró szakirodalmak a 

könyvvizsgálati alkalmazások számára módszertani ajánlásokat, útmutatásokat adnak a 

lényegesség mennyiségi és minőségi aspektusainak egzakt meghatározottsága helyett35. Ezen 

ajánlások ugyanakkor a gyakorlati alkalmazások empíriáin alapulnak.  

Véleményem szerint szükséges továbbá kiemelni a könyvvizsgálattal szemben 

megfogalmazandó követelményt is, hogy annak a vizsgálata tárgyát képező számviteli 

információs rendszer tükröztetési folyamatában megjelenő és a könyvvizsgálat során ismertté 

vált valamennyi devianciát (minőségi, mennyiségi) fel kell tárnia, illetve minősítenie. 

Ennek magyarázata lehet többek között, hogy például egy adott nem lényeges eltérés 

lényegesnek minősíthető eltérés(ek) következménye, illetve egy adott érdekhordozói csoport 

(pl.  menedzsment) által – szándékosan - olyan lényegesség alatti deformitások (csalások, 

hamisítások) produkálása a számviteli leképezések során, amelyek együttesen lényegességi 

szint felettiek. Emiatt helytelen döntésekhez vezethet, ha a könyvvizsgáló az általa 

meghatározott lényegességi értéket mechanikusan alkalmazva azt a következtetést vonja le a, 

hogy a lényegességi küszöbérték alatti hibás állítások nincsenek hatással a vizsgálat tárgyára 

vonatkozóan (Johnson [2005]). 

A lényegesség meghatározása ugyanakkor nagyban függ a könyvvizsgálat által végrehajtandó 

feladattól, ezzel kapcsolatos felelősségi szint mértékétől. Ezzel kapcsolatban DeZoort 

vizsgálta a könyvvizsgálók lényegességi döntéseit, s elemzésében empirikusan bizonyította, 

hogy a felelősségi nyomás nagyobb szintjén (igazolás, visszaigazolás kibocsátása) a 

könyvvizsgálók konzervatívabb lényegességi döntést hoznak és kevesebb a döntések 

változékonysága, mintha a felelősségi nyomás alacsonyabb szintjén lennének (anonimitás, 

áttekintés) (DeZoort [2006]). A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a felelősség erőssége 

pozitív irányban kapcsolódott az elvégzendő feladatok időhorizontjához (idő múlásához), a 

könyvvizsgálati értékítélet terjedelmének hosszához, valamint a lényegesség minőségi 

aspektusainak figyelembevételéhez. Ráadásul, mint ahogy azt Gibbins is kiemeli, a 

könyvvizsgálati lényegesség gyakran tárgyalási pont a könyvvizsgálat és menedzsment 

között, azaz a könyvvizsgáló lényegességi döntései ki vannak téve az adott gazdasági egység 

vezetése, tulajdonosai érdekeinek is (Gibbins et al. [2001]), emiatt fontos leszögeznünk, hogy 

a lényegesség kialakításánál is elsőrendű cél kell legyen, hogy az az érdekhordozói érdekek 

befolyásától mentesen kerüljön kialakításra. 

                                                 
35 Például a módosított 320. témaszámú magyar nemzeti könyvvizsgálati standard (Magyar Könyvvizsgálói Kamara [2005], 

310. old. 5. pont) is a lényegesség minőségi aspektusait hangsúlyozza, de továbbra sem ad egzakt kritériumrendszert. 
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A felelősségen kívül a lényegesség szintjének alakulására számos egyéb tényező is hatással 

van, mint pl. az adott gazdasági egység integritása, a bizonytalanság kerülése az egyes 

országok kulturális különbségei által meghatározott eltérő attitűdök (idézi Sr. Arnold et al. 

[2001]), valamint a folyamatban levő könyvvizsgálati perek gyakorisága (Ganguly – Turner 

[2001]). 

 

A fentiek alapján a könyvvizsgálati alkalmazások módszertanát leíró nemzetközi 

szakirodalmak a lényegesség kvantitatív megragadására az alábbi iránymutatásokat adják:36 

 

A) Lényegesség meghatározásának lehetőségei37a származékos bizonylat (mérleg, 

eredménykimutatás) síkján 

- A lényegességi szint mennyiségi határainak kijelölését származékos bizonylatok 

(mérleg, eredménykimutatás) körében értelmezik az alábbi értékekkel vagy 

mutatókkal (a módszert egyszerű szabályként ismeri a szakirodalom): 

o Adózás előtti eredmény 5%-ka, 

o Vagyontartalom 0,5%-ka, 

o Saját tőke 1%-ka, 

o Nettó árbevétel 0,5%-ka.38 

- A változó vagy méret szabály annyiban különbözik az egyszerű szabálytól, hogy a 

gazdálkodó egység méretétől függően eltérő mértékű lényegességi szintet határoz 

meg, például a bruttó profit (árrés, fedezeti összeg) 2-5%-ka, ha az kisebb, mint 

20.000 USD; 1-2%-ka, ha az 20.000 USD és 1.000.000 USD között van,  

- Kevert vagy átlagos módszer, mely az egyszerű szabály mutatóit számtani vagy 

súlyozott számtani átlagként számítva határozza meg a lényegességet, 

- A formula modell a gazdálkodó egységek nagyobb mintáinak elemzése alapján került 

meghatározásra, mely a vagyontartalom vagy árbevétel közül a nagyobb érték 1,84-

szerese. 

 

 

 

                                                 
36 Boynton – Johnson – Kell [2001] 285-321. old. 

37 McKee – Eilifsen [2000] tanulmánya alapján. 

38 Whittington  et al. [1992] 155. old. szerint ugyanakkor a lényegesség határa a vagyontartalom vagy árbevétel 0,5%-1,5%-a. 
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Fentieken kívül a lényegesség számszerűsítésére egyéb módszerek is ismeretesek, mint 

például az alábbi (Boynton et al [2001]): 

- A lényegességi szint mennyiségi határainak kijelölését származékos bizonylatok (pl. 

mérleg) körében értelmezik a gyakorlati alkalmazások egyéb empíriáin alapulva az 

alábbi 1. táblázat szerint: 

1. táblázat A lényegességi szint mennyiségi határainak kijelölése – alternatív megoldás 

GAR39vagyonának gazdasági tartalma (USD) Lényegességi szint (USD) 

Nagyobb, mint Nem nagyobb, mint  

0 30 ezer 0 + 0,059∆40 

30 ezer 100 ezer 1.780 + 0,031∆ 

100 ezer 300 ezer 3.970 + 0,0214∆ 

300 ezer 1 millió 8.300 + 0,0145∆ 

1 millió 3 millió 18.400 + 0,0100∆ 

3 millió 10 millió 38.300 + 0,0067∆ 

10 millió 30 millió 85.500 + 0,0046∆ 

30 millió 100 millió 178.000 + 0,00313∆ 

100 millió 300 millió 397.000 + 0,00214∆ 

300 millió 1 mrd 856.000 + 0,00145∆ 

1 mrd 3 mrd 1.840.000 + 0,00100∆ 

3 mrd 10 mrd 3.830.000 + 0,00067∆ 

10 mrd 30 mrd 8.550.000 + 0,00046∆ 

30 mrd 100 mrd 17.800.000 + 0,00031∆ 

100 mrd 300 mrd 39.700.000 + 0,00021∆ 

300 mrd … 82.600.000 + 0,00015∆ 

 

Forrás: Kell - Boynton [1992] 214. old. adaptálva. 

 

A lényegesség fentiekben vázolt alternatív módszerei közül – véleményem szerint – nincs 

egyértelműen jó vagy rossz modell, a ténylegesen meghatározott küszöbérték a gazdálkodó 

egység jellegétől és kockázatától, a könyvvizsgáló adott entitásra adott szubjektív 

értékítéletétől, nem utolsó sorban a minőségi faktorok figyelembevételétől is függ. Látni kell 

ugyanakkor, hogy ugyanazon vizsgált gazdálkodó egységnél a lényegességi küszöbértékek 

összegei jelentősen szóródhatnak, amely akár jelentősen eltérő mértékű könyvvizsgálói 

munkát vonhat maga után (pl. eltérő lesz a mintaelemek száma, illetve az egyik modellben 

szignifikáns egységként kerül kijelölésre valamely jelenség típus (és így végrehajtásra 

kerülnek erre vonatkozóan a könyvvizsgálói eljárások, míg a másikban nem). Ezzel 

                                                 
39 GAR = gazdasági alkalmazási rendszer. 

40 ∆-érték a vagyontartalom és az adott osztályköz alsó határának különbségét jelzi. 
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kapcsolatban a lényegesség meghatározása tekintetében véleményem szerint indokolt lehet 

megteremteni azt a platformot a könyvvizsgálat módszertani szabályozásaiban41, hogy milyen 

feltételek között, milyen sávszélességben húzódjanak a „materialitás” határmezsgyéi. 

 

A lényegességre kijelölt mutatók tekintetében ugyanakkor szükséges megjegyezni azt, hogy a 

lényegességnek az adózás előtti eredmény alapján történő kiszámítása helytelen eljárás lehet 

abban az esetben, ha az adott entitás az ún. fedezeti ponton vagy annak közelében van, az 

különböző időszakokban erősen fluktuál vagy épp negatív, mivel ez egy indokolatlanul 

alacsony, illetve kevésbé értelmezhető mértékű lényegességet eredményezne, ezáltal például 

szükségtelenül kiterjedt könyvvizsgálói munkát vonhat maga után43. 

A lényegességi küszöbértékkel kapcsolatos kutatások (Iselin – Iskandar [2000], Carpenter et 

al. [1994]) szerint egy tétel nettó profitra44 gyakorolt százalékos hatása az elsődleges faktor a 

lényegesség meghatározásakor. Ki kell ugyanakkor emelni, hogy a lényegességi küszöbérték 

meghatározására hatással kell, hogy legyen az azon iparág kockázata is, melyben az adott 

gazdasági egység működik. Ennek oka lehet, hogy az érdekeltek a gazdasági döntéseik 

meghozatalához a magasabb kockázatú iparágakban több információt igényelnek, mint az 

alacsonyabb kockázatú iparágban (Iselin – Iskandar [2000]). A pótlólagos információ 

megszerzése ugyanakkor alacsonyabb lényegességi küszöbérték meghatározásával lehetséges. 

 

B) Lényegesség meghatározása a jelenségtípusok gazdasági tartalmának síkján 

A lényegesség a könyvvizsgálati alkalmazások során értelmezhető fogalomrendszert kell, 

hogy adjon adott jelenségtípus síkon, amennyiben ezek aggregátuma is meghatározható 

felület az előbbi pontban vázoltak alapján. A gazdasági események számviteli leképezése 

során ugyanakkor a jelenségtípusok gazdasági tartalma definiálható adott időpontra (egyenleg 

fogalom), illetve a vagyontartalomban levő jelenség-előfordulások rendszermozgásai alapján 

adott időhorizontra (forgalom fogalom) vonatkozóan. A könyvvizsgálat módszertani 

ajánlásai45a jelenségtípusok tekintetében forgalmak és egyenlegek alapján vizsgálják a 

lényegesség tartalmat. Ennek az az oka, hogy egy adott számviteli bizonylat lehet adott 
                                                 
41 Többek között Street et al. is megjegyzik, hogy jelenleg nincs általánosan előírt specifikus „lényegességi útmutató” a 

könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásai számára (Street et al. [2000] 45. old.). 
43 Idézi Jasku [2004] 56-57. old. 

44 Nettó profit fogalma alatt a szerzők a jövedelemadók utáni és a rendkívüli tételek előtti realizált eredményt értenek. 
45 Boynton – Johnson – Kell [2001] 285-321. old. 
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időpontra vonatkozó (stock) jellegű (pl. mérleg, mint származékos bizonylat) és lehet 

időszakra vonatkozó (flow) típusú (pl. eredménykimutatás származékos bizonylat). Ezzel 

kapcsolatban szükséges ugyanakkor megállapítanunk, hogy a jelenség-előfordulások 

dinamikus rendszermozgásai során tükröztetett gazdasági tartalmak egyértelműen leírják 

mind az adott entitás valamely időpontú vagyontartalmát (stock), mind pedig az entitást 

egyértelműen jellemző szükséglet kielégítési folyamatot (flow). Kétségtelen tény továbbá, 

hogy mivel a jelenség-előfordulások a gazdasági alkalmazási rendszerek vagyontartalmában 

megélt életútja és a szükséglet kielégítési folyamat önkényesen kiválasztott megfigyelési 

időhorizontja (ti. üzleti év) rendszerint eltérő. Ebből az is következik, hogy a lényegességi 

szint meghatározásának alapjául a dinamikus rendszermozgások által meghatározott forgalmi 

és egyenleg adatai is szolgálhatnak. A jelenségtípusok adott időpontú gazdasági tartalmainak 

(egyenlegeinek) szintjén a lényegesség meghatározása történhet az adott jelenségtípus 

vagyontartalomban betöltött részesedési arányának megfelelően, vagy attól eltérően. Például 

tegyük fel, hogy a készletek jelenségtípusának gazdasági tartalma adott időpontban 100 ezer 

Ft, a vagyon gazdasági tartalma 200 ezer Ft. Származékos bizonylat síkján meghatározott 

lényegességi szint 1.000 Ft. Ebben az esetben a készletek jelenségtípusra vonatkozóan 

megállapított lényegességi szint 500 Ft. A könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásai 

ugyanakkor jelenségtípus szinten fentiektől eltérő variánst követnek az alábbi okok 

következtében. Egyrészt azért, mert különböző jelenségtípusok különböző könyvvizsgálati 

kockázatot jelenthetnek. Másrészt azért, mert minél relevánsabb (minél nagyobb az aránya) 

egy adott jelenségtípus az entitás vagyontartalmában, annál több könyvvizsgálat bizonyíték 

szükséges általában. Fentiek alapján a jelenségtípusok síkján az alábbi lényegességi érték 

meghatározás variánsok különíthetők el (McKee – Eilifsen [2000]): 

- Megítélési megközelítés a könyvvizsgálatot végző az adott jelenségtípusra önállóan 

hoz szubjektív értékítéletet, 

- Arány megközelítés a könyvvizsgálatot végző a jelenségtípusra – a kockázatbecslésén 

alapulva – vonatkozó lényegesség mértékét adott intervallumon belüli terjedelemben 

jelöli ki (például az intervallum a származékos bizonylat síkján meghatározott 

lényegességi küszöbérték 1/3-tól 1/6-ig terjedő sávban kerül meghatározásra, és 

nagyobb egyedi kockázatú jelenségtípus esetében 1/6 mérték, míg a kisebb kockázatú 

jelenségtípus tekintetében 1/3 mérték kerül meghatározásra), 

- Főkönyvi számla helyesbítések értékelésének módszere szerint, amennyiben adott 

főkönyvi számlák esetében n számú helyesbítés történt előző évben, az adott főkönyvi 

számlára 1/n lényegességi mérték kerül megállapításra, 
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- Formula megközelítés a könyvvizsgálatot végző a jelenségtípus relatív méretének, 

valamint a várt nem korrigált hiba mértékének megfelelően az alábbi matematikai 

képletet alkalmazza: Mjt = 2/1)/( vtjtnkSz GtGtHM ⋅− , ahol 

o Mjt  a jelenségtípusra számított lényegesség összege, 

o MSz a származékos bizonylat síkján meghatározott lényegességi érték, 

o Hnk a várt nem korrigált hiba száma, 

o Gtjt a jelenségtípus gazdasági tartalma, 

o Gtvt az entitás vagyonának gazdasági tartalma. 

 

Miként a származékos bizonylat síkján, úgy a jelenségtípusok szintjén is befolyásolják 

minőségi jellemzők a lényegességet. Ilyen faktor lehet például, hogy egyes jelenségtípusok 

vizsgálatának költségei jelentősen eltérhetnek. Továbbá az előzetesen végrehajtott elemző 

eljárások eredményei, amennyiben valamely jelenségtípussal kapcsolatban hibát jeleztek, 

akkor alacsonyabb mértékű lényegesség kerül meghatározásra. 

 

A jelenségtípusok síkján megállapított lényegességi küszöbértékkel kapcsolatban 

ugyanazon vélemény fogalmazható meg, mint ami származékos bizonylat síkján korábban 

bemutatásra került. Egységes módszertani szabályozás híján a könyvvizsgálatot végző 

szakmai értékítéletére van bízva, hogy jelenségtípus szinten miként határozza meg a 

lényegesség értékét. A fentiekben bemutatott módszerek tekintetében nincs egyértelműen 

rossz vagy jó megoldás, az egyes variánsok által kapott lényegességi összegek jelentős 

szóródása ugyanakkor a végrehajtott könyvvizsgálói munka terjedelmét alapvetően 

befolyásolja. 

 

2.4. Könyvvizsgálati kockázat komponenseinek meghatározása 

 

A könyvvizsgálati kockázat (audit risk) azon kockázatot jelenti, hogy valamely bizonylatra 

vonatkozóan a könyvvizsgálónak nem sikerül megfelelő véleményt adnia, és az adott 

bizonylat lényegesen hibás állítást tartalmaz. A könyvvizsgálati kockázat komplementere a 

bizonyossági szint. Ez tehát azt jelenti, hogy valamely bizonylat állításaival szemben nagyobb 

bizonyossági szint érhető el, amennyiben a könyvvizsgálói kockázat csökken.  
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A könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásai során a könyvvizsgálati kockázat46 elfogadható 

szintjét előre definiálják, mértékét általában 5%-os szinten, de 10%-ot semmiképpen sem 

meghaladóan határozzák meg47. A könyvvizsgálati tesztek terjedelmét és az elért 

bizonyossági szint kapcsolatát leíró függvény alapján ugyanakkor megállapítható, hogy 5% 

mértékű könyvvizsgálói kockázat csökkentéséhez (azaz a bizonyossági szint növeléséhez) 

viszont a tesztek (illetve egyéb eljárások) terjedelmét jelentős mértékben ki kellene 

terjeszteni.  A könyvvizsgálati kockázat az alábbi komponensek eredményeképpen 

határozható meg (Kell-Boynton [1992] 221. old.) a számviteli bizonylatok vagy gazdasági 

események szintjén: 

AR = DRCRIR ⋅⋅ , ahol 

AR = könyvvizsgálati kockázat; 

IR = eredendő kockázat; 

CR = ellenőrzési kockázat; 

DR = feltárási kockázat. 

A fentiekben meghatározott egyenletet a szakirodalmak könyvvizsgálati kockázat modellnek 

hívják48, melyet Holstrum – Kirtland definiált először (Holstrum – Kirtland [1982]). A modell 

alkalmazásával szemben leggyakrabban hangoztatott érv, hogy az „képtelen a könyvvizsgálati 

folyamatban szétválasztott elemek aggregációjának problémáját kezelni, ráadásul a kockázati 

tényezők közötti interdependencia könnyen vezethez a könyvvizsgálati munka felesleges 

kiterjesztéséhez49” (idézi Power [1995] 331. old). A modell ugyanakkor a könyvvizsgálati 

gyakorlatban széleskörűen elterjedt, akár minőségi, akár mennyiségi aspektusok alapján 

kerülnek az egyes kockázati komponensek meghatározásra. 

A fentiekben meghatározott könyvvizsgálati komponensek azonosítása és értékelése a 

könyvvizsgálat során nélkülözhetetlen elem, azok egyértelműen meghatározzák a 

könyvvizsgálat döntési folyamatát50. 

 

Az eredendő kockázat (inherent risk) az állítások lényeges hibára való fogékonyságát jelenti, 

ellenőrzés meglétét figyelmen kívül hagyva. Az eredendő kockázat valamely adott bizonylat 

                                                 
46 A könyvvizsgálati kockázat típusok további aspektusaira vonatkozóan lásd Jasku [2005/A]. 

47 Guy – Carmichael – Whittington [2002] 149-151. old. 

 
48 Lásd például Lloyd [1998] tanulmányát. 

49 Ez az angol szóhasználatban: „overauditing”. 

50 Skerratt – Woodhead [1992] 119. old. 
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állításain belül a könyvvizsgálattól függetlenül létezik. A működés piaci színterének, valamint 

a gazdálkodó egység felépítésének és működésének, továbbá szükséglet kielégítési 

folyamatának megismerése révén szerzett adatok és információk szolgálnak alapul az 

eredendő kockázat meghatározásához a könyvvizsgálati alkalmazás során. Az eredendő 

kockázat tartalmi meghatározásául szolgáló tényezőket a következőképpen csoportosíthatjuk: 

A) Az eredendő kockázat definiálásának szempontrendszere az alábbiak vizsgálatát jelenti a 

gazdálkodó egység vagyontartalmának síkján 

- Gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmának változása, realizációs folyamat, 

illetve azt leíró jellemzők, azok időbeli és térbeli (más entitásokkal, illetve ezek adott 

halmazaival) dimenzióba helyezése; 

- A szükséglet kielégítési folyamat jelenlegi és jövőbeli feltételrendszerének alakulása; 

- Korábbi könyvvizsgálati megállapítások az entitás valamely bizonylatára 

vonatkozóan; 

- Menedzsment, mint érdekhordozói kör jellemzői; 

- Technológiai fejlesztések hatásai az adott vizsgált egységre, illetve közgazdasági 

környezetére. 

 

B) Az eredendő kockázat definiálásának szempontrendszere az alábbiak vizsgálatát jelenti a 

jelenségtípusok síkján 

- A jelenségtípusban megjelenő gazdasági események összetettsége, bonyolultsága; 

- A szükséglet kielégítési folyamatot jellemző gazdasági eseményektől eltérő 

tranzakciók; 

- Valamely érdekhordozói kör szubjektív értékítéletének érvényesítésétől való 

függőség; 

- Korábbi könyvvizsgálati megállapítások a jelenségtípusra vonatkozóan; 

- Nem megfelelő állításra való fogékonyság, például; 

o Kapcsolt gazdálkodó egységek közötti gazdasági események esetében, 

o Nem rutin tranzakciók léte esetén, 

- A jelenségtípusba allokált jelenség-előfordulások gazdasági tartalmának a külső 

közgazdasági faktoroktól való érzékenysége. 

 

Az eredendő kockázat becslését a jelenségtípusok síkján azért kell végrehajtaniuk a 

könyvvizsgálati alkalmazásoknak, mert a gazdálkodó egység vagyontartalmának részét 

képező jelenség-előfordulások dinamikus rendszermozgásaik, illetve életútjaik során eltérő 
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természetű viselkedési formát vesznek fel; illetve a számviteli leképezési folyamat során ezen 

rendszermozgások determinálta gazdasági eseményeket az adott entitás nem az azokat 

ténylegesen jellemző tulajdonságértékek felületén jeleníti meg, vagy nem az adott 

jelenségtípust jellemző értékítélettel jellemzi. 

 

A könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásai során előzetesen becsült, végrehajtott, illetve a 

szakirodalmak által vázolt51stratégiáknál az eredendő kockázat általában a maximum szintjén 

(IR = 1,0) kerül becslésre, ettől kisebb mértékű eredendő kockázat esetén a könyvvizsgálati 

alkalmazás által a vizsgált gazdálkodó egységről megfelelő alapnak kell rendelkezésre állnia. 

 

Az ellenőrzési kockázat (control risk) azt jelenti, hogy az állítások valamely bizonylatban 

lényeges hibákat eredményeznek, mely állításokat az ellenőrzési rendszer nem képes 

megelőzni vagy feltárni.  

 

Fenti definícióból következik, hogy az ellenőrzési kockázat az adott entitás belső ellenőrzési 

rendszerének hatékonyságát jellemzi, azaz a könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásai során a 

belső ellenőrzési rendszer működésére tett értékítéletet fejezi ki, amely értékítélet a 

későbbiekben vázolt kontroll tesztek, valamint belső ellenőrzési rendszer vizsgálata alapján 

jut kifejezésre. Mint azt majd a belső ellenőrzési rendszernél is látni fogjuk, megállapítható, 

hogy valamely entitás belső ellenőrzési rendszerét, annak hatékonyságát különböző 

szempontok52komplex felületén szükséges értékelni.  

 

Az ellenőrzési kockázat klasszifikálása tekintetében a könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásai 

az alábbi minőségi jellemzőket állították fel a gazdálkodó egységekre vonatkozóan: 

 

 

 

 

 

                                                 
51  Lásd pl. Statement on Auditings Standards (SAS) No. 39. kockázati modelljében szerepeltetett stratégiákat. Idézi Guy – 

Carmichael – Whittington [2002] 149-151. old. 

52 Kiemelhető például Hermanson – Loeb – Strawser [1983] 179-253. old. által definiált szempontrendszer: (1) megfelelő és 
magas integritású humán erőforrás, (2) világos és jól kidolgozott szervezeti struktúra, (3) megfelelően tervezett számviteli 
információs rendszer, (4) erőforrásokhoz történő jogosulatlan hozzáférés korlátozottsága, (5) hatékony független belső 
ellenőrzés. 
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2. táblázat Ellenőrzési kockázat minőségi jellemzőinek klasszifikálása 

Ellenőrzési kockázatra becsült 

szubjektív értékítélet 

Ellenőrzési kockázat 

 % 

Ellenőrzés hatékonysága 

% 

Kiváló 10 90 

Jó 30 70 

Megfelelő 50 50 

Gyenge 70 30 

Nincs 100 0 

Forrás: Guy – Carmichael – Whittington [2002] 152. old. 

 

Az ellenőrzési kockázat becslése adott entitás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata során 

elvégzett kontroll tesztekhez, illetve egyéb eljárásokhoz kapcsolódik. Az ellenőrzési kockázat 

becslése a belső ellenőrzési rendszer egyes elemei53működésének egyedi jelenség-

előfordulások (illetve főként releváns jelenségtípusokhoz kapcsolódó) állításaira vonatkozó 

aspektusában értelmezhető elsődlegesen, nem pedig a belső ellenőrzési rendszerre, mint 

egészre vonatkoztatva. A belső ellenőrzési rendszer komponenseiről beszerzett bizonyítékok 

alapján történik a fenti táblázatban is szereplő értékítélet megalkotása. Az ellenőrzési 

kockázat becslésének elvégzéséhez ugyanakkor a következő eljárások végrehajtása 

szükséges:54 

- Azon eljárásokra vonatkozó ismeretszerzés, hogy mely kontrollok vonatkoznak az 

adott entitás vezetése által tervezett és megvalósított eseményekhez; 

- Azon potenciális hibás állítások azonosítása, amelyek a vizsgált egység által 

ténylegesen megvalósított számviteli leképezési folyamat során előfordulhatnak; 

- Azon szükséges kontrollok azonosítása, amelyek várhatóan megelőzik, feltárják, 

illetve korrigálják a hibás állításokat; 

- Kontroll tesztek végrehajtása a szükséges kontrollokon, meghatározva azok 

hatékonyságát; végül 

- Bizonyítékok kiértékelése és az ellenőrzési kockázatra vonatkozó becslés elkészítése. 

 

Az ellenőrzési kockázat becslésében ugyanakkor meghatározó szerepet játszik a belső 

ellenőrzési rendszer vizsgálatának immanens elemei közül az információs rendszer. A 

könyvvizsgálati alkalmazások nemzetközi gyakorlatában az ellenőrzési kockázat becslésében 

                                                 
53 A belső ellenőrzési rendszer komponensei a 2.5.1. pontban kerülnek bemutatásra. 

54 Részletesen lásd Boynton – Johnson – Kell [2001] 387-431. old. 
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eltérő stratégiák alakítatók ki a tekintetben, hogy az információs rendszer kontrolljára 

(részletesen lásd 2.5.1.2.5 pontban vázoltak) vonatkozó elvégzett kontroll tesztek súlypontjai 

hol kerülnek meghatározásra. Meghatározható például alacsonyabb ellenőrzési kockázat 

becslése az információs rendszer alkalmazási kontrolljaira fókuszálva, illetve magasabb 

ellenőrzési kockázat becslése az információs rendszer általános kontrolljainak, és manuális 

követésének hangsúlyozásával. 

A gyakorlati alkalmazások során megfigyelhető, hogy az ellenőrzési kockázat nem becsülhető 

az eredendő kockázattól függetlenül, mely gyakran okoz interdependenciát a két változó 

között a kontroll környezet komplexitásából és robosztusságából adódóan. Az eredendő és 

ellenőrzési kockázat közötti kapcsolatot Haskins – Dirsmith empirikus vizsgálatai is igazolták 

(Haskins – Dirsmith [1993]); a szerzők azt javasolják, hogy a könyvvizsgálati 

kockázatbecsléskor az eredendő kockázatot a maximum szinten szükséges megbecsülni, így a 

könyvvizsgálati eljárások során a belső kontrollok becslését indokolt erősíteni, ennek hatására 

a könyvvizsgálati kockázati modell megbízhatóbbá válik. 

 

A feltárási kockázat (detection risk) annak a kockázatát jelöli, amely mellett a könyvvizsgáló 

nem képes feltárni valamely állítás(ok)ban lévő lényeges hibát. A feltárási kockázat a 

könyvvizsgálati alkalmazás hatásosságát méri. Ennek az a magyarázata, hogy a feltárási 

kockázat meghatározottságának színterét a könyvvizsgálat végrehajtási folyamatának 

immanens elemei (ezen belül is a szubsztantív tesztek) adják.  

A könyvvizsgálat nemzetközi alkalmazásai során a könyvvizsgálati kockázat fentiekben leírt 

modelljét kiterjesztett értelemben használják azáltal, hogy a feltárási kockázatot két további 

komponensre bontják (Guy et al. [2002] 150. old.): elemző eljárások (AP) kockázatára és a 

gazdasági események/egyenlegek tesztjének béta kockázatára (TD). A könyvvizsgálati 

kockázat kiterjesztett modellje tehát az alábbi: 

AR = TDAPCRIR ⋅⋅⋅  

 

Az elemző eljárások kockázata (analytical procedures risk) értelemszerűen azt jelenti, hogy a 

könyvvizsgálati alkalmazás nemstatisztikai eljárásai nem képesek feltárni a lényegesen hibás 

állítást, a gazdasági események/egyenlegek tesztjének béta kockázata (tests of details risk) 

szerint a könyvvizsgálati alkalmazás által megvalósított statisztikai eljárások nem képesek 

feltárni az adott bizonylaton belüli hibás állítást.  
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A könyvvizsgálati kockázat fentiekben vázolt valószínűségi modelljével (AR = DRCRIR ⋅⋅ ) 

kapcsolatban Gillett kiemeli ezen megközelítés ellen ható legfőbb érveket, hogy az egyes 

kockázati tényezők nem teljesen függetlenek egymástól, az eredendő kockázat (IR) 

komponensét bayes-i a priori-ként lenne szükséges kezelni, továbbá azt, hogy a modell 

kimenetelei nem kellően megfontoltak (Gillett [2000]). Az alternatív megoldásként 

figyelembe vehető ún. hálós modell a dolgozat 2.5.3. pontjában kerül bemutatásra. 

A könyvvizsgálati alkalmazások gyakorlati megvalósulását az entitás vagyontartalmát alkotó 

jelenség-előfordulások, illetve jelenségtípusok állításairól beszerzett bizonyítékok, a 

lényegesség, valamint a könyvvizsgálati kockázat sajátos interdependenciája határozza meg. 

Fenti tényezők valamelyikét konstansnak véve, a másik tényező mértékének növelése a 

harmadik komponens csökkenését eredményezi. Adott könyvvizsgálati kockázat esetén 

például a lényegességi szint növelése az állításokról beszerzendő bizonyítékok csökkenését 

eredményezi. 

