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Nyílt Kormányzati Együttműködés  
Nemzeti Akcióterv 2013-2014.  

Önértékelési Jelentés 

 

BEVEZETŐ 

Magyarország elkötelezettsége  

Magyarország 2011. április 25-én kihirdetett és 2012. január 1-én hatályba lépett Alaptörvénye 

számos, a kormányzás és a döntéshozatal formáját és tartalmát meghatározó alapelvet rögzít. Az 

Alaptörvény – többek között – megfogalmazza, hogy Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és 

fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti [N cikk (1) bekezdés]. Az 1989-es 

rendszerváltás utáni időszak óta fontos és a bíróságok által következetesen érvényesített alapelv, 

hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez [VI. cikk (2) bekezdés]. Az állam – a működésének hatékonysága, a 

közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében – törekszik az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az 

alkalmazására [XXVI. cikk]. A költségvetés átláthatóságára vonatkozó alaptörvényi rendelkezés szerint 

a központi költségvetésről és az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslatoknak azonos 

szerkezetben, átlátható módon és ésszerű részletezettséggel kell tartalmazniuk az állami kiadásokat 

és bevételeket [36. cikk (2) bekezdés]. Az Alaptörvény a Kormány számára is fontos követelményeket 

támaszt annak rögzítésével, hogy a Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a 

közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani [37. cikk (1) 

bekezdés]. 

 

Az Alaptörvény rendelkezéseinek végrehajtása során különös felelősség hárul a Kormányra, mint 

általános döntés-előkészítő és végrehajtó szervre. A Nyílt Kormányzati Együttműködés 

kezdeményezés által megfogalmazott négy nyílt kormányzati célkitűzés (kormányzati adatok 

elérhetőségének növelése, társadalmi részvétel támogatása, a szakmai integritás legmagasabb 

szintjének alkalmazása a közigazgatásban, új technológiák a nyitottság és számon kérhetőség 

érdekében) közül Magyarország a közigazgatás integritásának erősítésére helyezte a hangsúlyt. 

Ennek elsődleges oka, hogy a kormányzat 2011-ben nagyszabású közigazgatás-fejlesztési programot 

indított, amelyhez kapcsolódóan kétéves, a korrupció megelőzését és az integritás erősítését célzó 

programot is elfogadott. A Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezéshez való csatlakozás, 

valamint a magyar vállalásokat tartalmazó akcióterv elfogadása új lendületet és új partnerségi 

tapasztalatokat adott a magyar közigazgatás átalakításához. Jelen önértékelés elkészítésével 

Magyarország egyúttal megerősíti elkötelezettségét a Nyílt Kormányzati Nyilatkozatban foglalt elvek 

és a kezdeményezésben való aktív szerepvállalás iránt.  

 

A Nyílt Kormányzati Együttműködés Kezdeményezéshez való csatlakozás 

Magyarország csatlakozása a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, 

OGP) kezdeményezéshez 2012 februárjában, a korrupciómegelőzési program egyeztetése során 
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merült fel. A civil szervezetek részéről érkezett javaslatot a Kormány elfogadta és a Nyílt Kormányzat 

Nyilatkozathoz való csatlakozás előkészítését beépítette a 1104/2012. (IV. 6.) kormányhatározat 

feladatai közé.  

 

A szakmai előkészítést követően a Kormány 2012 júliusában fogadta el a Magyarország 

csatlakozásáról a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű 

nemzetközi kezdeményezéshez szóló 1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozatot, amely alapján 

Magyarország a csatlakozó országok a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés részese lett. 

Tekintettel arra, hogy Magyarország a 3. hullámba sorolt országok között csatlakozott a 

kezdeményezéshez, első akciótervét 2013. március végéig kellett elkészítenie. Az előkészítő munka a 

csatlakozás bejelentését követően 2012 szeptemberében kezdődött meg.  
 

 

A NEMZETI AKCIÓTERV ELŐKÉSZÍTÉSE  

 

Konzultáció az előkészítés során  

 
A Nyílt Kormányzati Együttműködés nemzeti akciótervének tartalmára vonatkozó első civil javaslatok 

már 2012 májusában eljutottak az OGP akcióterv előkészítéséért felelős Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumhoz. A tárca az előkészítés során 2012 szeptemberében először a közigazgatási szervek 

képviselőinek bevonásával folytatott egyeztetéseken mutatta be a Nyílt Kormányzati Együttműködés 

kezdeményezés céljait, valamint a magyar akcióterv megalkotásának és végrehajtásának folyamatát, 

majd a formálódó akciótervet két körben a korábbi antikorrupciós témájú egyeztetéseken részt vevő 

civil szervezetekkel is megvitatta. Az egyeztetések és a civil szervezetek javaslatai alapján elkészült az 

nemzeti akcióterv első tervezete. A tervezetet elfogadása előtt a Kormány elektronikus úton – a 

törvényi előírásoknak megfelelően – 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátotta biztosítva annak 

lehetőségét, hogy minden állampolgár ahhoz hozzászólhasson és megtehesse javaslatait.  

Az egyeztetések lezárultával a Kormány februárban tárgyalta meg és fogadta el az 1080/2013. (II.25.) 

