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A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe

Ä$N|]LJD]JDWiVDWLV]WYLVHOĘN|QIRUGXOPHJ´
(Magyary Zoltán) 1

B E V E ZE T Ő
$ N|]LJD]JDWiVVDO V]HPEHQ OHJW|EEV]|U WiPDV]WRWW N|YHWHOPpQ\ D MRJV]HUĦVpJ pV D]
eredményesség. A Magyar KormányWLV]WYLVHOĘL .DUW pOHWUH KtYy NRUPiQ\]DWL VWUDWpJLDL
dokumentum, a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program névadója, a közigazgatástudomány nHP]HWN|]L KtUĦ PĦYHOĘMH, Magyary Zoltán a közigazgatás eredményességének
különös hangsúlyt adott. „Az, hogy a közigazgatásnak eredményesnek kell lennie, és csak az
eredményesség adja meg a létjogoVXOWViJiW PDJiWyO pUWHWĘGLN pV PLQGLJ pUYpQ\HV WpWHO´ 2 –
írta az 1942-EHQPHJMHOHQWÄ0DJ\DU.|]LJD]JDWiV´FtPĦPĦYpEHQ
Az eredményesség és a hatékonyság érdekében átalakítható a szervezetrendszer,
UDFLRQDOL]iOKDWy D PĦN|GpV ~MUDWHOHStWKHWĘHN D Katáskörök. Ahhoz azonban, hogy mindez
fenntartható módon történjen, elengedhetetlen a személyi állomány: azok a közszolgálati
WLV]WYLVHOĘN, akik feladatukat hivatásnak tekinWYH D]W KLYDWiVNpQW PĦYHOYH D N|]My pUYpQ\UH
juttatása érdekében teljesítik kötelezettségeiket. Hiszen – ahogy az a mottónak választott
idézetben is szerepel – a közigazgatás rajtuk múlik. (]HQ FpO HOpUpVH pUGHNpEHQ D] HOVĘ
lépések egyike a Magyar KormányWLV]WYLVHOĘL.DU létrehozatala volt.
A WDQXOPiQ\D.DUOpWUHM|WWpWV]HUYH]HWpWpVPĦN|GpVpWKLYDWRWWEHPXWDWQLDNNpQWKRJ\NLWpU
DN|]HOM|YĘEHQMHOHQWNH]ĘNLKtYiVRNUDpVDN|]WHVWOHWIHMOHV]WpVpQHNOHKHWĘVpJHLUH

1

Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás gazdaságosságának és eredményességének biztosítása. A m. kir.
miniszterelnök úr elé terjesztett javaslat. Aethenaeum, Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest, 1931. 14.p.
Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942. 77.p.
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ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya
1. A MAGYAR KORMÁNYTISZ79,6(/ė,.$5, MINT HIVATÁSRENDI
KÖZTESTÜLET JOGÁLLÁSA

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
A Kttv. kimondta, hogy törvény erejénél fogva az MKK tagja az a magyar állampolgár, aki
iOODPLJD]JDWiVL V]HUYQpO NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL NLQHYH]pVW NDSRWW $] 0.. WHKiW OpWUHM|WW
D]RQEDQDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DWLV]WVpJYLVHOĘLPHJYiODV]WiVUDNHUOMHQHNpVD.WWYszerinti

1.1. $0DJ\DU.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL.DUlétrejötte
A 2011-ben megjelent Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program a közigazgatás
megreformálásának NLHPHOWWHUOHWHNpQWKDWiUR]WDPHJDWLV]WYLVHOĘLNDUPHJ~MtWiViWDPagas
V]LQWĦ V]DNPDL LVPHUHWHNNHO UHQGHONH]Ę V]HPpO\L iOORPiQ\ pV ~M pOHWSiO\D-modellek
kialakításával. $ 3URJUDP D 0DJ\DU .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL .DUW PLQW N|WHOH]Ę WDJViJRQ
alapuló köztestületet már nevesítette azzal, hogy a kamara WHYpNHQ\VpJpQHNNpWIĘWHUülete: a
hivatásetikai normák érvényesítése és a jóléti szolgáltatások szervezése. 3
A Magyary-program 12.0 az MKK-t már mint a közigazgatási rendszerirányítás részét
határozza meg pV PLQW LO\HQQHN D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN Ä|QEHFVOpVL N|]SRQWMDNpQW´ D]
érdekNpSYLVHOHWpUGHNYpGHOHPpVWLV]WYLVHOĘLMRJYpGHOHPDIHODGDWD 4
A magyar közszolgálat újjászervezése, a karrier-OHKHWĘVpJHN NLEĘYtWpVH pV D N|]V]ROJiODWL
életpályák összehangolása érdekében született meg a 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat,
melyben a Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban foglaltakkal
|VV]KDQJEDQ HOUHQGHOWH KRJ\ HO NHOO NpV]tWHQL D 0DJ\DU .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL .DUUD (MKK)
vonatkozó szabályozást.
Mindennek a 2012. március 1. napján hatályba lépett közszolgálati tisztYLVHOĘNUĘOV]yOy
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) tett eleget, mely az MKK jogállására, feladataira
pV PĦN|GpVpUH YRQDWNR]y V]DEiO\RN PHJDONRWiViYDO 2012. július 1. napjával létrehozta a
kormánytisztviseOĘNKLYDWiVUHQGLN|]WHVWOHWpW
A korPiQ\WLV]WYLVHOĘNHW – mint egy hivatásrend tagjait - W|P|UtWĘ |QiOOy |QNRUPiQ\]DWWDO
UHQGHONH]ĘNDPDUDOpWUHKR]iViQDNFpOMDKRJ\HJ\VpJHVV]HUYH]HWLMRJLpVPĦN|GpVLNHUHWHNHW
biztosítson a szakmai érdekképviselet, a jogvédelem, a szakmai feladatellátás területén,
magára vállalva egyes állami feladatokat is.
A Kar létrehozásával DPDJ\DUW|UWpQHOHPIRO\DPiQHOĘV]|Uolyan közös értékalapú egységes

V]HUYHNHONH]GKHVVHQHNPĦN|GQLWRYiEELLQWp]NHGpVHNUHYROWV]NVpJ
$.WWYHOWpUĘUHQGHONH]pVHKLiQ\iEDQD]0..-t a bíróságnak nyilvántartásba kellett vennie,
PHO\PHJLVW|UWpQWpVD]HUUĘOV]yOyYpJ]pVV]HSWHPEHU-iQMRJHUĘUHHPHONHGHWt 5
$ N|]V]ROJiODWL WLV]WYLVHOĘNUĘO V]yOy W|UYpQQ\HO |VV]HIJJĘ iWPHQHWL PyGRVXOy pV KDWiO\iW
YHV]WĘV]DEiO\RNUyOYDODPLQWHJ\HVNDSFVROyGyW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOypYL9
törvény 9. § (5) bekezdése alapján a]0..2UV]iJRV.|]J\ĦOpVWDJMDLQDNPegválasztásával,
D] DODNXOy 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV HOĘNpV]tWpVpYHO pV OHERQ\ROtWiViYDO WRYiEEi D 7HUOHWL
.|]J\ĦOpV WLV]WVpJYLVHOĘLQHN pV EL]RWWViJDLQDN PHJYiODV]WiViYDO |VV]HIJJĘ IHODGDWRN
ellátására WDJ~(OĘNpV]tWĘ%L]RWWViJDODNXOt.
A törvény felhatalmD]iVDDODSMiQD](OĘNpV]tWĘ%L]RWWViJ,GHLJOHQHV9iODV]WiVL6]DEiO\]DWRW
fogadott el, mely alapján  RNWyEHU pV QRYHPEHU KyQDSEDQ OH]DMORWW D Q\ROFYDQ IĘV
2UV]iJRV.|]J\ĦOpVWDJMDLQDNYiODV]WiVD
A választás technikai lebonyolítása komoly feladatot jelentett, hiszen nem volt olyan
nyilvántartás, amely valamennyi kinevezett kormáQ\WLV]WYLVHOĘ DGDWDLW WDUWDOPD]WD YROQD. A
MHO|OpVUH pV YiODV]WiVUD MRJRVXOW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN DGDWDLW D PXQNiOWDWyN V]ROJiOWDWWiN H]
DODSMiQYROWOHKHWĘVpJ D YiODV]WiVLQpYMHJ\]pNEH W|UWpQĘIHOLUDWNR]iVUDPHO\HW D] ,GHLJOHQHV
Választási Szabályzat a választás és választhatóság feltételéül szabott.
GHFHPEHUQDSMiQD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVPHJWDUWRWWDDODNXOyOpVpWpV saját tagjai
közül megválasztotta az országos tiszWVpJYLVHOĘNHW D] HOQ|N|W pV |W DOHOQ|N|W D] 2UV]iJRV
3pQ]J\L(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJYDODPLQWD]2UV]iJRV(WLNDL%L]RWWViJHOQ|NpWpVWDJMDLW 6.
0LQGH]]HO D] 0.. RUV]iJRV J\LQWp]Ę V]HUYHL PHJNH]GKHWWpN PĦN|GpVNHW D]RQEDQ D
területi szervek létrejötte még váratott magára. A területi elnökök és alelnökök, valamint a
területi etikai bizottságok elnökei és tagjai választása 2013. május és június hónapjaiban
zajlott le. A választások eredményeit az MKK 2013. július 8. napján tette közzé. Az MKK
szervezete ezzel a Kttv. által meghatározott keretek között létrejött.

KLYDWiVUHQG M|WW OpWUH DPHO\QHN FpOMD D N|]LJD]JDWiV PĦN|GpVH LUiQWL iOODPSROJiUL EL]DORP
PHJHUĘVtWpVH
3

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 11.0). 45. p.
http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/8/34/40000/Magyary-Kozigazgatas-fejlesztesiProgram.pdf OHW|OWpVLGĘSRQWMDQRYHPEHU
4
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP12.0). 58. p.
http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/d/2c/40000/Magyary%20kozig%20fejlesztesi%20program
%202012%20A4.pdf OHW|OWpVLGĘSRQWMD 2015. november 6.)

96

5

A FLYLO V]HUYH]HWHN EtUyViJL Q\LOYiQWDUWiViUyO pV D] H]]HO |VV]HIJJĘ HOMiUiVL V]DEiO\RNUyO szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény70. § szerint a köztestületet a bíróságnak nem kell nyilvántartania akkor, ha a létrehozását
rHQGHOĘW|UYpQ\tJy rendelkezik.
6
$]0..HOVĘHOQ|NpQHNGU-iYRU$QGUiVWD1HP]HWL(UĘIRUUiV0LQLV]WpULXPYROWN|]LJD]JDWiVLiOODPWLWNiUiW
YiODV]WRWWDD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpV$]2UV]iJRV(OQ|NVpJDODNXOyOpVHQPHJYiODV]WRWWWRYiEELWLV]WVpJYLVHOĘL
alelnökök: dr. Dargay (V]WHU GU 0LNXOiVL (U]VpEHW 3RyU -HQĘ GU 6]DEy 6WHIiQLD pV GU 8JRGL $QGUHD D]
2UV]iJRV(WLNDL%L]RWWViJHOQ|NHGU)LOH%HiWDD]2UV]iJRV3pQ]J\L(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJHOQ|NH1DJ\IDOXVL
Sándor
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1.2. Az MKK tevékenysége
A Kttv. szerint a 0DJ\DU .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL .DU D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN |QNRUPiQ\]DWWDO

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
Az alábbi táblázat a Kttv-ben foglalt feladatok a fentiek szerinti csoportosítását szemlélteti:
1. táblázat: Az MKK feladatai 10
Tevékenységcsoport

Kttv. szerinti egyes feladatok

Érdekképviseleti,
érdekvédelmi és
képviseleti feladatok

- HOOiWMD D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL KLYDWiV J\DNRUOiViYDO
|VV]HIJJĘ ügyekben az általános érdekképviseletet;
- YpGLD.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL.DUWHNLQWpO\pWWHVWOHWHLQHNpV
WDJMDLQDNpUGHNHLWYDODPLQWDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMRJDLW
- NRQ]XOWiFLyV MRJJDO N|]UHPĦN|GLN D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN
foglalkoztatását
és
hivatásgyakorlásának
feltételeit
befolyáVROy D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ V]iPiUD HOĘtUW V]DNPDL
vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MKK-W pULQWĘ
jogszabályok megalkotásában;
- véleményét ki kell kérni
x D NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQQ\DO |VV]HIJJĘ
kérdésekben,
x a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a
NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\EDQ iOOyNDW pULQWĘ
rendelkezéseivel összefüggésben, valamint
x D] LJD]JDWiVL PXQNDHUĘYHO pV V]HPpO\L MXWWDWiVRNNDO
való gazdálkodás elvi kérdéseiben;
- kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytLV]WYLVHOĘN
élet- és munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási
IHOWpWHOHLW pV D KLYDWiV J\DNRUOiViW pULQWĘ MRJV]DEiO\RN
megalkotását, illetve módosítását;
- a feladat- pV KDWiVN|UpW pULQWĘ EiUPHO\ NpUGpVEHQ
felterjesztési jogot gyakorol;
- kezdeményezheti az LJD]ViJJ\pUW IHOHOĘV PLQLV]WHUQpO D
kormányzati
szolgálati
jogviszonnyal
kapcsolatos
MRJV]DEiO\VpUWĘJ\DNRUODWPHJYiOWR]WDWiViW
- a kormányzati szolgálati jogviszony tekintetében
meghatalmazás alapján képviseli tagját a bíróság vagy más
KDWyViJHOĘWWLHOMárásban

$NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL
hivatásetikai rendszerrel
|VV]HIJJĘIHODGDWRN

megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja a
Kttv-ben meghatározott keretek között az etikai eljárás
rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat

UHQGHONH]ĘN|]LJD]JDWiVLV]DNPDLérdek-képviseleti köztestülete. [29. § (2) bekezdés]
Az 0.. WHYpNHQ\VpJL N|UpQHN iWWHNLQWpVH HOĘWW HOHYHQtWVN IHO D] 0.. OpWUHKR]iViQDN
célját. Ezt korábban akként határoztuk meg, hogy „jöjjön létre egy egységes hivatásrend,
DPHO\ KR]]iMiUXO D N|]LJD]JDWiV PĦN|GpVH LUiQWL iOODPSROJiUL EL]DORP PHJHUĘVtWpVpKH]”.
Nézzük meg, hogy a jogalkotó, illetve maga az MKK milyen feladatok ellátása útján tartja
H]HQFpOWHOpUKHWĘQHN
$] 0.. $ODSV]DEiO\D V]HULQW D N|]|V pUWpNDODS~ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL éthos PHJHUĘVtWpVH
pUGHNpEHQ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN |QV]DEiO\R]iViYDO V]DNPai továbbképzésével, szakmai és
szociális érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat lát el. 7
1.2.1. Az MKK feladatai
A Kttv. az MKK-t, mint köztestületet hozta létre, melyre a megalapításkor a Polgári
7|UYpQ\N|Q\YUĘOV]yOypYL,9W|UYpQ\ UpJL3WN V]Dbályai voltak irányadóak. Eszerint
D W|UYpQ\ iOWDO OpWUHKR]RWW MRJL V]HPpO\LVpJJHO UHQGHONH]Ę köztestület önkormányzattal és
Q\LOYiQWDUWRWW WDJViJJDO UHQGHONH]LN pV D WDJViJiKR] LOOHWĘOHJ D WDJViJD iOWDO YpJ]HWW
tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. 8
$N|]WHVWOHWHNV]iPiUDHOĘtUWN|]IHODGDWIRJDOPiWMRJV]DEiO\QHPKDWiUR]]DPHJ$UpJL3WN
indokolása szerint közfeladat „általában olyan feladat, amelyet egyébként államnak vagy helyi
önkormányzatnak kellene megvalósítania”.
Az MKK Kttv-ben és az Alapszabályban foglalt feladatai D]DOiEELIĘFVRSRUWRNEDRV]WKDWyDN
-

Érdekképviseleti, érdekvédelmi és képviseleti feladatok

-

$NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLKLYDWiVHWLNDLUHQGV]HUUHO|VV]HIJJĘIHODGDWRN 9

-

$ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL képzéssel, továbbképzéssel és vizsgarendszerrel kapcsolatos
feladatok

-

$ NLHPHONHGĘ WHOMHVtWPpQ\HN HOLVPHUpVH YDODPLQW Móléti, szociális és egyéb
V]ROJiOWDWiVRNNDO|VV]HIJJĘIHODGDWRN

7

$]0..PĦN|GpVpYHONDSFVRODWRVIHODGDWRN

MKK Alapszabály II.1. pont,
http://mkk.org.hu/sites/default/files/Alapszab%C3%A1ly%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%20egys%C
3%A9ges%20szerkezetben_2014szeptember26_v%C3%A9gleges_elfogadott.pdf OHW|OWpVLGĘSRQWMD: 2015.
október 24.)
8
3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YUĘOV]yOypYL,9W|UYpQ\  EHNH]GpVH
9
A hivDWiVHWLNDL UHQGV]HUUHO NDSFVRODWRV WHYpNHQ\VpJ D] HJ\LN OHJPDUNiQVDEEDQ PHJMHOHQĘ SUofilját adja az
MKK-nak, erre tekintettel ennek külön fejezetet szán a tanulmány.

98

A kormiQ\WLV]WYLVHOĘL
képzéssel, továbbképzéssel
és vizsgarendszerrel
kapcsolatos feladatok

10

- szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat,
IHONpV]tWĘWRYiEENpS]pVHNHWV]HUYH]KHW
- pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat
jelentethet meg a közigazgatás fejlesztésére, gyakorlatának
egységesítésére, a közigazgatási példaadó munkamódszerek megismertetésére, hagyományainak ápolására;
- PHJILJ\HOĘNpQW UpV]W YHV] D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN
vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben
törvényességi és egyéb intézkedést kezdeményez;
- tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba

$WiEOi]DWRWD.WWYpVD]$ODSV]DEiO\UHQGHONH]pVHLDODSMiQDV]HU]ĘNpV]tWHWWH
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DPXQNiOWDWyMXNV]HPpO\HD]RQRVtJ\WHKiWD]0..WLV]WVpJYLVHOĘje az értékelt és az

Kttv. szerinti egyes feladatok

pUWpNHOĘ YH]HWĘ N|]|WWL NRQIOLNWXV HVHWpQ N|QQ\HQ DEED D KHO\]HWEH NHUOKHW KRJ\ D

- a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és
adományozhat;
$NLHPHONHGĘ
- D .RUPiQ\QiO D N|]LJD]JDWiVL PLQĘVpJSROLWLNipUW pV
teljesítmények elismerése,
V]HPpO\]HWSROLWLNipUW IHOHOĘV PLQLV]WHUQpO LOOHWYH D]
valamint jóléti, szociális és
LOOHWpNHV V]HUY YH]HWĘMpQpO NH]GHPpQ\H]KHWL NLWQWHWpV
egyéb szolgáltatásokkal
vagy más elismerés adományozását;
|VV]HIJJĘIHODGDWRN
- tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes
szolgáltatásokat nyújthat

$]0..PĦN|GpVpYHO
kapcsolatos feladatok

- PHJDONRWMDPĦN|GpVLV]DEiO\DLW
- WDJMDLUyOpVV]HUYHLUĘOQ\LOYiQWDUWiVWYH]HW
- megalkotja éves költségvetését, elfogadja az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló a számviteli törvény
szerinti beszámolót;
- feladatainak hatékonyabb ellátása, az érdekérvényesítés
PDJDVDEE V]LQWMpQHN HOpUpVH pUGHNpEHQ HJ\WWPĦN|GpVUH
W|UHNV]LN D KDVRQOy FpORNDW NLWĦ]Ę QHP]HWN|]L pV PDJ\DU
szervezetekkel, így különösen a Magyar Rendvédelmi
Karral.

kormáQ\WLV]WYLVHOĘ D N|]|V PXQNiOWDWyMXNNDO ÄV]HPEHQL´ HOMiUiVW YiU HO WĘOH (]
azonban nyilvánvalóan nem lehetett a jogalkotó szándéka, úgyszintén az sem, hogy az
0..DIRJODONR]WDWyV]HUYHNÄHOOHQSRQWMDNpQW´PĦN|GM|QLO\HQHVHWHNEHQ
A helyzetet némileg árnyalná, ha az MKK – forrás rendelkezésre állása esetén – jogi
NpSYLVHOĘW EL]WRVtWDQD DNL D WHUOHWL WLV]WVpJYLVHOĘ IHQWLHN V]HULQWL IHODGDWDLW iWYHQQp
Ez azonban a fenti konfliktust nem oldaná fel, csak áttételesebbé tenné.
-

Nem tisztázott az sem, hogy a teljesítményértékelések során a jogszabály pontosan
milyen szerepet is szán az MKK-QDN$NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘWHYpNHQ\VpJpQHNpUGHPL
megítélésére annak részletes ismerete nélkül nincs módja a kamarának, azonban így
csupán az eljárási szabályok betartásának vizsgálata lehet a feladat.