A fentiekben vázolt kockázati komponensek meghatározott, illetve becsült értékei alapján 

különböző könyvvizsgálati alkalmazási stratégiák definiálhatók55. A stratégiák 

megragadhatók adott bizonylat vagy a gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmát 

képező jelenségtípusok síkján. Adott bizonylat síkján megfogalmazott stratégia kiválasztási 

szempontrendszerében az egyes kockázati komponensek kvalitatív ismérvei (maximum, 

magas, elfogadható, alacsony) kerülnek meghatározásra, s a könyvvizsgálat nemzetközi 

elméleti és módszertani megközelítései sem adnak egyértelmű hozzárendelést a kockázat 

számszerűsített értékei és előbbiekben vázolt minőségi változói tekintetében. Ennek oka 

véleményem szerint, hogy a felállított mennyiségi és minőségi értékek közötti megfeleltetést 

az adott gazdálkodó egység, illetve annak környezeti feltételrendszerében kell értelmezni, 

másrészt a konkrét hozzárendelések implementációja az adott könyvvizsgálati alkalmazások 

empíriái által felállított követelményrendszeren kell, hogy alapuljon. A könyvvizsgálat 

folyamatrendszerében ugyanakkor mindkét (mennyiségi, minőségi) típus meghatározandó, a 

mennyiségi szempont – mint az a későbbiekben bemutatásra kerül – a könyvvizsgálati 

hipotézisvizsgálatoknál, míg a minőségi jellemző az alkalmazásra kijelölt könyvvizsgálati 

stratégia meghatározásához szükséges.  

 

 

                                                 
55 Boynton – Johnson – Kell [2001] 285-321. old. 
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Előzetes könyvvizsgálati stratégiák meghatározásának szempontrendszere az alábbiakban 

felsorolt tényezők alapján történik: 

- Eredendő kockázat becsült szintje; 

- Ellenőrzési kockázat tervezett becsült szintje: 

o Belső ellenőrzési rendszer vizsgálata során megszerzett információk alapján; 

o Kontroll tesztek végrehajtása során becsült értékek alapján; 

- Elemző eljárások kockázatának becsült szintje: 

o A működés piaci színterének, valamint a gazdálkodó egység felépítésének és 

működésének, továbbá szükséglet kielégítési folyamatának megismerése révén 

szerzett adatok és információk alapján; 

o Elemző eljárások végrehajtása alapján; 

- A gazdasági események/egyenlegek tesztjének béta kockázati becsült szintje ahhoz, 

hogy a könyvvizsgálati alkalmazás egyéb eljárásaival kombinálva a könyvvizsgálati 

kockázat az előre meghatározott mértéken tartható legyen. 

Fenti szempontrendszer alapján definiálhatók például az alábbi stratégiák: 

1. Elsődleges szubsztantív megközelítésen alapuló stratégia a gazdasági 

események/egyenlegek tesztjének kiemelésével 

Ezen stratégia jellemzője, hogy az eredendő kockázat szintje maximális (IR = 1,0). Az 

adott entitásról a fenti szempontrendszer alapján megszerzett információk szerint magas 

az ellenőrzési kockázat, valamint az elemző eljárások tervezett becsült szintje. További 

jellemző, hogy ezen stratégiánál a vizsgált egység belső ellenőrzési rendszerének 

megismerését csak a könyvvizsgálati alkalmazás által felállított releváns információkra 

alapozva szükséges elvégezni, a kontroll tesztek sem kapnak nagy hangsúlyt. Kiterjedt 

szubsztantív teszteket szükséges ugyanakkor elvégezni a gazdálkodó egység vagyonát 

alkotó jelenség-előfordulásokra, illetve jelenségtípusaira vonatkozóan. Ezen stratégia 

alkalmazására az adott entitás belső ellenőrzési rendszerének hiánya vagy nem megfelelő 

működése következtében kerül sor, a korábbiakban vázolt állítások tesztelése a 

vagyontartalom aggregáltságának szintjét tekintve alulról felfelé történik. 

2. Alacsony becsült ellenőrzési kockázaton alapuló stratégia 

Az előző stratégiához hasonlóan az eredendő kockázat szintje ebben az esetben is 

maximális. Az adott entitásról a fenti szempontrendszer alapján megszerzett információk 

szerint alacsony (vagy megfelelő szintű) az ellenőrzési kockázat, ugyanakkor magas az 

elemző eljárások tervezett becsült szintje. Ezen stratégia további ismérve, hogy a kontroll 

tesztek az adott gazdálkodó egységbe ágyazottan jelennek meg, míg a gazdasági 
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események/egyenlegek korlátozott szubsztantív tesztje a feltárási kockázat magas fokán 

becsült. Az előző stratégiától eltérően ezen eljárások kerülnek alkalmazásra, amennyiben 

az adott entitás belső ellenőrzési rendszere – a megszerzett bizonyítékok alapján – 

megfelelő és hatékony (azaz alkalmas például az adott jelenség-előfordulás szintjén 

keletkező hibás hipotézisek eliminálására). 
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2.5. Bizonyítékok megszerzése az elvégzésre kerülő könyvvizsgálati eljárások 

tekintetében, beleértve a belső ellenőrzési rendszer megismerésének eljárásait, a kontroll 

tesztek, valamint a szubsztantív tesztek elvégzését 

 

2.5.1. A belső ellenőrzési rendszer megismerése 

 

2.5.1.1. A belső ellenőrzési rendszer fogalmi meghatározottságai 

 

A gazdálkodó egységeknél a könyvvizsgálat környezete egyre komplexebbé válik, melynek 

elsődleges oka az információ-technológia hangsúlyos szerepe a számviteli leképezési 

folyamatban, valamint az alkalmazási rendszerek integrációjának növekedése. Emellett 

megfigyelhető, hogy a számviteli információs rendszerben végrehajtott tükröztetési 

deformitások (csalások, hamisítások, hibák) felderítése egyre jelentősebbé válik a 

könyvvizsgálat során. A Sarbanes-Oxley (SOX) törvény (melyet az Egyesült Államok 

Kongresszusa 2002-ben fogadott el) a belső ellenőrzés vizsgálatának növekvő súlyát 

eredményezték a könyvvizsgálat során, azáltal, hogy azok egyre inkább megkövetelik a 

teljesség és pontosság állítási ismérvek igazolását, továbbá a belső kontrollok 

hatékonyságának megerősítését.56A SOX törvény a belső ellenőrzési rendszer kialakítását és 

fenntartását gazdálkodó egység vezetőségének a felelősségi körébe utalja, másrészt előírja a 

belső kontrollok megteremtésére, fenntartására és tesztelésére vonatkozó menedzsmenti 

teljesítmények könyvvizsgálati igazolását az audit munka folyamatának részeként (Burrowes 

et al. [2004]). Egyes tanulmányok ugyanakkor kiemelik, hogy a közérdeklődésnek kitett 

gazdálkodó egységek tekintetében a fenti SOX törvénynek való megfelelés elvégzése 

jelentősen megemelte a vizsgált egységek és könyvvizsgálati munka költségét, mely pusztán a 

bevezetés első évében egyes becslések szerint csak az USA-ban 4,4 millió USD 

többletköltséget indukált (American Accounting Association [2006]).  

Mindezen fentiekben említett tényezők pedig a könyvvizsgálat által alkalmazott eljárások 

tekintetében kétségtelenül a belső kontrollok vizsgálatának növekedése irányába hatnak, 

felerősítve a belső ellenőrzési rendszerre vonatkozó könyvvizsgálati eljárások és alkalmazott 

módszertani megoldások súlyát. Mielőtt azonban ezen kontrollok részletesebben bemutatásra 

kerülnének, felvetődik a kérdés, mit is értünk belső ellenőrzési rendszer alatt? 

                                                 
56 Erre vonatkozóan bővebben lásd a SOX törvény 302. és 404. szakaszait. Idézi Borthick – Curtis – Sriram [2006] 323. old. 
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A belső ellenőrzési rendszer fogalmának meghatározottságaira irányuló értelmezési 

törekvésekre vonatkozóan elöljáróban megállapíthatjuk, hogy azok a belső ellenőrzési 

rendszer meghatározására csak parciális válaszokat adnak, megpróbálva megragadni annak 

immanens elemeit. A Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IAS) 400. témaszámú 

standardja szerint a belső ellenőrzési rendszer ellenőrzési környezetből és ellenőrzési 

eljárásokból (belső ellenőrzés) áll.57  

A definíció szerint a belső ellenőrzési rendszer „jelenti mindazon irányelveket és eljárásokat 

(belső ellenőrzések), amelyet a gazdálkodó szervezet vezetősége működtet annak érdekében, 

hogy biztosítani tudja – amennyire az a gyakorlatban keresztülvihető – a szabályszerű és 

hatékony üzletmenetet, beleértve a vezetőség üzletpolitikájának betartását, az eszközök 

megóvását, a csalások, hamisítások és hibák megelőzését és feltárását, a számviteli 

nyilvántartások pontosságát és teljességét, valamint a megbízható számviteli információk 

határidőre történő elkészítését.”58  

A fogalomrendszerben ellenőrzési eljárás azon irányelveket és eljárásokat jelenti, amelyeket 

azért hoznak létre, hogy a gazdálkodó szervezet a meghatározott célkitűzéseit elérje. Az 

ellenőrzési környezet az igazgatóság és a vezetés átfogó viselkedésmódját, tudatosságát és 

cselekedeteit jelenti a belső ellenőrzési rendszer és annak szerepe tekintetében. Fenti definíció 

ugyanakkor több szempontból is hiányos. Egyrészt azért, mert a belső ellenőrzési rendszernek 

nemcsak irányelveket és eljárásokat kell tartalmaznia, hanem annak immanens elemeit 

gazdasági alkalmazási rendszer működését meghatározó folyamatok és szabványok, valamint 

erőforrások (pl. informatikai, humán) kell, hogy alkossák. Másrészt véleményem szerint a 

fogalomnak explicit formában is kifejezésre kell juttatnia azt, hogy a belső ellenőrzési 

rendszer komponenseinek hatékony felhasználásával az entitás vagyontartalmának optimális 

allokációja érhető el, amely segít az adott entitás céljainak eredményes megvalósulásának 

eléréséhez. 

A belső ellenőrzési rendszer fogalmának interpretálására vonatkozóan – rendszerelméleti 

szempontokat59figyelembe véve – a következő meghatározást adható:  

A belső ellenőrzési rendszer a gazdasági alkalmazási rendszer működési erőterében kialakított 

mindazon folyamatok, erőforrások, szabványok és eljárások egymással összefüggő szervezett 

együttese, amelynek feladata az entitás céljainak megvalósítása az általa determinált 

                                                 
57 A belső ellenőrzési rendszerre vonatkozóan részletesen lásd például ACCA [2002] 161-195. old. 

58 Magyar Könyvvizsgálói Kamara [1994] 126. old. 

59 Rendszerelméleti szempontok leírására bővebben lásd Halassy [1996]. 
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szükséglet kielégítési folyamat síkján, valamint hozzájárul a  gazdálkodó egység 

vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások hatékony allokációjának megvalósulásához. 

A belső ellenőrzési rendszerre vonatkozó ezen fogalmi megragadás implicit módon az alábbi 

feltételek teljesülésével is számol: 

- Adott gazdálkodó egység erőterében és azon kívül a szükséglet kielégítési folyamata 

által determinált gazdasági események az entitás által meghatározott engedélyezési 

eljárásokkal összhangban kerülnek megvalósulásra; 

- A számviteli információs rendszer számviteli leképezési folyamata által tükröztetett 

jelenség-előfordulások a társadalmi-gazdasági alakulat kialakított értékelési 

szempontrendszere alapján értékelődnek; 

- Vagyontartalmat alkotó erőforrásokhoz, valamint azok számviteli bizonylataihoz való 

hozzáférés az adott entitás által kialakított engedélyezési, jóváhagyási metódushoz 

kötődnek; 

- A vagyontartalmat alkotó jelenség-előfordulások megjelenési forma, illetve 

erőforráshoz való viszony szerinti leképezéseinél a jelenség-előfordulások dinamikus 

rendszermozgásainak nyomon követése alapján felvett bizonylatokban rögzített 

tulajdonságértékek meghatározott időpillanatokban összevetésre kerülnek azok 

tényleges fizikai szubsztanciáját leíró tulajdonságértékekkel. 

A könyvvizsgálati alkalmazások elméletével és módszertanával foglalkozó nemzetközi 

szakirodalmak60hivatkoznak a Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) által a belső ellenőrzésre vonatkozó meghatározására, illetve annak 

komponenseire. Ezen definíció alapján a belső ellenőrzés olyan folyamat, amelyre hatással 

van az adott entitás menedzsmentje azzal a szándékkal, hogy elfogadható bizonyosságot 

nyújtson a következő kategóriába sorolt célok tekintetében 

- Beszámoló megbízhatósága, 

- Tevékenységek hatékonysága és eredményessége, 

- Követelményeknek (pl. törvényeknek, szabályozásoknak) való megfelelés. 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Gallegos – Senft – Manson - Gonzales [2004] 134-135. old. 
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2.5.1.2. Belső ellenőrzési rendszer megismerésének tartalmi aspektusai 

 

A COSO által előző pontban definiált fogalomrendszerrel konzisztens komponens 

tartalommal61kerül a könyvvizsgálat nemzetközi alkalmazásaiban a belső ellenőrzés 

megismerésre az alábbiak szerint 

- Ellenőrzési környezet, 

- Kockázatbecslés, 

- Információ és kommunikáció, 

- Monitoring, valamint 

- Ellenőrzési tevékenység. 

 

2.5.1.2.1. Ellenőrzési környezet 

 

Az ellenőrzési környezet a belső ellenőrzés érvényesülésének feltételeként megállapítja az 

adott entitáson belül az ellenőrzés releváns felületeit, kialakítja a belső ellenőrzés adott 

entitást jellemző struktúráit és alapelveit.  

Ellenőrzési környezet faktorai (Boynton et al. [2001] 329-384. old.) az alábbiak 

- Integritás és etikai értékek; 

- Hatáskörök kijelölése; 

- Menedzsment filozófia és irányítási stílus; 

- Entitás szervezeti felépítése; 

- Jogosultságok és felelősségek; 

- Entitás humán erőforrás politikája. 

 

2.5.1.2.2. Kockázatbecslés 

 

A belső ellenőrzés folyamata során megjelenő kockázatbecslések a könyvvizsgálati 

alkalmazásokkal analóg módon valamely számviteli bizonylat releváns kockázatainak 

azonosítására, elemzésére és kezelésére irányulnak azzal, hogy az adott számviteli bizonylat a 

vele szemben felállított feltételrendszerrel konzisztens tartalmat valósít-e meg. Ezen analógiát 

szemléltetik Boynton et al. ([2001] 333. old.), mely szerint a bizonylatok állításaira vonatkozó 

                                                 
61 Idézi Hall [2002] 13. old. 
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kockázatbecslés a belső ellenőrzés folyamatában épp olyan, mint a könyvvizsgálati 

alkalmazások eredendő kockázatra irányuló vizsgálata. 

Ebből egyértelműen következik, hogy amennyiben a gazdálkodó egységben a megfelelően 

azonosított kockázat mellett a belső ellenőrzési rendszer a hatékony működése 

eredményeképpen valamely bizonylatban levő hibás állítást hatékonyan eliminálni 

(megelőzni, feltárni, illetve korrigálni) tudja, csökkentheti egyúttal a könyvvizsgálati 

alkalmazás által az adott entitásnál az eredendő, illetve ellenőrzési kockázatra adandó 

kockázat mértékét. A könyvvizsgálati alkalmazás által adott ezen aspektussal konzisztens 

értékítélet azt is jelenti természetesen, hogy a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését 

az elvégzett kontroll tesztek bizonyítékai egyértelműen alátámasztják, ennélfogva az 

előzetesen megvalósított, illetve ténylegesen végrehajtott audit stratégia fókuszába kevesebb 

terjedelmű szubsztantív teszt helyezendő valamely bizonylattal szemben azonos 

megbízhatósági szint (vö. azonos könyvvizsgálati kockázat) mellett. Ezt azért szükséges 

hangsúlyozni, mert mint az a későbbiekben is bemutatásra kerül, a szubsztantív tesztek 

végrehajtásának tranzakciós költsége nagyobb, mint a kontroll teszteké. A kockázatbecslés 

ugyanakkor az adott gazdasági alkalmazási rendszerben megvalósuló szükséglet kielégítési 

folyamat által determinált feltételek között valósul meg, amely egyúttal azt is jelenti, hogy 

ezen folyamat feltételeinek változása (pl. érdekhordozói kör változása miatt megváltozott 

tükröztetési követelményrendszer, humán erőforrás összetételének változása, új 

termékek/szolgáltatások, új információs rendszer stb.) hatással van a belső ellenőrzés 

folyamatában definiált kockázat mértékére. 

 

2.5.1.2.3. Információ és kommunikáció 

 

A belső ellenőrzési rendszer mindig a vizsgált egység erőterén belül működő információs 

rendszer keretében értelmezhető. Mint az a későbbiekben felállított hipotézisekben is 

megfogalmazásra kerül, a könyvvizsgálat nemzetközi alkalmazásai az információs rendszer 

auditját a könyvvizsgálati munka egy részének tekintik csak.  

Az információs rendszer auditja (Weber [1999] 10. old.) az alábbiakban definiálható:  

„a bizonyítékok összegyűjtésének és kiértékelésének folyamata annak meghatározása 

céljából, hogy az információs rendszer megvédi-e az eszközöket, fenntartja-e az 
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adatintegritást, helyt ad-e az entitás céljainak eredményes megvalósulásához az erőforrások 

hatékony kihasználásakor.62”  

Fenti definícióban szereplő feladatok gyakorlati megvalósulása történhet az adott entitás belső 

ellenőrzési rendszerébe ágyazottan, önálló szegmensként adott információs rendszer 

auditálását végző gazdálkodó keretében, valamint a könyvvizsgálati alkalmazások által a 

belső ellenőrzési rendszer vizsgálata során külön-külön és együttesen. A továbbiakban (a 

2.5.1.2.5 pontban) ez utóbbi, az információs rendszer auditja tekintetében a könyvvizsgálati 

alkalmazásoknál megvalósított releváns felületek kerülnek kiemelésre, elismerve a vázolásra 

kerülő megoldási technikák parciális jellegét. 

Az I. fejezetben leírtak alapján ugyanakkor megállapítható, hogy az információs rendszer 

auditja valamely könyvvizsgálati alkalmazás immanens elemét kell, hogy képezze, attól nem 

választható el. Ennek az oka, hogy a könyvvizsgálati alkalmazások fókuszában mindig is 

adott gazdasági alkalmazási rendszer számviteli információs rendszere által tükröztetett 

szükséglet kielégítési folyamat kell, hogy álljon, illetve a szükséglet kielégítési folyamat által 

determinált gazdasági események dinamikus rendszermozgásainak megfigyelése, vizsgálata.  

A számviteli információs rendszerrel szemben megfogalmazható követelmény szerint 

ugyanakkor  

- Egyrészt a vizsgált egység vagyontartalmában tükröztetett jelenség-előfordulások 

tulajdonságértékeinek integritását a számviteli leképezési folyamat során meg kell 

tartani; 

- Másrészt ezen vagyontartalomba allokált jelenség-előfordulásokat, mint erőforrásokat 

az információs rendszernek meg is kell védenie. 

A számviteli információs rendszer által végrehajtott leképezési folyamat, illetve a gazdasági 

események megvalósuló nyomon követése tekintetében alapfeltételként kell megfogalmazni 

az információs rendszerekkel szemben azt az elvárást, hogy minden tranzakciónak, azok 

dinamikus rendszermozgásainak a tükröztetés során nyoma (trail) kell, hogy legyen. Ezen 

nyomok adják ugyanis valamely állítás megerősítéséhez vagy elvetéséhez kapcsolódó 

könyvvizsgálati bizonyítékokat. 

 

 

 
                                                 
62 Az eredményesség (effectiveness) fogalma adott cél megvalósításának szintjéhez, míg a hatékonyság (efficiency) definíciója 

az input (erőforrások) outputtá történő alakításának mértékéhez köthető, vagy szemléletesebben kifejezve Peter Drucker azóta 
híressé vált mondataival: „Effectiveness is doing the right thing. Efficiency is doing the thing right.” „Megfelelő dolgokat 
tenni (eredményesség) vs. Megfelelően tenni a dolgokat (hatékonyság)”. Idézi Turban – Aronson [1998] 38. old. 
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2.5.1.2.4. Monitoring 

 

A monitoring63olyan folyamat, mely adott időhorizonton a belső ellenőrzés teljesítményének 

minőségét állapítja meg, amely magában foglalja a tervezett és végrehajtott kontrollok 

értékelését, és a szükséges intézkedések meghozatalát. A monitoring adja ugyanakkor a 

gazdálkodó egység azon erőforrását, amely segíti a belső ellenőrzés egyéb komponenseinek 

hatékony megvalósulását. Mindezt azáltal éri el például, hogy lehetővé válik, hogy a 

folyamatban levő problémákat időben jelezzék, továbbá a monitoring hatékony lehet a 

csalások, hamisítások feltárásában, megbízhatóbbá téve egyúttal a vizsgálat tárgyát. A 

monitoring célja arról való meggyőződés, hogy egy adott működő rendszer képes és alkalmas 

azonosítani és megoldani a hibákat, szabálytalanságokat, inkonzisztenciákat (Dull – Tegarden 

[2004]). 

A belső ellenőrzési rendszer ezen komponense tekintetében adott entitásnál a belső audit64  

(internal audit) rendszere kap kiemelt szerepet. A belső audit olyan független, objektív 

bizonyosságot nyújtó eszköz és tanácsadási tevékenység, amely adott entitásnál hozzáadott 

értéket képez, és javítja a gazdálkodó egység működését.65 A belső audit feladatait tekintve az 

nemcsak a „gazdálkodó egység meglévő minőségi folyamatait kell, hogy azonosítsa, hanem  

meg kell határoznia az adott entitás jelenlegi és elvért teljesítménye közötti rést is” (Sisaye 

[1999], 290. old). A független belső ellenőrzés diszciplináris megközelítésben előre definiált 

követelmények, úgynevezett normák vagy standardok alapján végzi tevékenységét. Ezen előre 

definiált általános normák vagy standardok tartalma a könyvvizsgálati standardokkal 

konzisztens módon került megfogalmazásra.66 Nemzetközi színtéren a belső audit procedúrák 

könyvvizsgálati standardokkal való koherenciája teremti meg azt a platformot, hogy a belső 

audit váljon a gazdálkodó egységek belső ellenőrzési rendszerének kulcsfontosságú 

komponensévé azáltal, hogy a könyvvizsgálati munka mind nagyobb mértékben 

támaszkodhasson a belső audit által elvégzett eljárásokra. A belső audit munka 

szakértelmének és teljesítményének hatékony szintje jelentős hatással vannak az alkalmazott 

könyvvizsgálati eljárások terjedelmére és természetére, jelentősen csökkentve a 

könyvvizsgálati munka költségeit (American Accounting Association [2006]). 

                                                 
63 Hall [2002] 15. old. 

64 A továbbiakban a belső audit és független belső ellenőrzés szinonim fogalmak. 

65 Az Institute of Internal Auditors (IIA) – Belső Ellenőrök Intézete – meghatározása szerint. Idézi Boynton – Johnson– Kell 
[2001] 980. old. 

66 A megfogalmazott normákat részletesen lásd pl. www. theiia.org  vagy www.iia.hu. 
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A független belső ellenőrzésre definiált általános standardok pl. függetlenség, szakmai 

jártasság, szakértelem, munka hatóköre, ellenőrzési munka elvégzése, valamint a belső audit 

menedzsmentje. 

 

A belső audit által kialakított nemzetközi normák, továbbá a könyvvizsgálati munkához 

adaptálható cél- és eszközrendszere, valamint ahhoz hasonló módszertani metódusai (pl. IR -

vizsgálata, statisztikai becslések) egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a belső audit 

megállapításait, munkáját a könyvvizsgálati alkalmazás felhasználja,67illetve saját eljárásai 

során kapott eredményekkel azokat egybevesse. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy 

amennyiben egy adott gazdálkodó egységnél minél szofisztikáltabb a belső audit rendszere, a 

könyvvizsgálat folyamataihoz egyre gazdaságosabb eljárások építhetők ki.68 

 

2.5.1.2.5. Ellenőrzési tevékenység 

 

Az ellenőrzési tevékenység adott gazdasági alkalmazási rendszeren belül megfogalmazott 

dokumentációk, folyamatok és eljárások összessége, amely biztosítja az adott entitás 

működési céljának megvalósulását.  

Az ellenőrzési tevékenységre az alábbi kategóriák állíthatók fel:69 

a) Feladatok elhatárolása; 

b) Információs rendszer kontrollok; 

o Általános kontrollok, 

o Alkalmazási kontrollok 

c) Fizikai kontrollok. 

 

A feladatok elhatárolásának70 tradicionális modellje71szerint a vizsgált gazdálkodó egység 

erőterén belül el kell választani egymástól az alábbi feladatokat: 

 

                                                 
67 A belső audittal való együttműködésre bővebben lásd ACCA [2001] 298-311. old. 

68 Che-Ahmad – Houghton [1996]. 
69 Cosserat [2004] 217. old. 

70 Hinde [1995] tanulmányában a feladatok elhatárolása az alábbi funkciók szétválasztását jelenti: adatok könyvelési és 
felügyelete, adatok feldolgozása, rendszer fejlesztése és programozása. 

71 Idézi Cosserat [2004] 219. old. 
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- Gazdasági események végrehajtása; 

- Elszámolási kötelezettség (számviteli leképezés); 

- Jelenség-előfordulás (erőforrás) feletti felügyelet.72 

Fenti feladatok elhatárolásával teremthető meg ugyanis azon feltétel, hogy a számviteli 

információs rendszerben az adott entitás tényszerű szükséglet kielégítési folyamatának 

megfelelő számviteli leképezést lehessen végrehajtani. Például valamely jelenség-előfordulás 

feletti felügyeletének és számviteli leképezésének szétválasztása csökkenti az adott erőforrás 

eltulajdonításának73kockázatát, miután a felügyeletet gyakorlónak nincs lehetősége eliminálni 

a számviteli információs rendszerben leképzett és nyilvántartott erőforrást. Ennek ugyanakkor 

feltétele, hogy a jelenség-előfordulás tényleges fizikai vagy virtuális megjelenési formája a rá 

jellemző tulajdonságértékek felületén valamely időpillanatban egyeztetésre kerüljön a 

számviteli nyilvántartásban leképzett tartalommal. 

 

Az ellenőrzési kockázat becslésénél (4. pont) is meghatározásra került, hogy valamely entitás 

információs rendszerének (IR) vizsgálata alapján különböző stratégiák alakíthatók ki aszerint, 

hogy az IR74 általános vagy alkalmazási kontrolljainak relevanciáját emeli ki az adott 

könyvvizsgálati alkalmazás. Dimond megjegyzi, hogy az információs rendszerek vizsgálatára 

hatékony technikák alakíthatók ki, amelyek napjainkban nem terjedtek el széleskörűen 

(Dimond [1996]). 

 Az információs rendszerek vizsgálatával foglalkozó szakirodalmak75 – teoretikusan –  

különböző minőségi és biztonsági feltételeket fogalmaznak meg. Előbbibe tartozik a 

hatékonyság és eredményesség elérése, míg az utóbbi kritérium a konzisztenciát, védelmet, 

komformitást és megbízhatóságot tartalmazza.  

Az információs rendszerek ellenőrzése során a könyvvizsgáló értékítéletét olyan tényezők 

befolyásolják, mint a könyvvizsgáló adott gazdasági egységről szerzett ismerete, az 

információs rendszer által okozott hibák szintje, a hibás állítások kockázata. Ezen kockázatra 

olyan tényezők lehetnek hatással, mint az információs rendszer természete és lényeges 

jellemzői, a technológia komplexitása, a menedzsment lehetséges befolyása a számviteli 

                                                 
72 Jelenség-előfordulás felett felügyeletet gyakorló fogalma azonos a jelenség-előfordulás valamely tulajdonságértékére 

(jellemzően, de nem kizárólag annak gazdasági tartalmára) értékítéletet kifejező fogalmával. 

73 Egyben erősíti értelemszerűen a gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások létezésének 
állítási ismérvét. 

74 Theuri – Gunn [1998] 101-102. old. megjegyzi, hogy az információs rendszerek technológiáiban végbemenő drámai és 
rendszeres változások az egyre hatékonyabb rendszerek iránti növekvő üzleti igényeknek köszönhetők. 

75 Lásd például Comyn-Wattiau – Akoka [1997]. 
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leképezések eltérítésére, valamint a könyvvizsgáló szakértelme (Comyn-Wattiau – Akoka 

[1996]). 

Felmerül a kérdés, hogy miért is szükséges az információs rendszeren belüli kontrollok 

végrehajtása a könyvvizsgálat során?  

Ennek elvégzésére azért kell sort keríteni, mert az adatok, információk minősége, 

megbízhatósága a könyvvizsgálatot végző számára elengedhetetlenül fontos a vizsgálat 

tárgyára vonatkozóan a megalapozott következtetései levonásához. Mindezekhez pedig 

megfelelő kontrollok elvégzésére van szükség a vizsgált egység adatfeldolgozási 

rendszerének ellenőrzéséhez, tesztelni egyúttal azokat, hogy tartalmaznak-e hibát vagy 

inkonzisztenciát (Pathak [2005]). 

Mint ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk, az információs rendszerek vizsgálatára 

alkalmazott módszerek olyan általánosított könyvvizsgálati szoftvereket tartalmaznak, 

amelyek az adatok minőségét és a gazdálkodó egység számviteli leképezésének 

rendszerfolyamatait vizsgálják meg, elemző vizsgálatok elvégzésével (Lee – Han [2000/A]).  

Adott gazdálkodó egység tekintetében az alábbi általános kontroll szegmenseket 

különböztethetjük meg76az IR-en belül: 

- Szervezeti és működési kontrollok; 

- Rendszerfejlesztési és dokumentációs kontrollok; 

- Hardver- és rendszerszoftver kontrollok; 

- Hozzáférési kontrollok; 

- Adat- és eljárás kontrollok. 

Az előbbiekben felsorolt kontrollok használatával csökkenthetők a gazdálkodó egységek 

információs rendszereinek adatvesztéseiből, illetve a tükröztetési deformitásokból (csalás, 

hamisítás, hiba) adódó helytelen adatok miatt keletkező szervezeti költségek (Lee – Han 

[2000/B]). 

Fenti ellenőrzési metódusokra alapozva az IR-audit nemzetközi különböző alkalmazásai 

feltételrendszereket (melyek közül kiemelendő Information Systems Audit and Control 

Association (ISACA77) – Információs rendszert Auditálók és Ellenőrzők Egyesülete által 

kialakított IR-Standardok78), illetve ezen feltételekkel konzisztens alkalmazási módszereket, 

illetve eljárásokat (melyek közül a legszélesebb körben alkalmazott szabvány a Control 

                                                 
76 Az általános és alkalmazási kontrollokat bővebben lásd Boynton – Johnson – Kell [2001] 338-384. old. 

77 Napjainkban az ISACA-nak világszerte több, mint 100 országban 28.000 tagja van (Lord [2004]). 
78 Részletesen lásd a 2003. október 28.-tól hatályos IR-Standardokat, Information Systems Audit and Control Association, 

ISACA [2003]. 
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Objectives for Information and Related Technology (COBIT) a működési kontrollok részben 

kerül bemutatásra). Az információs rendszer I. fejezetben bemutatott fogalomrendszeréből is 

következik, hogy fenti kontroll komponensek az információs rendszer alapstruktúráját leíró 

szintekhez (fogalmi, logikai és fizikai szint) és vetületekhez (adat, eljárás, és környezeti 

vetület) kell, hogy kapcsolódjanak. Ezen követelményt a fent felsorolt faktorok 

általánosságban kielégítik. 

