Melléklet
A korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának
elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) kormányhatározatban vállalt feladatok


A kormányhatározat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak (KIM) május 31-ig ki kellett
volna dolgoznia a részben vagy egészben magánérdeket képviselő, eljárásjogi értelemben ügyfélnek vagy
panaszosnak nem minősülő, államszervezeten kívüli személyek köztisztviselők általi fogadásának
szabályozását, szeptember 30-ig pedig elő kellett volna terjesztenie a közérdekű bejelentők védelmére
szolgáló jogi szabályozás korrekcióját. A KIM lett volna köteles a kormányzati szerveknek a korrupció
visszaszorításában való együttműködését szabályozó megállapodásai június 30-áig történő elkészítésére is.
A KIM-nek az etikai kódexekben célszerűen szabályozandó területekről szóló zöld könyvet július 31-ig
kellett volna kiadnia, augusztus 31-ig pedig arról is gondoskodnia kellett volna, hogy a közszolgálati
hivatásrendi köztestületek, illetőleg a költségvetési szervek ennek figyelembe vételével hivatásrendi,
szervezeti etikai kódexet készítsenek. Szintén augusztus 31-ig kellett volna elindulnia annak a kísérleti
projektnek, amely az integritás-felelős intézményének és az erre támaszkodó integritás irányítási
rendszernek az állami szerveknél történő bevezetését alapozta volna meg. Emellett már folynia kellene a
közigazgatás központi integritás- és anti-korrupciós képzésének is.



A hatásvizsgálati rendszer felülvizsgálata során ugyancsak a KIM dolga lett volna a Kormány által
megtárgyalandó előterjesztések, valamint a miniszteri rendeletek tervezetei korrupciós kockázatainak
vizsgálatára vonatkozó előzetes hatásvizsgálat kiegészítése iránt intézkedni.



A Belügyminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak október 31-ig kellett volna megvizsgálnia
a nyomozó hatóságok és más rendvédelmi szervek korrupció visszaszorításában részt vevő egységei
minőségi és mennyiségi megerősítésének a lehetőségeit.



Ugyancsak október 31-ig kellett volna megkezdődnie azoknak a tájékoztató kampányoknak, amelyek
növelik a társadalom tagjainak a korrupciós jelenségekkel szembeni magatartásformákkal és
ellenlépésekkel kapcsolatos ismereteit és tudatosságát. Ám e feladatukat aligha tudták végrehajtani a
miniszterek, hiszen a KIM június 30. óta adós a tájékoztatás egységes elveinek a kidolgozásával. A külföldi
tisztviselők megvesztegetése elleni egyezmény gyakorlati végrehajtása érdekében sem indult tájékoztatási
program.



A bejelentő védelem kormányzati mechanizmusát és a központi bejelentő védelmi rendszert 2012.
november 15-ig kellett volna kialakítani, az ennek érdekében eddig tett kormányzati lépések azonban nem
kerültek nyilvánosságra.



Bár a kormányhatározat 2012. december 31-ig rendeli felülvizsgálni a jogi személyek büntetőjogi
felelősségére vonatkozó szabályozást, a Kormány a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatályba lépésével összefüggő törvénymódosításokra vonatkozó előterjesztésben anélkül kezdeményezi a
jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
módosítását, hogy az előírt felülvizsgálatot elvégezte volna.



A KIM ugyan több munkacsoportot is létrehozott a kormányhatározatban foglaltak végrehajtására, ám
ezek működése rendszertelen, ráadásul az összetételük is úgy lett kialakítva, hogy a civil szervezetek és
más nem kormányzati szereplők az egyes minisztériumokat képviselő munkacsoporttagoktól külön
tárgyalhatnak csak a KIM-mel.



A kormányhatározatban foglalt feladatok közül egyedül a nyílt kormányzásról szóló nyilatkozathoz (Open
Government Declaration) történő csatlakozás véghezvitele indult ígéretesen. A KIM-nek május 31-ig kellett
az ehhez szükséges előterjesztést elkészítenie és ugyaneddig kellett létrehoznia a nyilatkozathoz
kapcsolódó intézkedések nyomon követésének rendszerét. 2012. július 6-án a Kormány az 1227/2012.
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számú határozatába valóban kinyilvánította, hogy egyetért a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez történő
csatlakozással, egyben újabb határidő gyanánt 2012. október 15-ig rendelte elkészíteni a nyílt
kormányzáshoz kapcsolódó vállalásokat tartalmazó akciótervet.
Az akcióterv tervezetét a civil szervezetek segítségével összeállította ugyan a KIM, ám annak közigazgatási
egyeztetése akadozik. Azt sem lehet tudni, vajon milyen tényleges vállalások szerepelnek majd az
akciótervben, a Kormány ugyanis nem adott tájékoztatást a civil szervezeteknek arról, hogy az általuk
javasolt ajánlások közül melyekre vállal kötelezettséget. A civilszervezetek ajánláscsomagjának főbb elemei
az átlátható költségvetés, a közbeszerzési adatok nyilvánossá tétele, a köztulajdon hasznosítására kötött
szerződések nyilvánosságra hozatala, általában a közérdekű adatok közlésének a korszerűsítése, valamint a
társadalmi részvétel növelése mind a jogalkotás, mind az EU által biztosított támogatások felhasználásának
tervezése terén.
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