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Az EGSZB szilárdan
elkötelezett a magas szintű etikai 
normák és a korszerű, átlátható 

munkamódszerek iránt. A tagokra 
vonatkozó új magatartási kódex 

az első határozott mérföldkő 
munkamódszereink megreformálására 

és megszilárdítására irányuló 
erőfeszítéseinkben. El szeretném érni, 

hogy minden alkalmazottunk és
minden tagunk büszke legyen arra,

hogy az EGSZB-nél dolgozik.
Christa Schweng,
az EGSZB elnöke

Az EGSZB-nél végzett munkánkra 
vonatkozó iránymutatásokat a 

magatartási kódex rögzíti. Ennek 
alapja az Európai Unió Alapjogi 

Chartája. Alapvető, hogy mindenkit 
megillet az emberi méltósághoz 

való jog, munkavégzés közben is. 
Kötelességünk, hogy az EGSZB-ben 

érvényre juttassuk ezeket az elveket 
és elejét vegyük a zaklatásnak.

 Christian Bäumler,
az eljárási szabályzati

bizottság elnöke

Nagyobb egyértelműség, jobb pénzügyi átláthatóság, a zaklatás megelőzése és a szabályok 
megsértésének szigorúbb szankcionálása. 2021. január 28-án az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) tagjai megszavazták magatartási kódexük átfogó módosítását. Ez az első 
mérföldkő az EGSZB reformjában, amelyet az EGSZB új vezetése kíván véghez vinni.

Eljárási szabályzat és az EGSZB tagjaira vonatkozó magatartási kódex:
https://www.eesc.europa.eu/hu/about/eljarasi-szabalyzat-es-az-egszb-tagjaira-vonatkozo-magatartasi-kodex

https://www.eesc.europa.eu/hu/about/eljarasi-szabalyzat-es-az-egszb-tagjaira-vonatkozo-magatartasi-kodex
https://www.eesc.europa.eu/hu/about/eljarasi-szabalyzat-es-az-egszb-tagjaira-vonatkozo-magatartasi-kodex
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Tisztelet és méltóság
az EGSZB-nél
Az EGSZB tagjaira vonatkozó
magatartási kódex

E kiadvány célja, hogy tájékoztatást nyújtson az új magatartási kódexről, illetve 
ötletekkel és iránymutatással szolgáljon az EGSZB-nél alkalmazandó munkahelyi tisztelet 
és méltóság kapcsán.

Az EGSZB-nél mindegyikünk  más-más szektorból, iparágból, közigazgatási szervtől 
és országból érkezett. Eltérő szokásaink vannak, különböző nyelveket, gesztusokat és 
kifejezéseket használunk. Egy kifejezés vagy megnyilvánulás az egyik országban teljesen 
megszokott lehet, míg máshol ellenérzést válthat ki.

Ez a kiadvány a tagok, küldöttek, póttagok és szakértők egymás közötti, valamint 
az EGSZB adminisztrációjával való interakciójával foglalkozik.

Ezt az útmutatót az Emberi Erőforrások és Pénzügyek Igazgatósága és a főtitkárság 
közösen állította össze a tagok számára.
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Az Európai Unió és a jó közigazgatás érdekeit szolgáló etikai és feddhetetlenségi elvek

Függetlenség

Tárgyilagosság

Pártatlanság

Lojalitás

Körültekintés és 
méltóság

Tisztelet és 
kollegialitás

Elszámoltathatóság 
és átláthatóság

Titoktartás
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Etikai elvek és 
feddhetetlenség
Mindannyian képviseljük az EGSZB-t, és 
szerepünk van imázsának és hírnevének 
alakításában. 
MILYEN SZEREP HÁRUL AZ EGSZB TAGJAIRA?
Az EGSZB-t az EU összes tagállamából érkező tagok és CCMI-küldöttek alkotják, akiket ötéves 
megújítható mandátummal neveznek ki. Az etikai elvekre és feddhetetlenségre vonatkozó 
szabályok a tagokra, a küldöttekre, a póttagokra és a szakértőkre egyaránt vonatkoznak.

A munkaadók, a szakszervezetek, valamint a társadalmi, szakmai, gazdasági, kulturális és 
környezetvédelmi szervezetek képviselői valamennyien a szervezett európai civil társadalmat 
reprezentálják. Elsődleges feladatuk, hogy tanácsokkal lássák el az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és az Európai Bizottságot.

Ezt a munkájukat az EGSZB főtitkársága támogatja. Az EGSZB személyzetét szerte Európából 
származó polgárok alkotják. A tagok és az alkalmazottak a mindennapokban is az EGSZB-t 
képviselik, és közös feladatuk annak biztosítása, hogy hírneve kiváló legyen.

