
1. Mit jelent korrupció? 
A korrupció magyar elnevezéssel a vesztegetés, 
olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző 
cselekedet, aminek során valaki 

 pénzért vagy 
 más juttatásért vagy 
 juttatásra való kilátásért cserébe, 
 jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. 

 
2. Hány szereplős cselekedet a megvesztegetés? 
Két szereplőhöz kötődik, az egyik a vesztegető 
(aktív alany),  a másik a megvesztegetett (passzív 
alany). A vesztegetőnek valamilyen okból fontos a 
döntés, cselekményét aktív vesztegetésnek hívjuk. 
A megvesztegetett a döntés meghozatalára jogosult, 
cselekményét passzív vesztegetésnek nevezzük. 
 
3. Mi a különbség a megvesztegetés és az üzleti 
szerződés között? 
Nem tekinthető üzleti megállapodásnak, mivel a 
döntéshozatalra jogosult személy nem rendelkezik 
szabadon,  elkötelezte magát másnak, pl. a 
hivatásának, őt foglalkoztató szervezetnek, vállalta 
az írott és íratlan normák betartását. 
A vesztegetési megállapodást titokban kötik, annak 
a látszatnak a fenntartásával, hogy a 
megvesztegetett hű maradt korábbi 
elkötelezettségéhez. Megtévesztik a kívülállókat. 
 
4. Határozza meg a vesztegetés fogalmát! 
A vesztegetés (korrupció) olyan titkos ügylet, 
amelynek során a megvesztegetett azt a látszatot 
kelti, mintha kötelességének, f az elfogadott 
normáknak megfelelően járna el a döntéshozatal 
során, valójában azonban a vesztegető 
kívánságának megfelelően dönt valamilyen ígért 
vagy adott előnyért cserébe. 
 
 
5. Hol történik a vesztegetés jogi szabályozása?  
Büntető Törvénykönyv 250.§ - 254.§  
 
 
 

6. Mit követ el az a rendőr, aki aki hivatalos 
intézkedés során kapott előnyért kötelességét 
megszegi? 
Jogeset: 
Hivatalos személy által kötelességszegéssel 
elkövetett vesztegetés bűntettét valósítja meg az a 
rendőr, aki hivatalos intézkedés során kapott 
előnyért kötelességét megszegi. 
 
7. Vesztegetés-e a szabadságvesztés büntetést 
megkezdő elítélt a bv. őrnek címzett azon 
kijelentése, hogy nem lesz hálátlan? 
 A szabadságvesztés büntetést megkezdő elítélt a 
bv. őrnek címzett azon kijelentése, hogy nem lesz 
hálátlan önmagában nem valósítja meg a hivatali 
vesztegetés bűntettét, ha az minden konkrétumot 
nélkülöz, s az előny ígéretének nem tekinthető. 
Előnyön a hivatalos személynek a korábbinál 
kedvezőbb helyzetbe jutását kell érteni. 
 
8. Nemzetközi kitekintésben Magyarország 
hogyan áll korrupció ügyben? 
A rangsor 42. helyén álló Magyarország 
„fertőzöttsége” hosszabb idő óta közepes, nálunk 
jobb a helyzet a fejlett országokban, valamint 
szomszédjaink közül a 31–32. helyen álló 
Észtországban és Szlovéniában, viszont némileg 
több a gond például Csehországban (51), 
Bulgáriában (54), Szlovákiában (57), Horvát- és 
Lengyelországban (67-70). A rangsor utolsó 
harmadában többnyire fejlődő országok vannak. 
 
9. Hol találkoznak a magyar állampolgárok 
leginkább a korrupcióval? 
A Magyar Gallup Intézet felmérései szerint e 
tárgykörben évtizedünk elején „az egészségügyi 
intézményekről van a legtöbb embernek közvetlen 
tapasztalata. A hálapénz jelenségével igen sokan 
találkoznak – de kevesebben tartják a korrupció 
tárgykörébe sorolandónak”.  
 
 
 
 
 
 

10. Mi a különbség a vesztegetés és a lobbizás 
között? 
A lobbizás legális érdekérvényesítés. 
Honnan származik a lobbizás kifejezés? 
Lobby = előcsarnok. Az USA-ban a képviselőház 
előcsarnokában várták azokat a személyeket, akik 
segítségével valamit el akartak érni a lobbisták. 
 
11. Mit nevezünk lobbizásnak? 
A lobbizás olyan kommunikációs tevékenység, 
melynek célja a kormányzat és a gazdasági, vagy 
civil szféra közötti párbeszéd megszervezése és az 
érdekek egyeztetése. Célja, hogy törvényi keretek 
között támogatás szerezzen egy érdekcsoport 
számára. 
 
12. Mondjon példát a lobbizásra! 
A Magyar Kormány például egy amerikai lobbi 
szervezetnek megbízást adott, hogy az USA és 
Magyarország közti vízummentesség elérése 
érdekében az amerikai döntéshozóknál lobbizzanak. 
 
