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AZ ETIKAI SZABALYZAT CELJA

Az Etikai Szabalyzat megalkotasdnak celja, hogy a Budapest Fovdros VIII kerulet 
Jozsejvarosi Polgdrmesteri Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) irdnti kozbizalom erositese 
erdekeben meghatdrozza a Hivatal koztisztviseloitol a szervezeten beltil es a kiilsb 
kapcsolatokban is elvart - kotelezoen alkalmazando munkajogi szabdlykent funkciondlo - 
magatartdsi, viselkedesi normdkat, melyek segitseget nyujtanak a kbzszolgdlat elldtdsahoz, 
es vedelmezik a hivatasukhoz meltd magatartdst tanusito kbztisztviseloket.

Ennek erdekeben a kozszolgdlati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny (a 
tovabbiakban: Kttv.) 9., 10., 83. §-aiban, valamint a 231. § (1) bekezdeseben foglaltak 
alapjdn a kdztisztviselbi hivatdsetikai alapelvek reszletes tartalmdt, valamint az etikai 
eljdras szabalyait a Budapest Fovdros VIII. kerulet Jozsejvarosi Onkormdnyzat kepviselo- 
testillete az alabbiak szerint dllapitja meg:

AZ ETIKAI SZABALYZA T HA TALYA

Az Etikai Szabalyzat (a tovabbiakban: Szabalyzat) hatalya kiterjed a Hivatal 
kdztisztviseloire, kozszolgdlati iigykezeldire, munkavdllaloira (a tovabbiakban: 
kbztisztviselo).

A Szabalyzat meghatdrozza a hivatali tevekenyseg gyakorldsa soran, valamint azon kivill 
kovetendo es elvarhato magatartdsi szabalyokat.

I. A KOZTISZTVISELO TEKINTETEBEN MEGFOGALMAZOTT 
HIVA TASETIKAIALAPEL VEK

A koztisztviseld

a) hivatasa gyakorlasa soran koteles betartani Magyarorszdg Alaptorvenyet es a 
jogszabdlyokat, tiszteletben tartani a demokratikus berendezkedes alapertekeit es az 
emberi meltosaggal, szabadsaggal, egyenldseggel, szolidaritdssal, polgdri jogok 
gyakorldsdval es azok ervenyre juttatasdval kapcsolatos alapvetd ertekeket",

b) tbrekszik a jogbiztonsag vedehnere, valamint az igazsagos es meltanyos 
jogszolgaltatasra;

c) feladatainak ellatasa soran a nemzet- es onkormanyzat erdekeit mindenkor szem elott 
tartja, Magyarorszag es Jozsefvaros javat szolgalja;

d) feladat-, illetve hataskbreben eljdrva szem elott tartja a kozerdeket es elutasitja a 
korrupcid minden formdjat',



e) feladatait partatlanul, szakszeruen es nagyfoku alapossaggal, munkatarsaival 
egyuttmukodve vegzi, vezetoi fele szakmailag elkotelezett;

f) a jogok gyakorlasa es a kdtelezettsegek teljesitese soran a johiszemuseg es tisztesseg 
kovetelmenyenek betartasaval jar el;

g) mind a munkahelyen, mind pedig azon kivul megorzi hivatasrendjenek meltosagat, 
tartozkodik minden olyan magatartastol, amely - figyelemmel a tarsadalom altalanosan 
elfogadott erkolcsi normaira - a kozszolgalat iranti tisztelet es bizalom csorbitasara 
alkalmas;

h) feladatat az egyenld bandsmod kovetelmenyenek betartasaval latja el, hataskoret a 
szemelyisegi jogok tiszteltben tartasaval, zaklatast vagy megfelemlitest megvaldsitd 
magatartas nelkul gyakorolja;

i) tiszteletben tartja az iigyfelek es a munkatarsak magdnszferajdt es integritasdt, az 
altala megismert, illetve kezelt szemelyes adatok vedelmet az erre vonatkozd 
jogszabalyok szerint betartja;

j) elkotelezett a negativ kornyezeti hatdsok es a humanegeszsegugyi kockdzatok 
csokkenteseirant.

II. A MUNKAVEGZESSEL KAPCSOLATOS ES A MUNKAHELYEN KIVULI 
MAGATARTASRA VONATKOZOETIKAINORMAK

1. A kdztisztviseld feladatainak ellatasa soran koteles a jogszabalyoknak es a hatdridoknek 
megfeleloen eljami, a vezetoi utasitasoknak megfeleloen vegezni munkajat.

