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2009. évi … törvény 

a tisztességes eljárás követelményének megsértésével összefüggő eljárásról és a 

Közérdekvédelmi Hivatalról  

 

Az Országgyűlés  
 
kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami értékek megvalósulása 

és a közérdek következetes érvényre juttatása iránt; 
megerősítve – ezen értékek megvalósítása érdekében – a korrupció elleni 

küzdelem fontosságát a magánszférában és a közszférában egyaránt; 
tekintettel a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és a nemzetközi 

szervezetek által megfogalmazott ajánlásokra a korrupció elleni fellépés 
vonatkozásában,  

a következő törvényt alkotja: 
 

I. fejezet 

A Közérdekvédelmi Hivatal jogállása és feladatai 

1. § 

A Közérdekvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önállóan működő és 
gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely az e törvényben meghatározott 
feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik. 

 
2. § 

 
(1) A Hivatal ellátja az e törvényben megállapított, a korrupciós jelenségek 

kialakulásának megelőzésével, a tisztességes eljárás követelményének megsértésével, 
valamint a bejelentést tevő személyek védelmével és ösztönzésével összefüggő feladatokat. A 
Hivatalnak további feladatot csak törvény írhat elő. 
 

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti feladatai körében 
 
a) kivizsgálja a tudomására jutott, a tisztességes eljárás sérelmét megvalósító 

magatartásokat (9-11. §),  
b) a vizsgálati hatáskörébe nem tartozó bejelentésekkel kapcsolatban szükség esetén 

más hatóság eljárását kezdeményezi, 
c) a nem anonim bejelentéseket fogadó és feldolgozó rendszert (például on-line 

bejelentőrendszert) épít ki és működtet, 
d) biztosítja a tisztességes eljárás követelményét megsértését vagy más 

közérdeksértést bejelentő foglalkoztatottak védelmét: teljes körű tájékoztatást, valamint 
segítséget biztosít részükre, ide értve a foglalkoztatási jogviszonyával összefüggésben a 
bejelentés miatt elszenvedett hátrány miatti jogi és anyagi jellegű segítséget is, 



e) ajánlásokat dolgoz ki a költségvetési szervek és a gazdálkodó szervezetek részére a 
közérdeksértő magatartások megelőzéséhez és feltárásához szükséges mechanizmusokra,  

f) a feladatkörét érintően közreműködik a közszolgálatban irányadó etikai kódexek 
alapjául szolgáló minimumkövetelmények továbbfejlesztésében, és figyelemmel kíséri azok 
érvényesülését az egyes etikai kódexekben,  

g) rendszeresen korrupcióellenes képzéseket, tájékoztatókat szervez a költségvetési 
szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek és azok munkatársai részére, 

h) részt vesz a nemzetközi korrupcióellenes együttműködésben. 
 
(3) E törvény alkalmazásában bejelentés a bejelentőnek a foglalkoztatási 

jogviszonyával összefüggésben tudomására jutott tényekre vonatkozó, a közérdeksérelem 
veszélyét vagy megvalósulását feltáró információszolgáltatás. 

  
A Közérdekvédelmi Hivatal szervezete 

3. § 
 

(1) A Hivatal élén elnök áll. A Hivatal elnökét a köztársasági elnök és a 
miniszterelnök együttes javaslata alapján az Országgyűlés választja kilenc évre. 

 
(2) A Hivatal két elnökhelyettesének személyére a Hivatal elnöke tesz javaslatot a 

miniszterelnöknek, aki azt – egyetértése esetén – előterjeszti a köztársasági elnöknek. Az 
elnökhelyetteseket a köztársasági elnök nevezi ki kilenc évre.  

 
(3) A Hivatal elnökévé, elnökhelyettesévé választható, illetőleg nevezhető ki az a jogi 

végzettségű, büntetlen előéletű személy, aki kiemelkedő elméleti tudással, vagy legalább tíz 
évi olyan szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelynek ellátásához az állam- és jogtudományi 
végzettség szükséges. Nem választható, illetőleg nevezhető ki az, aki valamely jogi 
végzettséghez között foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, aki a közügyektől eltiltás hatálya 
alatt áll, illetőleg az sem, aki a választást megelőző négy évben állami vezető, vagy valamely 
párt alkalmazottja volt. 

 
(4) Az elnök és az elnökhelyettesek a megbízatási idő lejártát követően nem 

nevezhetők ki sem az elnöki, sem az elnökhelyettesi tisztségbe.  
 

(5) A köztársasági elnök és a miniszterelnök közös javaslatának megtétele előtt az 
elnöki tisztségre javasolt személyt a miniszterelnök kezdeményezésére az Országgyűlés 
illetékes bizottsága nyilvánosan meghallgatja. 
 

