
 

 

Lehet-e belső ellenőr, illetve vezető belső ellenőr az egyik vezető állású személy élettársa? 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

A több tucat egységgel működő Takarékszövetkezetnél egy belső ellenőr dolgozik, de az 

intézmény álláspontja szerint szakmailag indokolt lenne egy további belső ellenőr 

foglalkoztatása. A Takarékszövetkezet az egyik vezető állású személy élettársát kívánja 

alkalmazni vezető belső ellenőrként, aki a szervezetnél jelenleg más beosztásban dolgozik. A 

Takarékszövetkezet állítása szerint az érintett munkatárs rendelkezik a szükséges 

tapasztalattal és szakmai felkészültséggel. A vezető belső ellenőr felett a munkáltatói jogokat 

nem az érintett vezető állású személy, hanem az egyik ügyvezető gyakorolná, egyebekben (pl. 

munkavégzés szakmai irányítása) pedig a felügyelő bizottság alá lenne rendelve. 

 

II.  A JOGKÉRDÉS 

 

Van-e jogi akadálya annak, hogy a Takarékszövetkezet – a tényállásban ismertetett módon – 

vezető belső ellenőrként alkalmazza az egyik vezető állású személy élettársát. 

 

A releváns jogszabályi rendelkezések az alábbiak. 

 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 

13/D. § (1) bekezdés d) pontja alapján a hitelintézetnek a mérete, az általa végzett pénzügyi, 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége jellege, nagyságrendje és összetettsége 

arányában megbízható irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelynek keretén belül köteles 

„a jogszabályoknak megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusokat, adminisztratív és 

számviteli eljárásokat alkalmazni”. A Hpt. 13/D. § (2) bekezdése előírja, hogy az (1) 

bekezdésben foglaltak alapján a hitelintézet igazgatóságának kell jóváhagynia és rendszeresen 

felülvizsgálnia a szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség 

megelőzésére vonatkozó stratégiákat és szabályzatokat. 

 

A Hpt. 45. §-a alapján a pénzügyi intézmény igazgatóságának, felügyelő bizottságának 

vezetői és tagjai felelősek azért, hogy a pénzügyi intézmény az engedélyezett tevékenységeket 

az e törvényben és a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze. A Hpt. 

46. §-a előírja, hogy a vezető állású személy és a pénzügyi intézmény alkalmazottja 

mindenkor - e beosztásával járó fokozott szakmai követelményeknek megfelelő - elvárható 

gondossággal és szakértelemmel, a pénzügyi intézmény és az ügyfelek érdekeinek 

figyelembevételével, a jogszabályok szerint köteles eljárni. 
 

A Hpt. 67. § (9) bekezdése alapján a belső ellenőrzési szervezeti egység vezetésével csak 

olyan személy bízható meg, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú 

felsőfokú iskolai végzettséggel, illetőleg mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és legalább 

hároméves szakmai gyakorlattal, valamint büntetlen előéletű. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. § b) pontja alapján 

„közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 

valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, 

bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és 

testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa”. 
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III.  A TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLLÁSPONTJA 

 

A Takarékszövetkezet álláspontja szerint a belső ellenőri feladatkör a pénzügyi 

intézményeknél egyike a legbizalmasabb munkaköröknek, és felelősségteljes munkavégzést 

igényel. Az összefonódás, az esetleges utasításokra végzett ellenőrzés, az irányítási funkciók 

átrendezésével kiküszöbölhetőek, így nincs jogi akadálya annak, hogy az egyik vezető állású 

személy élettársa legyen a vezető belső ellenőr. 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

A Hpt. 67. § (9) bekezdése a belső ellenőrzési vezető megbízása kapcsán csak a szakmai 

elvárásokat és a büntetlen előélet követelményét határozza meg, az összeférhetetlenségi 

aspektusokat nem szabályozza, mint ahogy a Hpt. összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazó 

56-57. §-ai sem térnek ki a belső ellenőri tevékenységet ellátó személyekre.  