2. A kdztisztviseld munkajat szakertelemmel es korultekintoen koteles ellatni, ennek 
megfeleloen a rabizott iigy, vagy egyeb feladat elvegzesehez sziikseges adatok es 
informaciok, illetoleg a vonatkozo es kapcsolddo joganyag megismeresere torekszik, 
figyelemmel kiseri a feladatkbrebe tartozd iigyek vitele soran alkalmazando es 
elsajatitando jogszabalyok valtozasait.

3. A kdztisztviseld a dontesek vegrehajtasdban, a Hivatal feladatkorebe tartozd kozugyekben 
partatlanul, targyilagosan tamogassa a vezetest.

4. A kbztisztviselonek ilgyelnie kell a Hivatal eszkozeinek, eroforrdsainak rendeltetesszeru, a 
kornyezetet kimelo es gazdasdgos felhaszndldsdra.



5. A kdztisztviseld betartja a kornyezetvedelmi, kozegeszsegugyi, biztonsagi eloirdsokat, 
eldsegiti a munkavegzessel egyiltt jard negativ kornyezeti hatdsok, humdnegeszsegugyi 
kockazatok csokkenteset.

6. A koztisztviselonek torekednie kell szemelyes szakmai fejlodesere, valamint arra, hogy 
onkepzessel es szervezett tovdbbkepzesekkel folyamatosan bovitse ismereteit.

7. A kdztisztviseld munkatdrsaival vald hivatalos es maganerintkezeseit a kdlcsonos 
tiszteleten, megbecsulesen, kollegialitdson alapuld magatartasvezerelje.

8. A hatdridore torteno minosegi feladatelldtds megkoveteli, hogy a koztisztviselok szakmai, 
tdmogatd munkakapcsolatban dlljanak egymassal. A mas munkakort is erinto feladatokat 
a szervezeti egysegen beliil es a szervezeti egysegek egymas kozotti kapcsolatdban a 
munkatarsak osszehangolt, egymast tamogato munkavegzessel, felelossegteljes 
egyitttmukodessel vegezzek.

9. A kdztisztviseld partatlanul koteles munkajat vegezni, donteseiben, eljarasaban szemelyes 
erdek, csaladi, vagy barati kapcsolat, politikai meggyozodes, illetoleg anyagi szempont 
nem befolyasolhatja, torekedni koteles tovabba mindezek puszta latszatanak elkerulesere 
is.

10. A kdztisztviseld ervenyesltse az egyenlo elbands elvet, tartozkodjon minden onkenyes 
intezkedestol es a hdtranyos megkuldnboztetes valamennyi fajtdjdtdl. Kerulje a 
nemzetisegen, nemen, fajon, borszinen, etnikai, vagy tdrsadalmi hovatartozason, genetikai 
jellemzokon, nyelven, valldson, hiten, politikai, vagy egyeb meggyozodesen, tulajdonon, 
vagyoni helyzeten, fogyatekossdgon, eletkoron, szexudlis bedllitottsagon, stb. alapuld 
indokolatlan diszkrimindcidnak meg a latszatat is.

11. A kdztisztviseld a dontesi jogdt az iigy osszes korulmenyet figyelembe veve, az 
aranyossdgot biztositva gyakorolja, intezkedesei a jogalkotd altal meghatarozott cel 
eleresehez szilkseges leheto legkisebb erdekserelmet, illetve idoveszteseget okozzak az 
iigyfel szamara, annak jogait sziiksegtelenul ne korlatozzak.

12. A kdztisztviseld az iigyfelekkel szemben kello udvariassaggal koteles viselkedni, az iigy 
termeszetenek megfelelo tapintattal es figyelemmel jar el, a feladat- es munkakorebe 
tartozd, valamint az iigyfel altal sajdt ilgyeben jogosan kert es indokolt tajekoztatast, 
sziikseges felvilagositast megadja.

13. A kdztisztviseld donteseit a jogszabalyok adta keretek kozott mindig a legjobb szaktuddsa 
szerint, valamennyi korillmenyre  figyelemmel hozza meg.

