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Hatálybalépés 

• Az Mötv. összeférhetetlenségére 

vonatkozó rendelkezései a 2014. évi 

általános önkormányzati választásokat 

köbvető napon lépnek hatályba.  

• Az Ötv. és a Pttv., valamint a képviselői 

összeférhetetlenséget szabályozó,  a helyi 

önkormányzati képviselők jogállásának 

egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 

törvény ezzel egy időben hatályát veszti.  



Hatálybalépés 

 A képviselői és a polgármesteri 

összeférhetetlenség párhuzamos 

szabályozása megszűnik. Az 

összeférhetetlenségi eljárásban is 

megszűnik a párhuzamosság, az 

önkormányzati képviselőre irányadó 

eljárási szabályokat kell a 

polgármesterre is alkalmazni. 



Alpolgármester, bizottság 

nem képviselő tagja 
• A képviselői összeférhetetlenségi 

szabályokat a bizottság nem képviselő 

tagjára is alkalmazni kell. 

• Az alpolgármester összeférhetetlenségére 

a polgármesterre vonatkozó 

rendelkezések az irányadók. 

(Mötv. 79. § (2) bekezdés) 



A képviselői 

 összeférhetetlenség 
1. A hatalmi ágak elválasztása elvének érvényesülése 

érdekében: nem folytatható olyan tevékenység, amely a 
képviselői feladatok ellátásához szükséges közbizalmat 
megingathatja 

2. Nem lehet: 

  országgyűlési képviselő,  

 központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője, 

 kormánytisztviselő (Kttv. szabályokkal nincs összhangban),  

 Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi 
szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- ás 
Vámhivatal hivatásos állományt tagja 

 



A képviselői 

 összeférhetetlenség 
3. jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal 

vagy közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselője, alkalmazottja: sem az őt 
foglalkoztató önkormányzati hivatal 
illetékességi területén, sem más 
önkormányzatnál nem lehel helyi 
önkormányzati képviselő. 

4. más települési önkormányzatnál képviselő, 
polgármester, alpolgármester, valamint a megyei 
közgyűlés elnöke, alelnöke, azonban a 
települési önkormányzati képviselő a megyei 
önkormányzat közgyűlésének tagja lehet, 
azonban nem lehet annak elnöke, alelnöke. 



A képviselői 

 összeférhetetlenség 
5. Tisztség, feladat, amelyre a kinevezést, 

megbízatást  
• az Országgyűlés,  

• köztársasági elnök 

• Kormány, 

• Kormány tagja 

• Az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe 

tartozó szerv (vezetője) adja. 

A törvény nem sorolja fel taxatíve az összeférhetetlen 

államhatalmi pozíciókat, méltóságokat, hanem a 

kinevezést, megbízást adót határozza meg.  

  



A képviselői 

 összeférhetetlenség 
Kivételek az 5. pont alól: 

A kinevezőre tekintet nélkül nem jelentenek 

összeférhetetlenséget a következő esetek: 

a képviselő a kinevezés, megbízás 

keretében tudományos, oktatói, 

művészeti. lektori, szerkesztői, valamint a 

jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenységet lát el. 

 



A képviselői 

 összeférhetetlenség 
Kivételek az 5. pont alól: 

• egészségügyi intézmény főigazgatója, 

gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi 

dolgozó, 

• köznevelési intézmény vezetője, 

foglalkoztatottja 

• szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja 

• gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény 

vezetője, foglalkoztatottja. 

 



A képviselői 

 összeférhetetlenség 
6. Gazdasági összeférhetetlenség:  

• A helyi önkormányzat által alapított vagy 

tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá ezek által alapított gaz-

dasági társaság legfőbb szervének, ügyve-

zetésének tagja, személyes közreműködője, 

képviselet ellátására jogosultja. 

Az önkormányzat által alapított vagy tulajdoni 

részesedésével működő gazdasági tár-

saságok munkavállalói vállalhatnak önkor-

mányzati képviselői megbízatást. 



A képviselői 

 összeférhetetlenség 
7. Média:  

médiatartalom - szolgáltató természetes 

személy, jogi személy, valamint gazdasági 

társaság: 

•legfőbb szervének tagja, 

• ügyvezetésének tagja,  

•személyes közreműködője,  

•képviselet ellátására jogosultja 

 



Polgármesteri 

összeférhetetlenség 
 Az 1500 fő és az az alatti 

lakosságszámú település esetén mind a 

főállású, mind a társadalmi megbízatású 

polgármesterének összeférhetetlenségére 

az önkormányzati képviselőkre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.  

