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Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

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

3. § (1) bekezdése szerint: 

 „Az államigazgatási szerveknél – a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében 

– évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos 

integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell 

megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére 

kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai 

irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv 

melléklete.” 

 

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint: 

„Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének 

integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell 

küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter 

számára.” 

 

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a fenti feladatok „teljesítésének biztosítása - a 

feladat átruházására való tekintet nélkül - a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan 

személyes felelőssége.” 

  

A Korm. rendelet 8. §-a szerint a rendészetért felelős miniszter az integritási és korrupciós 

kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének 

támogatására, továbbá az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a kontrollkörnyezet 

kialakításának és az integrált kockázatkezelési folyamatnak a szervezésére, a szervezeti 

integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására módszertani 

útmutatót tett közzé, legutóbb 2019 decemberében. Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) 2020. évi integritásjelentése ezen módszertani útmutató alapján készült. 

 

 

I. Az integritás helyzete a Hivatalban 

 

A Hivatal 2020. évre tervezett korrupciómegelőzési intézkedései megvalósításának 

legfontosabb célja a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer kereteinek 

áttekintése, továbbfejlesztése a mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatnak 

megfelelő működés kialakítása érdekében. Az Oktatási Hivatal jelenleg hatályos Szervezeti és 

Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a 19/2020. (X. 21.) EMMI utasítás 1. 

mellékletében került megállapításra.  

A Hivatal SZMSZ-e a következők szerint szabályozza az integritásirányítási rendszer 

kialakítását és működtetését: 

 

- A III. fejezet 2.1.4.3. potja szerint az elnök felelős a Hivatal belső kontrollrendszeréért, 

a megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és 

kommunikációs rendszer, a nyomon követési (monitoring) rendszer kialakításáért, 

működtetéséért és fejlesztéséért, felelős a kontrollkörnyezet kialakításáért, amelyben 

világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és 

feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, és átlátható 

a humánerőforrás-kezelés, 

- A III. fejezet 2.1.4.4. pontja szerint az elnök jóváhagyja a Hivatal működési (szakmai 
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és gazdálkodási) főfolyamataihoz kapcsolódóan a Hivatal további alfolyamatait, 

valamint azok folyamatleírásait és ellenőrzési nyomvonalait, 

- A III. fejezet 2.1.4.5. pontja szerint az elnök felelős a Hivatal működési (szakmai és 

gazdálkodási) folyamatai leírásának és ellenőrzési nyomvonalának rendszeres 

aktualizálásáért, 

- A III. fejezet 2.1.4.6. pontja szerint az elnök felelős a szabálytalanságok kezelése 

eljárásrendjének kialakításáért, 

- A III. fejezet 2.1.4.7. pontja szerint az elnök irányítja és megszervezi a Hivatal 

gazdálkodási rendjét, a belső kontrollrendszer működtetését, fejlesztését, az éves 

költségvetési beszámoló keretében beszámol a belső kontrollrendszer, valamint a belső 

ellenőrzés működtetéséről, éves bontásban nyilvántartást vezet a külső ellenőrzési 

jelentésekben tett megállapítások, javaslatok végrehajtásáról és hasznosulásáról, 

- A III. fejezet 2.1.4.8. pontja szerint az elnök gondoskodik az integritási és korrupciós 

kockázatok hivatalon belüli felméréséről, éves korrupciómegelőzési intézkedési terv 

készítéséről, végrehajtásáról, az integritásjelentés elkészítéséről, valamint a szervezet 

működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós 

kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, 

- A III. fejezet 2.1.4.25. pontja szerint az elnök felelős a munkahelyi kockázatértékelés 

elvégzéséért és évenkénti felülvizsgálatáért, 

- A III. fejezet 2.1.4.29. pontja szerint az elnök működteti az integrált kockázatkezelési 

rendszert. 

 

A Hivatal biztosítja, hogy a Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően az 

integritásirányítással kapcsolatos koordinációs és egyéb feladatokat integritás tanácsadó lássa 

el, osztott munkakörben.  

A Hivatalban jelenleg egy fő rendelkezik integritás tanácsadó szakképzettséggel.  