14. A kdztisztviseld a feladatait a jog es az etikai normdknak megfeleloen teljesitse. Nem 
egyertelmuen szabdlyozott egyedi esetben, amikor a rendelkezesre allo cselekvesi 



lehetosegek utkoznek a jelen Szabdlyzatban rogzitett etikai alapelvek dltal kozvetitett 
ertekek valamelyikevel (etikai dilemma), a koztisztviselo koteles hivatali feletteset 
tajekoztatni es utasitdsa szerint eljdrni.

15. A koztisztviselo a dontes megalapozottsaganak es az eljaras szakszerusegenek 
ellenorizhetosege, illetoleg az atlathatosag erdekeben koteles a figyelembe vett adatokrol 
es az ugy megitelese szempontjabol jelentds egyeb koriilmenyekrol a sziikseges es 
indokolt mertekben tajekoztatni a dontesert felelds hivatali feletteset, vezetojet. Tilos 
elhallgatni minden olyan - akar hivatalos uton, akar mas modon tudomasara jutott - 
informaciot, amely alkalmas lehet az erdemi dontes, az ugyvitel, illetoleg az eljaras 
valamely lenyegi elemenek befolyasolasara.

16. A koztisztviselo nem elhet vissza hivatali beosztasaval, a kezeleseben allo kozpenzekkel, 
vagyonnal, vagy szolgdltatdssal, tovdbba azokkal az informdciokkal, amelyek hivatali 
munkdja soran jutottak a tudomasara, es nem hasznalhatja fel azokat sajat, vagy mdsok 
egyeni erdekeinek elomozditdsara.

17. A koztisztviselo koteles kerulni a hivatali es szemelyes adatok nem jogszeru celbol torteno 
feldolgozdsdt, illetve az ilyen adatoknak felhatalmazdssal nem rendelkezd szemelyek 
reszere torteno tovdbbitdsat.

18. A koztisztviselo koteles szigoruan es kovetkezetesen fellepni a korrupcid valamennyi 
formajaval szemben. Koteles tovabba munkaja soran az onkormanyzati vagyon megovasa 
erdekeben sziikseges, tole elvarhato minden intezkedest megtenni. A kozvagyon 
serelmevel jaro, az onkormanyzat erdekeit csorbito, vagy egyeb hasonld jellegu 
visszaelest a tudomasra jutast kovetoen haladektalanul jelezni koteles az illetekes vezetd 
fele.

19. A koztisztviselo hivatalos mukodesevel osszefiiggesben, illetoleg arra tekintettel nem 
fogadhat el iigyfelektol, szerzodeses partnerektol (rajuk tekintettel mastol) nagyobb 
erteku, a szokasos merteket meghaladd ajandekot, vagy barmely mas jogtalan elonyt, 
ennek igeretet pedig koteles visszautasitani. Ebben a korben nagyobb erteku ajandeknak, 
illetoleg jogtalan eldnynek tekintendo minden olyan a jelkepes, szokasos merteku 
ajandekozast meghalado dolog, szolgaltatas (pl. kolcson, haladek, szivesseg, stb.), 
amelynek akar anyagi, akar erkolcsi ertelemben kifejezhetd erteke van, es amelyhez a 
koztisztviselo ellenszolgaltatas nelkul, vagy kedvezobb feltetelek mellett, jogtalanul jut, 
vagy jutna hozza.

20. A koztisztviselo jogosult es koteles a feladatkorebe tartozo iigyek intezese soran kialakult 
esetleges szakmai vita keretei kbzott a felettese figyelmet felhivni a megalapozott, 
jogszabalyoknak megfelelo erdemi dontes kialakitasa szempontjabol relevans szakmai 
ervekre, ebben a korben a mar kialakult tobbsegi allasponttal ellentetes szakmai 
velemenyet szoban, irasban egyarant kifejtheti, a vezetd donteset azonban - a



kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny 78. §-aban foglalt eldirasok 
keretei kozott es az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtdsdrol szolo 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 54. § (3), (4) bekezeseiben foglaltak figyelembe vetelevel - szakmai 
meggyozodese ellenere is koteles vegrehajtani. A koztisztsegviselo e jogdval ugy elhet, 
hogy a szakmai vita az Onkormanyzat erdekeit szolgdlb hatekony es gyors ugymenetet ne 
akadalyozza.

21. A kdztisztviselo a feladatait az emberi meltosdg feltetlen tiszteletben tartasaval vegezze, 
ugyintezeset es a koztisztviseloi kapcsolatait a mindennapok embersege, az empatia, a 
segitsegnyujtas, a szocidlis erzekenyseg es a bizalom jellemezze.