-

$KRJ\ D]W PDMG D] DOiEELDNEDQ OiWKDWMXN D 7HUOHWL (OQ|NVpJ KiURP IĘEĘO iOOy
WHVWOHW $ N|]HO  H]HU IĘV WDJViJ  -D LV PiU  H]HU IĘW MHOHQW DPHO\ 7HUOHWL
(OQ|NVpJHQNpQW  IĘW WHQQH NL D )ĘYiURVUD pV D 19 megyére számolva): ekkora

A fentiek alapján látható, hogy a Kttv. a legtöbb feladatot az érdekképviseleti, érdekvédelmi

OpWV]iP LJpQ\H HVHWpQ D WLV]WVpJYLVHOĘN UpV]YpWHOH D] pYHQWH NpWV]HUL

és képviseleti feladatok N|]|WWQHYHVtW(J\HVHNH]HNN|]|WWiOWDOiQRVMHOOHJĦHN– mint például

WHOMHVtWPpQ\pUWpNHOpVLLGĘV]DNEDQV]LQWHOHKHWHWOHQIHODGat elé állítaná az MKK-t.

a .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL .DU WHNLQWpO\H D WHVWOHWHN pV WDJMDLQDk érdekei, valamint a

A Kttv. külön cím alatt szabályozza az MKK és az állami szervek kapcsolatát.

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ MRJDLQDN YpGHOPH -, azonban számos fontos, konkrét jogosítványt is

Az MKK a feladat- pV KDWiVN|UpW pULQWĘ EiUPHO\ NpUGpVEHQ D] DGRWW NpUGpVEHQ KDWiVN|UUHO

találunk ezen tevékenységcsoportban.

UHQGHONH]ĘiOODPLV]HUYYH]HWĘMpKH]IRUGXOKDWpV

Ezen körben kell említeni DN|]V]ROJiODWLHJ\pQLWHOMHVtWPpQ\pUWpNHOpVVRUiQMHOHQWNH]ĘD]RQ
hatáskört, mely alapján N|]V]ROJiODWL WLV]WYLVHOĘ NpUpVpUH D WHUOHWL V]LQWHQ PĦN|GĘ 0.. D
teljesítményértékelésre írásban észrevételt tehet, melyet az arra szolgáló lapokon fel kell
tüntetni.

11

- tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a
továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet;
- javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti;
- D] iOWDOD LUiQ\tWRWW V]HUY PĦN|GpVpYHO LOOHWĘOHJ D] iOWDOD NLERFViWRWW MRJV]DEiOO\DO

A feladatot a Területi Elnökségek koordinációjában biztosítja az MKK. A jelenlegi gyakorlat

közjogi szervezetszabályozó eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt

V]HULQWDPHQQ\LEHQDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLJpQ\OLD]0..MHOHQOpWpW~J\DPXQNiOWDWyMHO]pVH

nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását. [35. § (1)

alapján a Területi Elnökség tagja – G|QWĘHQD]HOQ|N– részt vesz az elbeszélgetésen. A feladat

bekezdés] A megkeresett szerv a megkeresésre harminc napon belül köteles érdemben

az alábbi problémákat és kockázatokat hordozza magában:

válaszolni. [35. § (2) bekezdés]

-

$ 7HUOHWL (OQ|NVpJHN WLV]WVpJYLVHOĘL D] DGRWW WHUOHWHQ PĦN|GĘ iOODPLJD]JDWiVL

Az érdekképviseleti feladatok ellátásának egyik alapfeltétele az MKK és az állami szervek

V]HUYHNNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL$WLV]WVpJYLVHOĘNWHKiWQDJ\HVpOO\HODQQDNDV]HUYQHND]

közötti haWpNRQ\ HJ\WWPĦN|GpV$]0..XJ\DQLVFVDN~J\WXGMDPHJIHOHOĘHQ HOOiWQLH]HQ

állományába tartoznak – pV HQQHN D YDOyV]tQĦVpJH D NRUPiQ\KLYDWDOL LQWHJUiFLyYDO

tevékenységeket, amennyiben az államigazgatási szervek érdemi tárgyalópartnernek tekintik

tovább nĘWW-PLQWDMHOHQOpWHWNpUĘNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ(z azonban azt is jelenti, hogy

és PHJIHOHOĘLGĘEHQNRQVWUXNWtYDQYRQMiNEHDPXQNiEDAz MKK megalakulása óta számos
olyan példa hozható fel, amely azt mutatja, hogy az állami szervek UpV]pUĘO nyitott és

11

A kö]V]ROJiODWLHJ\pQLWHOMHVtWPpQ\pUWpNHOpVUĘO szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése
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HJ\WWPĦN|GĘ D KR]]iiOOiV LOOHWYH D NRUPiQ\]DW IHOLVPHUL D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNHW W|P|UtWĘ

PĦN|GpVpQHN YHV]pO\H]WHWpVH YDODPLQW D V]HPpO\LVpJL MRJRN PHJVpUWpVH QpONO KR]KDWMD

MKK-EDQUHMOĘV]DNPDLpVV]HOOHPLNDSDFLWiVRNDW

nyilvánosságra. [29. § (10) bekezdés]

-

-

a Belügyminisztérium által 2014 ĘV]pQ D .RUPiQ\ HOp WHUMHV]WHWW N|]V]ROJiODWL

A Kttv. hatáskört ad az MKK-nak arra, hogy a kiváló munka elismeréseként díjakat alapítson

életpálya koncepció kidolJR]iViEDQD]0..OHKHWĘVpJHWNDSRWWD]DNWtYUpV]YpWHOUHpV

és adományozzon. Az MKK OrszáJRV.|]J\ĦOpVH-ben fogadta el az MKK által alapított

a javaslatai nagy része beépítésre került;

GtMDNUyO pV D GtMDGRPiQ\R]iV UHQGMpUĘO V]yOy V]DEiO\]DWRW. 13 A szabályzatban az MKK „A

az „Államreform II. – a bürokráciacsökkentés programja” egyes intézkedéseinek

Köz Szolgálatáért” és a „Közszolgálati Életútért Emlékérem” díjakat alapította. A díjak

tudományos és társadalmi megalapozására létrehozott Államreform Bizottság

adományozásának feltétele a]HOVĘHVHWEHQ 10, a másodikban 20 év közszolgálati jogviszony.

meghívott tagja MKK elnöke;
-

12

„A Köz Szolgálatáért” GtM D 7HUOHWL .|]J\ĦOpVHN WDJOpWV]iPiQDN DUiQ\iEDQ pYHQWH

a jogszabályok közigazgatási egyeztetése során intézményesült a kapcsolat a

legfeljebb 27 fĘ UpV]pUH D ÄKözszolgálati Életútért Emlékérem” díj legfeljebb  IĘ UpV]pUH

Miniszterelnökség és az MKK között.

adományozható. 14 A díjak átadására eddig két alkalommal került sor 15. A díjak odaítélésére a

A Kttv. külön részletezi a területi államigD]JDWiVL V]HUYHNNHO W|UWpQĘ HJ\WWPĦN|GpVW $

területi elnökségek tesznek javaslatot, a döntést az Országos Elnökség hozza meg.

IĘYiURVLPHJ\HLLOOHWpNHVVpJĦiOODPLJD]JDWiVLV]HUYYH]HWĘMHN|WHOHVNLNpUQLDWHUOHWLV]LQWHQ

Az MKK W|UHNV]LN DUUD KRJ\ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN NXWDWiVL WHYpNHQ\VpJpW LOOHWYH D

PĦN|GĘ0..YpOHPpQ\pWDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNPXQNDYpJ]pVpUHPXQND- pVSLKHQĘLGHMpUH

tudományos munkát támogassa. Ennek keretében került sor a Doktoranduszok Országos

jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról.

Szövetségének Közigazgatás-tudományi Osztályával és a Magyar Nemzeti Levéltárral

$ WHUOHWL V]LQWHQ PĦN|GĘ 0.. MRJRVXOW YpOHPpQ\H]QL D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN FVRSRUWMiW

HJ\WWPĦN|GpVLmegállapodás megkötésére.

pULQWĘ IĘYiURVL PHJ\HL LOOHWpNHVVpJĦ iOODPLJD]JDWiVL V]HUY iOWDO KR]RWW PXQNiOWDWyL

$] 0.. V]HUYH]HWpQHN PĦN|GWHWpVpYHO NDSFVRODWRV WHYpNHQ\VpJHN N|]O NLHPHOHQGĘHN D

intézkedést vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. [29. §

WDJViJQ\LOYiQWDUWiViYDO|VV]HIJJĘIHODGDWRN

(7) bekezdés]

A Kttv. pontosan meghatározza, hogy az MKK mely adatok nyilvántartására jogosult 16. A

Az államigazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez

nyilvántartott

olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLMRJYLV]RQ\PHJV]ĦQpVpW- N|YHWĘpYHOWHOWpYHOW|U|OQLNHOO

N|]V]ROJiODWpUGHNHLWLOOHWYHPĦN|GpVpWYDJ\D]iOODPLJD]JDWiVLV]HUYMRJRVpUGHNHLWLOOHWYH

$ N|]WHVWOHWL MRJiOOiVEyO HUHGĘ DODSYHWĘ N|WHOH]HWWVpJ D PHJN|]HOtWĘOHJ  H]HU tagot

PĦN|GpVpWYHV]pO\H]WHWQp. [29. § (8) bekezdés]

számláló szervezetnél nem eg\V]HUĦIHODGDWA tagság aktuális és naprakész nyilvántartása az

$]iOODPLV]HUYHNNHOW|UWpQĘHJ\WWPĦN|GpVWHNLQWHWpEHQIRQWRVV]DEiO\KRJ\D]0..-tagja

0..UpV]pUĘOW|EELQWp]NHGpVWIHOWpWHOH]HWWHJ\UpV]WD]LQIRUPDWLNDLIHOWpWHOHNUHQGHONH]pVUH

olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet az államigazgatási szerv jogos

állása, másrészt az adatok szolgáltatása rendjének gördülékennyé tétele érdekében. Ki kellett

pUGHNHL LOOHWYH PĦN|GpVH YDODPLQW D N|]V]ROJiODW pUGHNHL LOOHWYH PĦN|GpVH YpGHOPpEHQ

építeni azokat a munkamódszereket, amelyek a nyilvántartás informatikai és munkaszervezési

NLIHMH]HWWHQ EL]DOPDVDQ YDJ\ PLQĘVtWHWW DGDWNpQW YDOy NH]HOpVUH W|UWpQĘ XWDOiVVDO KR]RWW

feltételeit fenntartható és hatékony módon biztosítják.

tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben

$ WDJQ\LOYiQWDUWiV HOHNWURQLNXV UHQGV]HUpQHN NLpStWpVpUH pV PĦN|GWHWpVpUH D] 0.. D %D\

meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.

Zoltán Alkalmazásfejlesztési Non-profit Kft.-YHO N|W|WW V]HU]ĘGpVW $ V]HU]ĘGpV DODSMiQ D

[29. § (8) bekezdés]

tagnyilvántartó alapszoftver és a hozzá kapcsolódó elektronikus „választási modul”

Az MKK-tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak az államigazgatási

13

V]HUY MRJRV pUGHNHLQHN LOOHWYH PĦN|GpVpQHN YDODPLQW D N|]V]ROJiODW pUGHNHLQHN LOOHWYH
12

Az Államreform Bizottságot a Kormány a 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal hozta létre. A
Kormányhatározat 5. pontja szerint a Bizottság tagjait a MiQLV]WHUHOQ|NVpJHWYH]HWĘPLQLV]WHUNpUWHIHO

102

DGDWRNDW D] 0.. D WDJViJL MRJYLV]RQ\ PHJV]ĦQpVpW–

azaz

a

1/2014 (IX.08.) MKK O.Közgy. határozat
A 1/2014 (IX.08.) MKK O.Közgy. határozat IV.1. és IV.2. pontjai
A díjak átadására 2014-ben december hónapban, majd 2015-ben a Közszolgálati TisztYLVHOĘN1DSMD
alkalmából került sor http://mkk.org.hu/sites/default/files/Szab%C3%A1lyzat%20az%20MKK%20%C3%A1ltal%20alap%C3%ADtot
t%20d%C3%ADjakr%C3%B3l%20%C3%A9s%20a%20d%C3%ADjadom%C3%A1nyoz%C3%A1s%20rendj
%C3%A9r%C5%91l_%201sz.%20m%C3%B3d.%2020150327.pdf OHW|OWpVLGĘSRQWMa: 2015. november 9.)
16
Lsd. Kttv. 33. § (9) bekezdés
14
15
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NLDODNtWiVDWRYiEEiDWLV]WVpJYLVHOĘNUpV]pUHHJ\HGLOHYHOH]ĘUHQGV]HUPHJYDOyVtWiVDa 2013.

-

évben történt meg.

PĦN|GpVHKDWiUR]DWDLQHPVpUWLN-e a jogszabályokat, az Alapszabályt vagy az egyéb
önkormányzati szabályzatokat. [35. § (4) bekezdés].

-

$] 0.. WDJQ\LOYiQWDUWiVD D PXQNiOWDWyN .WWY iOWDO HOUHQGHOW N|WHOH]Ę DGDWV]ROJiOWDWiViQ

+DD]0..PĦN|GpVpQHNW|UYpQ\HVVpJHPiVNpSSHQQHPEL]WRVtWKDWyD]J\pV]W|Uvényességi ellenĘU]pVLMRJN|UpEHQHOMiUYDNHUHVHWWHOEtUyViJKR]IRUGXOKDW$EtUyViJ

alapul. $ PXQNiOWDWyQDN D NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\ OpWHVtWpVpUĘO pV PHJV]ĦQpVpUĘO
-

OHJNpVĘEEWL]HQ|WQDSRQEHOOWiMpNR]WDWQLDNHOOD] MKK-t. [Kttv. 33. § (2) bekezdés]

PHJVHPPLVtWL D] 0.. W|UYpQ\VpUWĘ KDWiUR]DWiW pV V]NVpJ V]HULQW ~M KDWiUR]DW
meghozatalát rendeli el;

Az adatszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos nehézségekkel már 2012-ben és 2013-

EDQLVV]HPEHVOWD]0..$]DGDWV]ROJiOWDWiVpVDV]ROJiOWDWRWWDGDWRNPLQĘVpJpQHNMDYtWiVD
érdekében az Országos Iroda 2014. március 26-án a fejlesztĘN EHYRQiViYDO HJpV] napos

D PĦN|GpV W|UYpQ\HVVpJpQHN KHO\UHiOOtWiVD pUGHNpEHQ |VV]HKtYMD D] 2UV]iJRV
.|]J\ĦOpVWpVD7HUOHWL.|]J\ĦOpVW

-

képzést szervezett, ahol közvetlen problémafelvetés és megoldási fórumot is biztosított a

ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén az MKK egyes szHUYHLQHN PĦN|GpVpW
felfüggeszti. [35. § (5) bekezdés]

PXQNiOWDWyN DGDWIHOW|OWpVW YpJ]Ę NROOpJiL UpV]pUH $ UpV]WYHYĘNQHN tUiVRV HOHNWURQLNXVDQ
HOpUKHWĘVHJpGDQ\DJNHUOW|VV]HiOOtWiVUD
1.3.
1.2.2. Az MK.PĦN|GpVHIHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWiVD

Az MKK szervezete

$] 0.. 2UV]iJRV .|]J\ĦOpVH D] DODNXOy OpVpQ HOIRJDGWD D] $ODSV]DEiO\W PHO\ W|UYpQ\L

$.WWYOHKHWĘVpJHWDGDUUDKRJ\DN|]LJD]JDWiVLPLQĘVpJSROLWLNipUWpVV]HPpO\]HWSROLWLNipUW

keretek között – a régi Ptk. és a Kttv. alapján - szabályozza az MKK szervezetét és

IHOHOĘVPLQLV]WHULOOHWYHHJ\pEiOODPLJD]JDWiVLV]HUYYH]HWĘMHLOOHWYHDQQDNWHUOHWLV]HUYH]HW

PĦN|GpVpQHNUHQGMpW

az MKK-val kötött megállapoGiV DODSMiQ D] 0.. LOOHWYH WHUOHWL V]HUYH]HWH PĦN|GpVpKH]
1.3.1. Általános szabályok

támogatást (pénzbeli, nem pénzbeli) nyújtson. [35. § 7) bekezdés]
$] 0.. PĦN|GpVpQHN SpQ]J\L IHOWpWHOHLW D megalakulása óta a fenti törvényi rendelkezés
alapján a miniszterrel évente kötött megállapodások biztosították 17.

$]0..DIHODGDWDLWD]RUV]iJRVYDODPLQWDIĘYiURVEDQpVDPHJ\pNEHQPĦN|GĘV]HUYH]HWH
útján látja el. [29. § (3) bekezdés] Az MKK szervezetHNpSYLVHOHWLJ\LQWp]ĘLWHVWOHWHNEĘO

ÒJ\V]LQWpQ H]HQ V]DEiO\ EL]WRVtW OHKHWĘVpJHW DUUD KRJ\ D] 0.. D WHUOHWL V]HUYHL

YDODPLQW WLV]WVpJYLVHOĘNEĘO pV J\LQWp]ĘL V]HUYEĘO iOO. [30. §] Ezen rendelkezések alapul

PĦN|GpVpKH] V]NVpJHV IHOWpWHOHN UHQGHONH]pVUH iOOiVD pUGHNpEHQ SO KHO\LVpJKDV]QiODW  D

YpWHOpYHOD]0..V]HUYHLDN|YHWNH]ĘN 18:

megyei kormányhivatalokkal megállapodást kössön.

Az MKK szervei:

Az MKK eg\pESpQ]EHOLpVQHPSpQ]EHOLWiPRJDWiVWDPĦN|GpVHyWDQHPYHWWLJpQ\EH

-

D]2UV]iJRV.|]J\ĦOpV

-

D]RUV]iJRVJ\LQWp]ĘWHVWOHWHN

1.2.3. Az MKK törvényességi felügyelete

x az Országos Elnökség,

$] 0.. IHOHWW D W|UYpQ\HVVpJL HOOHQĘU]pVW D] J\pV]VpJ J\DNRUROMD $ W|UYpQ\HVVpJL

x az Országos Etikai Bizottság,

HOOHQĘU]pVQHPWHUMHGNLD]RO\DQJ\HNUHDPHO\HNEHQPXQNDJ\Lvitának, illetve egyébként

x D]2UV]iJRV3pQ]J\L(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJ

bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. [35. § (3) bekezdés].

x az Alapszabály szerint létrehozott szakmai tagozatok,

$W|UYpQ\HVVpJLHOOHQĘU]pVWJ\DNRUOyJ\pV]VpJHOOHQĘU]LKRJ\D]0..
-

-

DWHUOHWLJ\LQWp]ĘWHVWOHWHN

Alapszabálya és más önkormányzati szabályzatai, illetve azok módosításai

x 7HUOHWL.|]J\ĦOpV

megfelelnek-e a jogszabályoknak;

x Területi Elnökség
x Területi Etikai Bizottság

17

Az MKK a 2013. évben 51.447.970,-Ft, a 2014. évben 72.825.569,-Ft, a 2015. évben 72.825.000,- Ft
WiPRJDWiVEDQUpV]HVOW$WiPRJDWiVLV]HU]ĘGpVHNDhttp://www.mkk.org.hu/node/4 OLQNHQpUKHWĘHNHO

104

18

MKK Alapszabály III.1. pont
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az AlapszabáO\EDQLOOHWYHD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVpVD](OQ|NVpJiOWDOOpWUHKR]RWWPiV

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
$]0..WLV]WVpJYLVHOĘMHD]J\LQWp]ĘLWHVWOHWHNQHPWLV]WVpJYLVHOĘWDJMDQHPOHKHW

iOODQGypVLGĘV]DNRVEL]RWWViJRN

a) politikai párt tagja;

az Országos Iroda.

b) D N|]SRQWL iOODPLJD]JDWiVL V]HUYHNUĘO YDODPLQW D .RUPiQ\ WDJMDL pV D]

A fentiekben említett szervekben tisztséget EHW|OWĘ pV IHODGDWRW HOOiWy NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN

államtitkároN MRJiOOiViUyO V]yOy W|UYpQ\ V]HULQWL iOODPL YH]HWĘ YDODPLQW D KLYDWDOL

választás útján nyerik el beosztásukDW $] HJ\HV V]HUYHNHW YiODV]WRWW WLV]WVpJYLVHOĘLNHW pV

V]HUYYH]HWĘMH

további tagjaikat az alábbi táblázat szemlélteti.

c) más kamara tagja. [34. § (3) bekezdése]

WiEOi]DW$]0..V]HUYHLYiODV]WRWWWLV]WVpJYLVHOĘLpVQHPWLV]WVpJYLVHOĘWDJMDL 19

Ez utóbbi esetben azonban a jogalkotó megelégszik a más kamarai tagsági viszony
felfüggesztésével. [34. § (3a) bekezdés]. Ez nyilvánvalóbban „enyhébb” elvárás a

Szerv megnevezése
Országos
.|]J\ĦOpV

Országos Elnökség

Országos Etikai
Bizottság

$V]HUYYiODV]WiVVDOEHW|OWKHWĘ
pozícióinak megnevezése
IĘN|]J\ĦOpVLWDJ

A választásra jogosult
az MKK tagjai, azaz a
NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN

Elnök
/HJIHOMHEEIĘDOHOQ|N
Az Országos Etikai Bizottság elnöke OrszágRV.|]J\ĦOpV
$]2UV]iJRV3pQ]J\L(OOHQĘU]Ę
Bizottság elnöke
2UV]iJRV.|]J\ĦOpV

Országos Pénzügyi
A Bizottság elnöke és 4 tagja
(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJ

2UV]iJRV.|]J\ĦOpV

Területi Etikai
Bizottságok (a
)ĘYiURVEDQpV
minden megyében)

Területi Elnök
Területi Alelnök
A Területi Etikai Bizottság elnöke

HVHWHNEHQ HEEHQ D IRUPiEDQ LV NpUGpVHNHW YHW IHO $ IĘYiURVL PHJ\HL NRUPiQ\KLYDWDORN
PLNURELROyJLDLODERUMDLEDQNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLkinevezéssel feladatot látnak el olyan orvosok,
akik a laborvizsgálatokat nem csak közigazgatási célból végzik, hanem kórházak, járóbetegszakellátás, háziorvosok számára is. Ezt csak akkor tehetik, ha egyben tagjai a Magyar Orvosi
Kamarának is. TisztségviVHOĘLEHRV]WiVWD]RQEDQFVDN~J\OiWKDWQiQDNHOKDPHJYiODV]WiVXN
esetén orvosi kamarai tagságukat felfüggesztenék, amely azonban kizárja ezen tevékenység
folytatását.

