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(1) Az integritás tanácsadó a főigazgató közvetlen irányítása alatt, e feladatai tekintetében 

közvetlenül a főigazgató felügyelete alá tartozó, az előírt felsőfokú végzettséggel rendelkező 

közalkalmazott. Az integritás tanácsadó kijelöléséhez és a kijelölés visszavonásához a 

miniszternek és a rendészetért felelős miniszternek az előzetes, írásbeli egyetértése szükséges.  

(2) Az integritás tanácsadó feladata a főigazgatót támogató szakmai feladatok ellátása az 

integritási és korrupciós kockázatok megelőzésében és kezelésében az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. 

(II.5.) Korm. rendelet szerint. 

(3) Az integritás tanácsadó felügyeli az integritási és korrupciós események kockázatainak 

Bkr.-ben meghatározott szervezeti szintű kockázatkezelési rendszerben történő rendszeres 

felmérését és az ezek megelőzésére, feltárására és kezelésére szolgáló kritikus belső kontrollok 

hatásos működtetését. 

(4) Az integritás tanácsadó tevékenységét éves intézkedési terv alapján végzi, amelyet a 

kritikus integritási és korrupciós kockázatok megelőzésére és kezelésére dolgoz ki. Az 

integritás tanácsadó jelentéseit, szakvéleményét és javaslatait - ideértve az integritási és 

korrupciós kockázatok megelőzésére és kezelésére elrendelt intézkedések végrehajtásáról szóló 

éves jelentést is - közvetlenül a főigazgatónak küldi meg. 

(5) javaslatot tesz a korrupció-megelőzési intézkedési terv alapján az Intézet hivatásetikai és 

antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában; 

(6) tájékoztatást és tanácsot ad a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján a 

szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben; 

(7) felügyeli az integritási és korrupciós események kockázatainak Bkr.-ben meghatározott 

szervezeti szintű kockázatkezelési rendszerben történő rendszeres felmérését;  

(8) meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint 

azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját; 

(9) kidolgozza az integrált kockázatkezelési szabályzatot; 

(10) a főigazgató által kijelölt, és ezen tevékenysége keretében közvetlenül a főigazgató 

irányítása alatt álló integrált kockázatkezelési felelős feladata a kritikus integritási és korrupciós 

kockázatok megelőzése és kezelése érdekében az éves intézkedési terv, valamint az elrendelt 

intézkedések végrehajtásáról szóló éves jelentés összeállítása. 
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