
Tájékoztatás a Magyar Kormánytisztviselői Kar Zala Megyei Területi Elnökségének és Területi Etikai 
Bizottságának elérhetőségeiről 

 

2013 nyarán megyénk kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői, mint a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar tagjai megválasztották a Zala Megyei Területi Elnökség és a Területi Etikai 
Bizottság (a továbbiakban: TEB) tagjait. 

A kormánytisztviselők szakmai és szociális érdekképviseletével, ((szakmai továbbképzésével)) a Kar 
működésének önszabályozásával kapcsolatos, területi szinten jelentkező feladatokat ellátó Területi 
Elnökség három tagból, elnökből, alelnökből és a TEB elnökéből áll. 

A Területi Elnökség elnökévé dr. Rumi Krisztát, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatóját, alelnökévé 
pedig Horváthné dr. Paizs Teréz megyei tisztifőorvost választották, az Elnökség harmadik tagja a TEB 
elnökeként dr. Babati Szabolcs, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének igazgatója. 

Az Elnökséghez kérdéseikkel, észrevételeikkel az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak: 

 levélben a 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. címen; 

 elektronikus úton a rumik@mkk.org.hu e-mail címen. 

2013. szeptember elsején lépett hatályba a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe, 
mely tartalmazza mind a hivatásetikai alapelveket és részletszabályokat, mind pedig az azok 
megsértése esetén – első fokon a TEB tagjaiból álló etikai tanács által – lefolytatandó etikai eljárás 
szabályait. 

Az etikai eljárás tipikus esetben bejelentésre indul. Az etikai vétség bejelentése a TEB elnökéhez 
történhet az alábbiak szerint: 

 írásban a 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. számra elküldve, a TEB elnökének címezve; 

 elektronikus úton a babatisz@mkk.org.hu e-mail címre elküldve; 

 telefonon a 92/549-375 telefonszámon; 

 személyesen, a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban. 

A bejelentésnek minden olyan tényt és adatot tartalmaznia kell, ami az ügy megítélése szempontjából 
jelentős, továbbá lehetőség szerint a tények alátámasztását szolgáló bizonyítékokat, valamint a 
bejelentő nevét és elérhetőségeit is. A bejelentő kérheti személyi azonosságának zártan történő 
kezelését, ebben az esetben csak az eljáró etikai tanács férhet a megadott személyi adataihoz. 
Névtelen bejelentés alapján csak az összes körülmény gondos mérlegelését követően van lehetőség 
eljárás indítására, amennyiben a bejelentett cselekmény a hivatásetikai követelmények súlyos 
sérelmét jelentheti, és rendelkezésre áll annyi információ, amely valós esélyt nyújt az ügy feltárására.   

 

     


