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A) 
Általános szabályok

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgá-
lói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói köz-
felügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvényben (a to-
vábbiakban: kkt) foglaltak alapján a küldöttgyûlés
szabályzatot alkot A könyvvizsgálói hivatás magatar-
tási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról (a
továbbiakban: etikai szabályzat). Jelen szabályzat
közreadásának célja az, hogy a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara (a továbbiakban: kamara) tagjainak
munkáját segítse a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódó
magatartási szabályok betartásában, továbbá megha-
tározza az etikai normák megsértésével kapcsolatos
eljárásokat.

1. A könyvvizsgáló munkája

A könyvvizsgáló munkáját
• az esküje,
• a kkt,
• a kamara alapszabálya,
• a kamara etikai szabályzatában elõírtak, 
• a kamara által a kkt 4. §-a (5) bekezdésének b) pont-

ja alapján közreadott, a könyvvizsgálati, valamint az
átvilágítási megbízásokra, a bizonyosságot nyújtó
megbízásokra, a kapcsolódó szolgáltatásokra és a
belsõ minõség-ellenõrzésre vonatkozó nemzeti stan-
dardok (a továbbiakban: standardok),

• a számviteli törvény (a továbbiakban: szvt), a gazda-
sági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban:
Gt.), a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.),
az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
törvény, valamint mindazok a jogszabályok, ame-
lyek a könyvvizsgálóra, a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatko-
zóan szabályokat írnak elõ,

• a jogszabályokban és a kamara szabályzataiban nem
rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók
Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: IFAC) által
kiadott Könyvvizsgálói Etikai Kódex1,

• a kamara választott testületeinek határozatai és állás-
foglalásai, valamint

• a tõle elvárható (megfelelõ) szakmai és morális nor-
mák

határozzák meg.

B)
A könyvvizsgálói hivatás magatartási

szabályai

1. Általános szabályok

1.1. A könyvvizsgáló független személy, akit jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysé-
gével kapcsolatban megbízója nem utasíthat és nem
befolyásolhat. A foglalkoztató csak elvi, szakmai kér-
désekben adhat eligazítást. A könyvvizsgáló köteles
mindent megtenni a befolyásolási kísérletek elhárítása
érdekében.

1.2. (1) A könyvvizsgáló nem végezhet olyan tevé-
kenységet, amely veszélyezteti a független könyvvizs-
gálói vélemény kialakítását, a kötelezettségek betartá-
sát, korlátozná tárgyilagosságát, függetlenségét, befo-
lyásolná szakmai meggyõzõdését.

(2) Ha a könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység mellett egyéb
szakmai szolgáltatásokat is nyújt az ügyfélnek, akkor
ügyelnie kell arra, hogy az egyéb szakmai szolgáltatás
során ne vegyen részt a vezetõség felelõsségi körébe
tartozó vezetõi döntésekben.

(3)2 Ha az nem összeegyeztethetetlen a könyv-
vizsgálói feladatkörrel [kkt 53. §] és nem veszélyezte-
ti a könyvvizsgáló függetlenségét [kkt 63. §], a kama-
rai tag könyvvizsgáló a kkt 3. §-ának (2) bekezdésé-
ben meghatározott, jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységen kívül nyújtott
egyéb szakmai szolgáltatások mellett folytathat pél-
dául tudományos, oktatói, mûvészeti, sport, lektori,
szerkesztõi és jogi oltalom alá esõ szellemi tevékeny-
séget, valamint egyéb, nem üzletszerûen végzett jö-
vedelemszerzõ tevékenységet. Minden esetben – a
jogszabályok, az alapszabály, az etikai szabályzat és
az IFAC Könyvvizsgálói Etikai Kódex alapján – egye-
dileg kell mérlegelni, hogy a jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálat mellett ellátni kívánt
jövedelemszerzõ tevékenység összeegyeztethetõ-e a
könyvvizsgálattal.

(4) A könyvvizsgáló cégek esetében a jogsza-
bályok, az alapszabály, az etikai szabályzat és az
IFAC könyvvizsgálói etikai kódexe alapján egyedileg
kell mérlegelni, hogy a könyvvizsgáló cég jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat melletti
egyéb tevékenysége összeegyeztethetõ-e a könyv-
vizsgálattal.

1.3. A könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem vállal-
hat el olyan megbízást, amelyhez nem rendelkezik kel-
lõ ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal, vagy ha a kel-
lõ ismeretet, tapasztalatot szakértõ bevonásával sem
tudja pótolni. 
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1.4. A könyvvizsgáló legyen korrekt és segítõkész, tart-
sa be az általa végezhetõ tevékenységre vonatkozó
jogszabályokat és a szerzõdéseiben rögzített kötele-
zettségeit. 

1.5. A könyvvizsgáló köteles bejelenteni, ha vele
szemben büntetõeljárás indult, és ennek keretében
vele szemben vádat emeltek. Ebben az esetben köte-
les megnevezni az eljáró hatóságot és közölni az ügy
számát. 

1.6. A könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég köteles az
alapszabályban, a kamara valamely egyéb szabályza-
tában vagy az elnökség által jóváhagyott határozat-
ban elõírt adatszolgáltatást az elõírt határidõre, a va-
lóságnak megfelelõ és teljes körû adattartalommal
teljesíteni.

1.7. A könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég köteles
együttmûködni és valós tartalmú, a körülményekre ki-
terjedõ, kimerítõ nyilatkozatot tenni a fegyelmi bizott-
ság tényállás-tisztázási eljárása során.

1.8. A könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég köteles
együttmûködni és segíteni a könyvvizsgálói munka
minõség-ellenõrzését végzõ minõségellenõrök mun-
káját. 

1.9. (1) Könyvvizsgáló cég esetében a függetlenségre
vonatkozó rendelkezéseket a könyvvizsgáló cég nevé-
ben jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenységet végzõ összes kamarai tag könyv-
vizsgálóra alkalmazni kell. Bármely kamarai tag
könyvvizsgáló függetlenségének veszélyeztetése egy-
ben a könyvvizsgáló cég függetlensége veszélyezteté-
sének minõsül. 

(2) Könyvvizsgáló cég esetében a függetlenségre
vonatkozó rendelkezéseket a könyvvizsgáló cég leg-
fõbb szervének, legfõbb irányító (vezetõ) szervének és
felügyelõ testületének összes tagjára, valamint a veze-
tõ állású munkavállalóira is alkalmazni kell.  

1.10. Az etikai szabályzat függetlenségi, vagy összefér-
hetetlenségi elõírásainak megsértésével jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység-
re szóló megbízást nem lehet elfogadni. Ha a függõ
vagy összeférhetetlenségi helyzet beállta a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ségre szóló megbízást követõen következik be, és a
függetlenség vagy összeférhetetlenség követelmé-
nyének a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem
tud, vagy nem akar eleget tenni, akkor 30 napon be-
lül meg kell szüntetnie a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre szóló megbí-
zását, és ezen idõ alatt sem adhat ki független könyv-
vizsgálói jelentést.

1.11. Ha a könyvvizsgáló a kkt 11. §-a (2) bekezdé-
se alapján az aktív kamarai tagsága mellett fenntart-
ható jogviszonyban áll, a jogviszony szerinti foglal-
koztató többségi befolyással [Ptk. 685/B. §] rendelke-
zõ tagjának többségi befolyása alatt álló gazdálko-
dók, valamint a foglalkoztató vezetõ állású alkalma-
zottai, felügyelõ vagy vezetõ testületének tagjai
többségi befolyása alatt álló gazdálkodók számára a
könyvvizsgáló, vagy olyan könyvvizsgáló cég,
amelynek nevében a könyvvizsgáló jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
végez, szakmai szolgáltatást nem nyújthat. Nem kell
a korlátozást alkalmazni a foglalkoztató többségi be-
folyással rendelkezõ tagjának többségi befolyása
alatt álló gazdálkodókra, ha a foglalkoztató többségi
állami tulajdonban áll.

2. Függetlenség

2.1. (1) A könyvvizsgáló munkáját csak részrehajlás
nélkül, tárgyilagosan végezheti. Kerülnie kell minden
olyan helyzetet, amely alkalmas lehet függetlenségé-
nek veszélyeztetésére. A könyvvizsgáló jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysé-
ge során nem kerülhet függõ helyzetbe ügyfelével. 
A könyvvizsgálónak a függetlenség megõrzésének
biztosítása érdekében a kkt 61–64. §-aiban meghatá-
rozott szabályokat különösen szem elõtt kell tartania.
A könyvvizsgáló tevékenysége során a függetlensé-
gét fenyegetõ veszélyek [kkt 62. § (3) bekezdés] értel-
mezésekor, valamint e veszélyek elhárítása vagy elfo-
gadható szintre való csökkentése érdekében szüksé-
ges lépések [kkt 62. § (4) bekezdés] tekintetében –
amennyiben az adott kérdést a jelen etikai szabályzat
nem szabályozza – az IFAC Könyvvizsgálói Etikai Kó-
dexe alapján köteles eljárni.