Korm. határozatot Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government 

Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló akcióterv 

jóváhagyásáról. Az elfogadott akcióterv a közigazgatás integritásának erősítését tűzte ki célul. A 

vállalások meghatározásakor fontos szempont volt a reális célok kitűzése és a végrehajtáshoz 

szükséges anyagi feltételek biztosítása.  

A végrehajtásért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a nemzeti akciótervet megküldte 

az OGP Irányító Bizottsága számára, majd azt az OGP 2013. áprilisi, londoni találkozóján mutatta be a 

kezdeményezésben résztvevő országok számára.  

A hosszú, többfordulós, személyes és írásos véleményezésre is lehetőséget biztosító egyeztetési 

folyamat lehetővé tette, hogy Magyarország első nyílt kormányzati akcióterve egy olyan 

dokumentum legyen, amely a szakmai vélemények és a társadalmi igények figyelembevétele mellett 

nagy hangsúlyt fektet az intézkedések megvalósíthatóságára, a kezdeményezés közigazgatáson és a 

társadalmon belüli pozitív elfogadtatásának biztosítására is. Tekintettel arra, hogy a Nyílt 
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Kormányzati Együttműködés új kezdeményezésnek számít, a Kormány reményei szerint az első 

akcióterv sikeres végrehajtása ösztönzést nyújthat a további, ambiciózus célok kitűzéséhez. 

 

Konzultáció a végrehajtás során 

 
A civil szervezetekkel folytatott ad-hoc előkészítő egyeztetéseket követően – többek között az OGP 

akcióterv elfogadásának és végrehajtásának nyomon követésére – a Kormány 2012 decemberében 

magas szintű Civil Egyeztető Fórumot hozott létre. Az új, havi rendszerességgel megtartott 

egyeztetéseken az érdeklődő szervezetek rendszeres tájékoztatást kaptak a magyar akcióterv 

megvalósításának állásáról, az elért eredményekről és a tervezett intézkedésekről. Az egyeztetéseken 

a Kormány államtitkári szinten képviseltette magát, így a résztvevőknek – a szakértői szinten túl – 

lehetőségük nyílt a politikai szintű vezetőkkel való közvetlen kapcsolattartásra és tájékozódásra. Az 

egyeztetésekről emlékeztető készült, amelyet az ülés résztvevői írásban is megkaptak.  

2013 áprilisában az egyeztetéseken részt vevő civil szervezetek közül öt úgy döntött, hogy az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosítása miatt nem 

kíván részt venni a további egyeztetéseken, így azok a 2014-es választásokig terjedő időszakig e 

szervezetek képviselőinek részvétele nélkül zajlottak.  

A Nyílt Kormányzati Együttműködés nemzeti akcióterve végrehajtásának nyomon követésére a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013. március 1-től magyar 

(http://korrupciomegelozes.kormany.hu/) és angol (http://corruptionprevention.gov.hu) nyelvű 

honlapot indított. A honlap lehetőséget biztosított a szélesebb nyilvánosság tájékoztatására a 

nemzeti akcióterv végrehajtásával kapcsolatos aktuális ügyekről és egyeztetésekről, továbbá 

biztosította az akcióterv végrehajtásával kapcsolatos dokumentumok elérhetőségét.  

A nemzeti akcióterv végrehajtásáért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az 

állampolgárokkal és civil szervezetekkel folytatott egyeztetéseken túl nagy hangsúlyt helyezett a 

közigazgatás más szerveivel való együttműködésre. A magyar akcióterv végrehajtása során szorosan 

együttműködött a többek között az Állami Számvevőszékkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a 

Magyar Kormánytisztviselői Karral, a Magyar Államkincstárral, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, 

a Belügyminisztériummal, valamint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával.  

 

Konzultáció az önértékelés során 

  
A 2014. áprilisi választásokat követően kialakuló új kormányzati struktúrában a Nyílt Kormányzati 

Együttműködéssel kapcsolatos feladatokat a Belügyminisztérium vette át, így a nemzeti akcióterv 

végrehajtásáról szóló önértékelő jelentés elkészítése már e tárca feladatává vált. A kormányzati 

szerkezetátalakítástól függetlenül a Belügyminisztérium is nagy hangsúlyt helyez a társadalmi 

partnerekkel folytatott párbeszédre.  

A szakértői konzultációt követően elkészült magyar önértékelési jelentést annak véglegezése előtt a 

tárca a kormányzati honlapon és a http://korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon két hetes 

http://korrupciomegelozes.kormany.hu/
http://corruptionprevention.gov.hu/
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/
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társadalmi vitára bocsátotta. A konzultáció eredményéről a Belügyminisztérium összefoglaló anyagot 

készít, amely a http://korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon elérhető.  