(6) A Hivatal elnökének és elnökhelyettesének megbízatása megszűnik, ha 
 
a) a megbízatási idő lejár, 
b) a tisztségéről lemond, 
c) felmentik a tisztsége alól, 
d) meghal. 

 
(7) Az elnököt a köztársasági elnök és a miniszterelnök együttes javaslatára az 

Országgyűlés, az elnökhelyettest a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök felmenti, 
ha 

 
a) a tisztségére méltatlanná vált, 



b) a tisztségére tartósan alkalmatlanná vált, 
c) az összeférhetetlenségi okot nem jelentette be, vagy nem szüntette meg, 
d) betöltötte a hetvenedik életévét. 

 
(8) Tisztségére méltatlanná válik az elnök, elnökhelyettes, ha büntetett előéletűnek 

minősül, illetve ha vele szemben a bíróság foglalkozástól eltiltást vagy közügyektől eltiltást 
alkalmazott. 
 

(9) Tisztségére alkalmatlanná válik az elnök, elnökhelyettes, ha  
 
a) a munkaköri feladatait tartósan nem képes ellátni, vagy 
b) munkáját szakmai szempontból nem megfelelően végzi.  

 
(10) A Hivatal elnökét, elnökhelyettesét a hivatalban lévő elnök, elnökhelyettes 

megbízatásának lejártát egy hónappal megelőzőleg meg kell választani, illetőleg ki kell 
nevezni.  

 
 

4. § 
 

(1) A Hivatal elnöke 
 
a) irányítja a Hivatal tevékenységét, 
b) képviseli a Hivatalt, 
c) megállapítja a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, munkatervét, 
d), éves jelentést tesz közzé a Hivatal tevékenységéről, amelyben összefoglaló 

ismertetést ad a lezárt vizsgálatokról, a más szerveknél kezdeményezett eljárásokról, 
f) rendszeresen, illetve kérésre tájékoztatást ad a Tanácsadó Testületnek a Hivatal 

tevékenységéről, valamint a jelentős súlyú bejelentésekről. 
 
(2) A Hivatal elnöke évente beszámol az Országgyűlés kijelölt bizottságának a Hivatal 

tevékenységéről és a feladatkörét érintő társadalmi folyamatok alakulásáról, a korrupció elleni 
tevékenység tapasztalatairól. 
 

(3) A Hivatal elnökének véleményét ki kell kérni minden olyan tervezett intézkedéssel 
és jogszabály-koncepcióval, illetve tervezettel összefüggésben, amely érinti a Hivatal 
feladatkörét. 
 

(4) A Kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek felkérésére a Hivatal 
elnöke tájékoztatást ad a Hivatal tevékenységéről és a korrupció elleni küzdelem 
eredményeiről. 
 

(5) A Hivatal elnöke a Hivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető 
közleményt adhat ki. A közleménynek nincs kötelező ereje, rendeltetése a jogalkalmazás 
kiszámíthatóságának növelése. 
 



5. § 
 

A Hivatal vizsgálatot végző köztisztviselőit (a továbbiakban: vizsgáló) a Hivatal 
elnöke nevezi ki. A Hivatal elnöke a munkáltatói jogok gyakorlását a vizsgálók tekintetében 
másra nem ruházhatja át. 

 
6. § 

 
(1) A Hivatal elnöke, elnökhelyettesei és a vizsgáló – tudományos, oktatói, művészeti, 

szerzői jogi védelem alá eső, valamint iparjogvédelmi jogszabály hatálya alá tartozó, továbbá 
lektori, szerkesztői tevékenységre irányuló jogviszony kivételével – nem fogadhat el más 
megbízást, nem folytathat más kereső foglalkozást, nem lehet gazdasági társaság, szövetkezet 
vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja (összeférhetetlenség). 
 

(2) Az összeférhetetlenséggel érintett köteles haladéktalanul bejelenteni az 
összeférhetetlenségi ok keletkezését a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Az 
összeférhetetlenségi ok megszüntetésére a munkáltatói jogkör gyakorlója rövid határidőt ad. 
 

(3) Ha a bejelentésre kötelezett az összeférhetetlenséget nem jelentette be, vagy 
határidő alatt nem szünteti meg, a közszolgálati jogviszonya megszűnik. 
 

(4) A Hivatal elnöke, elnökhelyettese az országgyűlési képviselőkre vonatkozó 
szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a kinevezését követő harminc 
napon belül. A vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési 
képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
 

(5) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a Hivatal elnökének, 
elnökhelyettesének megbízatását, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését 
megtagadja, a teljesítést elmulasztja, vagy vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt 
valótlanul közöl. 

