
 

 

KÖZSZOLGÁLATI ETIKAI SZABÁLYZAT 
 
Íratlanul, de eddig is léteztek olyan viselkedési szabályok, amelyek a köztisztviselı 
hivatalához méltó viselkedését, az állampolgárokkal és más ügyfelekkel, a munkatársakkal, a 
felettesekkel és a beosztottakkal való kapcsolattartás megfelelı módját írták elı. 
Ezeket az etikai követelményeket a köztisztviselık túlnyomó többsége eddig is megtartotta, és 
az etikai szabályok írásba foglalása után is meg fogja tartani. 
 
A köztisztviselık jogállásáról szóló törvény az etikus közszolgálathoz kapcsolódó 
legalapvetıbb követelményeket rögzíti: a pártatlanságot, a szakszerőséget, a titkok 
megırzését és a közszolgálati méltóság védelmét. 
 
A törvényi szabályokon túl mindenkire irányadó, általános jellegő etikai szabályok rögzítésére 
azért van szükség, hogy a bizonytalan helyzetekben a köz szolgáinak útmutatást, mindenki 
másnak pedig tájékoztatást adjon: a köztisztviselık ezeket a szabályokat magukra nézve 
irányadónak, hivatalukhoz méltónak tekintik, külsı és belsı viszonyaikban ezeket követik. 
 
Ezt ismerte fel az Országgyőlés, amikor felhívta a Kormányt arra, hogy az általa irányított 
szervek foglalkoztatottjaira kiterjedıen megállapítsa az etikus közszolgálat követelményeit. 



 

 

1. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az Etikai Szabályzat hatálya 
(1) Az Etikai Szabályzat hatálya  
a) központi államigazgatási szerv központi, területi és helyi szervénél foglalkoztatott 
személyre, 
b) a jegyzıre, a fıjegyzıre, valamint a polgármesteri hivatal államigazgatási ügyben eljáró 
köztisztviselıjére 
(a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) terjed ki. 
 
(2) Az Etikai Szabályzat hatálya – a szerv vezetıje eltérı írásbeli rendelkezése hiányában – 
kiterjed 
a) a Magyar Nemzeti Bank Zrt. kivételével az olyan gazdasági társaságnál foglalkoztatott 
személyre, amelyben a Magyar Állam, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön 
vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik, 
b) a közalapítványnál foglalkoztatott személyre, valamint 
c) a központi államigazgatási szervnek nem minısülı központi költségvetési szervnél 
foglalkoztatott személyre. 
 
(3) A szerv vezetıje az Etikai Szabályzatnál szigorúbb etikai követelményeket is 
megállapíthat. 
 
2. A közszolgálat alapvetı kötelezettségei 
(1) A közszolgálat a közbizalmon nyugszik. Minden foglalkoztatottnak az állampolgárok és a 
kormányzat felé irányuló kötelessége, hogy az Alkotmány, a jogszabályok és az etikai 
szabályok érvényesülését saját magánérdekei elé helyezze. Annak érdekében, hogy mindenki 
alappal bízhasson a kormányzati és az önkormányzati szervek feddhetetlenségében, minden 
foglalkoztatottnak tisztelnie és ragaszkodnia kell a közszolgálat etikai alapelveihez éppúgy, 
mint az Etikai Szabályzatban foglalt részletes szabályaihoz, az egyes kormányzati és 
önkormányzati szervek vagy a szerv vezetıje által megállapított kiegészítı szabályokhoz. 
 
(2) Az alábbi alapelvek minden köztisztviselı által követendıek és az Etikai Szabályzatban 
foglalt részletszabályok alapját képezik. Ha az adott élethelyzetre valamely részletszabály 
nem ad egyértelmő eligazítást, akkor a foglalkoztatott kötelezettsége, hogy az alapelvekhez 
igazodva döntse el, hogy mi a megfelelı viselkedés az adott helyzetben. 
 
3. A közszolgálat etikai alapelvei 
(1) A foglalkoztatottnak nem lehet olyan gazdasági érdekeltsége, amely összeférhetetlen a 
közszolgálati kötelezettségek lelkiismeretes ellátásával. 
 
(2) A foglalkoztatott nem végezhet olyan üzleti tranzakciót, amelyhez nem nyilvános hivatali 
információt használ fel, nem nyújthat továbbá olyan segítséget, amely ilyen információ 
magánérdekbıl való felhasználását elısegítené. 
 
(3) Az Etikai Szabályzatban engedélyezett kivételeken túl a foglalkoztatott nem kérhet, és 
nem fogadhat el ajándékot, vagy bármilyen anyagi értéket olyantól, akivel hivatali ügyeket 
intéz, aki üzleti kapcsolatban áll a foglalkoztatott hivatalával, aki a foglalkoztatott hivatala 
által ellenırzött vagy felügyelt szférában tevékenykedik, vagy akinek alapvetı érdekeit 
befolyásolhatja a foglalkoztatott intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása. 
 



 

 

(4) A foglalkoztatottnak a kötelezettségeit lelkiismeretesen kell teljesítenie. 
 
(5) A foglalkoztatott felhatalmazás nélkül nem tehet olyan tudatos állásfoglalást vagy ígéretet, 
amely kormányzati kötelezettségvállalásra irányulna vagy ennek látszatát keltheti. 
 
(6) A foglalkoztatott nem használhatja fel hivatali tisztségét személyes céljai érdekében. 
 
(7) A foglalkoztatottnak pártatlanul és a tisztességes eljárás követelményét megtartva kell az 
ügyeket intéznie. 
 
(8) A foglalkoztatott kötelessége védeni és megırizni az állami és önkormányzati tulajdont, és 
azt másra, mint feladatának ellátására nem használhatja fel. 
 
(9) A foglalkoztatott nem láthat el olyan, munkavégzésre irányuló vagy más tevékenységet – 
ideértve az ezek végzésére irányuló felajánlkozást és tárgyalást is –, amely közszolgálati 
kötelezettségeivel és felelısségével összeférhetetlen. 
 
(10) A foglalkoztatott köteles a tudomására jutott korrupciós tevékenységet, a közpénzek és a 
közvagyon tárgyai pazarló, magáncélra történı vagy nem átlátható felhasználását, a 
tisztességes eljárás követelményét sértı tevékenységet, továbbá az ezek veszélyével fenyegetı 
helyzetet felettesének, illetve a hatáskörrel rendelkezı hatóságnak jelezni. 
 
(11) A foglalkoztatott köteles jóhiszemően teljesíteni minden, hivatali jogviszonyával össze 
nem függı jogszabályi kötelezettségét, így különösen a közterhek bevallására és 
megfizetésére irányuló kötelezettségeit. 
 
(12) A foglalkoztatottnak a hivatali tevékenysége során meg kell tartania az egyenlı 
bánásmód követelményét. 
 
(13) A foglalkoztatottnak a hivatalával összefüggı ügyekben udvariasnak kell lennie és 
mások méltóságát tiszteletben kell tartania. 
 
(14) A foglalkoztatottnak más foglalkoztatottakkal kölcsönösen együttmőködve kell eljárnia. 
 
(15) A foglalkoztatott tevékenységének ellátása során nem tehet valótlan vagy megtévesztı 
nyilatkozatot.  
 
(16) A foglalkoztatottnak különös figyelmet kell szentelnie arra, hogy a látszatát is elkerülje a 
jogszabályok vagy az Etikai Szabályzat megsértésének. 
 
Például: 
 
A miniszter hivatali sofırje nem hívhatja fel a durván szabálytalankodó közlekedıt a KRESZ 
szabályainak megtartására oly módon, hogy a lámpánál letekeri az ablakot és emberi mivoltát 
kétségbe vonva rákiabál a szabálytalan közlekedıre. 

 
4. A közszolgálatban foglalkoztatott védelme 
(1) Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a foglalkoztatott megtartotta az Etikai 
Szabályzatban foglalt követelményeket. 
 



 

 

(2) Tekintettel arra, hogy az Etikai Szabályzat nem tartalmazhat útmutatást minden lehetséges 
helyzetre, a foglalkoztatott bármely etikai kérdésben kikérheti a munkáltatói jogok 
gyakorlójának véleményét. Úgy kell tekinteni, mintha a foglalkoztatott megtartotta volna az 
Etikai Szabályzatban foglalt követelményeket, ha a munkáltatói jogok gyakorlója a 
foglalkoztatott tevékenységét megelızıen írásban olyan véleményt adott, hogy a 
foglalkoztatott tevékenysége nem ütközik az Etikai Szabályzatba. 
 
5. Az Etikai Szabályzat érvényesítése 
(1) Az Etikai Szabályzat megsértését a foglalkoztatott fegyelmi felelısségre vonási 
eljárásában kell elbírálni. 
 
(2) Az Etikai Szabályzat megsértésének nem minısülı tevékenységet etikai vétségként a 
foglalkoztatott elleni fegyelmi eljárásban nem lehet figyelembe venni. 

 



 

 

2. FEJEZET – ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 
 
6. Az Etikai Szabályzatban használt fogalmak jelentése 
(1)  
1. Ajándék: minden  
a) ingyenes vagy kedvezményes, pénzbeni vagy természetbeni juttatás, elıny, árengedmény 
(ideértve az olyan pénzügyi mőveleteket is, mint pl. a tartozásátvállalás, elılegfizetés) 
b) ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás (így különösen képzés, vendéglátás, szállítás, 
szállás, étkezés), 
c) az általában alkalmazott szerzıdési feltételektıl való kedvezményes eltérés, továbbá 
 
Például: 
 
Ajándéknak minısül a Postás Bank által felajánlott kamatmentes vagy kedvezményes 
kamatozású kölcsön, ha a bank egyébként rendes gazdálkodása körében a nyilvánosság 
számára kölcsönt csak a jegybanki alapkamattal megegyezı vagy annál magasabb kamattal 
terhelten nyújt. 
 
d) más vagyoni érték. 
 
2. Nem minısül ajándéknak: 

 
a) csekély mennyiségő étel és frissítı (pl. kávé, üdítıital, aprósütemény, édesség), ha azt nem 
étkezés részeként ajánlják fel, 
 
b) üdvözlı kártya és csekély értékkel rendelkezı jelképes ajándéktárgy (pl. plakett, elismerı 
oklevél, kupa),  
 
Például: 
 
Nem minısül csekély értékkel rendelkezı jelképes ajándéktárgynak, ezért ajándéknak kell 
tekinteni az ajándékozó logójával gravírozott, márkás, fémbıl készült golyóstoll, amelynek 
piaci értéke körülbelül 5000 forint. 
 
Csekély értékkel rendelkezı jelképes ajándéktárgy az Országos Ügyvédi Kamara által 
szervezett curlingversenyen résztvevı igazságügyi minisztériumi csapat számára átnyújtott, 
színezett könnyőfémbıl készült, körülbelül 1500 forintos kupa. 
 
c) olyan lehetıségek és kedvezmények, amelyek azonos feltételek mellett  
ca) bárki számára,  
cb) a valamennyi, jogszabályban meghatározott azonos jogállású foglalkoztatott, de legalább 
200 fı számára, vagy 
 
Például: 
 
Nem minısül ajándéknak a RádióTelefon Zrt. által nyújtott kedvezményes mobiltelefon-
elıfizetési lehetıség, ha azt valamennyi köztisztviselı (vagy közalkalmazott, tanár, rendır, 
stb.) igénybe veheti. 
 
cc) több hivatali szerv foglalkoztatottjai, de legalább 200 fı számára  



 

 

elérhetıek; 
 
Például 
 
Ajándéknak minısül a Békési Takarékszövetkezet kedvezményes kamatozású kölcsönre 
irányuló ajánlata, ha azt kizárólag egy település polgármesteri hivatalának dolgozói vehetik 
igénybe, de nem minısül ajándéknak, ha valamennyi Békés megyei polgármesteri hivatal 
foglalkoztatottja igénybe veheti. 
 
Ajándéknak minısül a Zöld Fő Kék Ég Golfklub szakállamtitkárok, államtitkárok, valamint a 
Kormány tagjai számára nyújtott kedvezményes tagsági díj és a rendes tagsági díj közötti 
különbség, mert a kedvezményt ugyan valamennyi állami vezetınek nyújtják, de számuk nem 
éri el a 200 fıt. 
 
d) bárki számára nyitott vetélkedıkön és nyereményjátékon adott jutalmak és díjak,  
 
e) amit a hivatali szerv, illetve más állami vagy önkormányzati szerv jogszabály alapján nyújt, 
 
f) más hivatali szerv, az Európai Unió, a Magyar Köztársaság vagy a hivatali szerv 
részvételével mőködı nemzetközi szervezet, külföldi állam által kizárólag a velük való 
kapcsolattartás vagy az általuk szervezett rendezvényen való részvétel mind szolgáltatás, 
továbbá a részvétel céljából a foglalkoztatott számára nyújtott természetbeni juttatás, vagy 
olyan költségtérítés, amelynek értéke a ténylegesen felmerült költségeket nem lépi túl, ha ezt 
a foglalkoztatott közvetlen hivatali felettesének elızetesen bejelentette, 
 
g) az f) pont hatálya alá nem esı szerv vagy személy által eseti jelleggel, az általuk szervezett 
rendezvényen való részvétel mint szolgáltatás, továbbá a részvétel céljából a foglalkoztatott 
számára nyújtott, a szokásos mértéket meg nem haladó utazási szolgáltatás, szállás és étkezés, 
vagy az ezekhez kapcsolódó költségtérítés, amelynek értéke a ténylegesen felmerült 
költségeket nem lépi túl, ha a rendezvényen való részvételt a foglalkoztatott közvetlen hivatali 
felettese elızetesen jóváhagyta, 
 
i) az Európai Unióval, külföldi állammal vagy nemzetközi szervezettel való kapcsolattartás 
során a diplomáciai gyakorlatban elfogadott mértékő szolgáltatás, vagy legfeljebb 50 000 
forint értékő dologi juttatás, valamint az 50 000 forintot meghaladó értékő dologi juttatás, ha 
azt a foglalkoztatott a hivatali szerve vagy a magyar állam számára ingyenesen átruházza, 
 
Például: 
 
Az Igazságügyi Minisztérium osztályvezetıje a GRECO korrupcióellenes szervezet 
eljárásában Görögország törekvéseit értékeli. Az osztályvezetı kiutazásának a költségeit a 
GRECO, szállásának és étkezésének költségeit görög állam viseli. Ezek a szolgáltatások nem 
minısülnek ajándéknak. Ajándéknak minısül azonban az osztályvezetı értékelı munkájával 
össze nem függı juttatások, mint például a Közigazgatási Bíróság vezetıivel való személyes 
találkozón átadott díszdobozos Ouzo, az elutazáskor a görög állam tisztelete jeléül átnyújtott 
golfklubbérlet. 
 
i) a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó 
kitüntetések és díjak, 
 



 

 

j) bármi, aminek a piaci értékét a foglalkoztatott haladéktalanul megtérítette. 
 