Fentiekben felsorolt általános kontroll komponensek tekintetében ugyanakkor kiemelendő, 

hogy a számviteli információs rendszer által megvalósított számviteli leképezések is 

adatmodellek79felületén valósulnak meg. A tipikus adatmodellezési hibák vizsgálata 

ennélfogva ugyanúgy a könyvvizsgálati alkalmazás integráns részét kell, hogy képezze, mint 

a többi, előzőekben felsorolt ellenőrzési komponens. Fogalmi szintű hibák ugyanis a 

számviteli információs rendszer aspektusában a bemutatandó bizonylat felületét illetően hibás 

állításokat eredményezhet (pl. adatmodellben meglévő homonima miatt a jelenség-előfordulás 

nem (előfordulás) vagy nem a megfelelő gazdasági tartalmával (értékelés) kerül 

bemutatásra).80 Fenti kontroll-szegmensek tekintetében tehát szükséges, hogy értelmezzük az 

adatmodell-kontroll tartalmát is. 

Adatmodell-kontrollok81tartalmának megragadása tekintetében az IR-vizsgálatának ki kell 

terjednie – többek között – az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzésére: 

- Az adatmodell tartalmazta nyílt logikai átfedések megvizsgálandók, szükség szerint 

eliminálandók. (Nyílt logikai átfedésről beszélhetünk a számviteli információs 

rendszer akkor, ha egy adott tulajdonságtípus valamely gazdasági alkalmazási 

rendszer vagyontartalmában szereplő több jelenségtípushoz is azonos tartalommal 

kötődik úgy, hogy egyikben sem azonosító szerepű); 

- Az adatmodell nem tartalmazhat látszólagos logikai átfedéseket (homonimákat). 

(Látszólagos logikai átfedésről beszélünk akkor, ha egy tulajdonságtípus azonos 

névvel, de eltérő tartalommal kötődik több jelenségtípushoz); 

- Az adatmodellben általában kerülni kell a rejtett logikai átfedéseket (szinonimákat). 

(Rejtett logikai átfedés áll elő abban az esetben, ha egy tulajdonságtípus eltérő névvel, 

de azonos tartalommal kötődik több jelenségtípushoz). 

                                                 
79 Az adatmodell ugyanis nem más, mint valamely alkalmazási adatbázis fogalmi szintű szerkezeti tükörképe. Halassy [1994] 

172. old. 

80 Ebben az esetben értelemszerűen másodlagosan sérül(het) a bemutatás, jogok és kötelezettségek és a teljesség állítás is. 

81 Egyéb adatmodellezési hibák is értelmezhetők. Tipikus adatmodellezési hibák tekintetében Halassy [1994] 175-191. old. ad 
részletes tartalmi áttekintést. 
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Szervezeti és működési kontrollok tartalmazzák az adott gazdálkodó egység működési 

kultúrájának, a vezetés által kialakított filozófia vizsgálatát csakúgy, mint a megvalósuló 

működés szerkezeti kereteinek (másképpen fogalmazva működési struktúra) ellenőrzésére 

kiépített kontrollokat. Ezen kontrollok ugyanakkor kiterjednek az entitásra jellemző általános 

információtechnológiai infrastruktúrára. Ez utóbbira vonatkozóan szükséges megemlíteni az 

ISACA által 1996-ban kidolgozott, 1998-ban, illetve 2000-ben módosított COBIT 

szabványt82. A COBIT nem más, mint az információtechnológiához (IT) kapcsolódó belső 

ellenőrzések gazdálkodó egységen belül kialakított átfogó kontroll kerete (Champlain [2003] 

221. old.). A COBIT küldetése (ISACF – IT Governance Institute [2000/A, 2000/B]) olyan 

mértékadó, naprakész és nemzetközi érvényű, általánosan elfogadott83informatikai kontroll 

irányelvek kutatása, kidolgozása, publikálása és támogatása, amelyek alkalmasak arra, hogy 

azokat az adott entitás menedzsmentje, belső ellenőrzése, könyvvizsgálója a gyakorlati 

munkája során is alkalmazza. A COBIT az ellenőrzés definícióját az ellenőrzési rendszerre 

korábban adott – rendszerelméleti aspektusból is megfelelőnek tekinthető – fogalommal 

konzisztens tartalmi elemekkel alakította ki. A COBIT modelljében a kontroll fogalma 

ugyanis úgy interpretálható, mint azon szabályzatok, eljárások, gyakorlati tevékenységek és 

szervezeti felépítések összessége, amelyek együttesen megfelelő biztosítékot adnak az adott 

entitás által kitűzött működési célok elérésére, valamint a nem kívánt (szükséglet kielégítési 

folyamattal nem koherens) események megelőzésére, felismerésére és javítására. A COBIT 

kontroll célok gyűjteménye, melyben az informatikai folyamatok klasszifikációjára jellemző, 

hogy 4 területe 34 magas szintű kontroll célt, azon belül 318 részletes kontroll célt határoz 

meg.84 (A modellben az informatikai folyamatok 4 területét, a kontroll célok információs 

kritériumokhoz, valamint IT-erőforrásokhoz rendelését tartalmazza az 1. melléklet).  

 

Rendszerfejlesztési és dokumentációs kontrollok a fejlesztői adatbázis (ún. 

metaadatbázis)85vizsgálatához kell, hogy kapcsolódjanak. A fejlesztői adatbázisban 

                                                 
82 A COBIT termékcsomagjában megjelenő Vezetői Összefoglaló, a Keretrendszer, az Audit Irányelvek és a Vezetési Irányelvek 

ugyanis nyílt szabványnak minősülnek. 

83 A modellben virtuálisan olyan szervezetek általános standardjai is megjelennek, mint például az Internal Organization for 
Standardization (ISO), Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Trade (EDIFACT), Council of Europe, 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ISACA, Information Technology Security Evaluation 
Criteria (ITSEC), COSO, IIA. Részletesebben lásd Champlain [2003] 215-224. old. 

84 A modell további aspektusainak leírására lásd www.isaca.org. 

85 A metaadatbázis metaegyed-, tulajdonság- és kapcsolat-előfordulások szervezett együttese. Erre vonatkozóan bővebben lásd 
Halassy [2002] 68-81. old. 
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definiálható metaadat ismeretekre vonatkozó ismereteket jelent (Halassy [1994] 130. old.). A 

fejlesztő által definiált jelenség-, tulajdonság- és kapcsolattípusokra vonatkozó metaadatokat 

az ún. információs erőforrás szótár (Information Resource Dictionary, IRD) tárolja a rendszer 

egyéb tényezőit meghatározó egyéb ismeretekkel együtt. Az adatszótárnak ugyanakkor 

tartalmaznia kell a számviteli információs rendszer struktúrájának immanens elemeit, annak 

fogalmi és logikai szintjeit, továbbá tükröznie kell a szintek közötti leképezést. Fentiek 

eredményeképpen a dokumentációs és rendszerfejlesztési kontrolloknak ki kell terjedniük: 

- Rendszerfejlesztési síkon definiált adatmodellek vizsgálatára, melyek a jelenség-, 

tulajdonság- és kapcsolattípusok aspektusait tartalmazzák; továbbá 

- A metaadatbázis struktúrájának, az 1. fejezetben meghatározott szintjeinek és 

vetületeinek meghatározását tartalmazó IRD ellenőrzésére; 

- Azon fejlesztések implementációját megelőző teszteredmények vizsgálatára, hogy a 

fejlesztési és alkalmazási síkon megfogalmazott adatmodellek a gazdasági alkalmazási 

rendszer vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások, illetve jelenségtípusok 

szintjén megfelelő tükrözést képesek végrehajtani; 

- A fejlesztések a vizsgált egység szervezeti struktúráján belüli jóváhagyásának 

ellenőrzésére. 

Hardver- és rendszerszoftver kontrollok86például az alábbiakban szereplő módszerek 

végrehajtását tartalmazzák: 

- Duális beolvasás (Dual Read) esetén a számviteli információs rendszer által 

tükröztetendő (input) adatokat kétszer olvassák be a rendszerbe, majd a két beolvasás 

összehasonlításra kerül (Boynton et al. [2001] 340. old);  

- A ciklikus redundancia-ellenőrzés87(Cyclic Redundancy Checks, CRCs) egy olyan 

kód használatára épül, amelyben az egyes szimbólumok bináris visszaadása egy 

bizonyos módon rendszerezett, vizsgálható tulajdonságot mutat (Schuszter [1982] 277. 

old.); 

- A hurok-vizsgálat88(Loop (Echo) Check) esetében a fogadóhoz elküldött adat újból 

visszakerül a küldőhöz, ahol az az eredeti adattal összehasonlításra kerül; 

- A paritás ellenőrzés (Parity Check) módszere89azon alapul, hogy valamely adott szám- 

vagy betűkifejezés szükséges bitkombinációjához további biteket kapcsolnak. Például 

                                                 
86 A szakirodalmak használják még a kommunikációs kontroll kifejezést is, lásd Weber [1999] 469-515. old. 

87 Redundancia kontroll, paritás ellenőrzés, valamint ellenőrző jelekkel végrehajtott vizsgálatok tekintetében lásd Schuszter-
Ugrai-Brecska [1978] 309. old. 

88 Weber [1999] 483-484. old. 
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a pótlólagos paritás bit hozzáadása útján egy jel bináris ábrázolásában az 1-esek 

számát vagy párossá, vagy páratlanná teszik. 

 

Hozzáférési kontrollok mindazon biztonsági eljárásokat tartalmazzák, amelyek feladata a 

gazdálkodó egységnél meglévő erőforrások igénybevételének meghatározott szabályok 

szerinti engedélyezése, beleértve ezen erőforrások jogosulatlan használatának 

megakadályozását (Hunguard Kft. [2002] 80. old.). A hozzáférési kontrollok az entitás 

adatainak titkosságával vannak kapcsolatban. A titkosság90ugyanis annak biztosítását jelenti, 

hogy a vizsgált egység adatbázisában szereplő adatokhoz csak az arra illetékes személyek 

férhetnek hozzá.  

A titkosság követelménye elsődlegesen az alábbi komponens elemeket kell, hogy tartalmazza 

(Quittner – Kotsis [1989] 330. old.): 

- Az információs rendszerben megjelenő valamennyi adattal kapcsolatos művelet 

feljegyzését, illetve az ezzel kapcsolatos jogosultságok meghatározását, a műveletek 

hatásának nyomon követhetőségét; 

- A felhasználók azonosíthatóságát; 

- A védelmet biztosító adatbázis kezelő rendszer kikerülésének megakadályozását. 

 

A hozzáférési jogok meghatározása a gazdasági alkalmazási rendszer adatmodelljét leíró 

sémájának91 (alsémájának) megfelelően történik ún. adatbázis engedélyezési táblák (Database 

Authorization Table) alapján (Hall [2002] 103. old.). Az adatbázis engedélyezési tábla 

tartalmazza a vizsgált egység felhasználóinak, jelszavainak, a felhasználók részére kiadott 

engedélyeknek (olvasás, bevitel, módosítás, törlés) a jóváhagyását. A könyvvizsgálati 

alkalmazások részéről megvalósuló ellenőrzésnek ezen táblák vizsgálatán túl szükséges 

kiterjednie arra, hogy a hozzáférési jogosultságok kialakítását az adott gazdálkodó egység 

szervezeti-működési szabályrendszerében megjelenő kompetenciákkal, feladatokkal 

konzisztens módon alakították-e ki. A hozzáférési kontrollok vizsgálata a titkosítást az entitás 

által különböző szinteken megvalósító módszerekre is ki kell, hogy terjedjen. A „valakinek 

lenni” elven alapuló biometrikus azonosítás alkalmazásával a megfelelő biztonságú biológiai 

                                                                                                                                                         
89 Paritás ellenőrzés elmélete Hamming-féle egy hiba felismerő kódrendszerére vezethető vissza. Az elmélet leírását bővebben 

lásd Kiss [1981] 108-110. old. 

90 Az adatok titkossága és a következő pontban ismertetésre kerülő adatbiztonság követelményei között nem állítható fel éles 
határvonal.  

91 Sémának a modell adott szerkezeti, tartalmi és formai szabályoknak megfelelő leírását nevezzük. Bővebben lásd Halassy 
[1996] 211-215. 
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információk (pl. retina mintázata, ujjlenyomat) erősebb hitelesítést tesznek lehetővé, mint a 

„valamit tudni” elven (pl. PIN, jelszó) vagy a „valamit birtokolni” elven (token, intelligens 

kártya) alapuló módszerek (Hunguard Kft. [2002] 34. old.). A hozzáférési kontrollok esetében 

relevanciával bír továbbá annak vizsgálata, hogy a gazdálkodó egység adatbázisában tárolt, 

illetve átküldött (érzékeny) adatok (pl. jelszavak stb.) nem eredeti megjelenési formájukban, 

hanem rejtjelezett adat (Data Encryption) formában jelennek meg.92  

Adat- és eljárás kontrollok az információs rendszer adat- és eljárásvetületéhez kapcsolódóan 

biztosítják, hogy adott gazdasági alkalmazási rendszernél minimalizálni lehessen a 

feldolgozásból eredő hibák valószínűségét, továbbá hozzájárulnak az információs rendszer 

működésének folyamatos fenntartásához a számítógépes hibák vagy fizikai katasztrófák 

esetén. Ezen kontrollok esetében elsősorban a biztonság követelménye emelendő ki, amely az 

információs rendszer tükröztetési felületén megjelenő adatoknak „véletlenül vagy arra 

illetéktelenek által tudatosan történő módosítását, törlését vagy másfajta megsemmisítését 

küszöböli ki” (Quittner-Kotsis [1989] 330. old.). Az adatbiztonság93ennélfogva az alábbiakat 

tartalmazza: 

- Gazdálkodó egység valamennyi adathordozójának fizikai védelmét (lopás, tűz, víz, 

terrorcselekmény, egyéb környezeti katasztrófa stb.); 

- Információs rendszerben megjelenő összes adat helyreállíthatóságának biztosításának 

megteremtését (adatok duplikálásával, változó adatok meghatározott időszakonként 

történő kimentésével és a változtatások feljegyzésével). 

Az adat file-ok rekonstruálhatósága szempontjából szükséges kiemelni, hogy azok a 

gazdasági alkalmazási rendszer információs rendszerében ténylegesen megvalósuló 

feldolgozási módok által és meghatározott file-struktúra mentén determináltak. Az 

adathordozók duplikálásával, valamint a törzsfile94-ok korábbi változatainak és a hozzátartozó 

adatok megőrzésének biztosításával lehetőség nyílik a feldolgozás folyamán elromlott, illetve 

megsemmisült törzsfile-ok pótlására.  Szekvenciális file95-ok feldolgozása esetében 

kiemelendő a nagyszülő – szülő – gyermek megközelítés (ún. Grandparent – Parent – Child 

                                                 
92 A rejtjelezés elméleti és módszertani leírására bővebben lásd Hall [2002] 198-200. old. 

93 Quittner-Kotsis [1989] 330-331. old. 

94 Az input adatok az adatállománynak rendszerint csak azon részét tartalmazzák, amelyre a változások vonatkoznak, míg az 
adatok zöme az ún. törzsfile (master file) egy másik file-ban van. A feldolgozás eredményeképpen egy új törzsfile jön létre, 
mely az eredeti törzsfile-nak az input file adatainak módosítása révén állt elő. Bővebben lásd Quittner-Kotsis [1989] 187-190. 
old. 

95 Szekvenciális file jellemzője, hogy abban az egyes rekordok csak egymás után érhetők el. 
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approach = GPC)96(lásd 6. ábra), amely arra vonatkozik, hogy a törzsfile-ok három 

generációja kerül megőrzésre. Amikor a törzsállományból (szülő) előállításra kerül egy új 

törzsfile (gyermek), akkor az ehhez tartozó módosító adatokon kívül a gazdálkodó egység 

által tárolásra kerül azon törzsfile (nagyszülő) is, amely a jelenlegi kiinduló törzsfile-t 

előállította, továbbá tárolásra kerülnek ez utóbbival kapcsolatos módosítások is. A következő 

feldolgozás eredményes végrehajtása után a régi nagyszülő törzsfile és a vonatkozó módosító 

adatok nem kerülnek tovább megőrzésre. 

 

 

6. ábra Nagyszülő – szülő – gyermek (GPC) megközelítés 

 

Forrás: Hall [2002] 108. old. 

 

A közvetlen hozzáférésű file-ok97adatértékeinek változása során az eredeti érték 

megsemmisítésre kerül, az adatok ez esetben nem duplikálódnak.98 A direkt elérésű 

                                                 
96 Quittner-Kotsis [1989] 187-190. old. 

97 A direkt file-ok elemeire jellemző, hogy azok között semmilyen logikai vagy fizikai sorrend nem állapítható meg. Az elemek 
kulccsal vannak ellátva, azonosításuk, keresésük ennek alapján történik. Lásd Quittner-Kotsis [1989] 209. old. 
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adatállományok mentési eljárásainak időzítését a gazdálkodó egység által használt 

feldolgozási módszer határozza meg. Kötegelt feldolgozásnál a mentésekre általában az 

aktualizálási folyamatot megelőzően kerül sor. A valós idejű feldolgozás esetében mivel az 

egyes tranzakciók folyamatosan kerülnek feldolgozásra, így a mentési eljárások 

meghatározott időközönként történnek. Amennyiben a jelenlegi törzsfile program vagy 

lemezhiba miatt részben vagy egészben megsemmisül, a legkésőbb lementett file egy 

speciális visszaállító (recovery) program segítségével kerül rekonstruálásra. Valós idejű 

rendszerek esetében tehát a hiba (törzsfile megsemmisülése) fellépését megelőzően, de az 

adatmentést követően feldolgozott tranzakciók elvesznek és a helyreállítást követően 

újrafeldolgozást igényelnek. 

A gazdasági alkalmazási rendszerek könyvvizsgálata során az adat- és eljárási kontrollok célja 

annak igazolása, hogy az adatmentések hatékonyan biztosítják az adatvédelmet a fizikai 

károk, illetve programhibák bekövetkeztekor. A könyvvizsgálati alkalmazások által elvégzett 

kontroll tesztek végrehajtásai során a GPC szerinti mentések, valamint a direkt hozzáférésű 

file mentések adatbiztonság követelményeivel való adekvát megvalósulásáról kell 

meggyőződni. 

Alkalmazási kontrollok esetében szükséges kiemelni egyrészt a gazdálkodó egység 

információs rendszerében végrehajtott input – feldolgozási – output kontrollokat,99 valamint a 

könyvvizsgálati alkalmazások kontroll tesztjeinek végrehajtása során alkalmazott számítógép 

által támogatott audit technikákat. Az input kontrollok célja annak biztosítása, hogy azok a 

vizsgált egység szükséglet kielégítési folyamata által determinált és a számviteli információs 

rendszer által tükröztetett tranzakciók – azok feldolgozását megelőzően – valósak, pontosak 

és teljesek legyenek. Az input kontrollok klasszifikálása során az alábbi kontroll-

alkotóelemek emelhetők ki: 

1. Forrás dokumentum kontrollok, 

2. Adat kódolási kontrollok, 

3. Köteg kontrollok, 

4. Érvényesítési kontrollok. 

 

Forrás dokumentumoknak a gazdasági alkalmazási rendszernél megjelenő azon 

rendszermozgási, illetve alapbizonylatok tekinthetők, amelyek egyértelműen képesek a 

                                                                                                                                                         
98 A direkt file-ok mentését emiatt ún. pusztító lecserélésnek (destructive replacement) is nevezhetjük. 

99 Hall [2002] 214-250. old. 
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szükséglet kielégítési folyamat determinálta gazdasági események tényleges leírására, vagy 

amelyek hatással vannak a gazdasági események bekövetkezésére. A forrás dokumentumok 

kontrollja az adott entitás által meghatározott engedélyezési metódusokhoz köthető, alapvető 

célja azon állítási ismérvek (létezés vagy előfordulás) igazolása, hogy az adott gazdasági 

esemény ténylegesen kapcsolódik-e a vizsgált egységet jellemző szükséglet kielégítési 

folyamathoz, továbbá azok a társadalmi-gazdasági alakulat meghatározott értékviszony 

rendszere szerint értékelődtek-e (értékelés vagy allokáció). 

 

Adat kódolási kontrollok a számviteli információs rendszer feldolgozási folyamata által használt 

adatkódok integritásának vizsgálatát végzik el. Az ellenőrző jelek (Check Digits) alapján 

végrehajtott kontroll esetében az összetartozó szimbólumok minden csoportjához kerül 

csatolásra egy ellenőrző jel.  

Például 5342 vevőkód esetében a számjegyek összege 5+3+4+2 = 14, melyből az ellenőrző jel értéke (4) 

hozzáadásra kerül a vevőkódhoz, így az új kód 53424.  

A példán bemutatott módszerrel az ún. leírási hibák (transcription errors)100javíthatók, míg az 

ún. szám vagy betűkifejezés felcseréléséből adódó hibák (transposition errors) felismerésére az 

ellenőrző jelek 11-es modulus módszerét használják. A módszer használatát az alábbi példa 

illusztrálja: 

Az 5342 vevőkód esetében: 

 5·5= 25 

 3·4= 12 

 4·3= 12 

 2·2= 4 

Összesen:  53 

Kapott összeget modulussal osztva: 53/11=4, maradék 9. 

Modulusból levonva a maradékot: 11-9=2 

Az így kapott ellenőrző szám (2) az eredeti kódhoz hozzáadásra kerül, így az új kód: 53422. 

 
A számviteli információs rendszerbe történő leképezések gyakorlati megvalósulásainál 

gyakran előfordul, hogy a szükséglet kielégítési folyamat által determinált, és hasonló 

viselkedési formával jellemezhető gazdasági események halmazát egy adott kötegbe (batch) 

gyűjtve input adatként viszik be a rendszerbe. Emiatt a köteg-kontrollok valamely köteg 

azonosítási vagy egyéb hibája miatt ellenőrző összegeket alkalmaznak valamely jelenségtípus 
                                                 
100 Ilyen hibának minősülnek a pótlólagos karakter megadásából származó hozzáadási hibák, a karakter elhagyásból származó 

csonkolási hibák, vagy a rossz karakter megadásából származó helyettesítési hibák. 



 65 

gazdasági tartalmát kifejező mezőben ellenőrző összesenek (control total), illetve egyéb, nem 

gazdasági tartalmat kifejező mezőkben vegyes összesenek (hash total), mint például a 

jelenség-előfordulásokat azonosító (kulcs) tulajdonságértékek numerikus adatainak 

összeadása. A köteg kontrollok célja annak biztosítása, hogy a számviteli információs 

rendszerbe bevitt minden rekord feldolgozásra kerüljön, továbbá minden rekord csak egyszer 

kerüljön feldolgozásra.  

 

Az input érvényességi kontrollok a számviteli információs rendszerbe leképzendő gazdasági 

események adataiban rejlő hibák feltárását célozza azok feldolgozását megelőzően. Ezen 

kontrollok irányulhatnak adatmezők, rekordok, illetve file-ok érvényességének vizsgálatára.  

 

A mezőkben levő adatok karakterisztikájának vizsgálata az alábbi komponensekből áll: 

- Hiányzó adatok vizsgálata biztosítja, hogy minden kívánt adatmező kitöltésre került, 

és üres közt nem tartalmaz; 

- Az érvényes karakterek ellenőrzése biztosítja, hogy a kívánt adatmezőben csak 

alfabetikus, numerikus vagy különleges karakterek jelenjenek meg; 

- A zéró érték vizsgálata annak megállapítására terjed ki, hogy meghatározott üres 

adatmezők helyett tartalmazzák-e a nulla értéket (matematikai műveletek 

elvégzéséhez lehet erre szükség); 

- Limit ellenőrzéssel igazolható, hogy az adatmezőben levő adatok értékei nem haladják 

meg az előre engedélyezett szintet; 

- A terjedelem vizsgálat az adatértékek lehetséges alsó és felső határainak túllépése 

esetén jelez hibát; 

- Validitás vizsgálat során a mező aktuális értéke a lehetséges elfogadható értékekkel 

kerül összehasonlításra. 

 

A rekord-kontrollok a számviteli információs rendszerbe bevitt rekordok mezőbeli értékükkel 

való kölcsönös kapcsolatát vizsgálják.  
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- Az ésszerűségi tesztek fókuszpontját annak meghatározása képezi, hogy valamely 

mezőbeli érték – amely a terjedelem és limitvizsgálat alapján már megfelelőnek 

bizonyult – ésszerűen előfordulhat-e az adott rekordban más adatmezőkben megjelenő 

rekord-értékekkel alkotott kapcsolatrendszere alapján; 

- Az előjel-vizsgálatok az adott mezőbeli érték lehetséges előjeléhez kapcsolódnak, 

hiszen a gazdálkodó egység szükséglet kielégítési folyamata eredményeképpen 

determinált jelenség-előfordulások dinamikus rendszermozgásai – mint azt az I. 

fejezetben vázolt dinamikus vagyonképletben is láttuk – a megjeleníteni kívánt 

tulajdonságértékek terjedelmének mozgásirányára növelő és csökkenő hatást is 

kifejthetnek. 

 

A file-vizsgálatok azt célozzák, hogy a számviteli információs rendszer által a megfelelő file 

kerüljön feldolgozásra. A file-vizsgálatok különösen fontosak a törzsfile-ok esetében, miután 

azok a vizsgált egység viszonylagosan állandó rekordjait tartalmazzák. A verzió-ellenőrzések 

a korábban ismertetett GPC technikával kapcsolatban jelennek meg, miután az a törzsfile-ok 

és a tranzakciók több változatát (verzióját) tartalmazza. A lejárati idő vizsgálata biztosítja a 

file-ok idő előtti törlését a rendszerből. 

 

A feldolgozási kontrollok a gazdálkodó egység számviteli információs rendszerén belül arra 

irányulnak, hogy az adatok feldolgozása kizárja a számviteli leképezési folyamatban részt 

vevő adatok értékeinek elvesztését, hozzáadását, illetve változtatását. 

Kötegelt rendszerek esetében a feldolgozási folyamat főbb műveleteinél az ellenőrző 

összesenek, illetve a vegyes összesenek, illetve a rekordszámok újra összegyűjtésre, majd 

összehasonlításra kerülnek az ellenőrző rekordok megfelelő tárolt értékeivel. Amennyiben a 

számviteli információs rendszerben valamely adott köteg elveszett, nem kerül feldolgozásra, 

vagy több többször feldolgozásra kerül, ezen összegek eltérései jelzik a devianciát.  

A tranzakciós kódok használata során a köteg valamennyi rekordjának tranzakciós kódja 

összehasonlításra kerül a kontroll rekordok tartalmazta tranzakciós kódokkal, ezáltal 

biztosítató, hogy a számviteli információs rendszerben a megfelelő típusú tranzakció kerüljön 

feldolgozásra. 

A szekvencia ellenőrzési kontrollok a köteg valamennyi rekordjának sorrendjét 

összehasonlítja a megelőző rekordokkal a megfelelő kiválogatás elvégzéséhez. 

Tranzakciós naplók a számviteli információs rendszerben megjelenő tranzakciók 

feljegyzésére és nyomon követésére szolgálnak; továbbá kizárólag azon input fázisban 
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érvényesített tranzakciókat tartalmazzák (így alkalmasak arra, hogy az adott entitás 

vagyontartalmát megváltoztassák), amelyek feldolgozása sikeres volt, míg a sikertelen 

tranzakciók a hiba file-ban kerülnek megjelenítésre.  

Az output kontrollok biztosítják, hogy a számviteli információs rendszer által előállított 

outputok tekintetében a feldolgozást követően adatvesztés nem történt, illetve az output adatai 

egyértelműen és befolyásmentesen tartalmazzák a számviteli leképezési folyamat által 

tükrözendő adattartalmat, valamint az output adataival kizárólag az arra jogosult rendelkezik. 

Az output kontrollok megvalósulása során: 

- Az ellenőrző összesen, illetve vegyes összesen értékek újraszámításra, és az input, 

valamint a feldolgozás során kapott értékekkel egyeztetésre kerülnek; 

- Az output adatai a forrásdokumentum által leírt tulajdonságértékekkel egybevethetők; 

- Az output-jelentésekben szereplő adatok aktuális és becsült (valószínűsíthető) értékei 

is összehasonlíthatók egymással. 

 

Az alkalmazási kontrollok tekintetében a könyvvizsgálat nemzetközi elméleti és gyakorlati 

alkalmazásai különböző modelleket és megvalósítási módszereket fejlesztettek ki101. Ezen 

kontrollok ugyanakkor az ún. számítógép által támogatott audit technikákhoz (Computer-

Assisted Audit Techniques, CAATs) kapcsolódnak.  

 

A CAATs módszerek közül a következők emelhetők ki (Gallegos et al. [2004] 104-105. old.): 

- Tesztadat módszer (Test Data – TD); továbbá 

- Integrált teszt lehetőségek (Integrated Test Facility – ITF); 

- Párhuzamos szimulációk (Parallel Simulation – PS); 

- Rendszer ellenőrző audit vizsgálati file-ok (System Control Audit Review File – 

SCARF) módszere. 

 

A tesztadat módszer működését vázolja a 7. ábra. A könyvvizsgálati tesztadat olyan adat, 

amely a könyvvizsgálati alkalmazás részéről kerül az adott entitás számviteli információs 

rendszerében feldolgozásra. A tesztadat módszerrel a gazdálkodó egység vagyontartalmában 

levő vagy vagyontartalomba allokálandó bármely tranzakcióban megjelenő jelenség-

előfordulás számviteli leképezése ellenőrizhető.  

 

                                                 
101 A könyvvizsgálatot támogató számítógépes eszközöket és technikák bemutatására bővebben lásd például Akoka – 

Comyn-Wattiau [1996], illetve Akoka – Comyn-Wattiau [1997] tanulmányait. 
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A tesztadatok között érvényes, illetve érvénytelen tulajdonságértékű jelenség-előfordulások is 

definiálásra kerülnek, melynek során vizsgálják, hogy helyes vagy helytelen számviteli 

leképezéseket valósít-e meg a számviteli információs rendszer. Fontos ugyanakkor kiemelni, 

hogy a tesztadatok tranzakciói kizárólag a szimuláció megjelenési formái, nem képezhetik 

részét a tényleges szükséglet kielégítési folyamatban megvalósuló gazdasági eseményeknek.  

A tesztadat módszer előnye, hogy az a gazdálkodó egység által tényszerűen megvalósított 

számviteli leképezési folyamatot vizsgálja, explicit bizonyítékot szolgáltatva ezen folyamat 

működéséről.  

Előnye továbbá, hogy a tesztadat módszer végrehajtásának tranzakciós költsége jelentősen 

alacsonyabb, mint az egyéb metódusoké. Ezen módszer hátránya ugyanakkor, hogy a 

végrehajtás a számviteli leképezési folyamatról statikus módon (valamely időpillanatban) 

szolgáltat bizonyosságot, így nem vizsgálja annak megfelelősségét a szükséglet kielégítési 

folyamat adott időhorizontján. A módszer statikussága ennek megfelelően növelheti a 

tényleges könyvvizsgálati kockázatot. 

 

7. ábra Tesztadat módszer modellje 

 
Forrás: Hall [2002] 239. old. 

 
 
Az integrált teszt lehetőségek (Integrated Test Facilities – ITF) működésének modelljét 
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kerül beágyazásra. Ezen tesztelési lehetőség teszi lehetővé az egyes gazdasági események 

számviteli leképezési folyamat modellezését az adott entitásnál ténylegesen megvalósuló 

adatfeldolgozás folyamatában. Az adatfeldolgozást követően nyert ITF - eredmények 

kerülnek összehasonlításra az előre definiált várható eredményekkel. Az ITF - módszer 

alkalmazása kedvező lehet valamely entitásnál például abban az esetben, ha valamely 

gazdasági esemény számviteli leképezése során megvalósuló nyomon követési technika nem 

alakít ki, vagy nem megfelelően alakít ki nyomot (bizonylatot, adathordozót). Az ITF-

módszer előnye, hogy a gazdasági események hatékony tesztelhetőségét eredményezi az adott 

entitás számviteli információs rendszerébe történő beavatkozás nélkül. Hátránya ugyanakkor, 

hogy az ITF tesztfile-ok az információs rendszer által tükröztetett tranzakciók tekintetében 

devianciákat eredményezhetnek, így ezen metódus alkalmazása esetén a gazdasági 

alkalmazási rendszer által tükröztetett jelenség-előfordulások tulajdonságértékeinek 

integritásáról szükséges gondoskodni. 

