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• Törvényi Háttér 
– A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (Kttv.)  
– 2012. július 1-jei hatállyal hozta létre a Magyar 

Kormánytisztviselői Kart (MKK) 
 

• Jogalkotói cél: 
– egységes szakmai hivatásrend kialakításához 

szükséges keretek létrehozása 
– jöjjenek létre a feltételek a hivatásrend 

működtetésének folyamatosságához 



MKK létrehozásának célja 
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• Az MKK létrehozásának elsődleges célja,  
– olyan közös értékalapú egységes hivatásrend 

létrehozása, amely hozzájárul a közigazgatás 
működése iránti állampolgári bizalom 
megerősödéséhez. 

Illetve  
– szélesebb konzultációs és részvételi 

mechanizmuson alapuló 
szociális/gazdasági/társadalmi egyeztetési 
rendszer megvalósítása 

 



Köztestület 
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• Ptk. 65. § (1) bekezdése értelmében a 
köztestület „önkormányzattal és nyilvántartott 
tagsággal rendelkező szervezet, amelynek 
létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a 
tagságához, illetőleg a tagsága által végzett 
tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát 
el.” 

– Azaz meg kell határozni a közfeladatot, ami 
indokolja a kötelező tagságot 



Szakmai érdekképviselet 
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• a készülő jogszabályok, a tervezett szervezeti intézkedések, koncepciók és 
stratégiák véleményezése 

• ellátja a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben az 
érdekképviseletet 

• védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, 
valamint a kormánytisztviselő jogait 

• konzultációs joggal közreműködik a kormánytisztviselők foglalkoztatását és 
hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, a kormánytisztviselő számára előírt 
szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MKK-t érintő jogszabályok 
megalkotásában 

• Véleményét ki kell kérni 
– a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdésekben, 
– a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a kormányzati szolgálati 

jogviszonyban állókat érintő rendelkezéseivel összefüggésben, valamint 
– az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben 
– a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol 
– kezdeményezheti a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 

miniszternél a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat 
megváltoztatását 



MKK feladatai 
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• Hivatásetika és rendszere; 

• Elektronikus tagnyilvántartás és választások 
lebonyolítása; 

• Jóléti és szociális szolgáltatások. 



Hivatásetika 
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• Hivatásetikai szabályok megalkotása 

• Etikai eljárás rendszerének kialakítása 

• Etikai eljárások lefolytatása 



MKK felépítése 
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• Az MKK élén az elnök áll 
– Országos Közgyűlés választja 

• Öt alelnök 

• Két országos bizottság 
– Etikai Bizottság 

– Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
• Mindkét bizottságot elnök vezeti és ezen kívül 4 tagja van 

• A bizottságok elnökei tagjai az Országos Elnökségnek 

• Országos Iroda 
– Adminisztratív szervezet, főtitkár irányítja 



Mi az ajándék? 

• Minden, ami egy kormánytisztviselőnek értéket jelent, beleértve, de nem 
csak erre korlátozva: 
– Készpénz 
– Szolgáltatás 
– Hitel 
– Utaztatás 
– Szállás 
– Étkeztetés 
– Üdítő és más italok 
– Szórakozás, szórakoztatás 
– Árkedvezmény, discount juttatás 
– Olyan ígéret, amely anyagi haszonnal kecsegtet 

• Ezek családtagnak, barátnak, ismerősnek sem juttathatók, ha a 
kormánytisztviselőnek erre ráhatása van vagy maga helyett azok kapják. 



Hivatásetikai Kódex előírásai 

• Nem fogadunk el ajándékokat 

– Tartózkodunk minden olyan ajándék elfogadásától, 
amely esetében vélelmezhető az ajándékozó 
munkavégzésünkkel kapcsolatos befolyásolási 
szándéka. 

 



Alapszabály 

• Szóróajándékok, külföldi állami szerv képviselőjétől 
kapott figyelmességi ajándékok, valamint  

• a munkánkkal kapcsolatos rendezvényen kapott 
szokásos vendéglátás elfogadása kivételével  
– nem kérünk és nem fogadunk el olyan  

• ajándékot, előnyt, meghívást, szolgáltatást vagy bármely más, 
 számunkra, családtagjaink, rokonaink, barátaink, vagy velük 
 érzelmi, politikai, gazdasági vagy más érdekszövetségben 
 lévő személyek, vagy az általunk támogatott szervezetek 
 számára  
– ígért előnyt,  

» amely munkánkkal vagy munkahelyünkkel bármely módon is 
összefüggésbe hozható. 
 



Szóróajándék 

• Szóróajándéknak tekintjük a valamely rendezvényen 
való részvételünkre tekintettel kapott,  
– 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 haladó értékű 
ajándékokat.  

• A munkánkkal kapcsolatos rendezvényen kapott 
szóróajándékokat, ha azt jellegük nem zárja ki, 
elsősorban munkahelyünkön, a munkavégzésünk során 
hasznosítjuk. 
 



Figyelmességi ajándék 

• Figyelmességi ajándéknak tekintünk  
– minden munkánkkal vagy munkahelyünkkel összefüggésbe 

hozható,  
– szóróajándéknak nem minősülő,  
– de ugyanakkor nem lekötelező mértékű ajándékot.  

• Figyelmességi ajándékot csak külföldi állami szerv 
képviselőjétől, udvariasságból fogadunk el. 
– A mástól kapott figyelmességi ajándékokat visszautasítjuk. 

• A munkánkkal kapcsolatban külföldi állami szerv 
képviselőjétől kapott figyelmességi ajándékokat minden 
esetben bejelentjük a munkahelyünkön erre kijelölt 
személynek. 
 