3. Az ajándék értéke: az ajándék piaci értéke, a piacon el nem érhetı ajándék esetében 
legalább a bekerülési érték. 
 
4. Piaci érték: olyan kiskereskedelmi ár, amelyen a foglalkoztatott az ajándékot egyébként 
beszerezhetné; ha az ajándék kereskedelmi forgalomban hozzá nem férhetı, vagy más okból a 
foglalkoztatottól nem elvárható az érték megbecslése, akkor hasonló funkciójú és minıségő 
juttatás kiskereskedelmi árát kell alapul venni. 
 
Például: 
 
Az a foglalkoztatott, aki egy üveg papírnehezéket kapott egy cég logójával, meg tudja 
határozni az ajándék értékét egy hasonló jellegő, logó nélküli papírnehezék értékének alapul 
vételével.  
 
A foglalkoztatott meghívót kap a Budapesti Divízió I-es Labdarúgó Európa Bajnokság 
selejtezı mérkızésére a VIP-szektorba, amelyre nem értékesítenek jegyet. Ha egyébként a 
legdrágább értékesített jegy 3000 forintba kerül, a VIP-szektorba szóló meghívót nem lehet 
ezen az értéken figyelembe venni. Figyelembe kell venni a VIP jegy exkluzivitását, és a 
szektorban ingyenesen felszolgált frissítık értékét, ezekre figyelemmel a jegy értékét 
magasabb értékben kell megállapítani (például 8000 forintban). 
 
5. Közvetett ajándék vagy szolgáltatás:  
a) a foglalkoztatott tudtával vagy beleegyezésével szülıje, testvére, házastársa, élettársa, 
gyermeke, vagy bármely más eltartott rokona, továbbá a külön-külön vagy együttesen ezek 
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság adott vagy kapott; vagy 
b) amit a foglalkoztatotton kívüli olyan személy adott vagy kapott, akivel a foglalkoztatott az 
ajándékozás vagy szolgáltatás tényére tekintettel elszámolási viszonyba került. 
 
(2) 
1. Hivatali felettes: a közvetlen hivatali felettes, valamint minden olyan foglalkoztatott, 
akinek hivatali felelıssége közvetlenül vagy közvetett módon kiterjed a foglalkoztatott 
irányítására (ideértve a szerven belüli, valamint a szervek közötti irányítást is), ideértve a 
foglalkoztatott hivatali kötelezettségeinek ellenırzését is. 
 
2. Beosztott: a foglalkoztatott beosztottnak minısül a hivatali felettesével való viszonyban. 

 
Például: 
 
Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter nem csak a Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal vezetıjének, hanem a szerv minden foglalkoztatottjának, így a megyei munkaügyi 
központ ügyintézıjének is hivatali felettese. 
 
A Pénzügyminisztérium államtitkára hivatali felettesének minısül a Kormányzati Ellenırzési 
Hivatalnak az államtitkár által jóváhagyott szerzıdések törvényességének vizsgálatára 
feladatkörrel rendelkezı köztisztviselıje, mivel a Hivatal köztisztviselıjének feladatkörébe 
tartozik annak ellenırzése, hogy az államtitkár a feladatait törvényesen látja-e el. Ugyanakkor 
az államtitkár is a Hivatal köztisztviselıje felettesének minısül, ha az államtitkár – a 



 

 

minisztert helyettesítı jogkörben, vagy az irányító szakállamtitkár közvetlen hivatali 
feletteseként – irányítja a Hivatal tevékenységét. 
 
Az Esélyegyenlıségi Hivatal Fogyatékosügyi Fıosztálya köztisztviselıjének nem hivatali 
felettese a Hivatal Kisebbségügyi Fıosztályának vezetıje, kivéve, ha a Kisebbségügyi 
Fıosztály vezetıje a Fogyatékosügyi Fıosztály vezetıjét helyettesítésére jogosult. 
 
3. Közvetlen hivatali felettes: aki a foglalkoztatott hivatali tevékenységét irányítja, egyedi ügy 
esetében az aki a foglalkoztatottat a hivatali tevékenység végzésére kijelölte. 
 
(3) 
Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkezı egy jogi 
személyben a szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben 
szavazati joggal rendelkezı más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - 
rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi 
személyben szavazati joggal rendelkezı más jogi személyt (köztes vállalkozást) megilletı 
szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezınek a köztes vállalkozásban, 
illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban 
fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell 
figyelembe venni. 
 
(4) 
Foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti 
jogviszony, a hivatásos szolgálati jogviszony, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses 
állományú katonáinak szolgálati jogviszonya, a bírói és ügyészi szolgálati jogviszony, az 
igazságügyi alkalmazotti jogviszony, az állami vezetıi szolgálati jogviszony, az 
Alkotmányban meghatározott állami tisztség betöltésére irányuló jogviszony, a társadalmi 
szervezet és egyház tisztségviselıje, az alapítvány tisztségviselıje, a köztestület 
tisztségviselıje, a gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje, valamint a foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszony. 
 
Például: 
 
Egy alapítvány kuratóriumi elnöke a kuratóriumi tagokkal és az alapítóval folytatandó 
megbeszélésre hívja az Egészségügyi Minisztérium foglalkoztatottját, hogy megvitassák 
annak lehetıségét, hogy a foglalkoztatott a kuratórium tagja legyen. Az ilyen pozíció, anyagi 
kompenzációval, vagy anélkül, foglalkoztatási jogviszonynak minısül. 
 
(5) 
1. Személyes kapcsolat: minden társadalmi vagy üzleti kapcsolat, viszony, amelynek alapja 
elsısorban nem a foglalkoztatott hivatali tevékenysége, tekintet nélkül arra, hogy a 
kapcsolatban a feleknek azonos vagy különbözı érdekeik vannak. Valamely személy 
képviselıjével fennálló szoros személyes kapcsolat a képviselt személlyel fennálló személyes 
kapcsolatnak is minısül. 
 

2. Szoros személyes kapcsolat:  
a) a rokoni kapcsolat, 
b) az érzelmi, valamint a szexuális kapcsolat 
c) a személyes baráti kapcsolat, 



 

 

d) az olyan üzleti, tulajdonosi, szervezeti aktív tagságon alapuló kapcsolat, amelyben a 
feleknek jelentıs közös érdekeik vannak (ide nem értve a mindennapi élet szokásos 
szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentıségő szerzıdéseken alapuló érdeket), 
e) a fennálló foglalkoztatási jogviszony, továbbá az ennek létesítésére irányuló tárgyaláson 
való részvétel vagy pályázat benyújtása, ide nem értve a foglalkoztatott kezdeményezésének 
hiányában tett, a foglalkoztatott által annak megismerését követıen haladéktalanul elutasított 
megkeresést 
 
Például: 
 
A Központi Statisztikai Hivatal foglalkoztatottja egy szerzıdı partner még kifizetetlen 
számláit vizsgálja felül. Amikor éppen a cég székhelyén tartózkodik, a cég vezetı könyvelıje 
azzal keresi meg a foglalkoztatottat, hogy az ı részlege egy újabb könyvelı felvételét 
fontolgatja, és megkérdezi tıle, hogy kész-e a KSH elhagyására. A foglalkoztatott azt 
válaszolja, hogy érdekelné, hogy milyen jellegő munkát jelentene ez az állás. Megvitatják azt 
a munkakört, amelyet a részleg betölteni szeretne, és a foglalkoztatott kvalitásait is. Fizetésrıl 
azonban nem tárgyalnak. A vezetı könyvelı elmagyarázza a foglalkoztatottnak, hogy még 
nem kapott jóváhagyást arra, hogy az adott állást betöltse, és majd keresni fogja a 
foglalkoztatottat. A foglalkoztatott nem utasította el az ajánlat megismerésekor haladéktalanul 
a megkeresést, ezért a foglalkoztatott és a szerzıdı partner között szoros személyes kapcsolat 
alakult ki. 
 
f) a képviselttel való szoros személyes kapcsolat a képviselıjével fennálló szoros személyes 
kapcsolat. 
 
(6) 
Közvagyon: a közvetlenül vagy közvetetten állami, önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlan 
és ingó vagyon, az állam által hasznosított vagyon, az állam és szerveinek bérleménye vagy 
más vagyoni értékkel bíró jogosultsága, bármilyen önállóan forgalomképtelen érdekeltsége. A 
kifejezés magában foglalja az irodai kapacitást, a telefon és más telekommunikációs 
felszerelést és szolgáltatásokat, az automatizált adatszolgáltató rendszereket, a nyomdai és 
reprodukciós eszközöket, az archívumokat és jármőveket, stb.. 
 
(7) 
Nem nyilvános információ: minden olyan információ, adat, amelyrıl a foglalkoztatott tudja, 
vagy tudnia kellene, hogy a nyilvánosság számára közvetlenül nem hozzáférhetı. Így 
különösen: 
a) az olyan nem nyilvános adat, amely jogszabály alapján csak az arra jogosultak számára 
ismerhetı meg (pl. a minısített adat, az olyan védett adatok mint az adótitok, banktitok, stb.) 
b) az olyan nem nyilvános adat, amelynek bárki általi megismeréséhez a hivatali szerv vagy 
más állami szerv döntése szükséges, 
c) a nem nyilvános személyes adat, 
d) olyan közérdekő vagy közérdekbıl nyilvános adat, amelyet az adat keletkezésétıl eltelt 
rövid idıre tekintettel más még nem ismerhetett meg. 
 
(8) 
Gazdasági érdekeltség: minden fennálló vagyoni viszony, tekintet nélkül arra, hogy az érintett 
abban jogosultként vagy kötelezettként szerepel így különösen a tulajdonjog, társasági 
érdekeltség, szerzıdéses kötelem, jogszabályi váromány 
 



 

 

(9)  
Egyedi ügy: olyan hivatali ügy, függetlenül a közhatalmi döntés normatív vagy egyedi 
jellegétıl, amelynek címzetti vagy érintetti köre zárt és a döntés meghozatalánál egyedileg 
elıre megállapítható. Így egyedi ügynek minısülhet a jogalkalmazáson kívül a jogalkotás, a 
szakpolitikák alakítása is, ha személyek vagy szervezetek meghatározott és azonosítható 
csoportjára vonatkozik. 
 
Például: 
 
Az amortizáció elszámolhatóságának szabályait megváltozató pénzügyminiszteri rendelet 
elıkészítése éppúgy nem egyedi ügy, mint a szociális minisztériumban a fogyatékos 
kérelmezık támogatásának elveit meghatározó Támogatási Terv elıkészítése. 
 
Az érintettek ismert és zárt körére tekintettel egyedi ügynek minısül a mőködı 
atomerımővekre vonatkozó valamennyi kormányzati döntés meghozatala. Egyedi ügy az új 
atomerımő építését lehetıvé tevı törvényjavaslat elıkészítése is, ha a javaslat elıkészítését 
egy francia energetikai cég kezdeményezte, annak ellenére, hogy elméletileg a szabályozás a 
jövıben másokat is érinthet. 
 
(10)  
Követlen és elırelátható hatás: ha közvetlen okozati összefüggés áll fenn az ügyben hozott 
döntés vagy intézkedés, illetve ennek mellızése és a gazdasági érdekeltségen jelentkezı hatás 
között. A hatás akkor is lehet közvetlen, ha nem azonnal következik be. Nem minısül 
közvetlennek a hatás, ha az okozati összefüggések láncolata már nem egyértelmő, vagy az 
események felbukkanása eshetıleges, vagy független az egyedi ügytıl. Nem minısül elıre 
láthatónak a hatás, ha bekövetkezésének az esélye bármely okból nagyon valószínőtlen. 
 
Például: 
 
A foglalkoztatottat megbízzák azzal, hogy a fıvárosi önkormányzat által egy gazdasági épület 
alpintechnikával való felújítására kiírt pályázatra beérkezett árajánlatokat értékelje. A 
foglalkoztatott felesége ugyan beltagja az alpintechnikával felújítást végzı Alpin Bt.-nek, de 
nem adott be pályázatot a felújításra. Bár a piac rendkívül kicsi, így minden elnyert 
megbízásnak van hatása a többi piaci szereplıre is, de ez a hatás csak közvetett módon érinti a 
foglalkoztatott gazdasági érdekeltségét, ezért nincsen akadálya annak, hogy a pályázati 
értékelésben részt vegyen. 
 
(11) Szervezeti aktív tagság. a szervezeti tagság akkor minısül aktívnak, ha az érintett (a 
foglalkoztatott vagy hozzátartozója) a szervezet (társadalmi szervezet, alapítvány vagy 
egyház) vezetı tisztségviselıjeként, hivatalnokaként tevékenykedik, vagy egyébként olyan 
tevékenységeket végez, mint a szervezet nyilvánosság elıtti képviselete vagy közremőködés a 
szervezet tevékenységének irányításában,  
 
Például: 
 
Az Országgyőlésben frakcióval rendelkezı Magyar Progresszív Pártnak a Magyar 
Vidékfejlesztési Hivatal tanácsosaként foglalkoztatott tagja ugyan minden országos és helyi 
győlésen jelen van, és rendszeresen önkéntesként jelentkezik arra, hogy telefonon 
emlékeztesse a párt többi tagját az elmaradt tagdíj befizetésére, ám a pártban tisztséget nem 
visel és a pártot csak családi vagy baráti körben képviseli nyíltan. A tanácsos a kizáró 



 

 

gazdasági érdekeltségek vizsgálata során nem tekinthetı a párt aktív tagjának, mert a 
szervezetet a nyilvánosság elıtt nem képviseli, és nem mőködik közre annak irányításában.) 
 
A Hírközlési Minisztérium szakállamtitkárának kinevezett D. L. a Magyar Kertész 
Kamarában ugyan formális tisztséget nem visel, mégis aktív tagnak minısül, ha a Kamara 
szervezésében néhány hete sajtótájékoztatót tartott arról, hogy a fıvárosi önkormányzat által 
átadott, a Virágos Városért díjat arra nem méltó személy kapta meg. 
 
A Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal munkavállalója az Alapítvány a Minıségi 
Likırtermesztésért aktív tagja, ha az ı aláírásával küldik ki a személyi jövedelemadó 1 
százalékának felajánlását kérı leveleket, bármi is legyen tisztsége az alapítványnál.) 
 



 

 

3. FEJEZET – AJÁNDÉK KÍVÜLÁLLÓ SZEMÉLYEKTİL 
 
 

7. Összefoglaló 
E fejezet tartalmazza azon szabályokat amelyek tiltják, hogy foglalkoztatott kérjen vagy 
elfogadjon tiltott forrásból származó ajándékot ,vagy olyan ajándékot, amelyet a 
foglalkoztatott pozíciójára tekintettel adnak, kivéve azokat eseteket, amikor a fenti ügylet 
tárgya ki van zárva az ajándék fogalmából, vagy az ügylet valamelyik ezen fejezetben 
meghatározott kivétel hatálya alá esik. 
 

