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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 1 

Az intézkedés megnevezése: 
Az integritás tanácsadói feladatok elvégzéséhez 
szükséges képzés elvégzése 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés 

A feladat végterméke: megszerzett végzettség  

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 
Az integritásirányítási rendszer működtetése 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 2 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: 2014. december 31. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 
A jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettség 

megszerzése 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: 

Két fő kormánytisztviselő elvégezte a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó szakirányú 

képzését 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 
következő évben? Ha nem, miért? 

Nem; tekintettel arra, hogy két fő végezte el a képzést, 

szükség esetén a helyettesítés is megoldott, ilyen 
jellegű képzettség megszerzésére a továbbiakban nincs 

szükség 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 

A képzés végzése és a vizsgák letétele – a nap munka 

végzése mellett – rendkívüli mértékben leterhelőnek 

bizonyult 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 

Amennyiben több személy szerzi meg az előírt 

végzettséget, szükség esetén megoldható az integritás 

tanácsadó szakmailag felkészült helyettesítése 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 2 

Az intézkedés megnevezése: Az integritás tanácsadó kijelölése 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 

A feladat végterméke: kijelölt integritás tanácsadó 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 
Az integritásirányítási rendszer működtetése 

A szervezeten belüli felelős: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 2 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): Belügyminisztérium (a kijelölés előzetes jóváhagyása) 

Határidő: 2014. december 31. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2015. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 
A jogszabályi előírásoknak megfelelő integritás 

tanácsadó kijelölése 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: A kijelölés megtörtént 2014. december 1-jével 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 
következő évben? Ha nem, miért? 

Nem; tekintettel arra, hogy a hivatal méretére 
tekintettel még egy integritás tanácsadó kijelölése nem 

indokolt 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 

Év közbeni jogszabályváltozás (az előzetes jóváhagyás 

kérése tekintetében) 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 3 

Az intézkedés megnevezése: Integritási szabályzat elkészítése 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 

A feladat végterméke: 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala integritását 

érintő bejelentésekkel kapcsolatos eljárásrendről, 

valamint a bejelentések nyilvántartásáról szóló 4/2014. 

(IX.26.) SZTNH utasítás 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 
A hivatal szabályszerű működése, működtetése 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 2 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): 
Hivatalos Értesítő szerkesztősége (megjelent a 

Hivatalos Értesítő 2014. évi 49. számában) 

Határidő: 2014. december 31. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: Kihirdetett szabályzat 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 
mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: Szabályzat készítése és hatályba léptetése 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 

Nem; nem merült fel ok a módosítására vagy új 

szabályzat készítésére 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 4 

Az intézkedés megnevezése: 
A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal 

kapcsolatos szabályzat elkészítése 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
2013. évi CLXV. törvény 

A feladat végterméke: 

A közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal 

kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű 

bejelentések és panaszok nyilvántartásáról szóló 

3/2014. (IX.26.) SZTNH utasítás 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 
A hivatal szabályszerű működése, működtetése 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 2 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): 
Hivatalos Értesítő szerkesztősége (megjelent a 

Hivatalos Értesítő 2014. évi 49. számában) 

Határidő: 2014. december 31. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: Kihirdetett szabályzat 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: Szabályzat készítése és hatályba léptetése 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 

Nem; nem merült fel ok a módosítására vagy új 

szabályzat készítésére 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 5 

Az intézkedés megnevezése: 

Az integritásra vonatkozó tájékoztató oldal létrehozása 

az intraneten, illetve az oldal tartalmának szükség 

szerinti (folyamatos) aktualizálása  

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet  

A feladat végterméke: Aktuális híreket tartalmazó intranetes oldal 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az integritás, mint fogalom jelentése, szabályozásának 

ismertetése és fontosságának tudatosítása 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 3 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: folyamatos 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 
A hivatalon belüli állandó tájékoztató fórum 

kialakítása és működtetése 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 
mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: 
Az intraneten az új aloldal létrehozása és tartalmának 

folyamatos bővítése, aktualizálása 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 
Igen  

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 6 

Az intézkedés megnevezése: 
Rendszeresen tájékoztatók készítése az integritás 

fogalmának jelentőségéről, szerepéről 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet  

A feladat végterméke: Tájékoztató levelek kiküldése, hírek megjelentetése 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az integritás, mint fogalom jelentése, szabályozásának 

ismertetése és fontosságának tudatosítása 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 2 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: folyamatos 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A tájékoztatás új formájának bevezetése  

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: A tájékoztatás új csatornájának bevezetése  

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 
következő évben? Ha nem, miért? 