(2) A könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenysége során függõ
helyzetben van, illetve függõ helyzetbe kerül különö-
sen, ha 

a) õ vagy közeli hozzátartozója üzleti tulajdoni ré-
szesedéssel (üzletrésszel, vagyoni betéttel,
részvénnyel, szövetkezeti tagsággal stb.) ren-
delkezik az ügyfele (megbízója) társaságában
(kivéve a hozzátartozók esetében: ha a szava-
zatuk aránya nem éri el a 10 százalékot). Ha az
üzleti tulajdoni részesedés nem saját elhatáro-
zásából került a tulajdonába (például örökölte,
ajándékba kapta), akkor legkésõbb 90 napon
belül el kell idegenítenie, amennyiben a jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenységet tovább kívánja végezni. Az
üzleti tulajdoni részesedés idõpontjától a
könyvvizsgáló nem élhet szavazati jogával az
érintett érdekeltségében;
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b) õ vagy közeli hozzátartozója tisztségviselõ
olyan társaságban (ideértve az alapítványt, illet-
ve befektetési alapot is), amelynek pénzügyi ér-
dekeltsége van a vizsgált társaságnál; 

c) olyan társaságban van érdekeltsége, befekteté-
se, amelynek befektetése van másik társaság-
ban, amelyben ügyfelének érdekeltsége van,
vagy közös társasága van megbízójával (ügyfél-
lel), ügyfele tisztségviselõjével (kivéve az olyan
nyílt részvénytársaságokat, amelyekben az ügy-
féllel vagy annak tisztviselõjével együtt sem
érik el a szavazatok 10 százalékát); 

d) ügyfelének (megbízójának) hitelezõje vagy adó-
sa – ide nem értve a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói, valamint más, a jogsza-
bályok és az etikai szabályzat alapján nem össze-
férhetetlen megbízással kapcsolatos, az esedé-
kességet követõ 1 éven belüli követeléseket –
vagy bármelyik fél kezese a másiknak.

2.2. A könyvvizsgálónak és közeli hozzátartozójának
nem lehet tulajdoni részesedése vagy függetlenséget
érintõ egyéb érdekeltsége olyan társaságban vagy
egyéb szervezetben, amely üzleti, egyéb üzleti kapcso-
latban áll ügyfelével [ide nem értve a kkt 3. §-a (2) be-
kezdésének b) pontja alá tartozó tevékenységeket],
vagy amelynél az ügyfél lát el jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

2.3. (1) Az ügyfél tulajdonosa, társtulajdonosa, igaz-
gatóságának, felügyelõbizottságának (ellenõrzõ bi-
zottságának) tagja, ügyvezetõje, a társaság képvisele-
tére jogosult tagja vagy alkalmazottja nem láthat el a
kkt szerinti könyvvizsgálói feladatot az adott társaság-
nál és könyvvizsgálójánál. Ez a tilalom fennáll akkor
is, ha a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló jelölt 3 éven
belül a könyvvizsgált társaságnál az elõbb felsoroltak
közé tartozott. 

(2) Nem végezhet jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet az, aki könyv-
vizsgálói megbízatását megelõzõen három éven belül
a könyvvizsgálandó társaságban tulajdoni részesedés-
sel rendelkezett vagy három éven belül a könyvvizs-
gálandó társaság könyveinek vezetésében tevéke-
nyen részt vett. 

(3) Nem választható könyvvizsgálóvá 3 évig az,
aki a könyvvizsgálandó gazdálkodó szervezet ellenõr-
zésében mint adóellenõr, mint számvevõ, mint pénz-
ügyõr, illetve mint felügyeleti szerv vagy hatóság mun-
katársa vett részt. 

(4) Nem végezhet jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységet a könyvvizsgáló
annál a költségvetési szervnél (ideértve különösen az
önkormányzatokat is), intézményeinél és társaságai-
nál, ahol megelõzõen három éven belül a költségveté-
si szerv alkalmazottja volt. Önkormányzati képviselõ,

bizottsági tag (együtt: tisztségviselõ) nem láthat el
könyvvizsgálói feladatot ugyanannál az önkormány-
zatnál, intézményénél, társaságánál, ahol önkormány-
zati tisztségviselõ. 

2.4. Amennyiben a könyvvizsgálat díját az ügyfél leg-
fõbb döntéshozó testülete (közgyûlése, taggyûlése
stb.), döntéshozója határozza meg, úgy a könyvvizs-
gáló, a könyvvizsgáló cég csak olyan könyvvizsgálói
szerzõdést írhat alá, amely a jóváhagyott összegtõl
nem tér el. Tilos a szerzõdésben olyan feltételt elfo-
gadni, amely a díjazást a könyvvizsgálói jelentés 
tartalmához köti. A szerzõdéses díjakon kívül a
könyvvizsgáló ügyfelétõl más – a szokásos mértékû
ajándékot meghaladó értéket képviselõ – juttatást
nem fogadhat el. 

2.5. A könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az érintett
ügyfél könyvvizsgálatára vonatkozó részfeladatok el-
végzésével nem bízhatja meg és nem alkalmazhatja az
ügyfelének könyvelésében tevékenyen közremûködõ
társaságot vagy személyt.

2.6. A kamarai tag könyvvizsgáló, annak közeli hozzá-
tartozója, a könyvvizsgáló cég, valamint azon könyv-
vizsgálói hálózat más tagja, amelyhez a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tartozik és a meg-
bízó között nem állhat fenn olyan közvetlen vagy köz-
vetett vagyoni, pénzügyi, munkavégzésre irányuló, üz-
leti vagy egyéb kapcsolat (ideértve a jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátá-
sán túlmenõen nyújtott szakmai és egyéb szolgáltatást
is), amely a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgá-
ló cég függetlenségét veszélyezteti.

3. Összeférhetetlenség 

3.1. A könyvvizsgáló nem vállalhat jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
ott, ahol hozzátartozói, egyéb üzleti vagy érdekeltsé-
gi kapcsolata, munkaviszonya áll fenn. A könyvvizs-
gáló cég nem vállalhat jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ott, ahol
egyéb üzleti vagy érdekeltségi kapcsolata van, illetve
ahol a B) 1.9. pontban megjelölt természetes szemé-
lyek bármelyikének közeli hozzátartozói kapcsolata
van az ügyfél vezetõ tisztségviselõivel (igazgatósági
tagjával, ügyvezetõjével, felügyelõbizottsági tagjával,
auditbizottsága tagjával stb.), illetve vezetõ állású
munkavállalóival vagy tagjaival. Ennek esetei külö-
nösen a következõk.

3.1.1. Összeférhetetlen a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel, ha ugyan-
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azon ügyfélnél, ugyanazon idõszakra a könyvelést, il-
letve a könyvek vezetésében való tevékeny részvételt a
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló hozzátartozója, a
könyvvizsgáló cég vagy az elõbbiek közvetlen érde-
keltségében álló vállalkozás látja el. 

3.1.2. Nem lehet egyéb üzleti kapcsolat – ide nem
értve a kkt 3. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjába
tartozó tevékenységeket – a könyvvizsgáló és/vagy a
könyvvizsgáló cég, valamint az ügyfél (megbízó)
és/vagy érdekeltségei között. 

3.1.3. A konszolidációs körbe tartozó könyvvizs-
gáló céggel kapcsolatban álló, a B) 1.9. pontban meg-
határozott természetes személy könyvvizsgáló nem vé-
gezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenységet a saját konszolidációs körébe tar-
tozó társaságoknál.

3.1.4. A könyvvizsgáló közeli hozzátartozója nem
lehet adósa, hitelezõje a könyvvizsgált társaságnak, il-
letve e társaság vezetõ tisztségviselõinek (igazgatósági
tagjának, ügyvezetõjének, felügyelõbizottsági tagjá-
nak, auditbizottsága tagjának stb.); az elõbb említettek
nem lehetnek kezesei sem egymásnak. 

3.1.5. Az a könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló
cég, aki/amely társaság(ok) átalakuláskor, egyesülés-
kor, szétváláskor a vagyonmérleg-tervezetet, a vagyon-
leltár-tervezetet, illetve a társaság(ok) bejegyzése után
a végleges átalakulási vagyonmérleget, a vagyonleltárt
hitelesítette, az ezeket az idõpontokat követõ 3 évig
nem lehet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet ellátó könyvvizsgálója az adott
társaságnak. 