Általános szabályok 
 
8. Kivételt nem engedı tilalom 
(1) A foglalkoztatott közvetlenül vagy közvetve sem fogadhat el olyan ajándékot, amelyet 
hivatali kötelezettségeinek jogszerő vagy jogszerőtlen befolyásolása érdekében adnak. 
 
Például:  
 
A Miniszterelnöki Hivatal ügyintézıje nem fogadhatja el a Szarvasgombagyőjtık Országos 
Szövetségétıl érkezett, az ügyintézı által gondozott jogszabálytervezethez kapcsolódó érdemi 
észrevételeket tartalmazó levélhez mellékelt szarvasgombakrémet. Az ajándék elfogadása 
akkor is tiltott, ha annak értéke nem lépi túl a megengedett mértéket, mert az ajándékot arra 
tekintettel adják, hogy az észrevételek feldolgozása során az ügyintézı legyen nyitottabb a 
Szövetség észrevételeire, így jogszerő befolyásoláshoz kapcsolódik. 
 
(2) A foglalkoztatott közvetlenül vagy közvetve sem kérhet ajándékot, vagy kényszerítheti ki 
ajándék felajánlását. 
 
(3) A foglalkoztatott – sem egy, sem több ajándékozótól együttesen – nem fogadhat el 
összességében olyan rendszerességgel ajándékot, amibıl azt az ésszerő következtetést lehet 
levonni, hogy az ajándékozásból jelentıs személyes elınye származik. 
 
Például:  
 
Az Állami Egészségügyi Központ beszerzési ügynöke rendszeresen vásárol gyógyszergyártó 
cégek képviselıitıl, akik mindig értesítik a cégek új termékeirıl. A beszerzési ügynök zsúfolt 
idıbeosztására tekintettel általában keddtıl csütörtökig az ebédidıt tudja felajánlani 
megbeszélés céljából. A gyógyszergyártó cégek képviselıi szerdánként megjelennek a 
foglalkoztatott irodája elıtt némi szendviccsel és üdítıvel. Bár egyetlen ebéd piaci értéke sem 
haladja meg az 1200 forintot, és egyetlen gyógyszergyártótól származó összesített érték sem 
lépi túl a megengedett mértéket, a szerény ajándékok ismétlıdı elfogadása mégis tiltott. 
 
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Gazdasági Fıosztályának vezetıje kiadmányoz 
egy olyan kötelezettségvállalást, amely alapján 50 doboz fénymásoló papírt szerez be a 
Hivatal egy olyan eladótól, akinek a hirdetésében az szerepel, hogy ingyenes aktatáskát kap 
minden 50 vagy annál több dobozzal rendelı üzletfele. Tekintettel arra, hogy a rendelést a 
Hivatal forrásából valósították meg, a hivatalnok nem tarthatja meg az aktatáskát, az a Hivatal 
tulajdona. 
 
9. Kivételt engedı tilalom 



 

 

Ha e fejezet másként nem rendelkezik, tilos a foglalkoztatottnak, közvetlenül vagy közvetve 
olyan ajándékot elfogadnia, amelyet a foglalkoztatott hivatali tevékenységével 
összefüggésben vagy hivatali beosztására tekintettel adnak. 
 
Például:  
 
Ha egy operatársulat a Kormány valamennyi tagjának bérletjegyet biztosít, akkor ezt az 
ajándékot a Kormány tagjai hivatali pozíciójukra tekintettel kapják, és azt nem fogadhatják el, 
kivéve ha valamely kivétel miatt erre lehetıségük van (például a bérletjegy értéke 3000 
forintot nem halad meg). 
 
Az Igazságügyi Hivatal regionális kirendeltségének foglalkoztatottjai egy magán irodaházban, 
a Hivatal által bérelt irodában dolgoznak bérlıtárs vállalkozások között. Az irodai órákban 
fellángolt nagyobb tőz traumatikus élményt jelentett az irodákban dolgozó foglalkoztatottak 
számára, és az eseményrıl sok sajtótudósítás készült. Egy nagyobb hotellánc, amelyik nem 
minısül a Hivatal ügyfelének, vagy más okból tiltott forrásnak, kihasználva a szomorú 
eseményt, bejelentette, hogy valamennyi irodai alkalmazott és családjaik számára egy 
éjszakai ellátást biztosít, közérdekő felajánlásként. A Hivatal munkatársai a felajánlást 
elfogadhatják, azt ugyanis nem a hivatali tevékenységgel összefüggésben vagy hivatali 
beosztásra tekintettel ajánlották fel. Ha a felajánló csak a Hivatal foglalkoztatottjainak 
címezné felajánlását, motivációja már nem lenne független a foglalkoztatottak hivatalukhoz 
köthetı státuszától, ezért a felajánlást nem fogadhatnák el. 
 
10. Kivételt engedı tilalmak 
Ha e fejezet másként nem rendelkezik, tilos a foglalkoztatottnak, közvetlenül vagy közvetve 
olyan ajándékot elfogadnia, amelyet 
a) a foglalkoztatott hivatalával ügyféli kapcsolatban álló, 
b) a foglalkoztatott hivatalával üzleti kapcsolatban álló, vagy üzleti kapcsolatot kialakítani 
kívánó, 
c) a foglalkoztatott hivatala által felügyelt tevékenységet végzı, 
d) a foglalkoztatott hivatali kötelezettségének ellátása által lényegesen befolyásolt, 
személytıl vagy szervezettıl, valamint olyan szervezettıl, amely tagjainak többsége az a-d) 
pontokban meghatározott csoportokba tartozik. 
 

Kivételek 
 
11. Kisösszegő ajándékok 
(1) A foglalkoztatott elfogadhatja azt az ajándékot, amelynek értéke kevesebb, mint -– 
alkalmanként és ajándékozónként számolva – 3000 forint, ha az adott ajándékozótól az elmúlt 
egy évben elfogadott ajándékok összértéke ezzel együtt sem haladja meg a 10000 forintot. 
(2) Nem tartozik e kivétel körébe a készpénzben, vagy értékpapírban adott ajándék.  
(3) Az 3000 forint értéket meghaladó ajándék akkor sem fogadható el, ha a foglalkoztatott az 
ajándéknak a 3000 forint feletti részét visszatéríti. 
 
Például: 
 
A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal osztályvezetıje számára a Hivatal ügyfelének 
számító, állami tulajdonban lévı Baromfi Zrt. egyik üzemvezetıje – az osztályvezetı 
kisgyermekeinek húsvéti szórakoztatására – három kisnyulat küld ajándékba. Ha más 
körülmények miatt az ajándék elfogadása nem tiltott, és az osztályvezetı rövid tájékozódás 



 

 

után úgy ítéli meg, hogy a nyulak egyenként 1500 forintot érnek, az osztályvezetı két nyulat 
elfogadhat, mert együttesen nem haladják meg a 3000 forintos értéket, és a harmadik nyúl 
külön visszautasítható. Az osztályvezetı a harmadik nyulat köteles visszautasítani. 
 
A közigazgatási hivatal foglalkoztatottját és házastársát az egyik, igazgatásuk alá esı 
szervezet meghívta a Nemzeti Színház elıadására. Mindkét jegy értéke 4000 forint, összesített 
értéke így 5000 forinttal haladja meg az egy alkalommal elfogadható ajándékok összesített 
értékhatárát. A foglalkoztatott így nem fogadhatja el a jegyeket, egyetlen módja, hogy e 
jegyekkel ott legyen az elıadáson az, ha kifizeti a 8000 forintot a két jegyért cserébe. 
 
A Honvédelmi Minisztérium államtitkárát felkeresi egy térképészegylet néhány tagja, hogy 
mutassa be nekik a Minisztérium szerepét a hazai térképészet fejlıdésében. Prezentációja 
befejezésekor az egylet bejelenti, hogy megajándékozza egy bekeretezett térképpel, amelynek 
piaci értéke 2500 forint és egy térképészettörténeti könyvvel, amelynek piaci értéke 3000 
forint. Az államtitkár csak egyik ajándékot fogadhatja el, mivel a két tárgy együttes értéke 
meghaladja a 3000 forintot. 
 

(4) Valamely szerv vagy személy képviseletében eljáró személyt a képviselt szervvel vagy 
személlyel azonos forrásnak is tekinteni kell. 
 

Például: 
 
A Közlekedési Hatóság osztályvezetıje egy naptári évben négyszer fogadott el darabonként 
1500 forint értékő ajándékot a Napfény Bt. négy különbözı, vele a cég ügyeinek intézése 
során kapcsolatba került alkalmazottjától. Az egy személytıl elfogadható 3000 forintnál 
kevesebb értékő ajándékok egy éves 6000 forintos limitszabályának alkalmazása érdekében a 
négy ajándék értékét összesíteni kell, hiszen a szerv képviseletében eljáró személyt az 
ajándékozás szempontjából a szervvel azonos forrásnak kell tekinteni. Ettıl eltérıen azonban 
a foglalkoztatottnak nem kell beszámítani a 10 000 forintos limitbe azt az ajándékot, amelyet 
a születésnapjára kap az unokatestvérétıl, akit a Napfény Bt. alkalmaz. Az unokatestvér 
ugyanis ez esetben nem a Napfény Bt. képviseletében ajándékoz, hanem a köztük lévı 
személyes kapcsolat alapján. 
 
12. Személyes viszonyon alapuló ajándékozás  
(1) A foglalkoztatott elfogadhatja az ajándékot, ha az ajándékozót egyértelmően családi 
kapcsolat vagy hosszú ideje fennálló személyes barátság motiválta, és nem a foglalkoztatott 
hivatali tisztsége.  
(2) Az (1) bekezdés alapján csak abban az esetben lehet az ajándékot elfogadni, ha azt az 
ajándékozó személyes vagyona terhére, a foglalkoztatottnak vagy hozzátartozójának nyújtja.  
 
Például: 
 
A megyei rendırkapitány randevúzik egy titkárnıvel, akit egy – a rendırkapitányság által 
felügyelt – biztonsági cég alkalmaz. A Titkárnık Hetére a biztonsági cég minden 
titkárnıjének adott 2 jegyet a Móricz Zsigmond Színház elıadására. A rendırkapitány 
elfogadhatja barátnıje meghívását. Habár a jegyeket eredetileg a rendırség által felügyelt cég 
szerezte be, de fenntartások nélkül adta a titkárnı számára, így az személyes vagyonába 
került, és a titkárnı meghívása a személyes barátnak szólt. 
 



 

 

Egy háromfıs szabadalmi ügyvivıi iroda meghívta a Magyar Szabadalmi Hivatal 
fıosztályvezetıjét közös golfdélutánjukra, amelynek költségeit az iroda fizeti. A belépıdíj 
négy fıre 98 000 forint. A foglalkoztatott nem fogadhatja el a belépı negyedére szóló 
meghívást, habár a három szabadalmi ügyvivıvel – munkakapcsolatukból kifolyólag – 
szívélyes barátságot ápol, sıt, az egyik ügyvivı a foglalkoztatott édesapja. Azáltal ugyanis, 
hogy a belépıt a cég fizeti, az ajándékozók az ajándékot nem személyes vagyonuk terhére 
nyújtják. 
 
13. Díj adományozása 
(1) A foglalkoztatott közvetlen hivatali felettese engedélyével elfogadhat ajándékként olyan 
díjat, amelyet számára közszolgálati tevékenységével összefüggı kiemelkedı eredményének 
elismeréseként olyan személy vagy szervezet ajánl fel, amely közvetlenül nem volt érdekelt 
az adott eredmény elérésében, ha  
a) a díj adományozásának rendszerességét a korábbi adományozások gyakorlata vagy a 
felajánló nyilatkozata igazolja, és 
b) a díj odaítélésének szempontjai bárki számára megismerhetıek. 
 
Például: 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkatársa – közvetlen hivatali 
felettese engedélyével – elfogadhatja az orvosi Nobel-díjat, és a velejáró pénzösszeget, habár 
a díjazás olyan munkáért jár, amelyet elsısorban az ÁNTSZ laboratóriumában végeztek. 
 
A Magyar Menedzserek Társasága – kiemelkedı szervezetirányító tevékenységére tekintettel 
– elsıként a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal fıosztályvezetıjének kívánja 
adományozni a frissen alapított, Az Év Szervezeti Vezetıje díjat. A fıosztályvezetı 
elfogadhatja a díjat az azzal járó pénzjutalommal együtt, ha a Társaság közzétette a díjazás 
indokait, és a Társaság elnöke nyilatkozik arról, hogy a díjat minden évben ki fogják adni. 
 
Az Aktuáriusok Országos Szövetsége a Pénzügyminisztérium Tıke- és Biztosításpiac-
szabályozási Fıosztályának ügyintézıjét – a biztosítási tevékenységekrıl szóló törvény 
elıkészítésében végzett kiemelkedı színvonalú munkájára tekintettel – az Év Aktuáriusa 
díjjal kívánja megjutalmazni. Bár a díjat rendszeresen adják, és az elbírálás szempontjai is 
nyilvánosak, az ügyintézı azt nem fogadhatja el, mert a felajánló közvetlenül érdekelt volt a 
törvényi szabályozás tárgyában. 
 
(2) Ha a foglalkoztatott az (1) bekezdés szerinti díjat elfogadhatja, ı és hozzátartozói 
elfogadhatják a díjátadáson nyújtott vendéglátást és a díjátadáshoz kapcsolódó más 
természetben nyújtott szolgáltatásokat. 
 
14. Ösztöndíj 
A foglalkoztatott felsıoktatási intézmény ösztöndíját közvetlen hivatali felettese engedélyével 
elfogadhatja, ha az ösztöndíjat nyújtó intézmény közvetlenül nem érintett a foglalkoztatott 
hivatali tevékenységébe tartozó ügyekben. 
 

15. Hivatali tevékenységtıl független üzleti vagy munkaviszonyon alapuló ajándékozás 
A foglalkoztatott elfogadhatja azt a vendéglátást vagy más természetben nyújtott szolgáltatást, 
amit 
a) a foglalkoztatott házastársa vagy élettársa üzleti kapcsolataival vagy foglalkoztatására 
irányuló jogviszonyaival összefüggésben nyújtanak, ha az ajándékozás körülményeibıl 



 

 

egyértelmő, hogy az ajándékot nem a foglalkoztatott hivatali tisztségére tekintettel ajánlották 
fel; 
 
Például: 
 
A Földmővelésügyi Minisztérium ügykezelıje, akinek a férjét a Földmővelésügyi 
Minisztériummal szerzıdéses viszonyban álló cég alkalmazza számítógépes programozóként, 
megjelenhet a cég éves családi piknikjén. 
 
