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Akcióterv 

 

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés  

keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól 

 

 

I. A nyílt kormányzás jelentősége Magyarországon 

 

 

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, a 

továbbiakban: OGP) nemzetközi kezdeményezésben fennálló tagsága határozott előrelépést 

jelent a nyílt kormányzat és a megismerhető, átlátható közigazgatás irányába. Az OGP célja 

olyan hatékony, transzparens és ellenőrizhető kormányzás megvalósítása, amely épít az 

állampolgárok és a civil szervezetek aktív együttműködésére. A Kormány határozott célja, 

hogy a szélesebb társadalmi részvétel megteremtésével fejlessze az állam és a helyi 

önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokat és csökkentse a bürokráciát. Az akciótervben 

rögzített vállalások olyan kötelezettségek teljesítését irányozzák elő, amelyek megvalósítása 

egyszerre támogatja a közszolgáltatások és az átláthatóság fejlesztését, valamint a közpénzek 

hatékonyabb felhasználását.  

Az OGP kihívásokat szem előtt tartva az akciótervben rögzített kötelezettségvállalások az 

integráns működés feltételeinek olyan irányú továbbfejlesztését teszik lehetővé, amelyek a 

közigazgatás központi és helyi szintjén is képesek az átláthatóság elvét biztosítani, illetve 

garanciát jelentenek a közpénzek ésszerű és jogszerű felhasználására. 

 

 

II. Eddig elért eredmények a nyílt kormányzás területén 

 

Magyarország Kormánya 2012 júliusában döntött az együttműködésben való részvételről a 

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) 

elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez való csatlakozásáról szóló 1227/2012. (VII. 6.) 

Korm. határozat [a továbbiakban: 1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozat] elfogadásával. Ennek 

alapján Magyarország – csatlakozási szándéknyilatkozatának benyújtásával – a Nyílt 

Kormányzati Együttműködés kezdeményezés részese lett. 

 

Magyarországnak 2013 márciusáig kellett elkészítenie az első akciótervét, ennek érdekében a 

Kormány 2013 februárjában elfogadta a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés 

(Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő 

vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról szóló 1080/2013. (II. 25.) Korm. határozatot (a 

továbbiakban: első OGP akcióterv). Az első OGP akcióterv összesen 16 vállalást tartalmazott, 

amelyek nagymértékben ráépültek a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a 

Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) 

Korm. határozat mellékletét képező, „A Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programja 2012-

2014” elnevezésű stratégiai dokumentumban (a továbbiakban:  első korrupció-megelőzési 

program) megfogalmazott célkitűzésekre: az első OGP akcióterv vállalásai is elsősorban a 

közszolgáltatások fejlesztését, a közpénzek hatékonyabb felhasználását és az integritás 

fejlesztését célozták meg. Fontos szempont volt a vállalások meghatározásánál a reális célok 

kitűzése és a pénzügyi források megteremtése.  
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Az első akcióterv elfogadását követően, a nyílt kormányzás elvének érvényre juttatását segítő 

intézkedések és eredmények közül a következők emelhetők ki:  

- Elkészült az állami szerveknél érvényesítendő etikai követelményeket összefoglaló Zöld 

Könyv, ezt követően a hivatásrendi köztestületek, a Magyar Kormánytisztviselői Kar és 

a Magyar Rendvédelmi Kar elfogadták hivatásetikai kódexeiket. 

- Javult a költségvetési adatok nyilvánossága és a közbeszerzési adatok kereshetősége. 

- Megtörtént a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 

törvény elfogadása. 

- Megkezdődött az integritásirányítási rendszer kiépítése, ennek egyik első lépése volt az 

államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

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

(II. 25.) Korm. rendelet] elfogadása, amely az integritás tanácsadók működésének 

alapvető szabályait tartalmazza. A jogszabályi feltételeknek való megfelelés és annak 

érdekében, hogy felkészült integritás tanácsadók kezdhessék meg a munkájukat, 

integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

szervezésében, amelynek jelenleg a harmadik évfolyama kezdte meg tanulmányait. 

- A 2014 májusáig tartó egynapos antikorrupció és integritás témájú tréningeken 8375 

munkatárs, a két és fél napos integritásmenedzsment képzésen pedig 751 vezető 

beosztású kormánytisztviselő vett részt. 

- Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) által 2009-ben indított Integritás 

Felméréshez 2014-ben már több mint 1500 állami szerv csatlakozott. A felmérésről 

készült jelentés alapján kimondható, hogy a felméréshez való csatlakozás egyértelmű 

bizonyítéka az adott szerv integritás iránti elkötelezettségének.  Fontos továbbá, hogy a 

korrupciós kockázatok vizsgálatát az ÁSZ ellenőrzéseibe beépítette. Az ÁSZ az elmúlt 

években lefolytatott ellenőrzései során – különösen az önkormányzatokat érintően – 

felmérte az integritás szemlélet érvényesülésének tapasztalatait, illetve megkezdte az 

átláthatósághoz és elszámoltathatósághoz kapcsolódó alapelvek kidolgozását, ezek 

révén is kiemelt szerepet vállalva a közszféra integritásának erősítésében. 

- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

39. § (2) bekezdése a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati 

feladatok összehangolásának felelőseként a belügyminisztert jelöli ki, aki irányítási 

jogot gyakorol az e feladatok ellátásában közreműködő szerv, a Nemzeti Védelmi 

Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) felett. Az NVSZ keretei között 2014. október 1-jével 

kezdte meg működését a Korrupciómegelőzési Főosztály, amelynek alapvető célja 

Magyarország korrupciós helyzetének és az állami szervek integritásának javítása. 

Ennek érdekében stratégiai tervező, módszertani támogató, elemző-értékelő, 

koordinációs tevékenységet fejt ki, részt vesz az integritásirányítási rendszer 

fejlesztésében, tájékoztató és köztudatformáló intézkedéseket készít elő és 

közreműködik a nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek ellátásában. 

Mindezen feladatainak végrehajtása során a Főosztály folyamatos és aktív 

együttműködésre törekszik az állami szervekkel és a civil szervezetekkel egyaránt.  