 
A Tanácsadó Testület 

 
7. § 

 
(1) A Hivatal mellett Tanácsadó Testület működik, amely 
 
a) figyelemmel kíséri a Hivatal tevékenységét,  
b) betekinthet a lezárt vizsgálatok irataiba, 
c) elemzi a korrupció társadalmi folyamatait, figyelemmel kíséri és hasznosítja a 

nemzetközi korrupcióellenes gyakorlat tapasztalatait, 
d) javaslatokat tehet a Hivatal elnökének a Hivatal jogalkalmazási gyakorlatának 

alakítására, a vizsgált ügyek kiválasztásának szempontjaira,  
e) véleményezheti a Hivatal feladatkörét érintő jogszabályok koncepcióját, illetve 

tervezeteit,  
f) évente jelentést tesz közzé, amelyben értékeli a Hivatal tevékenységét. 
 
(2) A 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felmentési javaslat megtétele előtt 

az alkalmatlanság fennállásáról a Tanácsadó Testület véleményét is ki kell kérni. 



8. § 
 

(1) A Tanácsadó Testület öt tagból áll, tagjait a miniszterelnök javaslatára az 
Országgyűlés választja meg. A Tanácsadó Testület tagjának megbízatása három évre szól és 
ismételten kinevezhető.  
 

(2) A Tanácsadó Testület tagjaira javaslatot tehetnek – a mellékletben meghatározott 
eljárási rend szerint – a miniszterelnöknek: 

 
a) két személyre az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező 

gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 
b) egy személyre együttesen a korrupció elleni küzdelem feladatait céljául tűző, vagy 

ilyen területen tudományos vagy szakmai tevékenységet kifejtő, legalább két éve működő, 
országos működési területtel rendelkező társadalmi szervezetek, 

c) egy személyre az igazságügyért felelős miniszter, 
d) egy személyre a legfőbb ügyész. 

 
(3) A Tanácsadó Testület az elnökét a tagjai közül maga választja a tagjai többségének 

szavazatával, azzal, hogy az elnök nem lehet a (2) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt 
személy által javasolt tag. 
 

(4) A Tanácsadó Testület tagjának megbízatása megszűnik: 
 
a) a megbízatási idő leteltével, 
b) a tag lemondásával, 
c) a tag halálával, 
d) a (2) bekezdés c) pontjában megjelölt személy által javasolt tag esetében a 

Kormány megbízatása megszűnésével. 
  

(5) A Tanácsadó Testület tagját tiszteletdíj illeti meg és tételes költségelszámolással 
járó költségtérítést vehet igénybe, amelynek fedezetét a Hivatal költségvetése biztosítja. 
 
  (6) A Tanácsadó Testület tagja a Hivatal elnökére irányadó szabályok szerint 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
 

(7) A Tanácsadó Testület az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg, a 
tevékenységéhez szükséges feltételeket a Hivatal biztosítja. 

 
II. Fejezet 

 
A Hivatal eljárásának alapja 

 
9. § 

 
(1) A Hivatal hatáskörébe tartozik a tisztességes eljárás követelménye megsértésének 

kivizsgálása 
 
a) az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, a nemzetközi 

megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó pénzeszköz (a 
továbbiakban: közpénz) felhasználására irányuló eljárás (ide értve egyedi döntés alapján 



nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli 
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetek számára odaítélt támogatást is), valamint  

b) a közigazgatási szerv vagy közigazgatási hatósági hatáskör gyakorlására jogszabály 
alapján jogosult más szerv eljárása 
során. 

 
10. § 

 
A tisztességes eljárás követelménye alapján az eljáró szerv a jogszabályoknak 

megfelelően, előítélet-mentesen és elfogulatlanul, a mérlegelési jog gyakorlása során az 
eljárás résztvevőinek jogos érdekeit, ésszerűen méltányolható körülményeit is szem előtt 
tartva, az előírt határidőn belül köteles eljárni. 

 
11. § 

 
(1) A törvény alkalmazásában a tisztességes eljárás követelményének sérelmét jelenti 

különösen annak a személynek (az ügyintézőnek, döntéshozó testületnek) a magatartása, aki 
eljárásában a jogszabályt vétkesen megszegi, illetve olyan szándékos magatartást tanúsít, 
amelynek során hatáskörének, feladatkörének gyakorlása során 

 
a) a teljes körű tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
b) a mérlegelési vagy méltányossági jogkörével visszaél, 
c) az ügyfél vagy más jogát, vagy jogos érdekét szükségtelen mértékben korlátozza, 
d) indokolatlan hátrányos megkülönböztetést alkalmaz,  
e) az időszerűség követelményét, illetőleg, a megszabott határidőket figyelmen kívül 

hagyja, 
f) részrehajló magatartást tanúsít, az egyenlő bánásmód követelményét másként 

megsérti, vagy  
g) közpénz felhasználására irányuló eljárásban nem tartja tiszteletben a verseny 

tisztaságát és nyilvánosságát,  
 
ha ez a magatartás egyidejűleg az ügyfél vagy harmadik személy javára előny szerzését 
célozza vagy azt eredményezi. 
 