2019. május 3. napjától az akkori integritás tanácsadó és az integritás tanácsadói feladatok 

ellátására jelentkezett két fő részvételével a Hivatal elnökének utasítása alapján megalakult a 

Hivatal Integritás Munkabizottsága. A Munkabizottságot tanácsadóként segítette a Hivatal 

Belső Ellenőrzési Főosztályának vezetője. 2020. január 15. napjától kinevezésre került a 

Hivatal új integritás tanácsadója.  

2020. júniusában két fő (köztük az egyik a Hivatal akkori integritás tanácsadója, a másik a 

Hivatal Integritás Munkabizottságának tagja) fejezte be tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzési szakán. 

A 2020. január 15-én kinevezett integritás tanácsadó Hivatalnál fennállt kormányzati 

tisztviselői szolgálati jogviszonya 2020. június 30-án megszűnt. Az integritás tanácsadói 

feladatokat 2020. július 1.-2020. augusztus 31. időszakban senki nem látta el. Az 1 fő 

munkabizottsági tag Hivatalnál fennállt kormányzati tisztviselői szolgálati jogviszonya 2020. 

09. 15-én megszűnt. Így az Integritás Munkabizottság 2020 szeptemberére személyileg 

kiüresedett. A Munkabizottság 2020-ban érdemi munkát nem végzett.  

2020. 08. 31-től a beosztási okirat módosításával, osztott munkakörben 1 fő jogász került 

megbízásra az integritás tanácsadói feladatok ellátásával, aki 2020. 09. 01-jétől a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzési szakán teljesíti 

tanulmányi kötelezettségét. Az integritás tanácsadó személyéhez az Emberi Erőforrások 

Minisztere, mint a Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti felettes szerv 2020. augusztus 25-

én járult hozzá, míg a Belügyminiszter, mint a rendészetért felelős miniszter 2020. október 1-

jén.  
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Amint a fenti leírás is mutatja, a Hivatalban nagy a fluktuáció az integritás tanácsadó 

feladatkörben. Mind ez, mind pedig az, hogy az integritás tanácsadói feladatok – a 2016. évi 

jelentős bővülését követően - továbbra is a korábbi gyakorlatnak megfelelően osztott 

munkakörben kerülnek ellátásra, nagyban befolyásolja az integritási tanácsadó koordinációs 

tevékenységének, ezzel együtt a Hivatal integrált kockázatkezelési rendszerének színvonalát. 

A gyakori személyi változások miatt szinte lehetetlen egy stabil, viszonylag állandó koncepció 

kialakítása, és ezen koncepciónak megfelelő működés biztosítása az integrált kockázatkezelési 

rendszer vonatkozásában.  

A Hivatalban a korrupció megelőzési tevékenység keretében kiemelt szerepet kap a korrupció 

elleni tudatosság, az integritás szemléletének fejlesztése. Többek közt ezt szolgálják a Hivatal 

intranet oldalán, az integritás témakörben olvasható tájékoztatók, jogesetek, érdekesebb cikkek, 

szakmai összefoglalók. A hivatásetikai, integritás tárgyú képzések célja is az, hogy a 

munkatársak megalapozott és teljeskörű tájékoztatást kapjanak az etikus és értékalapú 

munkahelyi magatartásról, az elvárt viselkedési normákról, feladatellátásról. A Hivatal 

dolgozói részére kötelező belső képzések elvégzését írja elő, melyek között szerepel az 

“Integritás és hivatásetika” tárgyú képzés - összhangban a Korm. rendelet 9. § -ában foglalt 

kötelezettséggel, ennek keretében az integritás, korrupció, korrupció megelőzés témája mellett 

a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének feldolgozására/ismertetésére is sor 

kerül. 2020-ban 172 munkatárs végezte el a “Integritás és hivatásetika” belső képzést.  

 

A 2020. évi intézkedések meghatározásánál kiemelt szempont volt, hogy a Hivatal a Korm. 

rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen, ehhez kapcsolódóan került sor 

a belső szabályzatok részleges felülvizsgálatára. Folyamatban vannak a Hivatal belső 

kontrollrendszerének működtetésével összefüggő szabályzatok összefésülésének, 

aktualizálásának munkálatai is. Ennek koncepciója kapcsán az előkészítő munka 

megkezdődött. 