3.1.6. Nem vállalhat jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a könyvvizsgá-
ló, a könyvvizsgáló cég ugyanazon idõszakra vonatko-
zóan az éves beszámoló hitelesítésére, ha már van a
társaságnál érvényes szerzõdéssel rendelkezõ könyv-
vizsgáló, könyvvizsgáló cég. 

3.1.7. A könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem
láthat el könyvvizsgálói tevékenységet annál a könyv-
vizsgáló cégnél, amely nála lát el jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. A jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységi megbízás megszûnését követõen a tilalom az
utoljára könyvvizsgált évet követõ 3 évig tart. 

3.2. A könyvvizsgáló nem tölthet be felügyelõbizottsá-
gi tisztséget (ellenõrzõ bizottsági, auditbizottsági tiszt-
séget) ott, ahol az adott társaság könyvvizsgálójával, il-
letve a vezetõ tisztségviselõvel közeli hozzátartozói
kapcsolatban áll, vagy vele azonos könyvvizsgáló cég-
ben lévõ könyvvizsgáló látja el a könyvvizsgálói fel-
adatokat. Vezetõ tisztségviselõi megbízatás elvállásánál
az e pontban szabályozott összeférhetetlenségi okok
akkor is megfelelõen irányadók, ha a tisztség egyéb-
ként a kkt szabályai szerint a könyvvizsgáló által be-
tölthetõ lenne. 

3.3. A könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég nem végez-
het jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet olyan társaságban, ahol a könyvvizsgá-
ló, a könyvvizsgáló cég bármely tagja, alkalmazottja
vagy bármilyen módon foglalkoztatottja – ideértve
ezek közeli hozzátartozóit is – a vizsgálandó társaság-
nál a rá vonatkozó szabályok szerint vezetõ tisztségvi-
selõnek (igazgató, ügyvezetõ, felügyelõbizottsági tag,
auditbizottsági tag stb.) minõsül. 

4. Hirdetés, ajánlattétel

4.1. A hirdetés és ajánlattétel megengedett. Hirdetés a
megbízás megszerzése érdekében a könyvvizsgáló és
könyvvizsgáló cég által kínált szolgáltatásokra vonat-
kozó, illetve a könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég nevé-
nek, tevékenységének népszerûsítését szolgáló tárgy-
szerû, tárgyilagos, mások szolgáltatásait még áttétele-
sen sem minõsítõ, írásos, képi vagy egymástól függet-
len személyek elõtt szóban elhangzó közlés. Ajánlatté-
tel az ügyfél megkeresése abból a célból, hogy a
könyvvizsgálói és/vagy az egyéb szakmai szolgáltatá-
sokat felajánlják, illetve válaszadás az ügyfél ajánlati
felhívására. 

4.2. A könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég hirdetésé-
re, ajánlattételére a gazdasági reklámtevékenységrõl
szóló törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok ren-
delkezéseit kell alkalmazni. Mindezeken felül 

a) tartózkodni kell a könyvvizsgálói szolgáltatás
gyorsaságának, szakmai minõségének megala-
pozatlan feldicsérésétõl; 

b) tilos összeköttetésre hivatkozni, illetve a kedve-
zõ eredményre vonatkozóan bármilyen más
módon túlzott vagy indokolatlan várakozást éb-
reszteni; 

c) a hirdetés és ajánlattétel csak abban az esetben
tartalmazhat összehasonlítást más könyvvizsgá-
lókkal, könyvvizsgáló cégekkel, amennyiben
az nem megtévesztõ és nem sérti a versenytárs
jó hírnevét; 

d) díjazásra vonatkozó információ hirdetésben
közzé tehetõ, így különösen az óradíjakkal
vagy napidíjakkal kapcsolatosan, feltéve, hogy
az valós információkat tartalmaz és nem félre-
vezetõ, megtévesztõ.

4.3. Rendezvényeken, konferenciákon a könyvvizsgá-
ló, a könyvvizsgáló cég hirdethet, és ennek keretében
beszámolhat munkája során szerzett tapasztalatairól,
egyes szakmai kérdésekben ismertetheti véleményét,
de ennek során tartózkodnia kell a saját maga és társa-
sága olyan reklámozásától, feldicsérésétõl, amely más
azonos vagy hasonló szolgáltatót ezáltal felismerhetõ-
vé tesz.
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5. Az ügyféllel szembeni 
magatartás

5.1. A könyvvizsgálónak a szakmai szolgáltatás során
hivatásához méltó, határozott, nyílt és egyenes maga-
tartást kell tanúsítania. 

5.2. A könyvvizsgálónak munkavégzése során – a
standardok ismeretén túl – olyan szakmai felkészült-
séggel kell rendelkeznie, amely elegendõ a vizsgálan-
dó társaság alapos megismeréséhez és a kockázati té-
nyezõk felméréséhez. 

5.3. Az ügyféllel való kapcsolat során – véleményelté-
rés esetén – a szóbeli tájékoztatás mellett a tájékozta-
tást írásbeli közlés formájában is meg kell erõsíteni. 

5.4. A könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló cégnek az
ügyfelével írásban szerzõdést kell kötnie és az abban
foglaltakat maradéktalanul teljesítenie kell. Nem fogad-
hat el az (egyszerûsített) éves beszámoló könyvvizsgá-
latára olyan megbízást, amely megbízás érvényét veszí-
ti, mielõtt a könyvvizsgálói jelentést a társaság jóváha-
gyásra jogosult testülete (alapítója) elé beterjesztené. 
A könyvvizsgálónak akadályoztatása esetén az ügyfelet
tájékoztatnia kell a kkt 47. §-a szabályai szerint és a vál-
tozást – szükség szerint szerzõdésmódosítással – ren-
deznie kell. 

5.5. Akkor is a könyvvizsgáló a felelõs szakmailag a
könyvvizsgálatért, ha annak elvégzéséhez más könyv-
vizsgálót vagy könyvvizsgáló jelöltet, más szakma
szakértõjét vagy bárki mást vesz igénybe.

6. Titoktartás

6.1. (1) A könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgáló cég a
vizsgálat során tudomására jutott információt köteles
bizalmasan kezelni a kkt 66. és 67. §-ai szerint. 

(2) Titoktartási kötelezettség terheli a könyvvizs-
gálót attól kezdve, hogy a titkot képezõ tényt vagy ada-
tot a megbízás szándékával tudomására hozzák, füg-
getlenül attól, hogy a megbízás megvalósul-e.

6.2. (1) A titoktartási kötelezettség kiterjed minden
olyan ismeretanyagra, amely a könyvvizsgálónak jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenysége, illetve hivatása gyakorlása során tudomásá-
ra jutott. 

(2) A titoktartási kötelezettség a könyvvizsgáló és
az ügyfél közötti kapcsolat megszûnését követõen is
idõbeli korlátozás nélkül fennmarad. 

6.3. Titoktartási kötelezettség terheli a könyvvizsgálón
kívül a könyvvizsgálatban résztvevõket és a könyvvizs-

gáló cég alkalmazottait is, akik a könyvvizsgálói titok-
nak minõsülõ tényrõl tudomást szereztek. A könyv-
vizsgálói titkot a titoktartásra kötelezett személy köte-
les mindenkivel szemben megõrizni. 

6.4. A titoktartási kötelezettség azt is jelenti, hogy a
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a szakmai szolgál-
tatás során tudomására jutott információkat saját vagy
harmadik fél elõnyére nem használhatja fel és a fel-
használás látszatát is kerülnie kell. 

6.5. (1) A könyvvizsgálói titoktartási kötelezettség alól
– eltérõ törvényi rendelkezés hiányában – csak az ügy-
fél és csak írásban adhat felmentést. Ettõl a könyvvizs-
gáló sem polgári, sem közigazgatási, sem büntetõ ügy-
ben nem tekinthet el. 

(2) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsze-
gését a kamara által mûködtetett minõségbiztosítási
rendszer keretei között, valamint a pénzmosás és a ter-
rorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadá-
lyozásáról szóló törvény alapján indított ellenõrzés, 
illetve a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fe-
gyelmi eljárás során, továbbá a közfelügyeleti hatás-
körben kért, a minõség-ellenõrzéshez, az ellenõrzés-
hez, a fegyelmi eljárás lefolytatásához, a közfelügyele-
ti hatáskör gyakorlásához szükséges és arányos adat-
szolgáltatás teljesítése, a könyvvizsgálói munkaanya-
goknak a minõség-ellenõrzéssel, illetve a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és meg-
akadályozásáról szóló törvénybõl adódó feladatok
végrehajtásának ellenõrzésével megbízott, a fegyelmi
eljárásban résztvevõk, a közfelügyeleti hatáskörben el-
járók rendelkezésére bocsátása. E tekintetben a minõ-
ség-ellenõrzéssel, illetve a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról
szóló törvénybõl adódó feladatok végrehajtásának el-
lenõrzésével megbízott, a fegyelmi eljárásban részt ve-
võ, a közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket a
kamarai tag könyvvizsgálóval, a könyvvizsgáló céggel
azonos titoktartási kötelezettség terheli.

