
KEM TEB 1/2014.(II.11.) Határozat:  

 
 

„A Magyar Kormánytisztviselői Kar  

Komárom-Esztergom Megyei Területi Etikai Bizottságának ügyrendje  
 

1. A Területi Etikai Bizottság (továbbiakban: TEB) tagjait, és elérhetőségüket az 1. sz. 

melléklet tartalmazza 

2. A TEB elnökének helyettesítése:  
2.1. A TEB Elnöke munkájának segítése, és helyettesítése céljából a TEB első ülésén a 

bizottság eredeti létszámához számított többségének igen szavazatával kijelöli az 

elnök munkáját segítő, őt helyettesítő TEB tagot.  
3. A TEB üléseinek összehívása, és levezetése:  

3.1. TEB üléseit szükség szerint tartja.  
3.2. Etikai eljárás az etikai Kódexben foglaltak szerint írásban, szóban, elektronikus 

úton is kezdeményezhető. Etikai eljárás kezdeményezése esetén a TEB elnöke az etikai 
eljárás kezdeményezésének napját követő 5 napon belüli időpontra hívja össze a TEB 
ülését.  

3.3. Etikai eljárás hivatalbóli megindítását indítványozhatja a TEB elnöke vagy 
bármely tagja, ha tisztviselői tevékenysége során etikai vétség elkövetősének alapos 
gyanújáról szerez tudomást. A TEB tagjai az elnöknél terjeszthetik elő az 
indítványaikat. Az elnök részére az indítvány szóban, írásban vagy e-mailben is 
eljuttatható. A TEB elnöke az indítványról történő tudomásszerzést követő 5 napon 
belüli időpontra összehívja a TEB ülését.  

3.4. Egyéb megtárgyalandó kérdés esetén a TEB elnöke szükség szerint hívja össze az 
ülést.  

3.5. Az ülések helyszíne a TEB Elnökének irodája, Megyei Kormányhivatal Székhelye 
az Integrált Közigazgatási központ (2800. Tatabánya, Bárdos László u. 2.) II. emelet, 
Törzshivatal 13. számú szoba. 

3.6. Az ülésre a meghívás történhet írásban, elektronikus levél, vagy telefonhívás 
formájában. A meghívóban az összehívás okát meg kell jelölni.  

3.7. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak többsége megjelent. 
3.8. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tárgyalt napirendekkel kapcsolatos 

tanácskozás lényegét és a meghozott határozatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet az 
elnök írja alá.  

3.9. A jegyzőkönyvek irattárazásáról az elnök gondoskodik. 
4. A TEB döntése: 

4.1. A TEB a tárgyalt kérdésekben határozattal dönt. 
4.2. A határozati javaslatokat az elnök készíti elő, amelyre igen, nem válasz adható. A 

szavazáskor a TEB Elnöke adja le utoljára a szavazatát.  
4.3. A javaslat elfogadásához a bizottság eredeti létszámához számított többségének 

igen szavazata szükséges. 
4.4. A meghozott határozatokat folyamatosan kel számozni: KEM TEB/ 

sorszám/évszám.(döntéshozatal napja hónap/nap)  
4.5. Az etikai eljárás megindításának tárgyában meghozott határozatokat a TEB 

Elnöke által meghatározott ügyiratszámmal is el kell látni. 
4.6. A meghozott határozatok postai úton történő kézbesítéséről az elnök gondoskodik.  

5. Az Etikai Tanács tagjainak kijelölése: 
5.1. A TEB etikai eljárás megindításáról szóló határozatának elfogadását követően a 

TEB Elnöke haladéktalanul dönt az Etikai Tanács tagjainak kijelöléséről. A TEB 



Elnöke az Etikai Tanács elnöke és tagjai kijelöléséről szóló döntését a TEB ülésén 
kihirdeti, az ülést követően a kijelölésről szóló döntését írásba foglalja, és a kijelölt 
bizottsági tagoknak átadja. A kijelölésről szóló döntés átadásával egyidejűleg a TEB 
elnöke átadja az Etikai Tanács elnökének az etikai ügyben keletkezett iratokat.  

5.2. A kijelölt tag, amennyiben tudomására jut, hogy vele szemben az 
összeférhetetlenségi ok merült fel, az ok felmerülésétől, illetőleg az arról való 
tudomásszerzést követő 1 munkanapon belül köteles a TEB elnökének bejelenteni, 
hogy összeférhetetlen helyzet állt be.  

5.3. A TEB elnöke 5 napon belül elbírálja az összeférhetetlenségi kérelmet és erről 
határozatot ad ki. 

5.4. A határozat kiadását követően köteles haladéktalanul új tagot kijelölni az Etikai 
Tanácsba.  

6. Az Etikai Tanács eljárása: 
6.1. Az etikai eljárás lefolytatására kijelölt Etikai Tanács üléseit az ügyben az Etikai 

Tanács Elnöke hívja össze, az Etikai Kódexben meghatározott eljárási szabályok 
szerint. 

6.2. Az etikai eljárás helyszínéül a KEM Kormányhivatal erre alkalmas 
tárgyalóhelyiségét kell kijelölni. A tárgyalóhelyiség biztosításáról az Etikai Tanács 
Elnökének kezdeményezésére a TEB Elnöke gondoskodik.  

6.3. Az Etikai Tanács döntéshozatali eljárására, jegyzőkönyvére, döntéseinek 
meghozatalára és kötelező tartalmi elemeire az Etikai Kódexben foglaltakat kell 
alkalmazni.  

6.4. Az Etikai Tanács döntéseinek postai kézbesítéséről, az Etikai Tanács ügyiratának 
irattárazásáról az Etikai Bizottság elnöke gondoskodik. Az Etikai Tanács Elnöke a 
meghozott döntéseket, és a lezárt ügyiratot haladéktalanul átadja a TEB elnökének 
postázás és irattárazás céljára.  

7. A Területi Etikai Bizottság ügyviteli feladatainak ellátása:  
7.1. A Területi Etikai Bizottság (továbbiakban: TEB) iratait az Területi Etikai Bizottság 

Elnöke (továbbiakban: TEB Elnök) iktatja és ő gondoskodik a megőrzésükről. A 
megőrzés helye a TEB Elnökének irodájában található zárható szekrény. A szekrény 
egyik kulcsát a TEB Elnöke, másikat a helyettesítésére kijelölt bizottsági tag  őrzi.  

7.2. Az iktatás a TEB kézi iktatókönyvébe történik.  
7.3. Az iratok átvételét a Bizottság tagjai az átvett iratok irattári példányára történő 

feljegyzéssel tanúsítják. Az etikai eljárás iratinak kézbesítésére egyebekben ez Etikai 
Kódexet kell alkalmazni.  

7.4. Az iktatókönyvet az év végén a TEB elnöke lezárja, és gondoskodik a keletkezett 
iratok megőrzéséről.  

8. Adatvédelem: 
8.1. A TEB elnöke és tagjai az elektronikus és papíralapú ügyintézés során is kötelesek 

gondoskodni arról, hogy az etikai eljárás során keletkezett iratokhoz illetéktelen 
személyek ne férhessenek hozzá.  

9. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Hivatásetikai Kódex, illetve az Alapszabály 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

1. melléklet 
 
A TEB tagjai  
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