Ha más meghívottak házastársai nincsenek meghívva, akkor a Magyar Köztársaság szöuli 
nagykövete, akinek a felesége egy rendezvényszervezı cég alkalmazottja, nem mehet el a cég 
alkalmazottak és igazgatótanácsi tagok számára rendezett éves ünnepségére Hawaii-ra, 
jóllehet felesége olyan meghívót kapott, amely neki és házastársának szól. 
 

b) a foglalkoztatott üzleti kapcsolataival vagy foglalkoztatására irányuló egyéb 
jogviszonyaival összefüggésben nyújtanak, ha az ajándékozás körülményeibıl egyértelmő, 
hogy az ajándékot nem a foglalkoztatott hivatali tisztségére tekintettel ajánlották fel; 
 
Például: 
 
A kecskeméti polgármesteri hivatal építésügyi elıadója tagja a Magyar Mérnöki Kamarának. 
Az elıadó elfogadhatja a Kamara által valamennyi tag számára nyújtott kedvezméyes balatoni 
üdülési lehetıséget. 
 

16. Társasági esemény 
A foglalkoztatott elfogadhatja az ilyen eseményeken szokásos értékő, helyben fogyasztásra 
felkínált ételt és italt, továbbá szórakozási lehetıséget (de szállást vagy utazást már nem) a 
résztvevık számára ingyenesen látogatható társasági eseményen. 
 
Például: 
 
Néhány kormányzati hivatalnokkal és számos vállalatvezetıvel együtt a Gazdasági 
Minisztérium fıosztályvezetıje is meghívást kapott egy, az ipari kémkedésrıl szóló új 
mozifilm bemutatójára. A producer állja a rendezvény valamennyi költségét. A 
fıosztályvezetı elfogadhatja a meghívást, ha egyetlen meghívottnak sem kell belépıdíjat 
fizetnie. 
 
A kormányszóvivıt egy budapesti étteremtulajdonos zártkörő koktélpartyra hívja. A 
kormányszóvivı részt vehet a meghívottaknak ingyenes koktélpartyn, akkor is, ha a meghívás 
a megismerkedés alkalmából történt, és a foglalkoztatott sejti, hogy valójában hivatali 
beosztásának szól. 
 
17. Külföldi vendéglátás 
A külföldön tartózkodó foglalkoztatott elfogadhatja a számára külföldi szerv vagy személy 
által nyújtott, a foglalkoztatott személyére irányadó napidíj mértékét meg nem haladó összegő 
vendéglátást. 
 
Például: 
 



 

 

A Földmővelésügyi Minisztérium fıosztályvezetıje meggytermesztık kíséretében 
Venezuelába utazik, hogy felvásárlókkal tárgyaljanak annak érdekében, hogy a magyar 
meggyexport számára piacokat szerezzen. A venezuelai felvásárlók jóindulatuk jeléül 
megvendégelik a tárgyalódelegációt egy jó hírő helyi étteremben. A fıosztályvezetı 
elfogadhatja a meghívást, és nem kell, hogy kifizesse a saját étkezését, ha fogyasztása nem 
haladja meg a rá irányadó napidíj mértékét. 
 
18. A hivatali szerv vezetıje által engedélyezett egyéb ajándékok 
A hivatali szerv foglalkoztatottjai által ellátott feladatok sajátosságaira tekintettel a hivatali 
szerv vezetıje a szerv honlapján közzétett utasításban további kivételeket is megállapíthat. 
 
19. Megfelelı intézkedés tiltott ajándék esetében  
(1) Ha a foglalkoztatott a számára felajánlott ajándékot nem fogadhatja el, a foglalkoztatott 
köteles az ajándék átvételét visszautasítani. 
(2) Ha megalapozottan feltehetı, hogy az ajándék nyújtása bőncselekménynek minısül, és az 
ajándék átvételének visszautasítása lehetetlen, a foglalkoztatott köteles az ajándékot a 
nyomozó hatóságnak átadni. 
 
20. Az ajándék megsemmisítése vagy megosztása 
(1) Ha az ajándék átvételének visszautasítására valamilyen okból nincs mód, a foglalkoztatott 
haladéktalanul köteles 
a) az ajándék piaci értékét megtéríteni, 
b) a kézzel fogható ajándékot visszaadni, vagy 
c) a kézzel fogható, gyorsan romló természető ajándékot, ha annak visszaadására nincs mód, 
megsemmisíteni. 
 
Például: 
 
Hogy elkerüljön egy kínos nyilvános helyzetet, a Nemzeti Park Szolgálat egy foglalkoztatottja 
nem utasított vissza rögtön egy 14 000 forint értékő ajándék barométert, amelyet egy 
lakossági fórumon adtak át számára. A foglalkoztatottnak a pódium elhagyása után 
haladéktalanul vissza kell adnia az ajándékot, vagy ki kell, fizessen érte 14 000 forintot. 
 
(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen a gyorsan romló természető ajándékot a foglalkoztatott 
jótékony célra felajánlhatja, vagy a közvetlen hivatali felettese engedélyével – ha annak értéke 
a 15 000 forintot nem haladja meg – a hivatali szerv többi foglalkoztatottjával megoszthatja.  
 
Például: 
 
A Szociális Biztonság Hivatalának egyik segítıkész alkalmazottja részére egy fogyatékos 
kérelmezı által küldött virágkompozíció elhelyezhetı a Hivatal ügyfélfogadó terében. 
 
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyintézıjének egy hálás gazda – támogatási 
kérelmének pozitív elbírálást követıen, a sokszori hiánypótlás miatt végzett munka 
elismeréseként – egy fél disznót küld hőtıládában. A küldemény jellegére tekintettel az 
ajándékot állagromlás nélkül visszaküldeni már nem lehet. Az ügyintézınek viszont nincs 
szüksége ilyen mennyiségő húsra, ezért az értékét kifizetni nem kívánja, így jobbnak látja a 
Hajléktalanokért Alapítvány számára a vasárnapi ingyenkonyhához alapanyagként felkínálni. 



 

 

4. FEJEZET – AJÁNDÉKOZÁS ALÁ-FÖLÉRENDELTSÉGBEN LÉVİ 
FOGLALKOZTATOTTAK KÖZÖTT 

 
21. Összefoglalás 
E fejezet tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek alapján a foglalkoztatottak számára 
hivatali felettesük megajándékozása, nekik adomány juttatása vagy a számukra történı 
adománygyőjtés tilos, egyúttal tiltják ajándék elfogadását olyan foglalkoztatottól, akinek 
alacsonyabb a jövedelme, mint a megajándékozotté, kivéve azokat az eseteket, amikor a fenti 
ügylet tárgya ki van zárva az ajándék fogalmából, vagy az ügylet valamelyik jelen fejezetben 
meghatározott kivétel hatálya alá esik. 
 
22. Általános szabály 
Ha e fejezet másként nem rendelkezik, a foglalkoztatott: 
a) közvetlenül vagy közvetve hivatali felettesének vagy beosztottjának ajándékot nem adhat, 
megajándékozásához hozzájárulást nem nyújthat, 
b) más foglalkoztatottól hozzájárulást nem győjthet közvetlenül vagy közvetetten a saját vagy 
más alkalmazott hivatali felettese vagy beosztottja számára. 
 
23. Kivételt nem engedı szabályok 
(1) A foglalkoztatott hivatali felettesének vagy beosztottjának ajándékot csak önkéntesen 
adhat, megajándékozásához hozzájárulást csak önkéntesen nyújthat. 
(2) Az ajándék vagy hozzájárulás akkor önkéntes, ha azt kifejezett utasítás és bármilyen, a 
foglalkoztatott szabad döntését akadályozó nyomásgyakorlás nélkül adják. 
(3) Nem minısül önkéntesnek az ajándék vagy hozzájárulás, ha annak összegét nem az azt 
adó vagy nyújtó foglalkoztatott határozza meg.  
(4) Minden e fejezet alapján győjtött hozzájárulásra történı felhívásnak tartalmaznia kell azt a 
nyilatkozatot, hogy az alkalmazott elutasíthatja a hozzájárulást, illetve hozzájárulása lehet 
kevesebb a felhívásban foglalt javaslatnál. 
 
Például: 
 
A külügyminisztériumi osztályvezetıt éppen mostanában küldték baghlani (Afganisztán) 
állomáshelyére Budapestrıl. Búcsúztató buli gyanánt 12 alkalmazottja elhatározta, hogy 
elviszik vacsorázni az East Dragon nevő kínai étterembe. Megállapodnak, hogy mindegyikük 
kifizeti a saját étkezésének költségét, és az elöljáróéból az egyenlı arányban rájuk esı részt. 
Bár a pontos összeget nem tudják addig, míg az elöljáró nem adja le a saját rendelését, a 
hozzájárulás azok között, akik úgy gondolták, hogy részt vesznek a vacsorán, természetesen 
önkéntes. 
 
24. Kivételek 
(1) Alkalmi jelleggel – ideértve minden olyan alkalmat, amikor ajándékot szokás adni, vagy 
megajándékozni egymást, – az alábbiak kivételt jelentenek a foglalkoztatottak közötti 
ajándékozás tilalma alól: 
a) készpénzen kívül minden olyan dolog ajándékozható, aminek összesített piaci értéke – 
ajándékozási alkalmanként – kevesebb, mint kétezer forint, 
b) ételek, frissítık és hasonló dolgok, amelyeket a foglalkoztatottak egymással megosztanak, 
c) foglalkoztatott által személyes barátja számára nyújtott személyes vendéglátás, amely az 
ilyenkor szokásos módon és értékben történik, 
d) személyes vendéglátás viszonzására adott ajándék, ha ez az ilyenkor szokásos módon és 
értékben történik. 



 

 

 
Például: 
 
Brüsszeli kiküldetésbıl hazatérve munkakezdéskor a Miniszterelnöki Hivatal 
energiapolitikáért felelıs kormánytanácsadója ajándékozhat, és felettese elfogadhat egy doboz 
Neuhaus trüffelgolyót 7 euró értékben. 
 
A Külügyminisztérium Európapolitikai Fıosztályának tanácsosa, aki munkaköre alapján 
rendszeresen utazik európai országokba, nem hozhat fıosztályvezetıjének és az nem fogadhat 
el minden meglátogatott országból szuvenír teásbögrét, akkor sem, ha a bögréket 1000 
forintnál olcsóbban vásárolja. Ez az ajándékozás ugyanis nem alkalmi, hanem rendszeres 
jellegő (a megajándékozó okkal érezheti kötelességének, hogy a következı kiküldetésébıl is 
hozzon). 
 
A Pilisi Nemzeti Park Igazgatóság foglalkoztatottjai a park területének kiterjesztésére 
irányuló miniszteri döntés örömére az Igazgatóság épületében közös szendvicsezést 
szerveznek. Nincs akadálya annak, hogy a szendvicseket a Nemzeti Park igazgatója a saját 
költségén rendelje, a frissítıket pedig a beosztottak hozzák. 
 
Az igazságügyi és rendészeti miniszter meghívja a vele több éve szoros munka- és baráti 
kapcsolatban álló kabinetfınökét és annak élettársát az otthonába egy közös vacsorára. A 
kabinetfınök ajándékba vihet egy 4000 forintos bort, és ezt az ajándékot a miniszter 
elfogadhatja, annak ellenére, hogy értéke meghaladja a 2000 forintot. 
 
Karácsonyra, a titkárnı adhat felettesének, és felettese elfogadhatja a 2000 forintnál 
olcsóbban vásárolt mikulásvirágot. A titkárnı meg is hívhatja felettesét a lakásában szervezett 
szilveszteri bulira, és felettese ezen részt vehet.) 
 

(2) Az alkalomhoz illı ajándékok kivételt jelentenek a foglalkoztatottak közötti ajándékozás 
tilalma alól: 
a) a megajándékozott vagy a megajándékozó életében kiemelt jelentıséggel bíró olyan 
események alkalmával, mint a házasodás, betegség, gyermek szülése, vagy örökbefogadása, 
b) a beosztott-felettes viszonyt alapjában meghatározó események alkalmával, mint amilyen a 
nyugdíjba vonulás, felvétel, áthelyezés. 
 

Például: 
 
Az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal adminisztratív feladatkört 
betöltı köztisztviselıje küldhet 6000 forint értékő virágcsokrot a Hivatal Személyzeti 
Fıosztályának mőtétbıl lábadozó vezetıjének. A fıosztályvezetı elfogadhatja a virágcsokrot. 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiszolgálat fıorvosát meghívja a beosztottja az 
esküvıjére. A fıorvos adhat beosztottjának és vılegényének, és ık elfogadhatnak egy 
tányérkészletet, amelynek értéke 13 000 forint. 
A polgármestert, annak megbízatásának megszőnésekor a helyi önkormányzat jegyzıje 
megajándékozhatja egy általa készített üvegvázával, és azt a leköszönı polgármester 
elfogadhatja, annak ellenére, hogy az üvegváza elkészítése közvetlenül 3500 forint költséget 
okozott a jegyzı számára.) 
 



 

 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott kivétel alá tartozó 
ajándék szolgáltatására a foglalkoztatott győjthet beosztottja vagy felettese számára szánt 
ajándékra csekély összegő hozzájárulást foglalkoztatottaktól, illetıleg foglalkoztatott adhat 
csekély összegő hozzájárulást felettese számára szánt ajándék érdekében: 
 
Például: 
 
Nyugdíjba vonulásának megünneplésére, a Kormányzati Kommunikációs Fıosztály 
vezetıjének közvetlen kollégái úgy döntenek, hogy egyikük otthonában vacsorát szerveznek 
és a fıosztályvezetıt ajándékutalvánnyal lepik meg. A vacsorát a többi kollégának 
bejelenthetik, és a vacsora költségei között az ajándékutalványhoz való csekély hozzájárulást 
is beszedhetik. 
 
A gyámhivatal gyermekvédelmi osztályának munkatársa nem győjthet hozzájárulást az 
osztályvezetı karácsonyi ajándékához. Karácsony ugyanis minden évben van és nem 
személyes jellegő alkalom. 
 
A beosztottak nem győjthetnek a korábbi fıosztályvezetı-helyettes fıosztályvezetıi 
kinevezésének alkalmából adott ajándékra. Az elıléptetés nem olyan esemény, ami 
megszakítaná a beosztott – felettes viszonyt, és nincs személyes jelentısége sem. Nincs 
azonban akadálya annak, hogy a beosztottak győjtsenek fejenként 500 forintot abból a célból, 
hogy az alkalom megünneplésére frissítı italokat és rágcsálnivalót vegyenek. 
 
A beosztottak hozzájárulhatnak hivatali felettesük számára győjtött ajándék megvásárlásához, 
amelyet abból az alkalomból adnak át, hogy felettesük más szerv élére került kinevezésre. 
 
