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l05l
Tisztelt Miniszter Ur!

itllamigazgatdsi szen,ek integrit6siriinyftiisi rendszerdr<il 6s az 6rdekdn'6nyesit6k
fogadrisrinak rendjdr<il szol6 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. $ (2) bekezd6s6re, szives felhaszniiliisra
megkiildcim a Nemzeti Elelmiszerllnc-biztonsrigi Hivatal 2016. 6vi integritiisjelent6s6t (a tovribbiakban:
jelent6s).

Hivatkozissal

az

A jelentds a Nemzeti V6delmi Szolg:ilat Kom:pci6megel<izdsi F<ioszt6lya iiltal k6zz6tett ,,M6dszertani
ritmutat6 az integritesi 6s kom.rpci6s kock6zatok felm6r6s6nek, valamint az int6zked6si terv 6s az
integrit6sjelent6s elk6szites6nek t6mogatrisrira" cimii m6dszertani seg6dletben foglaltak alapjrin k6sztilt.
Ennek alapjrin

a

jelent6s az alitbbi mell6kleteket tartalmazza:

- A Hivatalomon beliil az integritrisirinft6si rendszer rillapotrir6l sz6l6 iisszefoglal6 jelent6st,
-

amely magiiba foglalja az integritris helyzet6r6l sz6l6 besz6mol6t, a fent emlitett fitmutat6
alapjdn k6izitett m6dszertani r:r6r6st. illetve az Allami Sz6mvevoszdk r6sz6re 2016. 6vben
megkiild<itt int6zm6nyi integritrls felmer6s eredm6ny6t;
A 2116. 6r,i integritrlsi 6s korrupci6megeloz6si intdzked6si tervben foglaltak int6zked6senk6nti
elemz6s6t.

K6rem Tisztelt Miniszter Urt6l tiij6koztatdsom szives elfogad6siit.

Budapest, 2017. februrir ,,'15 ."
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I . sz.

mell6klet

Az integritis helyzete a Nemzeti lilelmiszerlinc-biztons6gi Hivatalban

tilamigazgatdsi szervek integritrisiriinyitiisi rendszer6rcil ds az drdekdrv6nyesitrik
fogadrisanak rendj6rcil sz616 50/2013. (ll. 25.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Rendelet) 5.
$ ( 1) alapjrin a Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsrigi Hivatalban (a toviibbiakban: NEBIH) az
integrit6si 6s kom-rpci6s kock:izatok kezel6s6re 2013. december 2. napjrin kerillt kinevezesre
integritiis tanricsad6. A kinevezdsrol. feladatair6l ds el6rhetrisdg6rcil minden munkat6rs elnciki
k6r1er.6l fonnrij riban 6rtesiilt. Az integritiis tanricsad6 szakk6pzetts6g6t 2014. 6vben a Nemzeti

Az

K<izszol grilati Egyetemen megszerezte.

Hivatalom honlapjrinak kiemelt t6miii k6zdtt kiilcin oldalon szerepel az integritris, az integritiis
taniicsad6 nevdnek 6s el6rhetos6g6nek flelttintetdsdvel, az oldal adatiillorn6nya folyamatosan
b<iriil.

2016. 6r'i integritrisi ds korrupci6megelozdsi int6zkeddsi ten' a kornrpci6s kockiizatok
felm6r6se alapj rin k6sziilt.

A

Az int6zked6si tervben a k<ivetkez6 feladatok keriiltek kijel<il6sre:

l. A NEBIH belsci kontrollrendszerdnek feliilvizsgrilata, a

bels6 kontrollrendszer

leirrisdnak egys6ges keretbe foglaliisa.

2.

Hivat6setikai 6s korrupci6megeloz6ssel kapcsolatos oktatiisok megszervez6se
Hivatalon beltl.

3.