22. A kdztisztviselo - beosztastol fuggetleniil - munkatarsaival szemben is kello 
udvariassaggal tartozik, a kozhivatal szellemehez melto hangnemben es formaban koteles 
kifejeznie szakmai es egyeb allaspontjat. E kotelezettseg a hivatali parbeszed valamennyi 
formaja vonatkozasaban ervenyes. A fenti eldirasok mellett a kozszolgalati tisztsegviselo 
feletteseivel szemben a vezetoi tisztseggel jaro tekintelynek megfeleld magatartast koteles 
tanusitani.

23. A kdztisztviselo a hivatalhoz melto allapotban, tisztan, a beosztastol fuggo mertekben , 
apoltan, a szervezeti kulturanak, a hivatalt ovezo koztiszteletnek megfeleld, az iigyfelek es 
a munkatarsak fele tiszteletet kifejezo, kulturalt oltozekben koteles munkahelyen 
megjelenni. A kdztisztviselo koteles a munkaido alatt munkavegzesre kepes allapotban 
munkdt vegezni, tilos a hivatalban tudatmodosito szerektol (alkoholtol, elvezeti szerektol, 
kabitdszertdl) befolyasolt allapotban munkavegzes celjabol megjelenni vagy tartozkodni.

24. A kdztisztviselo mindenkor felelosseggel tartozik a hivatalba es tisztviseloibe vetett 
bizalom, a hivatasrend becsuletenek megorzeseert. Ermek megfeleloen tartozkodni koteles 
a koztisztviseloi hivatassal, a koz szolgalataval ossze nem egyeztethetb eletviteltol, 
megnyilvanulasoktol a munkahelyen kivul is. Ebben a korben a tisztsegviselo - 
figyelemmel a hivatal szakmai integritasa melletti elkotelezettsegre es a vezetokkel 
szembeni lojalitasra - tartozkodni koteles minden olyan megnyilatkozastol, amely - 
fuggetleniil annak formajatol - a Hivatal, avagy annak valamely vezeto beosztasu 
tisztsegviselojenek szemelyes, illetoleg szakmai megiteleset hatranyosan befolyasolna, 
tekintelyet alaasna.

25. A hatdskoroket kizarolag abbot a celbol lehet gyakorolni, amelyekre a vonatkozo 
rendelkezesek felhatalmazdst adnak. A kdztisztviselo kulonosen koteles tartozkodni attol, 
hogy hataskdret indokolatlanul tullepje, e hatdskoroket olyan celra haszndlja, amelynek 
nines jogalapja.

26. A kdztisztviselo munkahelyet nem hasznalhatja politikai, vagy egyeb elonyszerzesre, es 
tartdzkodik minden olyan, kulonosen politikai tevekenysegtol, vagy alldsfoglaldstol, amely 
ketseget ebreszthetne reszrehajlasoktdl mentes es etikus munkavegzese irdnt.



27. A kdztisztviseld ne legyen tag]a olyan szervezetnek es ne tartson fenn kapcsolatot olyan 
szervezettel, dllando, vagy alkalmi csoportosuldssal, melynek celja, tevekenysege 
jogszabdlyba iltkozik, diszkriminativ, vagy a kbztisztviseldi hivatashoz fuzodo kozbizalmat 
serti.

28. A kdztisztviseld tartdzkodjon masok jo hirnevet, hitelet serto szubjektiv velemenyek 
dllitdsdtdl, hiresztelesetol, illetve erre utald magatartdstol.

29. A kdztisztviseld kello elovigydzatossdggal jdrjon el a vildghdlo haszndlatakor, kizdrolag 
olyan nyilatkozatot tegyen, informdciot, hang- es kepfelvetelt osszon meg, amely a 
kozszolgalati hivatas meltosagat nem csorbitja, a Hivatal tekintelyet nem serti.

III. A VEZETO MUNKAKORTBETOLTO KOZTISZTVESELOVEL SZEMBEN 
TAMASZTOTT TOVABBIETIKA1KOVETELMENYEK

1. A vezetd a koz szolgalata iranti elkotelezettseg, a munkamoral es a munkakapcsolatok 
alakitasa teren tanusitott szemelyes peldamutatasaval is koteles elosegiteni azon cel 
megvalosulasat, hogy az iranyitasa alatt allo tisztviselok az I. es II. cimben foglalt 
hivatdsetikai alapelveket es normdkat megtartsak.