(2) A tisztességes eljárás követelményének sérelme megvalósul azzal is, ha az (1) 
bekezdésben foglalt magatartásra azért kerülhetett sor, mert az arra köteles személy nem tesz 
eleget felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének, illetőleg ha az arra köteles személy azért 
nem tud eleget tenni a felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének, mert e kötelezettséget 
nem, vagy nem pontosan határozták meg. 

 
A vizsgálat részletes eljárási szabályai 

 
12. § 

 
(1) A Hivatal a tudomására jutott tények, adatok, bizonyítékok értékelése alapján, a 

feltételezett közérdeksérelem mértékét is mérlegelve eldönti, hogy a vizsgálatot hivatalból 
megindítja, vagy azt mellőzi. Ha a közérdeksérelem csekély súlyú, a Hivatal nem kezd 
vizsgálatot.  



(2) Ha a tudomására jutott tények, adatok, bizonyítékok alapján a vizsgálat 
megindításáról vagy mellőzéséről nem lehet megnyugtatóan állást foglalni, a Hivatal a 
vizsgálat megindításának szükségességéről szóló döntés érdekében további adatok beszerzése 
iránt intézkedik. 

 
(3) A Hivatal nem vizsgálja a tartalma alapján nyilvánvalóan alaptalan vagy a már 

megvizsgált ügyben ismételten, érdemi többletinformációk nélkül benyújtott bejelentést. 
 
(4) Ha a tudomására jutott tények, adatok, bizonyítékok értékelése alapján, vagy a 

vizsgálat során olyan magatartást tár fel, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, a 
hatáskörrel rendelkező illetékes szervnél eljárást kezdeményez. A hatáskörrel rendelkező 
illetékes szerv a Hivatal által kezdeményezett eljárást köteles lefolytatni és annak 
eredményéről a Hivatalt tájékoztatni. 

 
(5) A Hivatal által más szervnél kezdeményezett eljárásról tájékoztatást kérhet, 

valamint e szerv eljárásában a bejelentő helyett ügyfélként eljárhat.  
 
(6). Más szerv eljárásának kezdeményezése nem akadálya annak, hogy a tisztességes 

eljárás sérelme miatt a Hivatal maga is eljárjon.  
 

(7) Bűncselekmény gyanújára utaló adat esetén a Hivatal feljelentést tesz. 
 
(8) A Hivatal elnöke a vizsgálónak a vizsgálat lefolytatásának módja, iránya 

tekintetében bármikor javaslatot tehet. 
 

13. § 
 

(1) A Hivatal a megszerzett előny elvonása érdekében bírsággal sújtja azt, akinek 
javára a 12. §-ban meghatározott magatartás előny szerzését célozta vagy eredményezte, 
feltéve, hogy a szervezet alkalmazottja vagy tagja e magatartásról tudott, vagy arról tudnia 
kellett volna. 

 
(2) A bírság kiszabásának akkor is helye van, ha a tisztességes eljárás 

követelményének megsértése azért valósul meg, mert az előnnyel érintett szervezeten belül az 
arra köteles személy nem tesz eleget felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének, illetőleg e 
személy azért nem tud eleget tenni a felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének, mert e 
kötelezettségek nem, vagy nem pontosan meghatározottak.  

 
(3) Ha a Hivatal a (2) bekezdésben foglaltak alapján szabott ki bírságot, a felügyeleti 

vagy ellenőrzési kötelezettségének eleget nem tevő személy két évig nem lehet vezető 
tisztségviselő gazdasági társaságban vagy társadalmi szervezetben. 

 
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bírság legnagyobb mértéke a 12. §-ban 

meghatározott magatartással elért vagy elérni kívánt előny értékének a háromszorosa, de 
legalább ötszázezer forint.  
 

(5) A bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsértéssel elért 
vagy elérni kívánt előnyre, a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot tartamára, a magatartás 
felróhatóságára, a jogszabályba ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell 
meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a környezet, az élelmiszerbiztonság, a 



közegészségügyi ellátás veszélyeztetettségének foka, a fogyasztók, üzletfelek érdekei 
sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg. 

 
(6) Az előny értékét a Hivatal becsléssel állapítja meg, ha az elért vagy elérni kívánt 

előny értéke nem, vagy csak aránytalanul nagy ráfordítással állapítható meg. 
 