 

A Hivatal olyan szervezeti alapú kockázatkezelési rendszert működtet, amely a szervezet 

minden fő tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával. A 

szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet 

kockázatainak azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a 

kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon 

követését. 

 

II.  A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok teljesülése 

 

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Hivatal 2020. évre szóló 

korrupciómegelőzési intézkedési tervének feladatonként elkészített végrehajtásáról az alábbi 

összegzést teszem. 

 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: A szervezet folyamatainak további 

áttekintése, felülvizsgálata és aktualizálása, 

személyes egyeztetés fenntartása a 

folyamatgazdákkal. 

A belső kontroll tábla alábontása. 
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Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 1. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) 3.  

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? A folyamatgazdák kijelölése, az ellenőrzési 

nyomvonalak kialakítása további mélyítése. 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

részben 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.12.15. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A 2021. évi intézkedési terv elkészítésekor 

módosult azzal, hogy a 2021. évi tervben is 

szerepel a feladat 

Az intézkedés során felmerült nehézségek: Az integritás tanácsadó személye év közben 

megváltozott, az Integritás Munkabizottság 

év közben személyi összetételében 

„kiüresedett”. 

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: A felmérés és az egyeztetés folyamatban van.  

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Igen, figyelemmel az integritásirányítási 

rendszer folyamatos fejlesztési igényére. 

Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon.  

Átláthatóbb, ellenőrizhetőbb folyamatok, 

átláthatóbb működés. 

 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: A kockázatok felülvizsgálata, a kockázati 

pontok aktualizálása. 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 2. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) 3.  

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? folyamat- és kockázati térkép 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

részben 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.12.15. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A 2021. évi intézkedési terv elkészítésekor 

módosult azzal, hogy a 2021. évi tervben is 

szerepel a feladat. 

Az intézkedés során felmerült nehézségek: Az integritás tanácsadó személye év közben 

megváltozott, az Integritási Munkabizottság 

év közben személyi összetételében 

„kiüresedett”. 

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: A kockázatok felülvizsgálata, a kockázati 

pontok aktualizálása folyamatban van. 

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Igen, figyelemmel az integritásirányítási 

rendszer folyamatos fejlesztési igényére 
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Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon.  

Szabályszerű működés, transzparencia, 

szakmaiság és működési biztonság nő. 

 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: A kockázatok szervezeti célokra való kihatás 

szempontjából történő értékelése, szervezeti 

kockázati tűréshatárok azonosítása. 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 3. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) 3.  

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? aktualizált kockázatkezelési stratégia 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

részben 

 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.12.15. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A 2021. évi intézkedési terv elkészítésekor 

módosult azzal, hogy a 2021. évi tervben is 

szerepel a feladat. 

Az intézkedés során felmerült nehézségek: Az integritás tanácsadó személye év közben 

megváltozott, az Integritási Munkabizottság 

év közben személyi összetételében 

kiüresedett. 

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: A kockázatok szervezeti célokra való kihatás 

szempontjából történő értékelése, szervezeti 

kockázati tűréshatárok azonosítása 

folyamatban van. 

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Igen, figyelemmel az integritásirányítási 

rendszer folyamatos fejlesztési igényére. 

Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon.  

Szabályszerű működés, transzparencia, 

szakmaiság és működési biztonság nő. 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: Az integritást sértő eseménykezelés és az 

integrált kockázatkezelésre vonatkozó 

szabályozás módosítása, a kontrollkörnyezet 

felülvizsgálata, a belső kontroll szabályzat 

elkészítése. 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 4. 
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Az intézkedés megvalósulása (0-5) 3.  

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? belső kontrollrendszer szabályzat 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

részben 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.11.30. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A 2021. évi intézkedési terv elkészítésekor 

módosult azzal, hogy a 2021. évi tervben is 

szerepel a feladat. 

Az intézkedés során felmerült nehézségek: Az integritás tanácsadó személye év közben 

megváltozott, az Integritás Munkabizottság 

év közben személyi összetételében 

„kiüresedett”. 