2. A vezetd az iranyitasa ala tartozo szervezeti egyseg feladatainak meghatarozasa, a munka 
megszervezese soran, a hatekony, eredmenyes es gyors iigyvitel erdekeben koteles a 
tisztviselok egyenld es aranyos terhelesere tbrekedni, ugyanakkor figyelembe veszi a 
beosztottak kepessegeit, adottsagait es - az indokolt mertekig - az adott munkatars 
szemelyes korulmenyeit, egeszsegiigyi allapotat, illetve veszelyeztetettseget is.

3. A vezetd a munkavegzes koordinalasa, a tisztviselok utasitasokkal vald ellatasa, az 
egyseges kovetelmenyrendszer kialakitasa es az elozoekhez kapcsolddo folyamatos 
szamonkeres soran kovetkezetesen, az iranyitasa ala tartozo szervezeti egyseg optimalis 
mukodeseert viselt felelosseg tudataban koteles eljami.

4. A vezetonek az dltala irdnyitott szervezet celjai eleresen es erdekei ervenyesitesen tul 
biztositania kell a tobbi szervezeti egyseggel, erintett szervezettel vald eredmenyes 
egyuttmukodest; eld kell segitenie a tdmogato konstruktiv munkahelyi kapcsolatrendszer, 
valamint a kolcsonos bizalmon alapuld kiegyensulyozott munkahelyi legkor kialakitdsdt es 
megorzeset.

5. A vezetd tartdzkodjon a beosztottai emberi meltosagat serto magatartdstol, kijelentesektol, 
cselekedettol, feladatdt a munkatdrsaitol elvdrt szakmai es mordlis kovetelmenyeknek 
megfeleloen, peldamutatdan lassa el.



6. A vezetd legyen munkatdrsaival igazsagos, kovetkezetes es meltanyos, rendszeresen 
vegzett ellenorzo tevekenysege sordn alkalmazzon egyenld mercet minden beosztottjaval 
szemben, a diszkrecionalis jogkorben hozott dontesek, a mindsites, a teljesitmenyertekeles, 
illetve az anyagi es erkdlcsi elismeres sordn - a szubjektivizmust mellozve - a tdrgyilagos 
ertekeles modszereit ervenyesitse.

7. A vezetd ugyeljen arra, hogy munkatarsai hivatasukhoz meltd magatartdst tanusitsanak, 
lepjen fel - a szemelyisegi jogokat es az emberi meltosdgot tiszteletben tartva - a 
koztisztviselokhdz meltatlan magatartas minden megnyilvanuldsa ellen, es ennek kapcsan 
juttassa ervenyre a Szabdlyzatban megfogalmazott ertekrendet.

IV. ELJARASISZABALYOK

1. Az etikai eljaras celja a munkavegzes hatekonysaganak es szinvonalanak megorzese, a 
kbzszolgalat meltosaga iranti felelosseg elmelyitese erdekeben az Etikai Szabdlyzat 
eloirasainak kovetkezetes betartatasa.

2. Az etikai eljaras alapja az etikai vetseg. Etikai vetseget kovet el a Polgarmesteri Hivatal 
azon kbztisztviseloje, aki az Etikai Szabdlyzat szellemevel es celjaival ellentetes 
cselekmenyevel vagy mulasztasaval annak valamely eloirasat tudatosan, avagy 
hanyagsagbol fakadd modon megszegi. Amennyiben a szoban forgo magatartas, vagy 
mulasztas fegyelmi eljaras lefolytatasat alapozza meg, ugy a kozszolgalati tisztviselokrol 
szolo 2011. evi CXCIX. torveny szerint kell eljami.

3. Etikai vetseg eseten alkalmazhato szankcid a figyelmeztetes es a megrovas. 
Figyelmeztetest kell alkalmazni, ha az osszes koriilmeny merlegelese alapjdn az etikus 
magatartdsra vald felhivds elegendo az etikai buntetes celjdnak eleresehez. Megrovast 
kell alkalmazni, ha az etikai buntetes celjdnak eleresehez az etikai vetseg sulyossdgdnak 
nyomatekos kifejezese is sziikseges.