(3) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsze-
gését, ha az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgá-
ló cég, akinek/amelynek a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló
megbízása megszûnik, erre figyelemmel a könyvvizs-
gálói tevékenység megfelelõ ellátásához szükséges és
arányos adatszolgáltatást teljesít annak a kamarai tag
könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek, aki-
nek/amelynek a megbízó a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására megbí-
zást kíván adni vagy adott.

6.6. A könyvvizsgáló köteles tiszteletben tartani a má-
sik könyvvizsgálót terhelõ titoktartási kötelezettséget,
jogellenesen nem szerezheti meg az információkat és
azt semmilyen célból nem használhatja fel. 
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6.7. A könyvvizsgáló a titok alá esõ információt to-
vábbadhatja, ha a megbízó az információ továbbadásá-
hoz írásban hozzájárult. A hozzájárulás megszerzése-
kor figyelemmel kell lenni a harmadik fél érdekeire is. 

7. Együttmûködés a könyvvizsgálók 
között

Általános követelmény, hogy a könyvvizsgálók egy-
mással szemben korrekt, kollegiális kapcsolatot tanú-
sítsanak.

7.1. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység során kapcsolatba került könyv-
vizsgálóknak készséggel kell egymás szakmai mun-
káját támogatniuk és a szükséges felvilágosítást meg-
adniuk. Alapos ok nélkül nem lehet a kért felvilágo-
sítást vagy véleményt megtagadni. A könyvvizsgáló
nem adhat félrevezetõ információt. Az egymás közöt-
ti szakmai tapasztalatcsere keretében is kötelezõ a ti-
toktartás. 

7.2. Megbízások megszerzése érdekében a könyvvizs-
gáló nem alkalmazhat meg nem engedhetõ módszert.
Ilyen lehet többek között az, ha a könyvvizsgáló, a
könyvvizsgáló cég ugyanarra a munkára jelentkezõ
(pályázó) könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget kedve-
zõtlen színben tünteti fel. 

7.3. Minden olyan esetben, amikor egy másik könyv-
vizsgálót, illetve könyvvizsgáló céget bíznak meg vagy
választanak meg, a könyvvizsgálónak javasolt az elõzõ
könyvvizsgálónál tájékozódni és megismerkedni a
vizsgálandó cégre vonatkozó információkkal. Az infor-
mációkérés elõtt az újonnan felkért, illetve megválasz-
tott könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek meg kell
kísérelnie felderíteni annak okát, hogy miért kíván a
megbízó más könyvvizsgálót megbízni. Ilyen esetben
az elõzõ könyvvizsgáló köteles együttmûködni az új
könyvvizsgálóval. 

7.4. Nem megengedett, hogy a könyvvizsgáló a könyv-
vizsgáló cégnél betöltött munkaviszonyának, tagsági
viszonyának vagy egyéb munkavégzésre irányuló jog-
viszonyának megszûnése után 2 évig a korábbi mun-
kaadója, megbízója, társasága azon megbízásait saját
maga vagy társasága részére megszerezze, illetve meg-
szerzésére kísérletet tegyen, amelyek az eredeti szerzõ-
dés szerint még érvényben vannak. Ez alól kivétel, ha
a volt munkáltatója, megbízója, társasága erre írásban
engedélyt ad. 

7.5. A konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata-
kor, ha a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet nem ugyanaz a könyvvizsgáló,

könyvvizsgáló cég végzi (például mást bíztak meg az
anyavállalat és mást a leányvállalat könyvvizsgálatá-
val), akkor a könyvvizsgálók közötti kapcsolatot cél-
szerû írásban rögzíteni. Ennek kezdeményezése a
megbízónál az anyavállalat könyvvizsgálójának a fel-
adata, amit dokumentálni kell. 

7.6. A könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég nem köthet
sem szóban, sem írásban olyan szerzõdést, amelyben
kiköti, hogy az ügyfél többségi befolyása alatt álló
vállalkozások könyvvizsgálatát az ügyfél biztosítsa
számára. 

C)
A fegyelmi eljárás szabályai

1. A fegyelmi szabályok alanyai

(1) A fegyelmi szabályokat a kamarai tag könyv-
vizsgálókra, valamint a könyvvizsgáló cégekre kell al-
kalmazni. A jelen szabályzat B) részében foglalt maga-
tartási szabályok – amennyiben az adott rendelkezés-
bõl jellegénél fogva más nem következik – a könyv-
vizsgáló cégekre is megfelelõen irányadók. Ha könyv-
vizsgáló cég eljárása ütközik az etikai szabályzat elõírá-
sával, akkor a könyvvizsgáló cég által kijelölt, vezetõ
tisztségviselõjének minõsülõ (ügyvezetõ, igazgató stb.)
könyvvizsgálójával szemben is fegyelmi eljárást kell le-
folytatni. A könyvvizsgáló cég nyilatkozatának hiányá-
ban a könyvvizsgáló cég valamennyi, vezetõ tisztségvi-
selõnek minõsülõ könyvvizsgálójával szemben le kell
folytatni a fegyelmi eljárást.

(2) A könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre vonat-
kozó fegyelmi szabályokat a jegyzékbe vett harmadik
országbeli könyvvizsgálóra, harmadik országbeli
könyvvizsgáló gazdálkodóra [kkt 68–78. §] értelemsze-
rûen alkalmazni kell akkor is, ha az adott szabály csak
a könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget említi.

2. Fegyelmi vétség

2.1. Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely

a) a szakmai szolgáltatás nyújtásával összefüggõ
kötelezettségeit gondatlanságból vagy szándé-
kosan megszegi, vagy

b) gondatlanságból vagy szándékosan a kkt, a ka-
mara alapszabályának vagy etikai szabályzatá-
nak elõírásaival ellentétes magatartást tanúsít,
(ideértve azt az esetet is, ha minõségellenõr-
ként, az e tevékenységével összefüggõ titoktar-
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tási vagy összeférhetetlenségi szabályokat meg-
sérti), vagy

c) a szakmai szolgáltatást gondatlanságból, szak-
mai hiányosságok miatt vagy szándékosan nem
a jogszabályoknak és a standardoknak megfele-
lõen nyújtja, vagy

d) a minõség-ellenõrzés során, a kkt 171. §-a sze-
rint hozott jogerõs határozatban foglalt kötele-
zettségeket nem teljesíti, vagy

e) tevékenységére, megválasztására vonatkozó
valamely törvény összeférhetetlenségi szabá-
lyait megszegi.

2.2. A fentiek alkalmazásában fegyelmi vétségnek 
minõsül különösen

a) a kamara javára teljesítendõ fizetési kötelezett-
ségek teljesítésének elmulasztása;

b) a szakmai továbbképzési rendszerben való kö-
telezõ részvétel elmulasztása;

c) az elõírt kamarai adatszolgáltatások elmulasztá-
sa, illetve valótlan tartalmú vagy hiányos adat-
szolgáltatás teljesítése;

d) az elõírt könyvvizsgálói felelõsségbiztosítás meg-
kötésének, hatályban tartásának elmulasztása;

e) a jogszabályokban foglalt sajátos kötelezettsé-
gek megszegése a kkt 49. §-a szerinti minõsítés-
sel rendelkezõ kamarai tag könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég esetében;

f) a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályo-
zásáról szóló jogszabályoknak megfelelõ sza-
bályzatot nem készíti el, és a megadott határ-
idõre nem küldi el jóváhagyásra;

g) az elõzõekben részletezetteken túl jogsza-
bályokban vagy a kamara szabályzataiban a ka-
marai tagsági jogviszonyra elõírt kötelezettségét
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból
megszegi;

h) a jogszabályokban vagy a kamara szabályzatai-
ban nem rendezett kérdések tekintetében az
IFAC Könyvvizsgálói Etikai Kódexének elõírá-
sait megszegi;

i) ha a kamarai tagfelvételi feltételeket vagy sze-
mélyes adatait érintõ változásokat 15 napon be-
lül nem jelenti be [kkt 22. § b) pont].