- A közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 

1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat 6. pontja felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, 

hogy a belügyminiszter bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket egy, a 

közadatok újrahasznosítását támogató nemzeti közadatportál létrehozására 2016. 

március 31-i határidővel. E feladat teljesítése hozzájárul a kormányzati információkhoz 

való hozzáférés erősítéséhez, a nyers adatok újrahasznosításának lehetővé tételéhez. 
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Az első OGP akcióterv önértékeléséhez fűzött civil észrevételek, illetve az OGP Független 

Értékelési Mechanizmus (Independent Reporting Mechanism, a továbbiakban: IRM) által 

kiadott előrehaladási jelentés szerint a Kormány a 16 vállalásából tízet teljesített, a többi 

esetében további intézkedésekre van szükség. 

 

Az első OGP akciótervvel összefüggésben észrevételként fogalmazódott meg, hogy a nyílt 

kormányzás elvét szűkítően, antikorrupciós intézkedésekként értelmezi. 

 

Az IRM ezért felhívta a figyelmet arra, hogy a nyílt kormányzás tágabb fogalom, mint az 

antikorrupció, ezért a kormányzati antikorrupciós stratégiai dokumentumokban foglalt 

intézkedések önmagukban nem elegendőek.  

 

Tervezett vállalásaink így elsősorban az előrehaladási jelentés, illetve a civil szervezetek 

javaslatai közül azokat tartalmazzák, amelyek továbbvitele, bevezetése indokolt, és amelyek a 

Kormány által elfogadott Nemzeti Korrupcióellenes Program [„A Kormány 1336/2015. (V. 27.) 

Korm. határozata a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 

2015–2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról”, a továbbiakban: NKP] által kijelölt 

célkitűzésekhez illeszkednek, ám az abban foglalt intézkedések hatókörén kívül esnek. Az NKP 

középtávú stratégia (célkitűzéseit a 2015. és 2018. közötti időtávra határozta meg), amely 

fontos feladatának tekinti a korrupció elleni küzdelemben illetékes szervek személyi és tárgyi 

erőforrásainak megerősítését, emellett a 2015-2016. évi cselekvési időszakra előírt 

intézkedésektől a Kormány a közigazgatási korrupciós jelenségek visszaszorításán túl a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok átláthatóságának, az üzleti élet, továbbá a civil 

szervezetek tisztább működésének az erősödését is várja. Mindezek mellett az intézkedések 

célja a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóbbá tétele, a hatósági eljárások fejlesztése, az 

oktatás és képzés kiterjesztése, valamint a szemléletformálás. Az NKP tehát az első korrupció-

megelőzési program folytatásaként kívánja az államigazgatási szervek, illetve az üzleti szektor 

korrupcióellenes törekvéseit erősíteni. 

 

A Nyílt Kormányzati Nyilatkozatban szereplő alapelvek és célok gyakorlati megvalósítása 

érdekében történő középtávú kormányzati cselekvést tehát az NKP alapvetően határozza meg, 

ezt kiegészítve azonban a második OGP akciótervben törekszünk új és innovatív, az 

információtechnológia vívmányait a közösség szolgálatába állító vállalás-javaslatokat is 

megfogalmazni.  

 

Hasonlóan az NKP-hoz, a második OGP akcióterv tervezése, végrehajtása és a 

megvalósulásának nyomon követése során is kiemelten fontos a civil szervezetekkel való aktív 

együttműködés, amelynek érdekében az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztálya rendszeresen 

tanácskozó fórumot tervez elindítani. 

 

 

III.  A második akcióterv kidolgozásának folyamata 

 

A második OGP akcióterv kidolgozásának folyamata 2014. december 22-én kezdődött a 

tervezés ütemtervének közzétételével.
1
 Az előkészítés első lépéseként 2015. január 12-én a 

NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztálya a Belügyminisztériummal együttműködve egyeztetést 

tartott állami szervek, civil szervezetek és szakértők részvételével, amelynek témája az első 

akcióterv önértékeléséhez fűzött civil észrevételek áttekintése volt a vállalásokkal kapcsolatban 

                                                           
1
 Az ütemezés a későbbiek során módosult, ami a http://korrupciomegelozes.kormany.hu / oldalon elérhető. 
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fennmaradó feladatok beazonosítása érdekében. Az egyeztetés eredményeként egy civil 

szervezettől több vállalásra is javaslat érkezett. 

Az NVSZ ezt követően – a fenti észrevételek, valamint az OGP Magyarországra vonatkozó 

előrehaladási jelentésében foglaltak figyelembe vételével – vállalás-javaslatokat fogalmazott 

meg a második OGP akciótervhez. A javaslatok az OGP Support Unit által kidolgozott és 

útmutató formájában online elérhetővé tett sablon felhasználásával, az abban foglalt 

követelmények (tömör, közérthető nyelvezet) betartásával készültek. A vállalás-javaslatokat 

2015. március 9-én elektronikus úton első körös, előzetes egyeztetés céljából eljuttattuk a civil 

szervezetek és szakértők részére. Ennek során kértük a vállalás-javaslatokra vonatkozó 

észrevételeiket, újabb javaslataikat, valamint az egyes vállalásokban civil közreműködőként 

való részvételi szándékuk jelzését.  

A vállalás-javaslatokra a megkeresett szervezetek, illetve szakértők közül öten tettek 

észrevételt, amelyeknek egy része beépítésre került a vállalás-javaslatokba, illetve új 

vállalásként megjelent a dokumentumban.  

A fennmaradó észrevételek legnagyobb része azért nem került átvezetésre a második OGP 

akcióterven, mert azokat az NKP lefedi.  

Az akcióterven át nem vezetett észrevételek harmadik csoportjába pedig azok a javaslatok 

tartoznak, amelyek már eleve szerepeltek a tervezett vállalások között, így átvezetésükre nem is 

volt szükség (ez utóbbi körben a szövegezés pontosítására került sor).  

 

A második OGP akcióterv NVSZ által előkészített tervezetének a közigazgatási egyeztetésével 

egyidejűleg széleskörű társadalmi egyeztetése vette kezdetét. Ennek során civil szervezetekkel 

és szakértőkkel személyes és elektronikus úton történő konzultációra került sor, valamint a 

tervezet a legszélesebb nyilvánosság elérése érdekében az összkormányzati portálon, illetve a 

korrupciómegelőzési tematikus honlapon is megjelent véleményezésre.  