 
14. § 

 
A Hivatal a külön jogszabályban meghatározottak szerint védelmet nyújt a bejelentést 

tevő személynek, ha az eset körülményei alapján fennáll a veszélye annak, hogy a bejelentés 
tétele miatt hátrány érheti. Ennek körében: 

 
a) ha a bejelentő kéri, a személyére vonatkozó adatokat nem adhatja ki, 
 
b) a bejelentőnek jogi tanácsadást nyújt, szükség esetén jogi képviseletet és anyagi 

támogatást biztosít. 
 

15. § 
 

(1) Ha a Hivatal a bejelentés kivizsgálása során kétséget kizáróan megállapítja, hogy a 
bejelentés alaptalan, és erről a bejelentő tudott, vagy a tőle elvárható körültekintés alapján 
tudnia kellett volna, a bejelentőt legalább tízezer, legfeljebb százötvenezer forint összegű 
rendbírsággal sújthatja. 

 
(2) A rendbírság összegének megállapításánál a kiszabására okot adó bejelentés súlyát 

és következményeit figyelembe kell venni, valamint tekintettel kell lenni a rendbírsággal 
sújtott személy vagyoni, jövedelmi viszonyaira, ezáltal a bírság várható visszatartó erejére is.   

 
III. Fejezet 

A Hivatal eljárásának általános szabályai 

Hatáskör és illetékesség 

16. § 
 

 (1) A Hivatal hivatalból eljárhat minden olyan ügyben, amelyben a tisztességes eljárás 
követelményének sérelme valószínűsíthető. 
 

(2) A Hivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed. 

 

Az ügyfél 

17. § 
 

E törvény alkalmazásában ügyfél az, akivel szemben hivatalból indult meg az eljárás, 
illetve akinek ügyében a tisztességes eljárás követelményének a sérelme megvalósult. 

 



18. § 
 

(1) Ha a hivatalból indult eljárásban a jogi személy ügyfél jogutódlással megszűnik, 
jogutódja az eljárásba bevonható, ha az eljárás adatai alapján a tisztességtelen eljárásból 
fakadóan előnyösebb helyzetbe került.  

 
(2) Ha a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a hivatalból indult 

eljárásban vizsgált magatartásnak más személy, szervezet is részese volt, a vizsgáló az érintett 
személyt, szervezetet az eljárásba bevonja. 

 
A tényállás tisztázása 

19. § 

 (1) A Hivatal annak megállapítására, hogy vannak-e bizonyítási eszközök, és ezek hol 
találhatók, adatszerzést végezhet, bárkitől okiratok és adatok rendelkezésre bocsátását, 
valamint felvilágosítás adását, állami, helyi önkormányzati szerv, köztestület, gazdálkodó 
szervezet, alapítvány, közalapítvány vagy társadalmi szervezet vezetőjétől, illetőleg a 
vizsgálatra jogosult szervtől vizsgálat tartását és a kár megállapítását, valamint ezekről 
tájékoztatás adását kérheti, a 12. §-ban foglalt magatartás helyszínét megtekintheti, és a 
megszerzett adatokat ellenőrizheti. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg. 

 
(2) A Hivatal a tényállás felderítése érdekében adatok szolgáltatását igényelheti az 

adóhatóságtól, illetve üzleti titok esetén az azt kezelő szervtől, a hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szervezettől, a banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak minősülő adatot 
kezelő szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartásból, valamint az ingatlan-nyilvántartásból. 
Az adatszolgáltatás nem tagadható meg. 

 
(3) A Hivatal felhívására az ügyfél köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges 

adatokat, ideértve a személyes adatokat is. Az ügyfél nem köteles jogsértést beismerő 
nyilatkozatot tenni. 
 

(4) Vizsgálati cselekmény – kivéve a közjegyzői és ügyvédi irodát, a bíróság, az 
ügyészség, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatali helyiségeit – bármely olyan 
helyen foganatosítható, ahol a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték fellelhető. A 
tényállás tisztázása érdekében bármely személy vagy szervezet köteles a szükséges 
felvilágosítást írásban is megadni, illetve a vizsgálat tárgyával összefüggő iratokat a 
Hivatalnak megküldeni. 
 

(5) A Hivatal felhívására az ügyfél, illetve az irat birtokosa köteles az adathordozón 
tárolt információ olvasható és másolható formában való megjelenítésére. 
 

(6) A Hivatal az iratokról másolatot készíthet, jogosult az adathordozóról fizikai 
tükörmásolatot készíteni, és a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat 
átvizsgálni, ha valószínűsíthető, hogy az adathordozón a jogsértéshez kapcsolódó adatok 
találhatók. 
 

(7) Ha a tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalásának lenne helye, a tárgyi bizonyítási 
eszközt lefoglalás helyett zár alá is lehet venni. A zár alá vétel foganatosításakor a Hivatal az 
iratokat megőrzésre alkalmas tárolóban, vagy külön helyiségben helyezi el, azt lezárja és 
lepecsételi. 