13. Foglalkozott-e törvény Magyarországon a 
lobbi tevékenységgel? 
Magyarországon a 2006. évi XLIX. törvény szól a 
lobbitevékenységről. 
2011. januárjától hatályon kívül helyezték. (2010. 
CXXXI) 
 
14. Mi kellett ahhoz, hogy nyilvántartásba 
vegyék a lobbi tevékenységet? 
A működéssel kapcsolatos legfontosabb adatokat 
kellett megadni. Negyedévente tájékoztatókban 
kellett beszámolnia a lobbistáknak. Ebben fel kell 
sorolni, hogy kinek a megbízására, milyen 
tevékenységet végeztek, kapcsolatba léptek-e a 
döntéshozó szerv tagjával, bármilyen juttatást, 
biztosítottak-e bárki számára. Ezek az adatok 
közérdekből nyilvános adatnak minősültek. 
 
 
 
 
 
 
 



15. Kik nem folytathattak legálisan 
lobbitevékenységet? 
Ki kell zárni, hogy az országgyűlési képviselő, az 
európai parlamenti képviselő, az állami vezető, a 
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének vagy bizottságának tagja, a 
polgármester, a főpolgármester és a megyei 
közgyűlés elnöke lobbitevékenységet folytathasson. 
 
16. Mit nevezünk konfliktusnak? 
Konfliktus: két ember egyet nem értése. Az érték-
összeütközések vezetnek konfliktushoz. 
Milyen konfliktuskezelési taktikákat ismer? 
Konfliktuskezelési taktikák:  

 kompromisszum (mindkét fél kiemel egy 
elemet és választ egy harmadikat) 

 versengő mentalitás (erős uralkodói 
helyzet, minimális együttműködés) 

 elkerülő 
 alkalmazkodó 
 problémamegoldó (nagyfokú 

együttműködés, az érzelmeket 
szétválasztja a problémáktól) 

 
17. Mit nevezünk ajándékozásnak? 
 
Az ingyenes szerződések alaptípusa. A 
szolgáltatással szemben nem áll ellenszolgáltatás.  
(Ptk. 579-582. §). 
Az ajándékozás alkalmi jellegű, önkéntes és 
ingyenes juttatás, szívesség, mely a szeretet,  
megnyilvánulása. Az ajándékozás erkölcsileg 
helyes. A hivatali életben a dolgozók egymásnak 
adott ajándékai (születésnap, névnap, karácsony, 
nyugdíjba vonuláskor adott ajándék) ebbe a körbe 
tartoznak.  
A munkahelyi vezetőnek adott ajándék:  „hátsó” 
szándékkal is párosulhat, ekkor a nyújtó fél azt 
várja, hogy az ajándékozás/szórakoztatás elősegíti 
valamilyen céljának a megvalósulását. 
A hivatali életben a szervezeten kívüli személytől 
(ügyféltől) kapott pénzbeli ajándék egyértelműen 
tilos. 
 

18. Mi dönti el, hogy az ajándékozás csak a 
köszönet és elismerés megnyilvánulása, vagy a 
korrupció lehetőségét is magában rejti-e? 

 mit, 
 kitől, kinek, 
 mikor és hogyan 

Bármilyen kétely esetén az ajándék visszautasítása 
a követendő megoldás, hiszen volt már példa arra, 
hogy akár egy doboz sütemény elfogadása miatt is 
eljárás indult az azt elfogadó személy ellen. 
Bírók, hatósági és más jogkörben eljáró 
közhivatalnokok, köztisztviselők, egyéb 
döntéshozók semmilyen formában nem fogadhatnak 
el ajándékot! 
 
19. Foglalja össze az ügyfélfogadás etikai 
normáit! 

 helyiségnél: gondozottság, tisztaság 
 személynél: öltözködése: egyszerűsített 

hivatali stílus 
 adjuk meg a tiszteletet az ügyfélnek 
 magabiztos szakmai háttérrel kell 

rendelkeznie, magabiztosságot kell 
sugároznia 

 udvariasság, pl.: hogy hellyel kínálom, 
kimutatom, hogy érdekel a problémája, 

 empátia, empatikus viselkedés: együtt 
érzek vele, átérzem a baját 

 Teendőit lássa el úgy, hogy  ne jusson 
indokolatlan előnyhöz (korrupció 
elkerülése). 

 Ellenezzen mindenféle diszkriminációt. 
(Ügyfél, kolléga) 

 Törekedjen az elérhető szakmai 
maximumra. 

 Tartsa tiszteletben és védje azokat a 
bizalmas információkat, amelyekhez 
munkája során jut. 

 Tartsa kötelességének a határidők pontos 
betartását 

 A kifüggesztett félfogadási időt szigorúan 
be kell tartani, az utolsó pillanatban érkező 
ügyfelet is fogadni kellúgy kell viselkedni, 
hogy a jogi asszisztens bizalmat keltsen a 
saját személye iránt és a cég, az intézmény 
iránt is. 

 
20. Mit jelent a lojalitás? 
A lojális szó eredeti jelentése: törvénytisztelő; az 
uralkodóhoz, az államhoz, a politikai rendszerhez, 
közösséghez hű. Ma a lojalitáson inkább a 
céghűséget értjük. 
  