 

 

 

IV.  Magyarország vállalásai 

 

 

1. A helyi önkormányzatok gyakorlatának hatékonyabbá tétele a nyilvánosság 

biztosításával és a közzététellel kapcsolatban 

 

A közfeladatot ellátó szervek által kezelt egyes közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

közzétételi kötelezettségére vonatkozó általános szabályokat az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 

tartalmazza. A szabályozás célja az információszabadság biztosítása, valamint a közérdekű és a 

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülésének 

elősegítése. 

Mindezek megvalósulása érdekében a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó 

ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, 

az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 

szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy 

kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény 

pontos és gyors tájékoztatását. Az Info tv. szerint a közfeladatokat ellátó szerv a törvényben 

meghatározott általános közzétételi listában szereplő adatokat köteles honlapján megjelentetni. 

Az Info tv. meghatározza továbbá a közzétételi kötelezettség nem-teljesítésének általános 

jogkövetkezményeit is, amelynek értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
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Hatóság (a továbbiakban: NAIH) kérelemre kivizsgálja a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bejelentett jogsérelmet.  

 

A helyi önkormányzatok, mint testületek, működésének törvényességi felügyeletét – az 

Alaptörvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) rendelkezései szerint – a Kormány a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalok közreműködésével látja el. E szervek ellenőrizhetik, és adott esetben 

szankcionálhatják az önkormányzat működése során észlelt problémákat, illetve az Mötv.-ben 

meghatározott keretek között egyes döntések pótlásáról is intézkedhetnek (Mötv. 132-142. §).  

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal 

kapcsolatos közzétételi kötelezettség jogi keretei adottak. Ugyanakkor szemléletbeli változás, 

megújulás szükséges annak érdekében, hogy a jogszabályokat az önkormányzatok ne azért 

tartsák be, mert ennek hiányában szankciókkal kell számolniuk, hanem elsősorban azért, mert 

felelősséggel tartoznak az állampolgárok közössége felé.    

 

Az önkormányzati döntések nyilvánosságának erősítése már az első OGP akcióterv vállalásai 

között is szerepelt, azonban a végrehajtásra vonatkozó önértékelési jelentés – összhangban az 

IRM értékeléssel – megállapította, hogy a vállalás csak részben teljesült, ezért indokolt a 

feladat pontosítása és annak továbbvitele a második OGP akciótervben. Emellett az 

előrehaladási jelentés azt is megállapította, hogy a törvényben meghatározott esetben az 

önkormányzatok ugyan tarthatnak zárt ülést, de vagyoni ügyekben ezt tágan értelmezik. A 

képviselő-testületi, valamint a bizottsági nyílt ülések írásos előterjesztései az ülések előtt és 

után archív formában számos esetben nem érhetők el, ami akadályozza a választópolgárokat a 

döntések hátterének a megismerésében.  

 

Indokolt tehát az érdemi nyilvánosságra vonatkozó követelmények és vonatkozó szabályok 

módszertani útmutatóban történő összefoglalása és az útmutató széles körben való terjesztése.  

A módszertani útmutató célja az Info tv.-ben foglalt szabályok részletesebb, gyakorlatközpontú 

kibontása, értelmezése és támpontok nyújtása a jogalkalmazó önkormányzatok számára, 

beleértve a közzététel megvalósításának módjaira vonatkozó, az Info tv. 33. § (3) bekezdésében 

biztosított lehetőségek kiaknázásának ösztönzését, célzottan a szűkös erőforrásokkal 

rendelkező önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal. A módszertani útmutatónak 

továbbá szükséges közzétételi mintákat is tartalmaznia, illetve iránymutatást adnia a közzététel 

idejére (kitérve pl. a napirend előzetes közzétételének kötelezettségére) és formátumára 

vonatkozóan. 

 

A módszertani útmutató bemutatására, alkalmazásának támogatására műhelymunkák kerülnek 

megrendezésre úgy, hogy biztosított legyen valamennyi érdeklődő önkormányzat számára a 

részvétel lehetősége. Ennek érdekében országos szinten legalább hét, régiónként (Észak-

Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-

Dunántúl, Dél-Dunántúl) minimum egy műhelymunkát kell szervezni. A műhelymunka célja a 

közzétételi kötelezettség teljesítésének támogatásán túl a szemléletváltás támogatása, valamint 

a jó gyakorlatok feltárása és megosztása.  

 

A módszertani útmutató kidolgozása és széleskörű alkalmazása által a közzétételi kötelezettség 

tartalma egyértelműbbé, a megfelelés pedig az önkormányzatok számára is könnyen nyomon 

követhetővé válik. A vállalás sikeres teljesítése hozzájárul a közszolgáltatások fejlesztéséhez, 

valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználásához is, emellett – különösen az önkormányzati 

döntés-előkészítéssel kapcsolatban jogszabály alapján előzetesen közzéteendő információk 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Alf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Alf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugat-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugat-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Dun%C3%A1nt%C3%BAl
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könnyű elérhetősége révén – erősíti a közfeladatot ellátó szervek átlátható és számon kérhető 

működését. 

 

 

2. A központi költségvetés és módosításai tervezetének, valamint a végrehajtott 

költségvetés grafikus bemutatásának fejlesztése 

 

A közpénzügyek átláthatóságának erősítése az átlátható kormányzás megteremtésének egyik 

kulcseleme. Ennek elérése érdekében az első akcióterv vállalásként fogalmazta meg a 

költségvetési adatok nyilvánosságának javítását. A vállalás szerint szükséges volt az 

állampolgárok közpénzügyekről való jobb tájékoztatása érdekében számszerű és grafikus 

módon is bemutatni 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.  

A vállalás teljesítése érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013 folyamán 

többször egyeztetett 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_merlegek honlapon elérhetővé tették. A 

honlapon az adatok szerkeszthető, számszerű, valamint grafikus formában is megjelennek.  

 

A fenti intézkedéseket az első akciótervre vonatkozó előrehaladási jelentés, és a civil 

észrevételek egyaránt fontos, érdemi előrelépésnek minősítették. Ezzel együtt ugyanakkor 

megfogalmazták azt is, hogy a költségvetési kiadások online adatbázisában szereplő adatok 

formátuma nehézkessé teszi a szakpolitikai elemzések elvégzését, az adatok naprakészsége 

nem biztosított, és azok grafikus megjelenítési színvonala sem elég közérthető. 