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: Az integritásirányítási rendszerre, valamint 

az integrált kockázatkezelésre vonatkozó 

szabályzatok áttekintésével az Oktatási 

Hivatal belső kontrollrendszerének 

működtetéséről szóló szabályzat 

munkálatainak folytatása. 

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Igen, figyelemmel az integritásirányítási 

rendszer folyamatos fejlesztési igényére. 

Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon. 

Szabályszerű működés, transzparencia, 

szakmaiság és működési biztonság nő. 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: A belső kontrollrendszer, az integritás 

szemléletének további erősítése az Oktatási 

Hivatalban, 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 5. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) 3.  

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? Tájékoztató dokumentumok. Tájékoztatók 

készítése, belső intranetes oldal tartalmi 

karbantartása, a nyilvánosság (közzétételi 

kötelezettség), átláthatóság folyamatos 

biztosítása. 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

részben 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.12.15. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A 2021. évi intézkedési terv elkészítésekor 

módosult azzal, hogy a 2021. évi tervben is 

szerepel a feladat. 

Az intézkedés során felmerült nehézségek: Az integritás tanácsadó személye év közben 

megváltozott, az Integritás Munkabizottság 
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év közben személyi összetételében 

„kiüresedett”. 

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:  

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Igen, figyelemmel a belső kontrollrendszer 

folyamatos fejlesztési igényére, a szervezeten 

belüli ismeretek és tudatosság növelési 

igényére.  

Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon. 

Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel kapcsolatos tudatosság 

növelése, végső soron a közigazgatással 

szembeni közbizalom erősítése. 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: Együttműködés munkaformáinak kialakítása 

az Oktatási Hivatal szervezetén belül. 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 6. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) 0 

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? együttműködő, integráns szervezet 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

nem 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.12.15. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A 2021. évi intézkedési terv elkészítésekor 

módosult azzal, hogy a 2021. évi tervben is 

szerepel a feladat 

Az intézkedés során felmerült nehézségek: Az integritás tanácsadó személye év közben 

megváltozott, az Integritás Munkabizottság 

év közben személyi összetételében 

kiüresedett 

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: Segítség nyújtása a munkatársaknak az 

integráns szemlélet kialakításában, növelve 

elkötelezettségüket, lojalitásukat és személyi 

integritásukat, amely az Oktatási Hivatal 

szervezeti integritásának erősítését és 

jövőbeni hatékonyságát segíti elő.  

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel kapcsolatos 

együttműködés folyamatos biztosítása. 

Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon. 

Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel kapcsolatos tudatosság 

növelése, végső soron a közigazgatással 

szembeni közbizalom erősítése. 
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Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: Az együttműködés erősítése 

integritásirányítási kérdésekben releváns 

külső szereplőkkel (NVSZ, ÁSZ, NKE). 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 7. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) 3. 

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? aktualizált, széleskörű ismeretek elsajátítása 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

Részben. 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.12.15. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A 2021. évi intézkedési terv elkészítésekor 

módosult azzal, hogy a 2021. évi tervben is 

szerepel a feladat. 

Az intézkedés során felmerült nehézségek: Az integritás tanácsadó személye év közben 

megváltozott, az Integritás Munkabizottság 

év közben személyi összetételében 

kiüresedett 

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: Az integritásirányítási rendszer kialakítása és 

működtetése tárgyban szervezett integritás, 

korrupciómegelőzés és etika témájú 

képzéseken, workshopokon, konferenciákon 

való részvétel. 

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel kapcsolatos szervezeti 

tudásanyag növelése. 

Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon. 

Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel kapcsolatos tudatosság 

növelése, végső soron a közigazgatással 

szembeni közbizalom erősítése. 

 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: Részvétel az Állami Számvevőszék Integritás 

2020. évi felmérésében. 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 8. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) A Hivatal minden évben részt vett az ÁSZ 

Integritás felmérésében. Ezt a felmérést az 

ÁSZ 2020-ban nem folytatta tovább. 

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? kitöltött integritás kérdőív 
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A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

A Hivatal minden évben részt vett az ÁSZ 

Integritás felmérésében. Ezt a felmérést az 

ÁSZ 2020-ban nem folytatta tovább. 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.10.30. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

A Hivatal minden évben részt vett az ÁSZ 

Integritás felmérésében. Ezt a felmérést az 

ÁSZ 2020-ban nem folytatta tovább. 

Az intézkedés során felmerült nehézségek:  

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: Az Állami Számvevőszék Integritás 2020. 

évi felmérésében való a részvétel. 

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

A Hivatal minden évben részt vett az ÁSZ 

Integritás felmérésében. Ezt a felmérést az 

ÁSZ 2020-ban nem folytatta tovább. 

Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

A Hivatal minden évben részt vett az ÁSZ 

Integritás felmérésében. Ezt a felmérést az 

ÁSZ 2020-ban nem folytatta tovább. 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Oktatási Hivatal 

Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik 

évre vonatkozik? 

2020.  

Az intézkedés megnevezése: Integritással, korrupció-megelőzéssel, az új 

Etikai Kódex-szel összefüggő képzés 

tananyagának elkészítése, a képzés 

megvalósítása. 

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: 9. 

Az intézkedés megvalósulása (0-5) 5. 

Mi volt az intézkedés tervezett eredménye? Transzparencia, közpénzekkel való 

gazdálkodás átláthatóbbá tétele, 

szemléletformálás, korrupcióval szembeni 

szervezeti és egyéni ellenálló képesség 

javítása. 

A tervezett eredmény megvalósult-e 

egészben, részben vagy nem ? 

Megvalósult. 

Mi volt a megvalósítási határidő? 2020.01.01. - 2020.12.31. 

A megvalósítási határidőt betartották, 

módosították vagy túllépték? 

Betartották.  

Az intézkedés során felmerült nehézségek:  

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése: Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel, vagy integritással 

kapcsolatos képzés biztosítása. 

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi 

teszi szükségessé? 

Igen.  

Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel, vagy integritással 

kapcsolatos képzés biztosítása folyamatos 

feladat. 
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Kiajánlható jó gyakorlat:  

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta 

a szervezet integritását, és ez miben 

mutatkozik meg ? 

Nagyon.  

Integritással, korrupció elleni fellépéssel, 

etikus működéssel kapcsolatos tudatosság 

növelése, végső soron a közigazgatással 

szembeni közbizalom erősítése. 

 

 

III. Integritásirányítási rendszer értékelő lap 

 

A Hivatal elvégezte az integritásirányítási rendszerének önértékelését az integritási és 

korrupciós kockázatok felmérése keretében. 

 

Az integritásirányítási rendszer működtetése 

 
1 Az államigazgatási szervben az integritás tanácsadó 

kijelölése megtörtént.  

Igaz  1 

2 Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének 
közvetlen irányítása alatt áll. (Int.rend. 5. § (2) bekezdés) 

Igaz  2 

3 Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv és a 
rendészetért felelős miniszternek  előzetes, írásbeli 
egyetértése alapján történt (Int.rend. 5. § (3) bekezdés) 

Igaz  2 

4 Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési 
követelményekkel. (Int.rend. 7. § (2) bekezdés) 

Igaz Már nincs előírva 
képesítési 
követelmény 

2 

5 Az integritás tanácsadó kizárólag a rendelet szerinti 
feladatokat lát el. (Int.rend. 6. § (1)-(5) bekezdés) 

Hamis  0 

6 Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és 
korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. (Int.rend. 3. § 
(1) bekezdés) 

Igaz  2 

7 Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és 
korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési 
tervvel. (Int.rend. 3. § (1) bekezdés) 

Igaz  1 

8 Az államigazgatási szerv elkészítette az előző évre 
vonatkozó integritásjelentését, az közzétételre került. 
(Int.rend. 3. § (2) bekezdés) 

Igaz  1 

9 Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és 
korrupciós kockázatok felmérésében.  

Igaz  1 

10 Az integritás tanácsadó közreműködött a 
korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében.  

Igaz  1 

11 Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás 
jelentés elkészítésében.  

Igaz  1 

12 Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a 
feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet 
intranetes felületén hozzáférhető. 

Igaz  2 
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13 Az integritás tanácsadó neve, elérhetősége, valamint a 
feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet 
honlapján bárki számára hozzáférhető. 

Igaz  2 

 összesen:   18 

 

 
A szervezet működtetése, működésének szabályai 

 

 

Szervezeti stratégia, célkitűzések 

 
1 A szervezetnek van a Str.r.-nek megfelelő, a szervezet 

minden tagja által teljes körűen megismerhető, 
rendszeresen felülvizsgált stratégiája.  

Igaz 2 

2 A stratégia rögzíti a szervezet célrendszerét. Igaz 2 

3 A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül 
valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás 
fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre. 

Igaz 4 

4 A szervezet csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez. Igaz 4 

5 A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a 
korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat. 

Hamis 0 

1 A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő 
alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő 
feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy 
folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési 
szabályzatban kerületek meghatározásra. 

Igaz 4 

2 A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, 
illetve szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült 
szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és 
kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső 
szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.  

Igaz 2 

3 A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős 
vezető minden esetben gondoskodik. 

Igaz 2 

4 A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső 
szabályzatokkal. 

Igaz 4 

5 A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső 
szakértők alkalmazásának feltételeiről. 

Igaz 4 

6 A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és 
eszközeinek megfelelő kezelését.  

Igaz 2 

7 A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. 

Igaz 2 

 összesen:  20 
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6 A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns 
működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) 
bek. 

Igaz 4 

 összesen:  16 

 

 

Személyügyi menedzsment intézkedések 

 
1 A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és 

hatályos beosztási okirattal/munkaköri leírással. 

100% 2 

2 A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés 
elősegítésére, valamint a szervezet működésének és 
szokásainak megismerésére felkészítést tart. 

Igaz 1 

3 A szervezet új munkatársainak számára tartott felkészítés 
az integritás témakörére is kiterjed. 

Igaz 1 

 A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe 
veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben 
támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi 
követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek 
kiválasztása érdekében biztosítja: 

  

3 (1) pozíció pályázat útján történő betöltését. Igaz, 2 pont  4 

(2) a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség 
felmérését. Igaz, 1 pont 

 (3) a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság 
előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes 
vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős 
szervezeti egység munkatársa. Igaz 1 pont 

  

4 Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőiinek hány %-a  vett 
részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy 
integritással kapcsolatos képzésen. 

15% 0,15 

5 Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány %-a  
vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, 
vagy integritással kapcsolatos képzésen. 

35% 0,35 

 összesen:  8,45 

 

 

Kockázatok elemzése és kezelése 

 

 
1 A szervezetben működik - a belső ellenőrzési feladatok 

megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített 
kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a 
kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés 
eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján 
konkrét kockázatkezelési tevékenységre. 

Igaz 2 
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2 A beazonosított kockázati tényezők vonatkozásában – 
dokumentált módon - meghatározásra került a 
bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt 
hatása.  

Igaz 2 

3 Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése 
érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon 
követése. 

Igaz 1 

4 A beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri 
felülvizsgálatra kerülnek. 

Igaz 1 

5 A feltárt hiányosságok mielőbbi kijavításra, illetve a 
hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és 
eszközök lehetőség szerinti bevezetésre kerülnek. 

Igaz 1 

6 A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkelési 
eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes 
összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére. 

Igaz 2 

7 A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési 
tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott 
eredményeket dokumentáltan értékeli. 

Hamis 0 

 összesen:  9 

 

 

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok 
 

1 A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a 
magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 
előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.  

Igaz 2 

2 A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel 
megalapozott éves ellenőrzési és stratégiai ellenőrzési 
tervvel. 

Igaz 2 

3 A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra 
kerültek a folyamatok.  

Hamis 0 

4 A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében 
kijelölésre kerültek a folyamatgazdák. 

Igaz 1 

5 A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított 
naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.  
 

Hamis 0 

6 Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés 
feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre 
kettőt. 

Igaz 2 

7 A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített 
kontrollok, és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok 
kiküszöbölésére. 

Igaz 1 

 összesen:  8 

 

 

Etikus és átlátható működés 
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1 A szervezet - a Magyar Kormánytisztviselői és Állami 
Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően - 
rendelkezik szervezetspecifikus magatartási vagy etikai 
kódexszel. 

Hamis 0 

2 A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás 
tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben. 

Igaz 2 

3 A szervezet tagjai tájékoztatást kapnak a 
korrupciomegelozes.kormany.hu elérhető 
esettanulmányokról. 

Hamis 0 

4 A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a 
közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz. 

Igaz 3 

5 A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására 
vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek. 

Igaz 2 

 összesen:  7 

 

 

Összesítés 

 
1 Az integritásirányítási rendszer működtetése 20 18 

2 A szervezet működtetése, működésének szabályai 20 20 

3 Szervezeti stratégia, célkitűzések 20 16 

4 Személyügyi menedzsment intézkedések 10 8,45 

5 Kockázatok elemzése és kezelése 10 9 

6 Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok 10 8 

7 Etikus és átlátható működés 10 7 

Összesen: 100 86,45 

 

IV.  
 

Az Oktatási Hivatal 2021. évre vonatkozó korrupciómegelőzési intézkedési terve 

 

Ssz. Feladat Intézkedés Ütemezés 

1. A Hivatal 

alfolyamatainak 

felmérése. 

A szervezeti egységek 

vezetőivel – 

folyamatgazdák – történő 

egyeztetés a belső 

kontrollokról. 

A szervezet folyamatainak további 

áttekintése, felülvizsgálata és 

aktualizálása, személyes egyeztetés 

fenntartása a folyamatgazdákkal. 

A belső kontroll tábla alábontása. 

2021.01.01. - 

2021.12.15. 

2. Működési, 

szabálytalansági, 

integritási kockázatok 

azonosítása, értékelése 

A kockázatok felülvizsgálata, a 

kockázati pontok aktualizálása. 

2021.01.01. - 

2021.12.15. 

3. Kockázatkezelési 

stratégia felülvizsgálata, 

a szervezet 

A kockázatok szervezeti célokra 

való kihatás szempontjából történő 

értékelése, szervezeti kockázati 

tűréshatárok azonosítása 

2021.01.01. - 

2021.12.15. 
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kockázatérzékenységének 

meghatározása. 

4. Az integritásirányítási 

rendszerre vonatkozó 

szabályzatok 

felülvizsgálata, a belső 

kontrollrendszer 

szabályzat elkészítése 

Az integritást sértő eseménykezelés 

és az integrált kockázatkezelésre 

vonatkozó szabályozás módosítása, 

a kontrollkörnyezet felülvizsgálata. 

A belső kontroll szabályzat 

elkészítése. 

2021.01.01. - 

2021.11.30. 

5. A belső kontrollrendszer, 

az integritás 

szemléletének további 

erősítése az Oktatási 

Hivatalban  

Tájékoztatók készítése, belső 

intranetes oldal tartalmi 

karbantartása, a nyilvánosság 

(közzétételi kötelezettség), 

átláthatóság folyamatos biztosítása. 

2021.01.01. - 

2021.12.15. 

6. Együttműködés 

munkaformáinak 

kialakítása az Oktatási 

Hivatal szervezetén belül 

Személyes egyeztetés a belső 

kontrollrendszer, a 

kockázatmenedzsment 

működtetésében szerepet játszó 

szervezetek vezetőivel. 

2021.01.01. - 

2021.12.15. 

7. Az együttműködés 

erősítése 

integritásirányítási 

kérdésekben releváns 

külső szereplőkkel 

(NVSZ, ÁSZ, NKE) 

Az integritásirányítási rendszer 

kialakítása és működtetése 

tárgyban szervezett integritás, 

korrupciómegelőzés és etika 

témájú képzéseken, workshopokon, 

konferenciákon való részvétel. 

2021.01.01. - 

2021.12.15. 

8. Integritással, korrupció-

megelőzéssel, az új 

Etikai Kódex-szel 

összefüggő képzésre 

javaslat, képzési terv 

készítése, megvalósítása 

Integritással, korrupció elleni 

fellépéssel, etikus működéssel 

kapcsolatos képzés biztosítása. 

2021.01.01. - 

2021.12.31. 

 

 

 

 

  





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. MISÁK PIROSKA TÜNDE ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.02.08. 10.16.40


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: dr.misak.piroska@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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