Igen 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 7 

Az intézkedés megnevezése: 

A Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódexre és a 

Magyar Kormánytisztviselői Karra vonatkozó 

tájékoztató oldal létrehozása az intraneten, illetve az 

oldal tartalmának szükség szerint aktualizálása  

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
eseti döntés  

A feladat végterméke: 
Alapvető tájékoztatást, figyelemfelhívást, aktuális 

híreket tartalmazó intranetes oldal 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az integritás egyik belső értékrendjét meghatározó 

hivatásetikai elvek jelentése, szabályozásának 

ismertetése és fontosságának tudatosítása 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 3 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: folyamatos 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 
A hivatalon belüli állandó tájékoztató fórum 
kialakítása és működtetése 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: 
Az intraneten az új aloldal létrehozása és tartalmának 

folyamatos bővítése, aktualizálása 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 
Igen 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 
integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 8 

Az intézkedés megnevezése: 
A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai 

Kódexe szabályainak megismertetése 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
eseti döntés  

A feladat végterméke: 
A hivatal egésze által előadás meghallgatása a szakmai 

napon; tájékoztatók 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az integritás, mint fogalom jelentése, szabályozásának 

ismertetése és fontosságának tudatosítása 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 2 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): 
Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Etikai 

Bizottsága elnöke 

Határidő: 2014. június 30. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: Tájékoztatás a hivatali közösség számára 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 
mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Etikai 

Bizottságának elnöke tartott előadás az Etikai Kódex 

fontosabb rendelkezéseiről; továbbá tájékoztatók 

közzététele 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 

Igen, a tájékoztató anyagok közzétételét folytatni 

szükséges 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 9 

Az intézkedés megnevezése: 
A 2015. évi korrupciómegelőzési intézkedési terv 

alapjául szolgáló felmérés elvégzése, a terv elkészítése 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 

A feladat végterméke: 
Az elkészült 2015. évi korrupciómegelőzési 

intézkedési terv 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az integritás, mint fogalom jelentése, szabályozásának 

ismertetése és fontosságának tudatosítása 

A szervezeten belüli felelős: integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 17 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: 2015. január 15. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): 
A határidő még nem telt el, a feladat időarányos része 

megvalósult 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 
A 2015. évre vonatkozó korrupciómegelőzési 

intézkedési terv feladatainak meghatározása 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 
mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: 

A felmérés és a terv feladataira vonatkozó javaslat 

elkészült, de annak jóváhagyása még nem történt meg 

(a jogszabályban rögzített határidő még nem telt el) 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 
Igen 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 10 

Az intézkedés megnevezése: 
Az Állami Számvevőszék 2014. évi integritás 

felmérésében való részvétel 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

korábbi eseti döntés, az SZTNH az Integritás 

Támogatók Körének tagja 

A feladat végterméke: kitöltött kérdőív  

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az Állami Számvevőszék integritás-felméréseiben 

való részvételből következő feladatok 

A szervezeten belüli felelős: Elnökségi Kabinet 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 10 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: 2014. június 30. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 

Részvétel a felmérésben, amelynek eredménye a 

korábbi évek eredményeivel összevethető, ezáltal az 

SZTNH fejlődése nyomon követhető 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 
mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: A felmérésben részvétel megvalósult 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 
Igen 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 11 

Az intézkedés megnevezése: 

Az Állami Számvevőszék 2011 – 2013 közötti 

integritás felméréseiben való részvétel eredményeinek 

összehasonlítása 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 
eseti döntés 

A feladat végterméke: elemző feljegyzés a hivatal felső vezetése számára 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az Állami Számvevőszék integritás-felméréseiben 

való részvételből következő feladatok 

A szervezeten belüli felelős: integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: --- 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: 2014. december 31. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 
A korábbi felmérés eredményeinek összehasonlítása a 

szükséges következtetések levonása érdekében 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 

mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 
mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: A feljegyzés elkészült 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 

Nem; de a tárgyév felmérésének eredményeivel 

kiegészítve új feljegyzést indokolt készíteni a 

változások, illetve a tapasztalatok beépítése érdekében 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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2014. évi integritásjelentés 

Az intézkedés sorszáma: 12 

Az intézkedés megnevezése: 
Döntés az ajándékok esetleges elfogadhatóságának 

kérdésében 

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító 

száma: 
34.3 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

A Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex 

rendelkezéseinek alkalmazása a hivatali szervezeten 

belül 

A feladat végterméke: Tájékoztató 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 
Az „Etikus működés” megvalósítása 

A szervezeten belüli felelős: integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: 2 

Külső közreműködő (szervezet, társminisztérium): --- 

Határidő: 2014. december 31. 

A feladat ellátásának költsége: --- 

A költség forrása: --- 

Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 15. 

Egyéb (megjegyzés): --- 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: 

Tájékoztató készítése annak segítségére, hogy ajándék 

mikor, milyen teltételekkel fogadható el, továbbá mi a 

teendő ilyen esetben 

Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan 
mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását? 
kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása: 
még nem valósult meg – részben megvalósult – teljes 

egészében megvalósult 

Az intézkedés megvalósításának kifejtése: 
Az ajándékok kérdésével egy írásbeli és több szóbeli 

több tájékoztató is foglalkozik 

Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása a 

következő évben? Ha nem, miért? 

Nem; az elvek erősítésére a munkatársak bevonásával 

szabályzatot lenne célszerű készíteni a következő 

évben 

Az intézkedés megvalósítása során felmerült 

nehézségek: 
--- 

Az intézkedés során kialakított, más szervek számára 

is ajánlható jó gyakorlatok: 
--- 

Visszatekintve az intézkedés megvalósítása 

összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, 

erőforrás-igényesnek és kockázatosnak? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

A jelentés készítésekor az intézkedés milyen 

mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

 