Éppen ezért célszerű az online hozzáférhető központi költségvetési adatok közérthetőségének 

javítása az adatok naprakészségének és a COFOG bontásnak való minél teljesebb 

megfelelésének biztosításával, valamint a grafikus megjelenítés színvonalasabbá tételével, 

megfelelve a nemzetközi standardoknak. 

 

A vállalás teljesítése elősegíti a közszolgáltatások fejlesztését az online közzétett költségvetési 

adatok felhasználhatóságának, közérthetőségének javításával, az ez által elérhető állampolgári 

tudatosságnövelés pedig közvetetten segíti elő a közpénzekkel való hatékonyabb gazdálkodást. 

 

 

3. Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás átláthatóbbá tétele a közszférában  

 

Az első akcióterv vállalásként fogalmazta meg az integritásirányítási rendszer fejlesztését, és 

ezen belül az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás szabályozását. 

Magyarország első, az érdekérvényesítést szabályozó törvénye a lobbitevékenységről szóló 

2006. évi XLIX. törvény volt. A szabályozás európai viszonylatban is előremutató volt, 

ugyanakkor hatálya kizárólag a professzionális lobbistákra terjedt ki. A törvény rendelkezéseit 

a megfelelő kontroll hiányában egyre kevésbé alkalmazták, míg végül a jogalkotó a terület új 

megközelítésen alapuló újraszabályozása mellett döntött.  

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 

(a továbbiakban: társadalmi egyeztetésről szóló törvény) a közvetlen egyeztetés bevezetésével 

új, a korábbinál szélesebb fórumot teremtett a döntés-előkészítésben való társadalmi részvételre 

[l. társadalmi egyeztetésről szóló törvény 7. § (1) bekezdés b) pont].  

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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A jogalkotáson kívüli érdekérvényesítés szabályozására 2013 márciusában lépett hatályba az 

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet. Ez hozta létre az integritásirányítási rendszert az 

államigazgatási szerveknél, valamint meghatározta az érdekérvényesítés szabályait az 

átláthatóság növelése és az integritásirányítási rendszer megerősítése céljából. Az új 

szabályozás az érdekérvényesítésre vonatkozó folyamatok átláthatóságának biztosítása 

érdekében az állami szervek számára előírja, hogy az érdekérvényesítők fogadásáról 

vezessenek nyilvántartást, illetve vezetői döntés alapján e találkozók harmadik személy 

(integritás tanácsadó) részvételéhez köthetők [l. 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. § (1)-(5) 

bekezdés].  

Bár ezek a szabályok mindenképp előrehaladást jelentenek, szükség van az érdekérvényesítő 

tevékenységgel kapcsolatos joghézagok kitöltésére, valamint az érdekérvényesítők fogadásának 

rendjére vonatkozó szabályok alkalmazásának támogatására. 

 

Az első akciótervre vonatkozó önértékelési jelentés alapján az érdekérvényesítőkkel való 

kapcsolattartás szabályozása korlátozott mértékben teljesült, így fontos a hatályos szabályoknak 

való megfelelést támogató praktikus és átfogó útmutató kidolgozása, ennek keretében az elmúlt 

két év jogalkalmazói tapasztalatainak összegyűjtése és a hatályos szabályozás gyakorlati 

működési nehézségeinek feldolgozása. Az útmutatót az érintett szervek alkalmazottjai számára 

elérhetővé kell tenni. 

 

 

4. Információszabadsággal kapcsolatos képzési elemek biztosítása a közigazgatási 

szervek továbbképzési rendszerében 

 

A vállalás szintén a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételét segíti elő, így jogi 

hátterében és célkitűzésében is az 1. és a 7. vállaláshoz illeszkedik. 

Az információszabadsággal kapcsolatos naprakész ismeretek megléte elengedhetetlen ahhoz, 

hogy a közfeladatot ellátó szervek hatékonyan tudják jogszabályi kötelezettségeiket teljesíteni.  

Ennek megfelelően az első akcióterv is vállalásként tartalmazta az információszabadsággal 

kapcsolatos képzési elemek kidolgozását. A vállalás teljesítése érdekében a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem a NAIH szakértőinek közreműködésével előkészítette a tananyag 

tervezetét. Azonban – amint azt az önértékelési jelentés és az előrehaladási jelentés is 

megállapította – annak alapján a képzések nem indultak meg, így a vállalás csak korlátozott 

mértékben teljesült, ezért  indokolt a továbbvitele.  

A vállalás teljesítése során célszerű a már elkészült tananyagok áttekintése és az időközben 

bekövetkezett jogszabály-változásokhoz igazítása (pl. a közadatok újrahasznosítása 

témakörében) a témában kiemelt szerepet vállaló civil szervezetek és szakértők bevonásával. 

Szükséges továbbá a kidolgozott tananyagot e-learning képzés formájában közszolgálati 

továbbképzési programként nyilvántartásba venni. Az e-learning képzés tananyaga a 

korrupciómegelőzési tematikus honlapon közzétételre kerül, így az nemcsak a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem által kínált továbbképzésekhez hozzáférő államigazgatási és 

önkormányzati szervek alkalmazottai számára lesz elérhető, de bárki számára hozzáférhetővé 

válik. 

 

Az információszabadsággal kapcsolatos képzési elemek állami szervek képzési rendszerébe 

történő beillesztése várhatóan növeli az információszabadsággal kapcsolatos tudatosságot és 

szabálykövetést az érintett szakemberek körében, valamint elősegíti a közérdekű adatok 

közzétételére vonatkozó követelmények teljesülését, ezáltal azok megismerhetőségét.  

 

 



 
 

8 
 

5. Ismeretterjesztés korrupciómegelőzés és integritás témában 

 

A korrupcióval szembeni hatékony fellépés csak akkor valósulhat meg, ha az állampolgárok és 

a szakemberek gondolkodásmódja is átalakul. Ehhez elengedhetetlen a korrupció jelenségére, a 

korrupciós kockázatokra, a korrupciós helyzetek kialakulásának elkerülésére vonatkozó 

információk átadása, a korrupciónak ellenálló szervezeti kultúra és állampolgári öntudat 

kialakítása, valamint a közszféra tiszta működésébe vetett bizalom megerősítése.  