Mindenki, aki az EGSZB-nél dolgozik, jogosan 
számíthat arra, hogy professzionális, 
méltóság- és tiszteletteljes elbánásban 
részesül.

A zaklatásmentes 
munkakörnyezet 
kulcseleme a megelőzés.
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HOGYAN ELŐZHETŐ MEG A ZAKLATÁS?
A munkahelyi méltóság tiszteletben tartása a kiegyensúlyozott munkakapcsolat alapja. 
Az EGSZB-nél dolgozó valamennyi ember felbecsülhetetlen értékű erőforrás, és tudásával, 
szakértelmével és elkötelezettségével hozzájárul az intézmény hatékony működéséhez. 
Véleménykülönbségek esetén, különösen stresszes időszakokban és feszültségek idején, a 
munkahelyi méltóság tiszteletben tartásának kultúrája kulcsfontosságú a jó és konstruktív 
kapcsolatok megőrzéséhez. Az EGSZB belső szabályaival és adminisztratív kultúrájával való 
megismerkedést a tisztelet és a méltóság témájában nyújtott képzések segítik.

Lássunk néhány tippet arra, hogy miként kerülhető el a helytelen magatartás, a konfliktus és a 
zaklatás!

Az alábbi elvek  általánosan alkalmazandók, akárhol és akárkivel dolgozik is együtt:

A párbeszéd és a nyílt kommunikáció számos félreértést megelőzhet. 

A többi taggal és az EGSZB munkatársaival mindig illemtudó, udvarias hangon 
beszéljen. Az, hogy a társalgások mennyire közvetlen hangnemben folynak, 
kulturális szokások függvénye lehet.

Soha ne használjon durva vagy sértő nyelvezetet. Ne kiabáljon a többi taggal 
és a munkatársakkal. Ez minden esetben sértő. Ne feledje, hogy a vulgáris és a 
szexista nyelvhasználat szintén olyasmi, ami semmilyen körülmények között nem 
fogadható el. A másokkal való interakciót minden esetben a legjobb a kölcsönös 
tiszteletre alapozni.
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Ne tegyen negatív megjegyzéseket mások fizikai megjelenésével 
kapcsolatban.

A munkatársakat egyértelmű és következetes módon tájékoztassa arról, hogy 
miként szeretné megszervezni a munkát, milyen célokat kíván elérni és milyen 
hozzájárulást vár tőlük. Ne adjon olyan feladatokat a személyzetnek, amelyek kívül 
esnek az EGSZB munkájának hatókörén.

Fontos, hogy adjon visszajelzést. Eközben azonban mindig tartsa szem előtt az 
adott helyzetet és azt, hogy ki előtt beszél. Mielőtt konstruktív visszajelzést adna, 
mindig ellenőrizze, hogy helyes információkra alapozza-e azt.

Az üléseket a rendes munkaidő tiszteletben tartásával szervezze.

Ha egy másik tag vagy valamely munkatárs jelzi, hogy sértőnek vagy helytelennek 
tartja az Ön magatartását, vegye komolyan a visszajelzést. A konkrét megoldási 
javaslatokat eredményező aktív kommunikáció mindig célravezetőbb, mint ha 
engednénk, hogy a helyzet kicsússzon a kezünkből és elmérgesedjen.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy a tagok vagy a személyzet körében valaki nem 
megfelelő magatartást tanúsít – legyen az például szexista vicc, valamilyen vulgáris 
megnyilvánulás, sértés vagy leereszkedő gesztus (a nemverbális kommunikáció is 
lehet nagyon helytelen) –, juttassa kifejezésre egyet nem értését.
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MUNKAHELYI ZAKLATÁS:
MIT ÉRTÜNK PONTOSAN ZAKLATÁS ALATT?
Pszichológiai zaklatás

„»Pszichológiai zaklatás«: bármely olyan helytelen magatartás, amely egy időszak során 
ismétlődően vagy rendszeresen előfordul, és olyan fizikai magatartást (testbeszédet), 
szóbeli vagy írott nyelvhasználatot, gesztusokat vagy más cselekvéseket tartalmaz, amelyek 
szándékosak, és alkalmasak arra, hogy bármely másik személy személyiségét, méltóságát, 
fizikai vagy pszichológiai integritását aláássák.”

(személyzeti szabályzat, 12a. cikk)
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A pszichológiai zaklatás minden esetben tartós, ismétlődő cselekvéseket foglal magában, 
és az áldozat pszichológiai, illetve akár fizikai állapotára is komoly hatással van.

