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2.

Az Etikai Kódex célja, hogy
rögzítse az Egyesület munkatársaira vonatkozó erkölcsi magatartási szabályokat,
segítséget nyújtson a munkatársak számára ezek betartásához,
tájékoztassa a nyilvánosságot a munkatársaktól elvárható magatartásról,
védje az Egyesület munkatársait a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől, az
önkényes munkáltatói intézkedésektől és a megalapozatlan felelősségre vonástól.
A munkatársak feladataikat

• ELKÖTELEZETTEN,
• döntéseik, nyilatkozataik és cselekedeteik súlyának tudatában FELELŐSEN,
• a legjobb tudásuk szerint SZAKSZERŰEN,
• a rá bízott erőforrások kezelésében HATÉKONYAN,
• döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben TISZTESSÉGESEN,
• megjelenésükben és magaviseletükben MÉLTÓSÁGGAL,
• az érintettek jogainak és érdekeinek tekintetében PÁRTATLANUL,
• a jog és az erkölcs szerint is IGAZSÁGOSAN,
• a valós körülmények mérlegelése alapján MÉLTÁNYOSAN,
• a közérdekű célok eszközeinek megválasztásában ARÁNYOSAN,
• az érintettek jogait és jogos érdekeit VÉDVE,
• emberekre vagy azok csoportjaira vonatkozó ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTESEN,
• vezetőik és az állampolgárok számára ÁTLÁTHATÓAN,
• minden jóhiszemű érintettel EGYÜTTMŰKÖDVE
kötelesek ellátni.
Az Egyesület vezetői a 2. pontban foglaltakon túlmenően kötelesek feladataikat:
• a munkatársaiktól elvárt magatartásban PÉLDAMUTATÓAN,
• feladataik elvégzésében a munkatársakat TÁMOGATVA,
• jogi és morális kötelességeik teljesítését a munkatársaktól következetesen SZÁMON
KÉRVE,
• vezetői döntéseikben SZAKMAI SZEMPONTOKAT ÉRVÉNYESÍTVE
teljesíteni.

3.

I.

Etikai követelmények

1. A visszaélések bejelentése
Ha a munkatárs jogellenes, hivatásetikával vagy a szakmaisággal alapvetően ellenkező, vagy
olyan utasítást kap, amely visszaéléshez vezethet, akkor erre, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően felhívja az utasítás kiadójának figyelmét. Ha ő az utasítást változatlanul fenntartja,
a visszaélés kockázatát – amennyiben erre a munkatársat jogszabály kötelezi – írásban kell
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bejelenteni a közvetlen felettes felé. Az arra feljogosítottól kapott utasításokat – ha jogszabály
alapján nem kell megtagadni azok végrehajtását, az utasítás adójának az utasítás
jogszerűtlenségére, vagy etikai kódexszel való ütközésére való figyelmeztetését követően –
akkor is végre kell hajtani, ha azokat, mint visszaéléseket vagy visszaélési kockázatot jelentőket
egyébként be kell jelenteni.
Ha egy munkatárs azt tapasztalja, hogy egy másik munkatárs megsértette a jogszabályokban
foglalt követelményeket, ezt – amennyiben erre jogszabály kötelezi – be kell jelenteni a
közvetlen felettes vagy a jogszabályban kijelölt szerv vagy személy felé.
A munkatársaknak a tudomásukra jutott bűncselekményekre és más súlyosan jogellenes
cselekményekre vonatkozó bizonyítékokról, tényekről és gyanúkról – jogszabály ellenkező
rendelkezése hiányában a szolgálati út betartásával, közvetlen felettese útján – tájékoztatniuk
kell az illetékes hatóságokat, szerveket.
A munkatársak a jogszabályokban foglalt bejelentési kötelezettségeiket megfontoltan és
felelősen, az érintettek emberi méltóságát és a vezetői tekintélyt tiszteletben tartva teljesítik.
A munkatársak a tőlük telhető módon biztosítják, hogy a visszaélést, vagy annak kockázatát
jóhiszeműen, az etikai kódexszel és a jogszabályokkal összhangban a bejelentő személyt a
bejelentése miatt semmiféle hátrány ne érhesse. Támogatják és biztatják munkatársaikat a
visszaélések és kockázatok jóhiszemű bejelentésében, különösen, ha vezetői szerepet töltenek
be hozzájuk képest.
2. Az elfogulatlanság megőrzése
Elfogultságnak tekintendő minden olyan helyzet, amikor személyes érdekek, vagy a magyar
államszervezeten kívüli szervezetekhez való lojalitás akadályozzák, vagy akadályozhatják a
részrehajlás nélküli, jogszerű, etikus és szakszerű munkát.
Elfogultsághoz vezető személyes érdeknek tekintendők mind a munkatársak számára, mind a
családjukra, rokonaikra, valamint minden más hozzátartozóikra, barátaikra és azok
hozzátartozóira, továbbá a politikai, gazdasági vagy más érdekszövetségben lévő személyekre
és szervezetekre vonatkozó előny és hátrány.
A munkatársaknak különösen tartózkodniuk kell családtagjaik, rokonaik, egyéb hozzátartozóik,
barátaik, azok hozzátartozói és politikai, gazdasági vagy egyéb szövetségeseik állami
szerveknél történő alkalmazásának kijárásától vagy kikényszerítésétől.
Ha más még nem, de a munkatárs már felismerte, hogy valamely ügyben elfogultságba került
vagy kerülhet, akkor
• a lehető legnagyobb körültekintéssel számba vesz minden tényleges vagy lehetséges
elfogultsági okot,
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•
•