Az 6rdekdn'6nyesit6kkel val6 kapcsolattartiis kdzponti szintii leszabrill'oziisa.

a

Ezek az int6zm6n1,i c6lkitriz6sek t6bb 6r,re sz6lnak. nagyban ncjvelik a NEBIH integritrisrit.
valamint d,sszhangban iillnak az Orszriggytilds riltal 2013 okt6berdben elfogadott,
Elelmiszerliinc-biztons6gi Strat6gia 2013-2022 Hiteles Hat6srig programpontjrival.

Nemzeti V6detmi Szolg6lat Korrupci6megel<izdsi Foosztiilydnak az integritisjelent6s
elk6szit6s6hez irt tltmutat6j6ban szerepl6 m6dszertani m6rds elk6sziilt, amely az alitbbi
tabl6zatban keriilt tisszegzesre:

A

I
2.

-)

l
5

6.
7

Az inte rit6s he ete a NEBIH-en belii m6dszertani m616s ala
Az inte trisiriin itiisi rendszer nriikddtetese (rnaximur-n 20 nt):
A szervezet mrik<idtet6se. miikdd6s6nek szab6l ai (maxirnum 20 ont):
nt
Szen ezeti strat6 a. c6lkitiiz6sek maximurn 20
i menedzsmcnt intezkedesek rnaxirlutn I 0
Szerr6l
Kockrizatok elemz6se 6s kezelese maximum l0 ont):
Bels6 ellenorz6sek 6s kontrollmechanizmusok (maximum l0 ont):
Etikus es etl6that6 mrik6dds (maximum 10 nt):
Osszesen (maximum 100

ont

an
18

l6
20
7

l0
l0
l0
9l

2016 december6ben bevezet6sre keriilt a NEBIH-ben az integiilt kock6zatkezel6s els6 iiteme.
a kockiizatok ezen [j m6dszer szerinti felmdr6se, melynek ki6rt6kel6se folyamatban van.

minden dvben rdszt vesz a, Alla-i Sz6mvev6szdk iiltal kdszitett, intdzmdnyi
integritris felm6r6sben, amelynek nyilv6nos eredm6nyei 2013-2016. 6v vonatkozds6ban a

A NEBIH

ktivetkez<ik:

Eredendri Veszdllezletettsdgi Tdnyezri (EVT)
Komrpci6s Vesz6lyeket N<ivelo T6nyez<i (KVNT)
Kockrizatokat Mdrsdkki Kontrollok Tdnyezcile KMKT)

Az Allanri

2011.
56

2015
54

2016.

.18

52

,15

19

60

79

81

86

2013.
54

5.+

dvi

zirszimadisa (Magyarorsziig 2015. 6vi kdzponti
k<iltsdgvet6se vdgrehajtiisiinak ellencirzdse. 2016.) alapj6n a NgStFI belso
kontrollrendszer6nek kialakitrisa 6s mrikddtetdse megfelelt az jogszabrilyi eloiriisoknak. A
kontrollktimyezet, a kockdzatkezel6si rendszer, a kontrolltev6kenys6gek, az infonn6ci6s 6s
Sziirnvevriszdk 2015.

kommunikiicios rendszer. r'alaminl a monitoring rendszer kialakitiisa ds mukddtet6se szint6n
megfelelo volt.

2. sz. mell6klet

Az int6zked6sek elemz6se

Az

rillamigazgatAsi

szen'

megnevez6se:

Alapul

szolg6l6

korrupci6megel<iz6si intdzkeddsi
ten, idobeli hatdlva. a terv sz6ma:
Az int6zked6s fenti terven beliili
sorszdma:
Az int6zked6s megval6sulisa (0-5)

Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztonsrigi Hivatal (NEBIH

)

A Nemzeti Elelmiszerkinc-biztons6gi Hivatal 2016. 6vi
integritrisi 6s kom.rpci6megel6z6si intdzkeddsi terve,
01.1143-1t20t6
I.

int6zked6s

3

iilamhiztartrisi kontroll 3. pill6re a szervezeten
beltili belso kontrollrendszer. melynek preciz mtikdd6se
letfontossrigri a Hivatal szempontjrib6l.
A NEBIH bels6 kontrollrendszer6nek feliilvizsgrilata, a
belso kontrollrendszer leir6sdnak egys6ges keretbe
foglalisa.