 

 

A NEMZETI AKCIÓTERV VÁLLALÁSAINAK VÉGREHAJTÁSA  

 
A nemzeti akciótervben szerepelő vállalások túlnyomó többsége jelentős mértékben vagy teljesen 

teljesült (75%), de akadnak olyanok is melyek megvalósítása érdekében további intézkedések 

szükségesek. Az akcióterv végrehajtásának állását az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti, az egyes 

vállalásokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat pedig a vállalások 2. mellékletben található 

részletesebb ismertetése tartalmazza. (A londoni OGP Summit-en bemutatott – a következő 

akcióterv részét képező – kiegészítő vállalásokat a táblázat nem tartalmazza.)   
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1.  Költségvetési adatok nyilvánosságának javítása    X 

2.  Közbeszerzési adatok kereshetőségének javítása    X 

3.  Szabályszerűségi ellenőrzések kiterjesztése a közzétételi 

kötelezettségek teljesítésére 

 
X   

4.  A közbeszerzési törvény, valamint a nemzeti és közösségi 

költségvetési pénzügyi támogatások rendszerének 

áttekintése 

 

  X 

5.  Nyílt ülés tartása önkormányzati vagyonhasznosítási és 

beszerzési ügyben 

 
X   

6.  Önkormányzati testületi nyilvános előterjesztések 

közzététele 

 
X   

7.  Közigazgatási szervek részvételének biztosítása az ÁSZ 

Integritás Felmérésében 

 
  X 

8.  Integritásirányítási rendszer bevezetése a központi 

közigazgatásban 

 
  X 

9.  Bejelentővédelmi intézményrendszer létrehozása    X 

10.  Érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás szabályozása    X 

11.  Az előzetes hatásvizsgálat kibővítése a korrupciós 

kockázatok elemzésével 

 
 X  

12.  Hivatásetikai Kódexek készítése    X 

13.  Integritás, korrupciómegelőzés és etika témájú képzések 

biztosítása 

 
  X 

14.  Információszabadsággal kapcsolatos képzési elemek  X   

http://korrupciomegelozes.kormany.hu/
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biztosítása az állami szervek képzési rendszerében 

15.  Tájékoztató kampány indítása   X  

16.  Korrupciómegelőzés megjelenítése az iskolai oktatásban 

és nevelésben 

 
  X 

 Összesen:  0 4 2 10 

 

 

A TAPASZTALATOK ÖSSZEGZÉSE 

 
Magyarország 2012-ban csatlakozott a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezéshez, így 

2012-2014 folyamán egyidejűleg kellett megismerkednie a szervezet működésével, valamint 

előkészítenie és megvalósítania a nemzeti akciótervben foglalt vállalásokat. A vállalások végrehajtása 

kapcsán előnyös volt, hogy azok végrehajtásáért első helyen egyetlen szerv, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium felelt. Bár – figyelemmel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

feladat- és hatáskörére is – ez a szervezeti megoldás a feladatok végrehajtását elősegítette, egyben 

jelentősen leterhelte a tárca rendelkezésre álló személyi kapacitásait.  

A feladatok végrehajtása során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mindvégig törekedett a 

civil szervezetekkel való együttműködésre és a közvetlen, magas szintű párbeszédre. Ennek 

érdekében 2012 végétől a szakmai egyeztetések havi rendszerességgel, államtitkári szinten zajlottak, 

amely lehetővé tette az érintett civil szervezetek számára a döntéshozókkal való közvetlen 

párbeszédet.  

A program indításakor a Kormány és a civil szféra egyes képviselői között meglévő bizalomhiányt csak 

részben sikerült csökkenteni, ennek erősítésére további szoros és bizalomépítő együttműködés 

szükséges.  

Magyarország csatlakozása a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezéshez ugyanakkor 

számos előnnyel járt:  

 ráirányította a figyelmet a nyílt kormányzás fontosságára; 

 hozzájárult a nemzetközi jó gyakorlatok megismeréséhez;  

 keretet adott a témával kapcsolatos kormányzati fejlesztéseknek; 

 lehetőséget biztosított az állampolgárokkal, a civil szervezetekkel és a kormányzati szervekkel 

való szorosabb együttműködésre. 

Az első nemzeti akcióterv kidolgozása és végrehajtása során számos olyan tapasztalat halmozódott 

fel, amely jól hasznosítható a második nemzeti akcióterv előkészítésében és végrehajtásában. Ezek 

közül a legfontosabbak:  

 a közös erőfeszítések és eredmények erősítik az együttműködő partnerek (állampolgárok, 

civil szféra, üzleti szektor, kormányzat) közötti bizalmat; 

 a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni az üzleti szférával való együttműködésre;  

 Magyarországnak aktívabban kell közreműködnie a témában rendelkezésre álló tudása és jó 

tapasztalatai nemzetközi megosztásában; 

 az akcióterv végrehajtására a jelenleginél nagyobb kapacitásokat kell mozgósítani és tovább 

kell erősíteni Magyarország politikai elkötelezettségét a nyílt kormányzás iránt.  
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1. Melléklet 

 

A civil egyeztetésben közreműködő szervezetek 

 
 Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara (AmCham)  

 Átlátszó.hu 

 Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központ 

 Budapest Intézet 

 Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Fórum Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA)  

 Geopolitikai Tanács 

 Honfoglalás 2000 Egyesület 

 Szabadságvédő Alapítvány  

 Joint Venture Szövetség 

 K-Monitor Egyesület 

 Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA)  