igyekszik az elfogultsági okot elhárítani,
haladéktalanul tájékoztatja felettes vezetőjét és a szervezetben erre a feladatra kijelölt
személyt az őt érintő elfogultsági körülményekről,
elfogad minden olyan jogszerű vezetői döntést, amely az elfogultság kiküszöbölésére
irányul.

Kérésre is, a munkatársaknak egyértelműen nyilatkozniuk kell arról, hogy érintik-e őket
elfogultsági körülmények, és nem tekintik zaklatásnak az erre vonatkozó jogszerű kéréseket és
utasításokat. Új munkakörbe kerülésük előtt még az erre vonatkozó okirat aláírása előtt
megszüntetik az esetleg felmerülő elfogultsági körülményeiket.
Ha olyan feladat ellátásával bíznak meg egy munkatársat, amelyben valószínűsíthető, hogy
személyes érdekei befolyásolhatják munkája ellátását, a feladat teljesítésének megkezdése előtt,
valamint az ez ügyben jelentőséggel bíró körülmények változását követően haladéktalanul
köteles bejelenti ezt, a feladatot kiosztó személy számára a közvetlen munkahelyi vezető
egyidejű tájékoztatásával.
3. A munkával összeegyeztethetetlen tevékenységektől való tartózkodás
A munkatársaknak különös gondot kell fordítaniuk arra, hogy a Társaságnál végzett munkájuk
teljes időtartama alatt maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályokban előírt
összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeiknek.
A munkatársak nem folytathatnak semmilyen más, akár kereső, akár nem kereső tevékenységet,
nem tölthetnek be olyan tisztséget, beosztást, foglalkozást, amely – jogszabályok vagy a
Társaság belső szabályzatai alapján – összeegyeztethetetlen a Társaságban folytatott munkával,
vagy veszélyezteti annak jogszerű és etikus ellátását.
A munkán kívüli kereső tevékenységről – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően –
előzetesen tájékoztatni szükséges a felettest, valamint – amennyiben ezt jogszabály, belső
szabályzat vagy a munkaszerződés előírja, a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
Az egyéb szerzői jogi vagy szellemi tevékenységek (pl. előadások tartása, tanulmány írása)
tekintetében is gondosan ügyelni kell arra, hogy ne kerüljenek elfogadásra a munkatárs által
olyan felkérések, amelyek alapján bárki is a meghívó vagy felkérő fél lekötelezettjének
tekinthető.

4. Mások befolyásának elkerülése
Minden olyan helyzetet el kell kerülni, amely alkalmas vagy alkalmassá válhat arra, hogy bárki
fenyegetéssel, vagy bármely ellenszolgáltatással, előny ígéretével vagy biztosításával, jogtalan
előny nyújtására késztesse a munkatársat. Sem magánéletünkben, sem esetleges politikai
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jellegű kapcsolataikban a munkatársak nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely alkalmas
lehetne arra, hogy mások jogtalanul befolyásolják őket.