Az
Mill,en cdlkitriz6st

szol giiLlt

Az

(f'eladat)

int6zked6s
megnevez6se:

Mi volt a

vdrl.rat6

eredmeny.

megval6sult-e:

Az intdzkedds tartahnrinak kifejtdse,
megval6sit6s menete:

A Hivatal

mrik<jddsdnek lolyamatdra ds sajiltossiigaira

tekintettel kialakftott. miikddteteft

belsci

kontrollrendszer.
Az egys6ges keretbe foglalt eljrir6s tervezete elk6sztilt,
melyet a Nemzeti V6delmi Szolgrllat 2016
november6ben kozzltett m6dsze(ani seg6dlet6ben,
valamint a Nemzetgazdasrigi Minisztdrium tj, 2017.

6vben megjelen6 Allamh6ztartiisi Bels6 Kontroll
Standardok 6s Gyakorlati Utmutat6jriban foglaltak
szerint m6dositani sziikseges.

Felelcis szem6ly. munkacsoport

Gazdas:igi Elncikhellettessdg. Belsci Ellenorzdsi

megnevez6se:

Igazgat6siig, Eln6ki Titkrirs6g, integritas tan6csad6
Nemzetgazdasdgi Miniszterium Utmutat6janak
kozz,btttele vrirhat6an 20 I 7-ben t<irtenik.
l5 fo

Megval6sitrisi hatriridci (betartva.
modositva. ttll6pve):
Kcizremiik6dci szem6lvek szdma:
T6nyleges ktilts6gig6nyek, annak
fo116sa:

A

Nem jrirt t6bbletktilts6ggel.

Igen. a bels<i kontrollk<irnyezet fejlesztdse kiemelkedo

Felmeriil-e a folYatds ig6nye, ha
fontoss6gu. a belsci kontrollk<imyezet rendszerdt
igen azt mi teszi sztks6gess6:
szabiil zoba fo lalni
e esiteni. e
cdlszeni e
I en
Kiajdnlhat6 j6 gyakorlat:
mennyiben
A tervezett int6zked6s
temogatta a szervezet integrit6siit, s Nagyon
ez miben mutatkozik meg:

Az iilamigazgatds i szerv

Nemzeti Elelmiszerliinc-biztonsiigi Hivatal (NEBIH)

megnevez6se:

A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsiigi Hivatal 2016. 6vi
integritiisi 6s komrpci6megel<izdsi intdzked6si ten,e.

Alapul szolgril6
korrupciomegelcizdsi intezked6si
ten idobeli hatiilya. a ten, sz6ma:

01.1/43-1t2016

Az int6zked6s fenti ten en beliili

2. int6zked6s

sorszdtna:

Az int6zkedes megval6sulisa (0-5)

-1

Hivatiisetikai 6s kom.rpci6megeliizdssel kapcsolatos
Milyen c6lkitriz6st szolgAlt

oktat6sok megszervez6se a Hivatalon beltil.

A

Rendelet 9. $-a szerinti. komrpci6megel6zdssel ds
integrit6ssal kapcsolatos hivatrisetikai oktat6csomag

Az intezked6s (feladat)
megner,ez6se:

elkeszit6se.