A Belügyminisztérium szakállamtitkára házasodik. Titkára úgy dönt, hogy szép ajándék lenne 
a beosztottaktól egy kávéfızı, ezért körlevélben hívja fel a beosztottakat, hogy 1000 forinttal 
járuljanak hozzá az ajándékhoz. A szakállamtitkár titkára nem jár el helyesen. Bár javasolhat 
egy 1000 forintos hozzájárulást a kollégáknak, amellett tájékoztatnia kell ıket, hogy a 
hozzájárulás teljesen önkéntes, kevesebbel is hozzájárulhatnak az ajándékhoz, és dönthetnek 
úgy is, hogy nem kívánnak hozzájárulni az ajándékozáshoz.) 



 

 

 

5. FEJEZET – SZERZİDÉSEK KÖTÉSE ALÁ-FÖLÉRENDELTSÉGBEN LÉVİ 
FOGLALKOZTATOTTAK KÖZÖTT 

 
25. Összefoglalás 
E fejezet tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek alapján a foglalkoztatottak és hivatalos 
felettesük közötti szerzıdések kötését kizárják, kivéve, ha az ügylet valamelyik jelen 
fejezetben meghatározott kivétel hatálya alá esik. 
 
26. Általános szabályok 
(1) A foglalkoztatott közvetlenül vagy közvetve hivatali felettesével vagy beosztottjával 
visszterhes szerzıdést nem köthet. 
(2) A foglalkoztatott közvetlenül vagy közvetve hivatali felettesével vagy beosztottjával 
rendszeres jellegő tevékenység nyújtására irányuló ingyenes szerzıdést nem köthet. 
(3) A foglalkoztatott közvetlenül vagy közvetve hivatali felettesével vagy beosztottjával 
ingyenes pénzkölcsönre irányuló szerzıdést legfeljebb a mindennapi életben szokásos 
fogyasztás mértékéig köthet. 
 
Például: 
 
A Miniszterelnöki Hivatal jogi és közigazgatási államtitkára rendszeresen közösen ebédel 
közvetlen beosztottjaival, de gyakran elfelejt magával készpénzt vinni a számla 
kiegyenlítésére. Nincs akadálya annak, hogy az államtitkár beosztottja ilyenkor az államtitkár 
számára kamatmentesen, 1200 forint készpénzt hitelezzen. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium szakállamtitkára ingatlanvásárlásból adódó likviditási 
problémái miatt nem kérhet húszezer forintos áthidaló kölcsönt az általa irányított fıosztályon 
dolgozó köztisztviselıtıl, mivel az ügylet a mindennapi életben szokásos fogyasztás mértékén 
túl van. 
 
27. Kivétel 
Az általános szabálytól eltérıen a foglalkoztatott hivatali felettesével és beosztottjával a 
foglalkoztatotti jogviszonyukból következı szerzıdések megkötése nem tiltott. 
 
Például: 
 
A Környezetvédelmi Minisztérium fıosztályvezetıje fél évig a Magyar Köztársaság brüsszeli 
Állandó Képviseletén kiküldetésben dolgozik. Erre az idıszakra lakását beosztottja számára 
bérbe nem adhatja. 
 
A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetıje péntek délutáni megkérheti titkárnıjét, hogy hétfı 
reggel munkába jövet vásároljon számára – a titkárnı lakóhelye melletti pékségben árult – 
fokhagymás kiflit. A titkárnı teljesítheti vagy megtagadhatja a Kabinetiroda vezetıjének 
kérését. Nem kérheti meg a Kabinetiroda vezetıje a titkárnıjét arra, hogy számára 
rendszeresen hozzon fokhagymás kiflit a pékségbıl, és a titkárnı köteles megtagadni az erre 
irányuló kérést. 
 
A községi jegyzı felesége által beltagként irányított betéti társaság és a községi jegyzı 
helyettese nem köthetnek olyan szerzıdést, amely alapján a községi jegyzı helyettese 
megbízási díj fejében fordítási tevékenységet végezne a betéti társaság számára. 



 

 

6. FEJEZET – GAZDASÁGI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS PÁRTATLANSÁG 
 
 

28. Összefoglaló 
E fejezet megállapítja azon szabályokat, amelyek alapján a foglalkoztatott akkor sem 
végezhet meghatározott egyedi ügyek tekintetében hivatali tevékenységet, ha azt a rá irányadó 
jogszabályok összeférhetetlenségi szabályai nem zárják ki. 
 
29. Hivatali tevékenységet kizáró gazdasági érdekeltségek 
A foglalkoztatott személyesen, érdemben nem folytathat hivatali tevékenységet olyan egyedi 
ügyben, amely tudomása szerint saját, hozzátartozójának vagy vele szoros személyes 
kapcsolatban álló személynek gazdasági érdekeltségére közvetlen és elırelátható hatással van. 
 

Például: 
A szociális minisztérium romaügyi referense, aki köztisztviselıi jogviszonya megszőnése 
utáni teljesítéssel tanulmányírásra szerzıdött az Országos Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal, nem folytathat hivatali tevékenységet olyan egyedi ügyben, amely az 
Önkormányzat gazdasági érdekeltségére közvetlen és elırelátható hatással van, a referens 
ugyanis szoros személyes kapcsolatban van az Önkormányzattal. 
 
Az Oktatási Minisztérium egyik foglalkoztatottja a Kinder World társadalmi szervezet. 
igazgatóságának díjazás nélküli tagja, a cég jótékonysági munkák elkötelezettje. Habár a 
foglalkoztatott gazdasági érdekeltségét nem érinti, mégis ki kell magát zárnia a Kinder World 
támogatási kérelmének elbírálásából. A támogatás megítélése vagy annak megtagadása 
befolyásolja a Kinder World pénzügyi érdekét, és a társadalmi szervezet pénzügyi érdeke a 
cég igazgatóságának tagjához kötıdik, ezért közös érdek akkor is, ha a foglalkoztatottnak a 
támogatásból anyagi haszna nem származik. 
 
30. Tiltott gazdasági érdekeltségek 
(1) A foglalkoztatott nem szerezhet vagy tarthat fenn olyan gazdasági érdekeltséget, amelynek 
megszerzését, vagy fenntartását jogszabály vagy a hivatali szerv nyilvános szabályzatában 
vagy elızetes alkalmazási feltételként, vagy egyedi munkáltatói intézkedésként, a (2) 
bekezdésnek megfelelıen tilt. 
(2) A hivatali szerv nyilvános szabályzatban korlátozhatja, a foglalkoztatott számára 
alkalmazási feltételként vagy munkáltatói intézkedésként tilthatja, hogy a foglalkoztatottjai 
vagy foglalkoztatottjainak meghatározott csoportja, és a foglalkoztatottak házastársa vagy 
kiskorú gyermeke valamely meghatározott gazdasági érdekeltséget szerezzen, vagy ilyennel 
rendelkezzen. 
(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozásnak vagy tilalomnak azon kell alapulnia, hogy az adott 
gazdasági érdekeltség megszerzése vagy tartása  
a) ésszerő alapon kérdıjelezheti meg a hivatali szerv valamely tevékenységének 
pártatlanságát,  
b) megköveteli a foglalkoztatott kizárását a hivatali kötelezettségeinek lényegi részét érintı 
ügyek részvételébıl, és ezzel foglalkoztatásának célját veszélyeztetné. 
 
Például: 
 
Jogszabály-módosítás következtében a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe kerül a 
légiközlekedési vállalkozások felügyelete. A Hatóság igazgatójának felesége kisebbségi 
tulajdoni részesedéssel rendelkezik egy hazai székhelyő légitársaságban. A Hatóság 



 

 

igazgatója feletti munkáltatói jogokat gyakorló közlekedési miniszter munkáltatói jogkörben 
elıírhatja a foglalkoztatottnak, hogy gondoskodjon az összeférhetetlenségi helyzet 
megszőnésérıl. Enélkül ugyanis a Hatóság igazgatója számos, a hivatali kötelezettségeinek 
lényegi részét érintı ügy részvételébıl kerülne kizárásra, ami igazgatói tevékenységének 
megfelelı ellátását meghiúsítaná. Ha az igazgató az összeférhetetlenségi helyzetet nem 
szünteti meg, a munkáltatói jogokat gyakorló miniszter mindazon jogkövetkezmény 
alkalmazásáról dönt, amit olyan esetben alkalmazna, amikor egyéb ok miatt az igazgató 
tevékenységét neki felróhatóan nem látja el) 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság szerint a foglalkoztatottjainak azon részvénytulajdonlása, 
amely olyan cégeket érint, amelyek a szabályzása alatti területen tevékenykednek, jelentısen 
csökkenti a közbizalmat a Hatóság szabályozó tevékenysége iránt, és ezért ütközik a Hatóság 
feladatának megfelelı elvégzésével. A Hatóság szervezeti és mőködési szabályzata ezért 
megtilthatja, hogy foglalkoztatottjai olyan cégek részvényeit szerezzék meg vagy tartsák, 
amelyek az általa szabályozandó területen mőködnek.  
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megtilthatja foglalkoztatottjai számára, hogy 
attól a banktól akár piaci feltételek mellett is kölcsönt vegyenek fel, amelyet vizsgálnak. 
 
A Fehér Karika Alapítvány gondoskodik a kóbor kutyák befogásáról, gondozásáról és 
elhelyezésérıl. Az Alapítvány rendszeresen pályázik a különbözı állami és társadalmi 
szervezetekhez támogatás érdekében. A Környezetvédelmi Minisztérium feltételként 
megkövetelheti foglalkoztatottjától, hogy adja fel fizetés nélküli alapítványi alelnöki 
tisztségét, hogy kinevezésre kerülhessen az Állatvédelmi Fıosztály élére, mint a 
támogatáspolitikát alakító személy, ahelyett, hogy számos egyedi ügyben ki kelljen zárnia az 
ügyintézésbıl. 
 

31. Pártatlanság tekintet nélkül a személyes és üzleti viszonyokra 
(1) A foglalkoztatott érdemben nem folytathat hivatali tevékenységet olyan egyedi ügyben, 
amely tudomása szerint közvetlen és elırelátható, lényeges hatással van az ı vagy vele 
személyes kapcsolatban lévı személy vagy szervezet jogaira és kötelezettségeire, ha úgy látja, 
hogy az adott ügyben lényeges tények ismeretében ésszerőnek tőnne pártatlanságát 
megkérdıjelezni. 
 
Például:  
 
Egy mérnök felmondott egy elektronikai cégnek, ahol fıosztályvezetıként dolgozott, hogy 
elfogadja a Nemzeti Közlekedési Hatóság állását, ahol többek között közbeszerzésekért lesz 
felelıs. Habár a foglalkoztatott nem kapott különösen nagy mértékő végkielégítést, vagy más 
juttatást a felmondása miatt és eleget tett minden pénzügyi kötelezettségének a volt cégével 
szemben, de körülmények miatt akkor jár el megfelelıen, ha hivatkozik arra, hogy ésszerő, ha 
megkérdıjelezik pártatlanságát, ha részt vesz egy olyan szerzıdés megkötésében, amelyben 
volt cége generálkivitelezıként szerepel, tekintettel arra, hogy annál a cégnél 
tisztségviselıként dolgozott korábban. 
 
A Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatottja olyan foglalkozás-biztonsági jogszabályt készít 
elı, amely befolyásolja az 5 vagy több személyt foglalkoztató munkáltatókat. Felesége 
adminisztratív asszisztens egy nagyobb vállalatnál, amelynek jelentıs költségnövekedést fog 
okozni, ha a jogszabályt elfogadják. Tekintettel arra, hogy a jogalkotás nem speciális 
ügyfeleket érintı egyedi ügy, ezért a foglalkoztatottnak, nem kell mérlegelnie, hogy a 



 

 

feleségének egy érintett cégnél fennálló munkaviszonya miatt megkérdıjelezıdhet 
pártatlansága. 
 
A Honvédelmi Minisztérium köztisztviselıje, akinek a feladatkörébe tartozik az Magyar 
Honvédség légiereje számára beszállítók által készített repülıgép-elektronika tesztelése, 
éppen most szerzett tudomást arról, hogy sógornıje mérnökként munkaviszonyt létesített egy 
beszállító cég anyavállalatával. Tekintettel arra, hogy az anyavállalat egy nagyobb 
konglomerátum, a foglalkoztatott hivatkozhat arra, hogy ezen körülmények miatt nem ésszerő 
megkérdıjelezni a pártatlanságát, ha folytatja munkakörének ellátását. 
 
Az Adó és Pénzügyi Hivatal egy foglalkoztatottja tagja egy társadalmi szervezetnek, 
amelynek célja rekonstruálni egy XIX. századi vasútállomást, és ı fogja vezetni a szervezet 
éves támogatásgyőjtı akcióját. A körülmények miatt akkor jár el megfelelıen, ha hivatkozik 
arra, hogy ésszerő megkérdıjelezni a pártatlanságát, ha részt vesz az adóhatóság azon 
döntésében, amelyben megállapítják, hogy a társadalmi szervezete adómentességet élvez.) 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. foglalkoztatottja vételi ajánlatot tett egy étteremre, 
amely egy helyi ingatlanfejlesztı tulajdonában áll. A fejlesztı ugyanakkor készített egy 
ajánlatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. irodaterület bérbevételére vonatkozó 
közbeszerzési felhívására. A foglalkoztatott akkor jár el helyesen, ha megemlíti, hogy ésszerő 
megkérdıjelezni pártatlanságát, ha részt venne a fejlesztı, vagy a fejlesztı riválisa ajánlatának 
értékelésében. 
 

(2) A pártatlanság megkérdıjelezése ésszerőségének mérlegelése során figyelembe kell venni 
a) a személyes kapcsolat természetét, erısségét 
b) az egyedi ügy eredménye hatásának jellegét és jelentıségét, 
c) a foglalkoztatott szerepének természetét és jelentıségét,  
d) az ügy érzékenységét,  
e) azon, a foglalkoztatott munkakörében bevezetett intézkedéseket, amelyekkel csökkenthetı 
annak valószínősége, hogy ésszerő megkérdıjelezni a foglalkoztatott pártatlanságát. 
(3) Az adott foglalkoztatott becsületességgel és feddhetetlenséggel kapcsolatos hírnevére a 
pártatlanság megkérdıjelezése ésszerőségének mérlegelése során nem vehetı figyelembe. 
(4) E szakasz nem értelmezhetı úgy, hogy annak alapján a foglalkoztatott ne vehetne részt 
valamely egyedi ügy intézésében önmagában politikai, vallási vagy morális nézetei miatt. 
 