 
(8) A Hivatal – az érintett hozzájárulása hiányában a különleges adatok kivételével – a 

vizsgált magatartással összefüggésben jogosult megismerni és kezelni az ügyfél és az eljárás 
más résztvevőjének személyes adatait. Ha a bizonyítási eszköz az eljárás tárgyával össze nem 
függő személyes adatot is tartalmaz, és az adatok elkülönítése nem lehetséges a bizonyítási 
eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül, a bizonyítási eszközzel érintett minden személyes 
adat kezelésére jogosult a Hivatal. A vizsgálat tárgyával össze nem függő személyes adatok 
megvizsgálására azonban csak addig a mértékig jogosult, ameddig meggyőződik arról, hogy 
az adat nem függ össze a vizsgálat tárgyával. 
 

(9) A vizsgálattal kapcsolatos állami és szolgálati titkot tartalmazó iratokba való 
betekintésre külön törvény előírásai az irányadóak. Az ügyvéd és a közjegyző kivételével a 
tanú meghallgatható az ügyfélnek a vizsgálat szempontjából jelentősnek minősülő védett 
adatának minősülő tényről akkor is, ha nem kapott felmentést az ügyféltől a titoktartás alól. 
 

20. § 
 

(1) A Hivatal nevében eljáró vizsgáló az eljárása során bármely helyszínt átkutathat, 
oda, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e 
célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat. A kutatás során a vizsgáló az ügyfelet, az 
ügyfél megbízottját (volt megbízottját), alkalmazottját (volt alkalmazottját) szóban vagy 
írásban felvilágosítás és magyarázat adására kötelezheti, illetve a helyszínen más módon 
tájékozódhat. 
 

(2) Magáncélú, illetve magánhasználatú helyiségben, ideértve a járműveket és más 
területet is, csak akkor lehet az (1) bekezdés szerinti vizsgálati cselekményt folytatni, ha az az 
ügyfél bármely jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, 
alkalmazottja, megbízottja, valamint a ténylegesen az irányítást gyakorló, vagy korábban 
irányítást gyakorolt más személy használatában van. 
 

(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálati cselekmény bírói engedéllyel végezhető. Az 
engedély megadása a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Hivatal engedély 
iránti írásbeli kérelmét a Fővárosi Bíróság a kérelem beérkezésétől számított hetvenkét órán 
belül, egyesbíróként eljárva, nemperes eljárásban bírálja el. A bíróság határozata ellen nincs 
helye önálló fellebbezésnek és felülvizsgálatnak. 
 

(4) A bíróság a kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor engedélyezi, ha a Hivatal 
valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem, vagy csak aránytalan nehézség árán 
vezetne eredményre, megalapozottan feltehető, hogy a bizonyíték a kérelmezett vizsgálati 
cselekménnyel beszerezhető, és fennáll a kérelmezett vizsgálati cselekménnyel megszerezni 
kívánt bizonyítékot megsemmisítésének vagy elrejtésének veszélye. A bíróság a kérelmezett 
vizsgálati cselekményt részben is engedélyezheti, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve 
milyen vizsgálati cselekmény tehető. 
 

(5) A bíróság határozata alapján a kibocsátásától számított kilencven napig 
foganatosítható az engedélyezett vizsgálati cselekmény. 
 

(6) A vizsgálatot legkésőbb az (1) bekezdés szerinti vizsgálati cselekmény 
megkezdésével egy időben meg kell indítani. A vizsgálat megindításáról szóló végzést a 
jelenlévő ügyféllel közölni kell. 



 
(7) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálati cselekményről az érintetteket a vizsgálati 

cselekmény megkezdésével egyidejűleg szóban kell értesíteni, és lehetőleg az érintettek 
jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálati cselekmény megkezdése előtt közölni kell a bírói 
határozatot és a vizsgálati cselekmény célját. 
 

(8) A vizsgálati cselekményhez a Hivatal igénybe veheti a rendőrség közreműködését, 
a rendőrség a rá vonatkozó szabályokban megállapított kényszerítő intézkedéseket, 
eszközöket alkalmazhatja. 
 

Eljárási bírság 

21. § 

(1) Az ügyféllel, az eljárás egyéb résztvevőjével, illetve a tényállás tisztázása során 
közreműködésre kötelezett személlyel szemben eljárási bírság szabható ki, ha az eljárás során 
olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának 
meghiúsítására irányul, vagy azt eredményezi. 

 
(2) Az (1) bekezdés alapján kiszabható eljárási bírság legkisebb összege ötvenezer 

forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. Az eljárási bírságot kiszabó határozat ellen 
külön jogorvoslatnak van helye. A kérelemnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya 
van.  

