A Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) 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 előírásainak megfelelően – integritásirányítási
rendszert működtet, amelynek tevékenységét a Tankerületi Központ igazgatójának irányítása
mellett az integritás tanácsadó koordinálja.

Az integritás tanácsadó feladatai:
- közreműködik a Tankerületi Központ 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 a Tankerületi Központ hivatásetikai és
antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
- a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a
Tankerületi Központ 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 Tankerületi Központ működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra
vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

A Debreceni Tankerületi Központ integritás tanácsadója és elérhetőségei:
Név: dr. Pataki Nikoletta
E-mail cím: debrecen@kk.gov.hu
Telefonszám: 52/550-205
Levelezési cím: Debreceni Tankerületi Központ
A borítékon kérjük feltüntetni:
Integritás tanácsadó SK felbontásra! 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Adatlap bejelentéshez:

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:

Tárgy:
Hivatkozási szám:
Melléklet:
JEGYZŐKÖNYV
PANASZ/KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS RÖGZÍTÉSÉHEZ

Bejelentő neve:
Bejelentő címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
(választottat aláhúzni)
Bejelentés előterjesztésének helye:
Bejelentés előterjesztésének ideje:
Bejelentés előterjesztésének módja: telefonon / személyesen
(választottat aláhúzni)
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)
A …………….Tankerületi Központ 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

………………………………………….
……………. Tankerületi Központ részéről
felvette

___________________________________________________________________________
A bejelentés javasolt minősítése:
Panasz / közérdekű bejelentés / korrupciógyanús eset / szabálytalanság / Ákr. vagy más ágazati
jogszabály hatálya alá tartozó eset
(megfelelőt aláhúzni)