3. Alkalmazható fegyelmi büntetések

Az alkalmazható fegyelmi büntetések:
a) írásbeli megrovás;
b) pénzbírság (összege a kamarai tag könyvvizs-

gáló esetén a büntetés kiszabásának évében
esedékes éves kamarai alaptagdíj tízszereséig,
könyvvizsgáló cég esetén a büntetés kiszabásá-
nak évében esedékes éves hozzájárulási díj ösz-
szegéig terjedhet);

c) a kkt 49. §-a szerinti minõsítés megvonása;
d) kizárás a kamarából, a könyvvizsgáló cég enge-

délyének visszavonása (törlés elrendelése a
harmadik országbeli könyvvizsgálók, harmadik
országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzé-
kébõl) (továbbiakban együtt: kizárás).

4. Fegyelmi büntetések kiszabásának 
szempontjai

(1) A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe
kell venni az enyhítõ és a súlyosbító körülményeket,
így különösen a kötelességszegés súlyát és ismételtsé-
gét, a szándékosság, illetve a gondatlanság fokát, vala-
mint az okozott kárt. Mérlegelni kell, hogy az elköve-
tett vétség közvetlenül vagy közvetett módon és mi-
lyen mértékben sértette a kamara, illetve a hivatás jó
hírnevét és társadalmi elismertségét.

(2) A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha fe-
gyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg vagy az
nem büntethetõ. A fegyelmi bizottság írásbeli figyel-
meztetéssel a fegyelmi eljárást megszüntetheti, ha az
ügy összes körülményére tekintettel úgy ítéli meg,
hogy a fegyelmi vétség miatt az alkalmazható legeny-
hébb büntetés is szükségtelen. Fegyelmi büntetés és
írásbeli figyelmeztetés csak fegyelmi tárgyaláson szab-
ható ki.

(3) A fegyelmi felelõsséget a fegyelmi vétség elkö-
vetésének idõpontjában hatályban lévõ jogszabályok,
kamarai szabályzatok és egyéb kamarai határozatok,
állásfoglalások alapján kell elbírálni. Ha az elbíráláskor
hatályban lévõ szabályok enyhébb elbírálást tesznek
lehetõvé, akkor azokat kell alkalmazni.

5. A fegyelmi büntetések idõbeli 
hatálya

A fegyelmi büntetéshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkez-
mények a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 
3 év idõtartamig hatályosak. A fegyelmi bizottság a fe-
gyelmi büntetéshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmé-
nyek alól kérelemre a könyvvizsgálót (könyvvizsgáló
céget) a büntetés kiszabásakor vagy késõbb hozott ha-
tározatában mentesítheti, illetve azok hatályát rövi-
debb idõtartamban állapíthatja meg.3
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6. Általános eljárási szabályok

(1) A kamara fegyelmi jogkörét a fegyelmi eljárás
megindításakor a kamarai tag könyvvizsgálókkal és
könyvvizsgáló cégekkel, valamint a jegyzékbe vett har-
madik országbeli könyvvizsgálókkal, harmadik ország-
beli könyvvizsgáló gazdálkodókkal szemben gyakorolja.

(2) Fegyelmi eljárást bárki kezdeményezhet. A ka-
mara tisztségviselõinek, a kamara és a területi szerve-
zetek elnöksége tagjainak, a kamarai bizottságok tagja-
inak kötelességük fegyelmi eljárást kezdeményezni, ha
a tisztségükbõl adódó tevékenységük során tudomá-
sukra jutottak alapján a fegyelmi szabályok megsérté-
sét vélelmezik. 

(3) A fegyelmi eljárásban hivatalból résztvevõk is
titoktartásra kötelezettek. A titoktartás megsértése ese-
tén a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint felelnek. 

(4) A fegyelmi eljárást kizárólag a kezdeményezõ-
nek a valós nevével és címével ellátott, aláírt bejelenté-
se, a kamara választott testületeinek határozata, továb-
bá az alapszabály szerint létrehozott bizottságainak ha-
tározata, valamint a fegyelmi bizottságnak a fegyelmi
szabályok megtartásának ellenõrzése során tudomásá-
ra jutott információk alapján hozott határozata alapján
javasolhat a fegyelmi megbízott. A kkt 49. §-a szerinti
minõsítéssel rendelkezõ kamarai tag könyvvizsgáló
vagy könyvvizsgáló cég által a jogszabályokban foglalt
sajátos kötelezettségek megszegése esetében az érin-
tett állami szerv is felkérheti a fegyelmi megbízottat fe-
gyelmi eljárás kezdeményezésére.

(5) A fegyelmi megbízott javaslatára a fegyelmi el-
járást a kamara elnöke írásban rendeli el.

(6) Meg kell tagadni az eljárás elrendelését a kkt
175. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl akkor is, ha 

a) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan;
b) a fegyelmi felelõsségre vonhatóság egyéb ok-

ból megszûnt; 
c) a bejelentésben foglaltakat már jogerõsen elbí-

rálták.

(7) A fegyelmi eljárás megindítását elutasító hatá-
rozat ellen a bejelentõ a határozat kézhezvételét kö-
vetõ 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az el-
nökséghez. 

(8) A fegyelmi eljárást – a fegyelmi megbízott
közremûködésével – a fegyelmi bizottság folytatja le.
A fegyelmi eljárás során a fegyelmi bizottságnak meg
kell vizsgálnia és tisztáznia kell a tényállás megállapí-
tásához szükséges tényeket, körülményeket. A fe-
gyelmi tárgyaláson az érintett kamarai tag könyvvizs-

gálón, könyvvizsgáló cégen kívül annak meghatal-
mazással igazolt jogi képviselõje is részt vehet. Az el-
járás alá vont jogi képviselõként ügyvéd és ügyvédi
iroda, illetve – könyvvizsgáló cég esetén – jogtaná-
csos járhat el.

(9) A fegyelmi eljárás alá vont és jogi képviselõ-
je a kamara hivatalos helyiségében az üggyel kap-
csolatos iratokba bármikor betekinthet, és azokról
kérésére – költségtérítéssel – másolatot kaphat. Nem
lehet betekinteni a tanácskozásról és a szavazásról
készített jegyzõkönyvbe, a határozatok tervezetébe
és azokba az iratokba, amelyek államtitkot vagy
szolgálati titkot tartalmaznak. Szolgálati titok címén
nem lehet kizárni az olyan iratba való betekintést
vagy arról másolat készítését, amelyen az érdemi ha-
tározat alapul.

(10) A fegyelmi eljárás alá vont személy vagy cég
az eljárás során a bizonyítékokat megismerheti, az eljá-
rásra, valamint a bizonyítékokra nyilatkozatot tehet, az
eljárási cselekményeken részt vehet, a fegyelmi eljárás-
ban eljáró személyekkel szemben kifogást terjeszthet
elõ, az eljárás résztvevõihez kérdést intézhet, bizonyí-
tási indítványt terjeszthet elõ.

(11) A fegyelmi eljárás alá vont a védekezését írás-
ban legkésõbb a fegyelmi tárgyalást megelõzõ 8. napon,
szóban pedig a fegyelmi tárgyaláson terjesztheti elõ.

(12) A büntetõeljárás alatt indult fegyelmi eljárást
– az ítélet jogerõre emelkedéséig – a fegyelmi bizottság
felfüggesztheti.

(13) A fegyelmi eljárás tárgyalásai nem nyilváno-
sak, azon a fegyelmi eljárásra jogosult testület tagjai-
nak, a fegyelmi megbízottnak, a jegyzõkönyvvezetõ-
nek a kivételével csak az eljárás alá vont tag, illetve
meghatalmazással igazolt jogi képviselõje, valamint az
vehet részt, akinek a részvétele az eljáró bizottság sze-
rint az eljárás egyes szakaszaiban – a szükséges idõtar-
tamig – szükséges.

(14) A napokban megállapított határidõbe a köz-
lés, illetve a kézbesítés napja (a kezdõnap) nem számít
bele. Ha a határidõ utolsó napja jogszabály szerinti
munkaszüneti nap vagy olyan nap, amikor a kamará-
nál a munka szünetel, a határidõ a legközelebbi mun-
kanapon jár le. A postán küldött beadvány elõterjeszté-
si ideje a postára adás napja. A határidõ elmulasztásá-
nak következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bead-
ványt legkésõbb a határidõ utolsó napján ajánlott kül-
deményként postára adták.