32. Végkielégítés vagy egyéb rendkívüli juttatás 
A foglalkoztatott érdemben nem folytathat hivatali tevékenységet olyan egyedi ügyben, amely 
tudomása szerint közvetlen és elırelátható, lényeges hatással van olyan személyre, amelytıl 
korábbi foglalkoztatási jogviszonya alapján az elmúlt két évben törvényben vagy kollektív 
szerzıdésben meghatározott mértékő juttatáson túli, a foglalkoztatási jogviszony 
megszőnésével összefüggésben adott, kétszázezer forintot meghaladó juttatást vett fel. 
 
Például: 
 
A Bányászati Szakigazgatási Hivatal vezetı-fıtanácsosa kinevezését megelızıen hat 
hónappal az Eco-Gas francia vállalattól titokvédelmi megállapodás részeként 3000 euróhoz 
jutott. A vezetı fıtanácsosa akkor sem járhat el a vállalat hazai leányvállalatának új 
bányaterület megnyitására irányuló tárgyalások során az állam képviseletében a kinevezéstıl 
számított 18 hónapig, ha az Etikai Szabályzat egyéb összeférhetetlenségi szabályai ezt nem 



 

 

zárnák ki (pl. menedzsment változása miatt személyes kapcsolat már nem áll fenn). Nem kell 
vizsgálni azt sem, hogy a vezetı-fıtanácsos pártatlansága ésszerően megkérdıjelezhetı-e. 
 
Egy kisvállalat üzemvezetıje – hosszú munkaviszonyára és magas keresetére tekintettel – 
kiemelten magas végkielégítéssel távozott cégétıl köztisztviselıvé való kinevezését 
megelızıen, de ha ez a Munka Törvénykönyvében meghatározott összeget nem haladja meg, 
a foglalkoztatott esetében külön kell vizsgálni, hogy ésszerően megkérdıjelezhetı-e 
pártatlansága olyan egyedi ügyben, ami volt cégét érinti. 
 
33. Kizárás 
(1) Ha a foglalkoztatottnak olyan körülmény jut tudomására, amely alapján személyesen, 
érdemben nem folytathat hivatali tevékenységet az adott egyedi ügyben, köteles az 
érintettséget megalapozó körülmények részletes ismertetésével érintettségét bejelenteni 
közvetlen hivatali felettesének. 
(2) A foglalkoztatott részt vehet az ügy intézésében, ha közvetlen hivatali felettese a kizárásra 
vonatkozó bejelentést követıen írásban – a foglalkoztatott által feltárt lényeges tények 
rögzítésével – megállapítja, hogy  
a) a feltárt lényeges tények alapján a foglalkoztatottnak tiltott gazdasági érdekeltsége nem áll 
fenn, és ezen tények ismeretében nem tőnne ésszerőnek pártatlanságát megkérdıjelezni, vagy 
b) az egyedi ügyben való közremőködéshez főzıdı közérdekre is tekintettel a feltárt lényeges 
tények ellenére nincs a tevékenység ellátására az érintett foglalkoztatottnál megfelelıbb 
személy. 
 
Például 
 
A Gazdasági Versenyhivatal új foglalkoztatottját kijelölik, hogy folytasson vizsgálatot 
bennfentes kereskedelem miatt azzal a brókerházzal szemben, ahol kinevezése elıtt 5 évvel 
dolgozott. A vizsgálat kiemelt érzékenysége miatt az ügynökség ügyintézıje megállapítja, 
hogy ésszerő megkérdıjelezni a vizsgálat feddhetetlenségét, ezért kizárását bejelenti az ıt az 
ügy elintézésére kijelölı fıosztályvezetınek. Minden lényeges körülmény, különösen a 
bennfentes kereskedelem súlyos társadalmi kárainak és a foglalkoztatott szakértelmének 
figyelembe vételével dönthet úgy a foglalkoztatott felettese, hogy a foglalkoztatott folytassa le 
az ügyben elrendelt iratvizsgálatot. Ez esetben azonban ezt feltétlenül írásban kell rögzítenie. 
 
Az Észak-Magyarországi Regionális Vízügyi Igazgatóságának vezetı tanácsosa egy kezelıi 
szerzıdés elıkészítésének megkezdése után négy héttel jelenti be felettesének, hogy a 
szerzıdı partner Tókezelı Zrt-ben édesanyja többségi befolyást szerzett. Bár az ıt az egyedi 
ügy intézésére kijelölı közvetlen hivatali felettes biztos abban, hogy a vezetı tanácsost 
helyettesítı fogalmazó szakértelme és tapasztalata messze elmarad a vezetı tanácsosétól, 
alappal ítélhet úgy, hogy a vezetı tanácsos pártatlanságát ésszerő megkérdıjelezni, és eljárása 
nem szolgálná jobban a társadalmi érdekeket, mint az ıt helyettesítı fogalmazó eljárása, 
akinek esetében a pártatlanságot megkérdıjelezı okok nem merülnek fel. 
 
A Kormányzati Ellenırzési Hivatal foglalkoztatottja egy komplex és régóta húzódó vizsgálat 
ügyintézıje, akinek a fia éppen mostanában helyezkedett el a vizsgált cégnél alacsonyabb 
beosztású vezetıként. Tekintettel arra, hogy vizsgálat alapvetıen nagyon komplex és 
foglalkoztatott az egyedüli személy, aki részletes információkkal rendelkezik az ügyrıl, az 
ügyintézıt kijelölı vezetı dönthet úgy, hogy tekintettel az ügy minden lényeges 
körülményére az a társadalmi érdek, hogy a foglalkoztatott befejezze a vizsgálatot, amely a 
késıbbi kiegészítı vizsgálatok alapjául szolgál. 



 

 

 

(3) A foglalkoztatott a késıbbiekben nem zárhatja ki magát olyan ügy elintézésébıl, amely 
lényegi elemei tekintetében azonos azzal, amivel kapcsolatban közvetlen hivatali felettese a 
(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot tette. 
 
34. Vezetı foglalkoztatott kizárása 
Ha nem a közvetlen hivatali felettes, hanem a foglalkoztatott saját maga dönti el, hogy mely 
egyedi ügyek intézésében vesz részt, meg kell tennie minden szükséges lépést annak 
biztosítására, hogy nem vesz részt abban az ügyben, amelybıl kizártnak tekintendı. 
 
Például 
 
A közlekedési minisztérium államtitkára esküvıi tanújának olyan hétvégi telke van, amely az 
építendı autópálya nyomvonaltervének útjában fekszik. A végleges nyomvonal 
megállapításának híre közvetlenül és elıreláthatóan emelni fogja a telek értékét, ily módon az 
államtitkárt ki kell zárni mindennemő, a kisajátítással kapcsolatos megbeszélésrıl és 
döntésbıl. Az államtitkár az esküvıi tanújának tulajdonáról az eljárás közepén értesül, ezért 
haladéktalanul intézkednie kell önmaga kizárásáról. Mivel ı maga a felelıs azért, hogy 
milyen ügyeken dolgozhat, ezért úgy viheti véghez a kizárást, hogy biztosítja annak feltételeit, 
hogy ne vegyen részt az adott ügyben. Pozíciójára tekintettel akkor jár el bölcsen, ha írásbeli 
nyilatkozatot készít minisztere számára eljárásáról, továbbá felkéri helyettesét, hogy döntsön 
az ügyintézı személyérıl, valamint feljegyzést készít a beosztottai számára, hogy biztosítsa, 
hogy ne vessenek fel neki, és ne vitassanak meg vele egyetlen részletet sem az ügybıl. 
 
35. Kizárás veszélyérıl való elızetes tájékoztatás 
A foglalkoztatott köteles mindazon körülményekrıl tájékoztatni az ıt ügyek meghatározott 
csoportjára kijelölı közvetlen hivatali felettesét, amelyek elıreláthatóan hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a foglalkoztatott olyan ügy intézésére kerülhet majd kijelölésre, amelyben nem járhat el. 
 
36. Kizárás bejelentés hiányában 
(1) A foglalkoztatottat a közvetlen hivatali felettes nem jelölheti ki olyan ügy intézésére, 
amely ügyben a foglalkoztatottnak a kizárását be kellene jelentenie, ha az ezt megalapozó 
lényeges tényekrıl tudomása van.  
 
Például 
 
A Pénzügyminisztérium Személyügyi Fıosztályának fıosztályvezetı-helyettese és a Legfıbb 
Ügyészség ügyészségi fogalmazója üzlettársak egy ingatlanforgalmazó cégben. Mivel az 
üzlettárs megpályázott egy pénzügyminisztériumi állást, a fıosztályvezetı-helyettes javaslatot 
tesz felettesének, a Személyi Fıosztály fıosztályvezetıjének arra, hogy a felvételi 
beszélgetést – tekintettel a pályázóval való személyes viszonyra – a fıosztályvezetı-helyettes 
folytassa le. Ha a pályázót a Pénzügyminisztérium alkalmazza, korábbi fizetésénél lényegesen 
többet fog keresni. A fıosztályvezetı nem jelölheti ki a fıosztályvezetı-helyettest a felvételi 
beszélgetésben való részvételre, vagy az eljárásban való egyéb tevékeny részvételre, 
tekintettel arra, hogy a fıosztályvezetı-helyettes és a pályázó közötti üzlettársi viszony szoros 
személyes kapcsolatnak minısül, és a pályázat eredménye közvetlen és lényeges hatással van 
a pályázó ügyészségi fogalmazó gazdasági érdekeltségére. 
 
(2) A foglalkoztatottat a közvetlen hivatali felettesnek ki kell zárnia az ügy intézésébıl, ha a 
kizárást megalapozó lényeges tényekrıl késıbb szerzett tudomást. 



 

 

 

37. Szerzıdéskötés a hivatali szerv nevében 
(1) A foglalkoztatott nem köthet a hivatali szerv nevében olyan szerzıdést, amely alapján a 
hivatali szerv a hivatali szerv bármely foglalkoztatottja vagy a foglalkoztatott tudomásával a 
hivatali szerv foglalkoztatottjának hozzátartozója, vagy ezek többségi befolyása alatt álló 
gazdasági társasággal szemben kötelezettséget vállal vagy jogosultságot szerez. 
(2) A foglalkoztatott megkötheti a szerzıdést, ha a hivatali szerv illetékességi területén 10 000 
fınél kevesebben élnek, és az általános tilalom megtartása a szerzıdés céljához képest 
aránytalan nehézséget jelentene. 



 

 

7. FEJEZET – MÁS ÁLLÁS KERESÉSE, VÁLLALÁSA 
 

38. Az álláskeresés bejelentése 
A foglalkoztatott köteles bejelentenie közvetlen hivatali felettesének, ha olyan 
foglalkoztatónál kezdeményezte foglalkoztatási jogviszony létesítését, vagy vesz részt 
foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó tárgyalásban, amelynek lényeges gazdasági 
érdekét közvetlenül érinti a foglalkoztatott hivatali szervének feladat- és hatásköre. 
 
Például: 
 
A szociális minisztérium romaügyi referensi munkakörben tevékenykedı foglalkoztatottját, 
aki a Prémiumévek Program keretében már csak három hónapig köztisztviselı, telefonon 
megkereste az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetıje, hogy fontolja meg 
ajánlatukat, és köztisztviselıi jogviszonya megszőnése után kössön velük tanácsadói 
szerzıdést másfél millió forint értékben egy tanulmány elkészítésére. Ez a független 
szerzıdéses viszony, amirıl tárgyalni szeretnének, foglalkoztatási jogviszonynak minısül. Ha 
a referens nem hárítja el a felkérést a telefonbeszélgetés alatt, köteles arról közvetlen hivatali 
felettesének beszámolni.  
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár foglalkoztatottjának munkáját dicséri a fıvárosi 
önkormányzat Egészségügyi Intézményfelügyeleti Fıosztályának vezetıje, egyúttal megkéri 
ıt, hogy hívja fel, ha esetleg azon gondolkodna, hogy otthagyja jelenlegi munkáját. A 
foglalkoztatott tájékoztatja a fıosztályvezetıt arról, hogy elégedett a munkájával az OEP-nél, 
és nem érdekli más munka. Egyúttal azonban megköszöni a munkáját ért dicséretet, és 
hozzáteszi, hogy emlékezni fog a számára, ha esetleg úgy határozna, hogy otthagyja 
kormányzati állását. A foglalkoztatott visszautasítja a kéretlen munkaviszonyra vonatkozó 
ajánlatot, nem vett részt foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó tárgyalásban, ezért 
nem köteles bejelentést tenni közvetlen hivatali felettesének. 
 
Az elızı példa foglalkoztatottja úgy nyilatkozik válaszában, hogy nem tárgyalhat jövıbeni 
munkaviszonyról addig, amíg olyan projekten dolgozik, amely a fıváros egészségügyi 
intézményeit alapvetıen érinti, de szeretne tárgyalni a fıosztályvezetıvel, ha a projekt véget 
ér. Önmagában azért, mert a belátható jövıre halasztotta a foglalkoztatási jogviszonyra 
vonatkozó tárgyalást, nem lehet azt állítani, hogy ne kezdte volna meg a foglalkoztatási 
jogviszony létesítésére irányuló tárgyalást, ezért köteles közvetlen hivatali felettesének a 
tárgyalás megkezdését bejelenteni. 
 
39. A megszőnt közszolgálat tisztességének megóvása 
Ha a foglalkoztatottnak megszőnt az a jogviszonya, amely alapján az Etikai Szabályzat 
hatálya alá tartozik, a volt foglalkoztatott saját nevében vagy az Etikai Szabályzat hatálya alá 
nem tartozó foglalkoztatási jogviszony alapján más szerv képviseletében nem járhat el olyan 
egyedi ügyben, amelyben ı maga hivatali tevékenységet folytatott. 
 
Például: 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ügyintézıje hivatali tevékenységet folytatott egy 
vízgazdálkodási projekt pályázati kiírásának és a támogatási szerzıdés megkötésének 
elıkészítésében. Az Etikai Szabályzat hatálya alá tartozó foglalkoztatotti jogviszonyának 
megszőnése után sem vállalhatja el a pályázatot elnyerı Vas és Víz Nyrt. által felajánlott, 
ugyanezen projekt lebonyolítására létrehozott projekttársaság ügyvezetı igazgatói pozícióját. 



 

 

Ha az ügyintézıt a Vas és Víz Nyrt. egyéb pozícióban alkalmazná, akkor sem adhat a 
projekttársaság ügyvezetı igazgatójának rendszeresen tanácsokat a projekt lebonyolításához. 



 

 

8. FEJEZET – HIVATALI TISZTSÉG MEG NEM ENGEDETT FELHASZNÁLÁSA 
 

40. Közhivatal felhasználása magánhaszon céljára 
A foglalkoztatott nem használhatja közhivatalát sem saját, sem barátai, rokonai vagy más 
személyek személyes vagy üzleti céljaira, vagy valamely termék vagy szolgáltatás 
népszerősítése érdekében. Az e fejezetben megállapított speciális tilalmak ezt az általános 
tilalmat részletezik, azok nem értelmezhetıek kizárólagos vagy megszorító jelleggel. 
 