21. Milyen problémát rejt magában a túlzott 
lojalitás? 
A túlzott lojalitás legalább olyan veszélyeket 
hordoz, mint annak hiánya. Szükség van józan 
kétségre is (mit lehetne jobbá tenni a munkahelyen), 
mert az hajtóerőt és kreativitást jelent. 
 
22. Melyek azok a szabályok, amelyeket a jogi 
asszisztensnek feltétlenül be kell tartania? 

 A jogi asszisztens nem végezhet olyan 
feladatot, amelyet csak jogász, vagy még 
jogász sem végezhetne. 

 A jogi asszisztens minden olyan jogszerű 
feladatot elvégezhet, amellyel jogász bízza 
meg és ellenőrzi munkáját. 

 A jogi asszisztensnek körültekintően kell 
meghatározni azt, hol a határa annak, 
ameddig a jogász jelenléte nélkül segíthet 
egy ügyfélnek. 

 A jogi asszisztensnek óvnia kell az ügyfél 
bizalmát.  

 A jogi asszisztens kötelessége, hogy 
elkerülje az olyan magatartást, amellyel a 
jogász etikátlannak tűnne. (A munkaadóval 
szembeni lojalitás kötelessége) 

 A jogi asszisztensnek alapos tudás 
megszerzésére kell törekednie tanulással,  
a jogi szakmát jobban segítse. 

 A jogi asszisztensnek folyamatosan kell 
dolgoznia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Mit jelent a zugírászat? 
Zugírászat törvényi tényállása: (Btk.248. §)  
(1) Aki jogosulatlanul, üzletszerűen ügyvédi, 
jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységet végez, 
vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
A büntetés bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztés, ha a zugírászatot ügyvédi, 
jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységre 
jogosultság színlelésével követik el. 
 
24. Mit jelent a „szokás”? 
Szokásról beszélhetünk, ha egy magatartás azonos 
módon újra és újra megismétlődik. A szokások 
sajátossága, hogy sem a helyesség képzete nem 
járul hozzájuk eleve, sem a kötelező erőé, amint a 
joghoz. 
 
25. Mikor beszélünk szokásjogról? 
A kialakult szokásnormákat  az állami szervek 
elismerik,  szankcionálják. 
 
26. Mit jelent etika? 
Erkölcs. 
 
27. Mit jelent erkölcs? 
Az erkölcs szabályai a társadalmi normák egyik 
típusát jelentik. Mi a helyes, helytelen, jó és rossz. 
Az állam nem bünteti a megszegését, de a közösség 
a maga eszközeivel igen. 
 
28. Jellemezze röviden a jogi normát!  

 írott formában jelenik meg 
 könnyen megváltoztatható 
 meghatározott szerv alkotja, állam 

alkalmazza 
 az emberek külső magatartására kíván 

hatni 
 pontosan meghatározott (pl.: büntetés) 
 
 
 
 
 
 

29. Jellemezze röviden az erkölcsi normát! 
 íratlan formában jelenik meg 
 nehezen vagy egyáltalán nem 

változtathatók meg 
 a közösség alkotja 
 azt akarja elérni, az emberek belső 

meggyőződése alapján kövessék 
 informális szankció, nincs pontosan 

meghatározva; pl: kibeszélés, kiközösítés 
 
30. Mutassa be röviden a jóerkölcs és a jog 
kapcsolatát! 
A jóerkölcs és a jog kapcsolata a Polgári 
Törvénykönyvben jogszabályként is 
megfogalmazódott. Ptk. 200. § „Semmis a 
szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe 
ütközik.” 
 
31. Mondjon „szerződéses” példát a jóerkölcs 
megsértésére! 
Kirívóan alacsony vételáron, közvagyonnak 
minősülő ingatlan tulajdonjogát közjogi funkciót 
betöltő személy részére átruházó adásvételi 
szerződés jóerkölcsbe ütközik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Sorolja fel a legelterjedtebb etikai 
irányzatokat! 
A legelterjedtebb etikai irányzatok: 

 A hedonista etika legfőbb feladatának  a 
gyönyörre való törekvést tartja 

 Az eudaimonista etika („boldogságetika”) 
hívei szerint az erkölcsi tevékenység 
kiindulópontja nem a pillanatnyi gyönyör, 
hanem a tágabb értelemben vett boldogság 
jelenti. Epikurosz (i. e. 341-270),  

 A naturalista kozmológiai etika. Ez az 
erkölcsöt az egyetemes világtörvényben 
találja meg.  

 Evolúciós etika (például Herbert Spencer), 
mely szerint az erkölcs a biológiai 
evolúció terméke, amely fajunk 
fennmaradását, létét szolgálja. 

 A vallásetikai irányzatok nagy része az 
erkölcs abszolút forrása természetfeletti 
szellem, Isten. Ilyen meggondolások 
találhatók Platónnál, Hegelnél. 

 A racionalista etika („kötelességetika”)  
(Kant). 