4. Etikai vetseg eszlelese eseten a Polgarmesteri Hivatal barmely dolgozoja jogosult irasos 
feljegyzesben vagy anonim bejelentes megtetelere biztositott weboldalon keresztiil jelezni 
az altala tapasztaltakat a jegyzd fele (megjelolve az Etikai Szabdlyzat megserteni velt 
rendelkezeset).

5. A nyilvanvaloan alaptalan, rosszhiszemu feljegyzes visszaelesszeru benyujtasa a jelen 
Etikai Szabdlyzat alkalmazasaban etikai vetsegnek tekintendd.

6. A jegyzd sajat hataskorben megallapfthatja, hogy a feljegyzesben, illetve az anonim 
bejelentesben megjelolt esemeny, magatartas nyilvanvaloan nem utkozik az Etikai 
Szabalyzat eloirasaiba, illetdleg - az eset sulyara es annak osszes kbrulmenyeire, illetoleg 
a kbztisztviseld szemelyere, elomenetelere tekintettel - az etikai eljaras lefolytatasa
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egyebkent sziiksegtelen. Nem anonim bejelentes eseten ajegyzd ezen donteserol rovid 
indokolassal ellatott feljegyzesben tajekoztatja a kezdemenyezot es az erintett 
kdztisztviselot.

7. A jegyzd az etikai vetseget allito feljegyzesben, illetve bejelentesben foglaltak alapjan - 
amennyiben az erintett kdztisztviselo feleldsseget elismeri es az eset sulyara tekintettel 
etikai eljaras lefolytatasa megitelese szerint sziiksegtelen - sajat hataskorben 
(hatarozatban) megallapithatja az etikai vetseg megvaldsitasat es a tisztviseldt 
figyelmeztetesben reszesitheti. A jegyzd ezen utobbi dontesevel szemben jogorvoslatnak 
helye nines, de a kdztisztviselo kerheti az etikai eljaras lefolytatasat. Ebben az esetben - a 
jegyzd altal hozott hatarozat egyideju hatalyon kivul helyezese mellett - az etikai eljarast 
megkell inditani.

8. Etikai eljaras a jegyzd - a 17. pont szerinti eljaras eseten a polgarmester - dontese alapjan 
indul.

9. Az etikai vetseg megvaldsitasa es az eljaras ala vont kdztisztviselo felelossege, illetoleg az 
emiatt alkalmazando szankcio felol haromtagu, esetileg felallitott etikai bizottsag hataroz. 
Az etikai bizottsag tagjait a Hivatal koztisztviseloi korebol a jegyzd jeloli ki, legalabb egy 
tagja jogi vegzettsegu tisztviselo. Az etikai bizottsag legalabb egy tagja az eljaras ala vont 
kdztisztviselo vel azonos (ebben az esetben rangidos), vagy magasabb hivatali beosztasu.

10. Az etikai bizottsag minden esetben meghallgatja az eljaras ala vont szemelyt, valamint a 
kezdemenyezo kdztisztviselot. Emellett az etikai bizottsag az eljarasban sztikseg eseten 
barkit meghallgathat, barmely, az ugy eldontese szempontjabol lenyeges iratba 
betekinthet, bizonyitekkent azt felhasznalhatja. Amennyiben az eljaras ala vont 
kdztisztviselo az eljaras meginditasara okot ado esemenyt nem vitatja, es egyebkent nem 
keri (illetoleg a bizottsag megitelese szerint a korulmenyek nem indokoljak), a tovabbi 
bizonyitas mellozheto.

11. Az etikai bizottsag indokolt hatarozatot hoz, amelyben megallapitja az eljaras ala vont 
kdztisztviselo etikai feleldsseget, avagy annak- hianyat. Az etikai felelosseg megallapitasa 
eseten figyelmeztetest, sulyosabb esetben megrovast alkalmaz. Amennyiben az etikai 
bizottsag megitelese szerint az elotte fekvo ugy fegyelmi eljaras lefolytatasanak 
sztiksegesseget veti fel, ugy errdl haladektalanul tajekoztatja a fegyelmi jogkort gyakorlot. 
Ha a fegyelmi jogkor gyakorloja fegyelmi eljarast nem kezdemenyez, a bizottsag folytatja 
az eljarast, ellenkezo esetben az eljaras automatikusan megszunik.

12. Az etikai bizottsag szotobbseggel hataroz. Erdemi donteset az etikai eljaras kezdo napjatdl 
(az eljaras meginditasat elrendelo irat datuma) szamitott 20 munkanapon belul hozza. A 
hatarido kulonosen indokolt esetben tovabbi 20 munkanappal meghosszabbithatd.