A pszichológiai zaklatás néhány példája:

Goromba vagy lekezelő megjegyzések; megfélemlítés, bántó kommentárok

Ellenségeskedés, nyomásgyakorlás, a kommunikáció vagy a párbeszéd 
megtagadása

A személyes vagy szakmai készségekre vonatkozó sértő megjegyzések

A munkához való hozzájárulás és az elért eredmények lekicsinylése

Egy adott személy elszigetelése, elutasítása vagy megalázása

Irreális célok kitűzése a munka terén vagy egy adott személy kirekesztése 
a munkából; az adott személy munkaköri leírásának nem megfelelő feladatok 
kiosztása

A hierarchiából adódó hatáskörökkel való bármiféle visszaélés
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A szexuális zaklatás többek között abban tér el a pszichológiai zaklatástól, hogy nem feltétlenül 
ismétlődő vagy tartós jellegű. Egyetlen megnyilvánulása is elegendő ahhoz, hogy zaklatásnak 
minősüljön.

A szexuális zaklatás néhány példája:

Valamiféle ellentételezés ígérete szexuális szolgáltatásért cserébe

A randevú mindaddig nem minősül zaklatásnak, ameddig kölcsönös beleegyezésen 
alapul és nem tolakodó vagy sértő. A beleegyezést szabad akaratból kell kifejezésre 
juttatni, és nem a hierarchián alapuló hatáskörökkel vagy bármilyen más 
befolyásoló tényezővel való visszaélés hatására.

Ismételt vagy eltúlzott bókok egy munkatárs megjelenése kapcsán

Kéretlen fizikai kontaktus, dörgölőzés, csipkedés, szándékos kéretlen csók, 
illetve nem megfelelő vagy túl szoros ölelés

Nyers és obszcén nyelvezet és gesztusok

Durva vagy ráutaló megjegyzések, vagy szexuális utalások

Kukkolás vagy magamutogatás

SEXUALHARASSMENT

Szexuális zaklatás

„»Szexuális zaklatás«: olyan, szexuális magatartás, amely azon személy számára, akire 
irányul, nem kívánatos, és amelynek célja vagy hatása az említett személy megsértése, illetve 
megfélemlítő, ellenséges, bántó vagy zavarba ejtő közeg megteremtése. A szexuális zaklatást 
nemen alapuló megkülönböztetésként kell kezelni.”

(személyzeti szabályzat, 12a. cikk)
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A zaklatás megelőzése:

A tagoknak tartózkodniuk kell a zaklatás minden formájától úgy az EGSZB-n belül, 
mint azon kívül, az üléseket, a kiküldetéseket és a konferenciákat is ideértve.

A tagoknak ismerniük kell a konfliktusok és a zaklatás eseteinek kezelését szolgáló 
folyamatokat és együtt kell működniük azok lebonyolításában.

Arra biztatjuk a tagokat, hogy vegyenek részt az EGSZB képzési osztálya által e 
témában kínált képzéseken.
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Mi nem minősül zaklatásnak?

Önmagában nem jelent zaklatást az olyan nem megfelelő, nem szándékos vagy helytelen 
magatartás, amely mindössze egyszer fordul elő. Az ilyen magatartás által a munkakörnyezetre 
kifejtett hatásokat azonban nem szabad alulbecsülni. Beszéljen nyíltan a történtekről. Szexuális 
töltetű cselekmény egyszeri előfordulás esetén is szexuális zaklatásnak tekinthető.

Mit jelent a nem megfelelő magatartás?

Indokolatlanul helytelen magatartás és viselkedés, amely jogosan értelmezhető 
lealacsonyítónak vagy sértőnek. A tartósan vagy ismétlődően nem megfelelő magatartás 
a zaklatás egyik formájává válhat.

A nem megfelelő magatartás néhány példája:

Kiabálás

Káromkodás

Ajtócsapkodás

Asztalcsapkodás

Mit jelent a munkahelyi konfliktus?

Munkahelyi konfliktus a munkakapcsolattal összefüggésben felmerülő bármely személyes 
konfliktus, akkor is, ha kihelyezett ülések, kiküldetések vagy szakmai kontextusban megrendezett 
egyéb események során alakul ki.

A konfliktus általában egy időben jól körülhatárolható esemény, és két vagy több ember közötti 
nézeteltérést jelent, amelynek során valamennyi fél csak a saját álláspontját védi. A konfliktus 
nem szükségszerűen feltételez alárendeltségi viszonyt, hierarchiából fakadó hatásköröket vagy 
befolyást.