A Bizottság elnöke és 4 tagja

Területi
Elnökségek (a
)ĘYiURVEDQpV
minden megyében)

W|UYpQ\KR]y UpV]pUĘO PLQWKD D NDPDUDL MRJYLV]RQ\ PHJV]QWHWpVpW tUQi HOĘ D]RQEDQ HJ\HV

További összeférhetetlenségi ok, hogy az Országos és a Területi Elnökség, az Országos
PpQ]J\L (OOHQĘU]Ę %L]RWWViJ pV D] 2UV]iJRV pV D 7HUOHWL (WLNDL %L]RWWViJ WDJMDL QHP
lehetnek egymás hozzátartozói. [34. § (4) bekezdés]
$W|UYpQ\QHPFVXSiQDWLV]WVpJYLVHOĘNYDODPLQWJ\LQWp]ĘLWHVWOHWQHP WLV]WVpJYLVHOĘWDgjai

7HUOHWL.|]J\ĦOpV 20

esetében, hanem az OrszáJRV.|]J\ĦOpVWDJMDi tekintetében is kizáró okként szabályozza azt, ha
DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘDYiODV]WiVNLWĦ]pVpQHNLGĘSRQWMiEDQIHJ\HOPLEQWHWpVKDWiO\DDODWWiOO
A Kttv. felhatalmazza az MKK-t arra, hogy az Alapszabályban az összeférhetetlenség más

A Bizottság elnöke és 4 tagja

7HUOHWL.|]J\ĦOpV

eseteit is megállapítsa [34. § (6) bekezdés]H]HQOHKHWĘVpJJHOD]RQEDQDKDWiO\RV$ODSV]DEiO\
nem élt. 21
$PHJEt]DWiVPHJV]ĦQpVpQHNHVHWHLWD.WWYKDWiUR]]DPHJDPHO\H]HVHWEHQLVOHKHWĘVpJHW

$.WWYpVD]$ODSV]DEiO\PHJKDWiUR]]DDWLV]WVpJHNUHW|UWpQĘPHJYiODV]WiVQDND feltételeit és
kizáró – összeférhetetlenségi – okait.

ad arra, hogy az Alapszabály további eseteket határozzon meg. [34. § (2) bekezdés g) pont]
$.WWYD]DOiEELPHJV]ĦQpVLHVHWHNHWV]DEiO\R]]D
a) az MKK-WDJViJLMRJYLV]RQ\PHJV]ĦQpVH

$] 0.. WLV]WVpJYLVHOĘMH J\LQWp]ĘL WHVWOHWHLQHN QHP WLV]WVpJYLVHOĘ WDJMD OHJDOiEE |WpYHV

b) lemondás,

N|]LJD]JDWiVL J\DNRUODWWDO UHQGHONH]Ę NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ OHKHW Az MKK tagja azonos

c) összeférhetetlenség kimondása,

tisztségre legfeljebb két egymást köYHWĘDONDORPPDOYiODV]WKDWyPHJ[34. § (1) bekezdése].

d) DPHJYiODV]WiVNRUPHJKDWiUR]RWWLGĘWDUWDPOHMiUWD
19

$WiEOi]DWRWD.WWYpVD]0..$ODSV]DEiO\DDODSMiQDV]HU]ĘNpV]tWHWWH
$ .WWY     EHNH]GpVH V]HULQW D 7HUOHWL .|]J\ĦOpV D WHUOHWL V]LQWHQ IRJODONR]WDWRWW YDODPHQQ\L
NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘEĘOiOO
20

106

21

Az Alapszabály VII.7. pontja a Kttv-YHOHJ\H]ĘHQV]DEiO\R]]DD]|VV]HIpUKHWHWOHQVpJLRNRNDW
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e) fegyelmi büntetés kiszabása,

-

részt vegyen az MKK rendezvényein, valamint a tagozat munkájában;

f) a megválasztott a mHJYiODV]WiVDNRUQHPUHQGHONH]HWWD]HOĘtUW|WpYHVN|]LJD]JDWiVL

-

igénybe vegye az MKK tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat. [33. § (7)

gyakorlattal,

bekezdés]

g) az Alapszabályban meghatározott más ok (34. § (2) bekezdése)

$] 0.. IHODGDWD DQQDN EL]WRVtWiVD KRJ\ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN pOQL WXGMDQDN W|UYpQ\EHQ

$]0..$ODSV]DEiO\DDIHQWLHNKH]NpSHVWHJ\WRYiEELPHJV]ĦQpVLHVHWHWV]DEiO\R]OHKHWĘYp
teszi ugyanis a megbízatásW EHW|OWĘ YLVV]DKtYiViW

22

foglalt

jogaikkal.

A

tagnyilvántartás

kapcsán

a

munkáltatói

adatszolgáltatatás

$] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV iOWDO YiODV]WRWW

problematikájára már utalt a tanulmány, ezért itt csak ismételten említeni kívánja, hogy annak

WLV]WVpJYLVHOĘ YDODPLQW J\LQWp]Ę WHVWOHWHN QHP WLV]WVpJYLVHOĘ WDJMiQDN YLVV]DKtYiViW D]

fontossága a választásoknál is megjelenik. A naprakész és pontos tagnyilvántartás ugyanis az

2UV]iJRV .|]J\ĦOpV WDJMDLQDN HJ\KDUPDGD D 7HUOHWL .|]J\ĦOpV iOWDO YiODV]WRWW

HJ\LN IHOWpWHOH DQQDN KRJ\ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN D WLV]WVpJYLVHOĘNHW  PHJYiODV]WKDVViN pV

WLV]WVpJYLVHOĘ YDODPLQW J\LQWp]Ę WHVWOHWHN QHP WLV]WVpJYLVHOĘ WDJMiQDN YLVV]DKtYiViW D

választhatóak is legyenek – D]D] pOQL WXGMDQDN H]HQ DODSYHWĘ MRJXNNDO $ WDJL MRJRsít-

7HUOHWL.|]J\ĦOpVWDJMDLQDNHJ\KDUPDGDkezdeményezheti.

23

YiQ\RNKR] NDSFVROyGyDQ HPOtWHQGĘ NpUGpVN|U KRJ\ D] 0.. UHQGH]YpQ\HLW D NDPDUD

Amennyiben a megbízatás fegyelmi büntetés kiszabása YDJ\ DPLDWW V]ĦQW PHJ PHUW D
PHJYiODV]WRWW QHP UHQGHONH]HWW D] HOĘtUW |W pYHs

közigazgatási

gyakorlattal,

a

igyekszik a legnagyobb mértékben nyilvánossá tenni éV D]RQOHKHWĘVpJHLKH]PpUWHQEL]WRVtWDQLD]pUGHNOĘGĘWDJRNUpV]YpWHOpW$]RQEDQHQQHNNRPRO\LQIUDVWUXNWXUiOLVNRUOiWDLYDQQDN

koUPiQ\WLV]WYLVHOĘ |W pYLJ QHP YiODV]WKDWy ~MUD WLV]WVpJYLVHOĘQHN YDJ\ J\LQWp]ĘL WHVWOHW

Az MKK tagjának kötelezettsége, hogy megtartsa az MKK mĦN|GpVpUH YRQDWNR]y

QHPWLV]WVpJYLVHOĘWDJMiQDN

szabályokat. [33. § (8) bekezdés]

+D D WLV]WVpJYLVHOĘ pV D] J\LQWp]Ę WHVWOHWHN QHP WLV]WVpJYLVHOĘ WDJMiQDN PHJEt]DWiVD D

Az MKK tagságból fakadó jogok és leginkább kötelezettségek átfogó értelmezésének

megválasztásakoU PHJKDWiUR]RWW KDWiULGĘ HOĘWW PHJV]ĦQLN KHO\pUH D V]DYD]DWV]iP V]HULQWL

NLLQGXOySRQWMD D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL MRJYLV]RQ\ WDUWDOPiEyO IDNDGy NO|QOHJHV MRJiOOiV

24

VRUUHQGEHQ N|YHWNH]Ę MHO|OW OpS . Amennyiben nem volt további jelölt, új választást kell

Ismételten az MKK létrehozatalát megalapozó jogalkotói szándékra kell hivatkozni: a cél az

tartani.

volt, hogy jöjjön létre egy HJ\VpJHVKLYDWiVUHQG DPHO\KR]]iMiUXODN|]LJD]JDWiVPĦN|GpVH

(]HQ V]DEiO\WyO HOWpUĘ UHQGHONH]pVW WDUWDOPD] D] $ODSV]DEiO\ D] HOQ|N YRQDWNR]iViEDQ.

LUiQWL iOODPSROJiUL EL]DORP PHJHUĘVtWpVpKH] A hivatásetikai szabályok nélkül lehetetlen a

$PHQQ\LEHQ XJ\DQLV D] HOQ|N PHJEt]DWiVD V]ĦQLN PHJ LGĘN|]L YiODV]WiVW NHOO NLtUQL

N|]|V pUWpNDODS~ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL éthos PHJHUĘVtWpVH 26. A NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ N|WHOHV

Megválasztásáig általános helyettese végzi az elnöki feladatokat. 25

fHODGDWDLW D N|] pUGHNpEHQ D MRJV]DEiO\RNQDN D KLYDWiVHWLNDL HOYHNQHN pV D YH]HWĘL
G|QWpVHNQHNPHJIHOHOĘHQD]iOWDOiEDQHOYiUKDWyV]DNpUWHOHPPHOpVJRQGRVViJJDOSiUWDWODQXO

1.3.2. A tagság

és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint ellátni. [76. § (1) bekezdés] A

$] 0.. N|WHOH]Ę WDJViJL YLV]RQ\ DODSMiQ PĦN|GLN. [29. § (2) bekezdés] Az, aki

hivatásetikai elvek megsértése esetén az MKK tagjával szemben hivatásetikai eljárás

államigD]JDWiVL V]HUYQpO NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL NLQHYH]pVW NDSRWW D W|UYpQ\ HUHMpQpO IRJYD D

lefolytatására jogosult. [83. § (3) bekezdés]

köztestület tagjává válik. [33. § (1) bekezdés] A tagság létszáma a jelenlegi adatok alapján

$] HWLNDL HOMiUiVRN OHIRO\WDWiViQDN KDWiVN|UH D OHJHUĘVHEE NDSRFV D] 0.. MRJDONRWy iOWDO

közel 80 ezer.

meghatározott küldetése, valaPLQWD]0..pVWDJViJDD]D]DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLNDUWDJMDL

Fontos említést tenni arról, hogy az MKK tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt.

N|]|WW$NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLKLYDWiVHWLNiQDNNO|QIHMH]HWHWV]HQWHODWDQXOPiQ\

Az MKK tagjának joga, hogy
-

D] $ODSV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWWDN V]HULQW D] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV WDJMiQDN

WLV]WVpJYLVHOĘMpQHNYDODPLQWD7HUOHWL.|]J\ĦOpVWLV]WVpJYLVHOĘMpQHNPHJYiODVV]iN
22

MKK Alapszabály VII.5. pont d) alpontja
MKK Alapszabály VII.8. és VII.9. pontjai
24
MKK Alapszabály VII.6. pont
25
MKK Alapszabály VII.6.1. pont

1.3.3. $]2UV]iJRV.|]J\ĦOpV
$]0..OHJIĘEENpSYLVHOHWLG|QWpVKR]yV]HUYHDQ\ROFYDQWDJEyO iOOy2UV]iJRV.|]J\ĦOpV.
[31. § (1) bekezdés]

23

108

26

Lsd. 7. számú lábjegyzet
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$] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV WDJMDLW |W pYUH WLWNRV V]DYD]iVVDO YiODV]WMiN PHJ27. A hatályos

$]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVWDJMDN|]OQĘIpUILD]D]DQHPHNV]i]DOpNRVPHJRV]OiVD

Választási Szabályzat szerint az ország területe az egy központi választókerületre, 19 megyei,

55 % - 45 % a férfiak javára. Az adathoz érdekes adalékként szolgálhat, hogy a

LOOHWYHHJ\IĘYiURVLYiODV]WyNHUOHWUHRV]OLNA központi választókerületben – a Kormány tagjai

PHJN|]HOtWĘOHJH]UHVWDJViJWDJQ\LOYiQWDUWiVMHOHQOHJLDGDWDLV]HULQWDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL

és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott kormányhivatalok kivételével –

NDURQEHOODQĘNDUiQ\DN|UOEHOO75 %.

a

iOOy

$] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV IHODGDW- és hatásköreinek gyakorlását - ha a törvény vagy az

$] HJ\HV YiODV]WyNHUOHWHNEHQ PHJV]HUH]KHWĘ

Alapszabály nem rendelkezik másképp - átruházhatja az MKK országos és területi szerveire

N|]SRQWL

iOODPLJD]JDWiVL

V]HUYHNNHO

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ választó és választható.

28

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL

MRJYLV]RQ\EDQ

mandátumok számát a Választási Szabályzat szerint az adott választókerületben munkavégzési

pVWLV]WVpJYLVHOĘLUH. [31. § (4) bekezdés]

KHOO\HOUHQGHONH]ĘNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLOpWV]iPDODSXOYpWHOpYHONHOONLV]iPtWDQL$YiODV]WyMRJ–

$]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVNL]iUyODJRVKDWiVN|UpEHWDUWR]LN
a) D] HOQ|N D] DOHOQ|N|N D] 2UV]iJRV 3pQ]J\L (OOHQĘU]Ę %L]RWWViJ HOQ|NpQHN pV

a választás és választhatóság - J\DNRUOiViQDNIHOWpWHOHDQpYMHJ\]pNEHW|UWpQĘIHOLUDWNR]iV
2012-EHQ D] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV WDJMDLQDN YiODV]WiVD VRUiQ D] HJ\es választókerületekben

tagjainak, valamint az Országos Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasz-

megszerzett mandátumok számát az alábbi táblázat szemlélteti.

tása és visszahívása;
b) D] 2UV]iJRV (OQ|NVpJ D] 2UV]iJRV 3pQ]J\L (OOHQĘU]Ę %L]RWWViJ pV D] 2UV]iJRV

3. táblázat: Az MKK Országos Kö]J\ĦOpVpEHQ PHJV]HUH]KHWĘ PDQGiWXPRN YiODV]WyNHUOHW
szerinti megoszlása
Választókerület
Központi
)ĘYiURVL
Bács-Kiskun megyei
Baranya megyei
Békés megyei
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Csongrád megyei
Fejér megyei
*\ĘU-Moson Sopron megyei
Hajdú-Bihar megyei
Heves megyei
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Komárom-Esztergom megyei
Nógrád megyei
Pest megyei
Somogy megyei
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Tolna megyei
Vas megyei
Veszprém megyei
Zala megyei
Összesen:
27

Megszerzett mandátumok száma
31
16
2
2
2
3
2
2
2
3
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
80

Az OrszáJRV.|]J\ĦOpVWDJMDLQDNQpYVRUDDhttp://www.mkk.org.hu/jelolt_lista OLQNHQpUKHWĘHO
MKK Választási Szabályzata 4.2. pont
http://mkk.org.hu/sites/default/files/V%C3%A1laszt%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf OHW|OWpVLGĘSRQWMD
2015. november 9.)

Etikai Bizottság beszámoltatása;
c) D]$ODSV]DEiO\D.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL+LYDWiVHWLNDL.yGH[pVD9iODV]WiVL6]DEiO\]DW
megalkotása és módosítása;
d) D] HOQ|N HOĘWHUMHV]WpVH DODSMiQ D] iOODPKi]WDUWiVUyO V]yOy W|UYpQ\ pV D N|OWVpJYHWpVL
törvény keretei között az MKK bevételi és kiadási tételsorainak és az ezek fedezetéül
V]ROJiOy N|OWVpJYHWpV IĘ|VV]HJpQHN D WRYiEELDNEDQ N|OWVpJYHWpV  YDODPLQW D
számviteli törvény szerinti éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak a
jóváhagyása;
e) az MKK elnökének javaslatára az Országos Etikai Bizottság elnöke ellen indított
HWLNDLHOMiUiVEDQW|UWpQĘKDWiUR]DWKR]DWDO
f) döntés LGĘV]DNLODSDODStWiViUyOPyGRVtWiViUyOLOOHWYHPHJV]QWHWpVpUĘO
g) jogszabály vagy az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben való döntés. 29
$] 0.. 2UV]iJRV .|]J\ĦOpVpW V]NVpJ V]HULQW GH pYHQWH OHJDOiEE HJ\ DONDORPPDO |VV]H
NHOO KtYQL /HJDOiEE K~V] N|]J\ĦOpVL WDJQDN D] HOQ|k részére írásban, egy dokumentumban
HOĘWHUMHV]WHWWLQGtWYiQ\iUDD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVWKDUPLQFQDSRQEHOOLLGĘSRQWUD|VV]HNHOO
hívni. 30
$ N|]J\ĦOpVL WDJRN UpV]pUH D PHJKtYyW OHJNpVĘEE D] OpV PHJWDUWiViW WL]HQ|W QDSSDO
PHJHOĘ]ĘHQ tUiVEDQ D] HOQ|N YDJ\ D] ĘW KHO\HWWHVtWĘ WLV]WVpJYLVHOĘ NOGL NL A meghívóhoz
tUiVEHOL HOĘWHUMHV]WpV HVHWpQ PHOOpNHOQL NHOO D] HJ\HV QDSLUHQGL SRQWRNKR] NDSFVROyGy
HOĘWHUMHV]WpVHNHWYDJ\D]0..KRQODSMiQDNDN|]J\ĦOpVLWDJRNV]iPiUDKR]]iIpUKHWĘUpV]pQ

28

110

29
30

MKK Alapszabály IV.4. pont
MKK Alapszabály IV.5. pont
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kell biztosítani azok eléUKHWĘVpJpWWRYiEEiD]HJ\HVQDSLUHQGLSRQWRNUDYRQDWNR]yKDWiUR]DWL

WDJViJiQDN HJpV]pW pULQWĘ NpUGpsekben állásfoglalást adhat ki. 38 $] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV D]

javaslatokat. 31

2UV]iJRV (OQ|NVpJ MDYDVODWD DODSMiQ D] 2UV]iJJ\ĦOpV YDJ\ D .RUPiQ\ NpUpVpUH D

$N|]J\ĦOpVLWDJD]HJ\HVQDSLUHQGLSRQWRNEDQV]HUHSOĘV]DEiO\]DWKDWiUR]DWiOOiVIRJODOiVpV

feladatkörébHWDUWR]yN|]pUGHNĦNpUGpVHNEHQ állásfoglalás formájában nyilvánítja ki. 39