 

Az iratok megtekintése, üzleti titok 

22. § 
 

(1) Az ügyfél és képviselője az eljárás során a vizsgálat befejezésekor, a vizsgáló 
jelentésének előterjesztését megelőzően a Hivatal által meghatározott időponttól tekintheti 
meg az iratokat, és azokról másolatot, feljegyzést készíthet. 

 
(2) A vizsgáló az eljárás irataiba ideértve az üzleti titkot, banktitkot, biztosítási titkot, 

illetve külön törvényben meghatározott értékpapírtitkot vagy pénztártitkot tartalmazó iratokat 
is, az eljárás során bármikor betekinthet, azokról másolatot, feljegyzést készíthet. 

 
 

A vizsgáló jelentése 

23. § 

(1) A vizsgálat befejezését követően a Hivatal nevében eljáró vizsgáló jelentést készít, 
amelyet a Hivatal elnöke elé terjeszt. 

 
(2) A jelentésnek tartalmazza a következő adatokat: 
 

a) a vizsgálat tárgyának megjelölését, 
b) a megállapított tényállást és az azt alátámasztó bizonyítékokat, 



c) a vizsgáló indítványát az eljárás további menetére, illetve - szükség esetén - az 
ideiglenes intézkedés elrendelésére, más szerv, hatóság eljárásának kezdeményezésére, 
feljelentés tételére vonatkozóan. 

d) a vizsgáló indítványát a tisztességes eljárás megsértésének megállapítására vagy 
ennek mellőzésére vonatkozóan,  

e) a vizsgáló indítványát az alkalmazandó jogkövetkezmény típusára és mértékére. 
 

(3) A vizsgáló a jelentésben javaslatot tehet az eljárásnak végzéssel való 
megszüntetésére, ha a vizsgálat megállapításai szerint a vizsgálat elrendelésére okot adó 
körülmények nem állnak fenn, továbbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok 
alapján nem állapítható meg a tisztességes eljárás követelményének a megsértése, és az eljárás 
folytatásától sem várható eredmény.  
 

A Hivatal elnökének eljárása, határozatok és végzések 

24. § 
 

(1) A Hivatal elnöke a vizsgálat során a tényállás megállapítását és a bizonyítékok 
mérlegelését követően határozatában az alábbiakról rendelkezik: 

 
a) Amennyiben a Hivatal által vizsgált cselekmény jogszabályba ütközik, illetőleg a 

tisztességes eljárás követelményét sérti, e tényt határozatában megállapítja, és szükség esetén  
 
aa) elrendelheti a jogszabályba ütköző, illetőleg a tisztességes eljárás követelményeit 

sértő állapot megszüntetését, 
ab) megtilthatja a jogszabályba ütköző, illetőleg a tisztességes eljárás követelményeit 

sértő magatartás további folytatását, 
ac) az e törvényben meghatározott joghátrányokat alkalmazhatja, így különösen bírságot 

szabhat ki;  
 
b) az eljárást határozattal megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó 

körülmények nem állnak fenn, továbbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok 
alapján nem állapítható meg a tisztességes eljárás követelményeinek megsértése, és az eljárás 
folytatásától sem várható eredmény,  

 
c) végzésben úgy rendelkezhet, hogy az iratokat a vizsgálónak visszaadja, ha 

megállapítja, hogy a tényállás tisztázásához további vizsgálatra van szükség, illetve az eljárás 
kiterjesztése, vagy új ügyfél eljárásba vonása indokolt, 

 
(2) A Hivatal határozatai és végzései ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
(3) A határozatot és a  végzést a bejelentővel is közölni kell. 
 
(4) A Hivatal elnökhelyettesei az e törvényben meghatározott vizsgálati hatáskörök 

gyakorlása során az elnök akadályoztatása esetén az elnök helyett járnak el. 



 

A döntés nyilvánosságra hozatala 

25. § 
 

(1) A Hivatal a 24. § a) pontja szerinti határozatait az ügyfél nevének, illetve 
elnevezésének feltüntetésével, de a határozatban szereplő természetes személyek többi 
személyes adatának törlését követően a honlapján közzéteszi. Ha a határozat bírósági 
felülvizsgálatát kérték, a közzétételre a bíróság határozatát követően kerülhet sor. 

 
(2) A Hivatal a 24. § b) pontja szerinti határozatát – a határozatban szereplő 

természetes személyek személyes adatainak törlését követően – akkor teszi közzé, ha azt az 
ügyfél kifejezetten kéri. Ennek nem akadálya az, ha a határozat bírósági felülvizsgálatát 
kérték, azonban ezt a tényt a közzététel során jelezni kell. Ha a Hivatal határozatának 
közzétételére került sor, a eljárást befejező határozatot is nyilvánosságra kell hozni. 

