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6.számú melléklet 

BELSŐ ELLENŐRÖK SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE28 

I. NORMÁK/ALAPELVEK 

A belső ellenőröktől a következő normák/alapelvek alkalmazását és betartását várja el az Intézmény: 

TISZTESSÉG/FEDDHETETLENSÉG  

1. A belső ellenőrök tisztessége/feddhetetlensége alapozza meg azt a bizalmat, amely alapján 

elfogadják a megállapításait. 

TÁRGYILAGOSSÁG/ELFOGULATLANSÁG 

1. A belső ellenőröknek a legmagasabb szintű szakmai tárgyilagosságot/elfogulatlanságot kell 

tanúsítaniuk a vizsgált tevékenységgel vagy folyamattal kapcsolatos információk összegyűjtése, 

értékelése és kommunikálása során. 

2. A belső ellenőröknek kiegyensúlyozottan kell értékelniük minden körülményt, és álláspontjuk 

kialakításakor nem befolyásolhatják őket saját vagy mások érdekei. 

BIZALMASSÁG/TITOKTARTÁS 

1. A belső ellenőröknek tisztában kell lenniük a birtokukba került információ értékével és bizalmas 

jellegével. Ennek megfelelően az információt nem hozhatják nyilvánosságra megfelelő 

felhatalmazás nélkül, hacsak nincs erre törvényes vagy szakmai kötelezettségük. 

ILLETÉKESSÉG/SZAKÉRTELEM 

1. A belső ellenőröknek megfelelő ismerettel, szaktudással és tapasztalattal rendelkezve kell 

végrehajtaniuk a belső ellenőrzési feladatokat. 

II. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK 

TISZTESSÉG/FEDDHETETLENSÉG  

A belső ellenőrök: 

1. becsületesen, gondosan és felelősségteljesen végzik munkájukat. 

2. betartják a jogszabályokat, információt csak jogi és szakmai kötelezettségek alapján adnak ki. 

3. tudatosan nem vállalnak részt jogszerűtlen vagy belső szabályzatot sértő tevékenységben, nem 

követnek el semmi olyat, ami méltatlan a belső ellenőrzési szakmához vagy a szervezethez. 

4. szem előtt tartják az Intézmény törvényességi és etikai célkitűzéseit és elősegítik azok teljesítését. 

TÁRGYILAGOSSÁG/ELFOGULATLANSÁG 

A belső ellenőrök: 

 

28 Jelen Etikai Kódex követi a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (The Institute of Internal Auditors /IIA/) által 

megfogalmazott Etikai Kódexet, amelyet a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének Elnöksége hagyott jóvá.  
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1. nem vállalnak részt semmiféle tevékenységben vagy kapcsolatban, ami csorbíthatja vagy 

feltételezhetően csorbítaná elfogulatlan értékelésüket, beleértve olyan tevékenységeket és 

kapcsolatokat, melyek az Intézmény érdekeivel összeférhetetlenek.  

2. nem fogadnak el semmi olyat, ami csorbíthatja, vagy feltételezhetően csorbítaná szakmai 

megítélésüket. 

3. feltárnak minden olyan tudomásukra jutott érdemi tényt, amelynek rejtve maradása (közlésének 

hiánya) torzítaná a vizsgált tevékenységről szóló beszámolót. 

BIZALMASSÁG/TITOKTARTÁS 

A belső ellenőrök: 

1. a tőlük elvárható gondossággal használják és védik a feladataik végrehajtása során tudomásukra 

jutott információkat. 

2. nem használnak fel semmiféle információt személyes haszonszerzésre, jogellenes módon vagy 

úgy, hogy az károsan befolyásolja a társaság törvényességi és etikai célkitűzéseit. 

ILLETÉKESSÉG/SZAKÉRTELEM 

A belső ellenőrök: 

1. csak olyan megbízást/ellenőrzést vállalnak el, amelynek végrehajtásához rendelkeznek a 

szükséges ismeretekkel, szakértelemmel és tapasztalattal. 

2. a belső ellenőrzési szolgáltatást a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normái 

(Professional Practices Framework) alapján végzik. 

3. folyamatosan fejlesztik szaktudásukat, valamint szolgáltatásaik hatékonyságát és minőségét. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A belső ellenőrök: 

1. együttműködésük révén elősegítik a szakmai fejlődést; a szakmán belüli együttműködést és jó 

kapcsolatok kialakítását. 

2. együttműködik kollégáikkal. 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

A belső ellenőrök: 

1. tanácsadás, illetve egyéb nem ellenőrzési tevékenység keretében nem vehetnek át a vizsgált 

terület/szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozó felelősséget.  

2. függetlenségüket megőrzik és elkerülik az összeférhetetlenség minden lehetséges formáját 

azáltal is, hogy elutasítanak minden ajándékot vagy juttatást, amely befolyásolja vagy 

befolyásolhatja függetlenségéküket és feddhetetlenségüket.  

3. elkerülnek minden olyan kapcsolatot a vizsgált terület/szervezet vezetésével és alkalmazottaival, 

valamint harmadik féllel, amelyek befolyásolhatják vagy veszélyeztethetik függetlenségüket.  

4. nem használhatják fel hivatalos pozíciójukat magáncélra, és elkerülik az olyan kapcsolatokat, 

amelyek a korrupció veszélyét hordozzák magukban vagy amelyek kétséget ébreszthetnek 

objektivitásukkal és függetlenségükkel kapcsolatban.  
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III. ZÁRADÉK 

Az Etikai Kódex tartalmát megismertem, elfogadom, követem: 

…………………………….. 

belső ellenőr 

Budapest, 20xx. ……….. 

 

 