Lekötelező mértékű ajándék 

• Lekötelező mértékűnek tekintjük azokat az 
ajándékokat,  
– amelyeket saját jogszerű jövedelmünkből,  

– szokásos életvitelünk fenntartása mellett  

– azok reális piaci árán  
• nem lennénk képesek megvásárolni magunknak.  

• Lekötelező mértékű ajándékot senkitől, 
semmilyen körülmények között nem fogadunk 
el. 



Szokásos vendéglátás 

• Szokásos vendéglátásnak tekintjük  
– a szakmai rendezvény keretében  

– valamennyi résztvevő részére biztosított ellátást.  

• Szokásos vendéglátásnak tekintjük még  
– a külföldi állami szerv munkatársától, vagy  

– bármely külfölditől hivatalos utunkon,  
• külföldön munkánkkal kapcsolatban kapott,  

• az állami szervek hazai vendéglátási gyakorlatához 
hasonló,  

• nem lekötelező mértékű ellátást. 



Közeli családtagok, barátok egymás 
közötti megajándékozása 

• A családtagok, élettársak és jegyesek által 
egymásnak adott ajándékokat  

– nem tekintjük hivatásetikai szabályokkal 
ellentétesnek,  

    még akkor sem,  

– ha kapcsolatuk valamilyen módon összefüggésbe 
hozható lenne munkájukkal vagy munkahelyükkel. 



Hivatalos utazás 

• Hivatalos utazásaink során kizárólag  
– menetrendszerű, vagy  
– bárki más számára hozzáférhető valamint  
– állami szerv (külföldön ide értve a meghívó külföldi állami 

szervet is) tulajdonában álló,  
– továbbá bérelt vagy saját járműveken utazunk.  

• Olyan, munkahelyünkkel vagy munkánkkal kapcsolatos 
utazáson,  
– amelynek költségeit nem teljes egészében a magyar állami 

költségvetés fedezi,  
• csak akkor veszünk részt,  

– ha azon való részvételhez fűződő közérdek – saját magunk és vezetőink alapos 
megfontolása alapján is – egyértelműen meghaladja a külső befolyás alá 
kerülés kockázatát. 



Bizonytalanok vagyunk a helyzet 
megítélésében 

• Ha nem tudjuk eldönteni, hogy  

– egy vendéglátás vagy ajándék összefüggésbe 
hozható-e munkánkkal vagy  

– munkahelyünkkel,  

– továbbá hogy az mértéke alapján elfogadható 
lehet-e,  

• tanácsot kérünk az integritás tanácsadótól vagy  

• az erre kijelölt személytől,  

• ezek hiányában a szerv vezetőjétől. 



Ami hiányzik és pótlandó 

 



Kik a tiltott donorok? 

• Bejegyzett lobbisták 

• Olyan személyek vagy szervezetek, akik hivatalos 
kapcsolatban vannak a közszolgálattal 

• Olyan személyek vagy szervezetek, akik hivatalos 
kapcsolatot akarnak kiépíteni a jövőben a 
közszolgálattal 

• Olyan személyek vagy szervezetek, akiknek 
tevékenységét a kormánytisztviselő vagy 
munkáltatója szabályozza 



Másképp szabályozandó? 

• Mi az elfogadható ajándék? 

 

– Szóróajándék 

– Étel, ital alacsony értékhatár alatt 

– Olyan tréning, amit bárki megkap ingyenesen a 
szervezettől 

– Átvehetünk jegyzőkönyv mellett államnak szóló 
ajándékot 



Fedezhetők-e szükséges kiadások? 

• Utazási költségek fedezete (pl. turista osztály 
repülőn) 

• Étkezés természetben bizonyos értékhatár alatt 

• Szállásköltség (érkezés, távozás az eseményhez 
kötötten másnap!) 

• Konferenciához kötött egyéb kiadások 
– Szabadidős kiadások nem tartoznak ebbe a 

kategóriába 

• Jelentéstételi kötelezettség legyen szabályozva! 

 



Honoráriumok kérdése 

• Semmi sem engedélyezett, ami azzal hozható 
kapcsolatba, hogy milyen hivatali pozíciót tölt 
be a kormánytisztviselő 

• Csak saját tudása, tapasztalata alapján kapott 
felkérés fogadható el (pl. egyetemi oktatás, 
tankönyvírás) 



Kormánytisztviselők egymás közti 
megajándékozása vitát generált 

• Hétköznapi események: születésnap, névnap, 
gyerekszületés, stb. 
– Megengedett, de szükséges az értékhatár 

alkalmanként és nem éves összesítésben 

• Nagyobb évfordulók, események: 
házasságkötés, jubileum, magas kitüntetés 
– Emelt összeghatár kívánatos 

• Főnök – beosztott kapcsolat különleges 
figyelmet igényel 

 



Utófoglalkoztatás 

• Életre szóló tilalom 

– Államtitok, szolgálati titok, más hasznára váló 
információ megőrzésének kötelessége 

– Képviseleti tilalom ott, ahol korábban az állam 
oldalán lépett fel a kormánytisztviselő 

• Egy éves tilalom 

– Olyan szervezetnél munkát vállalni, amelyikkel 
hivatalos kapcsolatban álltunk 
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• Azt kell biztosítani, hogy a nemzet 
legfőbb szervei a nemzet egész erejével a 
nemzetért való legeredményesebb 
cselekvésre képesek legyenek. 

• (Magyary Zoltán) 



 

 

“Létezik egy megfoghatatlan ajándék, amely 
többet ér, mint bármi, amit a kezünkbe 
foghatunk. Ezt nevezem önmagunk 
odaajándékozásának, vagy jelenlétünk 
ajándékának.” (Gary Chapman) 


