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Ez a kódex minta szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat
készítése tilos! A szabályzat másolása és jogtalan felhasználása
bűncselekményt képez.

ELŐSZÓ

A közszolgálati etika normarendszerének kialakításának feladatát Magyarországon a Közigazgatási és Közszolgálati Tanács, valamint a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum látja el.
E két intézmény célja egyrészt egy működőképes magatartási kódex megfogalmazása, másrészt a magyar etikai infrastruktúra kulcselemeinek erősítése, mely az etika normarendszer
kialakításához teremti meg a feltételeket.
A sajátosságok figyelembevételével minden gazdálkodó szervezet célja, hogy a legegyszerűbben és közérthetően fogalmazza meg a közszolgálati etika normarendszerét, amihez ezzel a
kiadvánnyal kívánunk segítséget nyújtani.
Ebben a kiadványban az etikai normarendszer betartásának figyelembevételével dolgoztunk ki
ajánlott megoldásokat az etikai eljárásra vonatkozóan.
Ez a kiadvány hozzájárulhat ahhoz, hogy a költségvetési szerveknél a gyakorlatban is megvalósuljanak azok a kívánatos magatartási formák, melyek erősítik a közbizalmat és az etikai
normákat.
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I. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA
Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy ……………………. intézmény neve (a továbbiakban: Intézmény) iránti közbizalom erősítése érdekében meghatározza az Intézmény munkavállalóitól a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban is elvárt – kötelezően alkalmazandó
munkajogi szabályként funkcionáló – magatartási, viselkedési normákat, melyek segítséget
nyújtanak a közszolgálat ellátásához, és védelmezik a hivatásukhoz méltó magatartást tanúsító
munkavállalókat.
Ennek érdekében a munkavállalói hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a következők szerint határozom meg.
II. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA
Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) hatálya kiterjed az Intézmény közalkalmazottaira,
munkavállalóira, …. stb. (a továbbiakban: közalkalmazott).
A Kódex meghatározza az Intézményi tevékenység gyakorlása során, valamint azon kívül
követendő és elvárható magatartási szabályokat.

III. A KÖZALKALMAZOTT TEKINTETÉBEN MEGFOGALMAZOTT RÉSZLETES
HIVATÁSETIKAI ALAPELVEK
a) Alapvető követelmény, hogy az Intézmény valamennyi dolgozója az Alaptörvényben,
a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltaknak megfelelően éljen és dolgozzon.
b) Munkáját, mint szolgálatot, az érintett szervek feladatrendszerének szem előtt tartása
mellett, a köz és az egyes polgár érdekeinek, jogainak és igényeinek figyelembevételével, a humánum szellemében lássa el. A munkatársakkal szembeni elvárás, hogy
szakmai és általános ismereteit, jártasságait, készségeit és képességeit folyamatosan
fejlessze, munkáját szakszerűen és színvonalasan lássa el.
c) Vállaljon felelősséget tevékenységéért, döntéseiért, valamint fogadja el és tegye magáévá a minőségi munkavégzés követelményrendszerét. A permanensen változó
környezethez való sikeres alkalmazkodás érdekében legyen nyitott az újdonságok befogadására, azok alkalmazására, munkáját professzionista szinten lássa el.
d) Az Intézmény dolgozója fegyelmezett és etikus munkavégzéssel, ill. az általánosan
elfogadott normák szerinti életvitellel járuljon hozzá a szervezet jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek megismertetéséhez és tudatos közvetítéséhez. Az Intézményre
bízott javakkal, értékekkel, eszközökkel, azaz a vagyonnal, a megismert szakmai
módszerekkel, információkkal, a “jó gazda gondosságával” járjon el.

Intézmény
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IV. MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK
1) Munkavégzés során elvárt követelmények
a) Törvényesen, pártatlanul, előítéletektől mentesen és részrehajlás nélkül, ill. úgy járjanak el, hogy tevékenységük alkalmas legyen a szervezeti célok, törekvések meggyőző, eredményes képviseletére, az érintett szervek tekintélyének emelésére és
védelmére.
b) Munkaidejüket hatékonyan, eredményességre törekedve, a minőségi és a mennyiségi elvárásoknak eleget téve, lelkiismeretesen, aktív munkavégzéssel töltsék ki, a
tisztesség, a gondosság és a jóhiszeműség szerint járjanak el.
c) Kötelesek naprakészen ismerni a tevékenységüket érintő jogszabályokat, az állami
irányítás egyéb jogi eszközeit, valamint az Intézmény belső rendelkezéseit, folyamatosan törekedjenek a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, megőrzésére és
gyarapítására.
d) Tartsák tiszteletben az intézkedésükkel érintettek jogait és következetesen követeljék meg az érintettektől a kötelezettségeik betartását, továbbá tartsanak be és tartassanak be minden olyan jogi és társadalmi előírást, amely egyenlő esélyeket biztosít valamennyi polgár számára, fajra, bőrszínre, vallásra, pártállásra, politikai
meggyőződésre, világnézetre, nemre, korra, fogyatékosságra, nemzeti, nemzetiségi,
valamint érdekképviseleti szervhez való tartozásra tekintet nélkül.
e) Külső megjelenésük legyen alkalomhoz illő, munkahelyi viseletük rendezett és
tiszta, öltözködésükben kerüljék a szélsőségeket.
2. A munkahelyi kapcsolattartás
a) A feladatok végrehajtása során - minden esetben - törekedjenek az együttműködésre, a problémák közös megoldására, egymás, ill. a munkahelyi érdekeinek figyelembevételére, a konfliktusok elkerülésére, valamint a szükséges segítségnyújtás
megadására.
b) Egymás közötti hivatalos és nem hivatalos érintkezéseiket a kölcsönös tiszteleten,
megbecsülésen, a kollegialitáson alapuló magatartás jellemezze. E kapcsolat és
kommunikáció megszakadása, vagy annak működési zavarai esetén törekedjenek
az elvárható állapot helyreállítására.
c) Viseljenek a felelősséget az esetleges rossz, vagy helytelen döntéseikért, intézkedéseikért, tegyenek meg mindent azok jogszerű és szakmailag is megfelelő kijavítása, helyrehozása érdekében.
d) Mutassanak együttműködési készséget, tanúsítsanak önzetlen, kollegiális segítségnyújtást az új munkatárs munkahelyi beilleszkedésének elősegítése érdekében.
e) Kövessenek el mindent a közös eredmények eléréséért, a csoportmunka hatékonyabbá tételéért. Ne keltsenek versenyt, felesleges rivalizálást - személyek, ill.
szervezeti egységek között - ott, ahol előnyösebb lenne a kölcsönös összefogás és a
segítségnyújtás.
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Kódex normarendszere 20………………………….. lép hatályba, az etikai vétség miatti
eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az azt követően elkövetett etikai vétségekre kell alkalmazni.
Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az etikai eljárásra vonatkozó kódexben foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a kódex 1. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Kelt,…………………év …..hó…..nap

…………………………………………..
intézményvezető
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1. számú melléklet
Megismerési nyilatkozat
Az etikai kódexben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a
munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Intézmény

Kelt

Aláírás
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