 

 

8. ábra Integrált teszt lehetőségek (ITF) modellezése 

 
Forrás: Hall [2002] 243. old. 
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által végrehajtott számviteli leképezés során feldolgozott gazdasági eseményeket a 

könyvvizsgálat alkalmazás újra reprodukálja, és a kapott eredményeket összehasonlítja. 

A párhuzamos szimulációk módszerének előnye, hogy a vizsgált egység tényszerűen 

megvalósuló szükséglet kielégítési folyamatában létrejövő gazdasági események különálló 

alkalmazási környezetben is tesztelésre kerülnek, explicit bizonyosságot szolgáltatva egyúttal 

a vizsgált számviteli leképezési folyamat működéséről. Ezen metódus hátránya ugyanakkor, 

hogy miután az adott entitás számviteli információs rendszerét nem saját közvetlen 

környezetében teszteli, a vizsgált adatmodell rejtett fogalmi és logikai szintű hibáit nem 

minden esetben képes feltárni. 

 
A rendszer ellenőrző audit vizsgálati file-ok (System Control Audit Review File – SCARF) 

módszere102olyan valós idejű technika, amelynek segítségével a számviteli leképezési 

folyamatból előre meghatározott viselkedési formájú, speciális vagy olyan folyamatok 

gyűjthetők ki, amelyek megsértik az előírt feltételeket. A módszer működését a 9. ábra 

szemlélteti. 

9. ábra A SCARF-módszer folyamatábrája 

 

Forrás: Weber [1999] 764. old. adaptálva 

 

                                                 
102 A módszer működését részletesen Weber [1999] 764-769. old. mutatja be. 
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A módszer működési mechanizmusában az információs rendszerbe beágyazott SCARF 

rutinok segítségével lehetővé válik a számviteli leképezési folyamat során tükröztetett 

gazdasági események folyamatos ellenőrzése. Ezen audit modulok gyűjtik össze az 

információkat a számviteli információs rendszeren belül mindazon tranzakciókról, melyeket a 

könyvvizsgálati alkalmazás előre meghatároz. Az összegyűjtött tranzakciók ezt követően a 

SCARF saját rendszerében feldolgozásra kerülnek. A módszer előnye, hogy lehetővé teszi az 

adott entitás számviteli információs rendszerében tükröztetett tranzakció típusok, illetve 

devianciák legyűjtését a könyvvizsgálati alkalmazás által előre definiált szempontrendszer 

alapján. További előny, hogy ezen metódus lehetővé teszi a számviteli információs rendszer 

működésének folyamatos tesztelését. Hátránya ugyanakkor a magas tranzakciós költség, 

valamint az előre nem meghatározott rendszerben levő és így a SCARF-módszer alapján fel 

nem tárható devianciák előfordulása.  

Fent bemutatott CAATs módszerek használatával az elektronikus adatfeldolgozási szoftverek 

adott moduljai helyességének validálására. A valós idejű technikák – SCARF –  használatával 

ugyanakkor mód nyílik az adott gazdálkodó egység számviteli információs rendszerébe 

leképzett gazdasági események folyamatainak vizsgálatára, melynek során a hibák, gyanús 

tranzakciók azonnal felfedezhetők. 

A jelenlegi felmérések azt mutatják, hogy a könyvvizsgálati alkalmazások ritkán és nem 

szisztematikusan használják a CAATs módszereket a gyakorlatban.103 Ennek oka lehet 

például az adott számítógéppel támogatott audit technikának a gazdálkodó egység IT 

rendszereivel közös interface hiánya, a beágyazott technikák alkalmazása esetén a 

könyvvizsgáló korai bevonása szükséges az információs rendszerek fejlesztési szakaszaiba. 

További probléma lehet, hogy számos CAATs technika képtelen az adott entitás élő adatainak 

elérésére, emiatt az alkalmazott módszerek általában historikus adatfile-okat gyűjtenek, amely 

magában hordozza a metódus által fel nem fedezett deformitások (manipulált vagy csalt 

adatok) létezésének esélyét a számviteli információs rendszerben. Véleményem szerint 

ugyanakkor a közeljövőben várható a fenti technikák alkalmazásának széleskörű elterjedése a 

standard IT alkalmazásokkal párhuzamosan. 

 

A fizikai kontrollok104a gazdálkodó egység IT-eszközeihez, mint a vagyontartalmat alkotó 

erőforrásokhoz történő közvetlen hozzáférések, illetve ezek alapján bizonylatok 

                                                 
103 Idézi Liang – Lin – Wu [2001]. 
104 A fizikai kontrollok bemutatására lásd például a COBIT-modell IT12 számú kontroll irányelvét (Informatikai szolgáltatás és 

támogatás – létesítmény kezelése); ISACF – IT Governance Institute [2000]. 
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előállításához, feldolgozásához történő hozzáférések vizsgálatát jelentik. Az IT-eszközök 

védelme105 adott entitástól megköveteli különböző fizikai zárak (beleértve a konvencionális 

kulcs zárak, szám- és kombinációs zárak, biometrikus zárak stb.) és egyéb mechanikai, illetve 

biztonsági védelmi eszközök használatát, csakúgy, mint az IT-erőforrások folyamatos 

működésének biztosítását, az információs rendszer adatai újraelőállításának biztosítását stb. 

                                                 
105 Champlain [2003] 107-140. old. 
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2.5.2. A szubsztantív tesztek tervezésének és végrehajtásának elméleti és módszertani 

összefüggései 

 

A szubsztantív tesztek olyan alapvető vizsgálati eljárások, melyek célja az adott gazdasági 

alkalmazási rendszer számviteli leképezési folyamata által a társadalmi-gazdasági alakulat 

által meghatározott értékítéleti szempontrendszer szerint tükröztetett és a gazdálkodó egység 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások, jelenségtípusok, és ezek tulajdonságértékei 

között meglévő összefüggéseinek, továbbá az adott entitás szükséglet kielégítési 

folyamatában ténylegesen megjelenő gazdasági eseményeknek és azok típusainak, valamint 

mindezek meghatározott tulajdonságértékeinek a vizsgálata adott térbeli és időbeli 

dimenzióban, ezáltal a devianciák (hibás állítások) feltárása. 

A 2.4. pontban definiált kockázati típusok közül a feltárási kockázat (DR) kapcsolódik a 

szubsztantív tesztek fogalomrendszeréhez. A feltárási kockázat tervezett szintje a 2.4. pontban 

vázolt előzetes könyvvizsgálati stratégiáknak megfelelően különböző kvalitatív értéket vehet 

fel:106 

- Alacsony vagy nagyon alacsony szintű az elsődlegesen szubsztantív megközelítésekre 

épített stratégiáknál, ezen stratégiák ugyanis a szubsztantív tesztek magasabb tervezett 

végrehajtási szintjén alapulnak; 

- Megfelelő vagy magas értékű az alacsony becsült ellenőrzési kockázaton alapuló 

stratégiáknál, ezen stratégiák tervezett releváns szegmensei ugyanis a kontroll 

teszteken alapuló eljárások, ennélfogva a szubsztantív tesztek alacsonyabb tervezett 

végrehajtási szintjén alapulnak. 

 

A szubsztantív tesztek tervezett szintjét a vizsgált egység vagyontartalmát képező adott 

jelenségtípusra vonatkozóan a könyvvizsgálat folyamatrendszerének megelőző szakaszaiban 

megszerzett bizonyítékok alapulvételével kell meghatározni,107azaz 

- Az eredendő kockázat becsléséből; 

- A működés piaci színterének, valamint a gazdálkodó egység felépítésének és 

működéséhez, továbbá szükséglet kielégítési folyamatának megismeréséhez, 

megértéséhez kapcsolódóan elvégzett elemző eljárásokból; 

- Az elvégzett kontroll tesztekből beszerzett bizonyítékokból adódóan. 

                                                 
106 Cosserat [2004] 296. old. 

107 Boynton – Johnson – Kell [2001] 432-467. old. 
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A könyvvizsgálati alkalmazásnak a könyvvizsgálati munkaszakaszok végrehajtása során nyert 

végleges vagy aktuális bizonyossági szinteket össze kell hasonlítania az eredendő-, az üzleti 

folyamatok megismeréséhez kapcsolódó elemző eljárások, valamint az ellenőrzési kockázatok 

tervezett becsült szintjével. Amennyiben ezen bizonyítékokkal alátámasztott végleges vagy 

aktuális bizonyossági szint azonos vagy hasonló a tervezett kockázati szintekkel, akkor a 

könyvvizsgálati alkalmazás során az előzetes könyvvizsgálati stratégia kerül végrehajtásra. 

Egyéb esetekben a szubsztantív tesztek tervezett szintje módosításra kerül a feltárási kockázat 

elfogadható szintjének korrekciójával együtt. 

A feltárási kockázat meghatározott szintjénél – a 2.4. pontban vázoltakkal összhangban – a 

szubsztantív tesztek alábbi két komponensének megfelelő kombinációját is rögzíteni kell a 

könyvvizsgálat folyamatrendszerében: 

- Elemző eljárások; valamint 

- A gazdasági események/egyenlegek tesztjének terjedelmét. 

 

Elemző eljárásoknak nevezzünk mindazon szubsztantív teszteket, amelyek célja adott időbeli 

vagy térbeli dimenziót tekintve a gazdasági alkalmazási rendszer jelenségtípusai, illetve a 

gazdálkodó egységet jellemző szükséglet kielégítési folyamatban ténylegesen megjelenő 

gazdasági esemény típusai, továbbá mindezek meghatározott tulajdonságértékei közötti 

kapcsolatrendszerek, összefüggések vizsgálata, ezáltal a devianciák (hibás állítások) feltárása.  

Elemző eljárás a jelenségtípusok, illetve gazdasági esemény típusok viszonyrendszerében 

adott időhorizont, illetve különböző (pl. egymást követő) időhorizont síkon, továbbá adott 

entitás saját erőterében, vagy adott gazdasági alkalmazási rendszer aggregátumai tekintetében 

is értelmezhető. Az elemző eljárásoknak ezáltal nem képezi tárgyát a vizsgált egység 

vagyontartalmában megjelenő egyedi jelenség-előfordulás (illetve ezek egyedi 

tulajdonságértékeinek), illetve a szükséglet kielégítési folyamat során tényszerűen megjelenő 

gazdasági esemény. 

Az elemző eljárások a vagyontartalmat képező erőforrások aggregáltságának irányát tekintve 

a fentről lefelé történő vizsgálatokat jelenti. 

Beasley et al. ([2003] 201-207. old.) kiemelik továbbá, hogy az elemző eljárások segítségével 

megérthető az adott entitás üzleti folyamata, és hasznos a potenciális kockázatok és 

problémák  azonosításában nagyobb könyvvizsgálati figyelmet szentelve ezen területeknek. 

Tekintettel arra, hogy adott jelenségtípus vagy gazdasági eseménytípus (valamint mindezek 

tulajdonság- értékei) adott időbeli és térbeli dimenzió mellett önmagukban és egymással 

alkotott természetes összefüggés rendszerükben is értelmezhetőek, alkalmazásukkal jelentős 
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devianciák (hibás állítások) tárhatók fel az adott gazdasági alkalmazási rendszer valamely 

bizonylatának felületén.  

Hylas – Ashton ([1982] 751-765. old.) elemzésében kitér az elemző eljárások könyvvizsgálati alkalmazások 

tekintetében megjelenő relevanciájára, amikor 152 végrehajtott audit alkalmazás tekintetében feltárt 281 db hibás 

állítás közül a működés piaci színterének, valamint a gazdálkodó egység felépítésének és működéséhez, továbbá 

szükséglet kielégítési folyamatának megismeréséhez, megértéséhez kapcsolódóan elvégzett elemző eljárások 

segítségével az összes hibás állítás 19 %-a (ezen belül a 82 jelentős hiba 24 %-a) volt feltárható, valamint a 

szubsztantív tesztek keretében elvégzett elemző eljárásokkal az összes hibás állítás 45,6 %-a (ezen belül a 82 

jelentős hiba 54,9 %-a) került azonosításra. 

 

Knapp – Knapp vizsgálata empirikus úton is bizonyította, hogy az elemző eljárások általában 

alkalmasak a gazdálkodó egység számviteli leképezési folyamata által a vagyontartalomban 

tudatosan, szándékosan eszközölt egyéb deformitások (csalások, hamisítások) hatékony 

feltárására és eliminálására, explicit, a csalásokat értékelő előírások megléte alapján (Knapp – 

Knapp [2001]). Az elemző eljárások alkalmazásával a gazdálkodó egység vagyontartalmában 

meglévő csalások, hamisítások, hibák hatékony feltárása és kiküszöbölése nagyban múlik a 

könyvvizsgáló szakértelmén (Chan – Mo [1998], Knapp – Knapp [2001]). 

 

10. ábra Értékítélet és döntéshozatal a könyvvizsgálat elemző eljárásainál 

Probléma bemutatása: 

  

Forrás: Ashton – Ashton [2003] 148. old. 

 

 
 
Hipotézisek felállítása 

 
 

Adatok, információk 
megszerzése 

 
 
Hipotézisek tesztelése 

 
Következő 

könyvvizsgálati eljárás 
választása 

1. Az állítások várható értékeinek meghatározása; 

2. Állítások értékeinek megszerzése; 

3. A megszerzett állítások értékeinek összehasonlítása a várható értékekkel, 
különbözet szignifikanciájának eldöntése; 

4. Ha a különbözet az ítélet-alkotás során nem szignifikáns, akkor; 

5. Ha a különbözet az ítélet-alkotás során szignifikáns, akkor 
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Az elemző eljárások módszertani felhasználhatóságának felületét írja le a 10. ábra. Az elemző 

eljárások immanens elemét adják a jelenségtípusok (esetleg gazdasági esemény típusok) 

(illetve azok meghatározott tulajdonságértékei) közötti összefüggések, így azok alkalmassá 

válnak jelenségtípusokra (esetleg gazdasági esemény típusokra) vonatkozó hipotézisek 

felállítására. 

A hipotézis tesztekre felhasznált elemző eljárások várható hatékonysága, eredményessége az 

alábbi tényezőkön múlik:108 

- Állítások jellegén; 

- A kapcsolatok valószínűségén és előrevetítésén; 

- A várakozással kapott adatok használhatóságán és megbízhatóságán; 

- A várakozás pontosságán. 

A hipotézis tesztek statisztikai módszertani aspektusai a következő pontban kerülnek 

bemutatásra. 

A jelenlegi kutatások ugyanakkor egyöntetűen megállapítják, hogy az elemző vizsgálati 

technikák, melyek jelentősen épülnek a könyvvizsgálatot alkalmazó egyéni döntéseire, 

széleskörűen kerülnek alkalmazásra a módszerek (pl. ésszerűségi tesztek, trendvizsgálatok 

stb.) egyszerű használhatósága és flexibilitása109 és költséghatékonysága következtében. 

Hátránya ezen eljárások deduktív jellegében keresendő, hogy az egyes menedzsment állítások 

ismérveire (pl. pontosság, létezés) vonatkozóan általában nem vagy kisebb fokú bizonyossági 

szintet szolgáltat a könyvvizsgálati alkalmazások számára. 

 

Gazdasági események/egyenlegek tesztjének nevezzük mindazon szubsztantív teszteket, 

amelyek célja adott időbeli vagy térbeli dimenziót tekintve a gazdálkodó egység jelenség-

előfordulásainak (illetve azok meghatározott tulajdonságértékeinek), illetve a gazdasági 

alkalmazási rendszert jellemző szükséglet kielégítési folyamatban ténylegesen megjelenő 

gazdasági események vizsgálata, ezáltal a devianciák (hibás állítások) feltárása. Ezen 

teszttípus alapvető jellemzője tehát, hogy fókuszpontjában az elemi jelenség-előfordulások, 

illetve gazdasági események állnak, így azoknak az entitás vagyontartalmában történő 

számviteli leképezése, továbbá a szükséglet kielégítési folyamatban betöltött életútjuk alapján 

való nyomon követésének ellenőrzése explicit formában is kifejezésre jut. 

                                                 
108 Boynton – Johnson – Kell [2001] 437. old. 

109 Lin – Fraser – Hatherly [2003] 19. old. 
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A 2.3. pontban is rögzítésre került, hogy a jelenség-előfordulások dinamikus 

rendszermozgásai során tükröztetett gazdasági tartalmak egyértelműen leírják mind az adott 

entitás valamely időpontú vagyontartalmát, mind pedig az entitást egyértelműen jellemző 

szükséglet kielégítési folyamatot. Ebből egyértelműen következik az a megállapítás is, hogy a 

gazdasági események/egyenlegek tesztjének módszertani megvalósulásainak is a gazdasági 

alkalmazási rendszer vagyontartalmában megvalósult jelenség-előfordulás rendszer-

mozgásokhoz kell kapcsolódniuk a társadalmi-gazdasági alakulat adott értékítélete mellett. 

Adott entitás saját erőterében (t0, t1,…,ty) időhorizonton ezen dinamikus rendszermozgási kép 

például a 10. ábrában bemutatott alakzatot veheti fel: 

 

 

11. ábra Jelenség-előfordulások rendszermozgásának egy lehetséges alakzata 

t0 t1 . . . tm tm+1 . . . ty-1 ty 

 

Forrás: Jasku [2005/B]. 

 

A 11. ábrában szereplő hat jelenség-előfordulás gazdasági tartalom tulajdonságértéke az adott 

gazdálkodó egység erőterében – a társadalmi-gazdasági alakulat értékítéletének konkrétan 

megvalósult szempontrendszere alapján – vizsgálható valamely időpillanatra (pl. ty 

időpillanatban vizsgált egyedi J2él, J4él, J6szül gazdasági tartalmakra) a számviteli információs 

rendszerben meglévő egyenlegek szempontjából, vizsgálható továbbá a gazdasági események 

által determinált jelenség-előfordulás rendszermozgások gazdasági tartalma alapján 

különböző időpillanatokban (pl. t0 időpillanatban Jbe1, t1 időpillanatban J3szül egyedi jelenség-

előfordulás gazdasági tartalmakra). Vizsgálhatók továbbá (t0, t1,…,ty) időhorizonton 

bekövetkező egyedi jelenség-előfordulás rendszermozgások (pl. J1, J2 egyedi jelenség-

előfordulások gazdasági tartalmaira) az időhorizont teljes spektrumán, illetve 

rendszermozgásokat megvalósító gazdasági események konkrét típusai szerint (pl. J2, J3, J6 

J1be . . . . J1ki       

 J2szül . . . . . . . . . J2él 

 J3szül . . . . J3eh . . . . . 

  J4be . . . . . . . . J4él 

 J5be . . . . . . . . . J5eh 

           J6szül 
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egyedi születő jelenség-előfordulások gazdasági tartalmára). A gazdasági 

események/egyenlegek tesztjének végrehajtása ezen megvalósítási lehetőségekhez, illetve 

azok kombinációjához kötődik. 

A következő pontban az alapvető könyvvizsgálati eljárásokhoz (kontroll tesztek, szubsztantív 

tesztek) kapcsolódó mintavételi módszertan alapvető elemei kerülnek leírásra. 

A könyvvizsgálat tervezési, valamint végrehajtási folyamatában ugyanis a vizsgált 

gazdálkodó egység szükséglet kielégítési folyamatainak megismerésén, az egyes 

jelenségtípusok kockázatbecslésén túl szükséges a vizsgált jelenség előfordulások 

meghatározása a statisztika valamely mintavételi eljárásai alapján.110  

 

2.5.3. A kontroll tesztek és a szubsztantív tesztek végrehajtásának statisztikai módszertani 

aspektusai 

 

A könyvvizsgálati alkalmazások megvalósulásai során a statisztika alábbiakban bemutatásra 

kerülő szegmenseinek relevanciáját a könyvvizsgálat alapvető sajátosságai determinálják. A 

könyvvizsgálatra jellemző ugyanis, hogy vizsgálatának elsődleges tárgya adott entitás 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulás (annak tulajdonságértékei), illetve azok 

dinamikus rendszermozgásai az entitás szükséglet kielégítési folyamata által meghatározottan. 

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálat során ezen jelenség-előfordulások (illetve ezek 

tulajdonságértékei), illetve a megvalósuló gazdasági események halmazából adott 

időhorizonton – az esetek döntő többségében – nem minden elem kerül vizsgálatra, ezért 

szükséges a statisztika mintavételi típusainak adaptálása. Ugyanakkor, mint azt az 

alábbiakban látni fogjuk, a kontroll tesztek és a szubsztantív tesztek a mintavétel 

módszertanát, ezen könyvvizsgálati eljárásokat alapvetően jellemző sajátosságokkal is 

ötvözték.  

A könyvvizsgálat másik sajátossága ugyanakkor, hogy a vizsgálatát képező jelenség-

előfordulások a könyvvizsgálati alkalmazások felületén, mint állítások (lásd 2.2. pontban 

vázoltakat) jelennek meg. A szubsztantív tesztek végrehajtásakor az egyedileg valamely 

mintavételi módszertannal megvizsgált és értékelt jelenség-előfordulások gazdasági tartalma 

induktív módon111kivetítésre, egyúttal alkalmassá válik hipotézis tesztek elvégzésére. 

                                                 
110 Jasku [2004] 53. old. 

111 Az ellenőrzés logikai eszközeit (elemzés, indukció, dedukció) részletesen lásd Jasku [2003]. 
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Fenti statisztikai módszertani elemek112alkalmazása egyúttal lehetővé teszi azt, hogy a 

könyvvizsgálati alkalmazás a gazdálkodó egység adott bizonylatának képére vonatkozóan 

véleményt fogalmazzon meg.  

Ezen megállapítás fordítottja is igaz, amennyiben adott bizonylat képére vonatkozóan 

megvalósuló könyvvizsgálati alkalmazást statisztikai módszertanon alapuló mintavételek, 

illetve hipotézisvizsgálatok hiánya jellemez, a bizonylat általában nem alkalmas a 

könyvvizsgálat által meghatározott – megfelelően magas – bizonyossági szintjén 

megalapozott következtetések levonására, így a bizonylat egészére vonatkozó könyvvizsgálói 

vélemény megfogalmazására. 

A könyvvizsgálat során alkalmazott mintavételi eljárások eredményének az adott populációra 

történő kivetíthetőségével, illetve a nem vizsgált sokaság halmazzal kapcsolatban Gillett 

szembeállítja egymással az ún. könyvvizsgálati kockázat valószínűségi modelljét és a 

Dempster-Shafer elméleten alapuló ún. hálós megközelítést (Gillett [2000]). Véleménye 

szerint a hálós modell használata a könyvvizsgálat folyamatrendszerébe ágyazva jobban 

reprezentálja a bizonytalanságot, mint a valószínűségi elmélet. A könyvvizsgálati kockázat 

valószínűségi modellje (AR = DRCRIR ⋅⋅ ) a dolgozat 2.4. pontjában részletesen 

bemutatásra került, és a modell szerint, amennyiben valamely sokaságra vonatkozóan a 

könyvvizsgálati eljárások során beszerzett bizonyítékokból arra a következtetésre jutunk, 

hogy azok pl. 95% valószínűséggel igazolják, hogy a vizsgált sokaságban nincsenek 

lényegesen hibás állítások kimutatva, akkor 5% annak a valószínűsége, hogy az adott 

populáció lényegesen hibás. Ezt a modellt tehát nyugodtan elnevezhetjük a „reziduális 

szkepticizmus” megközelítésnek. Ezzel szemben a Dempster-Shafer elméleten113 alapuló 

hálós modell szerint a nem vizsgált sokaság-részről a könyvvizsgálati alkalmazás nem szerzett 

bizonyítékot, tehát nincs meggyőződés arra vonatkozóan, hogy azok lényegesen hibásak 

lennének. Ezek szerint a hálós modell – melyet akár hívhatunk a „reziduális optimizmus” 

modelljének is – ez tehát azt a hitet adja a könyvvizsgálatot végzőnek, hogy a vizsgált 

sokaság nem tartalmaz lényegesen hibás állításokat. Gillett ugyanakkor nem ad prioritást 

egyik vagy másik modellnek, a könyvvizsgálat során alkalmazott mintavételi eljárások 

természetesen mindkét modellben alkalmasnak bizonyulnak a kapott eredmények induktív 

kivetítésére, abból megalapozott következtetések levonására. 

                                                 
112 Ezen módszertani elemek a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges immanens eszközök. A könyvvizsgálat természetesen 

mind a leíró, mind a többváltozós statisztikai egyéb módszertani szegmenseit is felhasználja. 

113 A modell leírását részletesen lásd például http://www.en.wikipedia.org/wiki/Dempster-Shafer_theory. 
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Szükséges kiemelni ugyanakkor azt, hogy a könyvvizsgálat során alkalmazott mintavételi 

eljárások alapján beszerzett bizonyítékok nem feltétlenül alkalmasak a gazdálkodó egység 

által annak vagyontartalmában tükröztetett szándékos (csalás, hamisítás) vagy véletlen (hibák) 

torzulások, deformációk kiküszöbölésére, melynek során a vizsgálat tárgyára vonatkozó 

könyvvizsgálói értékítélet (vélemény) helytelen következtetést tartalmazhat. Erre 

vonatkozóan a könyvvizsgálattal foglalkozó szakirodalmak gyakorta idézik Briloff114 

röpiratában megfogalmazott analógiát, miszerint „a hulladékszállítók hatékonysága nem a 

felvett szemét mennyiségében mérhető, hanem abban, hogy mit hagynak hátra…” 

Napjainkban egyre fokozódik az elvárás, amely a könyvvizsgálati alkalmazás fókuszpontjába 

helyezi ezen tükröztetési deformációk kiküszöbölésére irányuló vizsgálati eljárások 

végrehajtását a könyvvizsgálati munka teljes spektrumában. 

 

 

2.5.3.1. Mintavételi versus nem mintavételi hibák 

 

A könyvvizsgálatok gyakorlati megvalósulásai során mintavételi hibákat eredményez az, 

hogy a vizsgálat a jelenség-előfordulások, illetve gazdasági események parciális, részleges 

felületén történik, és nem a teljes sokaságra irányul. Mintavételi hibát eredményez tehát, 

amikor a könyvvizsgáló helytelen következtetéseket von le annak következtében, hogy nem a 

teljes populációt (ti. adott idődimenziót tekintve az entitás vagyontartalmát képező összes 

jelenség-előfordulást vagy összes gazdasági eseményt) vizsgálja. A nem mintavételi hibák 

ugyanakkor függetlenek attól, hogy az adatfelvétel a jelenség-előfordulások vagy tranzakciók 

totális vagy részleges felületén történik.115 Nem mintavételi hibát eredményezhetnek például 

az alábbi esetek:116 

- A teszt céljának nem megfelelő kiválasztás adott populációból; 

- A megfelelően definiált devianciák vagy hibás állítások hibái, mert a könyvvizsgálati 

alkalmazás nem ismeri fel azt, amely létezik a mintában; 

- A helyesnek talált állítások értékelési hibái stb. 

A kontroll teszteknél, valamint a szubsztantív tesztek során definiálható mintavételi 

hibák117az alábbi mintavétel – kockázati mátrixok segítségével interpretálhatók: 

                                                 
114 Idézi O’ Connell [2001] 168. old. 
115 Mintavételi és nem mintavételi hibákra bővebben lásd például Hunyadi – Mundruczó -Vita [1997] 268 – 271. old. 

116 Guy – Carmichael – Whittington [1998]. 

117 A mintavételi hibák ismertetése bővebben Boynton – Johnson – Kell [2001] 469-472. old.  
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12. ábra Mintavételi hibák típusai a kontroll teszteknél 

 A GAR118belső ellenőrzési szabályrendszerének és eljárásainak valós működési 

hatékonysága 

 Az ellenőrzési kockázat tervezett becsült 

szintjének megfelelő 

Az ellenőrzési kockázat tervezett becsült 

szintjének nem megfelelő 

Alátámasztja az 

ellenőrzési kockázat 

tervezett becsült 

szintjét 

 

Helyes döntés 

 

Annak kockázata, hogy a becsült 

ellenőrzési kockázat túl alacsony 

 

 

 

A mintán alapuló 

ellenőrzési kockázat 

megállapított szintje 

Nem támasztja alá 

az ellenőrzési 

kockázat tervezett 

becsült szintjét 

 

Annak kockázata, hogy a becsült 

ellenőrzési kockázat túl magas 

 

Helyes döntés 

 

 

 

 

 Mintavételi hibák típusai a szubsztantív teszteknél 

 A GAR által tükrözött vagyontartalmat leíró bizonylatkép 

 Nem hibás lényegesen Lényegesen hibás 

Alátámasztja azon 

következtetést, hogy 

a 

vagyontartalomban 

nincsenek lényeges 

hibás állítások 

 

 

Helyes döntés 

 

 

Helytelen elfogadás kockázata 

 

 

 

 

A minta becslése a 

GAR által tükrözött 

vagyontartalmat 

leíró bizonylatképre 

vonatkozóan  

Alátámasztja azon 

következtetést, hogy 

a 

vagyontartalomban 

vannak lényeges 

hibás állítások 

 

 

Helytelen elutasítás kockázata 

 

 

Helyes döntés 

Forrás: Boynton – Johnson – Kell [2001] 471. old. adaptálva 

 

A 12. ábrában bemutatott kockázati típusok közül annak kockázatát, hogy a becsült 

ellenőrzési kockázat túl alacsony, illetve a helytelen elfogadás kockázatát ún. béta 

kockázatnak nevezzük. Ezen kockázatokkal olyan hibás könyvvizsgálói következtetések során 

számolunk, amikor a kombinált könyvvizsgálói eljárások elégtelennek bizonyulnak a 

lényegesen hibás állítások feltárására, és a könyvvizsgálói véleménynek nincs elfogadható 

bázisa. Fentieken túl annak kockázatát, hogy a becsült ellenőrzési kockázat túl magas, illetve 

                                                 
118 GAR = gazdasági alkalmazási rendszer. 
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a helytelen elutasítás kockázatát ún. alfa kockázatnak nevezzük. Ezen kockázat típushoz 

kapcsolódó hibás könyvvizsgálói következtetések alapvető jellemzője, hogy a könyvvizsgálati 

alkalmazás a szubsztantív tesztek terjedelmét feleslegesen kiterjeszti, melynek eredménye 

akár helyes döntés megfogalmazásához is vezethet, de a megvalósított könyvvizsgálati eljárás 

nem tekinthető hatékonynak az elvégzett tesztek terjedelemét tekintve. Ezen kockázattípusok 

további aspektusai a hipotézisvizsgálat keretében kerülnek bemutatásra. 

 

2.5.3.2. Statisztikai versus nemstatisztikai mintavétel 

 

A kontroll tesztek, valamint a szubsztantív tesztek végrehajtásai alapulhatnak statisztikai, 

nemstatisztikai mintavételeken, illetve ezek kombinációján. A mintavételek ezen típusai a 

könyvvizsgálati alkalmazások részéről külön döntést igényelnek mind a mintavételi tervek 

tervezése és végrehajtása, mind pedig a minta eredmények értékelése vonatkozásában.  