5. A munkahelyi helyzettel való visszaélés elkerülése
Senkinek semmiféle olyan előnyt nem lehet nyújtani, amely a hivatással vagy munkahellyel
összefüggésbe hozható, kivéve, ha erre jogszabály felhatalmazást ad.

6. A köz és mások adataival való visszaélés elkerülése
A munkatársaknak minden tőlük telhetőt meg kell tenni a tudomásukra jutott adatok
biztonságának és – a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kivételével –
bizalmasságának megőrzése érdekében. Más számára adatok csak a vonatkozó jogszabályok és
munkahelyi előírások betartásával adhatók át.
Nem lehet betekinteni bizalmas adatokba, kivéve, ha erre a munkatársnak joga és feladatainak
ellátásához szüksége van, és tartózkodni kell az adatoknak az adatkezelés céljával ellentétes
felhasználásától.
Sem a munkahelyen, sem azon kívül nem terjeszthetők olyan információk, amelyekről okkal
feltételezhetők, hogy azok tévesek vagy pontatlanok. Nem tartható vissza közérdekű vagy
közérdekből nyilvános információ.
A munka során szerzett bizalmas vagy mások számára hozzá nem férhető információk nem
használhatók fel a munkatársak saját anyagi vagy más haszonszerzésük céljára.
Az adatok jogszabályok szerinti védetté (pl.: szigorúan titkossá, titkossá, bizalmassá,
korlátozott terjesztésűvé) minősítésének eszközét csak akkor lehet alkalmazni, ha a közjó
szempontjából valamely, a közpénzek felhasználására vagy a közhatalom gyakorlására
vonatkozó információk nyilvánosságához fűződő érdeknél súlyosabb érdek fűződik az adatok
bizalmas kezeléséhez, és az a hozzáférhetőség kisebb fokú korlátozásával nem valósítható meg.
7. A munkahelyi és közforrások felelős felhasználása
Különös gondot szükséges fordítani arra, hogy az irodai eszközöket, berendezéseket (írószer,
papír, fénymásoló, nyomtató, számítógép, telefon stb.) magáncélra még indokolt és jóváhagyott
esetben is csak a lehető legkisebb mértékben használják fel a munkatársak. Az otthoni
munkavégzést is szolgáló, magánhasználatot is lehetővé tevő eszközök (mobiltelefon, laptop,
táblagép stb.) használatában is gondosan és takarékosan kell eljárni.
Munkaidőben tartózkodni szükséges az esetleges további munkavégzésre irányuló
jogviszonyok javára, érdekében végzett tevékenységektől.
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8. Vezetői szerepben fokozott felelősségvállalás
Más munkatársak irányításáért vagy ellenőrzéséért történő felelősségvállalás esetén ezt a
tevékenységet a Társaság célkitűzéseivel és az arra vonatkozó jogszabályokkal, valamint
hivatásetikai és szakmai követelményekkel összhangban kell végezni. Meg kell tenni minden
elvárható intézkedést, hogy a munkatársak munkája e célkitűzéseknek és követelményeknek
megfeleljen, és a mulasztások és visszaélések időben megelőzhetőek legyenek.
Más munkatársak irányításáért vagy ellenőrzéséért történő felelősségvállalás esetén minden
lehetségest meg kell tenni a munkatársak munkájával kapcsolatos szabálytalanságok
megelőzése, valamint a felmerülő szervezeti integritási és korrupciós kockázatok csökkentése
érdekében. Ennek megfelelően kiegyensúlyozottan alkalmazni szükséges a tájékoztatás, a
figyelemfelhívás, a meggyőzés, a tanácsadás, a példaadás, az elismerés, a munka megfelelő
ellátásához szükséges képzések biztosítása, a munka folyamatos figyelemmel kísérése, a
kontrollrendszerek kialakítása és működtetése, a személyi kockázatot jelentő feladatokkal más
munkatárs megbízása, a vonatkozó szabályok betartatása, valamint a szabálysértések
kivizsgálása és szankcionálása eszközeit.