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

 Nők a Magyar Nemzetért Egyesület 

 Magyar Kormánytisztviselői Kar  

 Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara  

 Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 

 Transparency International Magyarország   
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2. Melléklet 

 

1. Költségvetési adatok nyilvánosságának javítása  

Végrehajtásért felelős 
szervezet 

 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A 
végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Nemzetgazdasági Minisztérium 
Magyar Államkincstár 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

  

A vállalás fő célja A közpénzügyek átláthatóságának erősítése 

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy az állampolgárok közpénzügyekről 
való jobb tájékoztatása érdekében számszerű és grafikus módon 
is bemutatja a központi költségvetés és módosításai 
tervezetének, valamint a végrehajtott költségvetésnek az adatait, 
az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott COFOG 
(Classification of the Functions of Government) rendszer 2. 
szintjének megfelelő bontásban.  

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem kezdődött 
el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények Megbízható, releváns összehasonlítható adatok a költségvetési 
kiadási szerkezetéről.  

Az eredmények leírása  A KIM 2013 folyamán többször egyeztetett a feladat 
megvalósításának lehetséges módjáról és az ehhez szükséges 
együttműködés kereteiről a Magyar Államkincstárral, valamint a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal. Az egyeztetések alapján az 
érintett szervek az adatsorokat összeállították és értelmezést 
segítő tájékoztatókkal, leírásokkal együtt a  
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/funkcionalis_merlege
k honlapon elérhetővé tették. A honlapon az adatok 
szerkeszthető, számszerű, valamint grafikus formában is 
megjelennek.  

Következő lépések Hosszú távú fenntarthatóság és a rendelkezésre álló adatok 
vizuális megjelenítésének továbbfejlesztése.  

További információk 

  

https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=kg3U3qQqzUWxjnpsFfyefEM2MwDFntEI3xs2Dkq_1OlrsmMwzxYNrZoQD9Qx3o3zDAu5YCzpfDM.&URL=http%3a%2f%2fwww.allamkincstar.gov.hu%2fkincstar%2ffunkcionalis_merlegek
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=kg3U3qQqzUWxjnpsFfyefEM2MwDFntEI3xs2Dkq_1OlrsmMwzxYNrZoQD9Qx3o3zDAu5YCzpfDM.&URL=http%3a%2f%2fwww.allamkincstar.gov.hu%2fkincstar%2ffunkcionalis_merlegek
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2. Közbeszerzési adatok kereshetőségének javítása 

Végrehajtásért felelős 
szervezet 

 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A 
végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közbeszerzési Hatóság 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

Transparency International Magyarország 
K-Monitor Egyesület 
 

A vállalás fő célja A közbeszerzések átláthatóságának erősítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy a közbeszerzési adatok 
nyilvánosságának biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy 
a közbeszerzési hirdetmények és más közbeszerzési közlemények 
(közbeszerzésekkel kapcsolatos, jogszabályi előírás alapján 
hivatalos közbeszerzési lapban, vagy közbeszerzési központi 
állami honlapon kötelezően közzéteendő adatok) úgy kerüljenek 
közzétételre, hogy minden beszerző szervhez egyedi, – a 
jogutódlás esetét kivéve – állandó azonosítószám, valamint 
minden konkrét közbeszerzési eljáráshoz is, az adott eljárás során 
állandó egyedi azonosítószám kerül hozzárendelésre. Ennek 
eredményeképpen valamennyi közzétett közbeszerzési 
dokumentum könnyen kereshetővé és lekérdezhetővé válik az 
érintett szerv és az adott konkrét eljárás egyedi azonosítószáma 
alapján. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem kezdődött 
el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  A közbeszerzések átláthatósága, kereshetősége javul 

Az eredmények leírása A Közbeszerzési Adatbázis létrehozásával teljesült a feladat. Az új 
közbeszerzési törvény módosítása alapján a Közbeszerzési 
Adatbázisban közzéteendő, illetve közzétehető közbeszerzési 
adatok köre 2013. július 1-től, illetve 2013. november 1-től 
jelentősen bővült, egyben felhasználóbarátabbá vált a 
keresőfelület is. Az új felületen – többek között – a szerv, 
valamint az eljárás azonosítószáma alapján is lehet keresni. A 
Közbeszerzési Adatbázis elérhetősége: 
http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:117774550647072
8 

Következő lépések  A felhasználók visszajelzése alapján a Közbeszerzési Adatbázis 
továbbfejlesztése.  