13. Az etikai bizottsag ulese zart. Az iilesrol jegyzokonyv kesztil. Az tilesen - az eljaras ala 
vont koztisztviselon es a kezdemenyezon kivul - a bizottsag altal nyilatkozattetelre 
felhivott, illetoleg egyebkent meghivott szemelyek, valamint az eljaras ala vont 
kdztisztviseld altal megjelolt tovabbi ket szemely, a szakerto, jogi kepviselo vehet reszt. 
Az etikai bizottsag az eljaras soran kiilonosen tigyel a hivatali titok, mindsitett adat, 
illetoleg szemelyes adatok vedelmere, ennek erdekeben - az eljaras ala vont tisztviselon 
kivul - barmely jelenlevot az ules elhagyasara szolithatja fel.

14. Az etikai bizottsag iilesen meghallgatott szemelyek kotelesek az igazmondasra, az ezen 
kotelezettseg megszegese, ugyszinten a nyilatkozattetel jogosulatlan megtagadasa a jelen 
Etikai Szabalyzat alkalmazasaban etikai vetsegnek tekintendo. Az etikai bizottsag altal 
meghallgatni kivant kdztisztviseld a nyilatkozattetelt abban az esetben jogosult 
megtagadni, ha ezzel sajat magara, avagy kozeli hozzatartozojara vonatkozdan 
buncselekmenyre, szabalysertesre, fegyelmi vetsegre, illetve etikai eljarast megalapozd 
magatartasra utalo tenyt hozna az etikai bizottsag tudomasara. A meghallgatando 
kdztisztviseld a nyilatkozat megtagadasat a fentiekre tekintettel indokolni koteles.

15. Fegyelmi vetsegnek minosul es a Kttv 155. § (2) bekezdes szerinti fegyelmi biintetest vonja 
maga utan, ha valaki egy feltetelezetten etikatlan magatartast bejelentovel, illetve az etikai 
bizottsag altal eljaras ala vont vagy meghallgatott szemellyel szemben alkalmazott 
megtorldsert felelos. Megtorlasnak minosill az a magatartds, amely az eljarast indito vagy 
az eljdrdsban kozremiikodd szemellyel szemben ezzel osszefuggesben jogserelmet okoz, 
jogserelem okozasdra iranyul vagy azzal fenyeget. Ha felmerul annak gyanuja, hogy etikai 
problema bejelentese vagy etikai ejarasban valb reszvetele miatt valakit megtorlds ert, 
koteles jelenteni a jegyzo fele. Amennyiben az erintett ujabb megtorlastdl tart, ugy igenybe 
veheti az anonim bejelentes megtetelere biztositott online feluletet (weboldalt).

16. Az etikai bizottsag dontesevel szemben - a hatarozat kezhezveteletol szamitott - 10 
munkanapon belul a jegyzohoz intezett fellebbezesnek van helye. A jegyzo a fellebbezes 
alapjan az etikai bizottsag donteset hatarozataban:

- hatalyaban fenntartja,
- az alkalmazott szankciot enyhiti, vagy
~ az etikai eljarast megsziinteti.

17. Az etikai eljaras a jegyzo eseten a polgarmester dontese alapjan indul. Ebben az esetben 
az etikai bizottsag egyik tagja a polgarmester es legalabb egy tagja alpolgarmester, es jogi 
vegzetseggel rendelkezd aljegyzd, ennek hianydban a jogi iroda vezetoje. A jogorvoslat 
felol ebben az eljarasban a kepviseld-testiilet egyszeru szotobbseggel hataroz. A jegyzbvel 
szemben folytatott etikai eljarasra egyebekben az altalanos szabalyok ertelemszeruen 
alkalmazanddk.
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V. ZARO RENDELKEZESEK

1. Jelen Etikai Szabalyzatot Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testulete a /2021. ( . .) szamu hatarozataval hagytajova.

2. Jelen szabalyzat 2021. november 1. napjan lep hatalyba, egyidejuleg hatalyat veszti a 
390/2013. (X. 16.) szamu kepviselo-testiileti hatarozattal jovahagyott, 2013. november 01. 
napjatol hatalyos Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai Szabalyzata.

Budapest, 2021. oktober

Piko Andras 
polgarmester

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo


