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A Kormány 2012. áprilisban fogadta el a 
korrupció elleni intézkedési tervét. Erről 

kormányhatározat is született, amely 
meghatározta a fellépés menetrendjét is:  

 

1104/2012. (IV. 6.) Korm. Határozat a korrupció 
elleni kormányzati intézkedésekről és a 

Közigazgatás Korrupció-megelőzési 
Programjának elfogadásáról 

 



• bejelentővédelmi jogi szabályozás, 

• zöld könyv az etikai kódexekben célszerűen 
szabályozandó területekről, illetve a lehetséges 
szabályozási tartalmakról, 

• hivatásrendi, illetve szervezeti etikai kódexek, 

• a kormány által megtárgyalandó előterjesztések, 
valamint a miniszteri rendeletek tervezeteinek 
előzetes hatásvizsgálatát ki kell egészíteni azok 
korrupciós kockázatainak vizsgálatával, 

 

 

 

 

 

 



 

• a korrupciós kockázatok szempontjából át kell 
tekinteni a közbeszerzési törvény, valamint a nemzeti 
és közösségi költségvetési pénzügyi támogatások 
szabályrendszere alkalmazásának tapasztalatait, 

• együttműködési területeken részletes 
együttműködési megállapodások szabályozzák a 
szerveknek a korrupció visszaszorításában való 
együttműködést, 

• integritásfelelős intézményének, valamint az erre 
támaszkodó integritás irányítási rendszernek az 
állami szerveknél történő bevezetése, 

 

 

 

 

 

 



 

• közigazgatás központi integritás- és antikorrupciós 
képzés, 

• célcsoportonként differenciált tájékoztató 
kampányok, 

• Nemzeti Alaptanterv, 

• a külföldi tisztviselők megvesztegetése elleni 
egyezmény felülvizsgálata. 
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Open Goverment Partnership (OGP) 

2011. szeptember 20-án alakult nyolc ország részvételével 
(Brazília, Indonézia, Mexikó, Norvégia, Fülöp-szigetek, Dél-Afrikai 
Köztársaság, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok) 

 

Az OGP célja átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzat 
elérése, és a kormányzatok részéről olyan 
kötelezettségvállalások kezdeményezésének elérése, amelyek a 
korrupció elleni fellépést elősegítik, a kormányzatok és a civil 
szféra együttműködésével. 



1080/2013. (II.25.) Korm. Határozat 

Közbeszerzési adatok kereshetőségének 

javítása 

Magyarország vállalja, hogy a közbeszerzési adatok nyilvánosságának biztosítása 

érdekében gondoskodik arról, hogy a közbeszerzési hirdetmények és más 

közbeszerzési közlemények 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. 

• Határidő: 2013. szeptember 30. 
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Az integritás szó 
 

A latin in-tangere fogalomból ered, melynek jelentése érintetlen, 
fedhetetlen, valamint egységes. 

 

Szociológiai értelemben elvek, értékek, cselekvések összhangja, 
azaz meghatározott értékeknek megfelelő magatartásmód. 

 

Etikailag az alábbi értékek melletti kiállás: pártatlanság, 
tisztességes és szakmai alapokon nyugvó feladatellátás, 
átláthatóság, felelősség, elszámoltathatóság, egyenlő esélyek. 

 



 

 

 

 

 

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 

az államigazgatási szervek integritásirányítási 

rendszeréről és az érdekérvényesítők 

fogadásának rendjéről 

 

 

 

 

A kezdetektől kritizáltuk, hogy az ún. integritási tanácsadó, 

vagyis a hivatalnál tapasztalt visszaélések kivizsgálásával 

megbízott kolléga igazából nem lenne független a hivatal 

vezetésétől.  

 

Azzal sem értettünk egyet, hogy a korrupció elleni 

feladatokat egy személyben elláthatná az adatvédelmi 

felelős, az esélyegyenlőségi felelős vagy a fegyelmi biztos 

is.  

 



 

Integritás 
 

„az államigazgatási szerv működésének a rá vonatkozó 
szabályoknak, valamint a hivatali szervezet vezetője és az 
irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek 
és elveknek megfelelő működése” 



• Nem ad garanciákat arra, hogy a visszaélés 
gyanúja miatt vizsgálódó integritási tanácsadó 
eljárását a főnöke ne állíthassa le, vagy 
mondjuk ne kötelezze arra, hogy felmentő 
döntést hozzon. 

 

• Az is kérdéses, hogy garanciák hiányában 
képes lesz-e az anti-korrupciós munkatárs 
komolyabb ügyekben egyáltalán kivizsgálást 
kezdeményezni?  



• Az jó, hogy az integritás tanácsadó védve van 
az ellen, hogy kirúgják, ha belenyúl a hivatali 
darázsfészekbe.  

 

• De mi biztosítja, hogy erre a posztra olyan 
embert neveznek ki, aki valóban keresni is 
fogja a darázsfészkeket a cégnél, sőt, meg is 
piszkálja azokat?  
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• A vagyonnyilatkozat célja az, hogy a polgárok 
nyomon követhessék választott képviselőik és a 
közpénzekről döntő tisztségviselők vagyonosodását.  

 

• A vagyonnyilatkozatoknak teljes körűen be kell 
mutatniuk a politikusok, közhatalmi döntéshozók 
vagyoni helyzetét és gazdagodásuk forrását. A 
jelenlegi szabályozás alapján a vagyonnyilatkozat úgy 
is kitölthető, hogy ne adjon érdemi információt a 
vagyon tényleges mértékéről és eredetéről.  



 

 

A hatékony ellenőrzés és szankcionálás 
érdekében a vagyonnyilatkozatokat nem az 
Országgyűlésnek, hanem az adóhatóságnak 
kellene ellenőrizni. 



 

 

Köszönöm a figyelmet. 

 

Transparency International Magyarország 

aliz.szloboda@transparency.hu 