További információk 

http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1177745506470728
http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1177745506470728
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 Bemutató az adatbázis változásairól: 
 http://kozbeszerzes.hu/data/documents/2013/11/27/Nagy_Andr%C3%A1s_2013-11.pdf  

 
 

3. Szabályszerűségi ellenőrzések kiterjesztése a közzétételi kötelezettségek 
teljesítésére 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati, 
állami 

Állami Számvevőszék 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

  

A vállalás fő célja Az átlátható működés és a közadatokhoz való hozzáférés 
erősítése   

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy a közvagyon hasznosítására 
és a közpénzek felhasználására kötött szerződések 
nyilvánosságának biztosítása érdekében – szükség esetén 
jogszabály-módosítással – biztosítja, hogy:  
a) a szabályszerűségi ellenőrzésekre jogosult 
kormánytól független és kormányzati állami szervek 
ellenőrzései mindig kiterjednek a közzétételi 
kötelezettségek teljesítésére is. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

  X 

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

  X   

Várt eredmények  A közzétételi kötelezettségek jobb teljesítése 

Az eredmények leírása A vállalás a KEHI és az ÁSZ tevékenységét érinti. A feladat 
az érintett szervek ellenőrzési gyakorlatát meghatározó 
belső eljárásrend módosításával, kiegészítésével, és az 
információszabadság gyakorlati érvényesülése iránti 
elkötelezettségük kinyilvánításával teljesíthető. Az Állami 
Számvevőszék a szabályszerűségi ellenőrzések során –
féléves ellenőrzési programja alapján – vizsgálja a 
közzétételi kötelezettségek teljesítését is.  

Következő lépések  A közzétételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
megállapításokból eredő következtetések levonása.  

További információk 

  

 
 
 

http://kozbeszerzes.hu/data/documents/2013/11/27/Nagy_Andr%C3%A1s_2013-11.pdf
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4. A közbeszerzési törvény, valamint a nemzeti és közösségi költségvetési pénzügyi 
támogatások rendszerének áttekintése  

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati  
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

  

A vállalás fő célja A közigazgatás integritásának erősítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy a közvagyon hasznosítására 
és a közpénzek felhasználására kötött szerződések 
nyilvánosságának biztosítása érdekében – szükség esetén 
jogszabály-módosítással – biztosítja, hogy:  
b) a korrupciós kockázatok szempontjából áttekinti a 
közbeszerzési törvény, valamint a nemzeti és közösségi 
költségvetési pénzügyi támogatások szabályrendszere 
alkalmazásának tapasztalatait, különös tekintettel az 
elektronikus információszabadsággal kapcsolatos 
jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelmet 
fordítva a nyilvánosság lehetséges további növelésének 
formájára és tartalmára; 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  Az átláthatóbb viszonyok a közbeszerzések és az EU 
támogatások területén 

Az eredmények leírása A közbeszerzési törvény módosításáról szóló 2013. évi 
CXVI. törvény a Közbeszerzési Adatbázis használatát 
jelentős mértékben kiterjesztette. A közösségi 
támogatások rendszerének felülvizsgálata során – 
összhangban az Alaptörvény rendelkezésével – 2013 
szeptember 1-től csak az átláthatósági feltételeknek 
megfelelő vállalkozás részesülhet európai uniós 
támogatásban, az új átláthatósági nyilatkozatot 
valamennyi eddig támogatásban részesülő – mintegy 
46 000 szervezetnek – is ki kell töltenie. A 
nyilatkozattételi kötelezettséget nem teljesítő vagy a 
feltételeknek meg nem felelő vállalkozások nem 
részesülhetnek támogatásban. E vállalkozások listája az 
interneten bárki számára elérhető.  

Következő lépések  A szabályok következetes érvényesítése a jövőben is 

További információk 

 Az érintett vállalkozások listájának elérhetősége: http://palyazat.gov.hu/atlathatosag  

http://palyazat.gov.hu/atlathatosag
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5. Nyílt ülés tartása önkormányzati vagyonhasznosítási és beszerzési ügyben  

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati  Belügyminisztérium 

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

 Megyei Jogú Városok Szövetsége 
 

A vállalás fő célja Az önkormányzati vagyonhasznosítási  és beszerzési 
döntések nyilvánosságának szélesítése 

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy a közvagyon hasznosítására 
és a közpénzek felhasználására kötött szerződések 
nyilvánosságának biztosítása érdekében – szükség esetén 
jogszabály-módosítással – biztosítja, hogy:  
c) önkormányzati vagyonhasznosítási és beszerzési 
ügyben nyílt ülést kell tartani, kivéve a pályázati eljárások 
értékelésének megállapítására összehívott üléseket, ha a 
pályázati ajánlattevő vagy a pályázó kizárta ajánlata egy 
részének nyilvánosságra hozatalát, mivel az olyan üzleti 
titkot képez, amely saját tevékenységével összefügg, és 
nem vonatkozik a megkötendő szerződés lényeges 
elemeire, vagy ha az az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági társaság üzleti titkát sértené. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

  X 

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

  X    

Várt eredmények Egyértelműbb szabályok a vagyonhasznosítással 
kapcsolatos döntések során 

Az eredmények leírása  A végrehajtás megkezdését követően a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége és a Belügyminisztérium is 
szükségesnek tartotta az akciótervi pont módosítását, a 
védendő önkormányzati érdek és a nyilvánossághoz 
fűződő társadalmi érdek összehangolását. Az érintett 
tárcák között lefolytatott egyeztetések a feladat 
megvalósításának módjára vonatkozóan azonban nem 
vezettek eredményre, így a vállalás csak korlátozott 
mértékben teljesült.   