9. Munkahely váltás esetén is tisztességesen kell eljárni
A hivatást és a munkahelyet nem lehet felhasználni más állás, munka vagy tisztség
megszerzéséhez.
Ha a munkatárs más munkahelyen való elhelyezkedésre vonatkozó tárgyalásokat folytat, erről
tájékoztatja felettesét, kivéve, ha alapos oka van feltételezni, hogy emiatt jogtalan hátrány érné.
Ha egy munkatárs jelzi más munkatárs számára, hogy más munkahelyen való elhelyezkedésre
vonatkozó tárgyalásokat folytat, tartózkodni kell mindenféle hátrány okozásától, különösen
elbocsátásának erre tekintettel való kezdeményezésétől, kivéve azokat a feltétlenül szükséges
jogszerű biztonsági intézkedéseket, amelyek az ügyek befolyásmentes intézésének
biztosításához szükségesek.

10. Felelősségvállalás
A munkatársak felelősek azért, hogy elsajátítsák az etikai kódex tartalmát, és minden tőlük
telhetőt megtegyenek az etikai kódex betartása érdekében. Amennyiben valamely ügyben
kétségük támadna azzal kapcsolatban, hogy az etikai kódexből milyen magatartás következik,
tanácsot és segítséget kérhetnek az Etikai Bizottság tagjaitól.
Gondoskodni kell arról, hogy az új munkatársak megismerhessék az etikai kódexben rögzített
elveket és rendelkezéseket. Vezetői szerepben a munkatársaktól szükséges elvárni és számon
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kérni az etikai kódexben foglalt elvek és rendelkezések betartását, és a konkrét rendelkezések
megszegése esetén etikai eljárást szükséges kezdeményezni.

II.

Záró rendelkezések

1.

Jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyesület foglalkoztatási jogviszonyban álló
személyekre.

2.

Az Etikai Kódexet három év múlva, majd azt követően öt évenként kell felülvizsgálni.

1. számú melléklet
Az értékekből következő hivatás etikai követelményei
A Társaság valamennyi munkatársára vonatkozó követelmények:
ELKÖTELEZETTSÉG
A feladatok köz érdekének történő előmozdítása iránti ELKÖTELEZETTSÉG, azaz
• azonosulás a köz érdekének előmozdításával, és a vezetők által ennek érdekében
meghatározott szervezeti célokkal.
FELELŐSSÉG
A feladatoknak a döntések, nyilatkozatok és cselekedetek súlyának tudatában történő
FELELŐS teljesítése, azaz
• a munka megfelelő komolysággal és odaadással végzése, tekintettel arra, hogy a
munkavégzés mások sorsára jelentős befolyást gyakorol,
• a döntések és a feladatok ellátása azok belátható társadalmi, gazdasági és környezeti
következményeinek figyelembe vételével,
• folyamatos törekvés a munka színvonalának javítására.
SZAKSZERŰSÉG
A feladatok legjobb tudás szerinti SZAKSZERŰ teljesítése, azaz
• a jogi és morális követelmények betartásán túl a szaktudás megfelelő alkalmazásáért és
a közérdekű célok, a szakma szabályainak megfelelő megvalósításáért történő
felelősségvállalás,
• a szakmai ismeretek és tudás folyamatos karbantartása és fejlesztése, a tapasztalatok
átadásával a munkatársak szakmai fejlődésének támogatása,
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•

a szervezetben felhalmozódott tudás közvagyon fontos részének tekintése annak
megőrzése, gyarapítása.

