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ELŐSZÓ
Az egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer
fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendeletben
módosításra került a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) több rendelkezése, illetve
megtörtént az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az
érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel
(továbbiakban: Intr.) való összehangolása is.
A módosítás eredményeként a szabálytalanság fogalom helyett bevezetésre került a szervezeti
integritást sértő esemény fogalma, amely a korábbinál tágabb kört fedd le. Továbbá megszűnt
a korábban párhuzamosságként jelentkező, a szabálytalanságok és visszaélések kezelésére
vonatkozó eljárásrend elkészítésének kötelezettsége, amelyet mind a központi, mind az
önkormányzati alrendszerre kiterjedő szervezet integritását sértő események kezelésének
eljárásrendje váltott fel (Bkr. 6. § (4) bekezdés).
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.)Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) vonatkozó szabályai a következőek:
– A Bkr. 6. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles
szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét,
valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.
A mintaszabályzat kidolgozásával segítséget kívánunk nyújtani az előírásoknak megfelelő, a
hatékony munkavégzést segítő, az adottságoknak, lehetőségeknek, továbbá a belső
igényeknek megfelelő szabályozás kialakításában. A szabályzat mintaként szolgál, a
költségvetési szervek vezetőinek a helyi sajátosságok figyelembevételével kell kialakítaniuk
belső kontrollrendszerük működési szabályait.
A mintaszabályzat néhány helyen az adaptálás megkönnyítése érdekében – magyarázó,
értelmező, ajánló – leírásokat tartalmaz, melyeket nem kell beépíteni a szabályzatba. A
könnyebb felismerhetőség érdekében ezek a részek d ő l t betűvel kerültek leírásra.
Ez a kiadvány hozzájárulhat ahhoz, hogy az államigazgatási szerveknél biztosítsa a
jogszabályban előírt feltételeknek való maradéktalan megfelelést.
a Szerzők
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SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK
KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA
A ......................………...... államigazgatási szerv (polgármesteri (közös) hivatal),
(továbbiakban: államigazgatási szerv) szabálytalanságok kezelésének szabályzatát a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következők szerint
határozom meg.

I.
A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. A szabályzat célja
A …………………… költségvetés szerv működésével összefüggő visszaélésekre,
szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések
fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával
hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint
a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.
A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések
eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás
alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és
ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását. (Például:
illegális szemétlerakásról bejelentés – környezetvédelmi hatósági eljárás)
2. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a ………………….. (államigazgatási szerv megnevezése),
továbbá a településen működő …………… helyi nemzetiségi önkormányzat(ok)ra és/vagy az
önállóan működő és gazdálkodó/önállóan működő (gazdasági szervezettel nem rendelkező)
………………….. államigazgatási szerv(ek)re.
A szabályzat hatálya nem terjed ki a munkatárs azon magatartására, amellyel
kapcsolatban más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni, valamint azon
közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására melyek tartalma szerint más hatóság,
vagy a hivatal valamely szervezeti egységének hatáskörébe és illetékességébe tartozó
hatósági eljárásnak van helye.
3. Fogalmak
Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és
elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.
A panasz javaslatot is tartalmazhat. (Az európai támogatás esetében a 272/2014 (XI. 05.)
Korm. rendelet szerinti „kifogás” a megfelelője, erre azonban külön eljárásrend vonatkozik.)
Költségvetési szerv neve
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Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy
megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű
bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Integritás: az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az
irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő
működése.
Integritási kockázat: az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy
veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.
Korrupciós kockázat: olyan integritási
bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

kockázat,

amely

korrupciós

cselekmény

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó
szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között az államigazgatási szerv vezetője és az
irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek
megfelelő működéstől eltér.
Szabálytalanság: Az Áht. és a Bkr. korábbi szövegének rendelkezései szerint a
szabálytalanságok kezelésére a hivatali szervnél szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos
eljárásrendet kell kialakítani. Az eljárásrend általános célja, hogy a
különböző
jogszabályokban, a szervezet belső szabályzataiban meghatározott előírások megsértése
esetén a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az
intézkedések meghozatala és végrehajtása egységes elvek, előírások alapján történjen,
valamint megelőzze a szabálytalanság kialakulását.
Az útmutató keretei közt tárgyalt fogalmak közül a szabálytalanság, illetve a Bkr.
jelenlegi fogalomhasználatával a szervezeti integritást sértő esemény tekinthető a
legtágabbnak, ugyanis ennek a fogalomkörébe egyaránt beletartoznak a fegyelmi-, büntető-,
szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények, valamint a
korrigálható mulasztások vagy hiányosságok is.
A szabálytalanság, vagy szervezeti integritást sértő esemény olyan szándékos vagy
gondatlan tevékenység, illetve mulasztás, amely valamely írott vagy íratlan szabályt
(törvény, rendelet, belső rendelkezés, belső szabályzat stb.) sért, illetve, amely az
államháztartás működési rendjét, a költségvetést, ill. vagyongazdálkodást, a szabályszerű
feladatellátást sérti vagy veszélyezteti.
EU támogatáshoz kapcsolódóan szabálytalanság: az 1303/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás esetén a KAP rendelet 2.
cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási
szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében
meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi
közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott
kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek
megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve
sérülhetnek.
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VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A ……………….. (államigazgatási szerv vezetőjének) kell gondoskodni, hogy a Szervezeti
integritást sértő események kezelésének szabályzatában foglalt előírásokat az érintett
munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 5. számú mellékletében szereplő
megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Szervezeti integritást sértő
események kezelésének szabályzatában nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek
elkészítéséért ……….. (államigazgatási szerv vezetője) a felelős.