Q\LODWNR]DW V]|YHJpKH] tUiVEDQ PyGRVtWy LQGtWYiQ\W WHUMHV]WKHW HOĘ $ PyGRVtWó indítványt

$]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVPĦN|GpVpQHNOHJIRQWRVDEEV]DEiO\DLWD]DOiEELWiEOi]DWV]HPOpOWHWL

OHKHWĘVpJV]HULQWV]|YHJV]HUĦHQDPyGRVtWiVUDPHJMHO|OWV]|YHJUpV]HNSRQWRVLVPHUWHWpVpYHO

4. táblázat: $]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVPĦN|GpVpQHNIĘEEV]DEiO\DL 40

NHOOHOĘWHUMHV]WHQL$PyGRVtWyLQGtWYiQ\W~J\NHOOHOĘWHUMHV]WHQLKRJ\D]DN|]J\ĦOpVOpVpW

$PĦN|GpVIĘV]DEiO\D

PHJHOĘ]Ę QDSRQ HOHNWURQLNXV OHYpO ~WMiQ W|UWpQĘ HOĘWHUMHV]WpV HVHWpQ D N|]J\ĦOpVL OpVW
Összehívás

PHJHOĘ]ĘQDSRQyUiLJPHJpUNH]]HQD]2UV]iJRV,URGiKR] 32

Határozatképesség
feltétele

$]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVDNNRUKDWiUR]DWNpSHVKDDN|]J\ĦOpVLWDJRNW|EEPLQWIHOHMHOHQYDQ
Amennyiben az ülés nem határozatképes, vagy az utolsó napirendi pont lH]iUiVD HOĘWW
QHP NHUOW QDSLUHQGGHO |VV]H NHOO KtYQL $] tJ\ LVPpWHOWHQ |VV]HKtYRWW 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV

Döntéshozatal

KDWiUR]DWNpSHV PHJLVPpWHOWN|]J\ĦOpV KDD]|VV]HVN|]J\ĦOpsi tag több mint negyede jelen

-

van. 33
$] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV KDWiUR]DWiQDN HOIRJDGiViKR] D MHOHQ OpYĘ N|]J\ĦOpVL WDJRN
W|EEVpJpQHN V]DYD]DWD HJ\V]HUĦ W|EEVpJ  D] $ODSV]DEiO\ 9iODV]WiVL 6]DEiO\]DW pV
N|]J\ĦOpVLWDJRNW|EEPLQWNpWKDUPDGiQDNV]DYD]DWD PLQĘVtWHWWW|EEVpJ V]NVpJHV

34

DN|]J\ĦOpVLWDJRNW|EEPLQWIHOpQHNMHOHQOpWH szükséges,
ismételt összehívás esetén a tagok több mint egynegyede
-

KDWiUR]DWNpSWHOHQQpYiOLNDNNRUD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVWQ\ROFQDSRQEHOODPHJWiUJ\DOiVUD

.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL +LYDWiVHWLNDL .yGH[ HOIRJDGiViKR] Pódosításához a megjelent

N|WHOH]ĘpYHQWHOHJDOiEEHJ\DONDORPPDOYDODPLQWOHJDOiEE
húsz kö]J\ĦOpVLWDJLQGtWYiQ\iUD

Az ülések nyilvánossága,
résztYHYĘN

$] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV OpVHL D] 0.. WDJMDL V]iPiUD Q\LOYiQRVDN +D PLQĘVtWHWW DGDW
személyes adat, üzleti titok vagy törvény által védett más adat védelme érdekében szükséges,

az Alapszabály, Választási Szabályzat és KormányWLV]WYLVHOĘL+LYDWiVHWLkai Kódex elfogadásához,
PyGRVtWiViKR]DPHJMHOHQWN|]J\ĦOpVLWDJRNW|EEPLQW
NpWKDUPDGiQDNV]DYD]DWD PLQĘVtWHWWW|EEVpJ NHOO
HJ\pEHVHWHNEHQDMHOHQOpYĘN|]J\ĦOpVLWDJRN
többségének szavazaWD HJ\V]HUĦW|EEVpJ V]NVpJHV

$OpVHNIĘV]DEiO\NpQWQ\LOYiQRVDN
5pV]WYHYĘN
- D]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVWDJMDL
- meghívottak,
- iOODQGyPHJKtYRWWDN|]LJD]JDWiVLPLQĘVpJSROLWLNipUWpV
V]HPpO\]HWSROLWLNipUWIHOHOĘVPLQLV]WHU, a miniszter által
YH]HWHWWPLQLV]WpULXPEDQPĦN|GĘN|]LJD]JDWisi
államtitkár

D]OpVUĘODQ\LOYiQRVViJRWDOHYH]HWĘHOQ|NWHOjesen, vagy részben kizárhatja. 35

Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, az MKK szervei, így

$]OpVHNHQWDQiFVNR]iVL MRJJDO D N|]J\ĦOpVL WDJRNRQ NtYO UpV]W YHKHW EiUNL DNLW D] HOQ|N

az 2UV]iJRV.|]J\ĦOpVis ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. 41

vagy az Országos Elnökség az ülésre meghív.

36

Állandó meghívott a közigazgatási

$]$ODSV]DEiO\V]HULQWD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVOpVWDUWiVDQpONOQHPKR]KDWKDWiUR]atot:

PLQĘVpJSROLWLNipUW pV V]HPpO\]HWSROLWLNipUW IHOHOĘV PLQLV]WHU, a miniszter által vezetett

-

PLQLV]WpULXPEDQPĦN|GĘN|]LJD]JDWiVLiOODPWLWNiUYDJ\D]iOWDOXND]OpVHOĘWW|WQDSSDOD]

D]$ODSV]DEiO\pV.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL+LYDWiVHWLNDL.yGH[PHJiOODStWiVDpV
módosítása,

elnök részére megküldött levélben megjelölt személyek. 37

-

$] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV NLDGMD D .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL +LYDWiVHWLNDL .yGH[HW D 9iODV]WiVL

DWLV]WVpJYLVHOĘNpVD]2UV]iJRV3pQ]J\L(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJYDODPLQWD]2UV]iJRV
Etikai Bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása és visszahívása,

Szabályzatot, valamint további szabályzatot adhat ki minden egyéb, az MKK tagságát

-

az éves költségvetési terv és az éves költségvetési beszámoló elfogadása,

HJ\VpJHVHQ pULQWĘ MHOHQWĘV NpUGpVN|U V]DEiO\R]iViUD $] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV D] MKK

-

D]RUV]iJRVJ\LQWp]ĘV]HUYHNEHV]iPROyLQDNHOIRJDGiVD

-

esetében. 42

31

MKK Alapszabály IV.6. és IV.8. pont
MKK Alapszabály IV.9/A. és IV.9/A.2 pont
33
MKK Alapszabály IV.11-12. pontok
34
MKK Alapszabály IV.20. pont
35
MKK Alapszabály IV.23. pont
36
MKK Alapszabály IV.24. pont
37
MKK Alapszabály IV.24.1. pont
32
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38

MKK Alapszabály IV.27-28. pontok
MKK Alapszabály IV.28.1. pont
$WiEOi]DWRWD.WWYpVD]0..$ODSV]DEiO\DDODSMiQDV]HU]ĘNpV]tWHWWH
41
MKK Alapszabály VI.35. pont
42
MKK Alapszabály VI.36. pont
39
40
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1.3.4. Az Országos Elnökség

$]HJ\HVWHYpNHQ\VpJFVRSRUWRNEDWDUWR]yIĘEEIHODGDWRNDWD]DOiEELWiEOi]DWV]HPOélteti:

$]0..OHJIĘEEJ\LQWp]ĘLWHVWOHWHD]2UV]iJRV(OQ|NVpJ. [31. § (6) bekezdés]

5. táblá]DW$]2UV]iJRV(OQ|NVpJIĘEEIHODGDWDL 46

Az Elnökség tagjai:
-

a legfeljebb öt alelnök 43;

-

D]2UV]iJRV3pQ]J\L(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJHOQ|NH

-

az Országos Etikai Bizottság elnöke. 44

$] (OQ|NVpJ PLQW OHJIĘEE J\LQWp]ĘL WHVWOHW IHODGDWD D] 0.. PĦN|GpVpQHN LUiQ\tWiVD pV
feladatainak végrehajtása. 45
A legfĘEEG|QWpVKR]yV]HUYD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVtJ\IĘV]DEiO\NpQWPLQGHQKDWiVN|UH]HQ
testületet illeti. Ahogy azt a korábbiakban bemutattuk, D]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVKDWiVN|UpW– a
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörökön kívül - az MKK országos és területi szerveire és
WLV]WVpJYLVHOĘLUH UXKi]KDWMD iW $] 0.. $ODSV]DEiO\D DODSMiQ PHJiOODStWKDWy KRJ\ D]

Érdekképviseleti feladatok

az elnök,

- YpOHPpQ\WQ\LOYiQtWpVMDYDVODWRWWHV]D]0..WDJMDLWpULQWĘMRJDONRWiVLpV
jogalkalmazási kérdésekben;
- konzultációs joggal N|]UHPĦN|GLNDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNIRJODONR]WDWiViW
és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, a szakmai vizsgákkal
kapcsolatos, valamint az MKK-WpULQWĘMRJV]DEiO\RNPHJDONRWiViEDQ
- JRQGRVNRGLN D] 0.. WDJMD EtUyViJ YDJ\ PiV KDWyViJ HOĘWWL HOMiUiVEDn,
PHJKDWDOPD]iVDODSMiQW|UWpQĘNpSYLVHOHWpUĘO
- kijelöli az ágazati és az országos érdek-képviseleti fórumokban az MKK
képviseletében eljáró tagokat;
- véleményt nyilváníthat a kormányzati szolgálati jogviszonnyal
|VV]HIJJĘ NpUGpVHNEHQ D N|]SRQWL pV D Wirsadalombiztosítási
N|OWVpJYHWpVQHN D NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\EDQ iOOyNDW pULQWĘ
UHQGHONH]pVHLYHO |VV]HIJJpVEHQ YDODPLQW D] LJD]JDWiVL PXQNDHUĘYHO pV
személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben;
- kezdeményezheti a Kormánynál a kormáQ\WLV]WYLVHOĘN pOHW- és
munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási feltételeit és a hivatás
J\DNRUOiViWpULQWĘMRJV]DEiO\RNPHJDONRWiViWLOOHWYHPyGRVtWiViW
- kiváló munka elismeréseként díjakat adományoz;
- dönt szakmai segédletek, módszertani útmutatók és irányelvek
kidolgozásáról;
- D
.RUPiQ\QiO
D
N|]LJD]JDWiVL
PLQĘVpJSROLWLNipUW
pV
V]HPpO\]HWSROLWLNipUW IHOHOĘV PLQLV]WHUQpO LOOHWYH D] LOOHWpNHV V]HUY
YH]HWĘMpQpO NH]GHPpQ\H]KHWL NLWQWHWpV YDJ\ más elismerés
adományozását;
- V]DNPDL NRQIHUHQFLiNDW WXGRPiQ\RV WDQiFVNR]iVRNDW IHONpV]tWĘ
továbbképzéseket szervezhet;
- pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg;
- D] iOWDOD GHOHJiOW V]HPpO\ PHJILJ\HOĘNpQW UpV]W YHV] D
koUPiQ\WLV]WYLVHOĘN YL]VJi]WDWiViEDQ pV WRYiEENpS]pVpEHQ LQGRNROW
esetben törvényességi és egyéb intézkedést kezdeményez;
- tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba;

2UV]iJRV.|]J\ĦOpViWUXKi]RWWMRJN|UHLWW|EEHVHWEHQD](OQ|NVpJUHUXKi]WDiW
Ilyen átruházott hatáskörök például az alábbiak:
-

D]0..WDJMDLWpULQWĘMRJDONRtási és jogalkalmazási kérdésekben véleménynyilvánítás
és javaslattétel;

-

D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN IRJODONR]WDWiViW pV KLYDWiVJ\DNRUOiViQDN IHOWpWHOHLW EHIRO\iVROy D
NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ V]iPiUD HOĘtUW V]DNPDL YL]VJiNNDO NDSFVRODWRV YDODPLQW D] 0..-t
pULQWĘMogszabályok megalkotásában NRQ]XOWiFLyVMRJJDOW|UWpQĘN|]UHPĦN|GpV;

-

D .RUPiQ\QiO D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN pOHW- és munkakörülményeit, valamint
IRJODONR]WDWiVLIHOWpWHOHLWpVDKLYDWiVJ\DNRUOiViWpULQWĘMRJV]DEiO\RNPHJDONRWiVinak,
illetve módosításának kezdeményezése;

-

G|QWpVD.|]LJD]JDWiVL7RYiEENpS]pVL.ROOpJLXPEDW|UWpQĘWDJGHOHJiOiVUyO

$] (OQ|NVpJ $ODSV]DEiO\EDQ IRJODOW IĘEE IHODGDWDL D] DOiEEL IĘ WHYpNHQ\VpJL WHUOHWHNEH
-

Érdekképviseleti feladatok

-

Képzés, továbbképzés, szakmai konferenciák és elismerések

-

7LV]WVpJYLVHOĘNNHONDSFVRODWRVIHODGDWRN

-

A]0..pVD]2.PĦN|GpVpKH]NDSFVROyGyNDSFVRODWRVIHODGDWRN

-

6DMiWPĦN|GpVpYHONDSFVRODWRVIHODGDWRN

Tisztségvisel
ĘNNHO
kapcsolatos
feladatok

sorolhatóak:

Az Alapszabály szerinti egyes feladatok

Képzés, továbbképzés, szakmai
konferenciák és elismerések

-

Tevékenységcsoport

- összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezhet;
- kijelöli az elnök helyettesítésére jogosult általános helyettest, illetve
meghatározza az alelnökök által folyamatosan ellátandó ügycsoportokat;

43

A tanulmány megírásakor az MKK-nak négy alelnöke van.
MKK Alapszabály V. 2. pont
45
MKK Alapszabály V.3. pont
44

114

46

A táblázatot D]$ODSV]DEiO\UHQGHONH]pVHLDODSMiQDV]HU]ĘNpV]tWHWWH

115

Saját
PĦN|GpVpYHO
kapcsolatos
feladatok

D]0..pVD]2.PĦN|GpVpKH]
kapcsolódó kapcsolatos feladatok

ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya
- NLWĦ]LD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVWOpVpQHNLGĘSRQWMiWMDYDVODWRWWHV]D]OpV
napirendjére, gondoskodik az ülés határozatainak végrehajtásáról;
- PHJKDWiUR]]DDYiODV]WiVRNLGĘV]DNiW
- megtárgyalja az elnök MKK költségvetésére, valamint a számviteli
törvény szerinti éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra
irányuló javaslatát, továbbá az elnök által a tételsorok között
kezdeményezett év közi átcsoportosítás szükségességét;
- HONpV]tWL pV D] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV HOp WHUMHV]WL YDODPLQW D QHP D]
2UV]iJRV.|]J\ĦOpVNL]iUyODJRVKDWiVN|UpEHWDrtozó szabályzatok esetén
KDWiUR]DWiYDOMyYiKDJ\MDD]0..EHOVĘV]DEiO\]DWDLW
- WHYpNHQ\VpJpUĘO pYHQWH OHJDOiEE HJ\V]HU EHV]iPRO D] 2UV]iJRV
.|]J\ĦOpVHQ
- IHOJ\HOLD]0..KLYDWDORVKRQODSMiQDNPĦN|GpVpW
- D]0..WDJMDLUyOpVV]HUYHLUĘOQ\LOYiQWDUWiVWYH]HW
- elfogadja a vagyongazdálkodási és a közbeszerzési szabályzatot

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
Az elnök a Kttv. szerint az MKK képviseletét önállóan gyakorolja [31. § (10) bekezdés],
valamint irányítja az Országos Irodát [31. § (10a) bekezdés].
Az elnök további – az Alapszabály 49 szerinti – IĘIHODGDWDLD]DOiEELDN
a) D] (OQ|NVpJ UpV]pUH MDYDVODWRW WHV] D] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV |VV]HKtYiViUD pV D] OpV
napirendjére;
b) irányítja az Elnökség és a bizottságok tevékenységét, biztosítja a PĦN|GpV IHOWpWHOHLW
pV JRQGRVNRGLN H V]HUYHN KDWiUR]DWDLQDN YpJUHKDMWiViUyO WHYpNHQ\VpJpUĘO EHV]iPRO
az Elnökségnek;
c) NRRUGLQiOMD D] 0.. V]HUYHLQHN pV WLV]WVpJYLVHOĘLQHN PXQNiMiW PHJiOODStWMD D
WLV]WVpJYLVHOĘNN|]|WWLPXQNDPHJRV]WiVUHQGMpW
d) biztosítja az MKK ügyinWp]ĘV]HUYH]HWpQHNPĦN|GpVpW

- meghatározza ügyrendjét;
- megállapítja és elfogadja saját éves munkatervét;
- PHJDONRWMDPĦN|GpVLV]DEiO\DLW

e) vezeti az Országos KözJ\ĦOpVpVD](OQ|NVpJOpVHLW
f) irányítja az MKK költségvetése tervezésének és végrehajtásának feladatait.
g) meghatározza a költségvetés tervezésére és végrehajtására vonatkozó alapelveket és az
MKK kiadási és bevételi tételsorainak részösszegeit; valamint indokolt esetben a
tételsorok között átcsoportosítást kezdeményezhet;

Az Elnökség akkor határozatképességét illeti, az Alapszabály akként rendelkezik, hogy ahhoz

h) az Országos Elnökség felhatalmazása alapján jogosult év közben az MKK céljaival

a tagok többségének jelenléte szükséges. Az Elnökség határozatának elfogadásához a jelen

|VV]HIJJĘD]RNPHJYDOyVtWiViQDNILQDQV]írozását biztosító hazai vagy Európai Uniós

OpYĘ WDJRN W|EEVpJpQHN V]DYD]DWD V]NVpJHV 6]DYD]DWHJ\HQOĘVpJ HVHWpQ D] HOQ|N

forrás elnyerése érdekében pályázatot benyújtani, pozitív elbírálás esetén a támogatási

WiYROOpWpEHQDOHYH]HWĘDOHOQ|NV]Dvazata dönt. 47

V]HU]ĘGpVW PHJN|WQL pV D PHJtWpOW |VV]HJHW D SiO\i]DW IHOWpWHOHLQHN PHJIHOHOĘHQ
felhasználni

1.3.5. Az MKK elnöke és alelnökei

i) J\DNRUROMDDIĘWLWNiUIHOHWWLXtasítási, irányítási, felügyeleti és munkáltatói jogokat;

Az MKK elnökét és alelnökeit az Országos K|]J\ĦOpV |W pYUH YiODV]WMD PHJ. [31. § (3)

j) az MKK feladatainak hatékonyabb ellátása és az érdekérvényesítés magasabb

bekezdés a) pont].

V]LQWMpQHN HOpUpVH pUGHNpEHQ HJ\WWPĦN|GpVW NH]GHPpQ\H]KHW pV D] 2UV]iJRV

Az elnök e tisztségében államtitkári illetményre és juttatásra jogosult. Az elnök kormányzati

(OQ|NVpJ IHOKDWDOPD]iVD DODSMiQ HJ\WWPĦN|GpVL PHgállapodást köthet a hasonló

szolgálati jogviszonyában mentesül a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettsége

FpORNDWNLWĦ]ĘQHP]HWközi és magyar szervezetekkel

alól, erre tekintettel e jogviszonyában illetményre és egyéb juttatásra nem jogosult. [31. § (10)

Az elnököt ügykörében megilleti az utasításadási jog, nem adhat azonban olyan utasítást,

bekezdés]

DPHO\EiUPHO\V]HUYYDJ\DWLV]WVpJYLVHOĘNQHND]$ODSV]DEiO\EDQYDJ\PiVV]DEiO\]DWEan

Az elnök feladat- és hatásköre két forrásból ered: egyrészt a Kttv. szerint az elnöknek

megállapított önálló jogkörét elvonja, vagy korlátozza.50

EL]WRVtWRWWKDWiVN|U|NEĘOPiVUpV]WD]$ODSV]DEiO\EDQV]DEiO\R]RWWG|QWĘHQD](OQ|NVpJiOWDO

Az elnök hatáskörét meghatározott ügyek vonatkozásában, illetve eseti jelleggel az

iWUXKi]RWWKDWiVN|U|NEĘO 48.

alelnökökre ruházhatja át. 51

47

49

48

50

MKK Alapszabály V.9. pont
Az MKK Alapszabályának V.4. pontja szerint az Elnökség a hatáskörébe tartozó feladatait átadhatja az
elnöknek.

