
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2012. július 1-el létrehozta az 
Magyar Kormánytisztviselői Kart. 
A kormánytisztviselőket – mint egy hivatásrend tagjait - tömörítő, önálló önkormányzattal 
rendelkező kamara létrehozásának célja, hogy egységes szervezeti, jogi és működési kereteket 
biztosítson számukra a szakmai érdekképviselet, a jogvédelem, a szakmai feladatellátás 
területén, magára vállalva egyes állami feladatokat is. 
A Kar létrehozásával olyan közös értékalapú egységes hivatásrend jött létre először a magyar 
történelem folyamán, amely hozzájárulhat a közigazgatás működése iránti állampolgári 
bizalom megerősödéséhez. Magyarország jövőjének egyik kulcseleme a szakmája iránt 
elkötelezett, felkészült, megújulni kész, a korrupciót elutasító, magas etikai követelményeket 
érvényesítő kormánytisztviselő, aki minden körülmények között korrekt szakmai partnere a 
mindenkori politikai vezetésnek. Tevékenységével a közjót szolgálja, felelősséggel és a 
törvényesség maximális betartásával.  
A Kar, mint köztestület ennek szellemében gyakorolja a törvényben előírt szakmai 
érdekképviseleti jogosítványait, részt vesz a kormánytisztviselőket érintő jogszabályok 
előkészítésében, véleményezésében, és felvállalva akár tagjainak egyéni, hivatásrendbeli 
problémáit, közreműködik azok megoldásában.  
A Kar önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai, érdek-képviseleti köztestület. A 
Kar kötelező tagsági viszony alapján működik. A Kar szervezete kétszintű, a feladatait az 
országos, valamint a fővárosban és a megyékben (területi szinten) működő szervezetei útján 
látja el.  
 
Komárom-Esztergom megyében tavaly nyáron a megyei kormánytisztviselők szavazása 
alapján létrejött a Területi Elnökség és a Területi Etika Bizottság.  

A Területi Elnökség tagjai az elnök, az elnökhelyettes és az etikai bizottság elnöke. Az 
elnökség Legfőbb feladata a következőkben többek között: érdekképviseletet gyakorol a 
foglalkoztatás területén; konzultációs jogot gyakorol a kormánytisztviselő számára előírt 
szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint a kart érintő jogszabályok megalkotásában; 
véleményezési jogkört gyakorol a kormányhivatal kormánytisztviselők munkaidejét, 
pihenőidejét, foglalkoztatási jogviszonyát érintő szabályzatok megalkotása előtt. A feladatok 
részletes felsorolása az MKK Alapszabályában található. 

A Területi Etikai Bizottság legfőbb feladata, hogy kivizsgálja az Etikai Kódex megsértésével 
kapcsolatos bejelentéseket. A bejelentéseket az etikai bizottság elnökénél lehet megtenni, 
megalapozott gyanú esetén az etikai eljárást az elnök által kijelölt háromtagú etikai bizottság 
bírálja el. Az eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a honlapon található etikai eljárási 
ügyrend tartalmazza. 
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