A legtöbb esetben a munkahelyi konfliktus az érintett személyek közötti párbeszéd segítségével 
megoldható. El kell ugyanis oszlatni a félreértéseket annak érdekében, hogy megelőzzük egy 
olyan ördögi kör kialakulását, amely pszichológiai zaklatáshoz vezethet.

A TISZTELET
MINDEN

KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
JÁR ÉS AZ ELVÁRT 

MAGATARTÁS
RÉSZE
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AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MEGELŐZÉSE
Az új magatartási kódex számos jelentős változást vezet be. A két legfontosabb új elemet 
az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a teljes 
átláthatóságra és a pénzügyi érdekeltségek bejelentésére vonatkozó kötelezettség szigorítása 
jelenti. Ezek az előírások biztosítják, hogy a tagok teljesen pártatlanul és függetlenül végezzék 
munkájukat.

Összeférhetetlenség

A tagoknak el kell kerülniük az összeférhetetlenség kialakulását. Nem lehetnek olyan személyes 
érdekeik, amelyek összeütközésbe kerülhetnek az Európai Unió érdekeivel, vagy helytelenül 
befolyásolhatják az EGSZB-nél végzett munkájukat.

Példák összeférhetetlenségre:

A személyes érdekek magukban foglalnak maguk a tagok, házastársuk, partnerük 
vagy közvetlen családtagjaik számára biztosított bármely lehetséges előnyt vagy 
lehetőséget. Itt nem feltétlenül pénzügyi jellegű vagy tulajdonhoz kapcsolódó 
érdekekről van szó.

Az EGSZB tagjai ilyen minőségükben nem fogadhatnak el utasításokat harmadik 
felektől, még munkáltatóiktól vagy az általuk képviselt szakmai szervezettől sem.

Összeférhetetlenség alakulhat ki az EGSZB-n belüli két, egymással össze nem 
egyeztethető funkció egy időben történő betöltésekor is.
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Hogyan előzhető meg az összeférhetetlenség?

Az összeférhetetlenség lehet valós, de lehet mások által összeférhetetlenségnek 
tartott helyzet is. Mindkét esetben megoldást kell találni. Ha a helyzet nem 
egyértelmű, először is bizalmas tanácsot lehet kérni az etikai bizottságtól.

Összeférhetetlenség esetén vagy véget kell vetni az ahhoz vezető külső 
tevékenységeknek, vagy pedig az EGSZB-n belüli felelősségi körök valamelyikéről 
vagy mindegyikéről kell lemondani.

Ha az összeférhetetlenség továbbra is fennáll, a problémáról az érintett tagnak 
írásban is jelentést kell tennie az elnöknek.

Pénzügyi átláthatóság

A tagok, küldöttek, póttagok és szakértők hivatalba lépésükkor nyilatkozatot nyújtanak be 
pénzügyi érdekeltségeikről. A nyilatkozatot minden év január 1-jéig meg kell újítani, illetve 
szükség esetén naprakésszé kell tenni. A nyilatkozatot az alábbi funkcionális e-mail-címre kell 
elküldeni: findec-eesc@eesc.europa.eu

Az érintettek mindaddig nem részesülhetnek juttatásokban vagy költségtérítésben, illetve nem 
láthatnak el hivatalos feladatot vagy tevékenységet az EGSZB-nél, ameddig nem nyújtották be a 
pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSE CSALÁS ÉS KÖTELESSÉGSZEGÉS 
ESETÉN
Az a tag, akinek esetleges csalás vagy korrupció esete, kötelességszegés, az etikai elvek 
megsértése vagy bármilyen illegális tevékenység a tudomására jut, köteles erről bejelentést 
tenni az EGSZB elnökének, illetve – amennyiben azt hasznosnak ítéli – közvetlenül az OLAF-nak.

A tagok kötelesek jelenteni az elnöknek vagy az OLAF-nak, amennyiben 
korrupciót (például költségtérítéshez hamis dokumentumok benyújtását) vagy 
kötelességszegést (például másokkal szembeni zaklatást) tapasztalnak.

Az ilyen eseteket bejelentő tagok visszaélést bejelentő személynek minősülnek. A 
visszaélést bejelentő személyek anonimitásuk megőrzése érdekében védelemben 
részesülnek, és szükség esetén személyre szabott támogatás is nyújtható 
számukra.

A bejelentést követő esetleges vizsgálat során a tagok kötelesek teljes mértékben 
együttműködni és a vizsgálathoz minden szükséges támogatást megadni.
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AZ ÚJ ETIKAI BIZOTTSÁG
Az etikai bizottság biztosítja a magatartási kódex betartását. A bizottság teljes körű autonómia, 
függetlenség és titoktartás mellett működik.