116

MKK Alapszabály VIII.1. pontja
MKK Alapszabály VIII.3. pont
51
MKK Alapszabály VIII.2. pont
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$]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVOHJIHOMHEE|WDOHOQ|N|WYiODV]W[31. § (10) bekezdés], akiknek feladata az
elnök helyettesítése az elnök által meghatározott ügykörök tekintetében, valamint egyéb feladatok

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
KDWiUR]DWDLW HJ\V]HUĦ V]yW|EEVpJJHO KR]]D 6]DYD]DWHJ\HQOĘVpJ HVHWpQ D] OpV HOQ|NpQHN
OHYH]HWĘHOQ|NpQHN V]DYD]DWDG|QW 59

ellátása. Az elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános helyettese jár el. 52

-HOHQWDQXOPiQ\NHUHWHLN|]|WWD]iOODQGyEL]RWWViJRNEHPXWDWiViUDYDQOHKHWĘVpJH]HQEHOO

Az alelnökök az Országos Elnökség által meghatározott ügykör megosztás szerint közvetlenül

LV D IRO\DPDWRV PĦN|GpVW NLIHMWĘ 2UV]iJRV 3pQ]J\L (OOHQĘU]Ę %L]RWWViJUD D] 2UV]ágos

felügyelik az MKK tevékenységének rájuk bízott területét.

53

Etikai Bizottságra, illetve majd a hivatásetikai fejezetben a Területi Etikai Bizottságokra

Valamennyi alelnök köteles évente legalább egyszer az Országos Elnökség által reá bízott terület

vonatkozó szabályok kerülnek ismertetésre.

irányítáVDN|UpEHQYpJ]HWWWHYpNHQ\VpJpUĘOD]2UV]iJRV(OQ|NVpJV]iPiUDEHV]iPROQL$]HOQ|N

$] 2UV]iJRV 3pQ]J\L (OOHQĘU]Ę %L]RWWViJ D WRYiEELDNEDQ 23(%  YDODPLQW D] 2UV]iJRV

NpUKHWLD]DOHOQ|N|WKRJ\V]iPROMRQEHD]LUiQ\tWiVDN|UpEHQYpJ]HWWWHYpNHQ\VpJpUĘO

54

Etikai Bizottság (a továbbiakban: OEB) öt tagból áll. Ahogy azt a korábbiakban már láttuk, az
23(%pVD]2(%WDJMDLWHOQ|NpWD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVYiODV]WMDPHJ[31. § (8) bekezdés]

1.3.6. Az MKK bizottságai

Az OPEB feladatai:
a) HOOHQĘU]L FpOV]HUĦVpJL KDWpNRQ\ViJL V]DEiO\V]HUĦVpJL V]HPSRQWEyO D] 0..

$]2UV]iJRV.|]J\ĦOpViOODQGyYDODPLQWLGHLJOHQHVYL]sgáló- és eseti bizottságokat hozhat létre.55

gazdálkodását és vagyonkezelését;

Az MKK állandó bizottságai:
-

D]2UV]iJRV3pQ]J\L(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJ

-

az Országos Etikai Bizottság,

-

az Országos Választási Bizottság,

-

a Területi Etikai Bizottságok. 56

b) HOOHQĘU]L D] 0.. pYHV N|OWVpJYHWpVpQHN YpJUHKDMWiViW pV VHJtWL D] pYHV
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítését;
c) EHV]iPRO pYHQWH OHJDOiEE HJ\ DONDORPPDO D WHYpNHQ\VpJpUĘO D] 2UV]iJRV
.|]J\ĦOpVQHN
d) N|]UHPĦN|GLN D] 2UV]iJRV (OQ|NVpJ HOp WHUMHV]WHQGĘ YDJ\RQJD]GiONRGiVL pV D

$]0..LGĘV]DNRVEL]RWWViJDLOHKHWQHNLGHiglenes bizottságok, vizsgáló bizottságok és eseti

közbeszerzési szabályzat elkészítésében;

bizottságok. 57
Valamennyi bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A

e) HOOHQĘU]L D] 0.. PĦN|GpVpW JD]GiONRGiViW D SpQ]J\L-számviteli rendjére

bizottsági tagok több mint harmada írásban – az összehívás céljának és az üléstartás

vonatkozó jogszabályok, a jelen alapszabály, illetve a szakmai szabályzatok

LQGRNiQDN HJ\LGHMĦ PHJjelölésével – kérheti a bizottság összehívását. A bizottság elnöke

érvényesülését. 60

ilyen esetben köteles a bizottság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt

$]23(%D]0..V]HUYHLWĘOD]RNWLV]WVpJYLVHOĘLWĘOWDJR]DWDLWyODWHUOHWLN|]J\ĦOpVHNWĘOpV

QDSRQ EHOOL LGĘSRQWUD összehívni. Ha a bizottság elnöke az ilyen tartalmú kérelemnek a

HOQ|NVpJHNWĘO PLQGHQ RO\DQ DGDWRW WiMpNR]WDWiVW PHJNpUKHW LOOHWYH PLQGHQ RO\DQ LUDWRW

hozzá érNH]pVWĘO V]iPtWRWW |W QDSRQ EHOO QHP WHV] HOHJHW D] OpVW EiUPHO\LN EL]RWWViJL WDJ

megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az érintetteknek az adatokat

közvetlenül összehívhatja. 58

rendelkezésre kell bocsátaniuk. 61

A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak több mint a fele jelen

$] 2(% IHODGDWD KRJ\ HOĘNpV]tWVH D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL KLYDWiVHWLNDL UpV]OHWV]DEiO\RNDW

van. A határozatképtelenség miatt – azonos napirenddel – megismételt bizottsági ülés a

valamint azok módosítását, lefolytassa a hatáskörébe tartozó etikai eljárásokat és évente

PHJMHOHQWHN V]iPiUD WHNLQWHW QpONO KDWiUR]DWNpSHV $ PHJLVPpWHOW OpVW OHJNpVĘEE D

legalább egy alkalomPDOEHV]iPROMRQDWHYpNHQ\VpJpUĘOD]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVQHN 62

határozatképtelen ülés napjától számított tizenöt napon belül meg kell tartani. A bizottság

Az

OEB

hatáskörének

részletszabályait,

valamint

eljárásáW D .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL

63

Hivatásetikai Kódex tartalmazza  D]RN D N|YHWNH]Ę IHMH]HWEHQ UpV]OHWHVHQ EHPXWDWiVUD
52

MKK Alapszabály VIII.5. pont
53
MKK Alapszabály VIII.6. pont
54
MKK Alapszabály VIII.7. pont
55
MKK Alapszabály VI.1. pont
56
MKK Alapszabály VI.2. pont
57
MKK Alapszabály VI.3. pont
58
MKK Alapszabály VI.10. és VI.14. pontok

118

kerülnek.
59

MKK Alapszabály VI.17., VI.17.1. és VI.18. pontok
MKK Alapszabály VI.27. pont
MKK Alapszabály VI.27.1 pont
62
MKK Alapszabály VI.30. pont
60
61
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A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe

1.3.7. Az MKK területi szervei

d) ellátja az MKK tagnyilvántartását és elvégzi a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat;

$]0..D)ĘYiURVEDQpVPLQGHQPHJ\pEHQWHUOHWLV]HUYHNNHOUHQGHONH]LN

e) IHQQWDUWMDpVPĦN|GWHWLD]0..N|]SRQWLKRQODSMiW 67

A )ĘYiURVEDQpVDPHJ\pNEHQPĦN|GĘ7HUOHWL.|]J\ĦOpVek a területi szinten foglalkoztatott

$] 2UV]iJRV ,URGiW D IĘWLWNiU 68 YH]HWL $ IĘWLWNiU D] 0.. PXQNDMRJYLV]RQ\EDQ

YDODPHQQ\LNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘEĘOiOOnak. [32. § (2) bekezdés] Ez egyben azt is jelenti, hogy

foglalkoztatott alkalmazottja, aki felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. [31. § (11)

H]HQV]HUYHNPLQGHQQDSLpOHWEHQLVPHUWWHVWOHWLPĦN|GpVMHOOHP]ĘLWQHPWXGMiNSURGXNiOQL

bekezdés]

több H]HU IĘV WHVWOHW MHOHQOpWL OpVH PHJROGKDWDWODQ eSSHQ H]pUW D YiODV]WiVRNQiO pV D]
esetleges egyéb döntéshozatalkor kizárólag az elektronikus eszközök nyújthatnak megoldást.
$ 7HUOHWL .|]J\ĦOpVHN öt évre választják meg a Területi Elnökséget és a Területi Etikai
Bizottságot. [31. § (13) bekezdés] $ 7HUOHWL (OQ|NVpJ HOQ|NEĘO DOHOQ|NEĘO pV D 7HUOHWL
(WLNDL%L]RWWViJHOQ|NpEĘOill. [31. § (13) bekezdés]
A Területi Elnökség illetékességi területén ellátja az Alapszabály által hatáskörébe sorolt
feladatokat, valamint javaslattételi joga van az Országos Elnökség felé. A Területi Elnökséget
D7HUOHWL.|]J\ĦOpVIHOpIRO\DPDWRVWiMpNRztatási kötelezettség terheli. 64
$ 7HUOHWL (WLNDL %L]RWWViJ IHODGDWD D N|YHWNH]Ę IHMH]HWEHQ UpV]OHWHVHQ EHPXWDWRWW
UHQGHONH]pVHNDODSMiQD]HOVĘIRN~HWLNDLHOMiUiVOHIRO\WDWiVD. [31. § (14) bekezdés]
A Területi Elnökség, a Területi Elnökség tagjainak, valamint a Területi Etikai Bizottság, a
7HUOHWL .|]J\ĦOpV pV WLV]WVpJYLVHOĘLQHN PĦN|GpVpUH HOMiUiViUD D] RUV]iJRV V]HUYH]HW
NpSYLVHOHWLJ\LQWp]ĘL WHVWOHWHLUH WLV]WVpJYLVHOĘLUH YDODPLQW J\LQWp]Ę V]HUYHLUH YRQDWNR]y
V]DEiO\R]iVWNHOOPHJIHOHOĘHQDONDOPDzni. 65
$ 7HUOHWL (OQ|NVpJ D WHUOHWL V]LQWHQ PĦN|GĘ EL]RWWViJRN pV WLV]WVpJYLVHOĘL PĦN|GpVpUĘO
területi szabályzatot fogad el, amelyet jóváhagyásra az Országos Elnökségnek bemutat. 66
1.3.8. Az Országos Iroda
Az elnök által irányított Országos Iroda
a) HOĘNpszíti az MKK éves költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót;
b) az Országos Választási Bizottsággal HJ\WWPĦN|GYH YpJ]L D] 0.. V]HUYHLQHN
PHJYiODV]WiViYDO PĦN|GpVpYHO |VV]HIJJĘ DGPLQLV]WUDWtY NRRUGLQációs és ügyviteli
feladatokat;
c) ellátja az etikai és választási eljárással kapcsolatos igazgatási feladatokat;
63

MKK Alapszabály VI.31. pont
MKK Alapszabály XI.3. pont
MKK Alapszabály XI.4. pont
66
MKK Alapszabály XI.5. pont
64
65

120

67
68

MKK Alapszabály IX.3. pont
$WDQXOPiQ\PHJtUiViQDNLGĘV]DNiEDQD]0..IĘWLWNiUUDOQHPUHQGHONH]LN
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2.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
-

A MAGYAR KORMÁNYTISZ79,6(/ė,KAR HIVATÁSETIKAI KÓDEXE ÉS

a szervezeti integritási és korrupciós kockázatok kezelése szempontjából
legfontosabb szabályozási témaköröknek – egy lehetséges szabályozási tartalom

AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK

megfogalmazásával történĘ– azonosítása. 70
A Kormányhatározat 7. pontjában a Kormány felkérte a közszolgálati hivatásrendi

2.1. A Magyar KormánytisztviVHOĘL.DU+LYDWiVHWLNDL.yGH[pQHNHOĘ]PpQ\HLpV

köztestületeket, hogy D NRUUXSFLy PHJHOĘ]pVL SURJUDP YDODPLQW D] HWLNDL NyGH[HNUĘO V]yOy

elfogadása

zöld könyv figyelembevételével készítsék el és adják ki hivatásrendi, illetve szervezeti etikai
A 2011-ben megjelent Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program a Magyar
.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL .DU WHYpNHQ\VpJpQHN HJ\LN IĘ WHUOHWHNpQW D KLYDWiVHWLNDL QRUPiN
érvényesítését jelölte meg.
Ezen elvárás a nemzetközi trendekkel összhangban jelent meg. A hivatásetikai tudatosság
HUĘV|déVHW|EEHJ\PiVVDO|VV]HIJJĘRNNDOmagyarázható:
a „jó kormányzás”, a „hatékony közszolgálat” közpolitikai prioritás lett,

-

a gazdasági válsáJIHOHUĘsítette az etikus PĦködés fontosságát,

-

válaszkényszer a közhivatalok és a közigazgatás iránti közbizalom csökkenésére,

-

növekednek a társadalom, a polgárok elvárásai a közszolgálattal szemben,

-

a közszektor folyamatos átalakulás, reform, átszervezés alatt van, amely próbára

N|YHWĘHQ D] MKK 2UV]iJRV .|]J\ĦOpVH 2013. június 21-i ülésén elfogadta a
.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL+LYDWiVHWLNDL.yGH[HW DWRYibbiakban: Kódex), mely 2013. szeptember
$]2UV]iJRV.|]J\ĦOpVG|QWpVHDODSMiQD.yGH[UHQGHONH]pVHLWHJ\pYHOWHOWpYHOIHOONHOOHWW
vizsgálni. A felülvizsgálatot az Országos Etikai Bizottság elnöke koordinálta, melybe a

teszi a közszolgák képességeit,
-

az értékek komplexitása, értékkonfliktusok, „értékválság” az élet minden területén,

-

HUĘsödött a nyitottság, az átláthatóság, az elszámoltathatóság követelménye,
a korrupció elleni harc kö]SROLWLNDLMHOHQWĘVHJH

A Kttv-ben foglalt felhatalmazás [29. § (6) bekezdés c) pont] DODSMiQW|EEV]LQWĦHJ\H]WHWpVW

1-jén hatályba lépett.

-

-

kódexeiket.

69

A korrupció HOOHQL NRUPiQ\]DWL LQWp]NHGpVHNUĘO pV D .|]LJD]JDWiV .RUUXSFLy-PHJHOĘ]pVL

Területi EtiNDL%L]RWWViJRNLVEHYRQiVUDNHUOWHN$.yGH[KDWiO\EDOpSpVHyWDHOWHOWLGĘV]DN
WDSDV]WDODWDLW D WLV]WVpJYLVHOĘN NRQ]XOWiFLy71 keretében osztották meg egymással. A Kódex
PyGRVtWiViUD NpV]tWHWW HOĘWHUMHV]WpVW D] 2UV]iJRV .|]J\ĦOpV  V]HSWHPEHU -i ülésén
IRJDGWD HO $  QRYHPEHU  QDSMiYDO KDWiO\ED OpSĘ PyGRVtWiVRN IĘNpQW D] HOMiUiVL
szabályokat érintették.
$.yGH[N|YHWNH]ĘIHOOYL]VJiODWDOHJNpVĘEE-ben esedékes 72.
2.2.

$]HWLNDLIHOHOĘVVpJ tartalma és elhatárolási kérdések

Programjának elfogadásáról 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat 6. pontjában a Kormány
felhívta a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy - az összehangolt etikai szabályozás
eOĘVHJtWpVH pUGHNpEHQ - NpV]tWVHQ ]|OG N|Q\YHW D] HWLNDL NyGH[HNEHQ FpOV]HUĦHQ
V]DEiO\R]DQGyWHUOHWHNUĘOLOOHWYHDOHKHWVpJHVV]DEiO\R]iVLWDUWDOPDNUyO
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013. márciusában adta ki az állami szerveknél
érvényesíteQGĘ HWLNDL N|YHWHOPpQ\HNUĘO V]yló Zöld Könyvet. A dokumentum célját az
alábbiakban jelölte meg:
-

D]

iOODPL

V]HUYHN

HWLNDL

NyGH[HL

HOĘNpV]tWpVpQHN

LOOHWYH

LGĘV]HUĦ

felülvizsgálatának támogatása,
-

D NO|QIpOH N|]V]ROJiODWL KLYDWiVUHQGHNUH pV NO|QE|]Ę iOODPL szervekre
YRQDWNR]yHWLNDLNyGH[HNWDUWDOPL|VV]KDQJMiQDNHOĘVHJtWpVHYDODPLQW

69
Pallai, Katalin – Kis Norbert: „A teljesség felé” Integritásoktatás és kutatás a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen, Pénzügyi Szemle 2014/2 sz. p.167-181

122

A Kttv. által meghatáUR]RWW NHUHWHN N|]|WW PHJDONRWRWW pV D] D]RNDW NLW|OWĘ .yGH[
HOIRJDGiViYDO D] HWLNDL IHOHOĘVVpJ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL MRJYLV]RQ\EyO IDNDGy IHOHOĘVVpJ
integráns eleme lett.
Az etikai vétség az alábbi szabályok megszegése esetén állapítható meg:
-

a kormánytisztvLVHOĘLKLYDWiVHWLNDLDODSHOYHN[83. § és 83/A. §],

-

a Kódex és

-

az MKK Alapszabálya.

A Kódex szerint eWLNDL YpWVpJ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN KLYDWiVHWLNDL DODSHOYHNHW YDJ\
KLYDWiVHWLNDL UpV]OHWV]DEiO\RNDW PHJV]HJĘ D]RQ FVHOHNPpQ\H DPHO\ D .WWY HWLNDL
70
=|OG.|Q\YD]iOODPLV]HUYHNQpOpUYpQ\HVtWHQGĘHWLNDLN|YHWHOPpQ\HNUĘO
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/e/0b/60000/Z%C3%B6ld.pdf
71
A konzultáció és képzés az ÁROP-1.1.21-2012-2012- Ä.RUUXSFLy PHJHOĘ]pVH pV D N|]LJD]JDWiVfejlesztés áttekintése” projektje keretében 2014. áprilisában zajlott le.
72
A Kódex VI/4. pontja szerint azt szükség szerint, de legalább ötévente felülvizsgálatra kerül.
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rendelkezéseivel ellentétes.

73

Hivatásetikai alapelv megsértése csak az adott alapelvvel

nyilvánvalóan ellentétes cselekmények esetén állapítható meg, ha az adott magatartásra
egyéUWHOPĦHQYRQDWNR]WDWKDWy

74

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
példálódzó

felsorolást

tartalmaz

azon

cselekményekre,

amelyeket

a

méltatlanság

megállapítására alkalmasnak tart.
$ .yGH[ V]HULQW PpOWDWODQQi YiOLN IHODGDWDL HOOiWiViUD D] D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ DNL D .yGH[
rendelkezéseit a Kttv.-ben meghatározott általános magatartási követelmények súlyos

Az etikai vétség definícióját meg kell vizsgálni a fegyelmi vétséghez és a méltatlansághoz

megsértésével szegi meg, és amely magatartás az elkövetett cselekmény tárgyi súlya és az

IĦ]ĘGĘYLV]RQ\a szempontjából.