 
A bejelentő díjazása 

 
26. § 

 
(1) A Hivatal a 12. §-ban meghatározott magatartás felderítésének eredményessége 

esetén a bejelentést tevőt díjazásban részesíti a megállapított közérdekvédelmi bírság 10%-
ának megfelelő összeg erejéig.  
 

(2) A díjra nem tarthat igényt az a személy, akit jogszabály alapján feljelentési 
kötelezettség terhel, aki részt vett a tisztességes eljárás követelményének a megsértésében, 
továbbá az, aki a korábban tett nyilatkozatában a 12. §-ban meghatározott felderítés 
szempontjából fontos tényt vagy körülményt elhallgatott, illetőleg valótlan adatot közölt. 
 

(3) Nincs helye a díj kifizetésének, ha a Hivatal a bejelentés időpontjában a 
bejelentésben közölt információval már rendelkezik. 
 

(4) A díjjal összefüggő személyi jövedelemadó-levonási és -befizetési kötelezettséget 
a Hivatal teljesíti. 
 

27. § 
 

(1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1.§-ának (3) bekezdése a következő 
d) ponttal egészül ki: 
 

[(3) Autonóm államigazgatási szerv] 
 
„d) a Közérdekvédelmi Hivatal.” 
 
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 1. §-ának (2) 

bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a köztársasági elnök hivatala, az 

Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az 



Állami Számvevőszék, a Közbeszerzések Tanácsa, a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős 
szerv, az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar 
Tudományos Akadémia Titkársága, a Közérdekvédelmi Hivatal és a Nemzeti Hírközlési 
Hatóság köztisztviselői közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni, azzal, hogy a köztársasági elnök hivatala, az Országgyűlés hivatala, az 
Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, a Közérdekvédelmi Hivatal és az 
Állami Számvevőszék esetében a próbaidőre, a pályázatra, a versenyvizsgára és a 
tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket e szervek szervezeti és működési 
szabályzatában (ügyrendjében) meghatározott munkakörök esetében, az ott meghatározott 
eljárási rend szerint kell alkalmazni.” 

 
(3) A Ktv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági 

Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Közérdekvédelmi 
Hivatalban, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál, a 
Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezetet irányító 
szerveknél - a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével -, a 
Területpolitikai Kormányzati Hivatalnál, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál - a 
területi szervei kivételével -, a Magyar Államkincstárnál - a területi szervezeti egységei 
kivételével -, a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél, a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnál - a területi szervezeti egységei kivételével -, az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltáránál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá jogszabály által 
országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a 
Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint - a belső igazgatási 
szervei kivételével - az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárnál az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű 
köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.” 

 
(4) Az elnököt az államtitkár, az elnökhelyettest a szakállamtitkár illetményével 

azonos díjazás, illetve juttatások illetik meg azzal, hogy az elnök vezetői illetménypótléka 
alapilletményének 110%-a, az elnökhelyettesek vezetői illetménypótléka az alapilletményük 
100%-a, illetve az elnök és az elnökhelyettesek illetménykiegészítése az alapilletményük 
80%-a.  
 

Záró rendelkezések 
 

28. § 
 

(1) E törvény 2009. október 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E törvény 13. §-ában meghatározott joghátrány alkalmazására csak olyan 

cselekmény miatt kerülhet sor, amelyet a törvény hatályba lépését követően követtek el. A 
törvény hatályba lépését megelőzően elkövetett cselekmények esetében a Hivatal nem folytat 
vizsgálatot, azonban a tudomására jutott információk alapján szükség esetén feljelentést tehet, 
illetőleg más szerv eljárását kezdeményezheti. 

 
(3) E törvény hatályba lépését követő harminc napon belül a köztársasági elnök és a 

miniszterelnök az elnök személyére együttes jelölést tesz az Országgyűlésnek. Az 



Országgyűlés a jelölést követő harminc napon belül szavaz a jelöltről. Amennyiben a jelöltet 
az Országgyűlés nem választja meg, újabb jelölésről harminc napon belül kell gondoskodni. 
Az elnök megválasztását követő hatvan napon belül gondoskodik a Hivatal felállításáról, és a 
belső szabályzatok kiadásáról. 
  

(4) A Hivatal felállítását követően az egyik elnökhelyettes kinevezésére harminc 
napon belül, a másik elnökhelyettes kinevezésére legkorábban kilenc hónap múlva, legkésőbb 
egy éven belül kerül sor.  

 
(5) A törvény hatálybalépését követő harminc napon belül a miniszterelnök felkéri a 

Tanácsadó Testület tagjainak jelölésére jogosultakat a személyi javaslatok megtételére. A 
Testület az alakuló ülését a törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül megtartja, az 
alakuló ülésen megválasztja elnökét, megalkotja ügyrendjét.  

 