 

A Hpt. 13/D. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése alapján azonban megállapítható, hogy 

a hitelintézetnek megbízható irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, melynek része a belső 

ellenőrzési funkció is, továbbá a hitelintézet igazgatóságának hatáskörébe sorolja a 

szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó 

stratégiák és szabályzatok jóváhagyását és felülvizsgálatát. A szervezeten belüli feladatok 

elkülönítéséről, az összeférhetetlenség megelőzéséről tehát az igazgatóság köteles 

gondoskodni, melynek jogszabályban nevesített elsődleges, de nem kizárólagos eszköze a 

vonatkozó belső szabályozás jóváhagyása, felülvizsgálata és a belső szabályzatokban 

foglaltak gyakorlati érvényesüléséről való gondoskodás. 

 

A Felügyelet a belső ellenőrzési funkciót a pénzügyi szervezetek belső védelmi vonalai 

integráns részének tekinti. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti 

Tanácsának a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről szóló 11/2006. számú 

ajánlása (11/2006-os ajánlás) alapján: 

o „1. (…) A pénzügyi szervezetek belső védelmi vonalainak legfontosabb feladata, hogy 

preventív és proaktív módon járuljanak hozzá e célok teljesüléséhez azáltal, hogy a 

működés során esetlegesen keletkező problémákat, hiányosságokat a lehető legkorábbi 

fázisban, már a keletkezésükkor, de lehetőség szerint még azt megelőzően azonosítják 

és kezelik. Így biztosítva a megoldás gyorsaságát és hatékonyságát. A belső védelmi 

vonalak elsődleges szűrő szerepet töltenek be a pénzügyi közvetítő rendszer 

biztonságos működését garantáló védelmi hálóban.” 

o 16. A jelentési vonalaknak, valamint a felelősségek és hatáskörök intézményen belüli 

szétosztásának világosnak, pontosnak, egyértelműen meghatározottnak, átláthatónak, 

összefüggőnek, a szervezeten belüli érdekkonfliktusok és hatásköri összeütközések 

megelőzését, kezelését biztosítónak és kikényszeríthetőnek kell lenniük. Ezek 

kialakítása, az alkalmazottak felé történő kommunikálása és folyamatos működtetése a 

pénzügyi szervezetek vezetésének elsődleges felelőssége. 
 

A Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott, 2007. január 1. napjától hatályos „A 

belső ellenőrzési szakma gyakorlati normái” (Nemzetközi normák) című kiadvány a belső 

ellenőrzési tevékenységgel szemben nemzetközileg elvárt szakmai sztenderdeket foglalja 

össze. A Nemzetközi normák a Bevezetésben rögzítik, hogy „A belső ellenőrzés olyan 

független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadói tevékenység, amely értéket ad a 

szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással 

értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, 
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ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását. (…) A bizonyosságot adó szolgáltatások során 

a belső ellenőrök objektíven értékelik a tényeket, és ennek alapján független véleményt 

formálnak vagy következtetéseket vonnak le egy folyamatra, rendszerre, illetve az ellenőrzés 

egyéb tárgyára vonatkozóan.”  
 

A Nemzetközi normák elvárásként megfogalmazzák, hogy „A belső ellenőrzési 

tevékenységnek függetlennek kell lennie, és a belső ellenőröknek tárgyilagosan kell 

végezniük munkájukat.” [1100 – Függetlenség és tárgyilagosság] A függetlenség azt jelenti, 

hogy nem áll fenn semmi olyan feltétel, ami veszélyeztetné a belső ellenőrzési tevékenységet, 

illetve a belső ellenőrzés vezetőjét abban, hogy belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait 

elfogulatlanul hajtsa végre. A függetlenséget fenyegető jelenségeket az egyéni ellenőrök 

szintjén, a vizsgálati megbízás, az egész funkció és a szervezet szintjein egyaránt kezelni kell. 
 

„A belső ellenőröknek pártatlannak, tárgyilagosnak kell lenniük, és kerülniük kell az 

összeférhetetlenséget.” [1120 – Egyéni tárgyilagosság] Az összeférhetetlenség olyan helyzet, 

amelyben egy bizalmi pozícióban lévő belső ellenőrnek a munkájával konkuráló szakmai 

vagy személyes érdekei vannak, és ezek az érdekek megnehezíthetik feladatai pártatlan 

végrehajtását. Az összeférhetetlenség akkor is létezhet, ha egyébként nem eredményez 

etikátlan vagy szabályellenes eseményt. Az összeférhetetlenség olyan helytelen látszatot 

kelthet, amely csorbítja a belső ellenőrbe, a belső ellenőrzési tevékenységbe és a szakmába 

vetett bizalmat. Az összeférhetetlenség akadályozhatja az egyént munkájának és feladatainak 

tárgyilagos végrehajtásában. 
 