HON|YHWpV N|UOPpQ\HL DODSMiQ DONDOPDV DUUD KRJ\ D] HON|YHWĘ iOWDO EHW|OW|WW EHRV]WiV

)HJ\HOPL YpWVpJ PLQGHQ RO\DQ FVHOHNPpQ\ DPHOO\HO D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ kormányzati

tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi

szolgálati jogviszonyból HUHGĘ N|WHOH]HWWVpJpW YpWNHVHQ PHJV]HJL. [155. § (1) bekezdése]

bizalmat súlyosan rombolja, így különösen

,O\HQN|WHOH]HWWVpJD.WWYV]HULQWW|EEHNN|]|WWD]LVKRJ\DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘIHODGDWDLWD

a) aki a magyar állam vagy annak szervei megbecsülésének, vagy azok bármely

KLYDWiVHWLNDL HOYHNQHN PHJIHOHOĘHQ OiVVD HO $ KLYDWiVHWLNDL HOYHNHW D .WWY pV D .yGH[

munkatársa becsületének csorbítására alkalmas valótlan tényt munkahelyén vagy nagy

tartalmazza. A hivatásetikai elvek megsértésével elkövetett fegyelmi vétség alapos gyanúja

nyilYiQRVViJ HOĘWW iOOtW YDJ\ KtUHV]WHO YDJ\ LO\HQ WpQ\UH N|]YHWOHQO XWDOy NLIHMH]pVW

esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója nem köteles megindítani a fegyelmi eljárást. [156. §

használ,

(1) bekezdése] A Kttv. így mérlegelési jogkört biztosít a munkáltató számára, ezzel azt

b) DNL QDJ\ Q\LOYiQRVViJ HOĘWW YDJ\ PXQNDKHO\pQ QHNL IHOUyKDWy LWWDV YDJ\ PiV EyGXOW

VXJDOOYD KRJ\ D] HWLNDL V]DEiO\RN PHJVpUWpVH HVHWpQ HOVĘVRUEDQ D] 0.. HOMiUiViW WDUWMD

állapotban botrányosan viselkedik, vagy ilyen bódultságában az öntudatlanságig jut,

NtYiQDWRVQDN (QQHN PHJIHOHOĘHQ D KLYDWiVHWLNDL HOYHN pV D .yGH[ UHQGHONH]pVHLQHN

c) DNL PXQNDKHO\pQ YDJ\ QDJ\ Q\LOYiQRVViJ HOĘWW D V]H[XiOLV YiJ\ NLHOpJtWpVpUH YDJ\

PHJV]HJpVHNRUHOVĘVRUEDQHWLNDLHOMiUiVWNHOOOHIRO\WDWQLDPHO\QHNDYpJpQ– amennyiben az
eljáró tanács úgy látja, hogy az etikai szankciók önmagukban nem elég súlyosak és felmerül a
fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja – az MKK fegyelmi eljárást kezdeményezhet a
75

felkeltésére közvetlenül irányuló tevékenységet végez,
d) DNL PXQNDKHO\pQ PiVRNDW V]H[XiOLVDQ ]DNODW YDJ\ V]RNiVV]HUĦHQ D QHPLVpJUH YDOy
V]HPpO\HVNHGĘXWDOiVRNNDOYDJ\JHV]WXsokkal kényelmetlen helyzetbe hoz,

munkáltatónál. [83. § (4) bekezdés]

e) DNLV]RNiVV]HUĦHQDUUDW|UHNV]LNKRJ\PXQNDKHO\pQPiVWiOODQGyUHWWHJpVEHQWDUWVRQ

A Kttv. szerint méltatlan hivaWDOiUD D] D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ aki olyan magatartást tanúsít -

f) DNL PXQNDKHO\pQ YDJ\ QDJ\ Q\LOYiQRVViJ HOĘWW PiVVDO NDSFVRODWEDQ QHPpUH IDML

DNiU D KLYDWDOL PXQNiMiYDO PXQNDYpJ]pVpYHO  DNiU D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL MRJYLV]RQ\iEyO

KRYDWDUWR]iViUD HUHGHWpUH EĘUV]tQpUH QHP]HWL QHP]HWLVpgi etnikai hovatartozására,

adódó kötelezettség megszegésével összefüggésben, akár munkahelyén kívül -, amely

anyanyelvére, fogyatékosságára, egészségi állapotára, vallási vagy világnézeti meg-

alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét,

J\Ę]ĘGpVpUH SROLWLNDL YpOHPpQ\pUH YDJ\ SiUWiOOiViUD FVDOiGL iOODSRWiUD DQ\DViJiUD

illetve a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy

terhességére, apaságára, szexuális irányultságára, nemi identitására, életkorára, tár-

a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa. [64. § (1) bekezdés] $ PpOWDWODQ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ

sadalmi származására, vagyoni helyzetére, foglalkoztatási jogviszonyának vagy

kormányzati szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. [63. § (2) bekezdés a)

munkaYpJ]pVUH LUiQ\XOy HJ\pE MRJYLV]RQ\iQDN UpV]PXQNDLGĘV MHOOHJpUH KDWiUR]RWW

pont]

LGĘWDUWDPiUD YDJ\ D] pUGHNNpSYLVHOHWL V]HUYH]HWL WDJViJiUD WHNLQWHWWHO Eecsületének

Látjuk tehát, hogy méltatlanságot megvalósíthat olyan cselekmény is, amely etikai - és

csorbítására alkalmas kifejezést használ vagy ilyen cselekményt követ el,

egyben a fentiek szerint fegyelmi – vétség is. Segítséget a Kódex ad annyiban, hogy

g) DNLPXQNDKHO\pQ]OHWV]HUĦHQPDJiQFpO~NHUHVNHGHOPLWHYpNHQ\VpJHWYpJH]
h) aki mást – D PXQNDN|UL N|WHOHVVpJNpQW MRJV]HUĦHQ DONDOPD]RWW NpQ\V]HU YDODPLQW D
jogos védelem esetét ide nem értve – tettlegesen bántalmaz,
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Kódex V/2.1.
Kódex V.2.2
75 Módszertani útmutató és segédlet a Területi Etikai Bizottságok hivatásetikai eljárásainak lefolytatásához – A
Módszertani Útmutató az ÁROP-2.2.5-2008- Ä+XPiQHUĘIRUUiV-gazdálkodás a központi közigazgatásban”
FtPĦSURMHNW
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i) akivel szemben egy év alatt három vagy annál több etikai vétség elkövetése miatt

-

méltóság és tisztesség,

-

HOĘtWpOHWHNWĘOYDOyPHQWHVVpJ

$IHQWLHOKDWiUROiVQDNNO|Q|VMHOHQWĘVpJHWDG D]DGRWWIHOHOĘVVpJ megállapításához kapcsolt

-

pártatlanság,

szankció. Ez – ahogyan azt láttuk – a méltatlanságnál a jogviszony munkáltató általi

-

IHOHOĘVVpJWXGDWpVV]DNV]HUĦVpJ

megszüntetése, a fegyelmi vétség esetében a Kttv. szerinti cizellált szankciórendszer.

-

HJ\WWPĦN|GpV

Az etikai vétség esetében a kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás. [31. § (15)

-

intézkedések megtételére irányuló arányosság és

bekezdés]

-

védelem.

Összefoglalóként megállapítható, hogy a koUPiQ\WLV]WYLVHOĘNUH YRQDWNR]y KLYDWiVHWLNDL

-

D YH]HWĘNNHO V]HPEHQ Wovábbi etikai alapelvek különösen a példamutatás, a szakmai

megrovás büntetéseket szabtak ki.

76

szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség. [83. § (1)-(2) bekezdés]

QRUPiNQDNNHWWĘVUHQGV]HUWDQLKHO\HYDQ
-

-

-RJL QRUPDWtYiN D N|]V]ROJiODWL MRJEDQ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL N|WHOHVVpJHN N|]H

A Kódex a fentiek alapján hivatásetikai alapelvként határozza megKRJ\DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ

tartoznak, amelyek megsértésének közszolgálati jogkövetkezményei (fegyelmi vétség,

feladatait

IHOPHQWpVL RN  YDQQDN $ QRUPiN WDUWDOPD D N|]V]ROJiODWL MRJ LOOHWYH D EQWHWĘMRJ

-

Magyarors]iJ$ODSW|UYpQ\pKH]KĦHQ,

szuverén tartalma.

-

PLQGHQHNHOĘWWD nemzet érdekében,

(WLNDL QRUPDWtYiN D] 0.. |QiOOy V]DEiO\UHQGV]HUW DONRW D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNUH

-

a közjó iránt elkötelezetten,

(Kódex),

közszolgálati

-

döntései, nyilatkozatai és cselekedetei V~O\iQDNWXGDWiEDQIHOHOĘVHQ,

jogkövetkezménye nincs (etikai szankció), de meghatározza a közszolgálati jogi

-

a legjobb tudása szerint V]DNV]HUĦHQ,

-

a rá Et]RWWHUĘIRUUiVRNNH]HOpVpEHQKDWpNRQ\DQ,

-

döntéseiben, nyilatkozataiban és cselekedeteiben tisztességgel,

-

megjelenésében és magaviseletében méltósággal,

-

az érintettek jogainak és érdekeinek tekintetében pártatlanul,

-

a jog és az erkölcs szerint is igazságosan,

-

a valós körülmények mérlegelése alapján méltányosan,

amely

megsértésének

(etikai

vétség)

közvetlen

kötelességek értéktartalmát, ezáltal a közszolgálati jogalkalmazást.

77

2.3.A hivatásetikai szabályok – a Kttv. és a Kódex rendelkezései
2.3.1. A hivatásetikai alapelvek
$N|]V]ROJiODWLKLYDWiVHWLNDQpJ\pUWpNSLOOpUUHKHO\H]KHWĘ
-

HUN|OFVLpUWpNN|]EL]DORPIHQQWDUWiVDSpOGDpUWpNĦPDJDWDUWiVPLQGHQKHO\]HWEHQ

-

DN|]pUGHNĦFpORNHV]N|]HLQHNPHJYiODV]WiViEDQarányosan,

-

emberi tisztesség: polgárokkal, munkatársakkal szembeni tisztelet es tisztesség

-

az érintettek jogait és jogos érdekeit védve,

megadása,

-

emberekre vagy azok csoportjaira vonatkozó HOĘtWpOHWHNWĘOPHQWHVHQ,

-

DYH]HWĘk és az állampolgárok számára átláthatóan,

-

PLQGHQpULQWHWWHOHJ\WWPĦN|dve,

-

OHJIĘNpSSHQSHGLJPLQGHQEHQlelkiismeretesen

-

demokratikus érték: közérdek szolgálata,
szakmai érték: felkészültség, kiválóság, hatékonyság, pártatlanság.

78

A Kttv. meghatározza a hivatásetikai alapelveket, melyeket az alábbiak szerint nevesít:
-

KĦVpJpVHON|WHOH]HWWVpJ

teljesíti 79

-

QHP]HWLpUGHNHNHOĘQ\EHQUészesítése,

9H]HWĘLPXQNDN|UEHQDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘDfeladatokat ezeken túl

-

igazságos és méltányos jogszolgáltatás,

-

a munkatársaktól elvárt magatartásban példamutatóan,

-

feladataik elvégzésében munkatársakat támogatva,

76

Kódex IV/1.
Pallai, Katalin – Kis Norbert: i.m. 169 p.
78
Pallai, Katalin – Kis Norbert: i.m. 169 p.
77

126

79

Kódex I/1.
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-

jogi és morális kötelességeiket munkatársaktól következetesen számon kérve,

0LXWiQ PXQNiOWDWyL PHFKDQL]PXVRN D] |VV]HIpUKHWHWOHQVpJ HOOHQĘU]pVpUH QLQFVHQHN tJ\ KD

-

döntésekben szakmai szempontokat érvényesítve

azt az érintett nem jelenti be, az nem jut a munkáltató tudtára. $] HEEHQ UHMOĘ NRFNi]DWRN

teljesíti.

80

feltárása, a lehetséges megoldási irányok kidolgozása fontosságának felismerése már
megtörtént: a Kormány által elfogadott Nemzeti Korrupcióellenes Program külön cím alatt

2.3.2. A hivatásetikai részletszabályok

foglalkozik a témával. 81

$ .yGH[ D] DODSHOYHN U|YLG PDJ\DUi]DWiW N|YHWĘHQ PHJKDWiUR]]D D KLYDWiVHWLNDL

A kockázatok kiküszöbölésének egyik eszköze az, ha a szabályok alkalmazásával kapcsolatos

részletszabályokat, az alábbi körökben:

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLWXGDWRVViJRWHUĘVtWMN

-

visszaélések bejelentése,

$.yGH[HQQHNPHJIHOHOĘHQNLPRQGMDKRJ\DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQHNNülönös gondot kell fordítani

-

HOIRJXODWODQViJPHJĘU]pVHEHIRO\iVROiVHONHUOpVH

arra, hogy állami szeUYQpOYpJ]HWWPXQNiMDWHOMHVLGĘWDUWDPD DODWW PDUDGpNWDODQXO HOHJHWWHJ\HQ D

-

a munkával összeegyeztethetetlen tevékenységek,

MRJV]DEiO\RNEDQHOĘtUW|VV]HIpUKHWHWOHQVpJJHONDSFVRODWRVEHMHOHQWpVLN|WHOH]HWWVpJpQHN82

-

ajándékok elfogadása,

Ezzel összhangban a Kódex tiltja az olyan PiV DNiU NHUHVĘ DNiU QHP NHUHVĘ WHYpNHQ\VpJ

-

MRJWDODQHOĘQ\|NYLVV]DXWDVtWiVD

folytatását, és olyan tisztség, beosztás, foglalkozás betöltését, amely összeegyeztethetetlen az

-

hivatali helyzettel való visszaélés tilalma,

DGRWW iOODPL V]HUYQpO IRO\WDWRWW PXQNiYDO YDJ\ YHV]pO\H]WHWL DQQDN MRJV]HUĦ pV HWLNXV

-

adatokkal és információkkal való visszaélés tilalma,

ellátását. Kétség esetén az integritás tanácsadó és a felettes véleményét rendeli kikérni. 83

-

KLYDWDOLpVN|]IRUUiVRNIHOHOĘVIHOKDV]QiOiVD

$ MRJV]DEiO\L HOĘtUiVRN DODSMiQ V]DEDGRQ YpJH]KHWĘ WHYpNHQ\VpJHN WHNLQWHWpEHQ LV J\HOQL

-

YH]HWĘLV]HUHSEHQIRNR]RWWIHOHOĘVVpJ

NHOODUUDKRJ\DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQHIRJDGMRQHORO\DQIHONpUpVHNHWDPHO\HNDODSMiQEiUNL

-

PXQNDKHO\YiOWiVHVHWpQN|YHWHQGĘHOMiUiV

LV D PHJKtYy YDJ\ IHONpUĘ IpO OHN|WHOH]HWWMpQHN WHNLQtheti. E tekintetben a Kódex fontos

Ezek már konkrét magatartásszabályokat tartalmazó rendelkezések, amelyek több esetben a

V]DEiO\DDQQDNHOĘtUiVDKRJ\KDDWLV]WYLVHOĘWIRJODONR]WDWyiOODPLV]HUYWĘOWiPRJDWiVWYDJ\

Kttv-ben ismert egyes jogintézmények „kibontását”, azokkal kapcsolatban tanúsítandó

PHJUHQGHOpVW NDSy N|OWVpJYHWpVL N|]RNWDWiVL pV IHOVĘRNWDWiVL V]HUYH]HWUHQGV]HUHQ NtYOL

NtYiQDWRV HWLNXV PDJDWDUWiVW UpV]OHWH]LN (]HQ V]DEiO\RN WHOMHV N|UĦ LVPHUWHWpVpUH MHOHQ

szervezet munkahellyel összefüggésbe KR]KDWyWpPiEDQHOĘDGyLRNWDWyLV]HU]ĘLV]HUNHV]WĘL

WDQXOPiQ\ NHUHWHL N|]|WW QLQFV OHKHWĘVpJ tJ\ D V]HU]Ę iOWDO NLYiODV]WRWW D .yGH[ KDWiO\ED

WHYpNHQ\VpJUH YDJ\ EiUPLO\HQ HJ\pE N|]UHPĦN|GpVUH pUNH]LN IHONpUpV DNNRU D IHONpUpV

OpSpVH yWD HOWHOW LGĘV]DN WDSDV]WDODWDL DODSMiQ D OHJW|EE NpUGpVVHO pULQWHWW NpW UpV]OHWV]DEiO\

elfogadása esetén sem fogadható el az ilyen tevékenységért semmiféle ellenszolgáltatás. 84

rövid bemutatására kerül sor.
2.3.2.2.Az ajándékok elfogadásának szabályai
2.3.2.1.Az összeférhetetlenségi szabályok etikai vetülete

Az ajándékok elfogadásának szabályai a Kódex talán a legtöbbször hivatkozott rendelkezései

A közszolgálatban foglalkoztatottak összeférhetetlenségi szabályait az egyes jogállási

közé tartoznak.

törvények (pl.: Kttv., rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

A Kódex az ajándékok alábbi típusait nevesíti 85:

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény) részletesen szabályozzák. Az egyes
törvények rendelkezései azonosak a tekintetben, hogy az összeférhetetlenség bejelentésének
kötelezettségét a foglalkoztatottnak kell bejelentenie, valamint annak meg nem szüntetése
HVHWpQDMRJYLV]RQ\PHJV]ĦQLN

80

Kódex I/2.

128

-

szóró ajándék: valamely rendezvényen való részvételre tekintettel kapott, az
ajándékozó szervezet logójával, vagy nemzetközi kapcsolatokban az ajándékozó

81
Nemzeti Korrupcióellenes Program (2015-2018), 4.1.4. Közszolgálat és más munkakör viszonya, 28. p.
http://www.kormany.hu/download/5/e8/50000/Nemzeti%20Korrupci%C3%B3ellenes%20Program.pdf (letöltés
LGĘSRQWMDRNWyEHU 
82
Kódex III/3.1.
83
Kódex III/3.2.
84
Kódex III/3.3.
85
Kódex III/4.
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-

államára, szervezetére más módon utaló, a Magyarország központi költségvetésében

A Kódex a munkatársak, családtagok, élettársak és jegyesek által egymásnak adott

meghatározott illetményalap 10%-át nyilvánvalóan meg nePKDODGypUWpNĦDMiQGpN

ajándékokat nem tekinti a hivatásetikai szabályokkal ellentétesnek. 89

figyelmességi ajándék: minden a munkával vagy munkahellyel összefüggésbe
KR]KDWy V]yUy DMiQGpNQDN QHP PLQĘVOĘ GH XJ\DQDNNRU QHP OHN|WHOH]Ę PpUWpNĦ
ajándék;

-

2.4.

Az etikai eljárás lefolytatásának szabályai

A Kttv. az etikai eljárás szabályainak kialakítását, illetve az eljárások lefolytatását az MKK

OHN|WHOH]Ę PpUWpNĦ DMiQGpN D]RN D] DMiQGpNRN DPHO\HNHW D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ
MRJV]HUĦ M|YHGHOPpEĘO V]RNiVRV pOHWYLWHOH IHQQWartása mellett azok reális piaci árán
nem lenne képes megvásárolni;

-

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe

hatáskörébe utalja azzal, hogy egyes rendelkezéseket maga is meghatároz. Ezen Kttv-ben
PHJKDWiUR]RWWIĘV]DEiO\RND]DOiEELDN
-

s]RNiVRV YHQGpJOiWiV V]DNPDL SURJUDP NHUHWpEHQ YDODPHQQ\L UpV]WYHYĘ UpV]pUH

D]HOMiUiVNpWIRN~HOVĘIRNRQDWHUOHWLHWLNDLEL]RWWViJMár el, másodfokon az Országos
Etikai Bizottság [31. § (9) és (14) bekezdés];

biztosított ellátás, illetve a külföldi állami szerv munkatársától, vagy bármely
NOI|OGLWĘOKLYDWDORV~WRQNlföldön munkával kapcsolatban kapott, az állami szervek

-

DKDWiUR]DWDEtUyViJHOĘWWPHJWiPDGKDWy [31. § (9) bekezdés];

-

az etikai vétségére kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás [31. § (15)

KD]DLYHQGpJOiWiVLJ\DNRUODWiKR]KDVRQOyQHPOHN|WHOH]ĘPpUWpNĦHOOiWiV

bekezdés];

Fontos, hogy a Kódex nem csak a munkával vagy a munkahellyel kapcsolatba hozható tárgyi

-

ajándékot, hanem más HOĘQ\t, meghívást, szolgáltatást is a szabályozása körébe von, illetve

nem kell az eljárást megindítani, ha a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy
D]DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘPXQNiMiQDNHOOHKHWHWOHQtWpVpUHLUiQ\XO[31. § (14) bekezdés];

QHPFVDNDVDMiW FpOUD W|UWpQĘ HOIRJDGiVt, hanem családtagok, rokonok, barátok, vagy velük

-

pU]HOPL SROLWLNDL JD]GDViJL YDJ\ PiV pUGHNV]|YHWVpJEHQ OpYĘ V]HPpO\HN YDJ\ D] iOWDOXQN

ha az etikai eljárás során fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja merül fel, az eljáró
V]HUY HUUĘO N|WHOHV értesíteni az eljárás alá vont koUPiQ\WLV]WYLVHOĘ PXQNiOWDWyMiW

támogatott szervezetek számára ígéUWHOĘQ\HOIRJDGiViWLVWLOWMD 86

[31. § (15) bekezdés], valamint az etikai eljárás eredménye alapján az MKK

Általános szabály, hogy minden olyan ajándék elfogadásától tartózkodni kell, amely esetében

IHJ\HOPL HOMiUiVW NH]GHPpQ\H]KHW D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ PXQNiOWDWyMiQiO [83. § (4)

YpOHOPH]KHWĘD]DMiQGpNR]yPXQNDYpJ]pVVHONDScsolatos befolyásolási szándéka. 87

bekezdés].