Guy et al. ([2002] 3. old.) kiemelik, hogy a statisztikai mintavételek alkalmazásának feltétele, 

hogy a minták kiválasztása véletlenszerű legyen és a minta eredménye a valószínűség 

számítás elméletének megfelelően matematikai alapokon kerüljön kiértékelésre. Ezzel 

kapcsolatos szakirodalmak Carpenter – Dirsmith kiemelik, hogy a statisztikai mintavételt 

régóta interpretálják úgy, mint a független könyvvizsgálat hatékonyságának és 

eredményességének technikai eszközét (Carpenter – Dirsmith [1993]).  A nemstatisztikai 

mintavételnek is feltétele ugyanakkor a véletlen kiválasztás, a kiválasztott mintától ugyanis 

ebben az esetben is el kell várnunk, hogy a sokaságot (adott jelenségtípust) reprezentatív 

módon jellemezzék. A reprezentativitás azt is jelzi, hogy a sokaság minden tételének esélye 

kell, hogy legyen a kiválasztásra. A tömbszerűen vett minta (block sample) a könyvvizsgálat 

módszertani megvalósulásainál általában nem engedett. Ilyen minta adódik akkor, amikor a 

kiválasztás egy adott időszak (pl. üzleti év) parciális időhorizontjain (pl. üzleti év kiválasztott 

hónapjain) alapul, megvizsgálva adott gazdálkodó egység által ezen parciális időhorizontban 

teljesülő szükséglet kielégítési folyamatában résztvevő valamennyi jelenség-előfordulást. A 

statisztikai és nemstatisztikai mintavételek könyvvizsgálati alkalmazásaival kapcsolatban 

megállapítható, hogy a mintavétel ezen két típusa közötti választást elsődlegesen 

költség/haszon megfontolások indukálják.119 Statisztikai mintavételek különösen a nagy 

terjedelmű populációknál bizonyulhat megfelelőnek. A belső ellenőrzési rendszer 

vizsgálatánál – lásd 2.5.1.2.5. pontban vázoltak – alkalmazott számítógéppel támogatott audit 

                                                 
119 Boynton – Johnson – Kell [2001] 472. old. 
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technikák esetében ugyanakkor költséghatékonysági megfontolások miatt a nemstatisztikai 

mintavétel szolgálhat alapul.120 

A nemstatisztikai mintavétel további jellemzője, hogy a könyvvizsgálati alkalmazás által 

meghatározott mintaméret és a mintaeredmények kiértékelése is szubjektív értékítéleten 

alapul. Ennek következtében a nemstatisztikai mintavételek tekintetében előfordulhat, hogy a 

mintavétel egyes jelenségtípusoknál nagyobb, míg más jelenségtípusoknál kisebb minta 

kiválasztásában zajlik, függetlenül a populációk terjedelmétől. A nemstatisztikai mintavételek 

alapján tehát előfordulhat, hogy a szükségesnél több vagy kevesebb mintáról szerzett 

bizonyíték alapján kerül valamely jelenségtípusra vonatkozó könyvvizsgálói vélemény 

megfogalmazásra. 

A statisztikai mintavétel főbb előnyei az alábbiakban határozhatók meg:121 

- A minták kiszámítása megbízható módon történik; 

- Adott matematikailag mérhető kockázat mellett a könyvvizsgálati alkalmazás részére 

lehetővé teszi a minta nagyság optimalizálását, így az alul- és túlvizsgálat is 

elkerülhető; 

- A minták eredménye a sokaságra kivetíthető, így a mintavételi kockázat explicit 

módon matematikailag elfogadott számításokkal alátámasztható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 A megállapítás természetesen nem jelenti azt, hogy a kontroll tesztek ilyetén megvalósulási formáinál a statisztikai mintavétel 

ne lenne alkalmazható. 

121 Guy – Carmichael – Whittington [2002] 7-8. old. 
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2.5.3.3. Mintavételek tipizálása a kontroll teszteknél 

 

A statisztikai és nemstatisztikai mintavétel folyamatát a 13. ábra mutatja. 

13. ábra Statisztikai és nemstatisztikai mintavétel folyamata a kontroll teszteknél 

 Nemstatisztikai mintavétel Statisztikai mintavétel 

 

Forrás: Boynton – Johnson – Kell [2001] 476-480. old. adaptálva 

A kontroll teszteknél megvalósuló mintavételeket attribútum mintavételeknek (attribute 

sampling) nevezzük. Az attribútum mintavételek – ellentétben a szubsztantív teszteknél 

alkalmazott változók mintavételétől (variables sampling) – valamely sokaságra vonatkozóan 

Könyvvizsgálati céljainak és a 
céloknak megfelelő eljárások 

meghatározása 

 
A sokaság és a minta egység 

definiálása 

Az ellenőrzés hatékony vagy 
hatástalan működésére vonatkozó 

bizonyítékok specifikálása 

 
Szakmai megítélés a mintaméret 

meghatározását illetően 

Szakmai döntés a minta 
kiválasztási módszerére 

vonatkozóan 

 
Kontroll tesztek eljárásainak 

elvégzése 

 
Minta eredményeinek értékelése 

Könyvvizsgálati céljainak és a 
céloknak megfelelő eljárások 

meghatározása 

 

 
A sokaság és a minta egység 

definiálása 

 

A tesztelt kontrollok 
hatékonyságához tartozó 

attribútumok specifikálása 

 
A mintaméret meghatározása 

 
A minta kiválasztási módszer 

meghatározása 

 
A mintavételi terv végrehajtása 

 
Minta eredményeinek értékelése 
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előírt kontrollok eltérés-rátáinak becslésére irányulnak. A változók mintavétele a vizsgált 

egység vagyonának gazdasági tartalmát képező jelenség-előfordulás(típusok)ra, illetve ezek 

eltéréseire fókuszál. 

A kontroll tesztek könyvvizsgálati céljainak, valamint a célokkal konzisztens könyvvizsgálati 

eljárások meghatározása a belső ellenőrzési rendszer hatékony működésének vizsgálatára 

irányul. A belső ellenőrzési rendszer működésének hatékonysága vizsgálható abból a 

szempontból, hogy az képes-e feltárni, azonosítani, illetve módosítani az adott gazdálkodó 

egységnél, annak szükséglet kielégítési folyamata eredményeképpen megvalósuló számviteli 

leképezési folyamat lényeges devianciáit (ti. lényegesen hibás állításokat) valamely gazdasági 

esemény(típus), illetve a belső ellenőrzési rendszer vizsgálati érdeke által meghatározott 

valamely ismérv, tulajdonság vonatkozásában. Ezen célok eléréséhez alkalmazott 

könyvvizsgálati eljárások megfogalmazására a 2.5.1. pontban leírtak szerint kerül sor. 

Nemstatisztikai mintavételeknél a populáció jellegét, valamint a minta egységét a belső 

ellenőrzési rendszer vizsgálati érdeke által meghatározott valamely ismérv, tulajdonság 

definiálja az elvégzendő könyvvizsgálati célokkal és eljárásokkal összhangban. Ennek 

illusztrálására tekintsük az adott entitás információs rendszerének általános kontroll 

feladatának végrehajtását, azon belül is adott időhorizonton az információs rendszer 

struktúrájában (annak szintjein és/vagy vetületein lásd I. fejezetben leírtak) végrehajtott 

módosítások ellenőrzését. Ebben az esetben a populációt az adott időhorizonton végrehajtott 

valamennyi módosítás képezi, a minta egysége pedig a módosítás lesz.  

A kontroll tesztek statisztikai attribútum mintavételei során a sokaság jellegét a tesztelt 

gazdasági esemény(típusok) képezik. A populáció fizikai ábrázolását a mintavételi tervnek 

megfelelően kell meghatározni. Például a realizációs folyamatban122 a gazdasági alkalmazási 

rendszer erőteréből ki- és beáramló jelenség-előfordulás rendszermozgások determinálta és a 

számviteli információs rendszerben tükröztetett gazdasági események tekintetében a 

könyvvizsgálati alkalmazás által megfogalmazott vizsgálati cél irányulhat a teljesség állítási 

ismérv teljesülésének ellenőrzésére. A sokaság ebben az esetben fenti rendszermozgásokat 

megvalósító gazdasági esemény az adott entitás realizációs folyamatában valamely 

időhorizonton, nem pedig a számviteli leképezés során tükröztetett gazdasági esemény. 

Amennyiben ugyanis csak a számviteli leképezési folyamatban megjelenő gazdasági 

események állnának a kontroll tesztek fókuszában, úgy a sokaságnak nem képeznék részét a 

                                                 
122 Realizációs folyamat = értékesítési folyamat. Bővebben lásd Malasics [2002] 329-384. old. 
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realizációs folyamatban ténylegesen résztvevő, de a számviteli információs rendszer által nem 

tükröztetett gazdasági események. 

A statisztikai sokaság méretével kapcsolatban Boynton et al. ([2001] 481. old.) kiemelik, 

hogy nem szükséges ismerni annak pontos terjedelmét, habár a relatíve kis (ti. 5000 vagy 

kevesebb) elemből álló populációk esetében a sokasági nagyságra vonatkozó megfelelő 

megközelítés szükséges. A sokaság mérete – megfelelően nagy populációt tekintve – ugyanis 

minimális hatással van, illetve egyáltalán nincs hatással a minta méretére.123  

A minta egysége lehet gazdasági esemény valamely bizonylata, jelenség-előfordulás 

rendszermozgásának számviteli információs rendszerben tükrözött helye (rekord) stb. 

Nemstatisztikai mintavételeknél szükséges azon bizonyítékok körének meghatározása, 

amelyek a belső ellenőrzés hatékony vagy elégtelen működését mutatják (pl. információs 

rendszer változtatásának dokumentációja). 

A statisztikai mintavételek esetében a gazdasági eseménytípus attribútumainak specifikálása 

szükséges a belső ellenőrzési rendszer hatékony működésének vizsgálatához minden 

végrehatásra kerülő kontroll esetében. Az attribútumokon elvégzett vizsgálat teszi lehetővé 

ugyanis valamely állítás tekintetében az ellenőrzési kockázat csökkentését. Minden egyes 

olyan attribútumhoz kell tehát, hogy tartozzon kontroll, amelynél a becsült ellenőrzési 

kockázat szintje maximum alatt van. Adott gazdálkodó egységnél a realizációs folyamat 

létezési és értékelési állításaira vonatkozóan definiálható attribútumok lehetnek például a 

következők:124 

- Realizációs folyamatot alátámasztó bizonylatok létezése (értékesítési számlák 

összehasonlítása fuvarlevelekkel, megrendelésekkel stb.); 

- Értékesítések engedélyezése (az erre jogosultsági kompetenciával rendelkező által 

került-e érvényesítésre); 

- Az értékesítési számlán szereplő ár (számításának megfelelőssége) stb. 

A mintanagyság meghatározását a nemstatisztikai és statisztikai mintavételeknél három faktor 

határozza meg: 

Tényező leírása Hatás jellege a minta méretére 

1. Annak kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túl alacsony inverz 

2. Elfogadható eltérés aránya inverz 

3. Várt sokasági eltérés aránya  direkt 

                                                 
123 Az AICPA [1983] mintavételekre vonatkozó módszertani útmutatója kiemeli, hogy 95%-os megbízhatósági szintnél, 5% 

elfogadható eltérés rátánál és 1% várható sokasági eltérés arány mellett, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 100.000 elemből álló 
sokaságnál szükséges minta rendre: 64, 87, 90, 92, 93, 93. 

124 Boynton – Johnson – Kell [2001] 482. old. 
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Az első tényező (ti. annak kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túl alacsony) a 2.5.3.1 

pontban került definiálásra és statisztikai értelemben a megbízhatósági szint 

komplementere.125 Ennek alapján pl. 95%-os megbízhatósági szint esetén 5% annak a 

valószínűsége, hogy a könyvvizsgálati alkalmazás helytelen következtetést von le arra 

vonatkozóan, hogy a mintán alapuló ellenőrzési kockázat megállapított szintje alátámasztja az 

ellenőrzési kockázat tervezett becsült szintjét arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodó egység 

belső ellenőrzési szabályrendszerének és eljárásainak működése hatékony.  

Az elfogadható eltérés aránya az ellenőrzésekből adódó eltérések azon maximális szintjét 

jelenti, amelyet a könyvvizsgálati alkalmazás még hajlandó elfogadni. Ezen mérték a kontroll 

tesztek tervezése során határozandó meg.  

Végül a könyvvizsgálati alkalmazásnak meg kell becsülnie a sokasági eltérés várható rátáját, 

amely a sokasági eltérés mértékére adható legjobb becslés kell, hogy legyen. A várt sokasági 

eltérés arányára vonatkozó becslés alapulhat korábbi időhorizont mintáiból számított 

(tényleges) eltéréseken, az aktuálisan vizsgált időhorizont ellenőrzéseinek előzetes becslésein, 

valamint előzetesen vett minta eredményein. 

 

A nemstatisztikai mintavételek és statisztikai mintavételek mintaméretének meghatározására 

vonatkozóan azonban ezen faktorok tekintetében az a különbség állapítható meg, hogy a 

nemstatisztikai esetben az a könyvvizsgálati alkalmazás saját szakmai megítélése által 

határozódik meg, addig a statisztikai mintavételeknél ún. mintaméret táblákhoz (3. táblázat) 

kötődik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Megbízhatósági szint és konfidencia szint szinonim fogalmak. Fenti tényezők tartalmi meghatározását bővebben lásd Guy – 

Carmichael – Whittington [2002] 53-56. old. 
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3. táblázat Mintaméret tábla (az 5000 mintaelemnél nagyobb sokaságok esetében) 

 5% annak a kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túl alacsony (95 %-os megbízhatósági szint) 

 Várt sokasági 

eltérés aránya (%) Elfogadható eltérés aránya 

 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

0,00 149 99 74 59 49 42 36 32 29 

0,50 * 157 117 93 78 66 58 51 46 

1,00 * * 156 93 78 66 58 51 46 

1,50 * * 192 124 103 66 58 51 46 

2,00 * * * 181 127 88 77 68 46 

2,50 * * * * 150 109 77 68 61 

3,00 * * * * 195 129 95 84 61 

4,00 * * * * * * 146 100 89 

5,00 * * * * * * * 158 116 

6,00 * * * * * * * * 179 

10% annak a kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túl alacsony (90 %-os megbízhatósági szint) 

 Várt sokasági 

eltérés aránya (%) Elfogadható eltérés aránya 

 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

0,00 114 76 57 45 38 32 28 25 22 

0,50 194 129 96 77 64 55 48 42 38 

1,00 * 176 96 77 64 55 48 42 38 

1,50 * * 132 105 64 55 48 42 38 

2,00 * * 198 132 88 75 48 42 38 

2,50 * * * 158 110 75 65 58 38 

3,00 * * * * 132 94 65 58 52 

4,00 * * * * * 149 98 73 65 

5,00 * * * * * * 160 115 78 

6,00 * * * * * * * 182 116 

Forrás: AICPA [1983] 106-107. old. adaptálva 

Mj. A * azt jelöli, hogy a mintaméret túl nagy, így a könyvvizsgálati alkalmazások számára nem költség-hatékony. 

 

A mintaméret tábla is jól illusztrálja a fentiekben definiált három tényezőnek (annak 

kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túl alacsony, az elfogadható eltérés aránya, és a várt 

sokasági eltérés aránya) minta méretére gyakorolt hatásának jellegét. A másik két tényező 

változatlanságát feltételezve ugyanis megbízhatósági szint növelése a mintanagyságot emeli, a 

elfogadható eltérés arányának növelése mérséklően hat a mintaméretre, valamint a várt 

sokasági eltérés arányának emelése fokozza a szükséges mintaméretet. A tervezett ellenőrzési 

kockázat kvalitatív értékei a tényezők alakulását az alábbiak szerint határozzák meg:126 

 

 
                                                 
126 AICPA [1983] 32. old. adaptálva. 
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Tervezett ellenőrzési kockázat Annak kockázata, hogy az 

ellenőrzési kockázat alacsony 

Elfogadható eltérés ráta 

Alacsony 5% 2%-7% 

Megfelelő 10% 6%-12% 

Magas 15% 11%-20% 

 

Az elfogadható eltérés rátával kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy azt a számviteli 

információs rendszerben azt a számviteli információs rendszerben tesztelt rekordok, a 

kapcsolódó ellenőrzési kontrollok, valamint a könyvvizsgálati alkalmazás által felállított 

célok összefüggésrendszere alapján kell meghatározni. Ennek alapján figyelembe kell venni a 

kontroll tesztek azon alapvető sajátosságát (ti. azt, hogy a kontroll tesztek vizsgálata a 

gazdasági események attribútumaira fókuszál), hogy míg az ezek keretében elvégzett 

ellenőrzési eljárások során jelentkező devianciák (eltérések) növelik a hibás állítások 

kockázatát, még nem jelentik szükségszerűen azt, hogy az adott gazdálkodó egység szükséglet 

kielégítési folyamatában megvalósuló és a számviteli leképezési folyamat szerint tükröztetett 

gazdasági esemény is hibás állításnak minősül.127  

Például adott bizonylat vonatkozásában a bizonylat jóváhagyásának (attribútum) hiánya (vagy 

nem megfelelőssége) még nem jelenti azt, hogy a bizonylat által leírni kívánt gazdasági 

esemény ne lenne valós. Ezért szükséges a kapott eltérések további kiegészítő vizsgálata a 

végrehajtásra kerülő kontroll tesztek, illetve szubsztantív tesztek felületén. 

A minta kiválasztási módszerek tekintetében statisztikai és nemstatisztikai 

mintavételeknél128értelmezhető metódusok a véletlenszám-táblákon alapuló, a rétegzett, a 

szisztematikus stb. kiválasztási módszerek.129 Ezen kiválasztási módszerek – bár a 

kiválasztások technikáiban eltérnek – alkalmazásával biztosítani lehet, hogy a minták 

véletlenszerűen, torzítatlan módon kerüljenek meghatározásra. 

A kiválasztott minta tételekre vonatkozóan ezt követően végrehajtásra kerül a kontroll tesztek 

valamely könyvvizsgálat eljárása (pl. adatteszt alkalmazása) a 2.5.1 pontban vázoltaknak 

megfelelően. 

                                                 
127 Guy – Carmichael – Whittington [2002] 55. old. 

 

128 Nemstatisztikai mintavételek esetében ezentúl értelmezhető a nem tudatos módon történő ún. ötletszerű kiválasztás 
(haphazard selection). Bővebben lásd például Guy – Carmichael – Whittington [2002] 32-33. old. 

 

129 A reprezentatív minta kiválasztási módszertani aspektusait részletesen ismerteti Guy – Carmichael – Whittington [1998] 17-
32. old. 
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A kontroll tesztek statisztikai mintavételi tervének végrehajtásakor kiemelendő, hogy az 

attribútum mintavételek két típusát különböztethetjük meg:130 

- Fix mintaméreten alapuló attribútum mintavételt (Fixed-Sample-Size Attribute 

Sampling); és a  

- Szekvenciális mintavételt (Sequential (Stop or Go) Attribute Sampling). 

A fix mintaméreten alapuló mintavétel használatára abban az esetben kerül sor, amikor a 

könyvvizsgálati alkalmazás a kontroll tesztek teljesítését a sokasági eltérésráta becslésére 

kívánja felhasználni. 

A módszer alkalmas arra, hogy adott megbízhatósági szinten, adott mintaméretnél az egyes 

mintaelemekre kapott eltérések számának függvényében határozza meg a sokaságra 

vonatkozóan az eltérések felső határát (UPL = Upper Deviation Limit). A mintaeredmények 

kiértékelése során elért UPL-mértéket ún. statisztikai minta kiértékelő táblázatok alapján 

határozzák meg a könyvvizsgálati alkalmazások (lásd 4. táblázat). 

4. táblázat Statisztikai minta kiértékelő tábla 5000-nél nagyobb mintaelemű sokaságra131 

5% annak a kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túl alacsony (95 %-os megbízhatósági szint) 

Talált eltérések aktuális száma Minta nagysága 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

25 11,3 17,6 * * * * * * * 

30 9,5 14,9 19,5 * * * * * * 

35 8,2 12,9 16,9 * * * * * * 

40 7,2 11,3 14,9 18,3 * * * * * 

45 6,4 10,1 13,3 16,3 19,2 * * * * 

50 5,8 9,1 12,1 14,8 17,4 19,9 * * * 

55 5,3 8,3 11,0 13,5 15,9 18,1 * * * 

60 4,9 7,7 10,1 12,4 14,6 16,7 18,8 * * 

65 4,5 7,1 9,4 11,5 13,5 15,5 17,4 19,3 * 

70 4,2 6,6 8,7 10,7 12,6 14,4 16,2 18,0 19,7 

75 3,9 6,2 8,2 10,0 11,8 13,5 15,2 16,9 18,4 

80 3,7 5,8 7,7 9,4 11,1 12,7 14,3 15,8 17,3 

90 3,3 5,2 6,8 8,4 9,9 11,3 12,7 14,1 15,5 

100 3,0 4,7 6,2 7,6 8,9 10,2 11,5 12,7 14,0 

125 2,4 3,7 4,9 6,1 7,2 8,2 9,3 10,3 11,3 

150 2,0 3,1 4,1 5,1 6,0 6,9 7,7 8,6 9,4 

200 1,5 2,3 3,1 3,8 4,5 5,2 5,8 6,5 7,1 

Forrás: AICPA [1983] 108-109. old. adaptálva, * 20% fölötti arányt jelent. 

                                                 
130 Guy – Carmichael – Whittington [2002] 43-90. old. 

131 A tábla a binomiális eloszláson alapul, és elsősorban visszatevéses mintavételnél alkalmazandó. Alkalmas ugyanakkor 
visszatevés nélküli helyzetekre is, melynek következtében valós, de konzervatívabb eredményeket adnak. Bővebben lásd Guy 
– Carmichael – Whittington [2002] 56. old. 
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A 3. és 4. számú táblákkal kapcsolatban tegyük fel, hogy az elvégzendő kontroll tesztre vonatkozóan 6%-os 

elfogadható eltérés, 1%-os sokasági eltérés aránnyal számolunk 95 %-os szignifikancia szint mellett. Ezen 

faktorok 78 elemű minta vizsgálatát igénylik a 3. tábla alapján. A 4. táblázat teljesített UPL mértékét ezen a 

mintaelemek kiértékelése következtében kapott eltérések függvényében pl. 0, 1, 2, és 5 eltérés esetén rendre 3,9; 

6,2; 8,2; és 13,5 értékben határozhatjuk meg (ld. 75 mintaelem számú sort). Miután 6%-os az elfogadható eltérés 

(=elfogadható UPL) aránya, ezért a 78 elemű mintában kapott 2-nél nagyobb eltérés esetén azon következtetés 

vonható le, hogy ezen kontroll nem lesz elégséges az ellenőrzési kockázat tervezett becsült szintjének 

igazolására.  

A szekvenciális mintavételt abban az esetben használják, amikor a könyvvizsgálati 

alkalmazásnak nincs ésszerű becslése a várható eltérés ráta meghatározására. Ezen mintavétel 

típust kerül alkalmazásra akkor, amikor a várt eltérés relatíve alacsony vagy zérus.  

Szekvenciális mintavétel esetében a minta különböző lépések során határozódik meg, mely 

lépések a megelőző lépés eredménye alapján adódnak. A mintavétel lépése nem folytatódik 

tovább, amennyiben a könyvvizsgálati alkalmazás zérus vagy az előre meghatározott eltérés 

előfordulást találja a mintaelemek kiértékelésének következtében.  

Szekvenciális mintavételek alkalmazása két faktor meghatározását igényli: 

1. Annak kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túlságosan alacsony; 

2. Elfogadható eltérés ráta (elfogadható UPL). 

Az 5. táblázat nulla várt eltérés szám mellett, fenti faktorok függvényeként határozza meg a 

minimálisan szükséges mintaméretet: 

5. táblázat Minimálisan szükséges mintaméret nulla várt eltérés szám mellett 

Szükséges mintaméret annak kockázatán alapulva, hogy az ellenőrzési kockázat túlságosan alacsony Elfogadható eltérés 

ráta 

 

10% 5% 2,5% 

10% 24 30 37 

9% 27 34 42 

8% 30 38 47 

7% 35 43 53 

6% 40 50 62 

5% 48 60 74 

4% 60 75 93 

3% 80 100 124 

2% 120 150 285 

1% 240 300 370 

Forrás: Guy – Carmichael – Whittington [1998] 52. old. 

 

A 6. táblázat tartalmazza a szekvenciális attribútum mintavétel döntési tábláját: 
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6. táblázat Sokasági eltérés ráta UPL meghatározása a minta eredményeken alapulva132 

Annak kockázata, hogy az ellenőrzési kockázat túlságosan alacsony  

Eltérések száma 

 

 

10% 

 

5% 

 

2,5% 

0 2,4 3,0 3,7 

1 3,9 4,8 5,6 

2 5,4 6,3 7,3 

3 6,7 7,8 8,8 

4 8,0 9,2 10,3 

5 9,3 10,6 11,7 

6 10,6 11,9 13,1 

7 11,8 13,2 14,5 

8 13,0 14,5 15,8 

9 14,3 16,0 17,1 

… … … … 

Forrás: Guy – Carmichael – Whittington [1998] 52. old. bemutatott döntési táblázata, adaptálva. 

 

Az 5. táblázatból 4%-os elfogadható eltérés ráta és 5% azon kockázat, hogy az ellenőrzési kockázat túl alacsony 

mellett adódó mintaméret 75. A minta kiértékelése következtében talált eltérés 1. A 6. táblázat alapján a minta 

által teljesített UPL szintje 6,4% (=4,8%/75). Tekintettel arra, hogy ezen teljesített UPL szint meghaladja a 4%-

os elfogadható eltérés szintjét, a mintavétel lépését szükséges tovább folytatni. Emiatt további 45 addicionális 

mintaelem vizsgálata szükséges ((4,8%/0,04=120) és (120-75=45)). Amennyiben ezen 45 pótlólagos mintában 

nulla az eltérés, akkor megállunk a további mintavétellel és rögzítjük, hogy 95% annak a valószínűsége, hogy a 

sokasági eltérés aránya nem nagyobb, mint 4%. 

 

A kontroll tesztekre vonatkozó fenti módszertani megoldások a gazdasági eseménytípusok 

attribútumaira vonatkozóan a sokasági eltérés meghatározására induktív becslést adnak. Ezen 

attribútumokhoz kapcsolódó becslések alapján kerül meghatározásra a belső ellenőrzési 

rendszer működésének hatékonysága. A könyvvizsgálati alkalmazások tekintetében 

ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy a kontroll tesztek fókuszpontjában a vizsgált gazdálkodó 

egység szükséglet kielégítési folyamata által determinált gazdasági esemény attribútum 

eltérések minőségi aspektusai kell, hogy álljanak. Más szóval a feltárt devianciáknak a 

gazdasági alkalmazási rendszer vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások adott állítási 

ismérveire gyakorolt hatásának megállapítása szükséges, hogy determinálja a kontroll tesztek 

elvégzését. 

 

                                                 
132 A tábla visszatevéses mintavételen alapul, de alkalmazható visszatevés nélküli mintavételeknél is. A táblázat helyes 

alkalmazására előírható további feltételek, hogy a sokaság mérete 1000-nél nagyobb, a minta méret 20-nál nagyobb, a minta 
sokaságra vetített aránya 10%-nál kisebb, a becsült sokasági eltérés ráta 20%-nál alacsonyabb legyen. 



 93 

2.5.3.4. Mintavételi típusok a könyvvizsgálat szubsztantív tesztjeinél 

 

A szubsztantív tesztek statisztikai módszertani megoldásainak középpontjában a gazdálkodó 

egység vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások, illetve ezek aggregátumai 

(jelenségtípusok) gazdasági tartalma áll. A könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásainak 

színterén két (statisztikai) mintavételi típus jelenik meg:133 

- Valószínűségi méretarányos mintavétel (PPS = Probability-Proportional-to-Size 

Sampling); és a 

- Változók mintavétele (Variables Sampling). 

 

Boynton et al. ([2001] 507. old.) kiemelik, hogy a két mintavételi megközelítés közötti 

alapvető különbség, hogy míg a PPS mintavétel az attribútum mintavétel elméletén alapul, 

addig a változók mintavételének alapját a normális eloszlás elméleti síkja képezi. A 

könyvvizsgálat gyakorlati alkalmazásainak megvalósulásainál a PPS mintavétel választása 

megfelelőnek bizonyulhat abban az esetben, ha a könyvvizsgálati alkalmazás a sokaság 

gazdasági tartalmára vonatkozóan vagy nem vár hibás állítást vagy azok csekély mértékű 

túlértékelését várja és a mintavétel megkezdésekor a sokaság elemeinek száma nem ismert. 

A szubsztantív tesztek mintavételi aspektusainak bemutatásánál fontos szerepet játszanak a 

2.5.3.1 pontban (12. ábra) vázolt mintavételi hibák. 

 

2.5.3.4.1. Valószínűségi méretarányos mintavétel (PPS) módszertani jellemzői 

 

PPS mintavételek során a mintaelemek kiértékelését követően az alábbi következtetés vonható 

le: „a mintaelemekből származó bizonyítékok alapján x% annak a megbízhatósági szintje, 

hogy a hibás állítások gazdasági tartalma nem haladja meg az y értéket” (ahol az y érték a 

minta eredményén alapul).134 

A PPS mintavételek folyamatát formailag az attribútum mintavételek lépéseivel analóg, 

tartalmi meghatározottságát tekintve attól eltérő alábbi lépések jellemzik: 

- A mintavételi terv céljainak meghatározása; 

- A sokaság és a mintavételi egység definiálása; 

- A mintaméret kiszámítása; 

                                                 
133 A szubsztantív teszteknél is értelmezhető természetesen a nemstatisztikai mintavétel. Ennek ismeretelméleti aspektusait 

tartalmazza pl. Boynton – Johnson – Kell [2001] 537-540. old. 

134 Guy – Carmichael – Whittington [2002] 194. old. 
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- Adott statisztikai kiválasztási módszer meghatározása a mintavételhez; 

- A mintavételi terv végrehajtása; végül 

- A minta eredményeinek értékelése. 

A mintavételi terv célja olyan megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékok megszerzése, amelyek 

– adott szignifikancia szint mellett – alkalmasak azon vélemény alátámasztására, hogy a 

gazdálkodó egység adott bizonylatának felületén tükrözött és annak vagyontartalmát képező – 

a társadalmi gazdasági alakulat adott értékelési szempontrendszere alapján értékelt – jelenség-

előfordulások mentesek a lényegesen hibás állításoktól. A mintavételi terv célrendszerét 

mindig az adott bizonylati kép sajátosságainak figyelembevételével kell meghatározni. A 

sokaságot az adott gazdálkodó egység vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások, illetve 

azok aggregátumai (jelenségtípusok) képezik. A mintavétel egysége nem lehet más, mint a 

jelenség-előfordulások gazdasági tartalmának egysége (pl. Ft). A PPS-mintaméret 

meghatározását az alábbi képlet írja le: 

n = 
( )EFAMTM

RFBV

⋅−

⋅
, ahol 

BV = a gazdasági alkalmazási rendszer számviteli leképezési folyamata alapján kimutatott 

jelenségtípus gazdasági tartalma, 

RF = megbízhatósági tényező a helytelen elutasítás kockázatának kikötése mellett, 

TM = elfogadható hiba, 

AM = várható hiba, 

EF = expanziós tényező. 

A könyvvizsgálat módszertani útmutatói (AICPA [1983]) az RF és EF tényezőkre a 7. és 8. 

táblázatban szereplő alábbi értékeket adják: 

7. táblázat  Megbízhatósági tényező (RF) értékeinek meghatározása 

Helytelen elfogadás kockázata Túlértékelés miatti 

hibás állítások 

száma 

 

1% 

 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

30% 

 

37% 

 

50% 

0 4,61 3,00 2,31 1,90 1,61 1,39 1,21 1,00 0,70 

1 6,64 4,75 3,89 3,38 3,00 2,70 2,44 2,14 1,68 

2 8,41 6,30 5,33 4,72 4,28 3,93 3,62 3,25 2,68 

3 10,05 7,76 6,69 6,02 5,52 5,11 4,77 4,34 3,68 

… … … … … … … … … … 

Forrás: AICPA [1983] 117. old. adaptálva 
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8. táblázat Expanziós tényező (EF) értékeinek meghatározása 

Expanziós tényező (EF) értékeinek meghatározása 

Helytelen elfogadás kockázata  

1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 37% 50% 

Expanziós tényező  1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,25 1,2 1,15 1,0 

Forrás: AICPA [1983] 118. old. adaptálva 

Az elfogadható hiba tényezőt – a 2.3 pontban leírtak figyelembevételével – a könyvvizsgálati 

alkalmazások a lényegesség értékéhez kötik. A PPS mintavétel ebből adódóan lehetőséget ad 

a vizsgált jelenségtípusok aggregátumai vonatkozásában annak explicit kifejezésére, hogy a 

gazdasági alkalmazási rendszer adott bizonylatának felületén jelennek-e meg hibás állítások. 