(15) Ha az eljárás alá vont könyvvizsgáló vagy jogi
képviselõje vagy a fegyelmi megbízott önhibáján kívül
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a határidõt elmulasztotta, vagy a határnapon nem jelent
meg a fegyelmi vétség elbírálására jogosult testületnél,
igazolási kérelmet terjeszthet elõ, amelyet a testület el-
bírál. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidõ
utolsó napjától számított 8 naptári napon belül lehet
elõterjeszteni. Ha a határidõ a mulasztó félnek vagy a
jogi képviselõnek késõbb jutott a tudomására vagy az
akadály késõbb szûnt meg, a határidõ a tudomásra ju-
tástól, illetve az akadály megszûnésétõl kezdõdik. A ha-
táridõ elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel
egyidejûleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt.
Ha a bizottság az igazolási kérelemnek helyt ad, az eljá-
rást folytatja és – az eljárás eredményétõl függõen – ko-
rábbi határozatának hatályát fenntartja, módosítja vagy
visszavonja. Az igazolási kérelmet elutasító határozat el-
len fellebbezni csak akkor lehet, ha a kérelem a felleb-
bezési határidõ elmulasztásának igazolására irányul.

(16) A fegyelmi bizottság mûködésével kapcsolatos
ügyintézõi és ügyviteli feladatokat (adatgyûjtés, adat-
szolgáltatás, bizottsági ülések jegyzõkönyveinek vezeté-
se, határozatok szövegezése, levelezések lebonyolítása,
állásfoglalások közzététele stb.) a kamara alapszabályá-
nak 323. pontja szerint a fõtitkári hivatal látja el.

7. A fegyelmi jogkört gyakorlók

(1) Elsõ fokon: a kamara fegyelmi bizottsága,

(2) Másodfokon: a kamara elnöksége,

(3) Az elsõ fokon eljáró fegyelmi bizottság tagjait,
illetve a másodfokon eljáró elnökség tagjait a kamara
küldöttgyûlése választja meg 4 éves idõtartamra. 

(4) Nem járhat el fegyelmi ügyben az (eljárási ki-
zárási ok), 

a) aki az eljárás alá vont tag közeli hozzátartozója
vagy élettársa;

b) aki az eljárás alá vont könyvvizsgáló cég tevé-
kenységében részt vesz;

c) aki az eljárást kezdeményezte – ide nem értve,
ha az eljárást a fegyelmi megbízott vagy a fe-
gyelmi bizottság kezdeményezte; 

d) aki az eljárásban tanú, szakértõ vagy ilyenként
meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat; 

e) akitõl az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb ok-
ból nem várható;

f) aki az elsõfokú eljárásban, a határozathozatal-
ban részt vett, ide nem értve, ha az eljárásra
azért kerül sor, mert a fegyelmi bizottságot a
másodfokú határozat új eljárásra utasította. 

(5) A kamara elnökével, alelnökeivel, a fegyelmi
megbízottal, a kamarai bizottságok elnökeivel és a

fegyelmi bizottság tagjaival, az elnökség tagjaival, va-
lamint azon könyvvizsgáló cégekkel szemben indult 
fegyelmi eljárásban, amelynek nevében a fenti sze-
mélyek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenységet végeztek, illetve amely
könyvvizsgáló cég legfõbb szervének, legfõbb irányí-
tó (vezetõ) szervének, felügyelõ testületének a fenti
személyek a tagjai , az érintett személyek nem vehet-
nek részt. 

(6) Az eljárási kizáró okot az érintettek az eljárás
megindulásakor kötelesek az elsõ fokú eljárásban a fe-
gyelmi bizottság elnökének, a másodfokú eljárásban a
kamara elnökségének bejelenteni. Az eljárási kizárásra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell
a fegyelmi megbízottra és a jegyzõkönyvvezetõre is. 

(7) Az eljárás alá vont könyvvizsgáló, könyvvizs-
gáló cég a fegyelmi bizottság egyes tagjai, a kamara el-
nökségének egyes tagjai, illetve a fegyelmi megbízott
ellen elfogultsági kifogást terjeszthet elõ. Az elfogult-
sággal érintett személy meghallgatása után a fegyelmi
bizottság, illetve a kamara elnöksége határozatot hoz
arról, hogy helyt ad-e az eljárásból való kizárásnak. Az
eljárás alá vont az elfogultsági határozathozatalban
nem vehet részt.

(8) Ha a fegyelmi bizottság, illetve az elnökség az
elfogultsági kizárásnak helyt ad, akkor az érintett a fe-
gyelmi eljárásban nem vehet részt.

(9) A fegyelmi megbízott kizárása esetén az eljáró
fegyelmi megbízottat a kamara elnöksége jelöli ki az
elnökség tagjai közül. A kamara elnökének jogkörét –
elfogultsági kizárása esetén – a kamara elnöksége által
erre kijelölt alelnök gyakorolja a fegyelmi eljárásban.

8. Az elsõfokú eljárás

(1) A fegyelmi megbízott javaslatára a fegyelmi
eljárást – a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizs-
gáló cég haladéktalan értesítésével – a kamara elnö-
ke írásban rendeli el, az eljárást elrendelõ határozat
megküldésével, valamint a fegyelmi vétségnek és bi-
zonyítékainak, továbbá a fegyelmi tárgyalás helyé-
nek és idõpontjának közlésével. A fegyelmi tárgyalás
helyét és idõpontját a kamara elnöke a fegyelmi bi-
zottság elnökével elõzetesen egyezteti. A fegyelmi
tárgyalás idõpontját úgy kell kitûzni, hogy annak idõ-
pontja és az eljárás alá vont könyvvizsgálónak meg-
küldött értesítés kézhezvétele között legalább 8 nap
legyen. 

(2) Az értesítésben az eljárás alá vont kamarai ta-
got, könyvvizsgáló céget tájékoztatni kell arról, hogy 
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a) védekezését a tárgyalást megelõzõen legké-
sõbb 8 nappal írásban, szóban legkésõbb a tár-
gyaláson elõterjesztheti;

b) ha alapos ok nélkül az eljárásban nem vesz
részt, ezzel lemond a védekezés ezen formájá-
ról, de az eljárást nem akadályozza, a fegyelmi
bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok
alapján dönt;

c) amennyiben a tárgyaláson szabályszerû értesí-
tés ellenére nem jelenik meg (nem képviselteti
magát) és távolmaradását elõzetesen nem men-
tette ki, a tárgyalást a távollétében is meg lehet
tartani.

(3) A kamara elnöke az eljáráshoz szükséges ira-
tokat – a fegyelmi megbízott révén – megküldi a fe-
gyelmi bizottság elnökének. A fegyelmi bizottság 
elnöke kijelöli az ügy elõadóját, beidézi a tanúkat és
– szükség esetén szakértõket vagy rendkívüli minõ-
ség-ellenõrzést is igénybe véve – további bizonyítást
rendelhet el. 

(4) Az eljárás alá vontnak a fegyelmi eljárás elren-
delésével együtt a fegyelmi megbízott összefoglaló je-
lentését is meg kell küldeni.

(5) Ha az eljárás alá vont kamarai tag állandó lakó-
helyérõl (a könyvvizsgáló cég székhelyérõl), illetve
irodája címérõl az értesítés "ismeretlen" jelzéssel érke-
zik vissza, az értesítést meg kell ismételni. Második
eredménytelen értesítés esetén az eljárást fel kell füg-
geszteni. A felfüggesztett eljárás az elévülési idõn belül
bármikor újrakezdhetõ. Az újrakezdett eljárás az elévü-
lést megszakítja. Az értesítés szabályszerû akkor is, ha
annak átvételét megtagadták vagy "nem kereste" jel-
zéssel érkezik vissza. 

(6) A tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vezeti,
gondoskodik a tárgyalás rendjének fenntartásáról, el-
rendeli a meghallgatásokat és kihirdeti a határozatokat.
A fegyelmi megbízott köteles részt venni a fegyelmi
tárgyaláson. 

(7) A fegyelmi ügy tárgyalásakor jegyzõkönyvve-
zetõt kell alkalmazni, aki az általa vezetett jegyzõköny-
vet 8 napon belül elkészíti és aláírásával látja el. A jegy-
zõkönyvet a fegyelmi bizottság elnöke és a fegyelmi
bizottság által megválasztott tag(ok) hitelesíti(k). A fe-
gyelmi bizottság elnöke jogosult a jegyzõkönyvvezetõ
helyett hangfelvétel készítését elrendelni, ebben az
esetben a kamara ezzel megbízott alkalmazottja a
hangfelvétel alapján készíti el a jegyzõkönyvet.

(8) A tárgyalás megnyitása után az ügy elõadója is-
merteti a fegyelmi eljárás elrendelésérõl szóló elnöki
döntést és a fegyelmi megbízott összefoglaló jelentését,

valamint az ügy iratait. A fegyelmi bizottság meghallgat-
ja az eljárás alá vont könyvvizsgálót, szükség esetén az
eljárás kezdeményezõjét, a tanúkat és a szakértõket. 