Magyarország az OGP 2013. őszi, londoni csúcstalálkozóján kiegészítő vállalásként ígéretet 

tett arra, hogy a 2013-ban indult integritás tréningeket nyitottá teszi az érdeklődő 

állampolgárok és civil szervezetek számára, és e vállalását a második OGP akciótervbe is 

beépíti. 

2013 és 2014 folyamán több, külső szereplők részvételével zajló tréningre került sor. A 

jelenlegi vállalás a korábbi megerősítése, kibővítése azzal a céllal, hogy az új szemlélet az 

állampolgárok és az önkormányzatok között is minél inkább teret nyerjen. Az állampolgárok 

közigazgatási szervekbe és önkormányzatokba vetett bizalmának erősítése érdekében fontos, 

hogy mind az állampolgárok, mind az önkormányzatok megismerkedjenek a korrupció 

megelőzésének fontosságával és az integritásalapú szemlélettel. 

Ennek érdekében szükség van egyrészt az állampolgárok számára kidolgozott, 

korrupciómegelőzésről és integritásról szóló tréningcsomagra, amelyet aztán a további 

ingyenes felhasználást lehetővé tevő formában elérhetővé kell tenni. Szükség van másrészt egy 

olyan tréningcsomag kidolgozására is, amely az önkormányzatoknak szól, és amelyet körükben 

„mintatréningek” útján kell megismertetni (az országos lefedettség biztosítása érdekében 

legalább hét, régiónként minimum egy mintatréninget kell szervezni). A vállalás eredményes 

végrehajtásához hozzájárulhat a civil szervezetek bevonása az oktatói tevékenységbe, ami 

egyúttal teret biztosít a tapasztalatok megosztásához. 
 

 

6. A jogszabály- és stratégiatervezetek társadalmi egyeztetését támogató honlap 

létrehozása 
 

A jogszabályok előkészítése és a stratégiai tervezés tekintetében a társadalmi egyeztetés jogi 

keretei hazánkban biztosítottak. A társadalmi egyeztetésről szóló törvény, valamint a 

kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint 

ugyanis minden, a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetet és koncepciótervezetet 

általános egyeztetés keretében elérhetővé kell tenni úgy, hogy főszabály szerint a kormányzati 

szervekkel való egyeztetésre bocsátás során megállapított határidővel megegyező idő álljon 

rendelkezésre a véleményezéshez. 

Az előírt határidőnek való megfelelés azonban a gyakorlatban nem minden esetben valósul 

meg, továbbá a véleményezésre bocsátás elektronikus platformjaként működő kormányzati 

portálon a tervezetek ugyan megismerhetők, de az azokkal kapcsolatos vélemények már nem, 

illetve a társadalmi észrevételeket értékelő összefoglalók célzott elérhetőségét biztosító link is 

hiányzik, ez pedig megnehezíti azok elérhetőségét és kereshetőségét. 

 

A társadalmi egyeztetést felhasználóbarát módon szolgáló elektronikus platform létrehozása a 

hatályos szabályoknak való jobb megfelelést biztosítja, ezáltal emeli a véleményezendő 

tervezeteket előkészítő minisztériumok munkájának színvonalát, az állampolgárok proaktív 

bevonásával pedig a velük való kapcsolattartást hatékonyabbá teszi.  

A kialakítandó honlap részletes és közérthető általános tájékoztatót tartalmazna a társadalmi 

egyeztetésre vonatkozó előírásokról és a konzultáció menetéről, a beérkezett javaslatok 

életútjáról; ezen túlmenően pedig az egyes konkrét tervezetek kapcsán jelezné a feltöltés 
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időpontját és a társadalmi egyeztetés megjelölt határidejét, valamint jól áttekinthető formában 

és könnyen kereshetően elérhetővé tenné az észrevételekről készült összefoglalókat. Az állam 

szolgáltató jellegének erősítése érdekében a honlap kiegészülne egy olyan funkcióval is, amely 

lehetővé teszi, hogy a regisztrált állampolgárok megjelölhessenek bizonyos őket érdeklő 

szakterületeket (pl. egészségügy, vidékfejlesztés, rendészet), a rendszer ezt követően pedig 

automatikus e-mailes üzenetet küldene, amennyiben az adott témában jogszabály- vagy 

stratégiatervezet, illetve összefoglaló került közzétételre a honlapon.  

 

A vállalt fejlesztés tervezése során figyelemmel kell lenni a bevezetés tapasztalatain nyugvó 

további fejlesztési lehetőségek (pl. az interaktivitást szolgáló megoldások, nyílt szabványok 

alkalmazása stb.) beépíthetőségének biztosítására. 

 

 

7. Az önkormányzati képviselő-testületi ülési jegyzőkönyvek, döntések 

kereshetőségének javítása 

 

A vállalás kapcsolódik az 1. javaslathoz, mivel célja a közérdekű és közérdekből nyilvános 

adatok megismerhetőségének erősítése összhangban az Info tv. elveivel.  

 

Az önkormányzati döntések kereshetőségének javítása már az első OGP akcióterv vállalásai 

között is szerepelt, azonban az önértékelési jelentés megállapította, hogy a vállalás csak 

korlátozott mértékben teljesült. A Magyarországra vonatkozó előrehaladási jelentés szerint sem 

felel meg a magyarországi önkormányzatok nagy többsége a közzététel kötelezettségének, a 

közzétett információk pedig gyakran rossz minőségűek és – adatformátumuk miatt – 

informatikai eszközökkel nem kereshetőek. Éppen ezért az 1. javaslatban megfogalmazott 

módszertani útmutató mellett és a hatékony fejlesztések előkészítéséhez szükséges időre és 

tapasztalatra figyelemmel indokolt egy kísérleti projektet indítani a hatékony és 

felhasználóbarát informatikai fejlesztési lehetőségek feltárása érdekében. 

A kísérleti projekt célja a nemzetközi szinten már bevált nyílt forráskódú, a jogi és 

közigazgatási dokumentumok gépi feldolgozására kifejlesztett szoftver alkalmazásának 

vizsgálata (az „Akoma Ntoso”, nyugat-afrikai akan nyelven „összekapcsolt szívek” 

elnevezéssel ismertté vált szoftver a különböző felületekről elérhető információkat könnyen 

feldolgozható xml formátumú állományokká alakítja át). 