Következő lépések  A feladat pontosítása és a lehetőségek vizsgálata 
nyilvánosság jobb tájékoztatása érdekében 

További információk 
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6. Önkormányzati testületi nyilvános előterjesztések közzététele  

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Belügyminisztérium 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

 Megyei Jogú Városok Szövetsége 

A vállalás fő célja Az önkormányzati döntések nyilvánosságának szélesítése 

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy a közvagyon hasznosítására 
és a közpénzek felhasználására kötött szerződések 
nyilvánosságának biztosítása érdekében – szükség esetén 
jogszabály-módosítással – biztosítja, hogy:  
d) az önkormányzati testületi nyilvános 
előterjesztéseket a meghívó kiküldését követően, a 
meghívóval együtt kötelező közzétenni az önkormányzat 
honlapján. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

  X    

Várt eredmények Az önkormányzati döntések nyomon követhetőbb és 
átláthatóbbá válnak 

Az eredmények leírása A végrehajtás megkezdését követően a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége és a Belügyminisztérium is 
szükségesnek tartotta az akciótervi pont módosítását, a 
nyilvánossághoz fűződő társadalmi érdek és a közzététel 
módjának megfelelő szabályozását. Az érintett tárcák 
között lefolytatott egyeztetések a feladat 
megvalósításának módjára vonatkozóan azonban nem 
vezettek eredményre, így a vállalás csak korlátozott 
mértékben teljesült.  

Következő lépések  A feladat pontosítása és a lehetőségek vizsgálata a 
nyilvánosság jobb tájékoztatása érdekében 

További információk 
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7. Közigazgatási szervek részvételének biztosítása az ÁSZ Integritás Felmérésében 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati,  
állami 

Állami Számvevőszék 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

  

A vállalás fő célja A közigazgatás integritásának erősítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy biztosítja a közszféra 
szervezeteinek és az állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságoknak a részvételét az Állami Számvevőszék 
Integritás Felmérésében. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

  X 

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  Az integritás és az átlátható működés iránti 
elköteleződés erősödik a költségvetési szférában 

Az eredmények leírása A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
közreműködött az ÁSZ megújított 2013. évi integritás 
kérdőívéhez kapcsolódóan a kérdőíveket feldolgozó 
informatikai rendszer tesztelésében, valamint a 
költségvetési szervek vezetőinek eljuttatott miniszteri 
felkérő levéllel támogatta a 2013. évi felmérést. A 
korábbi évek adataihoz képest a kérdőívet 2013-ban 
mintegy 40 százalékkal több (1463) költségvetési szerv 
töltött ki, ez a szám 2014-ben további hét százalékkal 
emelkedett (1584 kitöltő szervezet) 

Következő lépések  A 2014-es Integritás Felmérés adatainak, eredményeinek 
publikálása  

További információk 

 Az ÁSZ Integritás Felmérésről: http://integritas.asz.hu/asz  
A 2014. évi Integritás Felmérésről: http://integritas.asz.hu/index.php?page=hirek&id=163  

 
 
 
 

http://integritas.asz.hu/asz
http://integritas.asz.hu/index.php?page=hirek&id=163
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8. Integritásirányítási rendszer bevezetése a központi közigazgatásban 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati, 
nemzetközi 
szervezet 

Minisztérumok 
Kormányhivatalok 
Egyéb államigazgatási szervek 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés, 
egyetem 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

A vállalás fő célja A közigazgatás integritásának erősítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy integritásirányítási rendszert 
vezet be a központi közigazgatásban. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

  X 

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  A szervezeti integritás szintjének növekedése 

Az eredmények leírása Az államigazgatási szervek integritásirányítási 
rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 
rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet 2013. 
március 27-én lépett hatályba. A rendelethez 
kapcsolódóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
megkezdődött az integritás tanácsadók képzése, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pedig 
módszertani útmutató kiadásával, valamint szakmai 
továbbképzésekkel segíti munkájukat.  

Következő lépések  Az integritásirányítási rendszer működésének 
továbbfejlesztése 

További információk 

 A jogszabály elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300050.KOR 

 

9. Bejelentővédelmi intézményrendszer létrehozása 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300050.KOR
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A vállalás fő célja A bejelentők védelmét szolgáló intézményrendszer 
kiépítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy megteremti a bejelentők 
védelmének intézményrendszerét. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

  X 

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  A bejelentők megbecsültségének növelése 

Az eredmények leírása  A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
előterjesztésében az Országgyűlés 2013 őszén elfogadta a 
panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. 
évi CLXV. törvényt. A törvény szabályozza a panaszok és a 
közérdekű bejelentések intézésre vonatkozó eljárást, 
garanciális követelményeket támaszt a munkáltatói 
bejelentési rendszerekkel szemben, valamint bevezeti a 
bejelentővédelmi ügyvéd jogintézményét. A törvény 
alapján a bejelentések kezelésének vizsgálatával is 
kibővült az alapvető jogok biztosának hatásköre, valamint 
2014. január 1-től megkezdte működését a közérdekű 
bejelentések védett elektronikus rendszere, amely a 
biztos hivatalán keresztül elektronikus és anonimizált 
bejelentési lehetőséget biztosít.    

Következő lépések  A közérdekű bejelentések védett elektronikus 
rendszerének továbbfejlesztése.  