(9) Ha fegyelmi bizottság a bizonyítási indítványo-
kat elutasítja, akkor azt a fegyelmi eljárásról hozott ha-
tározatában indokolni köteles.

(10) A bizonyítási eljárás befejezése után a fe-
gyelmi bizottság zárt ülésen szavazással dönt elõször
arról, történt-e fegyelmi vétség. Amennyiben fegyelmi
vétség történt, akkor a fegyelmi megbízott elõterjesz-
ti indítványát a fegyelmi büntetésre. Ezt követõen a
fegyelmi bizottság szavazással dönt az indítványról.
Ha a fegyelmi bizottság a fegyelmi megbízott által ja-
vasolt fegyelmi büntetést elveti, akkor az ügy elõadó-
ja javasol fegyelmi büntetést, és a fegyelmi bizottság
errõl is szavaz. 

(11) Ha bizottság a megkezdett fegyelmi tárgya-
láson az eljárást elsõfokú határozattal nem zárja le,
akkor a tárgyalást elhalasztja és a folytatásra új idõ-
pontot tûz ki. 

(12) A fegyelmi bizottság közbensõ határozattal
a) elrendelheti az eljárás felfüggesztését, ha a ho-

zandó határozat más hatóság elõtt már folya-
matban lévõ ügyben befolyással lehet a fegyel-
mi ügy érdemi eldöntésére; 

b) elrendelheti az ügyek egyesítését vagy az ügy
egyes részei tárgyalásának elkülönítését, ha az
eljárás alá vont ellen több fegyelmi eljárás in-
dult, illetve az ügy egyes részeinek külön tár-
gyalása célszerûnek mutatkozik. 

(13) A közbensõ határozatot 15 napon belül az
ügyben érdekeltek részére kézbesíteni kell. 

(14) E határozatok ellen a kézhezvételtõl számított
15 napon belül a fegyelmi megbízott, az eljárás alá vont
vagy jogi képviselõje a kamara elnökségéhez fellebbe-
zést terjeszthet elõ.

9. Fegyelmi határozatok

(1) A fegyelmi bizottság a tényállást az általa vizs-
gált és lefolytatott bizonyítási eljárás során felvett bizo-
nyítékok egybevetése alapján állapítja meg. Határoza-
tát minden befolyástól mentesen, a bizonyítékok sza-
bad mérlegelése alapján zárt ülésen, tanácskozás után,
szótöbbséggel hozza meg. A javasolt fegyelmi bünte-
tésrõl elsõként az ügy elõadója szavaz, utolsóként a fe-
gyelmi bizottság elnöke.

(2) A határozatot – rövid indoklással – szóban
azonnal kell hirdetni. Az indokolással ellátott, írásba
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foglalt határozatot 15 napon belül kézbesíteni kell az
eljárás alá vontnak vagy jogi képviselõjének, valamint
az eljárás kezdeményezõjének (a bejelentõnek). 

(3) A jogerõs határozatot a kamara elnökének, a
területi szervezet elnökének és az eljárás alá vont
könyvvizsgáló munkáltatójának, illetve a könyvvizsgá-
ló cégnek is meg kell küldeni. 

(4) Az írásba foglalt határozat rendelkezõ részbõl
és részletes indoklásból áll. A rendelkezõ résznek tar-
talmaznia kell az eljárás alá vont könyvvizsgáló szemé-
lyi adatait és tagsági igazolványának számát, könyv-
vizsgáló cég esetén annak címét és kamarai nyilvántar-
tási számát, a kiszabott fegyelmi büntetést, továbbá tá-
jékoztatást arról, hogy a határozat ellen van-e helye fel-
lebbezésnek, azt ki, milyen határidõn belül, hol és ki-
nek címezve terjesztheti elõ. A határozat részletes in-
doklásának tartalmaznia kell a tényállást, az abból le-
vont ténybeli és jogi következtetést, valamint a fegyel-
mi eljárás költségeinek számítását. 

10. Fellebbezés 
és másodfokú eljárás

(1) Az elsõ fokon hozott határozat ellen a kézbesí-
téstõl számított 15 napon belül a fegyelmi megbízott,
az eljárás alá vont vagy jogi képviselõje írásban halasz-
tó hatályú fellebbezést terjeszthet elõ. A fellebbezést az
elnökséghez címezve az elsõ fokon eljáró fegyelmi bi-
zottságnál kell benyújtani. 

(2) A fegyelmi bizottság a hozzá benyújtott felleb-
bezésre vonatkozóan megvizsgálja, hogy azt határidõ-
ben és arra jogosultak nyújtották-e be. Ha a fellebbe-
zést az eljárás alá vont fél vagy jogi képviselõje terjesz-
tette elõ, akkor azt a fegyelmi bizottság elnöke indít-
ványtételre kiadja a fegyelmi megbízottnak, aki 8 na-
pon belül megteszi észrevételeit a fellebbezésre. 

(3) Másodfokú elbírálásra a fellebbezést és az ügy-
ben keletkezett iratokat a fegyelmi bizottság elnöke
terjeszti fel a kamara elnökségéhez. 

(4) Ha a fegyelmi bizottság azt állapítja meg, hogy
a fellebbezés elkésett, akkor a benyújtott fellebbezést
elutasítja. Az errõl szóló határozatát a fellebbezésre jo-
gosultaknak megküldi. Az így elutasított fellebbezés
esetén igazolási kérelemnek van helye. Az igazolási
kérelmet az elnökséghez kell benyújtani, amely azt el-
bírálja. 

(5) Az igazolási kérelem benyújtása után is elutasí-
tott, elkésett fellebbezésrõl hozott határozat ellen fel-
lebbezésnek nincs helye. 

(6) A fellebbezést az elnökség a rendelkezésre ál-
ló iratok alapján, az eljárás alá vont kamarai tag könyv-
vizsgáló, könyvvizsgáló cég (azok jogi képviselõje) és
a fegyelmi megbízott meghallgatásával bírálja el, a fel-
lebbezés benyújtását követõ 60 napon belül.

(7) A kamara elnöke meghatározza a fellebbezés
tárgyalásának idõpontját, és az elnökség tagjai közül
kijelöli az ügy elõadóját. A tárgyalás idõpontjáról szóló
értesítést és a fegyelmi megbízott indítványát, észrevé-
telét – ha a fellebbezést a fegyelmi megbízott nyújtotta
be, akkor a fellebbezést is – az eljárás alá vontnak, il-
letve jogi képviselõjének tértivevényes küldeményként
kézbesíteni kell, úgy hogy az eljárás alá vont a tárgya-
lás idõpontját megelõzõen legalább 8 nappal arról tu-
domást szerezhessen.

(8) A fegyelmi ügy tárgyalásán a fegyelmi megbí-
zott is köteles részt venni. Szükség esetén az eljárásban
részt vevõ más személyeket is értesíteni kell a tárgyalás
idõpontjáról.

(9) Az értesítettek távolmaradása a másodfokú tár-
gyalást nem akadályozza. A másodfokú fegyelmi tár-
gyalást a kamara elnöke vagy az általa kijelölt alelnök
vezeti. A tárgyalás megnyitása után a kijelölt elõadó is-
merteti az ügy iratait.

(10) Ha az eljárás alá vont terjesztett elõ fellebbe-
zést, akkor a felszólalási jog elõször õt, illetve jogi kép-
viselõjét illeti meg. 

(11) A fegyelmi megbízott fellebbezése esetén a
felszólalását követõen az eljárás alá vont (vagy jogi
képviselõje) elõterjesztheti védekezését, Amennyiben
az eljárás alá vont fellebbezett, a fegyelmi megbízott az
indítványát szóban is kiegészítheti. Az eljárás alá vont
és a fegyelmi megbízott is kezdeményezhet további bi-
zonyítási eljárást. A bizonyítási eljárás kezdeményezé-
se esetén annak elrendelésérõl az elnökség zárt ülésen
határoz. Ha a bizonyítás kiegészítését az elnökség el-
rendeli, akkor azt az elnökség kijelölt tagja(i) útján fo-
ganatosíthatja.

(12) Az esetleges bizonyítási eljárás lefolytatása
után a fegyelmi megbízott terjeszti elõ indítványát,
amelyre az eljárás alá vont (vagy jogi képviselõje) ész-
revételeket tehet. 

(13) A kamara elnöksége a fellebbezéssel megtá-
madott határozatot teljes terjedelmében felülbírálhatja.