(Mötv. 72. § (1) bekezdés) 

 



Polgármesteri 

összeférhetetlenség 
Az 1500 fő feletti lakosságszámú település 

társadalmi megbízatású polgármesterének 

összeférhetetlensége:  

Mötv. 36. §-a irányadó, azzal hogy nem lehet  

-egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági 

vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó.  

-köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, 

-szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja,  

-gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény 

vezetője, foglalkoztatottja. 

(Mötv. 72. § (3) bekezdése) 



Polgármesteri 

összeférhetetlenség 
Az 1500 fő feletti lakosságszámú 
település főállású polgármestere 
tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, 
művészeti ás jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenység kivételével egyéb, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem 
létesíthet, más kereső foglalkozást nem 
folytathat, nem lehet gazdasági társaság 
személyesen közreműködő tagja.  

(Mötv. 72. § (2) bekezdés) 



Falugondnok 1. 

• 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. 

melléklet I. 2. e) pontja szerint a 

falugondnok, mint egyszemélyes 

intézmény közalkalmazottnak tekintendő 

• Mötv. 36. §-a nem zárja ki a 

közalkalmazotti jogviszonyt a képviselőnél, 

a társadalmi megbízású, és az 1500 alatti 

főállású polgármesternél.  



Falugondnok 2. 

• Kjt. 83/A. §: kinevezés és a felmentés a 

képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 

tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat 

pedig a polgármester gyakorolja. 

• Mötv. 49. §: kizárás intézménye: a 

képviselő – testület döntéshozatalából 

kizárható, az, akit, vagy akinek a közeli 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. 



Falugondnok 3. 

• Ávr. 60. § (2) bekezdés: pénzügyi 

összeférhetetlenség: kötelezettség-

vállalási, pénzügyi ellenjegyzési, 

érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolására irányuló feladatot nem 

végezheti az a személy, aki ezt a 

tevékenységet a Ptk. Szerinti közeli 

hozzátartozója vagy maga javára látná el. 



Falugondnok 4. 

Kjt. 41. § (2) bekezdés a) pont: 

A magasabb vezető, vezető, továbbá a 

pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult 

közalkalmazott munkakörével, vezető 

megbízásával összeférhetetlen ha 

hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), 

ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba 

kerülne. 

 



Köznevelési intézmény vezetője 

• Mötv. 36. §-a nem zárja ki a 

közalkalmazotti jogviszonyt a képviselőnél, 

a társadalmi megbízású, és az 1500 alatti 

főállású polgármesternél.  

 



Köznevelési intézmény vezetője 

2. 
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 67. § (2) bekezdés: 

Nem lehet a köznevelési intézmény vezetője: a 

köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a 

köznevelési intézmény fenntartójánál vezető 

állású munkavállaló vagy vezetői megbízással 

rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott.  

Kivétel: Az egyházi és magánintézmények 

esetében ez a korlátozás nem vonatkozik a 

fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira.    

 



A méltatlanság 
Esetei (Mötv. 38. § (1) bekezdés: 

• Akit szándékos bűncselekmény miatt 

jogerősen szabadságvesztésre ítéltek 

• Köztartozás 

• felszámolás során ki nem elégített 

követelés 

• jogerős bírósági döntés végrehajtásának 

akadályozása, elmulasztása 

• összeférhetetlenségi ok eltitkolása 

 



A méltatlanság 

• megválasztástól számított harminc napon 

belül köteles  

• köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvétel kérelmezése 

• A kérelem benyújtásának hónapját követő 

hónap utolsó napjáig kötelező igazolni az 

adatbázisba való felvétel megtörténtét.  



Összeférhetetlenségi eljárás 

• Kevés változás 

• Új szabályok: ha nem lehetséges az 

összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló 

jogviszony harminc napon belül történő 

megszüntetése, a jogviszony megszüntetéséről 

szóló, az arra jogosult által írásban megerősített 

lemondó nyilatkozatának az SZMSZ szerinti 

bizottságnak történő átadását az 

összeférhetetlenség megszüntetésének kell 

tekinteni. (Pl. felmondási, lemondási idő) 

 



Összeférhetetlenségi eljárás 

• Új szabályok: ismételt, új tényt, körülményt nem 

tartalmazó kezdeményezés esetén, a bizottság külön 

vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az esetben a 

Mötv. 37. § (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem 

kerül sor. 

 



Összeférhetetlenségi eljárás 

az önkormányzati képviselő tisztsége a 

képviselő-testület összeférhetetlenséget 

megállapító határozata - ha az ellen a 

rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat 

iránti kérelemmel nem éltek - 

meghozatalának napján, jogorvoslati 

kérelem előterjesztése esetén a jogerős 

bírósági döntés napján szűnik meg. 

 