Integritiis,. hivatrisetika

6s

komrpci6megelciz6s a
Nemzeti Elelniszerl6nc-biztonsrigi Hivatalniil cimen eleaming oktat6anyag elk6sztilt, minden munkatiirs

Mi volt

a viirhat6 eredm6ny,
megval6sult-e:

sziimiira rendelkez6sre 6ll.
A NEBIH PM-2091 - 1603-85 nyilviintartrisi sz6mon

..lntegritiis. hir.at6setika 6s kom.rpci6megekizds a
Nernzeti Elelmiszerliinc-biztonsrigi Hivataln6l" cirnen
programjegyzdken l6vo bels6 tov6bbk6pz6s6nek
kredit6rt6k6t a Nemzeti K<izszolgdlati Egyetem 4
pontban hatiirozta meg, az integrelt kockiizatkezel6s
elso l6pdse a kock6zatok felm6r6se. ebbcil kiinduh'a
lehet az oktat6st c6liriiLnyosan szervezni, a tananyagot
kiajrinlani.
A betsri kdpzdsi anyag mellett kcirlev6lben hivtuk fel a
munkatiirsak figyelm6t, hogy a krizszolgdlati
tisztvisel<ik toviibbkdpz6s6rril sz6l6 27312012. (lX. 28.)
Korm. rendelet a krivetkez<it frja el<!:
,,9/A. $ ,4 korntdnytisztt'isel1. kAztiszfiisels
tovdbbkip:dsi idds:akonkint legaldbb egt, a korrupci6ntegel6zds tdmakardt drintd kbzs:olgdlafi roydbbkdp:dsr
kdteIes teljesiteni."

Az int6zked6s tartalm6nak
kifejt6se, rnegval6sit6s rnenete

Felekis szemdly. munkacsoport
111e

Integritas tandcsado

evezese:

Megval6sitiisi hatririd6 (betartva.
m6dositr,a. trill
e
T6nyleges kdlts6gig6nyek, annak

2016. december 31., betartva
Nem jrirt t6bbletk<ilts6ggel.

forr6sa:

Felmeriil-e a folyatris igenye, ha
I
azt mi teszi sziiksi
SE:
Kia 6nlhatti L)
orlat
A tervezett int6zked6s mennyiben
temogatta a szewezet integritiisiit,
ez miben mutatkozik me

Iger.r, oktat6s a
I

s

rnunkaviillal6k r6sz6rc.

lt

Nagyon, a hivatrisetikai elviiriisokat
megismertetni.

sziiks6ges

Az

rillamigazgatiisi

SZCN'

Nemzeti Elelmiszerliinc-biztonsrigi Hivatal (NEB

megnevez6se:

Alapul

szolgril6

korrupci6megel6z6si intdzkeddsi
terv idribeli hatdlya. a terv sz6ma:

Az

int6zked6s fenti ten,en beliili

sorsz6ma:

Az intezked6s megval6sulisa (0-5)

Az

int6zked6s
megnevez6se:

(feladat)

H)

A Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztonsrigi Hivatal 2016. 6vi
integritiisi 6s korrupci6megel<iz6si intdzkeddsi ten'e.
01.v43-112016
3. intezked6s

)
A Rendeletben foglaltaknak

Milyen cdlkitiizdst szolgiilt:

I

va16 rnegfelel6s

Az 6rdek6rvdnyesitokkel val6 kapcsolattart6s kdzponti
szintri leszabiilyozrisa.

Mi volt a

vrirhat6 eredmeny, 112017 . sz mi elnciki kcirler,6l az 6rdekdn'6n1'esit6kkel
megval6sult-e, az int6zked6s val6 kapcsolattartris szabiilyai16l elk6sztlt.
tartalm6nak kifejtese, megval6sitris
menete::

Felelcis szem6ly. munkacsoport Jogi 6s Humiinpolitikai lgazgat6sdg, Eln6ki Titk6rsrig,
megnevez6se:

Megval6sitrisi hatrirido (betartva.
m6dositva, tull6pve):

T6nyleges ktilts6gig6nyek, annak
forrdsa:

Kiajdnlhat6 j6 gyakorlat:
A tervezett int6zkedes mennyiben
tAmogatta a szertezel integdtasiit. s
ez miben mutatkozik meg:

integrit6s taniicsad6
201 7. februrir

Nem jrirt tdbbletk6lts6ggel.

Igen
Nagyon