(14) Az elnökség határozatával 
a) a fegyelmi tárgyaláson hozott fegyelmi határo-

zatot helybenhagyja, hatályon kívül helyezi
vagy megváltoztatja;
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b) amennyiben a döntés meghozatalához nincs
elég adat vagy a tényállás további tisztázása
szükséges, hatályon kívül helyezi, és a fegyelmi
bizottságot új eljárásra utasítja.

(15) Hatályon kívül kell helyezni az elsõfokú hatá-
rozatot, ha az elsõfokú eljárásban eljárási szabálysértés
történt. Az elnökség határozatában rendelkezik a fe-
gyelmi eljárásban a kamaránál felmerült költségek vi-
selésérõl. Ha az elnökség megszüntetõ határozatot
hoz, az eljárással a kamaránál felmerülõ költségeket a
kamara viseli. Az elnökség másodfokú határozatát és
annak rövid indoklását a tárgyalás befejezése után szó-
ban azonnal kihirdeti. 

(16) A határozat írásba foglalására és a határidõk-
re az elsõ fokú határozathozatalra vonatkozó szabályo-
kat kell értelemszerûen alkalmazni azzal, hogy a má-
sodfokú határozatot 8 napon belül kell kézbesíteni a
fegyelmi megbízottnak és az eljárás alá vontnak.

(17) A másodfokú határozat rendelkezõ részének
– az elsõfokú határozat tartalmán túl – tartalmaznia kell
a felülvizsgált elsõfokú határozat megjelölését, annak
tényét, hogy további fellebbezésnek nincs helye, vala-
mint a bírói út igénybevételének lehetõségét az arról
szóló pontos kioktatással. 

(18) A másodfokú eljárás külön nem szabályozott
kérdéseiben – különösen a jegyzõkönyvre vonatkozó-
an – az elsõfokú eljárás szabályait kell megfelelõen al-
kalmazni. 

(19) A megállapított költségeket a kamara bank-
számlájára kell átutalni.

(20) A jogerõs fegyelmi büntetést a kamarai nyil-
vántartásban fel kell tüntetni. A fegyelmi büntetésekrõl
szóló összegzést a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat cí-
mû folyóiratban – kizárás esetén név (cégnév), vala-
mint tagsági igazolvány szám (kamarai nyilvántartási
szám) szerint – meg kell jelentetni.

11. Bírósági eljárás

(1) A fegyelmi büntetést tartalmazó elnökségi ha-
tározat ellen a kamarai tag – a kézbesítéstõl számított
30 napon belül – keresettel fordulhat a bírósághoz,
amelyben kérheti a határozat felülvizsgálatát, ha az jog-
szabályba ütközik.

(2) A perindításnak nincs halasztó hatálya, azon-
ban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. 

(3) Kizárás fegyelmi büntetés esetén a bíróság a
jogerõs ítéletéig a könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég

nem nyújthat szakmai szolgáltatást, továbbá a kamarai
tag könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei a szünetelte-
tésre vonatkozó rendelkezések szerint alakulnak. A bí-
róság jogerõs ítéletét követõen az abban foglaltak sze-
rint kell eljárni.

(4) A jelen pontban hivatkozott bírósági eljárásra a
polgári perrendtartásról szóló, többször módosított
1952. évi III. törvény (pp) közigazgatási perekre vonat-
kozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

D)
Értelmezõ rendelkezések

A kkt 2. §-ában, illetve a jelen szabályzat A) fejezetében
meghatározott fogalmakon túl az etikai szabályzat al-
kalmazása során az alábbiak szerinti tartalommal kell
alkalmazni a következõ fogalmakat.

1. Ügyfél (megbízó) 

Az a személy, aki/amely a könyvvizsgálónak, könyv-
vizsgáló cégnek szakmai szolgáltatásra megbízást adott,
vagy aki/amely a könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló
cégnek szakmai szolgáltatásra szóban vagy írásban aján-
lati felhívást vagy megbízást adott, illetve akinek a
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég ajánlatot adott. Ha a
megbízó és a szakmai szolgáltatás címzettje (könyvvizs-
gált, átalakulásban érintett stb.) személyek eltérnek, ak-
kor az etikai szabályzat alkalmazása során ügyfélnek
kell tekinteni az összes érintett személyt, akár megbízó-
ként, akár a szolgáltatások címzettjeként szerepel.

2. Jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység

A kkt 3. §-ának (1) bekezdése szerinti, jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység. Ha az
adott szabályból más nem következik, a fogalom alatt
érteni kell a kkt 3. §-ának (1) bekezdése szerinti tevé-
kenységeket akkor is, ha azok elvégzésére az ügyfél
önként (jogszabályi kötelezettség nélkül) ad megbízást.

3. Könyvvizsgálói hálózat

Az a nagyobb kiterjedésû struktúra,
• amelynek célja az együttmûködés, és amelyhez a ka-

marai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég tarto-
zik, valamint

• amelynek célja egyértelmûen a nyereség vagy a költ-
ségek megosztása, vagy amely közös tulajdonban
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mûködik, közös ellenõrzéssel vagy vezetéssel, közös
minõség-ellenõrzési politikával és eljárásokkal, kö-
zös üzletstratégiával rendelkezik, közös márkanevet
használ vagy megosztja a szakmai erõforrások meg-
határozó részét.

4. Közeli hozzátartozó

A házastárs, az egyenes ági rokon, az örökbe fogadott, a
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mosto-
ha- és a nevelõszülõ, valamint a testvér, továbbá az élettárs.

5. Hozzátartozó 

A közeli hozzátartozó, valamint az egyenes ági rokon
házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ági rokona és
testvére, a testvér házastársa, valamint az élettárs és a
féltestvér közeli hozzátartozója. 

6. A fegyelmi eljárás során felmerülõ 
költségek 

A fegyelmi eljárással kapcsolatba hozható minden költ-
ség. Ilyen költség különösen a postaköltség, a sokszo-
rosítás, a hitelesítés költsége, az adminisztrátor bére, az
útiköltség, az eszközök költsége, az eljárás során alkal-
mazott szakértõi, jogi képviselõi kiadások. 

7. Üzleti kapcsolat

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenység és a kkt 3. §-a (2) bekezdésének a), c) és d)
pontja szerinti tevékenységek végzése ügyfél részére. 

8. Egyéb üzleti kapcsolat 

a) Minden szerzõdésen alapuló kapcsolat, amely a
jelen szabályzat szerint nem üzleti kapcsolat,
továbbá nem tartozik a b) és a c) pont alá. 

b) Nem üzleti kapcsolat az ügyfél által kiadott, az
ügyfél szokásos tevékenységével kapcsolatos,
általános szerzõdési feltételek alapján létrejött
olyan szerzõdés, amelyet bárki egyoldalú jog-
nyilatkozattal (ideértve a ráutaló magatartást is)
létrehozhat. 

c) Nem üzleti a kapcsolat, ha az ügyfelet a szerzõ-
dés megkötésére – adott feltételek esetén – jog-
szabály kötelezi (ideértve a közszolgáltatási
szerzõdéseket és a nyílt árusítású kiskereske-
delmi szerzõdéseket is), abban az esetben sem,
ha ez olyan kedvezményekkel párosul, ame-
lyek elõre meghirdetett módon, adott feltételek
mellett minden szerzõdõ félre vonatkoznak. 

9. Könyvvezetés, könyvelés 

A számviteli törvényben elõírt szabályzatok elkészítése, a
bizonylatok kontírozása, a könyvelési összesítések (fel-
adások) készítése, könyvelése, a könyvviteli zárlathoz
szükséges különféle számítások (ideértve az adókkal
kapcsolatosakat is) végzése és az (egyszerûsített) éves
beszámoló, az egyszerûsített beszámoló elkészítése. 

10. Tevékeny részvétel 

Az egyéb szakmai szolgáltatásoknak olyan végzése,
amikor a könyvvizsgáló ügyfelénél vezetõi felada-
to(ka)t lát el vagy vezetõi döntés(eke)t hoz, továbbá
amikor a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, illetve
ezek munkavállalója vagy utóbbi tagja a vizsgált társa-
ság könyvvezetését végzi, vagy arra döntési befolyás-
sal rendelkezik.

11. Üzletszerû tevékenység

Az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés
végett – elõre egyedileg meg nem határozott ügyletek
megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazda-
sági tevékenység.

E)
Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2008. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy annak rendelkezéseit az azt követõen elrendelt el-
sõfokú fegyelmi eljárásokra kell alkalmazni. A már folya-
matban lévõ ügyeket a korábbi etikai szabályzat szerint
kell elbírálni. A hatálybalépéssel egyidejûleg a 2005. de-
cember 3-án elfogadott etikai szabályzat hatályát veszíti.
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