41. Elıny indítványozása vagy kikényszerítése  
A foglalkoztatott nem használhatja közhivatalát, illetve azzal összefüggı formális vagy 
informális befolyását arra, hogy más személyt arra ösztönözzön vagy kényszerítsen, hogy az 
neki, vagy ırá tekintettel másnak bármilyen anyagi vagy más hasznot nyújtson. A 
foglalkoztatott köteles minden tıle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy más személy a 
foglalkoztatott közhivatalára tekintettel ilyen befolyást ne gyakoroljon. 
 
Például 
 
Az Igazságügyi Minisztérium fıosztályvezetıje birtokvitájának mielıbbi hatékony rendezése 
érdekében hivatali minıségére hivatkozva, hivatali fejléces levélpapíron akkor sem küldhet 
levelet a lakóhelye szerinti jegyzınek, ha egyébként a jogvitában egyértelmően megalapozott 
jogi álláspontot képvisel, és közvetlen anyagi elınye – a jogsértı zavarás megszőnésén kívül 
– nem származik a jegyzı eljárásából. 
 
Az Önkormányzati Minisztérium Szabályozási Fıosztályának ösztöndíjas foglalkoztatottja 
köteles tiltakozni az ellen, hogy az édesanyja a tulajdonában álló szántó kisajátítására 
vonatkozó eljárásban az ösztöndíjasnak a kisajátítási ügyek szabályozására vonatkozó 
feladatkörére hivatkozzon. Nem minısül az Etikai Szabályzat megsértésének, ha az 
ösztöndíjasnak errıl a hivatkozásról nem volt tudomása, vagy a kifejezett tiltakozása 
eredménytelen volt. 
 
42. Közhatalmi tevékenység látszatának keltése 
(1) A foglalkoztatott hivatali tisztségét, címét vagy bármilyen más, a közhivatalához 
kapcsolódó formális vagy informális befolyásával nem kelthet olyan benyomást, hogy hivatali 
tevékenységén kívüli tevékenységét hivatala, a kormányzat vagy általában az állami szervek 
támogatják, vagy közhatalom alkalmazásával elısegítik. 
(2) Ha a foglalkoztatott a hivatali tisztségén kívül ellátott tudományos, oktatói, mővészeti, 
lektori, szerkesztıi, valamint jogi oltalom alá esı szellemi tevékenysége, továbbá hivatali 
tisztségével össze nem függı nyilvános szereplése során hivatali tisztségére vagy címére nem 
hivatkozhat, illetve nem járulhat hozzá, hogy hivatali tisztségére vagy címére más 
hivatkozzon. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha  
a) a foglalkoztatott hivatali tisztségét vagy címét más életrajzi adatok között tüntetik fel, és az 
nem kap nagyobb hangsúlyt a foglalkoztatott más hasonló életrajzi adatainál, 
b) a foglalkoztatott hivatali tisztségét vagy címét tudományos vagy szakmai folyóiratban 
tüntetik fel, és a folyóirat felhívja a figyelmet arra, hogy a foglalkoztatott véleménye nem 
szükségképpen egyezik meg a foglalkoztatott hivatali szerve álláspontjával. 
(4) A foglalkoztatott hivatali tisztségét vagy címét használva akkor állíthat ki ajánlólevelet, ha 
az ajánlott személy és a foglalkoztatott között a foglalkoztatott hivatali tevékenységének 
gyakorlása során személyes munkakapcsolat alakult ki. 
 



 

 

Például  
 
A Pénzügyminisztérium szakállamtitkára kiadhat volt beosztottja számára, szakállamtitkári 
címét használva, pénzügyminisztériumi fejléces papíron ajánlólevelet. Mindezt azonban nem 
teheti meg olyan barátja számára, akivel nem volt közigazgatási munkakapcsolatban. Barátja 
számára írt ajánlólevél esetében a foglalkoztatott akkor jár el helyesen, ha a hivatali címét 
nem, vagy csak a levél tartalmi részében említi. 
 

43. Támogatások  
A foglalkoztatott hivatali tisztségét, címét vagy bármilyen más, a közhivatalához kapcsolódó 
formális vagy informális befolyását nem használhatja valamely vállalkozás, márka, termék 
vagy szolgáltatás támogatására, kivéve, ha ez a foglalkoztatott jogszabályban meghatározott 
hatáskörének gyakorlásából szükségszerően következik. 
 
Például: 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság köztisztviselıje egy interjúban riporteri kérdésre 
megállapíthatja, hogy jelenleg a legolcsóbb telefonos szolgáltatást a Budai Zsinór Kft. nyújtja, 
de ennek igénybevételére nem buzdíthat. Nem teheti meg azt sem, hogy kifejezetten televíziós 
reklámban való vetítés céljából a Budai Zsinór Kft. szolgáltatásának minıségérıl vagy áráról 
ad ki nyilatkozatot. Ugyanígy nem tehet közzé a szolgáltatásra vonatkozó nyilatkozatot a 
Budai Zsinór Kft. ingyenes reklámkiadványában sem. 
 
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium egészségügyi szakállamtitkára 
rádiómősorban ajánlhatja megvásárlásra az egyetlen, a járványos betegség megelızésére 
alkalmas oltóanyagot, amelyben a megemlítheti a forgalmazó cég nevét is. Ha több, 
kereskedelmi forgalomban hozzáférhetı oltóanyag alkalmas a megelızésre, egyetlen egyet 
nem emelhet ki közülük. 
 
A Fogyasztóvédelmi Hatóság osztályvezetıje nem ajánlhatja sem hivatalos, sem személyes 
jellegő e-mailben a központi közbeszerzésekért felelıs szerv fıigazgatójának a korábbi 
munkáltatója által forgalmazott fénymásoló-berendezéseket. 
 
A gazdaságfejlesztési minisztert felkéri egy magyar tulajdonban lévı telekommunikációs cég, 
hogy találkozzon a román kormányzat képviselıivel. A telekommunikációs cég öt másik 
európai vállalatra ígért rá, és a miniszter feladatkörét megállapító jogszabály szerint a 
miniszter feladata, hogy támogassa a magyar cégek exporttevékenységét. Hivatali 
kötelezettségeinek részeként, a miniszter találkozhat román kollégájával és kifejtheti neki a 
magyar cégtıl való beszerzés elınyeit. 
 
A Környezetvédelmi Hivatal fıosztályvezetıje aláírhat egy olyan levelet egy olajtársaságnak 
címezve, amelyben igazolja, hogy a cég olajfinomítási tevékenysége megfelel a nemzeti és 
európai levegıtisztasági szabályoknak, bár tudja, hogy az ilyen leveleket a cég rutinszerően 
hozza nyilvánosságra televíziós hirdetéseiben, amelyben saját tevékenységét „a jövı 
nemzedékekért” kifejezéssel kommentálja. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal elnöke nem használhatja a hivatali tisztségére való utalást egy 
könyv hátsó borítóján megfogalmazott méltató szavai után. Ugyanezt nem teheti meg egy 
újságban publikált könyvkritikájában sem. 
 



 

 

 
44. Nem-nyilvános információ használata 
A foglalkoztatott nem köthet szerzıdést hivatali tevékenységével összefüggésben megismert 
nem nyilvános információ felhasználásával, és nem járulhat hozzá ilyen szerzıdés más általi 
megkötéséhez tanács, javaslat vagy a nem nyilvános információ megosztása útján. 
 
Például: 
 
Az államigazgatási hivatal ügyintézıje kisajátítási ügyben az iratanyag alapján úgy ítéli meg, 
hogy a Bornírt Kft. az általa kisajátítani kért ingatlan értékéhez képest alultıkésített, így 
szüksége lehet bankhitel igénylésére. Az ügyintézı akkor sem tájékoztathatja üzletszerően 
hitelnyújtással foglalkozó ismerısét e tényrıl, ha jogszabály nem zárná ki az arról adott 
tájékoztatást, hogy a Bornírt Kft.-nek hitelre van szüksége, vagy az ezt megalapozó adatok 
átadását, hiába tudna az ügyintézı ismerıse a megismert adatok alapján mindkét fél számára 
kiemelten elınyös hitelajánlatot tenni. 
 
A Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság fıosztályvezetı-helyettese tudja, hogy a 

Fıigazgatóság fél év múlva egy hazánkban még nem elérhetı technológiával elıállított 
eszköz beszerzésére fog közbeszerzést indítani. A fıosztályvezetı-helyettes nem fedheti fel 
ezt a döntés-elıkészítéssel összefüggı információt barátjának annak érdekében, hogy a barátja 
vállalata a technológiát a közbeszerzést megelızıen beszerezhesse és így jelentıs elınnyel 
induljon a pályázaton, annak ellenére sem, hogy ezen információ közlésével várhatóan 
alacsonyabb áron tudna szállítani a barát cége. Az árak leszorítására ebben az esetben a helyes 
megoldás a beszerzés tervének nyilvánosságra hozatala lenne.  
 
Az Országos Rendır-fıkapitányság foglalkoztatottja tudomást szerez arról, hogy egy kisebb, 
tızsdén jegyzett részvénytársaság nyeri el a rendırség egy jelentıs informatikai beszerzésére 
vonatkozó szerzıdés megkötésének jogát. A foglalkoztatott nem intézkedhet a cég vagy 
beszállítói részvényeinek vásárlásáról, nem tanácsolhatja barátainak vagy rokonainak, hogy 
így tegyenek, míg be nem jelentik nyilvánosan a szerzıdéskötési szándékot. 
 

45. A közvagyon kezelése 
(1) A foglalkoztatott köteles a közvagyont védeni és megırizni. A foglalkoztatott a 
közvagyont csak jogszerően, a közvagyon felett rendelkezésre jogosult által – jogszabályban, 
belsı szabályzatban, egyedi utasításban vagy más módon – meghatározott célra és módon 
használhatja, és csak ilyen használatot engedélyezhet. 
(2) A foglalkoztatott köteles a rábízott vagy általa használt közvagyont a közhivatalt betöltı 
személytıl elvárható fokozott gondossággal kezelni. 
 
46. A köztulajdon használata 
(1) A foglalkoztatott a hivatali tevékenységének ellátására rendelkezésére bocsátott 
eszközöket – jogszabályi, belsı szabályzat vagy a szerv vezetıjének engedélye hiányában – 
csak hivatali tevékenysége céljából használhatja. 
(2) A foglalkoztatott az (1) bekezdéstıl eltérıen – a foglalkoztatott hivatali felettesének eltérı 
rendelkezése hiányában – az irodai felszereléseket a mindennapi munkavégzés alatt felmerülı 
személyes céljaira (ideértve különösen a magáncélú telefonhasználatot, internethasználatot, 
nyomtatást), az általában a munkáltatók által elfogadott gyakorlatnak megfelelıen 
használhatja, ha a hivatali szerv számára ezzel közvetve vagy közvetlenül nem okoz havi 
összesen 300 forintnál nagyobb kiadást. 
 



 

 

Például  
 
A Miniszterelnöki Hivatal kormány-fıtanácsadója lefénymásolhat középiskolás gyermekének 
egy tizenkét oldalas folyóiratcikket, de ezt a havi keret számítása során körülbelül 100 forint 
költségen kell figyelembe vennie. A kormány-fıtanácsadó a hó végén nem vihet haza egy 
körülbelül 200 forintos tollat abból a célból, hogy gyermekének adja, az ugyanis nem az 
Etikai Szabályzat szerint megengedett használat, hanem sikkasztás. 
 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium politikai fıtanácsadója a Minisztérium által 
átalánydíjas szolgáltatásként megrendelt cégnyilvántartás-hozzáférést egyszeri alkalommal, 
saját céljára igénybe veheti. Nem minısül a munkáltatók által elfogadott gyakorlatnak, ezért a 
politikai fıtanácsadó nem indíthat rendszeresen, kíváncsisága kielégítése céljából 
lekérdezéseket. 
 

A hivatali idı beosztása 
 

47. A foglalkoztatott hivatali idejének beosztása  
A foglalkoztatott hivatali munkaidejét – jogszabályi, belsı szabályzat vagy a szerv 
vezetıjének engedélye hiányában –hivatali kötelezettségeinek ellátására kell fordítania. 
 
48. Rendelkezés a beosztott hivatali idejével  
A foglalkoztatott nem utasíthatja, kényszerítheti vagy bátoríthatja, kérheti arra hivatali 
beosztottját, hogy az hivatali idejében olyan tevékenységet végezzen, ami nem tartozik 
hivatali tevékenysége körébe, vagy amit jogszabály, a szerv belsı szabályzata, vagy közös 
hivatali felettesük utasítása tilt. 
 
Például 
 
A Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium foglalkoztatottja nem kérheti arra a titkárnıjét, 
hogy az hivatali idejében az ı személyes levelezését gépelje. Az Etikai Szabályzat az 
ajándékozás tilalmával összefüggésben azt is tiltja, hogy a foglalkoztatott arra kérje vagy 
utasítsa titkárnıjét, hogy ugyanezt munkaidın kívül tegye meg. Nincs azonban akadálya 
annak, hogy a foglalkoztatott a beosztottjának nem minısülı másik titkárnıvel állapodjon 
meg a levelezés megfelelı ellenértékért cserébe való legépelésérıl. 



 

 

9. FEJEZET – HIVATALON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 
 

49. Hivatalon kívüli foglalkoztatási munkaviszony és más tevékenységek 
A foglalkoztatott nem létesíthet és nem tarthat fenn olyan foglalkoztatási jogviszonyt vagy 
tagsági viszonyt olyan szervezettel, amely tevékenységének célja ellentétes a Magyar 
Köztársaság alkotmányos rendjével vagy egyértelmően ellentétes  
a) a foglalkoztatott hivatali tevékenységével, 
b) a foglalkoztatott hivatali szerv tevékenységével megvalósított közérdekő céllal vagy 
közpolitikával. 
 
Például: 
 
A bíróság jogerısen feloszlatja a Becsület 88 társadalmi szervezetet azzal az indokkal, hogy a 
szervezet tevékenységének célja ellentétes a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével. A 
társadalmi szervezet tagjai társadalmi szervezet létrehozása nélkül új néven továbbra is a 
feloszlatott társadalmi szervezet korábbi tevékenységét végzik. A polgármesteri hivatal 
fogalmazója a szervezet rendezvényeit a bíróság határozatának jogerıre emelkedésétıl nem 
látogathatja, a szervezet tevékenységében ettıl az idıponttól semmilyen módon nem vehet 
részt. 
 
Az Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Fıosztályának ügyintézıjének 
munkakörébe tartozik a nemdohányzók védelmérıl szóló jogszabályok elıkészítése. Az 
ügyintézı nem létesíthet és nem tarthat fenn foglalkoztatási jogviszonyt a dohánygyártók 
érdekképviseletét ellátó Magyar Dohánygyártók Egyesületével, mert az Egyesület 
tevékenysége egyértelmően ellentétes a foglalkoztatott hivatali tevékenységével. 
 