Az etikai bizottság működése

Az EGSZB tagjai és az EGSZB-nél dolgozók konzultálhatnak az etikai bizottsággal a 
magatartási kódexszel kapcsolatos bármely kérdésről, például panaszokról vagy a 
magatartási kódex állítólagos megsértésének eseteiről.

Az etikai bizottság tanácsot ad az EGSZB elnökének és Elnökségének a magatartási 
kódex rendelkezéseinek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban.

Ha panasz merül fel egy taggal szemben, akkor az érintett tagot felkérik, hogy 
szolgáltasson bizonyítékokat, majd pedig az etikai bizottság meghallgatja őt.

Szankciók

A kérdéses magatartás értékelésekor az adott esetben kiszabott szankciók súlyosságának 
arányban kell állnia a kötelességszegés súlyosságával és a tag által a hierarchiában betöltött 
pozícióval. A tag vizsgált magatartásától függően a szankció a következő intézkedések közül 
egyet vagy többet foglalhat magában:

ÍRÁSBELI 
FIGYELMEZTETÉS

JUTTATÁSOK IDEIGLENES 
MEGVONÁSA

AZ EGSZB 
TEVÉKENYSÉGEIBEN VALÓ 

RÉSZVÉTEL IDEIGLENES 
FELFÜGGESZTÉSE

Etikai bizottság:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx

A TAG IDEIGLENES 
FELFÜGGESZTÉSE AZ EGSZB-

BEN BETÖLTÖTT TISZTSÉGÉBŐL

A TANÁCS FELKÉRÉSE 
ARRA, HOGY A TAGOT 

ZÁRJA KI AZ EGSZB-BŐL

https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
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A fenti szankciókon kívül a következő kiegészítő intézkedések is alkalmazhatók:

A tag kötelezése arra, hogy intézkedjen helyzetének a szabályokkal való 
összhangba hozatala érdekében

A tag kötelezése arra, hogy személyesen bocsánatot kérjen (négyszemközt, egy 
meghatározott személytől vagy nyilvánosan, a plenáris ülésen)

A tag kötelezése arra, hogy helyreállítsa, elhárítsa vagy megtérítse az esetleges 
károkat
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MIT LEHET TENNI, HA PROBLÉMÁS A KAPCSOLATUNK VALAKIVEL?

Ha úgy érzi, hogy valaki nem megfelelő módon vagy sértően viselkedik, azt 
azonnal és egyértelműen adja az érintett tudtára, és udvarias, de határozott 
módon jelölje ki a határokat.

Ha a nemkívánatos magatartás folytatódik, kezdje el írásban rögzíteni a 
történteket.

Próbálja úgy intézni, hogy mindig legyenek tanúi annak, hogy az adott személy 
helytelenül viselkedik. Ne maradjon egyedül. Tartsa nyitva az ajtót.

Forduljon bizalommal az Emberi Erőforrások Igazgatóságához.
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Számos eszköz áll rendelkezésre ebben a helyzetben: 

Az EGSZB kialakított a tagok számára egy képzéssorozatot  a munkahelyi méltóságról 
és tiszteletről. A képzési osztály évente többször is megtartja ezeket a tanfolyamokat. 
Kapcsolat: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Az EGSZB tagjaira vonatkozó magatartási kódex alkalmazását az etikai bizottság 
ellenőrzi. Panaszaival az alábbi címen fordulhat az etikai bizottsághoz:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Ezenkívül az alábbi személyekhez, illetve szervekhez is fordulhat:

Az EGSZB elnöke: president.eesc@eesc.europa.eu

A tagok ügyintézési irodája (Members’ Helpdesk):
helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

Az EGSZB Emberi Erőforrások és Pénzügyek Igazgatóságának vezetője:
hrf-management@eesc.europa.eu

Az EGSZB belső ombudsmanja (a tisztség létrehozása folyamatban van)

Az EGSZB quaestorai: questeurs-cese@eesc.europa.eu

Az EGSZB orvosi szolgálata: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Emellett felveheti a kapcsolatot az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) is:
Európai Csalás Elleni Hivatal | Európai Bizottság (europa.eu)

További információkért látogasson el a tagok portáljának alábbi oldalára:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx

mailto:FormationsCESE@eesc.europa.eu
mailto:advisorycommittee%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:president.eesc%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu
mailto:hrf-management%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:questeurs-cese@eesc.europa.eu
mailto:svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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