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Magyarországon és Németországban” 



Az integritás fogalma 
 

Az államigazgatási szervek integritásirányítási 
rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 
szabályozza az integritás tanácsadói tevékenységet. 

 

Integritás: az államigazgatási szerv működésének a 
rá vonatkozó szabályoknak, valamint a hivatali 
szervezet vezetője és az irányító szerv által 
meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és 
elveknek megfelelő működése. 



Az integritásirányítási rendszer 

fogalma 

Integritásirányítási rendszer: a vezetési és 

irányítási rendszernek a szervezet 

integritásának biztosítására irányuló, a belső 

kontrollrendszerbe illeszkedő funkcionális 

alrendszere, amelynek fő elemei a 

követendő értékek meghatározása, az azok 

követésében való útmutatás, az értékek 

követésének nyomon követése és – szükség 

esetén – kikényszerítése. 



Az integritásirányítási rendszer 

szerepe 

 

Főbb célok: 
 korrupciós kockázatok szervezeteken belüli 

kezelése; 

 a szervezetek kockázatokkal való 
szembenézésre, ezekkel szembeni konkrét 
intézkedések meghatározására, valamint 
azok eredményességének értékelésére való 
késztetése; 

 a szervezetek korrupcióval szembeni ellenálló 
képességének javítása. 



Az integritásirányítási rendszer 

főbb elemei 

 

 Integritás tanácsadó kijelölése 

 Szervenként stratégiai és éves szintű integritás 
célok meghatározása, ezek teljesülését mérő 
mutatószámrendszer kidolgozása 

 Korrupciós kockázatok rendszeres felmérése, 
évente szervezeti szintű intézkedési tervek 
készítése 

 Intézkedések eredményeinek nyomon 
követése, szervezeten belüli kommunikációja 

 Éves integritásjelentés készítése 



Az integritási kockázat és a 

korrupciós kockázat fogalmai 

 

Integritási kockázat: az államigazgatási 

szerv integritása sérülésének lehetősége. 

 

Korrupciós kockázat: a jogtalan előny 

nyújtásának vagy megszerzésének 

lehetősége. 

 



Módszertani segédlet 

közzététele 

 

A közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter 
az 

 integritási és korrupciós kockázatok 
felmérését, valamint 

 a korrupciómegelőzési intézkedési terv és 
az integritás jelentés elkészítését 

támogató módszertani segédletet tesz 
közzé. 



Integritás tanácsadók 

 

Az államigazgatási szervek hivatali 

szervezetének vezetője az integritási és 

korrupciós kockázatok kezelésében való 

támogatására integritás tanácsadót jelöl ki. 



Ki lehet integritás tanácsadó? 

Integritás tanácsadói feladatok ellátására: 

 felsőfokú végzettségű, 

 legalább hároméves közigazgatási szakmai 

gyakorlattal rendelkező, 

 a feladatra személyisége és képességei alapján 

alkalmas és erkölcsileg méltó 

kormánytisztviselő jelölhető ki. 

 

2014. január 1-től az integritás tanácsadói feladatra való 

kijelölés feltétele az integritás tanácsadó szakképzettség, 

amely alól a szakképzettség megszerzésére irányuló 

képzés megkezdése esetén egy évre felmentés adható, 

mely legfeljebb egy alkalommal, egy évvel 

meghosszabbítható. 



Integritás tanácsadók 

képzése I.  

 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

szakirányú továbbképzése. (Először 2013 

februárjában indult.) 

 

 Képzési idő: 2 félév 



Integritás tanácsadók 

képzése II. 
 

 

A képzés során elsajátítandó tudás és kompetenciák: 
 stratégiai szemlélet; 

 a közigazgatási szervek működési-gazdálkodási 
rendszerének ismerete; 

 szervezetfejlesztési technológiák és a személyügyi 
menedzsment ismerete; 

 jogi, szociológiai és pszichológiai tudás; 

 a közigazgatási szervek működésével kapcsolatban 
felmerülő különféle típusú szabályozási megfelelőségi 
feladatok összehangolására való alkalmasság. 