Kelt,…………………év …..hó…..nap

…………………………………………..
államigazgatási szerv vezetője

18

Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

1. számú melléklet
Tárgy:
Hivatkozási szám:
Melléklet:

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:

JEGYZŐKÖNYV PANASZ/KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS RÖGZÍTÉSÉHEZ
Bejelentő neve: ..………………………………..

Címe: ……………………………….............................

Elérhetősége (telefon, e-mail) ………………………………………………………………………………….
(választottat aláhúzni)

Bejelentés előterjesztésének helye: …………………………………………………………………
ideje:

…………………………………………………………………………………………………

módja: telefonon / személyesen
Bejelentés részletes leírása
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bemutatott dokumentumok jegyzéke:
…………………………………………………………………………………………………………….
Bejelentő nyilatkozata, tájékoztatása:
Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését?
igen / nem (megfelelőt aláhúzni)
Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás
lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére?
igen / nem
A tájékoztatást milyen úton kéri:telefonon / e-mail-ben / szóban / hivatalos levélben

(megfelelőt

aláhúzni)

Hivatal tájékoztatta a Bejelentőt az Őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről. Bejelentő tájékoztatást
kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben
bejelentése megalapozatlannak bizonyul illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy
személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást!

Kelt: ..……………………………..........................

…………………………………………
bejelentő (meghatalmazottja) aláírása

…………………………………………
hivatal részéről felvette

A bejelentés javasolt minősítése (megfelelőt aláhúzni):
Panasz / közérdekű bejelentés / korrupciógyanús eset / szabálytalanság / az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vagy más ágazati jogszabály hatálya alá tartozó eset
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2. számú melléklet

Jegyzőkönyv

Készült ………………… (név) érintett szóbeli meghallgatásán 20…… év …… hó ……
napján
……………………………………..(cím) alatti helyiségben.
Jelen vannak:
………………………………………………….. (az arra kijelölt személy)
………………………………………………….. (érintett)
………………………………………………….. (jegyzőkönyv hitelesítő)
………………………………………………….. (szakértő)
………………………………………………….(jegyzőkönyvvezető)
Az arra kijelölt személy: meghallgatást megnyitja,
–

megállapítja, hogy a szóbeli meghallgatáson megjelentek-e, illetve, ki nem jelent meg

–

ki jelentett be akadályoztatást.

Az arra kijelölt személy tájékoztatja a jelenlévőket a meghallgatás okáról:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Az arra kijelölt személy meghallgatja az érintettet:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Az arra kijelölt személy a tényállás tisztázása keretében:
szakértőt vesz igénybe
………………………………………………………………………………………………

k.m.f.

…………………………….

…………………………….
érintett

az arra kijelölt személy

…………………………….
jegyzőkönyv hitelesítő
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3. számú melléklet
NYILVÁNTARTÁS

Beküldő szervezet neve:

A bejelentő

Elérhetősége

Kérjük az adatokat
a továbbított
példányból törölni!

Státusza: természetes
személy/jogi személyiség
nélküli egyéb
szervezet/azonosíthatatlan

Ki / mely
intézkedés ellen
irányul

Tárgya,
rövid leírása

0

Megalapozottsága
(i/n)

Továbbítás Elintézés mely hatóság
dátuma
részére

Megjegyzés

Kérjük, jelölje a
megfelelő cellában "x"
jellel!

0

Költségvetési szerv neve

Szakterület

Összesen:

Beérkezés Benyújdátuma tás módja

Hatóssági
vagy
egyéb
eljárás
indult

Elutasítás

Iktatószám
Azonosító
szám

Az elintézés módja

Mellőzés

Neve

A közérdekű bejelentés

0

0
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4. számú melléklet

Sorszám
2.

Megnevezés

Megállapítások

A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó
bejelentések száma:
A szervezeti integritást sértő bejelentések tartalmuk
szerint az alábbiakat érintették:

3.

1) intézményi gazdálkodás (….db bejelentés)
2) tisztviselő magatartása (….db bejelentés)
3) korrupciós eset (….db bejelentés)
4) jogszabályi működéstől eltérő gyakorlat (….db
bejelentés)
5) egyéb (….db bejelentés), mégpedig:
A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra

4.

a) alaptalan (….db bejelentés)
b) megalapozott (….db bejelentés)
c) megalapozott, az érdeksérelem orvoslásához
szükséges intézkedés megtörtént (….db bejelentés)

Költségvetési szerv neve
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5. számú melléklet
Megismerési nyilatkozat
A Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzatában foglaltakat
megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles
vagyok betartani.
Név

Beosztás

Kelt

Aláírás
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