HATÉKONYSÁG
A feladatok HATÉKONY teljesítése az erőforrások kezelésében, azaz
• takarékos bánásmód az emberi, társadalmi, gazdasági vagy környezeti erőforrással,
amely felhasználására a munkavégzés közvetve vagy közvetlenül hatást gyakorolhat,
• törekvés arra, hogy a felhasznált erőforrások a köz érdekében a lehető legjobban
hasznosuljanak.
TISZTESSÉGESSÉG
A feladatoknak a döntésekben, nyilatkozatokban és cselekedetekben TISZTESSÉGES
teljesítése, azaz
• a munkahelyen és azon kívül is a vonatkozó jogi és morális követelmények példamutató
módon történő betartása,
• a jogi és morális követelmények megsértőivel szembeni elutasítás,
• minden olyan helyzet elkerülése, amely illetéktelen befolyás alá kerüléshez vezethetne.
MÉLTÓSÁG
A feladatoknak a megjelenésben és magaviseletben MÉLTÓSÁGGAL teljesítése, azaz
• a munkahelyen olyan módon történő öltözködés, viselkedés és beszélgetés, hogy az
erősítse a munkahely megbecsültségét, és ezáltal javítsa annak feladat ellátási
képességét,
• a munkahelyen kívül is - a szélsőségeket kerülve – olyan viselkedés, amely erősíti az
állami szervekbe és azok munkatársaiba vetett bizalmat.
PÁRTATLANSÁG
A feladatoknak az érintettek jogainak és érdekeinek tekintetében PÁRTATLAN teljesítése,
azaz
• jogszabályi és morális követelményeknek megfelelő, tényeken és bizonyítékokon
alapuló – személyes, politikai rokon- vagy ellenszenvek és magánérdektől független –
eljárás,
• a munkahely fel nem használása politikai vagy egyéb előnyszerzésre, tartózkodás
minden olyan, különösen politikai tevékenységtől vagy állásfoglalástól, amely kétséget
ébreszthetne a részrehajlástól mentes és etikus munkavégzés iránt,
• az érdekképviseleti vagy társadalmi szervezetben való tevékenység munkahelyi
tevékenységtől egyértelmű elkülönítése, azon helyzetek elkerülése, amelyekben, azonos
témában más-más oldalon történik a szervezet képviselete,
• olyan társadalmi vagy politikai szervezetbe belépés tilalma, amely jogszabályokkal
vagy az alkotmányossággal ellentétes tevékenységet folytat, illetve olyan szervezethez
csatlakozás tilalma, amely a munkára vonatkozó jogszabályi és hivatásetikai
kötelességekkel összeegyeztethetetlen kötelezettségvállalást eredményez.
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IGAZSÁGOSSÁG
A feladatoknak a jog és az erkölcs szerint is IGAZSÁGOS teljesítése, azaz
• a jogszabályok adta keretek között a jogszabályok eredeti céljainak és erkölcsileg is
helyes jogalkalmazásnak a biztosítása.
MÉLTÁNYOSSÁG
A feladatoknak a valós körülmények mérlegelése alapján MÉLTÁNYOS teljesítése, azaz
• a jogszabályok adta keretek között olyan döntéshozatal, amely – a legjobb szaktudás
szerint felmért – valós körülményeken , a józan ész és az emberiesség alapján történik.
ARÁNYOSSÁG
A feladatoknak a közérdekű célok eszközeinek megválasztásában ARÁNYOS teljesítése, azaz
• az Alaptörvénnyel összhangban adott célok megvalósítása során olyan eszközök
megválasztása, amelyek indokoltak az adott célok megvalósításához, de sem a köz, sem
pedig mások számára nem okoznak indokolatlan terheket vagy károkat.
VÉDELEM
A feladatoknak az érintettek jogait és jogos érdekeit VÉDVE teljesítése, azaz
• az érintettek jogainak tiszteletben tartása és védelme abban az esetben is, ha azok
nehezítik a köz érdekét szolgáló célok megvalósítását,
• a köz érdekének érvényesítése során, annak csorbítása nélkül, az érintettek jogos
érdekeinek érvényesítésére törekvés.
ELŐÍTÉLET-MENTESSÉG
A feladatok emberekre vagy azok csoportjaira vonatkozó ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES
teljesítése, azaz
• a személyekkel kapcsolatos magatartás és döntések jóhiszemű, az érintett cselekedetei
alapján történő kialakítása, az érintettre vagy a csoportjára vonatkozó benyomástól és
esetleg már meglévő nézetektől mentesen,
• egyenlő bánásmód tanúsítása az ügyfelekkel, munkahelyi kötelességek teljesítése során
a munkatársakkal, továbbá – magánjellegű személyes kapcsolatokon kívül –
mindenkivel szemben.
ÁTLÁTHATÓSÁG
A feladatoknak a vezetők és az állampolgárok számára ÁTLÁTHATÓ módon történő
teljesítése, azaz
• a munkavégzés során megfelelő dokumentáltság, a vezetők számára a munkavégzés
könnyű áttekinthetősége, követhetősége, valamint a munkatársak számára a
munkavégzés módja a munkájukat segítő mértékben megismerhető legyen,
• az állampolgárok részére a munkával kapcsolatos közérdekű és közérdekből nyilvános
adatokhoz a lehető legegyszerűbben, ingyenesen és egyenlő feltételekkel történő
hozzájuttatása.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS
A feladatoknak minden jóhiszemű érintettel EGYÜTTMŰKÖDVE történő teljesítése, azaz
• a jogszabályok adta lehetőségeken belül a lehető legszorosabb együttműködés
kialakítása más munkatársakkal és állami szervekkel, a közérdek hatékonyabb és
eredményesebb érvényesítése és szolgálata érdekében – ha a feladat jellege ezt nem
zárja ki – a közvetlenül érintettekkel együttműködve,
• szakpolitikai, szabályozási és program-végrehajtási döntések előkészítése során – ha –
ha ezt az ügy jellege nem zárja ki – érdemi párbeszéd folytatása minden olyan társadalmi
csoport képviselőivel, amelyekre a munka jelentős hatással lehet,
• feladatellátás során külső munkakapcsolatokkal, ügyfelekkel nyílt kommunikáció,
döntések, cselekedetek - kivéve ha az titoktartási kötelezettséget sértene - a szükséges
mértékben történő indoklása, a felmerült szakmai és személyes konfliktusok konstruktív
rendezésére történő törekvés.
A Társaság SZMSZ-e szerinti vezetőkre vonatkozó további követelmények
PÉLDAMUTATÁS
Vezetői pozíció betöltése esetén a feladatoknak a munkatársaktól elvártaknak megfelelően
PÉLDAMUTATÓ teljesítése, azaz
• a munkatársakkal szemben érvényesített jogi és morális követelményeknek
fokozottabban történő megfelelés,
• a munkatársak jogi és morális követelményeknek megfelelő magatartásának mindennél
inkább személyes példamutatással biztosítása,
• vezetői felelősségünkből fakadó sajátos kötelességek olyan módon teljesítése, hogy az
a felelősségvállalás, a kötelességteljesítés és az emberségesség példája legyen azok
számára is, akiket ugyanilyen kötelezettségek nem terhelnek.