További információk 

 A honlap elérhetősége: https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa  

 

10. Érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás szabályozása  

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati  
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

  

A vállalás fő célja Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás 
átláthatóbbá tétele 

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy meghatározza az állami 
szervek érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartására 
vonatkozó szabályokat. 

https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa
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Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  Az állami szervek tudatosabbá válása az 
érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás 
vonatkozásában.  

Az eredmények leírása  Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás szabályait 
az államigazgatási szervek integritásirányítási 
rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 
rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet 
tartalmazza, amely 2013. március 27-én lépett hatályba.  

Következő lépések  A kapcsolattartásra vonatkozó szabályok betartásának 
ellenőrzése 

További információk 

 A jogszabály elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300050.KOR 

 

11. Az előzetes hatásvizsgálat kibővítése a korrupciós kockázatok elemzésével  

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati  
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

 Korrupciós Kockázatok Vizsgálata Munkacsoport 

A vállalás fő célja Korrupciós kockázatelemzés fejlesztése 

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy biztosítja a Kormány által 
megtárgyalandó előterjesztések, valamint a miniszteri 
rendeletek tervezetei korrupciós kockázatainak – az 
előzetes hatásvizsgálat keretében történő – döntést 
megelőző elemzését. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

    X  

Várt eredmények  A korrupciós kockázatok tudatosítása, illetve kockázatok 
csökkentésének beépülése a kormányzati 
döntéshozatalba.  

Az eredmények leírása  A hatásvizsgálati lap korrupciós kockázatok vizsgálatára 
vonatkozó részének szakmai tervezete elkészült, azonban 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300050.KOR
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a hatásvizsgálat módszertanának koncepcionális 
újragondolása miatt alkalmazására csak később kerülhet 
sor. 

Következő lépések  A kiegészített hatásvizsgálati lap alkalmazása.  

További információk 

  

 

12. Hivatásetikai Kódexek készítése 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Minisztériumok 
Kormányhivatalok 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

Magyar Kormánytisztviselői Kar 
Magyar Rendvédelmi Kar 
civil munkacsoport 

A vállalás fő célja A közigazgatás integritásának erősítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy a kormányzattól független 
hivatásrendi köztestületek által elfogadott Hivatásetikai 
Kódexeket készít a kormánytisztviselői és a rendvédelmi 
állomány számára. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

  X 

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  A kormánytisztviselők és a rendvédelmi állomány 
értéktudatosabb munkavégzése 

Az eredmények leírása  A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 
elkészített Zöld Könyv alapján a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése 2013. június 
21-én, a Magyar Rendvédelmi Kamara Közgyűlése pedig 
2013. május 28-án fogadta el saját hivatásetikai kódexét. 
Az MKK kódexe a Kar honlapján 2013 júniusa óta 
elérhető, szeptember 1-étől pedig már hatályba is lépett. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kormánytisztviselői 
Hivatásetikai Kódex rendelkezéseinek megismertetése 
érdekében rendszeres képzéseket szervez.  

Következő lépések  A kódexekkel kapcsolatos ismeretterjesztés és 
tájékoztatás 

További információk 

 Mindkét kódex elérhetősége: http://korrupciomegelozes.kormany.hu/etikai-kodexek2  

 
 

http://korrupciomegelozes.kormany.hu/etikai-kodexek2
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13. Integritás, korrupciómegelőzés és etika témájú képzések biztosítása 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati,  
állami, 
nemzetközi 
szervezet 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
Magyar Államkincstár 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal  
Állami Számvevőszék 

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés, 
egyetem 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Magyar Kormánytisztviselői Kar 
Transparency International  
Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) 
 

A vállalás fő célja Társadalmi tudatformálás 

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy integritás, 
korrupciómegelőzés és etika témájú képzéseket biztosít az 
állami szervek tisztviselői számára. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények A képzések hozzájárulása a szervezeti kultúra 
átalakításához.  

Az eredmények leírása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával több, az 
állami szervek tisztviselőit célzó képzési program is 
megvalósul: 
A 2013 februárjában indult integritás tanácsadó 
szakirányú továbbképzés keretében 2014 májusáig 
mintegy 120 integritás tanácsadó szakembert képeztek ki 
a közigazgatás számára. 
2013 nyarán kidolgozásra és – a Magyar Államkincstár, 
valamint a civil szervezetek képviselőinek bevonásával – 
kipróbálásra került az újszerű képzés módszertana, és 
lezajlott a trénerek kiválasztása, valamint felkészítése is. 
2013 szeptemberétől elkezdődött a kormánytisztviselők 
és vezetők részvételével zajló közszolgálati etika és 
integritás, illetve integritásmenedzsment tréningsorozat. 
A 2014 májusáig tartó tréningeken 8375 munkatárs és 
751 vezető beosztású kormánytisztviselő vett részt. 
A fentieken kívül az NKE szervezésében, a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar és a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal együttműködésével 2013 júliusában 
megkezdődött a kormánytisztviselők felkészítése a 
Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex 2013. 
szeptember 1-i hatálybalépésére. A kormánytisztviselők 
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hivatásetikai képzése egy egész napos, hatórás minősített 
továbbképzés és egy e-learning képzés keretében valósult 
meg. 
Az integritás, korrupciómegelőzés és etika témájú 
képzések beépültek az NKE alap, mester és PhD 
képzéseibe, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsga 
anyagába, így hosszú távon több tízezer ember 
részesülhet e képzésekben.  