 



Integritás, korrupciómegelőzés 

és etika témájú képzések 

Az államigazgatási szervek vezetői és 
tisztviselői kötelesek részt venni az 
államigazgatási szerv integritásirányítási 
rendszere kialakítása és működtetése 
érdekében szervezett integritás, 
korrupciómegelőzés és etika témájú, 
központi és szervezeti szinten megtartandó 
képzéseken, továbbá kötelesek ezeken 
beosztott munkatársaik részvételét is 
biztosítani. 



Az integritás tanácsadó 

feladatai I.  

 

 Az integritás tanácsadó közreműködik az 
államigazgatási szerv működésével 
kapcsolatos integritási és korrupciós 
kockázatok felmérésében, az azok 
kezelésére szolgáló intézkedési terv, 
valamint az annak végrehajtásáról szóló 
integritás jelentés elkészítésében. 



Az integritás tanácsadó 

feladatai II.  

 

 Az integritás tanácsadó a 

korrupciómegelőzési intézkedési terv 

alapján javaslatot tesz az államigazgatási 

szerv hivatásetikai és antikorrupciós 

témájú képzései megtartására, valamint 

közreműködik ezek végrehajtásában. 



Az integritás tanácsadó 

feladatai III.  

 

 Az integritás tanácsadó a hatályos 

jogszabályok és hivatásetikai szabályok 

alapján tájékoztatást és tanácsot ad a 

hivatali szervezet vezetői és munkatársai 

részére a felmerült hivatásetikai 

kérdésekben. 



Az integritás tanácsadó 

feladatai IV. 

 Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet 
vezetője általi meghatalmazása esetén, a 
hivatali szervezet vezetőjének nevében ellátja 
a szervezet működésével összefüggő 
visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint 
integritási és korrupciós kockázatokra 
vonatkozó bejelentések fogadásával és 
kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. 

 Kialakítja az eljárásrendet. 

 Kialakítja a bejelentések nyilvántartását. 



Az integritás tanácsadó 

feladatai V. 
 

 Az integritás tanácsadó kitölti az integritási 
kérdőívet. 

 

Az Állami Számvevőszék Integritás Felmérése keretében 
méri fel a korrupciós kockázatokat a közszféra 
intézményeinek körében. 

Az ÁSZ felmérésének célja, hogy a beérkezett 
adatokból számított veszélyeztetettségi indexek 
segítségével ráirányítsa a figyelmet a korrupciós 
veszélyekre és kockázatokra, és megalapozza a 
kockázatok csökkentésére irányuló törekvéseket, ezzel 
is hozzájárulva a közbizalom helyreállításához. 



Az integritás tanácsadó egyéb 

feladatai 

 

Az integritás tanácsadó 

 adatvédelmi felelősi, 

 esélyegyenlőségi referensi, és 

 fegyelmi biztosi 

feladatot is elláthat. 

 

Integritás tanácsadói és belső ellenőri feladatok 
azonos személy által egyidejűleg nem 
láthatóak el. 



Érdekérvényesítőkkel való 

érintkezés I. 

Az államigazgatási szerv munkatársa 

jogszabályban rögzített eljárásban 

ügyfélnek panaszosnak vagy az eljárásban 

résztvevő más személynek nem minősülő, 

államszervezeten kívüli személlyel 

(érdekérvényesítővel) feladatellátása során 

vagy feladatellátásához kapcsolódóan 

csak felettese előzetes tájékoztatását 

követően találkozhat. 



Érdekérvényesítőkkel való 

érintkezés II. 
 
A felettes jogosult: 
 a tisztviselő érdekérvényesítővel való találkozását 

megtiltani, vagy 

 harmadik személy jelenlétéhez kötni. 
 

A hivatali szervezet vezetője a közigazgatási szerv 
tisztviselői számára az érdekérvényesítőkkel való 
találkozást normatív utasításban is: 

 megtilthatja, 
 korlátozhatja vagy 

 harmadik személy jelenlétéhez kötheti. 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