Az egyes ajándék „típusok” elfogadásának szabályait az alábbi táblázat szemlélteti:
6. táblázat: Az ajánGpNRNHOIRJDGiViQDNIĘV]DEiO\Di 88

2.4.1. Az eljáró szervek és az etikai eljárás szakaszai

Ajándék típusa

Az elfogadásának szabályai

A )ĘYiURVEDQ pV D PHJ\pNEHQ OpYĘ 7HUOHWL .|]J\ĦOpVHN YiODV]WMiN PHJ 7HUOHWL (WLNDL
Bizottságot, ameO\HOQ|NEĘOpVQpJ\WDJEyOiOO

Szóró ajándék

Az ajándékozó szervezet logójával, vagy nemzetközi kapcsolatokban az
ajándékozó államára, szervezetére más módon utaló, a Magyarország központi
költségvetésében meghatározott illetményalap 10%-át nyilvánvalóan meg nem
KDODGypUWpNĦDMiQGpNHOIRJDGKDWy.

tagból álló etikai tanács jogosult. 90

Figyelmességi
ajándék:

)LJ\HOPHVVpJL DMiQGpN FVDN NOI|OGL iOODPL V]HUY NpSYLVHOĘMpWĘO
udvariasságból fogadható el, a mástól kapott figyelmességi ajándékok
visszautasítandóak. A munkával kapcsolatban külföldi állami szerv
NpSYLVHOĘMpWĘO NDSRWW ILJ\HOPHVVpJL DMiQGpNRNDW PLQGHQ HVHWEHQ EH NHOO
jelenteni a munkahelyen erre kijelölt személynek.

$] HWLNDL HOMiUiV OHIRO\WDWiViUD HOVĘ IRNRQ D] Llletékes Területi Etikai Bizottság elnöke,
másodfRNRQ D] 2UV]iJRV (WLNDL %L]RWWViJ HOQ|NH iOWDO NLMHO|OW KiURPWDJ~ HOQ|NEĘO pV NpW
$] HOMiUiV DOi YRQW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ D]RQ WHUOHWL HWLNDL EL]RWWViJ LOOHWpNHVVpJL WHUOHWpKH]
tartozik, amelynek területén a kinevezéVL RNLUDWiEDQ V]HUHSOĘ PXQNDYpJ]pVL KHO\H WDOiOKDWy
illetve „változó munkavégzési hely” esetén, ahol a foglalkoztató közigazgatási szerv

LHN|WHOH]Ę
Nem fogadható el.
méUWpNĦDMiQGpN

székhelye található. 91

86

89

87

90

Kódex III/4.2.
Kódex III/4.1.
88
A táblázatot a Kódex rendelkezései DODSMiQDV]HU]ĘNpV]tWHWWH
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Kódex III/4.9.
Kódex V/4.4.
91
Kódex V/4.9.
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$]HWLNDLHOMiUiVD]DOiEELIĘV]DNDV]RNUDERQWKDWy

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
$ 7HUOHWL (WLNDL %L]RWWViJ HOQ|NH D EHMHOHQWĘW  QDSRQ EHOOL KLiQ\SyWOiVUD LOOHWYH

a) '|QWpV D] HOVĘ IRN~ HOMiUiV PHJLQGtWiViUyO a gyanút megalapozó cselekmény

kiegészítésre hívhatja fel. Hiánypótlási felhívásra kerülhet sor tehát például akkor, ha a

körülményeinek figyelembe vételével: az illetékes Területi Etikai Bizottság és

EHMHOHQWĘWDQ~NDWMHO|OWPHJEHDGYiQ\iEDQD]RQEDQHOpUKHWĘVpJNHWQHPDGWDPHJGHDNNRU

HOVĘVRUEDQ DQQDN HOQ|NH D] HWLNDL YpWVpJ J\DQ~MiW PHJDODSR]y EHMHOHQWpV DODSMiQ YDJ\

is, ha a beadvány tartalma szerint az etikai vétség elkövetésének egy fontos tényállási elemét a

hivatalból vizsgálja a cselekményt és annak körülményeit.

EHDGYiQ\EyOQHPOHKHWPHJiOODStWDQL$KLiQ\SyWOiVLIHOKtYiVEDQDEHMHOHQWĘWILJ\HOPH]WHWQL

b) ElVĘIRN~HOMiUiVD7HUOHWL(WLNDL%L]RWWViJDYL]VJiODWHUHGPpQ\pWĘOIJJĘHQG|QWD]

NHOO DUUD KRJ\ DPHQQ\LEHQ D KLiQ\SyWOiV WHOMHVtWpVpUH PHJDGRWW KDWiULGĘEHQ QHP YiODV]RO

etikai eljárás megindításáról. A bizottság elnöke a tagok közül kijelöli az eljáró tanácsot,

vagy nem teljesíti a kért iratokat, úgy a Bizottság az eljárás megindítása tárgyában a

DPHO\D]HOVĘIRN~HOMiUiVWOHIRO\WDWMD

rendelkezésére álló iratok alapján fogja meghozni döntését. 97

c) 0iVRGIRN~HOMiUiVD]HOVĘIRN~KDWiUozatot az Országos Etikai Bizottságnak benyújtott
fellebbezéssel lehet megtámadni. A másodfokú eljárást az elnök által kijelölt tagokból

A Területi Etikai Bizottság határozattal megtagadja az eljárás megindítását az alábbi
esetekben:

álló etikai tanács folytatja le.
d) Bírósági szakasz: a másodfokú határozat a közigazgatási perekre irányadó szabályok
szeULQWDEtUyViJHOĘWWWiPDGKDWyPHJ

-

ha illetékesség vagy hatáskör hiánya áll fenn és áttételnek nincs helye,

-

ha a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a bejelentett tények alapján etikai

92

vétség elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg,

2.4.2. Az etikai eljárás lefolytatása

-

KDDIHOHOĘVVpJHWNL]iUyRNiOOIHQQ

-

KDDEHMHOHQWpVEHQIRJODOWWpQ\HNPLDWWPiUMRJHUĘV határozatot hoztak. 98

(WLNDL HOMiUiV EHMHOHQWpVUH pV KLYDWDOEyO LV LQGtWKDWy LOOHWĘOHJ D] HOMiUy HWLNDL WDQiFV D

Fontos rendelkezése a Kódexnek, hogy amennyiben a Területi Etikai Bizottság az eljárás

bejelentésre induló eljárást a bejelentés visszavonása esetén hivatalból is folytathatja. A

megindításáról dönt, úgy az eljárás megindításáról szóló határozatot meg kell küldeni az

koUPiQ\WLV]WYLVHOĘ XJ\DQD]RQ FVHOHNPpQ\pUH YRQDWNR]yDQ EHQ\~MWRWW W|EE EHMHOHQWpVW HJ\

HOMiUiVDOiYRQWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQHNpVDEHMHOHQWĘQHN 99 Ezen rendelkezés alapján tehát –

eljárásban kell elbírálni. 93

az ártatlanság vélelmével összhangban - a munkáltató még nem szerez tudomást az eljárás

Névtelen bejelentés alapján az eljárás megindítására csak az összes körülmény gondos

megindításáról.

PpUOHJHOpVpW N|YHWĘHQ YDQ OHKHWĘVpJ DPHQQ\LEHQ D]RN PHJDOapozzák az eljárás hivatalból

A THUOHWL(WLNDL%L]RWWViJHOQ|NHiOWDONLMHO|OWHOVĘIRN~HWLNDLWDQiFVQDSRQEHOül köteles

W|UWpQĘPHJLQGtWiViWD]D]KDDEHMHOHQWHWWFVHOHNPpQ\ DKLYDWiVHWLNDLN|YHWHOPpQ\HNV~O\RV

tárgyalást tartani. 100 A Kódex szerint a tárgyaláson való megjelenés nem kötelezettség, ezzel

sérelmét jelentheti, és rendelkezésre áll annyi információ, amely valós esélyt nyújt az ügy

|VV]KDQJEDQ QHP LV LGp]pVUĘO KDQHP pUWHVtWpVUĘO UHQGHONH]LN A tárgyalás elmulasztása az

feltárására.

HOMiUiV DOi YRQW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ ROGDOiQ PpJLV KiWUiQ\W MHOHQW DNNRU KD D WiUJ\DOiVW

94

$ .yGH[ OHKHWĘVpJHW DG WHKiW D] HOMiUiV KLYDWDOEyO W|UWpQĘ PHJLQGtWiViUD is, mely alapján

V]DEiO\V]HUĦpUWHVtWpVHOOHQpUHPXODVztja el, ez esetben ugyanis azt távollétében is meg lehet

biztosított, hogy ha a Területi Etikai Bizottság tudomására jut egy etikai vétség elkövetése,

tartani.

akkor erre irányuló beadvány nélkül, hivatalból is elrendelhesse az eljárás megindítását.

)RQWRVNLHPHOQLWRYiEEiKRJ\DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNROGDOiQD]HWLNDLHOMiUiVRNEDQWDQ~NpQW

Az etikai bejelentést a Területi Etikai Bizottság Elnökénél kell megtenni.
megindításáról az illetékes bizottságnak tizenöt napon belül kell döntenie. 96

95

Az eljárás

YDOy N|]UHPĦN|GpV D .yGH[ DQ\DJL UpV]H V]HULQWL DODSHOYHNQHN PHJIHOHOĘ PDJDWDUWiV
tanúsítását jelenti. 101 Mindezt a Kttv. is támogatja azzal, hogy kimondja, miszerint a
NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘPHQWHVODUHQGHONH]pVUHiOOiVLLOOHWĘOHJPXQNDYpJ]pVLN|WHOH]HWWVpJpQHN

92

97

93

98

Lsd. 75. számú lábjegyzet
Kódex V/8.1.
94
Kódex V/8.3.
95
Kódex V.8.4.
96
Kódex V/9.1
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Lásd 75. számú lábjegyzet
Kódex V/9.3.
99
Kódex V/9.5.
100
Kódex V/10.1.
101
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teljesítése alól etikai eljárás lefolytatása során az MKK felhívására vagy az eljárásban való

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
Az etikai eljárást fel kell függeszteni az alábbi esetekben:

V]HPpO\HVUpV]YpWHOKH]V]NVpJHVLGĘWDUWDPUD. [79. § i) pont]

-

OHJIHOMHEE  QDSLJ KD D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ WDUWyV DNDGiO\R]WDWiVD PLDWW |QKLEiMiQ

Az eljáró tanácsot terheli a tényállás tisztázásának kötelezettsége, azaz a tanács feladata, hogy

kívül nem tud részt venni a tárgyaláson, és önhibáján kívüli okból védekezését írásban

D EHMHOHQWpVEHQ IRJODOWDN pV D] HOMiUiV DOi YRQW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ iOWDO HOĘDGRWWDN DODSMiQ

nem tuGMDHOĘWHUMHV]WHQL

döntsön a további bizonyítékok beszerzésének szükségessége kérdésében, valamint a
rendelkezésre álló bizonyítékokat mérlegelve meghozza döntését.

-

102

KDDN|WHOH]HWWVpJV]HJpVPLDWWIHJ\HOPLEQWHWĘ- vagy szabálysértési eljárás indult, az
HOMiUiVMRJHUĘVEHIHMH]pVpLJ. 109

$ .yGH[ NLHPHOW MHOHQWĘVpJHW WXODMGRQtW D] HOMiUiV DOi YRQW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ MRJDLQDN

Az eljárás lezárásaként az etikai tanács kétféle döntést hozhat: megszünteti az eljárást vagy

illetve azok érvényesítése érdekében garanciális szabályokat állapít meg:

megállapítja az etikai vétség elkövetését.

-

Eljárási alapelvként rögzíti, hogy az etikai eljárásban érvényesíteni kell az

Az etikai eljárást meg kell szüntetni, ha

ártatlanság vélelmét, és védeni kell minden kormánytisztviVHOĘMyKtUQpYKH]IĦ]ĘGĘ
jogát.

-

103

PHJV]ĦQLN

Az ember munkájának, munkájával kapcsolatos emberi magatartásának etikai

-

D] HWLNDL HOMiUiV PHJLQGtWiVDNRU PiU IHQQiOOW YDJ\ D] HOMiUiV PHJLQGtWiViW N|YHWĘHQ
merül fel az eljárás megindítását kizáró ok,

pUWpNHOpVH D V]HPpO\KH] IĦ]ĘGĘ MRJRNDW pULQWL H]pUW DONDOPDV OHKHW D My KtUQpY
megsértésére. Az eljáró etikai bizottságnak az eljárást – és ezen belül a

-

D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ D WHUKpUH UyWW HWLNDL YpWVpJHW QHP N|YHWWH HO YDJ\ DQQDN
elkövetése nem bizonyítható,

bizonyítékok feltárását - D OHKHWĘ OHJV]ĦNHEE N|U EHYRQiViYDO NHll lefolytatnia,
~J\ KRJ\ D] HOMiUiVEDQ UpV]WYHYĘN HOMiUiVMRJL KHO\]HWH WHKiW D] KRJ\ PLO\HQ

-

IHOHOĘVVpJUHYRQiVWNL]iUyRNiOOIHQQ

szerepet tölt be az eljárásban) – amennyiben az ügy feltárása érdekében nem

-

D] HOMiUiV IHOIJJHV]WpVpQHN YpJVĘ KDWiULGHMH OHWHOW GH D IHOIJJHV]WpVUH RNRW DGy
körülmény továbbra is fennáll,

szükséges – OHKHWĘOHJ EHD]RQRVtWKDWDWODQ OHJ\HQ H]]HO LV EL]WRVtWYD D UpV]WYHYĘN
befolyásmentességét.
-

DQQDN WDUWDPD DODWW D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\D

104

-

folytatja. 110

$] HWLNDL WDQiFV WDJMDLW LGĘEHOL NRUOiWR]iV QpONOL WLWRNWDUWiVL N|WHOH]HWWVpJ WHUKHOL D]
etikai eljárással összefüggésben. 105
106

D EHMHOHQWĘ EHMHOHQWpVpW YLVV]DYRQWD NLYpYH KD D WDQiFV D] HOMiUiVW KLYDWDOEyO

$PHQQ\LEHQ D WDQiFV D EL]RQ\tWpNRN PpUOHJHOpVpW N|YHWĘHQ DUUD D] iOOiVSRQWUD MXW KRJ\
kétséget kizáróan megállapítható, hogy etikai vétséget követtek el és azt az eljárás alá vont

-

Az etikai eljárás nem nyilvános.

-

Névtelen bejelentésre csak meghatározott feltételek teljesülése esetén teszi OHKHWĘYpD]

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘWHUKpUHNHOOUyQLDNNRUHOPDUDV]WDOyKDWiUR]DWRWKR] 111

eljárás megindítását. 107

$]HOMiUyWDQiFVG|QWpVHLWHJ\V]HUĦW|EEVpJJHOKR]]D$V]DYD]iVVRUiQWDUWy]NRGiVQDNKHO\H

A] HOMiUiV HOK~]yGiViW HONHUOHQGĘ a Kódex az egyes eljárási cselekményekre és a

nincs. 112

döntések meghozatalára eOMiUiVLKDWiULGĘNHWiOODStWPHJ

Az etikai vétség esetében a kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás. [31. § (15)

A foglalkoztató közigazgatási szervvel csak az etikai szankciót kis]DEy MRJHUĘV

bekezdés] $] HWLNDL YpWVpJHW HON|YHWĘ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘYHO V]HPEHQ ILJ\HOPH]WHWpVW NHOO

-

határozatot közlik.

108

alkalmazni, ha az etikai vétséggel kapcsolatban az MKK erkölcsi rosszallásának nyomatékos
kifejezése nem szükséges, mivel az összes körülmény mérlegelése alapján az etikus
PDJDWDUWiVUD YDOy IHOKtYiV LV HOHJHQGĘ D] HWLNDL V]DQNFLy FpOMiQDN HOpUpVpKH] 0HJURYiVW

102

Lásd 75. számú lábjegyzet
103
Kódex V/1.2.
104
Lsd. 75. számú lábjegyzet
105
Kódex V/4.7.
106
Kódex V/10.9
107
Kódex V/8.3.
108
Kódex V/15.1.
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akkor kell alkalmazni, ha az etikai szankció céljának eléréséhez az MKK erkölcsi
rosszallásának nyomatékos kifejezése is szükséges.

113

-

IHOOHEEH]pVWFVDND]HOMiUiVDOiYRQWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQ\~MWKDWEH WHKiWDEHMHOHQWĘQHP 

-

a fellebbezést az Országos Etikai Bizottságnak kell címezni. 119

$ .yGH[ DQ\DJL UpV]H V]iPRV HOWpUĘ V~O\~ HWLNDL YpWVpJHW WDUWDOPD] DQQDN iOWDOiQRV MHOOHJJHO

$PHQQ\LEHQ D IHOOHEEH]pVW V]DEiO\V]HUĦHQ pV KDWiULGĘEHQ Q\~MWRWWiN EH ~J\ DUUyO D]

W|UWpQĘPHJKDWiUR]iVDKRJ\PHO\HNH]HNN|]OD]RNDKROILJ\HOPH]WHWpVWpVPHO\HND]RNDKRO

Országos Etikai Bizottság elnöke által kijelölt másodfokú etikai tanács dönt.

PHJURYiVW FpOV]HUĦ DONDOPD]QL QHP OHKHWVpJHV (UUĘO D WDQiFVQDN D] D] HJ\HV HVHWHN HJ\HGL

$PiVRGIRN~HWLNDLWDQiFVD]HOVĘIRN~KDWiUR]DWRWKHOybenhagyhatja, részben vagy egészében

körülményei alapján kell döntenie a cselekmény tárgyi súlya, a vétkesség mértéke (gondatlanság

megváltoztatja, vagy megsemmisítheti és új eljárást rendelhet el, mely döntését 45 napon

vagy szándékosság), az esetleges ismételt elkövetés, a magatartás következményei

belül köteles meghozni. 120

(helyrehozhatatlan követke]PpQ\W D FVHOHNPpQ\ HOĘLGp]HWW-H  D] HON|YHWĘ V]HPpO\H YH]HWĘ

A másodfokú döntés a közlpVVHO MRJHUĘV pV YpJUHKDMWKDWy 121, kérdés azonban, hogy

EHRV]WiVNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLMRJYLV]RQ\KRVV]DHGGLJLpOHW~W ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO114

esetünkben a végrehajthatóság mit is jelent.

$ NpW V]DQNFLy WtSXV ILJ\HOPH]WHWpV pV PHJURYiV  PHOOHWW NpW WRYiEEL N|UOPpQ\UĘO LV

A korábbiakban részletesen bemutatásra került, hogy az MKK, mint köztestület a tagjairól

említést kell tenni:

nyilvántartást vezet. A tagnyilvántartási adatok körben a Kttv. 2. melléklete szerinti

-

A Kódex szerint a tanácsnak a határozata indokolási részében ismertetnie kell az
esetleges méltatlanság fennállására utaló körülményeket.

-

115

N|]V]ROJiODWLDODSQ\LOYiQWDUWiVDGDWN|UpEĘOHJ\UpV]WDW|UYpny szerint meghatározott adatokat
kezeli. A nyilvántartási hatásköre kiterjed YDODPLQW D WDJViJL YLV]RQ\EyO HUHGĘ MRJRNNDO pV

A méltatlanságra „utalás” nem külön szankció és ahhoz külön jogkövetkezmény nem

kötelezettségekkel összefüggésben keletkezett adatokra is. [33. § (9) bekezdés]

IĦ]ĘGLND]RQEDQDEEDQDPHJN|]HOtWpsben mégiscsak fontos, hogy a tanács kifejezésre

(]HQDGDWN|UEHQNHUOKHWIHOWQWHWpVUHDMRJHUĘVHQ kiszabott etikai szankció. Ennek érdekében a

juttatja azon véleményét, miszerint az általa kiszabható szankción túl véleménye szerint

PiVRGIRN~ HWLNDL WDQiFVQDN D MRJHUĘV HWLNDL V]DQNFLyW NLV]DEy KDWiUR]DWiW D 0.. WDJ-

további intézkedések szükségesek. Amennyiben a tanács véleményével a munkáltató

Q\LOYiQWDUWiVEDQW|UWpQĘIHOWQWHWpVFpOMiEyOD]0..2UV]iJRs Irodájának meg kell küldenie122.

egyetért, akkor a Kttv. rendelkezései szerint megszünteti a jogviszonyt. 116

$ MRJHUĘV HWLNDL V]DQNFLyW WHKiW Dz MKK tagnyilvántartásában fel kell tüntetni 123, melyet a

A Kttv. szerint az etikai eljárás eredménye alapján az MKK fegyelmi eljárást

KDWiUR]DWMRJHUĘVVpYiOiViWyOV]iPtWRWWpYHOWHOWpYHONHOOW|U|OQL. 124

NH]GHPpQ\H]KHWDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘPXQNiOWDWyMiQiO. [83. § (4) bekezdés]

$ PiVRGIRN~ KDWiUR]DW D N|]LJD]JDWiVL SHUHNUH LUiQ\DGy V]DEiO\RN V]HULQW EtUyViJ HOĘWW

$IHJ\HOPLHOMiUiVNH]GHPpQ\H]pVHV]LQWpQQHPWHNLQWKHWĘNO|QV]DQNFiónak, azonban egy

megtámadható. [31. § (9) bekezdés]

eszköz arra, hogy ha az eljáró tanács az etikai vétség súlyára tekintettel nem tartja

Szükséges még említést tenni az etikai eljárás VRUiQ IHOPHUOW N|OWVpJHNUĘO Költségnek

HOHJHQGĘQHND]HOMiUiVEDQNLV]DERWWV]DQNFLyWDNNRUIHJ\HOPLHOMiUiVWNH]GHPpQ\H]KHVVHQD

PLQĘVO NO|Q|VHQ D WpQ\iOOiV WLV]Wi]iViKR] V]NVpJHV EL]RQ\tWpNRN EHV]HU]pVH pV

munkáltatónál.