A PPS mintavételek közvetlenül nem igénylik a helytelen elutasítás kockázatának (lásd 11. 

ábra) explicit meghatározását. Boynton et al. ([2001] 511. old.) ugyanakkor kiemelik, hogy a 

várható hiba tényezőjének megadásakor ezen kockázat indirekt módon kifejezésre kerül, mert 

a várható hiba inverz kapcsolatban áll a helytelen elutasítás kockázatával. A várható hiba 

meghatározása a gazdálkodó egységre vonatkozó előzetes szakmai értékítélet alapján történik. 

Azt is látni kell ugyanakkor, hogy az indokolatlanul magasan meghatározott várható hiba 

értéke szükségtelenül nagy mintát eredményez.  

A PPS mintavétel bemutatására legyen BV = 500.000 Ft; TM = 50.000 Ft; AM = 3.000 Ft; RF = 3,0, EF = 1,6. 

(megbízhatósági szint 95%, emiatt a helytelen elfogadás kockázata = 5%). 

Ezen tényezőkből meghatározható mintaméret: 

n = 
( )6,1000.3000.50

0,3000.500

⋅−

⋅

FtFt

Ft
≈ 33. 

Ezt követően a minta intervallumát határozzuk meg: 

SI = 
n

BV
 ≈ 15.152 Ft. 

Adott szelekciós metódus alapján megtörténik a mintaelemek kiválasztása: 

Jelenség-előfordulás elsődleges kulcsa BV (Ft) Kumulált BV (Ft) Kiválasztási intervallum (Ft) Kiválasztott elemek (Ft) 

Y001 3.874 3.874 RND START:1354.000  

Y002 16.932 20.806 4.000+15.152=19.152 16.932 

Y003 9.321 30.127   

Y004 12.523 42.650 19.152+15.152=34.304 12.523 

Y005 8.920 51.570 34.304+15.152=49.456 8.920 

Y006 7.642 59.212   

Y007 12.754 71.966 49.456+15.152=64.608 12.754 

… … … … … 

GAZDASÁGI TARTALOM ÖSSZESEN: 500.000    

Forrás: saját számítás 

                                                 
135 RND START a véletlenszerű kiválasztás kezdőpontját jelöli. 
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A mintaelemek kiértékelését követően a könyvvizsgálati alkalmazásoknak meg kell 

határozniuk az ún. hibás állítások felső szintjét (UML = upper misstatement limit) a minta 

adataiból és össze kell, hogy hasonlítsa azt a mintatervre vonatkozóan meghatározott 

elfogadható hibás állítások (TM = tolerable misstatement) mértékével.  

Amennyiben UML≤TM, akkor a minta eredményei alátámasztják példánkban szereplő azon következtetést, hogy 

„a mintaelemekből származó bizonyítékok alapján 95% annak a megbízhatósági szintje, hogy a hibás állítások 

gazdasági tartalma nem haladja meg az 50.000 Ft értéket”. 

A hibás állítások felső szintjét (UML) két tényező összege határozza meg: 

ASRPMUML += , ahol 

PM = sokaságra vetített összes hibás állítás, 

ASR = figyelembe vehető mintavételi kockázat. 

A PPS mintavételeknél UML értékét (így azok tényezőit is) általában nem százalékban, 

hanem adott pénznemben fejezik ki. 

A továbbiakban az UML számítását az határozza meg, hogy a mintaelemek tekintetében 

adódott-e hiba: 

 

A) eset: A minta nem tartalmaz hibát 

Amennyiben a mintaelemek kiértékelését követően a minta nem tartalmaz hibát, akkor PM 

értéke zérus. ASR faktor pénznemben kifejezett értékét zérus hibánál meghatározó 

komponens (BP = Basic Precision) a megbízhatósági tényező (RF) és a mintavétel 

intervallumának (SI) szorzataként határozható meg, azaz 

SIRFBP ⋅=  . 

 

Mindez példánkban 3,0 · 15.152 Ft = 45.456 Ft-os értéket adja, mely kisebb, mint TM (50.000 Ft) összege. A 

minta eredményei alátámasztják példánkban szereplő azon következtetést, hogy „a mintaelemekből származó 

bizonyítékok alapján 95% annak a megbízhatósági szintje, hogy a hibás állítások gazdasági tartalma nem haladja 

meg az 50.000 Ft értéket”. 

 

B) eset: A minta tartalmaz hibát 

Amennyiben a mintaelemek tekintetében hiba fordul elő, akkor az UML mindkét tényezője 

meghatározandó az alábbiak szerint: 

A sokaságra kivetített hibás állítások meghatározásához első lépésben meg kell adni a 

mintában szereplő a vizsgált entitás számviteli leképezési folyamata alapján kimutatott hibás 

jelenség-előfordulások gazdasági tartalmát (BV), amely hibák a gazdasági tartalom 
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túlértékeléséből136 származtak, valamint ezen mintaelemekre a könyvvizsgálati alkalmazás 

által megállapított gazdasági tartalmat (AV). 

A PM nagyságának meghatározása tekintetében az alábbi szabályrendszert szükséges 

figyelembe vennie a könyvvizsgálati alkalmazásoknak: 

- Abban az esetben, amikor a mintában szereplő a gazdálkodó egység számviteli 

leképezési folyamata alapján hibásan kimutatott jelenség-előfordulások gazdasági 

tartalma (BV) nagyobb vagy egyenlő a minta intervallumánál (SI), akkor a kivetített 

hibás állítások összege a BV és AV különbsége; 

- Abban az esetben, amikor a vizsgált entitás számviteli leképezési folyamata alapján 

hibásan kimutatott jelenség-előfordulások gazdasági tartalma (BV) kisebb a minta 

intervallumánál (SI), akkor a kivetített hibás állítások értéke a minta intervallumának 

és a hibás állítás (BV-AV) összegének BV-hez viszonyított aránya. 

 

Példánkban a PM - faktor tehát a következőképpen határozható meg: 

Mintában szereplő 

GAR által hibásan 

kimutatott jelenség-

előfordulás gazdasági 

tartalma (BV) 

Ft 

Hibásan kimutatott 

jelenség-előfordulásra a 

könyvvizsgálati 

alkalmazás által adott 

gazdasági tartalom (AV) 

Ft 

 

Hiba BV-hez viszonyított 

aránya TP= (BV-AV)/BV 

vagy N/A 

% vagy N/A 

 

Kivetített minta 

intervallum (SI) 

15.152 Ft vagy N/A 

 

Kivetített hibás állítás 

(TP X SI) vagy 

(BV – AV)  

Ft 

7.591 7.189 5 15.152 758 

16.892 15.951 N/A N/A 941 

6.792 6.212 9 15.152 1.364 

8.932 8.876 1 15.152 152 

15.698 15.100 N/A N/A 598 

Össz: 55.905 53.328   3.813 

Forrás: saját számítás 

Példánkat folytatva a mintaelemek elvégzett értékelése alapján megállapított eltérés 2.577 Ft (55.905 Ft-53.328 

Ft), míg a sokaságra kivetített hiba (PM) értéke 3.813 Ft. 

A figyelembe vehető mintavételi kockázat meghatározása hiba esetén két komponensből 

tevődik össze:  

IABPASR += , ahol 

BP = a zérus hibánál meghatározott ASR-érték, 

IA = növekedési tényező. 

A példánkban a BP értéke a zérus hibánál számított összeg, azaz 45.456 Ft. 

A növekedési taggal (IA) kapcsolatban két szempontot szükséges kiemelni: 

                                                 
136 A jelenség-előfordulások gazdasági tartalmának alulértékeléséből adódó hibák esetén a PPS mintavétel nem megfelelő 

módszertan. Ld. PPS mintavétel alkalmazhatóságát leíró feltételrendszert a korábban leírtak alapján. 
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- IA összegének meghatározásához egyrészt felhasználjuk az adott helytelen elfogadás 

kockázati szintnél meghatározott megbízhatósági faktor (RF) értékeit a 7. tábla 

adatainak alapján; 

- A hibák értékeit azok csökkenő sorrendjében rangsoroljuk; 

- Figyelmen kívül hagyjuk azon hibás jelenség-előfordulás gazdasági tartalmakat, 

amelyek meghaladják a minta intervallumot (SI) vagy egyenlők azzal.137 

Példánkban a 7. táblázat adatait felhasználva 5% helytelen elfogadás kockázatának szintjénél 

az alábbiak állapíthatók meg: 

Túlértékelés miatti hibás 

állítások száma 

Megbízhatósági faktor (RF) RF növekedése 1-RF növekedése 

0 3,00 - - 

1 4,75 1,75 0,75 

2 6,30 1,55 0,55 

3 7,76 1,46 0,46 

 

Ezek alapján meghatározható az IA az alábbiak szerint: 

Kivetített hibák csökkenő sorrendben (Ft) 1-RF növekedése IA (Ft) 

1.364 0,75 1.023 

758 0,55 417 

152 0,46 70 

 Összesen: 1.510 

Forrás: saját számítás 

 

Végül példánkban meghatározható UML összege: 

ASRPMUML +=  = 3.813 Ft + 45.456 Ft + 1.510 Ft = 50.779 Ft. 

Tekintve, hogy UML összege meghaladja az elfogadható hiba (TM) 50.000 Ft-os összegét, ennek hatására nem 

vonható le azon következtetés, hogy „a mintaelemekből származó bizonyítékok alapján 95% annak a 

megbízhatósági szintje, hogy a hibás állítások gazdasági tartalma nem haladja meg az 50.000 Ft értéket”. 

Ebben az esetben az adott populációra vonatkozóan pótlólagos mintavételre, vagy egyéb alternatív eljárások 

(egyéb szubsztantív tesztek) elvégzésére van szükség. 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Boynton - Johnson - Kell ([2001] 516. old.) ezen szemponthoz kapcsolódóan kiemeli ugyanis, hogy a mintavételi 

intervallumot meghaladó hibás jelenség-előfordulás gazdasági tartalmak az ASR-t jellemző könyvvizsgálati kockázathoz nem 
kapcsolhatók. 
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A PPS mintavétel alkalmazásának előnyei és hátrányai az alábbiakban emelhetők ki:138 

Főbb előnyök: 

- PPS mintavétel segítségével – módszertanából adódóan – jelentősebb hibák nagyobb 

számban feltárhatók; 

- PPS mintavételek használata egyszerűbb, mint a változók mintavételeinek 

végrehajtása; 

- Különböző jelenségtípusok együttes vizsgálatára is alkalmas a mintavételi egysége (pl. 

Ft) miatt; 

- Amennyiben nem vagy csak kevés a várható hiba, akkor a PPS mintavétel a klasszikus 

változók mintavételéhez viszonyítva általában kisebb méretű mintát eredményez; 

- PPS mintavételek automatikusan rétegzett mintát eredményeznek, mert a jelenség-

előfordulások gazdasági tartalmuk alapján arányosan kerülnek kiválasztásra; 

- A mintaméret kiszámítása, illetve a minta eredményeinek értékelése és kivetítése 

egyszerűen, táblázatok segítségével megtörténik; 

Főbb hátrányok: 

- A mintavétel ezen típusa azt feltételezést tartalmazza, hogy valamely mintavételi elem 

(ti. jelenség-előfordulás) könyvvizsgálati alkalmazás értékítélete szerint adott 

gazdasági tartalma nem lehet kevesebb, mint nulla; vagy nagyobb, mint a gazdasági 

alkalmazási rendszer értékítélete szerint kifejezett gazdasági tartalom, a jelenség-

előfordulás alulértékelése esetén ugyanis a módszer nem alkalmazható, illetve 

speciális megfontolást igényel; 

- A PPS módszer túlértékelheti az ASR mértékét, melynek következtében a 

jelenségtípus gazdasági alkalmazási rendszer által tükröztetett – és adott esetben 

lényegesen hibás állításokat nem tartalmazó – gazdasági tartalmát a könyvvizsgálati 

alkalmazás hajlamos sokkal könnyebben visszautasítani; 

- Ahogyan a várt hibás állítások száma nő, úgy nő a megfelelő mintaméret is, ennek 

következtében a klasszikus változó mintavételhez képest a PPS módszer nagyobb 

mintanagyságot is eredményezhet. 

 

 

 

 

                                                 
138 AICPA [1983] 68-69. old. 
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2.5.3.4.2.  A változók mintavételének módszertani jellemzői 

 

A változók mintavételének módszerét a jelenségtípusokra vonatkozó gazdasági tartalmának 

becslésére használjuk, ennek kapcsán az alábbi becslési típusokat különböztethetjük meg:139 

- Átlagbecslés; 

- Differencia becslés; 

- Arány becslés. 

Változók mintavételének adott módszere használható abban az esetben, ha a gazdálkodó 

egység vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások számviteli leképezési folyamat által 

megjelenített gazdasági tartalmára vonatkozóan annak alul- vagy túlértékelése is várható; 

továbbá mindazon esetekben, amikor a PPS mintavétel nem bizonyul megfelelőnek.  

A mintavétel módszertani jellemzőit leíró szakirodalmak (pl. AICPA [1983] 90-91. old.) 

kiemelik, hogy fenti becslési típusok választásánál az alábbi körülményeket szükséges 

figyelembe venni: 

- A rétegzés alkalmazása jelentősen csökkentheti a mintaméretet az átlagbecsléseknél, 

de nincs lényeges hatása a differencia- vagy az aránybecslés végrehajtása esetén; 

- A gazdálkodó egység és könyvvizsgálat által a jelenség-előfordulások gazdasági 

tartalmára vonatkozóan kifejezett értékítéletek (ti. AV és BV) közötti különbségeknek 

minimális számban létezniük kell a mintában a differencia-, illetve aránybecslések 

elvégzésekor; 

- BV tulajdonságértékek minden egyes mintaelemre vonatkozóan rendelkezésre kell, 

hogy álljanak a differencia- vagy aránybecslések esetén. 

Az átlag becslés valamennyi mintaelemre vonatkozóan tartalmazza a jelenség-előfordulások 

gazdasági tartalmára vonatkozóan kifejezett könyvvizsgálati értékítéleteket (AV). Ezen AV 

értékek átlaga kerül ezt követően kiszámításra és a sokaság eleminek számával szorozva az 

adott jelenségtípus (mint populáció) gazdasági tartalma kerül becslésre. A minta értékelésénél 

a figyelembe vehető mintavételi kockázat (ASR) tényező is felhasználásra kerül. 

A mintavételi terv céljaként határozható meg a jelenségtípusokra vonatkozóan olyan 

megfelelő bizonyítékok megszerzését, amelyek alátámasztják, hogy a vizsgált entitás által a 

számviteli leképezési folyamat során tükröztetett jelenségtípus gazdasági tartalom mentes a 

lényegesen hibás állításoktól. 

                                                 
139 A változók mintavételének módszertani jellemzői a dolgozatban az átlagbecsléssel kapcsolatban kerülnek bemutatásra. 

Differencia-, illetve aránybecslésre vonatkozóan bővebben lásd Guy – Carmichael – Whittington [1998] 87-93. old. 
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A sokaságot az adott gazdálkodó egység vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások, 

illetve azok aggregátumai (jelenségtípusok) képezik. A mintavétel egységét a mintavételi terv 

céljával összhangban és az alkalmazásra kerülő könyvvizsgálati eljárásokkal összhangban kell 

kialakítani, mely lehet a jelenség-előfordulások gazdasági tartalmának egysége (pl. Ft) vagy 

egyéb meghatározott egység (pl. jelenségtípus neve stb.). 

A mintaméret meghatározásához az alábbi tényezőket szükséges meghatározni: 

- Sokaság mérete; 

- Becsült sokasági szórás; 

- Elfogadható hiba (TM); 

- Helytelen elutasítás kockázata; 

- Helytelen elfogadás kockázata; 

- Figyelembe vehető mintavételi kockázat (ASR). 

A sokaság méretére vonatkozóan pontos ismerettel szükséges rendelkezni, miután ezen 

tényező megjelenik mind a mintaméret, mind pedig minta eredményének meghatározásában. 

A becsült sokasági szórás (SD) értéke a következőképpen határozható meg: 

SD = 
1

1

22

−

−∑
=

n

xnx
n

j
j

, ahol 

xj = az egyedi mintatételre vonatkozóan meghatározott AV, 

=x  a mintaelemek AV értékeinek átlaga, 

n = mintaelemek száma. 

 

Helytelen elfogadás és a helytelen elutasítás kockázatának jellemzői 

A mintavételi kockázatokat a 2.5.3.1. pont 11. ábrája tartalmazza. 

Helytelen elfogadás kockázata (béta kockázat) azt mutatja, hogy a számviteli információs 

rendszer által a vizsgált entitás vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások tekintetében 

lényegesen hibás állítások tükröztetése esetén mennyi annak a valószínűsége, hogy a 

könyvvizsgálati alkalmazások során azok elfogadásra kerülnek. A béta kockázat tehát annak 

valószínűségét mutatja, hogy a könyvvizsgálati alkalmazások során nyert bizonyítékoknak 

sikerül alátámasztaniuk a valóságban a lényegesen hibás gazdasági tartalmakból eredő 

lényegesen hibás állítások hiányát. 

A mintavételi kockázatok másik aspektusa a helytelen elutasítás kockázata. Helytelen 

elutasítás kockázata (alfa kockázat) azt mutatja, hogy a számviteli információs rendszer által a 

gazdálkodó egység vagyontartalmát alkotó jelenség-előfordulások tekintetében lényegesen 
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nem hibás állítások tükröztetése esetén mennyi annak a valószínűsége, hogy a könyvvizsgálati 

alkalmazások során azok elutasításra kerülnek. Az alfa kockázat tehát annak valószínűségét 

mutatja, hogy a könyvvizsgálati alkalmazások során nyert bizonyítékoknak nem sikerül 

alátámasztaniuk a valóságban helyes (lényegesen nem hibás) gazdasági tartalmakat. Az alfa 

kockázat ezáltal a megbízhatósági szint komplementere, mértéke a gyakorlati alkalmazások 

során 5% vagy annál alacsonyabb. 

A változók mintaméretében szerepet játszó ún. UR kockázati koefficiens értékét az alfa 

kockázat függvényében a standard normális eloszlásfüggvényből számíthatjuk,140melynek 

kiemelt értékei az alábbiak: 

 

 Alfa kockázat UR 

 0,01 2,58 

 0,05 1,96 

 0,10 1,64  

 

Guy et al. ([2002] 145. old.) ugyanakkor kiemelik, hogy könyvvizsgálati alkalmazások elsődlegesen a béta 

kockázatra fókuszálnak. Ennek oka, hogy béta kockázat esetén (ti. „elfogadás, amikor az hibás”) – ellentétben az 

alfa kockázattal – a vizsgált gazdálkodó egység nem érdekelt pótlólagos bizonyítékok nyújtásában, vagy a 

mintaméret növelésének kezdeményezésében.  

 

A béta kockázat emiatt annak a kockázatát is jelenti, hogy a számviteli információs rendszer a 

számviteli leképezési folyamata által nem felel meg az objektív tükröztetési követelménynek, 

azaz a könyvvizsgálati alkalmazás ítélete során hozott elfogadás, az egyes érdekhordozói 

érdekek torzulását is eredményezheti, amely ellentétes az I. fejezetben vázolt feltétellel. 

Figyelembe vehető mintavételi kockázat (ASR) tervezett (elvárt) értékét a változók 

mintavétele során is szükséges kiszámítani az alábbi képlet szerint: 

TMRA ⋅=  , ahol 

A = figyelembe vehető mintavételi kockázat tervezett (elvárt) értéke, 

R = figyelembe vehető mintavételi kockázat tervezett (elvárt) értékének elfogadható hibához 

viszonyított aránya, 

TM = elfogadható hiba. 

R - faktor értékét alfa és béta kockázat együttesen határozza meg a 9. táblázat szerint: 

 

                                                 
140 A standard normális eloszlású változók eloszlásfüggvényének értékeit lásd például Hunyadi – Mundruczó – Vita [1997] 824. 

old. Ezen értékekből határozható meg UR. 
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9. táblázat R –faktor értékeinek meghatározása alfa és béta kockázat mellett 

Béta kockázat értékei Alfa kockázat értékei 

 0,20 0,10 0,05 0,01 

0,01 0,355 0,413 0,457 0,525 

0,025 0,395 0,456 0,500 0,568 

0,05 0,437 0,500 0,543 0,609 

0,075 0,471 0,532 0,576 0,641 

0,10 0,500 0,561 0,605 0,668 

0,15 0,511 0,612 0,653 0,712 

0,20 0,603 0,661 0,700 0,753 

0,25 0,653 0,708 0,742 0,791 

0,30 0,707 0,756 0,787 0,829 

Forrás: AICPA [1983] 115. old. adaptálva 

 

A figyelembe vehető mintavételi kockázat tervezett (elvárt) értének meghatározásához adott gazdálkodó 

egységre tegyük fel, hogy a vizsgálni kívánt sokaság (jelenségtípus) gazdasági tartalma 725.000 Ft, terjedelme 

2000 mintaelem (az adott sokaság ugyanakkor homogén típusú, rétegzésre nincs szükség), a helytelen elutasítás 

alfa kockázata 5 % (azaz a megbízhatósági szint 95%), míg béta kockázat szintje 10%, míg az előzetesen vett 

minta alapján becsült sokasági szórás értéke (SD) 100 Ft. Az elfogadható hiba (TM) összege 50.000 Ft.  A 

táblázatból adódóan a figyelembe vehető mintavételi kockázat értéke 0,605·50.000 Ft = 30.250 Ft. 

 

Ezek után meghatározható a mintaméret:141 

2






 ⋅⋅
=

A

NSDU
n R , ahol 

n = mintaméret, 

N = sokaság mérete, 

UR = kockázati koefficiens, 

SD = becsült sokasági szórás, 

A =  figyelembe vehető mintavételi kockázat tervezett (elvárt) értéke. 

Példánkban a szükséges mintaméret:  

2

250.30

000.210096,1





 ⋅⋅
=

Ft

Ft
n ≈ 168 

 

                                                 
141 Rétegzett minta módszertani leírására bővebben lásd például Guy – Carmichael – Whittington [1998] 83-87. old. 
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Amennyiben visszatevés nélküli a mintavétel, és a mintaméret (n) sokasághoz viszonyított 

aránya meghaladja az 5%-ot, akkor az ún. korrigált mintaméret kiszámítása a következő: 

N

n
n

n
+

=

1
' . 

Példánkban n/N hányados értéke 8,4 %, azaz a korrigált mintaméret: 

2000
168

1

168
'

+

=n  ≈ 155. 

 

A mintaméret meghatározását követően megtörténik a minta tételeinek kiválasztása, illetve 

elvégzésre kerülnek a könyvvizsgálati eljárások a kiválasztott mintaelemeknél. A szubsztantív 

tesztek elvégzése során a könyvvizsgálati alkalmazások elvégzik az egyes mintaelemek 

kiértékelését, külön-külön meghatározva azok gazdasági tartalmát (AV). A mintaelemek 

tekintetében kapott AV értékek átlaga alapján kerül meghatározásra a becsült sokasági érték 

az alábbiak szerint: 

A teljes minta átlagra számított sokasági érték: 

n

AV
x ∑

=  

Példánkban a megvizsgált 155 kiválasztott elemre vonatkozóan a könyvvizsgálati alkalmazás által adott 

értékítélet alapján a mintaelemek együttes gazdasági tartalma (AV) legyen 54.250 Ft, emiatt a minta átlaga 350 

Ft, míg a mintaelemek AV értékeire megállapított szórás (SD) 90 Ft. 

 

A becsült sokasági értékek így az alábbi egyenlet szerint: 

NxEAV ⋅=  

Példánkban az adott jelenségtípus (mint sokaság) becsült – könyvvizsgálati alkalmazás által kifejezett értékítélet 

szerinti – gazdasági tartalma: EAV = 350 Ft·2.000 = 700.000 Ft. 

 

Meghatározásra kerül a teljesített142pontosság (A’) értéke: 

A’ = N
n

SD
U R ⋅⋅

'
, vagy 

korrigált mintaméretnél (n’): 

A’ = 
N

n
N

n

SD
U R

'
1

'
−⋅⋅ , ahol 

                                                 
142 Másképpen fogalmazva a minta által teljesített figyelembe vehető mintavételi kockázat (ASR) szintjét jelenti. 
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Példánkat folytatva a teljesített pontosság értéke a korrigált mintaelem szám alapján: 

A’ = 
000.2

155
1000.2

155

90
96,1 −⋅⋅

Ft
 = 27.204 Ft. 

 

A továbbiakban meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenségtípus adott entitás értékítélete szerint 

meghatározott gazdasági tartalma (BV) a becsült sokasági érték (EAV) és a teljesített 

pontosság (A’) által meghatározott ún. döntési intervallumba esik-e. 

Példánk alapján megállapítható, hogy BV = 725.000 Ft gazdasági tartalom a döntési intervallum: 700.000 Ft ± 

27.204 Ft határain belül esik, ezáltal a mintaelemek – adott béta kockázat mellett – alátámasztják azt a 

következtetést, hogy a jelenségtípus gazdálkodó egység által a számviteli leképezési folyamatban megjelenített 

gazdasági tartalma (BV) nem tartalmaz lényegesen hibás állításokat. 

A’ lehetséges értékeinek meghatározásakor ugyanakkor azt is látni kell, hogy az meg is 

haladhatja a figyelembe vehető mintavételi kockázat (A) mértékét. BV ekkor is a döntési 

intervallumba esik, a könyvvizsgálati alkalmazás azt a következtetést fogja levonni, hogy „a 

mintaelemek alátámasztják azt a következtetést, hogy a jelenségtípus gazdasági alkalmazási 

rendszer által a számviteli leképezési folyamatban megjelenített gazdasági tartalma (BV) nem 

tartalmaz lényegesen hibás állításokat”, de ezen következtetését már nem fogalmazhatja meg 

az előre definiált béta kockázati szinten. Ilyen helyzet adódik abban az esetben, amikor a 

mintaelemek AV gazdasági tartalmának szórása meghaladja a becsült sokasági szórás értékét. 

Tegyük fel például, hogy a mintaelemekre meghatározott AV értékek szórása 105 Ft. Ebben az esetben A’ értéke 

31.754 Ft, amely nagyobb, mint az A-ra számított 30.250 Ft.  

 

Ilyen esetekben a helyes döntések levonása érdekében A’ értékét korrigálni kell A”-re az 

alábbiak szerint: 

A” = )
'

1('
A

A
TMA −+ . 

Példánkban A” értéke tehát 

A” = )
250.30

754.31
1(000.50754.31

Ft

Ft
FtFt −+  = 29.268 Ft. 

Mivel BV (725.000 Ft) gazdasági tartalom a döntési intervallum: 700.000 Ft ± 29.268 Ft 

határain belül esik, ezáltal a mintaelemek – adott béta kockázat mellett – alátámasztják azt a 

következtetést, hogy a jelenségtípus gazdálkodó egység által a számviteli leképezési 

folyamatban megjelenített gazdasági tartalma (BV) nem tartalmaz lényegesen hibás 

állításokat.  
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Amennyiben BV a döntési intervallumon kívülre eshet abban az esetben, amikor a teljesített 

pontosság (A’) értéke lényegesen kisebb, mint a tervezett figyelembe vehető mintavételi 

kockázat (A). Ebben az esetben megállapításra kerül BV és a döntési intervallum legtávolabbi 

pontja közötti különbség, majd ez a különbség kerül az elfogadható hiba (TM) értékével 

összehasonlításra. Amennyiben a különbség TM értékét nem haladja meg, abban az esetben a 

minta eredményei azt támasztják alá, hogy a jelenségtípus vizsgált entitás által kimutatott 

gazdasági tartalma nem tartalmaz lényeges hibákat. Ellenkező esetben – minta eredményei 

nem támasztják alá a lényegesen hibás állítások létét – az adott gazdálkodó egység által a 

jelenségtípus gazdasági tartalmára adott értékítélet (BV) – pontosabban a jelenségtípust alkotó 

jelenség-előfordulások egyedi BV értékei – módosítandók. 

Tegyük fel például, hogy A’ értéke 8.000 Ft-ban került meghatározásra. A döntési intervallum: 700.000 Ft ± 

8.000 Ft határain kívül esik BV 725.000 Ft gazdasági tartalma. BV és a döntési intervallum legtávolabbi pontja 

közötti különbség 33.000 Ft, mely viszont kisebb, mint TM 50.000 Ft-os értéke. Ebben az esetben a minta 

eredményei nem támasztják alá azt a következtetést, hogy a jelenségtípus gazdasági tartalmában lényegesen 

hibás állítások lennének. 

 

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálati alkalmazások a gazdálkodó egység adott 

bizonylatának síkján megjelenített gazdasági események, illetve jelenség-előfordulások, mint 

sokaságok felületén megfogalmazott és azokra szubjektív módon meghatározott értékítéletet 

fejeznek ki, a szubsztantív tesztek elsődleges fókuszában ezen értékítéletek, mint állítások 

jelennek meg. A mintavétel módszertani megjelenési formái ugyanakkor a könyvvizsgálati 

alkalmazások számára – az általuk elvégzett szubsztantív tesztek cél- és eszközrendszerének 

felületén – lehetővé teszi fenti állítások megbízhatóságának vizsgálatát a statisztika induktív 

eszközrendszerébe ágyazottan. A fentiekben megfogalmazott mintavételi alternatívák tehát 

immanens elemét kell, hogy képezzék a könyvvizsgálati alkalmazások által ténylegesen 

megvalósított eszközrendszerének. A statisztikai módszertan könyvvizsgálati alkalmazások 

szempontjából jelentkező relevanciáját ugyanis a könyvvizsgáló által az adott bizonylat 

képére, mint sokaság állításaira megfogalmazott vélemény kell, hogy adja. 



