Integritás
A Salgótarjáni Tankerületi Központ, mint az állami intézményfenntartó szervezet része,
elkötelezett a közszféra szakmailag magas színvonalú, átlátható és etikus működése, illetve a
korrupció elleni harc mellett. Ezen elveknek való megfelelés érdekében a Tankerületi Központ –
az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: integritásrendelet) előírásainak
megfelelően – integritásirányítási rendszert működtet, amelynek tevékenységét a tankerületi
igazgató irányítása mellett az integritás tanácsadó koordinálja.
Az integritás tanácsadó feladatai:


közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós
kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak
végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében;



az intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és
antikorrupciós

témájú

képzései

megtartására,

valamint

közreműködik

ezek

végrehajtásában;


a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a
hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;



gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának
és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint



ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra
vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat;



támogatást nyújt a Központhoz forduló tankerületi központokban dolgozó integritás
tanácsadók számára.

Közérdekű bejelentések
A Salgótarjáni Tankerületi Központ elkötelezett az állami szervek működésébe vetett közbizalom
növelése iránt, ezért a közbizalom erősítése érdekében közérdekű bejelentőrendszert működtet,
melynek segítségével a közérdekű bejelentők szóban, írásban, elektronikus úton és telefonon,
hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehetik meg bejelentéseiket a közérdek sérelmére elkövetett,
a Salgótarjáni Tankerületi Központot érintő korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló
közvetlen esetekről, az integritási vagy etikai tárgyú szabálytalanságokról. A közérdekű
bejelentőrendszer biztosítja a közérdekű bejelentő védelmét, a hátrányos jogkövetkezmények
nélküli önkéntes bejelentési lehetőséget.

A Salgótarjáni Tankerületi Központ integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések
fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló
szabályzata megtekinthető ITT.
A bejelentéseket a Tankerületi Központ az integritás tanácsadón keresztül fogadja.
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