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„Minden lehetséges, de semmi sem bizonyos.” 

(Václav Havel) 
 

 

Előszó 
 

Jegyzetünkben a gazdasági bűncselekmények, csalások, csődök, felszámolások, adóellenőrzések, 

vagyonértékelések, átvilágítások, véletlen és szándékos könyvelési hibák, valamint könyvvizsgálati 

kockázatok olyan gyakorlati eseteit mutatjuk be, amelyekkel kapcsolatban maga az élet bizonyította 

be az ellenőrzés fontosságát. Célunk, hogy a számos elgondolkodtató megtörtént, illetve fiktív 

esettanulmány érdekes, izgalmas és tanulságos példáit feldolgozva segítsük a felkészülést az 

ellenőrzési, felügyeleti, könyvvizsgálói szakmára, hangsúlyozzuk a tisztesség és becsület 

fontosságát, erősítsük a szakma iránti elkötelezettséget, az erkölcsi tartást, a hitet és a hivatástudatot. 

Mind a társadalom, mind a törvényhozás arra törekszik, hogy ami a közzel, közélettel kapcsolatos, 

az egyben nyilvános és ellenőrizhető is legyen. Az elszámoltathatóság előfeltétele az átláthatóság, a 

közzétételé pedig a belső és külső kontrollok megléte, a közzétételre kerülő információk 

ellenőrzöttsége. Vannak országok, ahol állampolgári kötelesség és teljesen elfogadott gyakorlat, 

hogy ha valaki a közéletet sértő, törvénytelen magatartással, csalással, sikkasztással, pozícióval való 

visszaéléssel, korrupcióval vagy pénzmosásra utaló jelekkel találkozik, akkor azt jelzi a vezetés, a 

tulajdonosok és/vagy a hatóságok, felügyeletek felé. A közélet megtisztulásához mindenkinek hozzá 

kell járulni valamivel, mert meggyőződésem, hogy hazánk versenyképessége és gazdasági mutatói a 

magas korrupciós kockázatok csökkentése nélkül nem javíthatók. 

Az új évezred legnagyobb pénzpiaci válsága a Lehman Brothers befektetési bank 

2008 szeptemberében bekövetkezett összeomlásával kezdődött az Amerikai Egyesült Államokban, 

majd hihetetlen gyorsasággal a globális pénzpiacok általános bizalmi válságává szélesedett, melynek 

nyomán egy több évig tartó recesszió, gazdasági hanyatlás, pangás és depresszió bontakozott ki. Ha 

a politikusok és a szakértők időben felfigyeltek volna az itt-ott felbukkanó gondokra, 

diagnosztizálták és megfelelő terápiás kezelést alkalmazva leküzdötték volna a helyi problémákat, 

akkor nem alakultak volna ki krízis helyzetek, és a válság nem gyűrűzött volna lavinaszerűen tovább 

az egész világgazdaságra. 

Hazánkban a jogszabályon alapuló, tehát kötelező könyvvizsgálat értékhatárának 2012-től a 

duplájára, 2014-től pedig a triplájára emelésével a mikrovállalkozások adminisztrációs terhei ugyan 

csökkentek, de fennáll a veszélye annak, hogy könyvvizsgálói ellenőrzése nélkül romolhat ezen 

társaságok üzleti információinak, adatainak megbízhatósága, minősége, ezáltal csökkenhet a piaci 

szereplők bizalma is a pénzügyi kimutatásaik iránt. Ezzel a „költségmegtakarító” intézkedéssel és az 

önkormányzati beszámolók könyvvizsgálatának eltörlésével nem valószínű, hogy növekedni fog az 

ország GDP-je, ugyanakkor az ellenőrzés hiánya jelentősen kockáztathatja a költségvetési 

adóbevételek befolyását és a piac tisztaságát. 

Egyesek szerint (lásd Szakma 2011. novemberi száma) az értékhatár-emeléssel „a piac tisztul, 

felértékelődik a valódi értéket nyújtó könyvvizsgálat”. A szerzők következtetése azonban a 

legalapvetőbb közgazdasági törvényszerűségnek mond ellent: ha a kereslet csökken, a kínálat pedig 

nő, akkor az árak általában csökkennek, és nem emelkednek. 

Ilyen és ehhez hasonló problémákkal foglalkozik tehát jegyzetünk. Remélhetőleg e rövid előszóval 

is sikerült felkelteni mindenki érdeklődését! 
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