A kísérleti projekt első szakaszában a szoftverre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek 

összegyűjtése történik, majd következik a hazai széles körű alkalmazás lehetőségének és 

feltételeinek felmérése, végül a tapasztalatok összegzése. A pilotprojektben való önkéntes 

részvételt valamennyi érdeklődő önkormányzat és állami szerv számára lehetővé kell tenni. 

Amennyiben a kísérleti projekt első szakasza pozitív eredményt hoz, úgy a projekt második 

szakaszában vizsgálandó, hogy a szoftver alkalmazható-e az állami nyilvántartások (pl. 

Nemzeti Jogszabálytár) működésének javítása során. A Nemzeti Jogszabálytáron belül például 

zárt rendszerű informatikai felület szolgál a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletét gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: 

kormányhivatalok) közötti adatáramlás és a kétirányú kommunikáció megkönnyítésére és 

hatékonyabbá tételére.  
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8. A rendőri szervek könnyebb elérhetőségét és az állampolgárokkal való jobb 

kapcsolattartását elősegítő mobiltelefonos alkalmazás kifejlesztése 

 
 

Az okostelefonok terjedésével egyre több közszolgáltatást nyújtó szerv fejleszt ki felhasználók 

számára könnyű hozzáférést és gyors tájékoztatást nyújtó mobiltelefonos alkalmazást. A 

modern technika alkalmazásával a Rendőrség is nagymértében javíthatja az állampolgárokkal 

való kapcsolatát, különösen a bűncselekmények kapcsán leginkább veszélyeztetett fiatalabb 

korosztály körében. A mobiltelefonos alkalmazás (pl. „rendőraközelben”) segítségével a GPS 

koordináták alapján könnyen megtalálható a legközelebbi rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti 

megbízotti iroda és annak elérhetősége, továbbá praktikus információk lesznek elérhetők a 

bűncselekmények tanúi, sértettjei számára a megfelelő menüstruktúra kialakításával (pl. 

„ellopták a pénztárcámat”; „ellopták az autómat” menüpontok alatt a felhasználó tájékoztatást 

kaphat a megtenni szükséges lépésekről, de pl. bűncselekmény észlelése esetén az 

elkövetőknek fényképen vagy videón való egyidejű rögzítésével, majd a felvételeknek 

rendőrséggel való azonnali megosztásával akár a felderítés hatékonysága is előmozdítható).  

Összességében a kifejleszteni tervezett alkalmazás elősegíti az állampolgárok jobb 

kapcsolattartását a szolgáltató rendőrséggel. 

 

 

Függelék 

 

Magyarország vállalásai  

a közös OGP formanyomtatvány szerinti szerkezetben 

 

 

1. Helyi önkormányzatok nyilvánosság biztosításával és közzététellel kapcsolatos 

gyakorlatának hatékonyabbá tétele 

Vezető kivitelező szervezet Nemzeti Védelmi Szolgálat   

Felelős személy a kivitelező 

ügynökségtől 

 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Miniszterelnökség 

Igazságügyi Minisztérium 

Állami Számvevőszék 

Belügyminisztérium 

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

Korrupciókutató Központ Budapest 

eDemokrácia Műhely Egyesület 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége        

Jelenlegi helyzet Az első OGP akciótervre vonatkozó előrehaladási jelentés 

megállapította, hogy Magyarországon alacsony azon 

közintézmények száma, amelyek teljes mértékben eleget 

tesznek közzétételi kötelezettségeiknek. Az 

önkormányzatok működésének ellenőrzésére irányuló 

tevékenység keretében a kormányhivatalok folyamatosan 
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ellenőrzik a közzétételi kötelezettség teljesítését, azonban 

szükséges az érintettek hatékonyabb ösztönzése. A 

képviselő-testületi, valamint a bizottsági nyílt ülések írásos 

előterjesztései az ülések előtt és után archív formában 

számos esetben nem érhetők el, ami akadályozza a 

választópolgárokat a döntések hátterének a 

megismerésében.             

Fő cél A közzétételi és a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 

kötelezettség teljesítésének elősegítése, építve a 

kormányhivatalok törvényességi felügyeleti tapasztalataira. 

Rövid leírás a 

kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

Magyarország vállalja, hogy a közzétételi kötelezettségek 

teljesítésének elősegítése érdekében módszertani útmutatót 

dolgoz ki, és – a régiók számához igazodóan – országos 

szinten legalább hét műhelymunkát szervez az útmutatóban 

foglaltak bemutatására. 

Vállalás által érintett OGP 

kihívás (érintett kihívás 

félkövér) 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

x x x 

Kitűzött cél Javul az önkormányzatok közzétételi kötelezettségnek való 

megfelelése és nyilvánossága.   

Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 

1. A civil szervezetek 

bevonásával a közzétételi 

kötelezettséggel érintett adatok 

körének, valamint az érdemi 

nyilvánosság alapelemeinek 

meghatározása, a módszertani 

útmutató fő elemeinek 

azonosítása. 

2. A módszertani útmutató 

elfogadása és közzététele. 

3. A műhelymunkák 

megtartása. 

 

Folyamatban lévő 2015. 

július 1. 

2016. 

december 31. 
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2. A központi költségvetés és módosításai tervezetének, valamint a végrehajtott 

költségvetés grafikus bemutatásának fejlesztése 

Vezető kivitelező szervezet Magyar Államkincstár 

Felelős személy a kivitelező 

ügynökségtől 

 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

Belügyminisztérium 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

K-Monitor Egyesület 

Jelenlegi helyzet Az OGP első nemzeti akciótervére vonatkozó előrehaladási 

jelentés megállapította, hogy a költségvetési kiadások 

online adatbázisának megléte javítja az adatokhoz való 

hozzáférést, ugyanakkor azok formátuma nehézkessé teszi 

a szakpolitikai elemzések elvégzését, valamint a grafikus 

megjelenítés színvonala nem éri el a nemzetközi 

sztenderdeket. 

Fő cél A költségvetési adatok naprakészen tartása, és azok 

grafikus megjelenítésének fejlesztése. 

Rövid leírás a 

kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

Magyarország vállalja, hogy a költségvetési adatok online 

hozzáférését és a grafikus megjelenítés közérthetőségét 

javítja.  

Vállalás által érintett OGP 

kihívás 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

x x x 

Kitűzött cél Az online közzétett költségvetési adatok 

felhasználhatósága és közérthetősége javul. 

Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 
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1. A közzétett adatok 

felhasználhatóságát 

akadályozó körülmények 

beazonosítása 

2. Módszertani fejlesztések 

elvégzése 

3. Szükséges informatikai 

fejlesztések elvégzése 

Folyamatban lévő 2015. 

július 1. 

2017. május 

30. 

 

 

3. Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás átláthatóbbá tétele a közszférában 

Vezető kivitelező szervezet Belügyminisztérium 

Felelős személy a kivitelező 

ügynökségtől 

 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Igazságügyi Minisztérium 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   

Nemzeti Védelmi Szolgálat  

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

Transparency International Magyarország  

K-Monitor  

Jelenlegi helyzet Hatályba lépett az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. 

rendelet. Indokolttá vált a jogszabálynak való megfelelést 

támogató útmutató kiadása, amely a szabályozással 

kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat is áttekinti.  

Fő cél Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás átláthatóbbá 

tétele a vonatkozó szabályozásnak való megfelelés 

támogatásával. 

Rövid leírás a 

kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

Magyarország vállalja, hogy az érdekérvényesítőkkel való 

kapcsolattartására vonatkozó szabályoknak való 

megfelelést támogató útmutatót ad ki. 

Vállalás által érintett OGP 

kihívás 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

x  x 
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Kitűzött cél Az állami szervek érdekérvényesítőkkel való 

kapcsolattartása tudatosabbá és átláthatóbbá válik.  

Rendelkezésre áll az érdekérvényesítők fogadásával 

kapcsolatos módszertani útmutató.   

Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 

1. Az érdekérvényesítőkkel 

való kapcsolattartás 

szabályozással kapcsolatos 

gyakorlati tapasztalatok 

összegyűjtése és elemzése. 

2. Útmutató  kidolgozása és 

közzététele. 

Folyamatban lévő 2015. 

július 1. 

2016. június 

30. 

 

 

4. Információszabadsággal kapcsolatos képzési elemek biztosítása a közigazgatási 

szervek továbbképzési rendszerében 

Vezető kivitelező szervezet Belügyminisztérium 

Felelős személy a kivitelező 

ügynökségtől 

 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Miniszterelnökség 

Nemzeti Védelmi Szolgálat  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Igazságügyi Minisztérium 

 

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

Transparency International Magyarország  

 

Jelenlegi helyzet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság szakértőinek 

közreműködésével előkészítette az információszabadságra 

vonatkozó tananyag tervezetét, indokolt azonban annak 

felülvizsgálata az érintett civil szervezetek aktív 

közreműködésével.  

Fő cél Közigazgatás integritásának erősítése. 

Rövid leírás a 

kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

Magyarország vállalja, hogy a közigazgatási szervek 

képzési rendszerein belül a közérdekű adatok önálló, 

proaktív közzétételében is egyértelmű támpontot nyújtó, 

információszabadsággal kapcsolatos képzési elemeket 

biztosít az államigazgatási és az önkormányzati 
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munkatársak számára, támaszkodva a témában 

tapasztalatokkal rendelkező civil szervezetek javaslataira. 

Vállalás által érintett OGP 

kihívás 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

x x x 

Kitűzött cél A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó tudatosság és 

szabálykövetés erősödik.  

E-learning képzés formájában rendelkezésre áll az 

információszabadságra vonatkozó ismeretek bővítését 

biztosító tananyag.           

Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 

1. Meglévő tananyag-tervezet 

áttekintése  

3. Az e-learning tananyag 

elfogadása 

4.  A képzés továbbképzési 

programként való 

nyilvántartásba vétele és 

elérhetővé tétele  

Folyamatban lévő 2015. 

július 1. 

2016. május 

30. 

 

 

5. Ismeretterjesztés integritás és korrupciómegelőzés témában  

Vezető kivitelező szervezet Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Felelős személy a kivitelező 

ügynökségtől 

 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Belügyminisztérium 

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

 

Jelenlegi helyzet Magyarország az OGP 2013. őszi, londoni 

csúcstalálkozóján kinyilvánította, hogy kiegészítő vállalást 

tesz az OGP-ben való részvétele kapcsán, amelyet beépít a 
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következő nemzeti akciótervébe. Az egyik ilyen vállalás a 

2013-ban indult integritás tréningek nyitottá tétele az 

érdeklődő állampolgárok és civil szervezetek számára. 

2013 és 2014 folyamán több, külső szereplők részvételével 

zajló tréningre került sor. A jelenlegi vállalás a korábbi 

megerősítése, kibővítése.  

Fő cél Az integritás-szemlélet elterjesztése az állampolgárok 

bevonásával és az önkormányzati munkatársak 

korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismereteinek bővítése. 

Rövid leírás a 

kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

Magyarország vállalja, hogy korrupciómegelőzés és 

integritás témában tréningcsomagot dolgoz ki az 

állampolgárok és önkormányzatok számára. Az 

állampolgárok számára kidolgozott tréningcsomagot 

további ingyenes felhasználás biztosításával közzéteszi, az 

önkormányzatoknak szóló tréningcsomagot pedig a 

régiókban megszervezett, országos szinten legalább hét 

mintatréningen bemutatja.  

Vállalás által érintett OGP 

kihívás (érintett kihívás 

félkövér) 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

 X  

Kitűzött cél A közigazgatási szervek (különösen az önkormányzatok), 

valamint az állampolgárok közötti bizalom erősítése 

érdekében fontos, hogy az állampolgárok 

megismerkedjenek az integritás szemlélettel, illetve a 

közigazgatásban dolgozók is közvetlen visszajelzéseket 

kaphassanak az állampolgároktól. Az önkormányzatoknak 

szóló tréningcsomag kidolgozása hozzájárul a szakmai 

tudás magas szintű megosztásához és a 

korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretek bővítéséhez.  

Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 

 

1. Tréningcsomagok 

kidolgozása és elérhetővé 

tétele   

3. Tréningek megtartása 

Folyamatban levő 2015. 

július 1.  

2016. június 

30. 

