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A magánérdeket képviselő, eljárásjogi 
értelemben ügyfélnek vagy panaszosnak nem 

minősülő, államszervezeten kívüli személyek 
köztisztviselők általi fogadásának szabályozása

A nyílt kormányzásról szóló nyilatkozathoz kapcsolódó 
intézkedések nyomon követésének létrehozása

Az állami szervek korrupció elleni tevékenységükről 
és együttműködésükről számszerű adatokat is 
tartalmazó tájékoztatás  eljuttatása a KIM-nek

A kormányzati szerveknek a korrupció visszaszorításában 
való együttműködését szabályozó megállapodásai

A közérdekű bejelentők védelmére szolgáló jogi 
szabályozás korrekciójának előterjesztése

 A nyomozó hatóságok és más rendvédelmi szervek korrupció visszaszorításában részt vevő 
egységei minőségi és mennyiségi megerősítésének a lehetőségeinek megvizsgálása

Tájékoztató kampányok megkezdése, amelyek növelik a társadalom tagjainak a korrupciós jelenségekkel 
szembeni magatartásformákkal és ellenlépésekkel kapcsolatos ismereteit és tudatosságát

Bejelentő védelem kormányzati mechanizmusát 
és a központi bejelentő védelmi rendszer kialakítása

Az etikai kódexekben célszerűen szabályozandó 
területekről szóló zöld könyv kiadása

A közszolgálati hivatásrendi köztestületek, illetőleg 
a költségvetési szervek ennek �gyelembe vételével 

hivatásrendi, szervezeti etikai kódex elkészítése

Kísérleti projekt elindítása, amely az integritás-felelős intézményének és az erre támaszkodó 
integritás irányítási rendszernek az állami szerveknél történő bevezetését alapozta volna meg

A nyílt kormányzásról szóló nyilatkozathoz 
(Open Government Declaration) történő 

csatlakozáshoz szükséges előterjesztés elkészítése 

A Transparency International levélben kért tájékoztatást 
a KIM-től, melyre eddig nem érkezett válasz

A magánérdeket képviselő, eljárásjogi értelemben ügyfélnek 
vagy panaszosnak nem minősülő, államszervezeten kívüli 
személyek köztisztviselők általi fogadásának szabályozása

A nyílt kormányzásról szóló nyilatkozathoz kapcso-
lódó intézkedések nyomon követésének létrehozása

Az állami szervek korrupció elleni tevékenységükről 
és együttműködésükről számszerű adatokat is tartal-
mazó tájékoztatás  eljuttatása a KIM-nek

A kormányzati szerveknek a korrupció visszaszorításában 
való együttműködését szabályozó megállapodásai

A közérdekű bejelentők védelmére szolgáló jogi 
szabályozás korrekciójának előterjesztése

 A nyomozó hatóságok és más rendvédelmi szervek korrupció 
visszaszorításában részt vevő egységei minőségi és mennyiségi 
megerősítésének a lehetőségeinek megvizsgálása

Tájékoztató kampányok megkezdése, amelyek növelik a társadalom 
tagjainak a korrupciós jelenségekkel szembeni magatartásformák-
kal és ellenlépésekkel kapcsolatos ismereteit és tudatosságát

Bejelentő védelem kormányzati mechanizmusát 
és a központi bejelentő védelmi rendszer kialakítása

Az etikai kódexekben célszerűen szabályozandó 
területekről szóló zöld könyv kiadása

A közszolgálati hivatásrendi köztestületek, illetőleg 
a költségvetési szervek ennek �gyelembe vételével 
hivatásrendi, szervezeti etikai kódex elkészítése

Kísérleti projekt elindítása, amely az integritás-felelős intézmé-
nyének és az erre támaszkodó integritás irányítási rendszernek 
az állami szerveknél történő bevezetését alapozta volna meg

A nyílt kormányzásról szóló nyilatkozathoz 
(Open Government Declaration) történő csatla-
kozáshoz szükséges előterjesztés elkészítése 

A Transparency International levélben kért tájékoztatást 
a KIM-től, melyre eddig nem érkezett válasz

A magánérdeket képviselő, eljárásjogi értelemben ügyfélnek 
vagy panaszosnak nem minősülő, államszervezeten kívüli sze-
mélyek köztisztviselők általi fogadásának szabályozása

A nyílt kormányzásról szóló nyilatkozathoz kapcso-
lódó intézkedések nyomon követésének létrehozása

Az állami szervek korrupció elleni tevékenységükről 
és együttműködésükről számszerű adatokat is tartal-
mazó tájékoztatás  eljuttatása a KIM-nek

A kormányzati szerveknek a korrupció visszaszorításában 
való együttműködését szabályozó megállapodásai

A közérdekű bejelentők védelmére szolgáló jogi 
szabályozás korrekciójának előterjesztése

 A nyomozó hatóságok és más rendvédelmi szervek korrupció 
visszaszorításában részt vevő egységei minőségi és mennyiségi 
megerősítésének a lehetőségeinek megvizsgálása

Tájékoztató kampányok megkezdése, amelyek növelik a társadalom 
tagjainak a korrupciós jelenségekkel szembeni magatartásformák-
kal és ellenlépésekkel kapcsolatos ismereteit és tudatosságát

Bejelentő védelem kormányzati mechanizmusát 
és a központi bejelentő védelmi rendszer kialakítása

Az etikai kódexekben célszerűen szabályozandó 
területekről szóló zöld könyv kiadása

A közszolgálati hivatásrendi köztestületek, illetőleg 
a költségvetési szervek ennek �gyelembe vételével 
hivatásrendi, szervezeti etikai kódex elkészítése

Kísérleti projekt elindítása, amely az integritás-felelős intézmé-
nyének és az erre támaszkodó integritás irányítási rendszernek az 
állami szerveknél történő bevezetését alapozta volna meg

A nyílt kormányzásról szóló nyilatkozathoz 
(Open Government Declaration) történő csatla-
kozáshoz szükséges előterjesztés elkészítése 

A Transparency International levélben kért tájékoztatást 
a KIM-től, melyre eddig nem érkezett válasz

8 nap 

késés a 
határidőhöz 
képest

újabb határidő 
kijelölése: 11. 15.

8 nap 

23 nap 

176 nap 

54 nap 

176 nap 

84 nap 

115 nap 

146 nap 

23 nap 

84 nap 

7 nap 

Kitűzött határidő
(tejlesítetlen) 

A feladat késéssel 
megvalósult

A feladat időben 
megvalósult

a Közigazgatás Korrupció-megelőzési 
Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. 
(IV. 6.) kormányhatározaban vállalt feladatok A határidő óta eltelt idő

MIT TESZ A KORMÁNY A KORRUPCIÓ VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN?
a korrupció elleni kormányhatározat vállalásai és a valóság

Kitűzött határidő
(tejlesítetlen) 

A feladat késéssel 
megvalósult

A feladat időben 
megvalósult

A Közigazgatás Korrupció-megelőzési 
Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. 
(IV. 6.) kormányhatározaban vállalt feladatok A határidő óta eltelt idő

KIM: Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium

MIT TESZ A KORMÁNY A KORRUPCIÓ VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN?
a korrupció elleni kormányhatározat vállalásai és a valóság