Az egyik vezető állású személy élettársa a Ptk. 685. § b) pontja alapján – attól függően, hogy 

az élettársi kapcsolat bejegyzett-e – hozzátartozónak vagy közeli hozzátartozónak minősül. 
 

A Felügyelet álláspontja szerint az egyik vezető állású személynek hozzátartozójának vagy 

közeli hozzátartozójának belső ellenőrként, illetőleg vezető belső ellenőrként való megbízása 

szervezeten belüli érdekkonfliktushoz vezetne, mivel az ellenőrzési feladatot ellátó személy és 

az ellenőrzött tevékenységért felelős vezető állású személy közötti hozzátartozói vagy közeli 

hozzátartozói minőségből fakadó személyes érdekek megnehezíthetik, illetőleg veszélyeztetik 

a belső ellenőrzési tevékenység pártatlan és elfogulatlan végrehajtását. Az összeférhetetlenség 

olyan helytelen látszatot kelthet, amely csorbítja a pénzügyi intézmény és a tulajdonosok 

érdekeit akár az operatív menedzsment ellenében is képviselni hivatott belső ellenőrbe, az 

objektív belső ellenőrzési tevékenységbe vetett bizalmat. Ezen összeférhetetlenségi helyzetet 

a Takarékszövetkezet nem tudja feloldani olyan szervezeti megoldással, melynek keretében a 

vezető belső ellenőr feletti munkáltatói jogok az egyik – az érintett vezető állású személy 

élettársával nem összeférhetetlen – ügyvezetőhöz kerülnének. 
 

A Takarékszövetkezet igazgatóságának a Hpt. 13/D. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a 

Hpt. 45-46. §-ában foglalt kötelezettségre is – olyan belső működést kell megfelelő belső 

szabályzatok segítségével kialakítania, amely megakadályozza a beadványban tervezett 

lépésként ismertetett megbízatásból fakadó összeférhetetlenségi helyzet kialakulását.  
 

A Hpt. 46. §-ában foglalt kötelezettség a Takarékszövetkezet vezető állású személyeitől és 

alkalmazottaitól is elvárja, hogy mindenkor – e beosztásával járó fokozott szakmai 

követelményeknek megfelelő – elvárható gondossággal és szakértelemmel, a pénzügyi 

intézmény és az ügyfelek érdekeinek figyelembevételével, a jogszabályok szerint járjon el.  A 

Felügyelet az „elvárható gondosság és szakértelem” elvárás részének tekinti a hozzáférhető 

hazai és külföldi legjobb gyakorlatok (ún. best practice), prudenciális megoldások nyomon 

követését és alkalmazását a jogszabályi előírások minél hatékonyabb és teljesebb körű 

érvényre juttatása érdekében. 
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A beadványban vázolt – összeférhetetlenséget eredményező – helyzet a Takarékszövetkezet 

Felügyelő Bizottságának eredményes működését is veszélyeztetné, mivel a tulajdonosok 

érdekét képviselő, és az ügyvezetést, valamint a takarékszövetkezeti működést ellenőrizni 

hivatott testület olyan belső ellenőrzési szervezetre lenne kénytelen hagyatkozni, melyet az 

ellenőrzött vezető állású személy élettársa vezet, akinek a munkájával konkuráló személyes 

érdekei megnehezíthetik feladatai pártatlan és objektív végrehajtását. 
 

A Felügyelet álláspontja szerint a Takarékszövetkezet vezető állású személye élettársának 

belső ellenőri vagy vezető belső ellenőri megbízatása olyan, a prudens működéssel össze nem 

egyeztethető összeférhetetlenségi helyzetet eredményezne, amely a Hpt. hivatkozott 

rendelkezései alapján szükségessé tenné a Takarékszövetkezet igazgatósága, illetve vezető 

állású személyei felelősségének hatósági vizsgálatát. 
 