 

1. A jogszabály- és stratégiatervezetek társadalmi egyeztetését támogató honlap 

létrehozása 

Vezető kivitelező szervezet Miniszterelnökség 

Felelős személy a kivitelező  



 
 

17 
 

ügynökségtől 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Igazságügyi Minisztérium 

Belügyminisztérium 

Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

 

Jelenlegi helyzet A jogszabályok előkészítésében való társadalmi 

részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, valamint a 

kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) 

Korm. rendelet megfelelő jogi kereteket biztosít a 

jogszabályok előkészítése és a stratégiai tervezés során a 

társadalmi egyeztetésre. A vonatkozó szabályok 

előírásainak való megfelelés azonban a gyakorlatban nem 

minden esetben valósul meg, és előfordul, hogy a 

társadalmi egyeztetésre az előírtnál kevesebb idő áll 

rendelkezésre. Az elutasított véleményekről és az elutasítás 

indokairól készült tipizált összefoglaló sem kerül minden 

esetben közzétételre. 

Fő cél A társadalmi egyeztetés támogatása, hatékonyabbá és 

interaktívabbá tétele.  

Rövid leírás a 

kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

Magyarország vállalja, hogy a jogszabály- és 

stratégiatervezetek társadalmi egyeztetését támogató 

honlapot hoz létre.  

Vállalás által érintett OGP 

kihívás (érintett kihívás 

félkövér) 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

X X  

Kitűzött cél A társadalmi véleményezésre bocsátott jogszabály- és 

stratégiatervezetek elektronikus közzétételére könnyen 

elérhető és kereshető formában kerül sor. A társadalmi 

egyeztetésre megfelelő idő áll rendelkezésre, az 

észrevételekről készült összefoglaló elkészül és 

közzétételre kerül. A társadalmi egyeztetés interaktívábbá 

válik.  
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Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 

1. A honlap létrehozása 

2. A honlap tesztelése 

3. A honlap működésbe lép  

Új 2015. 

július 1. 

2017. május 

30. 

 

 

7. Az önkormányzatok rendeletei és képviselő-testületi ülési jegyzőkönyvei 

kereshetőségének javítása  

Vezető kivitelező szervezet  Belügyminisztérium 

Felelős személy a kivitelező 

ügynökségtől 

 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Miniszterelnökség, Nemzeti Védelmi Szolgálat, NISZ Zrt.  

 

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

eDemokrácia Műhely Egyesület  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Jelenlegi helyzet A magyarországi önkormányzatok esetében jelentős 

kihívás a közérdekű adatok kezelése, az azokhoz való 

hozzájutás. További problémát jelent a közzététel 

minősége, ez ugyanis gyakran elektronikus eszközökkel 

nem olvasható formátumban történik.  

Fő cél Az önkormányzati dokumentumok információ- és 

adattartalmához való hozzáférés javítása. 

Rövid leírás a 

kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

 Magyarország vállalja, hogy egy nyílt forráskódú, a jogi 

és közigazgatási dokumentumok gépi feldolgozására 

kifejlesztett szoftver bevezetésének lehetőségét pilot projekt 

keretében megvizsgálja. 

 

Vállalás által érintett OGP 

kihívás (érintett kihívás 

félkövér) 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

X   
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Kitűzött cél A nemzetközileg használt szabvány és a hozzá kapcsolódó 

nyílt forráskódú eszközök bevezetésének megvizsgálása és 

átfogó jelentés készítése a bevezetéshez szükséges 

feltételekről és annak várható előnyeiről.  

Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 

1. A vonatkozó elméleti és 

gyakorlati ismeretek 

összegyűjtése, a hazai széles 

körű alkalmazás lehetőségének 

megvizsgálása 

2. A tapasztalatok összegzése 

3. Amennyiben az eredmények 

pozitívak megvizsgálásra kerül 

az is, hogy a szoftver 

alkalmazható-e az állami 

nyilvántartások működésének 

javítása. 

Új 2015. 

július 1.  

2017. május 

30. 

 

 

8. A rendőri szervek elérhetőségét és az állampolgárokkal való kapcsolattartást 

elősegítő mobiltelefonos alkalmazás kifejlesztése 

Vezető kivitelező szervezet Belügyminisztérium 

Felelős személy a kivitelező 

ügynökségtől 

 

Beosztás  

E-mail  

Telefon  

 

A 

végrehajtásba 

bevont egyéb 

szervezet 

 

Kormányzati Nemzeti Védelmi Szolgálat   

Országos Rendőr-főkapitányság  

Civil 

társadalmi 

csoportok, 

magánszemély, 

munkavállalói 

csoportok 

eDemokrácia Műhely Egyesület 

  

Jelenlegi helyzet Az okostelefonok terjedésével egyre több közszolgáltatást 

nyújtó szerv fejleszt ki felhasználók számára könnyű 

hozzáférést és gyors tájékoztatást nyújtó mobiltelefonos 

alkalmazást. A rendőrség jelenleg nem rendelkezik ilyen 

eszközzel, jóllehet a bűncselekmények kapcsán leginkább 

veszélyeztetett fiatalabb korosztály körében az 

okostelefonok használata szinte általános.           

Fő cél Közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése 

mobiltelefonos alkalmazás kifejlesztésével.  

Rövid leírás a Magyarország vállalja, hogy a rendőrséggel való 
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kötelezettségvállalásról  

(max. 140 karakter) 

kapcsolattartást elősegítő mobiltelefonos alkalmazást 

fejleszt.  

Vállalás által érintett OGP 

kihívás (érintett kihívás 

félkövér) 

- közszolgáltatások fejlesztése; 

- integritás fejlesztése;  

- közpénzek hatékonyabb felhasználása; 

- biztonságosabb közösségek kialakítása; 

- vállalati felelősségvállalás javítása  

Jelentősége Átláthatóság és 

információhoz való 

hozzájutás 

Társadalmi 

részvétel 

Nyilvános 

elszámoltathatóság 

X X  

Kitűzött cél A mobiltelefonos alkalmazás segítségével javul a rendőri 

szervek elérhetősége és az állampolgárok számára 

könnyebbé válik a velük való kapcsolattartás.  

Ellenőrizhető és mérhető 

mérföldkövek a vállalás 

teljesítéséhez 

Új vagy folyamatban lévő 

vállalás 

Kezdés 

dátuma: 

Befejezés 

dátuma: 

1.Egyeztetések lefolytatása az 

alkalmazás funkcióiról, 

megvalósításának módjáról 

2. Fejlesztő kiválasztása 

3. Alkalmazás tesztelése 

4. Bevezetés, terjesztés  

5. Frissítések biztosítása  

Új 2015. 

július 1. 

2017. május 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