 107 

 I I I .  f e j e z e t  

A KÖNYVVIZSGÁLAT HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI 

A hazai könyvvizsgálati alkalmazások feltételrendszerét, szabályozási környezetét a magyar 

nemzeti könyvvizsgálati standardok teremtették meg, melyek használata a 2001-es üzleti évtől 

megvalósuló könyvvizsgálati alkalmazásoknál kötelező (Arthur Andresen-KPMG [2001] 7. 

old.). A standardok bevezetésére ugyanakkor folyamatosan, 1998-tól három szakaszban került 

sor.143 A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardokra jellemző, hogy azok struktúrája, 

illetve az egyes standardok tekintetében vázolt tartalom a nemzetközi könyvvizsgálati 

standardok (Magyar Könyvvizsgálói Kamara [1994]) struktúrájával, tartalmával konzisztens 

formában került kialakításra, majd 2005-ben újrakodifikálásra. A hazai könyvvizsgálati 

alkalmazások megvalósulásainál alapvetően annak feltételrendszerét leíró könyvvizsgálati 

standard, illetve a hazai számviteli szabályozás determinálja. Ezzel kapcsolatosan került 

megfogalmazásra a következő fejezet 1. hipotézise. A könyvvizsgálati alkalmazások 

gyakorlati megvalósulása szempontjából ugyanakkor szükséges kiemelni azt a tényt, hogy a 

könyvvizsgálat nemzetközi normáitól eltérően és attól függetlenül nem, illetve csak hiányosan 

valósultak meg a könyvvizsgálati standardok dolgozatban (lásd II. fejezet) vázolt elméleti és 

módszertani adaptációi a következők szerint: 

1. Adott entitás vagyonának tartalmát képező jelenség-előfordulásokkal, mint hipotézisekkel 

kapcsolatban – a 2.2. pont alapján – vázolt állítási ismérvek az 500. témaszámú 

standardban (Magyar Könyvvizsgálói Kamara [2005] 357-359. old.) jelennek meg. Ezzel 

kapcsolatban kiemelhető egyrészt, hogy a könyvvizsgálati alkalmazás (elméleti és 

módszertani) szabályozásai részéről nem került általánosan és objektív módon 

meghatározásra az a platform, melynek tárgyát a gazdasági alkalmazási rendszer 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulásokra (és ezek jelenségtípusaira), mint 

állításokra vonatkozóan, azok ismérveinek vizsgálatának az alkalmazható könyvvizsgálati 

eljárásokhoz rendelten történő megvalósulása képezi. A standard nem foglalkozik továbbá 

azon releváns szempontrendszerrel sem (létezés-állításra vonatkozóan), hogy a 

gazdálkodó egység adott bizonylatának felületén a gazdasági alkalmazási rendszer 

vagyontartalmának részét képező valamennyi jelenség-előfordulást meg kell jeleníteni, 

                                                 
143 1998-tól az egyes években bevezetésre kerülő standardokat az MKVK oktatási segédletei tartalmazzák. Bővebben lásd 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara [1998];[1999];[2000]. 
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melyek részt vesznek az entitás tényszerű szükséglet kielégítési folyamatának 

megvalósulásában. Ezen megjelenítésnek ugyanakkor az adott gazdálkodó egységhez 

rendelt konkrét számviteli feltételrendszertől függetlenül meg kellene történnie.144 

Fentiekre vonatkozik a következő fejezet 2. hipotézise. Azt ugyanakkor a nemzeti és 

nemzetközi könyvvizsgálati standardok is elismerik, hogy „jelenleg nincs az általános célú 

pénzügyi kimutatásokra kialakított pénzügyi beszámolási alapelvek elfogadhatósága 

megítélésére világszerte általánosan elfogadott objektív és mérvadó alap” (Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara [2005] 119. old. 41. pont). Ezzel összhangban a számviteli 

normák, konvenciók által okozott esetleges torzulások könyvvizsgálói értékítéletben való 

figyelembevételét a könyvvizsgáló szakmai megítélésére bízza a standard, melynek során 

felállítja a pénzügyi beszámolási alapelvek főbb jellemzőit (relevancia, teljesség, 

megbízhatóság, semlegesség és érthetőség145). Nem foglalkozik továbbá a standard azzal a 

problémával (értékelés állításra vonatkozóan) sem, hogy a gazdasági alkalmazási rendszer 

vagyontartalmát képező jelenség-előfordulások társadalmi-gazdasági alakulat értékítélete 

által meghatározott szempontrendszerben történő értékelése146 során – a kevert 

értékviszonyok létét engedő számviteli szabályrendszerek147 – a vizsgált entitás által 

tükröztetett bizonylatkép torzulását is eredményezhetik adott tükröztetési követelmények 

(ti. érdekhordozói érdekek) konkrét megvalósulási formáinál. 

2. A könyvvizsgálati alkalmazások folyamatrendszerében jelentkező alapkockázatok 

(eredendő, ellenőrzési és feltárási) ugyan a hazai könyvvizsgálati standardban (Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara [2005] 28-29. old.) definiálásra kerültek, de azok – 2.4. pontban 

leírtaknak megfelelőn – minőségi, mennyiségi aspektusai nem kerültek egzakt módon 

meghatározásra. A kockázati tényezők minőségi és/vagy mennyiségi aspektusai 

ugyanakkor elsődlegesek az előzetesen kialakítandó könyvvizsgálati stratégia 

szempontjából csakúgy, mint a megvalósítandó könyvvizsgálati eljárások részéről. A 

kontroll teszteknél és szubsztantív teszteknél definiálható mintavételi hibák 2.5.3.1. pont 

11. ábráján megjelenő tipizálását, azok megjelenési aspektusait a mintavételek 

folyamatrendszerébe ágyazva a hazai könyvvizsgálati standardok explicit módon nem 

                                                 
144 Fenti szempontrendszer bemutatására vonatkozóan lásd például a humán erőforrás tőketényezőként való tükröztetésének 

bemutatását, Malasics [1998]. 

145 Bővebben lásd Magyar Könyvvizsgálói Kamara [2005] 121-122. old. 
146 Értékelési elvek részletes bemutatását lásd Malasics [2002] 97-105. old. 

147 Ilyen például a hazai számviteli törvény (erre vonatkozóan lásd számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt). 
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tartalmazzák. A mintavételi hibák az 530. témaszámú standardban (Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara [2005] 403-404. old.) kizárólag fogalom szintjén jelennek meg.  

3. A belső ellenőrzési rendszer vizsgálati felületeit, alapvető kereteit a 315, 330. témaszámú 

nemzeti könyvvizsgálati standardok tartalmazzák a nemzetközi könyvvizsgálati 

standardokkal konzisztens módon. Az információs rendszer könyvvizsgálatának 2.5.1.2.5. 

pontban vázolt módszertani lehetőségei a hazai és időközben újrakodifikált 

könyvvizsgálati szabályozásokban ugyan már kialakultak, de a szabályozással 

összhangban álló módszertani útmutatók, megfelelő technikai infrastruktúra támogatottság 

hiányában a hazai könyvvizsgálatok gyakorlati alkalmazásainál még nem jelentek meg 

széleskörűen. Ezzel kapcsolatosan a következő fejezetben megfogalmazott 3. hipotézis 

arra vonatkozik, hogy a hazai alkalmazásoknál az információs rendszer vizsgálata vagy 

nem játszik alapvető szerepet vagy az – a vázolt módszertani lehetőségek nélkül – a fenti 

standardokban foglaltaknak megfelelően (alapvetően kérdőívek szerint) történik. 

4. A könyvvizsgálat nemzetközi szabályozási felületei a gazdálkodó egységek belső 

ellenőrzési rendszerére a könyvvizsgálati módszertannal konzisztens szabályrendszert 

fogalmaznak meg, melyek a gazdasági alkalmazási rendszerek által megvalósított 

számviteli leképezések megbízhatósági szintjét emelik. A belső ellenőrzési rendszer 

vizsgálatára irányuló kontroll tesztek ugyanúgy a könyvvizsgálati eljárások immanens 

elemét képezik, mint a szubsztantív tesztek (kontroll tesztek végrehajtásának tranzakciós 

költsége ugyanakkor kisebb); a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését kimutató 

kontroll tesztek során csökken ugyanis a vizsgált egység ellenőrzési kockázata. A belső 

ellenőrzési rendszer vizsgálatának jelentőségét a könyvvizsgálat működési környezetében 

elmúlt években lezajlott társadalmi-gazdasági változások (könyvvizsgálói perek, Enron 

botrány, információtechnológia robbanásszerű fejlődése stb.) hatására lezajlódó 

paradigmaváltás is indukálta, melynek tartalmi keretei a 2005-ben újrakodifikált 

nemzetközi és nemzeti könyvvizsgálati standardokban is megjelentek (lásd Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara [2005] 315., 330. témaszámú standardjait). A belső audit 

nemzetközi szabályrendszereinek szervezeti és egyéb feltételei, normái hazánkban is 

kialakultak,148általánossá válásuk ugyanakkor még nem történt meg. Összefoglalóan 

megállapítható tehát, hogy a belső ellenőrzés vizsgálatára irányuló kontrolltesztek 

jelentőségét – összhangban a nemzetközi könyvvizsgálati normákkal – a 2005-ben 

„újrakodifikált” hazai standardok is megfelelően szabályozzák, gyakorlati 

                                                 
148 A Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ), nemzetközi szabályozással konzisztens normarendszerét lásd 

www.iia.hu. 
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implementációjuk azonban még nem terjedt el széleskörűen. Fentiekkel kapcsolatosan 

került megfogalmazásra a következő fejezet 5. hipotézise. 

5. A 2.5.3. pont alapján megállapítható, hogy a könyvvizsgálati alkalmazások nemzetközi 

szabályrendszere, módszertana kialakította az egyes könyvvizsgálati eljárásokhoz 

(kontroll teszt, szubsztantív teszt) elvégzéséhez szükséges mintavételi eljárásokat. A 

mintavételi eljárásokra vonatkozóan a hazai 530. témaszámú standard (Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara [2005] 402-423. old.) a mintavételekre vonatkozóan ugyan 

felállít egyfajta fogalomrendszert, de a 2.5.3. pont alapján vázolt tipizálási lehetőségeket 

nem tartalmazza. A hibák induktív jellegű kivetítése, a mintaeredmények értékelése 

tekintetében ugyanakkor sem a nemzetközi, sem pedig a magyar standard nem foglal 

állást a tekintetben, hogy a könyvvizsgálati kockázat klasszikus valószínűségi modelljét, 

vagy a Dempster-Shafer elméleten alapuló ún. hálós megközelítést preferálja-e a 2.5.3. 

pontban vázoltak alapján. Nem született továbbá olyan nemzetközi módszertannal 

összhangban álló szabályozás sem, amely a mintavétel alapvető módszertani aspektusait 

vázolná. Fentiekkel kapcsolatosan került megfogalmazásra a következő fejezet 4. 

hipotézise. A könyvvizsgálati alkalmazások hazai szabályozásainak a fentiekre vonatkozó 

statisztikai módszertani feltételrendszert és lehetőségeket meg kellene adniuk, ennek 

hiányában ugyanis a gazdálkodó egység által kimutatott bizonylat képére (annak részét 

képező jelenségtípusokra, mint állításokra) nem adható induktív következtetés, ennek 

alapján egzakt könyvvizsgálati vélemény nem fogalmazható meg. 

A hazai és nemzetközi szabályrendszereket és módszertanokat megvalósító könyvvizsgálati 

alkalmazásokat összehasonlítva – a dolgozatban vázolt tartalmi aspektusok szempontjából – 

az alábbi 10. táblázatban foglalt megállapítások tehetők. 
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10. táblázat A könyvvizsgálat hazai és nemzetközi módszertani elemei - összehasonlítás 

 

Vizsgált jellemző 

Nemzetközi könyvvizsgálati normák 

vázolt felületeit megvalósító 

könyvvizsgálat 

 

Hazai könyvvizsgálati normákat 

megvalósító könyvvizsgálat 

 Alkalmazza Nem alkalmazza Alkalmazza Nem alkalmazza 

Számviteli szabályrendszereknek 

való megfelelés determinációja 

 

 

X 

  

X 

 

Vizsgálat fókuszában: számviteli 

információs rendszer tükröztetése 

során a gazdasági alkalmazási 

rendszer szükséglet kielégítési 

folyamatában a társadalmi-

gazdasági alakulat értékítélete 

szerint meghatározott vagyon, 

vagyonváltozás 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

Állításokra vonatkozó ismérvek X  X  

Kockázatbecslés egzakt 

kritériumrendszerén alapuló 

módszertani lehetőségek 

 

X 

   

X 

Kockázati szintekhez tartozó 

adaptív stratégiák alternatívái 

 

 

X 

  

X 

 

 

Lényegességi határok kijelölése X  X  

Lényegességi határok jellemzőinek 

egzakt kiválasztására, alkalmazá-

sára vonatkozó egységes gyakorlati 

útmutató 

  

X 

  

X 

Mintavétel (könyvvizsgálat 

specifikus) szabályrendszerein 

alapuló módszertani eljárások 

 

X 

   

X 

Információs rendszer fogalmi 

szintjéhez tartozó vizsgálati 

metódusok 

  

X 

  

X 

Információs rendszer feldolgozási 

vetületébe ágyazott vizsgálati 

eljárások 

 

X 

   

X 
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I V .  f e j e z e t  

HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA ÉS BIZONYÍTÁSA 

Az alábbiakban felállított hipotézisek bizonyítását empirikus úton végeztem el a 

könyvvizsgálati alkalmazások által kiküldött kérdőívek149feldolgozásával. A kérdőívet a 2. 

melléklet tartalmazza. A kérdőívre adott válaszok értékelésére az SPSS Base System 12 

statisztikai programot150alkalmaztam.. Az elvégzett statisztikai adatelemzés során az 

értékelésben felhasználtam egyrészt a leíró statisztikai eszközöket (szórás, átlag, hisztogram), 

másrészt a sokváltozós statisztikai adatelemzések közül a faktoranalízis módszerét. Ez utóbbi 

alkalmazásával arra kerestem a választ, hogy a kérdőív alapján felállított induló 

adatmátrixban megjelenő változók száma az értékelés során csökkenthető-e, a megfigyelt 

változók kifejezhetők-e nem megfigyelt változók, azaz faktorok lineáris függvényeként151. A 

hipotéziseim bizonyításához felhasznált adatgyűjtéseket a hazai könyvvizsgálatot végző 

gazdálkodó egységeknek kiküldött kérdőívek alapján végeztem el. Az adatgyűjtés 

időpontjában a könyvvizsgálatot végző gazdálkodókat hozzávetőlegesen 1848 egység 

képezte152, s a megfigyelés három megyében (Pest, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-

Bereg) működő könyvvizsgálati alkalmazásra terjedt ki. Az adatgyűjtés során arra kerestem a 

választ, hogy a dolgozatban bemutatott módszertani megoldások a hazai könyvvizsgálat 

körében mennyire elterjedt, illetve szükséges-e ezek implementációja a könyvvizsgálati 

gyakorlatba. Az általam alkalmazott adatfelvételek nem terjedtek ki – többek között – a 

BIG4-ba tartozó gazdálkodókra153 sem, ezen könyvvizsgálati alkalmazások gyakorlatában 

ugyanis a dolgozatban vázolt módszertani elemek napjainkban ismertek és széleskörűen 

elterjedtek154. A hazai könyvvizsgálati alkalmazások részére kiküldött 120 kérdőívből 71 

érkezett vissza, melyből 9 kérdőívre adott válaszok nem voltak értékelhetők. A 62 értékelés 

                                                 
149 Ezúton is köszönettel tartozom Szűcsné Posztovics Ilona és Varga János könyvvizsgálóknak, akik segítették munkámat a 

kérdőívek kiküldésében. 

150 A hipotéziseim empirikus bizonyításában felhasználtam az SPSS [2003] felhasználási útmutatóját. 

151 A faktoranalízis elméleti és módszertani aspektusait bővebben lásd Füstös – Meszéna – Simonné [1986]. 

152 Magyar Könyvvizsgálói Kamara szerk. [2004]. 
153 A hazai könyvvizsgálati piac megoszlására jellemző, hogy mára a BIG 4 árbevétele a könyvvizsgálatot végző összes 

gazdálkodók árbevételének közel felét teszi ki. (2002-ben 43,7%, 2003-ban 44,9% volt, addig 2006-ban 47,4%). Forrás: 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara szerk. [2004], 442.old.; Trautmann [2007], 300.old. 

154 Az adatfelvétellel a kérdőívben megfogalmazott célkitűzések alapján így lehetőségem nyílott arra, hogy szimmetrikus 
eloszláshoz közelálló sokasági eloszlást vizsgáljak, melynek alapján a kiválasztási arány 3,8%-os volt. 
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alapját képező kérdőív statisztikai feldolgozására vonatkozó adatokat tartalmazza a 4. 

melléklet. 

A kérdőívre adott válaszok hipotézisekhez rendelt pontrendszerét mutatja a 2. melléklet, míg 

az induló adatmátrixot a 3. melléklet írja le. A leíró statisztika egyes hipotézisekre kapott 

alapértékeit az 5. melléklet vázolja. 

A kérdőív változóinak struktúráján belüli kapcsolatot a korrelációs mátrix szemlélteti (10. 

melléklet). A korrelációs mátrix alapján megfogalmazható, hogy a kérdőív egyes kérdései, 

mint magyarázó és eredményváltozók között gyenge, pozitív kapcsolat figyelhető meg. A 13. 

mellékletben megjelenő mátrix alapján a faktormodell jónak értékelhető, ugyanis a mátrix 

diagonálisán kívüli elemek értékei alacsonyak. 

A 14. mellékletben megjelenő kommunalitások a megfelelő faktorsúlyok négyzetösszegét 

írják le, azaz a teljes szórásnégyzetnek a közös faktorokra visszavezethető részét. 

A 15. melléklet azt mutatja, hogy az egyes komponensek a változók összvarianciájából 

mennyit magyaráznak.  Az elvégzett értékelés (15. melléklet), valamint komponens-görbe  

(16. melléklet) alapján megállapítható, hogy négy komponens magyarázza a változók 

összvarianciájának 68,3%-át. A 18. mellékletben előállított reprodukált korrelációs mátrix azt 

mutatja, hogy a kommunalitások alapján meghatározott faktorértékek behelyettesítései a 

korrelációs mátrix eredeti adatait döntő súllyal visszaadják. 

A programmal a faktorsúlyok ortogonális transzformációját az ún. varimax módszerrel 

végeztem el, azaz a transzformációt követően is korrelálatlan faktorok álltak elő. A 

módszerrel a rotációt nyolcszor végezte el a program, a kapott komponens transzformációs 

mátrixot a 20. melléklet szemlélteti. A továbbiakban a kérdőív által felállítható hipotézisek, és 

azok empirikus értékelésére vonatkozóan az alábbi megállapításokat fogalmaztam meg: 

 

1. A hazai könyvvizsgálati alkalmazásokra jellemző, hogy azokat alapvetően a 

könyvvizsgálat és számvitel feltételeit leíró jogszabályoknak való megfelelés 

motiválják.  

 

Az 1. hipotézisre a kérdőív 1. és 7. számú kérdései vonatkoztak. A kérdésekben arra kerestem 

a választ, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre leginkább mely tényező van hatással, illetve 

mi tekinthető a könyvvizsgálati munka fő céljának. Az elvégzett empirikus vizsgálat alapján 

az 1. kérdés átlaga 1,18 pont értékű volt, a szórás 0,385, míg a 7. kérdés átlaga 1,37, szórása 

0,495. A kérdőív 1. pontjával kapcsolatban a kérdőívet kitöltő könyvvizsgálati alkalmazások 

82,3%-ka a könyvvizsgálói tevékenységet a hazai jogszabályi előírások szerint végzi, attól 



 114 

munkája során nem tért el. A válaszadók többsége (54,8%) tekintette úgy, hogy a 

könyvvizsgálati munka fókuszában elsősorban a törvényi előírásoknak megfelelés kell, hogy 

álljon. A könyvvizsgálati alkalmazások során a könyvvizsgálónak az adott gazdálkodó egység 

konkrét szükséglet kielégítési folyamatának megfigyelésére kell helyezni a hangsúlyt.  

 

Fentiek alapján fogalmazható meg az 1. tézis, mely szerint 

A hazai könyvvizsgálati alkalmazásokra jellemző, hogy azokat alapvetően a könyvvizsgálat 

és számvitel feltételeit leíró jogszabályoknak való megfelelés motiválják.  

 

2. A gazdálkodó egység könyvvizsgálatának tárgyát annak vagyontartalmát képező 

jelenség-előfordulások vizsgálata kellene, hogy képezze, a könyvvizsgálati 

alkalmazások ennek ellenére a számviteli szabályozásra, illetve az entitások számviteli 

leképezését előíró belső szabályrendszerekre koncentrálnak. A gazdálkodó egységek 

számviteli leképezési folyamata során a vagyontartalomban tükröztetendő és a 

szabályrendszernek való megfelelés céljából tükröztetett jelenség-előfordulások 

inkonzisztenciái a könyvvizsgálói véleményekben nem jelennek meg. 

 

A 2. hipotézisre a kérdőív 4. és 9. kérdései vonatkoztak. A 4. és 9. kérdésekre adott válaszok 

értékeit megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a könyvvizsgálat hazai alkalmazásainál 

minősítés nélküli tiszta véleményt ad a könyvvizsgáló, ha az általa vizsgált tételekre a 

beszámoló a hazai, illetve a nemzetközi jogszabályok előírásaival összhangban van, és nem 

tartalmaz lényegesen hibás állításokat. Ezen megállapítás azon alapul, hogy a 4. kérdésre (ld. 

7. melléklet, II/1. hisztogram) adott válaszok értékeinek átlaga 1,91, szórása csekély, mintegy 

0,264. A könyvvizsgálati alkalmazásoknál a könyvvizsgálók a 

minősítés nélküli tiszta véleményük megfogalmazásakor alapvetően az éves beszámoló 

jogszabályoknak való megfelelőségét hangsúlyozzák, s jónak találják a szabályozás adta 

kötött formátumot. Ez a megállapítás tükröződik abból, hogy a 9. kérdés (ld. 7. melléklet, II/2. 

hisztogram) válaszainak értékeinek átlaga 1,23, szórás 0,476 volt. 

A fenti válaszokból egyértelműen következik tehát, hogy a könyvvizsgálat hazai 

könyvvizsgálati alkalmazások alapvetően a számviteli szabályozásra, illetve a gazdálkodó 

egységek számviteli leképezését előíró belső szabályrendszerekre koncentrálnak. A 

gazdálkodó egységek számviteli leképezési folyamat során vagyontartalomban tükröztetendő 

és a szabályrendszernek való megfelelés céljából tükröztetett jelenség-előfordulások 
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inkonzisztenciái a könyvvizsgálói véleményekben nem jelennek meg, azaz a könyvvizsgálói 

véleményekben a számviteli szabályozás hibáiból fakadó devianciák nem lelhetők fel.  

 

Fentiek alapján fogalmazható meg a 2. tézis, mely szerint 

A gazdálkodó egység könyvvizsgálatának tárgyát annak vagyontartalmát képező jelenség-

előfordulások vizsgálata kellene, hogy képezze, a könyvvizsgálati alkalmazások ennek 

ellenére a számviteli szabályozásra, illetve az entitások számviteli leképezését előíró belső 

szabályrendszerekre koncentrálnak. A gazdálkodó egységek számviteli leképezési folyamata 

során a vagyontartalomban tükröztetendő és a szabályrendszernek való megfelelés céljából 

tükröztetett jelenség-előfordulások inkonzisztenciái a könyvvizsgálói véleményekben nem 

jelennek meg. 

 

3. A könyvvizsgálati alkalmazások fókuszában a számviteli információs rendszer által 

megvalósított szükséglet kielégítési folyamat megfigyelése és vizsgálata kellene, hogy 

álljon. Az információs rendszer könyvvizsgálatát a nemzetközi alkalmazások során 

felállított szabályrendszerek az audit egyik részének tekintik csak, az információs 

rendszer könyvvizsgálata hazai szabályozásokban ténylegesen még ki sem alakult, 

ennek következtében a hazai alkalmazásokban sem jelenik meg egzaktan. A hazai 

alkalmazásoknál az információs rendszer vizsgálata a hazai szabályozásokban 

foglaltaknak megfelelően történik. 

 

A 3. hipotézishez a kérdőív 2. és 5. kérdései tartoztak.  A 2. kérdésre (ld. 7. melléklet III/1. 

hisztogram) beérkezett válaszok jellemzően 2-es értéket adtak (2. kérdésre adott válaszok 

átlaga 1,81, szórása 0,438 volt), azaz a könyvvizsgálat hazai alkalmazásai során a gazdálkodó 

egység adott információs rendszere is vizsgálatra kerül a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standard szerint.  A hazai könyvvizsgálati standard jelenleg még ki sem alakította a 

nemzetközi gyakorlatban működő módszertanokat (pl. az ISACA standardban megjelenő 

korábban vázolt COBIT-módszeren alapuló eljárásokat). A beérkezett válaszok 21%-ka 1-es 

értéket adott, azaz a hazai könyvvizsgálati alkalmazásokban az információs rendszer 

vizsgálata meg sem jelenik. 

Az 5. kérdésben arra kerestem a választ, hogy az információs rendszer könyvvizsgálatát a 

hazai alkalmazások milyen módon hajtják végre. Az 5. kérdésre beérkezett válaszok 

kiértékelése (ld. 7. melléklet III/2. hisztogram) során megállapítható, hogy a hazai 

könyvvizsgálati alkalmazásoknál az információs rendszer könyvvizsgálata a könyvvizsgálat 
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tervezési szakaszában a belső ellenőrzési rendszer vizsgálata során, kérdőívek segítségével 

történik (válaszok értékeinek átlaga 1,77 és szórása 0,493). A III/1. kérdéssel adott válasszal 

összhangban 16 válasz kapott 1-es értéket, mely szerint a hazai könyvvizsgálati alkalmazások 

a beszámolót vizsgálják, de nem fordítanak hangsúlyt a beszámolót előállító információs 

rendszer ellenőrzésére. 

 

Fentiek alapján fogalmazható meg a 3. tézis, mely szerint 

A könyvvizsgálati alkalmazások fókuszában a számviteli információs rendszer által 

megvalósított szükséglet kielégítési folyamat megfigyelése és vizsgálata kellene, hogy álljon. 

Az információs rendszer könyvvizsgálatát a nemzetközi alkalmazások során felállított 

szabályrendszerek az audit egyik részének tekintik csak, az információs rendszer 

könyvvizsgálata hazai szabályozásokban ténylegesen még ki sem alakult, ennek 

következtében a hazai alkalmazásokban sem jelenik meg egzaktan. A hazai 

alkalmazásoknál az információs rendszer vizsgálata a hazai szabályozásokban foglaltaknak 

megfelelően történik. 

 

4. A könyvvizsgálati alkalmazások tervezése és végrehajtása során megjelenő mintavételi 

módszertannak a gazdálkodó egység szükséglet kielégítési folyamatát végrehajtó 

jelenség előfordulások számviteli leképezési folyamat által tükröztetett dinamikus 

rendszermozgásain kell alapulniuk. A könyvvizsgálati alkalmazások hazai 

szabályozásainak a fentiekre vonatkozó statisztikai módszertani feltételrendszert és 

lehetőségeket meg kellene adniuk. Ennek hiányában a hazai könyvvizsgálat 

alkalmazási felületei nem tudják végrehajtani a statisztika által vázolt, azzal 

konzisztens mintavételeket. 

 

A 4. hipotézis igazolásául a kérdőív 3. és 6. kérdései vonatkoztak. A kérdőív 3. kérdésében 

arra kerestem a választ, hogy a hazai könyvvizsgálati alkalmazásoknál a könyvvizsgálat 

célrendszerében megjelenő állítások bizonyítása a statisztika valamely igazolható 

módszertanán alapul-e. A könyvvizsgálat nemzetközi módszertanában (így a külföldi 

könyvvizsgálatokat szabályozó standardokban (lásd például AICPA standard) egyértelműen 

felvázolásra kerül a könyvvizsgálati alkalmazásokban alkalmazható mintavételi módszertan. 

Ezen módszertani megoldások a kockázatbecslés feltételrendszerében megfogalmazott 

hipotézisvizsgálathoz kapcsolódnak. A módszertani megoldások könyvvizsgálati 

szabályozásba való beépülésének magyarázata az, hogy konkrét könyvvizsgálói vélemény az 
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aggregált állításokkal szemben csak akkor fogalmazhatók meg egzaktan, ha a sokaságban 

vizsgált részpopulációk vizsgálata során kapott eredmények a sokaságra kivetíthetők. A 

könyvvizsgálat nemzetközi szabályozásaiban leírt mintavételi módszertanok ugyanakkor a 

hazai szabályozásban, könyvvizsgálati standardokban nem érhetők tetten. Mindezek 

ismeretében került megfogalmazásra a 4. hipotézis. A 3. kérdésre beérkezett válaszok 

kiértékelését követően a válaszok átlaga 1,43, szórása 0,729 volt (7. melléklet IV/1. 

hisztogram alapján). Ebből egyértelműen következik, hogy a hazai könyvvizsgálati 

alkalmazásoknál az állítások vizsgálata során jelenleg nem alkalmazzák a 

hipotézisvizsgálatot, illetve az arra épülő statisztikailag igazolható mintavételt. A 

hipotézisvizsgálatnak a gazdálkodó egység számviteli leképezési folyamata alapján 

tükröztetett jelenség-előfordulások dinamikus rendszermozgásaira, mint állításokra kellene 

fókuszálnia, ennek ellenére – mint az a 6. kérdésre beérkezett válaszok kiértékeléséből is 

egyértelműen kitűnik – a beszámoló és az azt alátámasztó leltárak állnak a könyvvizsgálati 

munka fókuszában. Ezen válaszok indirekt módon igazolják a felállított 1. hipotézist is, mely 

szerint a könyvvizsgálati alkalmazások elsődlegesen a hazai jogszabályi feltételrendszerre 

fókuszálnak, mely feltételrendszer elsődlegesen a beszámolóra és az azt alátámasztó leltárakra 

helyezi a hangsúlyt. Ezt tükrözi a 7. melléklet IV/2. hisztogram, amelynél a kérdésre érkezett 

válaszok átlaga 1,94 volt, szórása 0,42. 

 

Fentiek alapján fogalmazható meg a 4. tézis, mely szerint 

A könyvvizsgálati alkalmazások tervezése és végrehajtása során megjelenő mintavételi 

módszertannak a gazdálkodó egység szükséglet kielégítési folyamatát végrehajtó jelenség-

előfordulások számviteli leképezési folyamat által tükröztetett dinamikus 

rendszermozgásain kell alapulniuk. A könyvvizsgálati alkalmazások hazai szabályozásainak 

a fentiekre vonatkozó statisztikai módszertani feltételrendszert és lehetőségeket meg kellene 

adniuk. Ennek hiányában a hazai könyvvizsgálat alkalmazási felületei nem tudják 

végrehajtani a statisztika által vázolt, azzal konzisztens mintavételeket. 

 

5. A könyvvizsgálat nemzetközi szabályozási felületei a gazdálkodó egységek belső 

ellenőrzési rendszerére a könyvvizsgálati módszertannal konzisztens szabályrendszert 

fogalmaznak meg, melyek a vizsgált entitások által megvalósított számviteli 

leképezések megbízhatósági szintjét emelik. Ezen szabályrendszerek általános hazai 

alkalmazásával ugyanakkor lehetőség nyílna arra, hogy azok a könyvvizsgálat 

folyamatának immanens elemét alkossák. 
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Az 5. hipotézishez kapcsolódik a kérdőív 8. kérdése. A kérdésben egyrészt arra kerestem a 

választ, hogy a hazai könyvvizsgálati alkalmazásoknál a belső ellenőrzési rendszer vizsgálata 

markánsan megjelenik-e, másrészt szükségesnek tartják-e, hogy a belső ellenőrzési rendszer 

auditját a gazdálkodó egységen belül egységes szabályrendszerekkel, illetve normákkal 

kialakítsák. A nemzetközi gyakorlatban az „internal audit” elkülönülő szabályrendszere 

működik, mely szerint működő entitások az ellenőrzési kockázat mértékét jelentősen 

csökkenthetik. A kérdésre beérkezett válaszok értékeinek átlaga 1,85 volt, szórása 0,973. A 7. 

melléklet V/1. hisztogram alapján ugyanakkor az 1. és 3. értékű válaszok voltak dominánsak. 

Ebből egyértelműen következik, hogy a belső ellenőrzés vizsgálatának fontossága a hazai 

könyvvizsgálati alkalmazásoknál még nem terjedt el, másrészt az egyes gazdálkodó egységen 

belüli belső ellenőrzési rendszer dolgozatban vázolt vizsgálati lehetőségeinek gyakorlati 

implementációjához szükséges elméleti és módszertani feltételrendszer kidolgozása javasolt a 

könyvvizsgálati alkalmazások számára. 

