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AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM 2018. ÉVI 

INTEGRITÁSJELENTÉSE 
 

 

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 3. § (2) bekezdése értelmében az éves korrupció-megelőzési intézkedési terv 

végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének a tárgyévet követő év 

február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a 

rendészetért felelős miniszter számára. 

 

A fenti jogszabályhely alapján az Agrárminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a 2018. 

évben végrehajtott korrupcióellenes és integritási tevékenységét jelen nyilvános jelentésben 

mutatja be. 

 

Integritás tanácsadó kijelölése 

 

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az államigazgatási szervek 

hivatali szervezetének vezetője az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való 

támogatására integritás tanácsadót jelöl ki. A minisztérium rendelkezik kijelölt integritás 

tanácsadóval. 

 

Integritás helyzete 

 

2018. szeptemberében kiadásra került az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2018. (IX.10.) AM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ). 

 

Az új SZMSZ kulcsfontosságú változást hozott az integritás szerepének erősítésében. A 

korábbi gyakorlattól eltérően az integritás tanácsadó az új SZMSZ hatályba lépését 
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követően tevékenységéről kizárólag a közigazgatási államtitkár részére tartozik beszámolni. 

Ezzel az intézkedéssel a minisztérium formálisan is szeretné kihangsúlyozni a 

korrupcióellenes, integritás alapú szervezeti kultúra fontosságát. 

 

Belső eljárásrend kialakítása 

 

A minisztérium rendelkezik a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott 

eljárásrenddel, amelynek szabályai a korrupciós és integritási kockázatokra vonatkozó 

bejelentések egységes kezelésének részletes szabályairól, továbbá az integritás tanácsadó 

tevékenységről szóló 1/B/2014. (VIII. 18.) FM KÁT utasításban rögzítettek. 

 

Az utasításban foglaltaknak megfelelően tárcánk lehetővé teszi a bejelentések személyesen, 

postai, valamint elektronikus úton történő megtételét. Az elektronikus bejelentések 

fogadására létrehoztuk az integritas@am.gov.hu email fiókot. 

 

A minisztérium jelenleg hatályos integritás szabályzata az eltelt idő és az időközben 

bekövetkezett jogszabályi változások miatt felülvizsgálatra szorult, továbbá az évek során 

felhalmozódott, sikeresnek bizonyult tapasztalatok bedolgozása is szükségessé vált. Az új 

integritás szabályzat-tervezet 2018. év végére elkészült. A belső egyeztetést követően 

megjelenése 2019. első negyedévében várható. 

 

Külső kapcsolattartás 

 

A korrupcióellenességgel és integritással foglalkozó szervezetekkel, az Állami 

Számvevőszékkel és a Nemzeti Védelmi Szolgálattal 2018-ban is folyamatos volt a 

kapcsolattartás. 

 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat által kezdeményezett integritással kapcsolatos módszertani 

útmutató módosításában a tárca aktív szerepet vállalt. 

 

Az Agrárminisztérium részt vett az Állami Számvevőszék 2018. évi integritás felmérésében 

is. Az önkéntességen alapuló felmérés sikerességének növelése érdekében a tárca körlevél 

formájában szorgalmazta a háttérintézmények vezetőinek részvételét a felmérésben, ezáltal 

segítve az Állami Számvevőszék törekvését az integritás alapú szervezeti kultúra erősítésére. 
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Nemzeti Korrupcióellenes Program 

 

A Nemzeti Korrupcióellenes Program (2015-2018) végrehajtási időtartama befejeződött. A 

program megvalósításáról a minisztérium jelentést készített, mely 2018. október 1-én 

megküldésre került a belügyminiszter részére. 

 

Munkatársak továbbképzése 

 

A tárca évek óta támogatja, hogy a munkatársai részt vehessenek olyan képzéseken, ahol 

lehetőségük van megismerni az integritás alapú felfogást és a korrupciómegelőzést. 

 

A minisztérium munkatársai közül a 2018. évben összesen 111 fő vett részt a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem által szervezett alábbi kurzusokon: 

- Az adatvédelem, információszabadság és az integritás összefüggései 

- Integritás a közszolgálatban: etika és belső kontrollrendszer 

- Integritás-alapismeretek 

- Integritásmenedzsment 

 

Továbbá 1 fő sikeresen befejezte tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Integritás 

Tanácsadó Szakirányú Továbbképzési Szakon. 

 

 

Budapest,  

 

 

 

 

 Dr. Tomasitz István 
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