Következő lépések  A tananyagok folyamatos továbbfejlesztése 

További információk 

Összefoglaló a képzésekről: http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kepzesek  
A tréningek elérhető anyagai: http://korrupciomegelozes.kormany.hu/integritas-treningek-
anyagai  

 
14. Információszabadsággal kapcsolatos képzési elemek biztosítása az állami szervek 

képzési rendszerében  

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés, 
egyetem 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

A vállalás fő célja A közigazgatás integritásának erősítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy az állami szervek képzési 
rendszerein belül a közérdekű adatok önálló, proaktív 
közzétételében is egyértelmű támpontot nyújtó, 
információszabadsággal kapcsolatos képzési elemeket 
biztosít az államigazgatási, az önkormányzati és az 
igazságszolgáltatási munkatársak számára. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

X   

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

  X    

Várt eredmények  A közérdekű adatok közzétételének minősége javul 

Az eredmények leírása  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság szakértőinek 
közreműködésével előkészítette a tananyag tervezetét, a 
képzések megtartása későbbiek folyamán várható.  

Következő lépések  A képzések megszervezése  

További információk 

  

 

http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kepzesek
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/integritas-treningek-anyagai
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/integritas-treningek-anyagai
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15. Tájékoztató kampány indítása 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) 
Civil szervezetek 

A vállalás fő célja Az állampolgárok és civil szervezetek tájékoztatása, 
érzékenyítése  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy hiteles, átlátható, 
költséghatékony, állampolgárok és a civil szervezetek 
bevonására építő, célcsoportonként differenciált 
tájékoztató kampányt indít a társadalom tagjai 
korrupciós jelenségekkel, és az azokkal szemben 
alkalmazható magatartásformákkal és ellenlépésekkel 
kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának növelése 
érdekében. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

 X  

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

  X    

Várt eredmények  A korrupcióval szembeni társadalmi attitűd változása 

Az eredmények leírása  A korrupció elleni kormányzati intézkedések 
bemutatására 2013. március 1-jén honlap 
(http://korrupciomegelozes.kormany.hu) indult, amelyet 
nem sokra rá angol nyelvű változat 
(http://corruptionprevention.gov.hu) követett. A 
tájékoztató kampány keretében a KIM és az NKE szakértői 
rendszeresen szerveztek konferenciákat, illetve tartottak 
előadásokat. (2013. március 19-én az OECD-vel közösen, 
amelyre a civil szervezetek képviselői is meghívást 
kaptak.) A sajtókampány előkészítése megkezdődött, 
annak koncepciója a civil szervezetek bevonásával 
megvitatásra került, indítása – a szükséges közbeszerzési 
eljárás lefolytatása miatt – 2015-ben várható.  

Következő lépések  A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

További információk 

 Részletes információ a rendezvényekről: 
 http://korrupciomegelozes.kormany.hu/rendezvenyek  

 
 

http://korrupciomegelozes.kormany.hu/
http://corruptionprevention.gov.hu/
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/rendezvenyek
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16. Korrupciómegelőzés megjelenítése az iskolai oktatásban és nevelésben 

Végrehajtásért felelős szervezet  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

A végrehajtásba 
bevont egyéb 
szervezet 

Kormányzati Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
  

  Civil szervezet, 
magánszemély, 
munkacsoport, 
többoldalú 
együttműködés 

  

A vállalás fő célja A korrupcióval szembeni társadalmi magatartás 
formálása  

A vállalás leírása Magyarország vállalja, hogy gondoskodik a korrupciós 
jelenségekkel, és az azokkal szemben alkalmazható 
magatartásformákkal és ellenlépésekkel kapcsolatos 
értékeknek és ismereteinek az iskolai oktatásban és 
nevelésben való megjelenítéséről, ideértve az e tárgyú 
iskolai tankönyvek tartalmának felülvizsgálatát és 
antikorrupciós ismeretekkel való kiegészítését. 

Jelentősége Átláthatóság és 
információhoz 
való hozzájutás 

Társadalmi 
részvétel 

Nyilvános 
elszámoltathatóság 

 X  

Teljesítés szintje Nem 
kezdődött el 

Korlátozott Jelentős Teljesített 

      X 

Várt eredmények  A korrupcióval szembeni társadalmi magatartás 
megváltozása, társadalmi tudatformálás 

Az eredmények leírása  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet – összhangban a 
Nemzeti Alaptantervvel – az 5-8, valamint a 11-12. 
évfolyam etika oktatásának keretében tartalmazza a 
korrupció társadalmi jelenségének ismeretével, valamint 
az ellene való fellépéssel kapcsolatos követelményeket. 
Az új követelmények alapján az oktatás 2013. szeptember 
1-jén indult meg.   

Következő lépések  Az érintett tanárok részére tapasztalatcsere, 
továbbképzés szervezése.  

További információk 

 A jogszabály elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.EMM  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.EMM