Ennek alapján fogalmazható meg az 5. tézis, mely szerint 

A könyvvizsgálat nemzetközi szabályozási felületei a gazdálkodó egységek belső 

ellenőrzési rendszerére a könyvvizsgálati módszertannal konzisztens szabályrendszert 

fogalmaznak meg, melyek a vizsgált entitások által megvalósított számviteli leképezések 

megbízhatósági szintjét emelik. Ezen szabályrendszerek általános hazai alkalmazásával 

ugyanakkor lehetőség nyílna arra, hogy azok a könyvvizsgálat folyamatának immanens 

elemét alkossák. 
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A KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A dolgozattal szemben alapvető célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy a 

könyvvizsgálat folyamatának módszertani megvalósítási lehetőségeit a számviteli információs 

rendszerek aspektusából vizsgálja. A dolgozatban vázolt módszertani elemek jelentőségét – 

többek között – az adja, hogy napjainkban alkalmazott könyvvizsgálati munka környezete 

jelentősen változékony és komplex, a könyvvizsgálattal szembeni pereknek, a könyvvizsgálati 

piacon kialakult versenynek, s nem utolsó sorban a könyvvizsgálat, valamint a számvitel 

területén megjelenő és kezelendő problémák bonyolultságának köszönhetően (Karan et al. 

[1996]). A dolgozatban a módszertani elemek bemutatása során meghatározásra került, hogy a 

könyvvizsgálat középpontjában a gazdasági alkalmazási rendszerek vagyontartalmát képező 

jelenség-előfordulások rendszermozgásainak kell állnia, a szükséglet kielégítési folyamat által 

determináltan. A könyvvizsgálat gyakorlati tevékenység, konkrét megvalósulási formáik 

ugyanakkor – mint az a II. fejezetben bemutatásra került – felhasználják a különböző 

diszciplínák (pl. matematika, közgazdaságtan stb.), illetve azok részei adta lehetőségeket. A 

dolgozatban vázolt témák a könyvvizsgálat rendszerelméleti megfogalmazásait, illetve 

módszertani lehetőségeinek bemutatását csak parciálisan tartalmazzák, a megfogalmazásra 

kerülő hipotézisekhez kapcsoltan. A könyvvizsgálati folyamat egyes szakaszait jellemző II. 

fejezetben tárgyalt metódusokkal kapcsolatban a dolgozatban elsődleges célkitűzésként 

fogalmazódott meg azok implementációja a hazai könyvvizsgálatot végzők számára. A 

könyvvizsgálat folyamatrendszerében bemutatott elméleti és módszertani jellemzők, nem 

utolsó sorban a IV. fejezetben megfogalmazott hipotézisek elsősorban egyfajta iránymutatást 

céloznak a könyvvizsgálati szabályozásának jövőbeli fejlődésére, illetve a gazdálkodó 

egységek jövőben megvalósuló könyvvizsgálatainak gyakorlati alkalmazásaira vonatkozóan. 

A könyvvizsgálat hazai feltételrendszerét leíró standardok kötelező érvénnyel 2001-től 

kerültek bevezetésre, majd a könyvvizsgálatban időközben bekövetkezett paradigmaváltás 

alapján (mely az ún. „Enron-botrány” kirobbanását követően világszerte végbement) – 

bizonyos standardok – 2005-ben „újrakodifikálásra” a hazai gyakorlatba. Mindezen változást 

lekövető jogi normák (újrakodifikált könyvvizsgálati standardok, SOX törvény stb.) egyrészt 

a gazdálkodó egységek belső ellenőrzési rendszere hatékony működésének vizsgálatát 

erősítette fel, másrészt a vizsgált entitáson belül a belső audit munkájának kiemelt szerepét 

eredményezte. Ezen standardokhoz kapcsolódó, – a könyvvizsgálat gyakorlati 

végrehajtásához szükséges – a könyvvizsgálat nemzetközi gyakorlatával konzisztens tartalmú 
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módszertani útmutatók az egyes témaszámú elemekre vonatkozóan ugyanakkor vagy 

egyáltalán nem kerültek kidolgozásra, illetve megfogalmazásai hiányosak voltak. A 

kutatásom irányát ezzel kapcsolatban egyrészt a könyvvizsgálat nemzetközi alkalmazásainak 

főbb elméleti és módszertani aspektusait szabályozó szakirodalmak feldolgozása adta, de 

kutatásom során legnagyobb relevanciával mégis a számvitel modern rendszerelméleti 

megközelítésének megismerése155állt, amely lehetővé tette számomra azon aspektusok 

megfogalmazását, illetve a könyvvizsgálat elméleti felületére történő adaptálását (lásd 1. 

fejezet), amelyek a feldolgozásra kerülő hazai, illetve nemzetközi szakirodalmak 

tárgyalásából elmaradtak vagy másképp jelentek meg. 

                                                 
155 Számvitel elméleti és módszertani alaptéziseire bővebben lásd Malasics [2002], Malasics – Nemes – Jasku [2002], illetve 

elemzési aspektusaira Jasku [2002]. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet  

COBIT-modell kontroll irányelveinek összefoglaló táblázata 

TERÜLET  ELJÁRÁS Információs 

kritériumok156 

 IT erőforrások157 

   1 2 3 4 5 6 7  A B C D E 

PO1 Informatikai stratégiai terv kidolgozása E M       √ √ √ √ √ 

PO2 Információ architektúra meghatározása E M M M      √   √ 

PO3 Technológiai irány meghatározása E M         √ √  

PO4 Inform részleg szervezetének és kapcsolatainak def. E M       √     

PO5 Informatikai befektetések kezelése E E     M  √ √ √ √  

PO6 Vezetői célok és irányvonalak kommunikálása E     M   √     

PO7 Humán erőforrások kezelése E E       √     

PO8 Külső követelmények betartásának biztosítása E     E M  √ √   √ 

PO9 Kockázat értékelése E M E E E M M  √ √ √ √ √ 

PO10 Projektek irányítása E E       √ √ √ √  

TERVEZÉS ÉS 

SZERVEZET 

PO11 Minőségirányítás E E  E   M  √ √ √ √  

AI1 Automatizált megoldások meghatározása E M        √ √ √  

AI2 Alkalmazási szoftverek beszerzése és fenntartása E E  M  M M   √    

AI3 Technológiai infrastruktúra beszerzése és fenntartás E E  M       √   

AI4 Informatikai eljárások fejlesztése és fenntartása E E  M  M M  √ √ √ √  

AI5 Rendszerek installálása és jóváhagyása E   M M    √ √ √ √ √ 

BESZERZÉS, 

BEVEZETÉS 

AI6 Változások kezelése E E  E E  M  √ √ √ √ √ 

DS1 Szolgáltatási szintek meghatározása és kezelése E E M M M M M  √ √ √ √ √ 

DS2 Külső szolgáltatások kezelése E E M M M M M  √ √ √ √ √ 

DS3 Teljesítmény és kapacitás kezelése E E   M     √ √ √  

DS4 Folyamatos működés biztosítása E M   E    √ √ √ √ √ 

DS5 Rendszer biztonságának biztosítása   E E M M M  √ √ √ √ √ 

DS6 Költségek meghatározása és allokálása  E     E  √ √ √ √ √ 

DS7 Felhasználók oktatása és képzése E M       √     

DS8 Informatikai felhasználók támogatása E E       √ √    

DS9 Konfiguráció kezelése E    M  M   √ √ √  

DS10 Problémák és rendkívüli események kezelése E E   M    √ √ √ √ √ 

DS11 Adatok kezelése    E   E      √ 

DS12 Létesítmény kezelése    E E       √  

INFORMATIKAI 

SZOLGÁLTATÁS ÉS 

TÁMOGATÁS 

DS13 Informatikai üzemeltetés kezelése E E  M M    √ √  √ √ 

M1 Eljárások felügyelete E E M M M M M  √ √ √ √ √ 

M2 Belső ellenőrzés megfelelőségének felmérése E E M M M E M  √ √ √ √ √ 

M3 Független értékelés elvégeztetése E E M M M E M  √ √ √ √ √ 

MONITORING 

M4 Független audit elvégeztetése E E M M M E M  √ √ √ √ √ 

Forrás: Champlain [2003] 223. old. adaptálva 

                                                 
156 1=Ereményesség, 2=Hatékonyság, 3=Bizalmasság, 4=Sértetlenség, 5=Hozzáférés, 6=Szabályosság, 7=megbízhatóság;  

E=Elsődleges, M=Másodlagos 

157 A=Emberek, B=Alkalmazások, C=Technológia, D=Technikai környezet, E=Adatok; √=Alkalmazható 
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2. melléklet 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem    
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar     
Pénzügy- és Számvitel Tanszék              

KÉRDŐÍV A KÖNYVVIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉGRE 
KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE 

 
KÉRJÜK, HOGY A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVET KÜLDJÉK VISSZA A KÉRDŐÍVET KÜLDŐ RÉSZÉRE! 

KÖSZÖNJÜK: 
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTES, KIZÁRÓLAG TUDOMÁNYOS KUTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL. 

KÖSZÖNJÜK, HOGY KITÖLTÖTTE A KÉRDŐÍVET. EGY KÉRDÉSHEZ TÖBB VÁLASZ IS JELÖLHETŐ!  "A 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐ(KE)T A KOCKÁBA ÍRT ""X""-SZEL JELÖLJE!" 

 
1. A könyvvizsgálói tevékenységet        

- Kizárólag a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a Magyarországon hatályos jogszabályi előírások szerint 
végezzük, azoktól még nem tértünk el. (1)  

- Alapvetően a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a Magyarországon hatályos jogszabályi előírások szerint 
végezzük, de azoktól -szükség esetén- már tértünk el. (2) 

- Nemzetközi Könyvvizsgálói Standardok, illetve nemzetközi könyvvizsgálói módszerek segítségével is végezzük. (3)  
- Egyéb (4), éspedig…………………………….…….szerint végezzük.  
 

2. A beszámolók könyvvizsgálatánál        
- Az adott információs rendszert is vizsgáljuk a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard szerint. (1) 
- Az információs rendszert vizsgálatát Nemzetközi Standard, illetve azon alapuló módszertan alapján végezzük. (2) 
- Nem végezzük el az információs rendszer vizsgálatát, mivel a beszámolóról alkotott kép a fontos. (3)   
- Az információs rendszer vizsgálatát egyéb(4),éspedig………szerint végezzük.          

  
3. A beszámoló könyvvizsgálatának végrehajtása során az általunk alkalmazott mintavétel    

         
- Nem alkalmazunk mintavételt ( vagy azért, mert minden tételt megvizsgálunk, vagy mert könyvvizsgálatunk konkrét 

tételekre nem terjed ki). (1) 
- Csak az általunk problémásnak érzett tételekre terjed ki könyvvizsgálatunk. (2) 
- Kockázatbecslést követően csak a mérleg záróegyenlegeire valamely igazolható statisztikai módszertanon alapul. (3) 
- Kockázatbecslést követően az általam választott és igazolható statisztikai módszertan a mérleg- és eredménykimutatás 

tételek forgalmára terjed ki. (4)  
 
 

4. Minősítés nélküli ún. „tiszta” könyvvizsgálói véleményt adunk, ha 
  

- Az általunk vizsgált tételekre a beszámoló a hazai, illetve nemzetközi jogszabályi előírásaival összhangban van, és nem 
tartalmaz lényegesen hibás állításokat. (1)  

- Az adott (indokolt) esetben a hazai, illetve a nemzetközi jogszabályi előírásokkal nincs összhangban, de a beszámoló 
képe ezt megkívánja.(2)   

- A könyvvizsgálat során eddig mindig tiszta véleményt adtunk. (3) 
- Egyéb (4), éspedig………………………………………….esetben adunk.           

      
  

5. Az információs rendszer könyvvizsgálatát az alábbiak szerint hajtjuk végre 
 
 
- A könyvvizsgálat tervezési szakaszában a belső ellenőrzési rendszer vizsgálata során, kérdőívek segítségével. (1)  
- A könyvvizsgálati munka teljes szakaszában, külön team segítségével, az ISACA standardjain keresztül. (2) 
- A beszámolót vizsgáljuk, de nem fordítunk hangsúlyt a beszámolót előállító információs rendszer ellenőrzésére. (3)  
- Egyéb (4), éspedig……………………………………………………alapján.      
 
 
 
 
 
 
            

6. A beszámoló könyvvizsgálata során - az általunk alkalmazott gyakorlatnak megfelelően - a 
vizsgálatnak elsősorban ki kell terjednie   

   
- Az év végi főkönyvi egyenlegek vizsgálatára. (1)   
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- Az időszak gazdasági eseményeinek ellenőrzésére, hiszen ezáltal lehet statisztikailag igazolható mintavételt végezni. (2) 
- A beszámoló és az azt alátámasztó leltárak vizsgálatára. (3)    
- Egyébre (4), éspedig……………………………………………………..            

      
7. A könyvvizsgálati munka fókuszában véleményünk szerint 
    

- A törvényi előírásoknak való megfelelés kell, hogy álljon. (1) 
- A vizsgált tevékenység jellegének megfigyelése és vizsgálata kell, hogy álljon. (2) 
- A feltárt hibák beszámolóból való kiszűrése kell, hogy álljon. (3) 
- Egyéb (4), éspedig…………………………………………………….kell, hogy álljon.        

      
8. A belső ellenőrzési rendszerek vizsgálata során    
   

- A belső ellenőrzési rendszert önmagában sohasem vizsgáltuk, azt nem is tartottuk fontosnak, mert elsősorban a 
beszámoló megfelelősségére koncentráltunk. (1) 

- A belső ellenőrzés társaságon belüli auditjának szabályai hazánkban kialakultak, és azok a könyvvizsgálati munkánk 
ellenőrzési kockázatát jelentősen csökkentik. (2) 

- A belső ellenőrzési rendszer társaságon belüli auditját egységes szabályrendszerekkel, illetve normákkal ki kellene 
alakítani.(3) 

- Egyéb (4), éspedig………………………………………………………a véleményünk.        
      
9. A beszámoló könyvvizsgálatáról kialakított minősítés nélküli tiszta véleményünk megfogalmazásakor

          
- Az éves beszámoló jogszabályoknak való megfelelőségét hangsúlyozzuk, ezért jó a számviteli törvény jelenlegi kötött 

formátuma. (1)  
- A véleményben jelezni kellene a jogi szabályozók hibáit, illetve hiányosságait is. (2) 
- Nem jó a kötött formátum, mert egyes alkalmazásoknál többször el kellett térni a szövegtől. (3) 
- Egyéb (4), éspedig………………………………………………………..a véleményünk. 
 

Kérdőívre adott válaszok értékei158 
 

Kérdőív 
ssz 

Adott 
érték 

Kérdőív 
ssz 

Adott 
érték 

1/1. 1 5/1. 2 
1/2. 3 5/2. 3 
1/3. 2 5/3. 1 
1/4. Em 5/4. Em 
2/1. 2 6/1. 1 
2/2. 3 6/2. 3 
2/3. 1 6/3. 2 
2/4. Em 6/3. Em 
3/1. 1 7/1. 1 
3/2. 1 7/2. 3 
3/3. 2 7/3. 2 
3/4. 3 7/4. Em 
4/1. 2 8/1. 1 
4/2. 3 8/2. 2 
4/3. 1 8/3. 3 
4/4. Em 8/4. Em 

  9/1. 1 
  9/2. 3 
  9/3. 2 
  9/4. Em 

 
 
 
 
 

                                                 
158 Mj. 1/3. ssz. jelöli például az 1. kérdéscsoport 3. sorszámú tételét. Em jelöli, hogy az adott érték az adott válasz egyedi 

minősítés alapján kap értéket. 
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3. melléklet  

Induló adatmátrix 
I/1 III/1 IV/1 II/1 III/2 IV/2 I/2 V/1 II/2 

1 2 3 2 2 2 1 3 1 

2 1 1 2 1 1 1 3 2 

1 2 2 2 2 2 2 1 1 

1 2 3 2 2 2 1 3 1 

1 2 1 2 1 2 1 1 1 

1 2 1 1 1 2 1 3 2 

1 1 1 2 1 1,5 1,5 2 1 

1 2 3 2 2 2 2 3 1 

1 2 2,5 2 2 2 1 3 3 

1 2 3 2 2 2 1 1 2 

1 2 1,5 2 2 2,5 2 3 1 

1 1 1 2 2 2 3 3 1 

2 2 3 2 2 2 2 3 1 

1 1 1 2 1 1,5 1 1 1,5 

1 2 1 2 1 2,5 1,5 3 2 

1 2 1 2 2 2,5 2 1 1 

1 2 1 2 2 3 3 3 1 

2 2 3 2 2 2 1,5 3 2 

1 2 1 2 2 2,5 1,5 3 1 

1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 

2 3 3 2 2 1 1 1 3 

1 2 1 1,5 2 2,5 1,5 3 1 

1 1 1 2 2 2 1 3 1 

1 2 1 2 1 2 1,5 3 1 

1 2 1 2 2 1,5 1,5 2 1 

1 2 1 2 1 2 1 1 1 

1 2 1 2 2 1 1 1 1 

1 2 1 2 1 2 1,5 3 1 

1 2 1 1 1 2 2 1 1 

1 2 2 2 2 2 1 1 1 

1 2 1,5 2 2 2 2 1 1 

1 2 1 2 2 2 1 1 1,5 

1 1 1,5 2 2 2 1 3 1 

2 2 1 2 2 2 2 1 1 

1 2 1 2 2 1,5 1 1 1 

1 2 2 2 2 2 1 3 1 

1 2 1 2 2 2 1 1 2 

1 2 1 2 2 1,5 1 1 1 

1 2 1,5 2 2 2 1 1 1 

2 2 1 1 2 2 2 3 1 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 

1 2 1 2 2 2,5 1,5 3 1 
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I/1 III/1 IV/1 II/1 III/2 IV/2 I/2 V/1 II/2 

2 2 3 2 3 2,5 2 3 1 

1 2 1 2 1 2 1,5 1 1 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 

1 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 

2 1 1 2 2 2 1 1 1 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 

2 2 3 2 1 2 1 3 1 

1 2 1 2 2 2,5 1,5 3 2 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 

2 1 1 2 3 1,5 1 2 1 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 

1 1 2 2 2 2 2 3 1 

1 2 1,5 2 2 2 2 1 1 

1 2 1 2 2 2 1,5 1 1 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 1 2 

2 1 1 1,5 2 2,5 1 1 1,5 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 
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4. melléklet 
Frequencies 

  
Notes 

 

Output Created 08-DEC-2004 19:15:58 

Comments   

Filter <none> 
Weight <none> 

Split File <none> 

Input 

N of Rows in 
Working Data File 

62 

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES  VARIABLES=I1 I2 
II1 II2 III1 III2 IV1 IV2 V1  /NTILES=  4  

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
SEMEAN MEAN MEDIAN MODE 

SUM SKEWNESS SESKEW  
/HISTOGRAM  NORMAL  /ORDER=  

ANALYSIS . 
Elapsed Time 

0:00:00,48 

Resources 

Total Values 
Allowed 

149796 
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5. melléklet  

Statistics

 I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 V/1 

Valid 62 62 62 62 62 62 62 62 62 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1,18 1,37 1,91 1,23 1,81 1,77 1,43 1,94 1,85 

Std. Error of Mean ,049 ,063 ,034 ,060 ,056 ,063 ,093 ,053 ,124 

Median 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

Mode 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

Std. Deviation ,385 ,495 ,264 ,476 ,438 ,493 ,729 ,420 ,973 

Variance ,148 ,245 ,070 ,227 ,191 ,243 ,532 ,176 ,946 

Skewness 1,731 1,384 -2,933 2,259 -,965 -,457 1,474 -,608 ,300 

Std. Error of Skewness ,304 ,304 ,304 ,304 ,304 ,304 ,304 ,304 ,304 

Sum 73 85 119 76 112 110 89 120 115 

25 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

50 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

Percentiles 

75 1,00 1,50 2,00 1,00 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 
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6. melléklet 

Frequency Table 
I/1 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 51 82,3 82,3 82,3 

2 11 17,7 17,7 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   

 
 

I/2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 34 54,8 54,8 54,8 

2 14 22,6 22,6 77,4 

2 12 19,4 19,4 96,8 

3 2 3,2 3,2 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   

 
 

II/1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 4 6,5 6,5 6,5 

2 3 4,8 4,8 11,3 

2 55 88,7 88,7 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   

 
 

II/2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 48 77,4 77,4 77,4 

2 4 6,5 6,5 83,9 

2 8 12,9 12,9 96,8 

3 2 3,2 3,2 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   

 
 
 
 

III/1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 13 21,0 21,0 21,0 

2 48 77,4 77,4 98,4 

3 1 1,6 1,6 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   
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III/2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 16 25,8 25,8 25,8 

2 44 71,0 71,0 96,8 

3 2 3,2 3,2 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   

 
 

IV/1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 42 67,7 67,7 67,7 

2 6 9,7 9,7 77,4 

2 4 6,5 6,5 83,9 

3 1 1,6 1,6 85,5 

3 9 14,5 14,5 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   

 
 

IV/2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 6 9,7 9,7 9,7 

2 7 11,3 11,3 21,0 

2 39 62,9 62,9 83,9 

3 9 14,5 14,5 98,4 

3 1 1,6 1,6 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   

 
  

V/1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 34 54,8 54,8 54,8 

2 3 4,8 4,8 59,7 

3 25 40,3 40,3 100,0 

Valid 

Total 62 100,0 100,0   
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7. melléklet 
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8. melléklet 

 
Factor Analysis 

Notes 
 

Output Created 08-DEC-2004 19:27:28 

Comments   

Filter <none> 
Weight <none> 

Split File <none> 

Input 

N of Rows in 
Working Data File 

62 

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 
cases with no missing values for any 

variable used. 

Syntax FACTOR  /VARIABLES I1 I2 II1 II2 
III1 III2 IV1 IV2 V1  /MISSING 

LISTWISE /ANALYSIS I1 I2 II1 II2 III1 
III2 IV1 IV2 V1  /PRINT UNIVARIATE 

INITIAL CORRELATION SIG DET 
KMO INV REPR AIC EXTRACTION 

ROTATION  /PLOT EIGEN  
/CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25)  /EXTRACTION PC  
/CRITERIA ITERATE(25)  

/ROTATION VARIMAX  
/METHOD=CORRELATION . 

Elapsed Time 

0:00:00,22 

Resources 

Maximum Memory 
Required 

11172 (10,910K) bytes 
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9. melléklet 

Descriptive Statistics 
 

 

  Mean Std. Deviation Analysis N 

I/1 1,18 ,385 62 

I/2 1,37 ,495 62 

II/1 1,91 ,264 62 

II/2 1,23 ,476 62 

III/1 1,81 ,438 62 

III/2 1,77 ,493 62 

IV/1 1,43 ,729 62 

IV/2 1,94 ,420 62 

V/1 1,85 ,973 62 

 



 

10. melléklet 

 

Correlation Matrix(a) 
 
 

    I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 V/1 

I/1 1,000 ,036 -,084 ,180 -,085 ,214 ,309 -,080 ,157 

I/2 ,036 1,000 -,120 -,239 ,034 ,114 ,042 ,393 ,318 

II/1 -,084 -,120 1,000 -,034 ,062 ,284 ,179 ,058 -,019 

II/2 ,180 -,239 -,034 1,000 ,134 -,128 ,249 -,192 ,072 

III/1 -,085 ,034 ,062 ,134 1,000 ,098 ,289 ,199 -,067 

III/2 ,214 ,114 ,284 -,128 ,098 1,000 ,250 ,324 ,067 

IV/1 ,309 ,042 ,179 ,249 ,289 ,250 1,000 ,038 ,332 

IV/2 -,080 ,393 ,058 -,192 ,199 ,324 ,038 1,000 ,358 

Correlation 

V/1 ,157 ,318 -,019 ,072 -,067 ,067 ,332 ,358 1,000 

I/1   ,390 ,257 ,081 ,256 ,047 ,007 ,268 ,111 

I/2 ,390   ,176 ,031 ,396 ,190 ,374 ,001 ,006 

II/1 ,257 ,176   ,398 ,317 ,013 ,082 ,326 ,442 

II/2 ,081 ,031 ,398   ,149 ,160 ,026 ,067 ,289 

III/1 ,256 ,396 ,317 ,149   ,224 ,011 ,061 ,302 

III/2 ,047 ,190 ,013 ,160 ,224   ,025 ,005 ,302 

IV/1 ,007 ,374 ,082 ,026 ,011 ,025   ,385 ,004 

IV/2 ,268 ,001 ,326 ,067 ,061 ,005 ,385   ,002 

Sig. (1-
tailed) 

V/1 ,111 ,006 ,442 ,289 ,302 ,302 ,004 ,002   

a  Determinant = ,230 
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11. melléklet 

 
 

Inverse of Correlation Matrix 
 

  I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 V/1 

I/1 1,282 -,066 ,228 -,184 ,211 -,348 -,344 ,193 -,081 

I/2 -,066 1,338 ,188 ,299 -,045 -,006 -,016 -,366 -,299 

II/1 ,228 ,188 1,182 ,048 ,042 -,341 -,239 -,016 ,034 

II/2 -,184 ,299 ,048 1,251 -,193 ,188 -,219 ,149 -,162 

III/1 ,211 -,045 ,042 -,193 1,295 ,027 -,520 -,392 ,394 

III/2 -,348 -,006 -,341 ,188 ,027 1,415 -,294 -,502 ,220 

IV/1 -,344 -,016 -,239 -,219 -,520 -,294 1,611 ,298 -,586 

IV/2 ,193 -,366 -,016 ,149 -,392 -,502 ,298 1,634 -,602 

V/1 -,081 -,299 ,034 -,162 ,394 ,220 -,586 -,602 1,542 
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12. melléklet 

 

KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,500 

Approx. Chi-Square 83,975 

df 36 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 
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13. melléklet 

 
 

Anti-image Matrices 
 

   I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 V/1 

I/1 ,780 -,039 ,151 -,115 ,127 -,192 -,166 ,092 -,041 

I/2 -,039 ,747 ,119 ,178 -,026 -,003 -,007 -,167 -,145 

II/1 ,151 ,119 ,846 ,033 ,027 -,204 -,126 -,008 ,019 

II/2 -,115 ,178 ,033 ,799 -,119 ,106 -,108 ,073 -,084 

III/1 ,127 -,026 ,027 -,119 ,772 ,015 -,249 -,185 ,197 

III/2 -,192 -,003 -,204 ,106 ,015 ,707 -,129 -,217 ,101 

IV/1 -,166 -,007 -,126 -,108 -,249 -,129 ,621 ,113 -,236 

IV/2 ,092 -,167 -,008 ,073 -,185 -,217 ,113 ,612 -,239 

Anti-image 
Covariance 

V/1 -,041 -,145 ,019 -,084 ,197 ,101 -,236 -,239 ,649 

I/1 ,490(a) -,051 ,185 -,145 ,164 -,258 -,239 ,133 -,057 

I/2 -,051 ,651(a) ,150 ,231 -,034 -,004 -,011 -,248 -,208 

II/1 ,185 ,150 ,472(a) ,040 ,034 -,264 -,173 -,012 ,025 

II/2 -,145 ,231 ,040 ,579(a) -,151 ,142 -,154 ,104 -,116 

III/1 ,164 -,034 ,034 -,151 ,335(a) ,020 -,360 -,270 ,279 

III/2 -,258 -,004 -,264 ,142 ,020 ,509(a) -,195 -,330 ,149 

IV/1 -,239 -,011 -,173 -,154 -,360 -,195 ,499(a) ,184 -,372 

IV/2 ,133 -,248 -,012 ,104 -,270 -,330 ,184 ,514(a) -,379 

Anti-image 
Correlation 

V/1 -,057 -,208 ,025 -,116 ,279 ,149 -,372 -,379 ,461(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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14. melléklet 

 
 

Communalities 
 

 Initial Extraction 

I/1 1,000 ,692 

I/2 1,000 ,644 

II/1 1,000 ,636 

II/2 1,000 ,655 

III/1 1,000 ,793 

III/2 1,000 ,702 

IV/1 1,000 ,706 

IV/2 1,000 ,702 

V/1 1,000 ,618 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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15. melléklet 

Total Variance Explained 
 
 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 2,055 22,830 22,830 2,055 22,830 22,830 1,834 20,381 20,381 

2 1,640 18,227 41,056 1,640 18,227 41,056 1,649 18,324 38,705 

3 1,334 14,825 55,881 1,334 14,825 55,881 1,428 15,871 54,576 

4 1,119 12,429 68,310 1,119 12,429 68,310 1,236 13,734 68,310 

5 ,875 9,718 78,028             

6 ,656 7,288 85,316             

7 ,543 6,033 91,348             

8 ,458 5,085 96,434             

9 ,321 3,566 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155 

 

16. melléklet 
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17. melléklet 

 

Component Matrix(a) 
 

Component 

 1 2 3 4 

I/1 ,301 ,484 -,390 -,464 

I/2 ,534 -,497 -,319 ,096 

II/1 ,219 ,156 ,700 -,271 

II/2 -,055 ,720 -,204 ,303 

III/1 ,300 ,215 ,383 ,714 

III/2 ,596 ,037 ,415 -,416 

IV/1 ,579 ,604 ,004 ,077 

IV/2 ,673 -,452 ,083 ,195 

V/1 ,628 -,011 -,472 ,035 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 a  4 components extracted. 
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18. melléklet 

  

Reproduced Correlations 
 

 

   I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 V/1 

I/1 ,692(b) ,001 -,006 ,271 -,287 ,228 ,429 -,139 ,352 

I/2 ,001 ,644(b) -,210 -,293 ,000 ,128 ,016 ,577 ,495 

II/1 -,006 -,210 ,636(b) -,124 ,174 ,539 ,203 ,082 -,204 

II/2 ,271 -,293 -,124 ,655(b) ,277 -,217 ,426 -,320 ,065 

III/1 -,287 ,000 ,174 ,277 ,793(b) ,048 ,360 ,276 ,030 

III/2 ,228 ,128 ,539 -,217 ,048 ,702(b) ,337 ,337 ,164 

IV/1 ,429 ,016 ,203 ,426 ,360 ,337 ,706(b) ,132 ,358 

IV/2 -,139 ,577 ,082 -,320 ,276 ,337 ,132 ,702(b) ,395 

Reproduced 
Correlation 

V/1 ,352 ,495 -,204 ,065 ,030 ,164 ,358 ,395 ,618(b) 

I/1   ,035 -,078 -,090 ,202 -,014 -,119 ,059 -,195 

I/2 ,035   ,090 ,054 ,034 -,014 ,026 -,184 -,177 

II/1 -,078 ,090   ,091 -,112 -,255 -,024 -,023 ,185 

II/2 -,090 ,054 ,091   -,143 ,088 -,177 ,128 ,007 

III/1 ,202 ,034 -,112 -,143   ,050 -,071 -,077 -,097 

III/2 -,014 -,014 -,255 ,088 ,050   -,087 -,013 -,097 

IV/1 -,119 ,026 -,024 -,177 -,071 -,087   -,094 -,026 

IV/2 ,059 -,184 -,023 ,128 -,077 -,013 -,094   -,037 

Residual(a) 

V/1 -,195 -,177 ,185 ,007 -,097 -,097 -,026 -,037   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 24 (66,0%) nonredundant 
residuals with absolute values greater than 0.05. 
b  Reproduced communalities 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158 

 
 
 

19. melléklet 

 
 

Rotated Component Matrix(a) 
 

 

 Component 

  1 2 3 4 

I/1 ,014 ,749 ,095 -,350 

I/2 ,795 -,033 -,078 -,062 

II/1 -,180 -,038 ,764 ,137 

II/2 -,344 ,573 -,280 ,362 

III/1 ,078 ,017 ,089 ,882 

III/2 ,241 ,179 ,781 -,049 

IV/1 ,102 ,706 ,261 ,359 

IV/2 ,761 -,126 ,240 ,224 

V/1 ,630 ,460 -,092 -,021 

 Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 a  Rotation converged in 8 iterations. 
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20. melléklet 

  

Component Transformation Matrix 
 

 

Component 1 2 3 4 

1 ,751 ,435 ,446 ,220 

2 -,565 ,776 ,061 ,272 

3 -,315 -,426 ,751 ,394 

4 ,133 -,163 -,483 ,850 

 Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 