TÁMOGATÁS
Vezetői pozíció betöltése esetén a feladatok elvégzésében munkatársaikat TÁMOGATVA
teljesítik feladataikat, azaz
• munkatársait ellátja a hatékony munkavégzéshez szükséges információkkal, és világos,
megvalósítható célokat tűz ki eléjük,
• elismeri munkatársainak teljesítményeit, biztatja őket teljesítményük, készségeik és
szaktudásuk fejlesztésére, és a tőle telhető módon biztosítja az ehhez szükséges
feltételeket,
• megvédi munkatársait minden olyan jogtalan vagy etikátlan támadástól, amely
munkájuk miatt éri őket.

SZÁMONKÉRÉS
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Vezetői pozíció betöltése esetén jogi és morális kötelességeiket munkatársaitól következetesen
SZÁMON KÉRVE teljesíti feladatait, azaz
• munkatársai számára szóban és írásban is nyilvánvalóvá teszi, hogy jogi és morális
kötelességeikkel kapcsolatban milyen magatartást vár el tőlük,
• munkatársai jogi és morális kötelességeiknek való megfelelését a rendelkezésére álló
jogszerű és etikus eszközökkel rendszeresen ellenőrzi,
• a jogi és morális kötelességeiket megszegő munkatársakkal szemben részrehajlás
nélkül, elvszerűen és következetesen érvényesíti a kötelességszegés indokolt és arányos
szankcióit.

SZAKMAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Vezetői pozíció betöltése esetén feladatait vezetői döntéseiben SZAKMAI SZEMPONTOKAT
ÉRVÉNYESÍTVE teljesíti, azaz
• munkatársait érintő döntéseket kizárólag szakmai szempontból jelentőséggel bíró
szempontok alapján hozza meg, és nem érvényesít politikai vagy önkényes
szempontokat,
• a felettes vezetői döntéseinek meghozatalát a végrehajthatóság és célravezetőség
biztosítása érdekben szakmai szempontok képviseletével támogatja,
• a felettes vezetői által kijelölt feladatok végrehajtása és a kitűzött célok elérése
érdekében meghozandó saját döntéseiben kizárólag szakmai szempontokat érvényesít,
a kapott feladatok és a kitűzött célok felülbírálása és veszélyeztetése nélkül.
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