117

IHOKDV]QiOiVDYDODPLQWDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘWiUJ\DOiVRQW|UWpQĘUpV]YpWHOpYHONDSFVRODWRVDQ

Az eljáró tanács határozatát az eljárás alá YRQW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘYHO YDODPLQW D MRJHUĘV

felmerült költség. 125 A Kódex kimondja, hogy az etikai eljárás során felmerült szükséges és

határozatot etikai szankció kiszabása esetén a foglalkoztató közigazgatási szervvel közli.118

indokolt költségeket az MKK viseli. 126 A felmerült költségek szükségességét és indokoltságát

-RJRUYRVODWNpQWIHOOHEEH]pVEHQ\~MWiViUDYDQOHKHWĘVpJD]DOiEELIHOWpWHOHNNHO

D] HOVĘIRN~ HOMiUiVEDQ D] HOVĘIRN~ HWLNDL WDQiFV HOQ|NH D PiVRGIRN~ HWLNDL eljárásban a

-

IHOOHEEH]QL D] HOVĘIRN~ HOPDUDV]WDOy határozat, valamint az eljárást bizonyítottság

másodfokú etikai tanács elnöke igazolja. 127

KLiQ\iEDQPHJV]QWHWĘKDWiUR]DWHOOHQOHKHWDQQDNNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWQDSRQ
belül,

119

Kódex V/18.1
Kódex V/19.5., V/19.6. és V/19.7
Kódex V/19.9
122
Kódex V/15.1.
123
Kódex V/21.1.
124
Kódex V/21.2.
125
Kódex V/20.2.
126
Kódex V/20.1
127
Kódex V/20.3.
120
121

113

Kódex V/14.1. és V/14.2.
Lásd 75. számú lábjegyzet
115
Kódex V/13.5. f) pontja
116
Lásd 75. számú lábjegyzet
117
Lásd 75. számú lábjegyzet
118
Kódex V/15.1.
114

136
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(pl. élet- és balesetbiztosítás, egészségügyi ellátás) kialakításához továbbá elengedhetetlen a

3. AZ MKK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

személyi állomány élet- pVODNKDWiVLN|UOPpQ\HLQHNHOĘ]HWHVV]Rciológiai felmérése is.
$] 0.. PHJDODNXOiVD yWD HOWHOW N|]HO KiURP pY PĦN|GpVL WDSDV]WDODWDLQDN iWWHNLQWpVH

$PHJIHOHOĘN|OWVpJYHWpVLIRUUiVRNEL]WRVtWiViQW~OD]DOiEELWHUOHWHNHQYDQV]NVpJWRYiEEL

DODSMiQ PHJiOODStWKDWy KRJ\ D N|]WHVWOHW D NH]GHWL LGĘV]DNEDQ MHOHQWNH]Ę PĦN|GpVL

EHDYDWNR]iVRNUDHJ\MyOPĦN|GĘN|]V]ROJiODWLV]ROJiOWDWyUHQGV]HUIHOpStWpVpKH]

nehézségeken sikeresen túljutott. Létrejött az országos szervezete, majd a területei szervek is

-

$] 0.. LQWp]PpQ\UHQGV]HUpQHN PHJHUĘVtWpVH D] RUV]iJRV ágazati és területi

megalakultak, valamint a költségvetési támogatás biztosításának rendje is megszilárdult.

NDPDUDLWLV]WYLVHOĘNUHQGV]HUHVIHONpV]tWpVHpVWRYiEENpS]pVHDN|]WHVWOHWLPĦN|GpV

Az MKK a közszolgálati szféra aktív UpV]WYHYĘMH OHWW D] iOODPL szervekkel és a hasonló

hosszabbtávú finanszírozására vonatkozó javaslatok kidolgozása.
-

FpORNDWNLWĦ]ĘQHP]HWN|]LpVPDJ\DUV]HUYH]HWHNNHO - így különösen a Magyar Rendvédelmi

$] 0.. WHYpNHQ\VpJpEHQ D NO|QE|]Ę – PLQĘVpJIHMOHV]WpVW V]ROJiOy - ösztönzési
rendszHUHNNLDODNtWiVDD]|V]W|Q]ĘUHQGV]HUHNIHOWpWHOHLQHNPHJWHUHPWpVH

Karral - OpWUHM|WWHN D]RQ HJ\WWPĦN|GpVL PHFKDQL]PXVRN DPHO\HN IHODGDWDL ellátásához
-

elengedhetetlenek.

Önálló közszolgálati élet- és balesetbiztosítói rendszer kialakítása, valamint az 1993

Az MKK fejlesztési irányai egyrészt a hatályos kormányzati stratégiai dokumentumokban

yWD MyO PĦN|GĘ NLHJpV]tWĘ Q\XJGtM- pV HJpV]VpJSpQ]WiUL UHQGV]HU PHJHUĘVtWpVH

IRJODOW FpONLWĦ]pVHN másrészt

melynek célja az állaPL V]HUHSYiOODOiV HUĘVtWpVH D PXQNiOWDWyL FpO~ HOĘJRQGRVNRGiV

D] HOP~OW LGĘV]DN PĦN|GpVL WDSDV]WDODWDL DODSMiQ

körvonalazódnak.

HOĘPR]GtWiViEDQ

Ezek bHPXWDWiVD HOĘWW D]RQEDQ IRQWRV XWDOQL arra, hogy a fejlesztések megvalósítása

-

költségvetési forrás függvénye. A korábbiakban bemutatásra került, hogy az MKK kizárólag
N|OWVpJYHWpVLIRUUiVRNEyOPĦN|GLNHJ\pEWiPRJDWist nem fogad el és tagdíjat sem szed
3.1.

128

N|UOPpQ\HN HJpV]VpJL iOODSRW  DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ YDOyGL LJpQ\HNHW NLHOpJtWĘ

.

szolgáltatások bevezetésére kerüljön sor.

A kormányzati stratégiai dokumentumokban foglalt, az MKK-WpULQWĘIHODGDWRN

feladatokat. A Stratégia 129 D] HOP~OW LGĘV]DN IRQWRV HUHGPpQ\HNpQW pUWpNHOL D] 0..
létrehozatalát, melynek célja, KRJ\ ÄHJ\VpJHV V]HUYH]HWL MRJL pV PĦN|GpVL NHUHWHNHW
EL]WRVtWVRQ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN V]iPiUD D V]DNPDL pUGHNNpSYLVHOHW D MRJYpGHOHP D
szakmai feladatellátás területén.”
A Stratégia kiemeli, hogy az MKK közös értékalapú egységes hivatásrendként jött létre,
amely alapját képezheti egy új jóléti, szociális és egyéb szolgáltató tevékenység
NLDODNtWiViQDN (KKH] D]RQEDQ V]NVpJHV D] HJ\VpJHV NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL KLYDWiVUHQG
PHJHUĘVtWpVHDz MKK intézményrendszerének továbbfejlesztése, a hosszú távú finanszírozás
UHQGV]HUpQHN NLpStWpVH $NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN V]iPiUD UHOHYiQV V]ROJiOWDWiVL WHYpNHQ\VpJHN

-

Ki kell alakítani a közszolgálatban a foglalkoztatói nyugdíj rendszerét.

-

0HJNHOOHUĘVtWHQLDIRJODONR]WDWyLGOWHWpVLpVUHNUHiFLyVV]ROJiOWDWiVRNNLpStWpVpQHN
feltételeit és az integrált közszolgálati üdültetési rendszer biztosítását. 130

A Kormány 1052/2015. (II. 16.) számú határozatával fogadta el a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiát (2014-2020) és határozta meg az ezzel kapcsolatos

Átfogó szociológiai felmérés a személyi állományról (pl. élet- és lakhatási

A Stratégia ezen túl a „7.2.1.1 Szabályozási környezet javítása” cím alatt is kitér arra, hogy
V]NVpJHV D] 0.. pUGHNNpSYLVHOHWL pV V]ROJiOWDWyL WHYpNHQ\VpJpW UHQGH]Ę MRJL V]DEiO\R]iV
WRYiEEIHMOHV]WpVHD]H]]HO|VV]HIJJĘKDWiVWDQXOPiQ\RNpVIHOPérések elkészítése.
$] LUiQ\RN D] 0.. V]iPiUD NHGYH]ĘHN pV D]RNEDQ NHOOĘHQ WNU|]ĘGLN D]RQ MRJDONRWyL
V]iQGpN PLV]HULQW D N|]WHVWOHW YDOyV pV IDMV~O\RV V]HUHSHW OiVVRQ HO D NLGROJR]iVUD NHUOĘ
közszolgálati életpálya megvalósításában. A Kormány a kormányzati szolgálati, hivatásos
V]ROJiODWL KLYDWiVRV pV V]HU]ĘGpVHV NDWRQDL MRJYLV]RQ\EDQ IRJODONR]WDWRWWDN ODNKDWiVL
támogatásának új rendszerére vonatkozó javaslattételre 2015. december 31., ugyanezen
személyi kör megtakarítási célú állami biztosítási rendszerének kialakítására 2016. december
QDSMD KDWiULGĘW iOODStWRWW PHJ D IHOHOĘV PLQLV]WHUHNQHN 131. Az MKK küldetése, hogy –
hasonlóan a 2014. évben a Belügyminisztérium által készített közszolgálati életpálya
NRQFHSFLy HOĘNpV]tWpVH VRUiQ megtett javaslatokhoz – ezen kormányzati feladatok

128

Lsd. 1.2.2. pont
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia, 21. p.
http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A
9gia_.pdf OHW|OWpVLGĘSRQWMDQRYHPEHU

YpJUHKDMWiViEDQLVDNWtYPyGRQPĦN|GM|QN|]UH

129

138

130
131

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia, 80. p.
A]~MN|]V]ROJiODWLpOHWSiO\DEHYH]HWpVpUĘO ;,, .RUPKDWiUR]DW 5. pont
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3.2. FHMOHV]WpVLLUiQ\RNDPĦN|GpVLWDSDV]WDODWRNDODSMiQ
3.2.1. A tagság nyilvántartásával kapcsolatos kérdések
A tagság nyilvántartása egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt további feladatok
ellátásának alapfeltétele.
$] 0.. WDJQ\LOYiQWDUWiVD D PXQNiOWDWyN .WWY iOWDO HOUHQGHOW N|WHOH]Ę DGDWV]ROJiOWDWiViQ
alapul. A tanulmány kitért arra, hogy a PHJN|]HOtWĘOHJ  ezres tagság nyilvántartása nem
HJ\V]HUĦ IHODGDW Jelenleg az MKK külöQ V]HU]ĘGpV alapján üzemeltetett informatikai
rendszere útján biztosított ezen adatok tárolása, amelyek naprakészsége és helyessége a
PXQNiOWDWyLDGDWV]ROJiOWDWiVRNPLQĘVpJpQHNIJJYpQ\H-HOHQOHJH]HQDGDWEi]LVD]HJ\HWOHQ
DPHO\ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN DGDtait egy nyilvántartásban szerepelteti – ezen kívül csak az
egyes munkáltatók adatbázisai állnak külön-külön rendelkezésre.
A Kormány 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatával hagyta jóvá a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét. A
határozat nevesíti a .RUPiQ\]DWL 6]HPpO\J\L '|QWpVWiPRJDWy 5HQGV]HU NLDODNtWiVD FtPĦ

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe
3.2.2. $]0..PLQWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLWXGiVN|]SRQW
Az MKK jól kiépített országos és területi szervezettel rendelkezik. Az országos és területi
WLV]WVpJYLVHOĘNYDODPLQWD]J\LQWp]ĘV]HUYHNQHPWLV]WVpJYLVHOĘWDJMDLhivatali csatornákon
az ország valamennyi NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMpWHOWXGMiNpUQL
$NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNQpOIHOKDOPR]yGRWWWXGiVRO\DQV]HOOHPLWĘNHDPHO\HWPHJNHOORV]WDQL
(]HJ\UpV]UĘOD]0..-QEHOOLPHJIHOHOĘIyUXPRNNLpStWpVpWPiVUpV]UĘOD]iOODPLV]HUYHNH]
irányú befogadókészségét feltételezi.
$ .WWY OHKHWĘVpJHW DG WDJR]DWRN DODNtWiViUD PHO\ek a fenti tudásmegosztásnak kiváló
fórumai lehetnek )HQWLHN DODSMiQ D N|OWVpJYHWpVL OHKHWĘVpJHN IJJYpQ\pEHQ ösztönözni és
támogatni kell az ez irányú kezdeményezéseket.
Másrészt a területi elnökségHN DNWtY N|]UHPĦN|GpVH UpYpQ helyi szinten is kialakíthatóak
olyan „központok”, amelyek ismeretek cseréjére és PHJRV]WiViUD DGQDN OHKHWĘVpJHW (
WHNLQWHWEHQ NtVpUOHWL SURMHNWQHN PLQĘVOKHWQHN D WHUOHWL HOQ|NVpJHN iOWDO  QRYHPEHUdecember hónapjaiban integritás és hivatásetika tárgyában szervezett megyei konferenciák ,
amelyek eredményeinek feldolgozása a továbblépéshez alapul szolgálhat.

projektet, 3 milliárdos forráskerettel.
A projekt célja a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) kialakítása,
amely komplex rendszer keretében biztosítja a kormányzati személyügyi tevékenység
ellátásához szükséges adatokat és egyéb szakmai, módszertani információkat. A rendszer
PRGXOiULVV]HUNH]HWĦpVD]HJ\HVPRGXORNWDUWDOPDDWWyOIJJĘHQDODNtWKDWyKRJ\NRQNUptan
milyen személyügyi tevékenységet kell támogatnia:
-

kormányzati személyzetpolitika meghatározása és megvalósítása,

-

PXQNDN|UUH pSOĘ VWUDWpJLD DODS~ LQWHJUiOW HPEHUL HUĘIRUUiV JD]GiONRGiVL UHQGV]HU
EHYH]HWpVHpVPĦN|GWHWpVH

-

módszertani támogatás,

-

létszám- és bérgazdálkodás átalakítása.

Az MKK célja lehet – amennyiben azzal a projektgazda Belügyminisztérium is egyetért –
hogy a fenti projekt keretén belül támogatásra kerüljön a MKK tagnyilvántartásának új,
NRUV]HUĦDODSRNUDKHO\H]pVH

3.2.3. A tagsággal való kapcsolattartás fejlesztése
$]0..LQIRUPiFLyVSRUWiOMiWD]0..(OĘNpV]tWĘ%L]RWWViJiQDNLGHMHDODtt 2012-ben hozta létre
az MKK Titkársága, melynek szükséges szerkesztési feladatait azóta az Országos Iroda végzi.132
$KRQODSV]iPRVIHMOHV]WpVLOHKHWĘVpJHWKRUGR]PDJiEDQDPHO\D]RQEDQV]HPpO\LpVWiUJ\L
HUĘIRUUiVRN függvénye. Átgondolandó lehet a tagság IHOĘO MHOHQWNH]Ę WiMpNR]WDWiVL LJpQ\HN
teljesítése érdekében a rendelkezésre álló HUĘIRUUiVRNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOprioritási sorrendet
felállítva intézkedési tervet készíteni.
A honlap a tájékoztatási és kapcsolatteremtés eszköze, mely nem csupán az MKK-nak, hanem a
központi államigazgatási szerveknek – tevékenységüknél fogva leginkább a minisztériumoknak
– LVOHKHWĘVpJHWQ\~MWDQDDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLNDUUDOW|UWpQĘLQIRUPiFLyFserére.
3.2.4. $KLYDWiVHWLNDPLQWDNRUUXSFLyPHJHOĘ]pVHV]N|]H– képzések és kormáQ\WLV]WYLVHOĘL
szemléletformálás

A naprakész és hiteles tagnyilvántartás számos további intézkedés alapja. Így például ezáltal
YiOLN PHJROGKDWyYi D] KRJ\ D] 0.. D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNQHN HVHWOHJHVHQ V]ROJiOWDWyL

Az MKK 2013-ban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ÁROP-2.2.5-2008-0001

kedvezményeket biztosító cégek felé helyt tudjon állni az azok alapjául szolgáló közszolgálati

Ä+XPiQHUĘIRUUiV-JD]GiONRGiVDN|]SRQWLN|]LJD]JDWiVEDQ´FtPĦSURMHNWMpEHQPDMG-ben

jogviszony igazolások kiállításával.

az ÁROP-1.1.21-2012-2012- Ä.RUUXSFLy PHJHOĘ]pVH pV D N|]LJD]JDWiV-fejlesztés
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áttekintése” projektjében képzéseket tartott a területi etikai bizottságok tagjainak. A képzés a
Kódex egységes alkalmazását és a tagok szakmai továbbképzését célozta.
A tapasztalatok visszaigazolták ezen képzések hasznosságát és a területi etikai bizottságokkal
W|UWpQĘUHQGV]HUHVNRQ]XOWiFLyIHQQWDUWiVDPLQGHQNpSSHQLQGRNROW
0LQGH]HQLVPHUHWHNpVWXGiVNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLiOORPiQ\ IHOpW|UWpQĘN|]YHWtWpVHLVIRQWRV
OHKHWĘVpJHNHWKRUGR]PDJában. Az MKK rendelkezik mindazon szellemi és – WLV]WVpJYLVHOĘL
útján – azon kapcsolati kapacitásokkal, amelyek révén ez biztosítható.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban133 a Nemzeti Védelmi Szolgálat
konzorciumi vezetésével megvDOyVtWDQGyNRUUXSFLyPHJHOĘ]pVWFpO]ySURMHNWMHNHUHWpEHQOHKHWĘVpJ
kínálkozik DIHQWLHNV]HULQWLNpS]pVHNEHQUHMOĘHUHGPpQ\HN ismételt kiaknázására.
3.2.5. A jogszabályi háttér felülvizsgálata, különös tekintettel egyes érdekképviseleti feladatokra
A tanulmány az MKK tevékenységét bemutató fejezetben utalt a NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL teljesítményértékelésekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggésben MHOHQWNH]ĘHOPpOHWLpVJ\DNRUODWLSUREOpmákra134. Hasonló problémákkal terhelt azon törvényi feladat is, miszerint az MKK-nak a
kormányza-ti szolgálati jogviszony tekintetében meghatalmazás alapján képviselnie kell tagját a
EtUyViJYDJ\PiVKDWyViJHOĘWWLHOMiUiVEDQ. [29. § (6) bekezdés o) pont]$]0..WLV]WVpJYLVHOĘLiOWDOL
feladatellátás a korábban kifejtett NpUGpVHNHW YHWL IHO D MRJL NpSYLVHOĘN J\YpGHN  EHYRQiVD SHGLJ
annak költség-vetési forrásigényére tekintettel a jelenleg rendelkezésre álló körülmények között nem
megoldható.
Fentiek alapján szükséges az MKK ezen érdekképviseleti feladatainak áttekintése és a IHOHOĘV
minisztériumokkal YDOy DNWtY SiUEHV]pG ~WMiQ W|UWpQĘ MDYDVODWWpWHO D G|QWpVKR]yN IHOp D]RN
újradefiniálására vonatkozóan.
Mindehhez fontos adalékként szolgál, hogy az MKK-val azonos indíttatásból, a rendvédelmi
szervek hivatásos állománya tagjaiból és közalkalmazottjaiból létrejött Magyar Rendvédelmi Kar
(MRK) feladatai között ezen tevékenységeket már nem találjuk meg. Az MRK létrejöttekor
KDWiO\RVV]DEiO\RNEDQPHJOpYĘpVD]D]yWDKDWiO\EDOpSHWWDUHQGYpGHOPLIHODGDWRNDWHOOiWyV]HUYHN
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló új törvény feladatainak összevetésével
PHJiOODStWKDWy KRJ\ H]HQ pUGHNNpSYLVHOHWL IHODGDWRN D] 05. WHYpNHQ\VpJL N|UpEĘO PiU
kikerültek.135
133
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban nevesített, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek
nagyobb arányú felderítése, illeWYHPHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQ´HOQHYH]pVĦPLOOLiUGRVNHUHW|VV]HJĦNLHPHOWSURMHNW
134
Lsd. 11. oldal
135
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 292. § (4) bekezdés
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