A Földmérési Intézet közalkalmazottja egyben a közérdekő adatokhoz való korlátozásmentes, 
ingyenes hozzáférésért küzdı E-Adat Egyesület tagja. Bár a földmérési térképeket gondozó 
Intézet költségvetését alapvetıen és hátrányosan érintené az Egyesület céljának 
megvalósulása, nincs akadálya annak, hogy a közalkalmazott egyesületi tagságát fenntartsa, 
mert az Egyesület célja az Intézet tevékenységével megvalósított közérdekő céllal – a hiteles 
térképadatok elıállítását és szolgáltatásával – nem ellentétes. Tekintettel kell lenni 
ugyanakkor arra, hogy egyes egyedi ügyekben – ilyen például az Intézet és az Egyesület 
közötti perben való képviselet – a közalkalmazott az Etikai Szabályzat más rendelkezései 
alapján ekkor sem járhat el. 
 
50. Tanítás, elıadástartás és írás 
(1) Az e fejezetben meghatározott kivétellel a foglalkoztatott a hivatali tevékenységével 
kapcsolatos oktatói, elıadói, írói, szerkesztıi tevékenységéért nem vehet fel díjazást az 
államon kívüli forrásból. 
 
(2) A hivatali tevékenységgel kapcsolatos az oktatói, elıadói, írói, szerkesztıi tevékenység, ha  
a) a tevékenység a foglalkoztatott hivatali tevékenységének része, 
b) a körülményekbıl ésszerően lehet következtetni arra, hogy a tevékenység végzésére történı 
felkérés elsısorban a foglalkoztatott hivatali pozíciójára tekintettel történt, nem pedig az 
egyedi ügyben való szakértelme miatt, 
c) a tevékenység végzésére felkérést olyan személy nyújtotta, aki közvetlenül vagy 
közvetetten, olyan érdekeltséggel rendelkezik, amelyet a foglalkoztatott hivatali 
kötelezettségének ellátása lényegesen befolyásol, 
d) a tevékenység során átadott információ alapvetıen nem nyilvános adatokon alapul, vagy  



 

 

e) a tevékenység témája 
ea) olyan ügy, aminek érdemi intézésében a foglalkoztatott az elmúlt egy évben részt vett, 
eb) a foglalkoztatott hivatali szerve által végrehajtott kormányzati politika vagy a hivatali 
szerv tevékenysége. 
 
Például: 
 
Az észak-alföldi regionális foglalkoztatási hivatal helyettes vezetıje különös érdeklıdést 
tanúsít a bélyeggyőjtés iránt, és éveket töltött a saját győjteménye létrehozásával és a terület 
tudományos irodalmának tanulmányozásával. Egy nemzetközi filatelista szervezet felkérte, 
hogy tartson egy négyrészes elıadássorozatot arról, hogy hogyan kell megállapítani a magyar 
bélyegek értékét. Tekintettel arra, hogy a téma nem kapcsolódik a munkaköri 
kötelezettségeihez, ezért a hivatalvezetı-helyettes elfogadhat az elıadásáért díjazást. 
 
Az állami fenntartású, költségvetési szervi jogállású Táplálkozás-egészségügyi Intézet 
szakértıje, akinek a kormányzati kutatások során elsıdleges szakterülete a túlzott 
sófogyasztás káros élettani hatásainak kutatása, nem fogadhat el díjazást olyan könyv 
megírásáért, amely azokra a kutatásokra fókuszál, amelyeket ı vezet, és így az ismertetett 
kutatási eredmények munkaköri kötelezettségeinek ellátása útján keletkeztek. Ugyanakkor a 
tudós részesülhet díjazásban olyan könyv megírásáért vagy szerkesztésért, amely általában a 
tápanyagok élettani hatásairól, vagy akár a sófogyasztás élettani hatásairól szól ugyan, de a 
könyv nem fókuszál az intézetben folyó kutatásokra, inkább összegyőjti a tudományos 
közösség ismereteit. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára könyv formájában az irányítása alatt álló szervezeti 
egységek köztisztviselıi által készített, tudományos érdeklıdésre is számot tartó komplexitású 
jogi kérdésekre hivatali minıségében írt saját feljegyzéseit szerzıként, munkatársai 
feljegyzéseit szerkesztıként közzéteszi az interneten és könyv formájában is megjelenteti. Az 
államtitkár sem szerzıi, sem szerkesztıi tevékenységéért nem fogadhat el díjazást. 
 
A Környezetvédelmi Minisztérium fıosztályvezetıje felvehet szerzıi jogdíjat és más díjazást 
is olyan könyvéért, amelyet az intézményesített környezetvédelem hazai történetérıl írt, habár 
a könyv tartalmaz rövid utalásokat a minisztérium létrehozására és jelenleg ellátott 
feladataira. Nem vehet fel azonban díjazást egy olyan tájékoztató brosúra megírásáért, amely 
a minisztérium és az általa irányított háttérintézmények mőködését és belsı szabályzatait 
foglalja össze röviden a környezetvédelmi társadalmi szervezetek számára.  
 
A Belügyminisztérium közszolgálat-politikai fıosztályának vezetıje a köztisztviselık 
jogállásáról szóló törvény közremőködésével elıkészített módosításáról tartott, az Európai 
Bizottság feladatkörrel rendelkezı fıigazgatósága által szervezett és finanszírozott 
konferencián vagy tanfolyamon nem kérhet és nem fogadhat el díjazást azért az elıadásáért, 
amely a törvénymódosítás lényeges pontjait és az azzal összefüggı értelmezési kérdéseket 
mutatja be. Ezen a tényen az sem változtat, ha elıadásába – tudományos munkájának 
részeként – beleszövi a képviselıi módosító indítvány eredményeként a törvénybe került 
elemekkel összefüggı szakmai megjegyzéseit.) 
 
A Miniszterelnöki Hivatal kormánytanácsadója elfogadhat díjazást azért az újságcikkért, 
amelyben azt a közérdekői adatok kiadására irányuló bírósági eljárást ismerteti, amelyben 
három évvel korábban a Miniszterelnöki Hivatalt képviselte, feltéve, hogy a cikk alapvetıen a 
nyilvános állásfoglalások és iratok elemzésén alapul. Nem fogadhat el a kormánytanácsadó 



 

 

díjazást, ha az újságcikk tartalma a Miniszterelnöki Hivatal álláspontjának kialakítása során 
felmerült vélemények bemutatása, ha a véleményeket tartalmazó dokumentumokat még nem 
hozták nyilvánosságra. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti díjazás alatt érteni kell az ellenszolgáltatás, jutalom, jogdíj 
bármilyen forrását, amelyet a foglalkoztatottnak – vagy a foglalkoztatottra tekintettel és 
tudtával másnak – az (1) bekezdés szerinti tevékenységére tekintettel nyújtanak. Nem foglalja 
magában: 
a) a kisösszegő ajándékot, 
b) az étkezést és más olyan szolgáltatásokat, amelyeket azon esemény részeként nyújtanak, 
amelyen a tanítás vagy elıadás megtartásra kerül, 
c) az olyan könyv, folyóirat vagy publikációk másolatait, beszédek, elıadások felvételeit, 
amelyek a tanítási, elıadási, vagy írási tevékenység dokumentációi, 
d) a tevékenységgel összefüggésben felmerült szokásos utazás, szállás, étkezés szolgáltatását 
vagy ezek költségeinek megtérítését. 
 
(4) A foglalkoztatott elfogadhatja a díjazást elıadásáért vagy tanításáért, ha a tevékenység 
alapos elıkészületet igényel és rendszeresített tanterv részeként közoktatás vagy felsıoktatás 
keretében nyújtják. 
 
Például: 
 
A Pénzügyminisztérium Államháztartási Fıosztályának fıosztályvezetı-helyettese a 
Margitszigeti Egyetem akkreditált menedzser szakának tananyagában rendszeresített haladó 
számlázási ismeretekrıl szóló elıadást tart. A fıosztályvezetı-helyettes felvehet díjazást az 
oktatásért, jóllehet, a kurzus jelentıs részben egyezik a kormányzattal kötött szerzıdések 
esetében alkalmazandó költségszámlázási elvekkel. 
 
Az Egyenlı Bánásmód Hatóság jogász foglalkoztatottja elfogadhat díjazást egy állami 
egyetemen a munkaügyi diszkriminációs jogról tartott kurzusáért. Nem fogadhat el díjazást 
azonban, ha ezt a kurzust az ügyvédi kamara által szponzorált oktatási program részeként 
tartja meg, tekintettel arra, hogy ez a kurzus az EBH mőködésére és programjaira fókuszál, és 
a kurzust nem közoktatás vagy felsıoktatás keretében nyújtják. 
 



 

 

10. FEJEZET - A KÖZSZOLGÁLAT MÉLTÓSÁGÁNAK VÉDELME 
 
51. Az alkotmányos rend tiszteletben tartása 
A foglalkoztatott nem végezhet olyan tevékenységet, ami ellentétes a Magyar Köztársaság 
alkotmányos rendjével. 
 
52. A közszolgálathoz méltatlan viselkedés tilalma 
(1) A foglalkoztatott nem végezhet olyan nyilvános tevékenységet, ami 
a) más vallási vagy hitbeli meggyızıdését súlyosan sértheti, 
 
Például: 
 
Ha az Országos Atomenergia Hivatal foglalkoztatottja a Fókuszban címő napilap „Mit szól 
ehhez az utca embere?” címő rovatának nyilatkozik a karácsony ünnepéhez kapcsolódóan, 
nyilatkozatában nem alakíthat ki olyan radikális álláspontot, amely szerint aki nem ünnepeli a 
karácsonyt, az nem is rendes ember. Ez a nyilatkozat ugyanis súlyosan sértheti a karácsonyt 
nem ünneplık vallási meggyızıdését.) 
 
b) kihívóan közösségellenes vagy erıszakos, 
 
Például: 
 
A polgármesteri hivatal fıosztályvezetı-helyettese nyilvános és saját nevén vezetett blogjában 
nem izgathat győlöletre a melegek ellen, azt állítva, hogy ık a népességfogyás okai, és ha 
megszabadul tılük az ország, akkor mindenkinek jobb lesz.) 
 
c) a nemiséget súlyosan szeméremsértı nyíltsággal vagy célzatosan a nemi vágy felkeltésére 
irányulva jeleníti meg. 
 
Például: 
 
A Balatoni Hajózási Hatóságnak a vízmélység ellenırzéséért felelıs tanácsosa nem vállalhat 
szerepet a kizárólag külföldi forgalmazásra szánt szexfilmben, és nem vállalhatja el 
valamelyik férfimagazin vagy más vállalkozás olyan erotikus fotózásra tett ajánlatát, amelyet 
nem elsısorban mővészeti céllal készítenek. 
 
(2) A foglalkoztatott köteles gondoskodni arról, hogy olyan nem nyilvános tevékenysége, 
amely  
a) más vallási vagy hitbeli meggyızıdését súlyosan sértheti,  
b) kihívóan közösségellenes vagy erıszakos, 
c) a közerkölcsöt súlyosan sérti 
a nyilvánosságra kerülésével ne okozza a közszolgálat méltóságának sérelmét. 
 
Például: 
 
Nincs akadálya annak, hogy az Önkormányzati Minisztérium politikai fıtanácsadójáról párja 
vagy alkalmi szeretıje szexuális jellegő felvételt készítsen, de a politikai fıtanácsadónak 
gondoskodnia kell arról, hogy a képeket se ı, se más, se magazinban, se az interneten 
nyilvánosságra ne hozzák.) 



 

 

 
(3) A foglalkoztatott köteles gondoskodni arról, hogy olyan tevékenysége, amely alapján a 
foglalkoztatott nem azonosítható, és amely 
a) más vallási vagy hitbeli meggyızıdését súlyosan sértheti,  
b) kihívóan közösségellenes vagy erıszakos, vagy 
c) a közerkölcsöt súlyosan sérti 
a foglalkoztatott azonosíthatóságával ne okozza a közszolgálat méltóságának sérelmét. 
 
(4) A foglalkoztatott nem jelenítheti meg foglalkoztatotti jogviszonyát, és más általi 
megjelenítéséhez nem járulhat hozzá olyan tevékenysége során, amely más vallási, hitbeli 
meggyızıdését vagy a közerkölcsöt sértheti. 
 
Például: 
 
Az (1)-(4) bekezdések nem zárják ki, hogy a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jogi 
munkakörben foglalkoztatott fogalmazója a magyar vagy nemzetközi ismeretségi hálózaton 
magáról erotikus képet tüntessen fel, ez esetben azonban köztisztviselıi jogviszonyát a 
honlapon nem szerepeltetheti. 
 
(5) E fejezet rendelkezései nem értelmezhetıek annak semmilyen korlátjaként, hogy a 
foglalkoztatott  
a) vallásos hitét vagy annak hiányát,  
b) szexuális orientációját és 
c) nem identitását  
nyíltan vállalja. 
 
Például: 
Nem sérti az Etikai Szabályzatot, ha a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal férfi igazgatója 
sminkelve jár dolgozni és a hivatalos ünnepségeken férfi élettársával jelenik meg. 
 
A Mezıgazdasági Támogatási Hivatal nınek született tanácsosa jogosult férfiként öltözni, 
viselkedni és elvárni, hogy mások tiszteletbe tartsák vállalt nem identitását. 
 
53. A közszolgálati tevékenység hitelességének védelme 
(1) A foglalkoztatott olyan véleményét, amely egyértelmően ellentétes a foglalkoztatott 
hivatali tevékenységével, illetve a foglalkoztatott hivatali szerve tevékenységével 
megvalósított közérdekő céllal vagy közpolitikával 
a) hivatali tevékenysége során, vagy 
b) hivatali tevékenységén kívül nevével és/vagy arcával vállalt szóbeli vagy írásbeli 
nyilatkozatával  
nem nyilváníthatja ki. 
 
Például: 
 
Az Egészségügyi Minisztérium ügykezelıje nem jelenhet meg munkahelyén a kannabisz-
származékok legalizálására buzdító feliratú pólóban. Nincs akadálya ugyanakkor annak, hogy 
ezt a pólót munkahelyén kívül, akár a legalizálást követelı győlésen nyilvánosan viselje. Az 
ilyen győlésen azonban nem adhat televíziós nyilatkozatot, beszédet a részt vevıknek nem 
tarthat. 
 



 

 

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a foglalkoztatotti érdekképviseleti szervek 
tevékenységében való közremőködésre, illetve tevékenységük véleményezésére. 
 
54. A kulturált megjelenés követelménye 
A foglalkoztatott hivatali tevékenységét köteles tisztán, ápoltan, kulturált viseletben végezni. 


