Integritással kapcsolatos bejelentések fogadása
az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
szóló 50/2013. (II. 25.) Kormányrendelet alapján az integritás tanácsadó közreműködik az Országos
Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) működésével kapcsolatos integritási és korrupciós
kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról
szóló integritásjelentés elkészítésében.
Az integritás tanácsadó:
− a korrupció megelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz a hivatásetikai és antikorrupciós témájú
képzések megtartására, 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,
− a hivatali szervezet vezetőjének meghatalmazása alapján ellátja a szervezet működésével összefüggő
visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó
bejelentések fogadásával, kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat,
− koordinálja az ÁSZ integritás kérdőív évenkénti kitöltését, illetve megküldését.

Bejelentések
Az OMSZ működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, továbbá integritási és korrupciós
kockázatokra vonatkozó bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadjuk. (Ilyen esemény lehet például:
hivatali vesztegetés vagy annak elfogadásának gyanúja, befolyás vásárlásának vagy befolyással való
üzérkedésének gyanúja, közpénzzel való visszaélés gyanúja, a korrupciós bűncselekmény feljelentésének
elmulasztása, továbbá etikai szabálytalanságok.)
A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését. Ebben az esetben a személyes adatokat aláírt, zárt
borítékban helyezzük el, melynek tartalmáról az integritás tanácsadón kívül csak az OMSZ elnöke kaphat
tájékoztatást. A szóban történő bejelentésekről jegyzőkönyvet vagy feljegyzést készítünk.

Elérhetőségeink:
− levélben, postai úton: OMSZ 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., Integritás tanácsadó részére
megjelöléssel,
− elektronikusan: integritas@met.hu,
− OMSZ székhelyén: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., az előtérben elhelyezett, Integritás feliratú
levélszekrényben,
− személyesen: az integritás tanácsadónál,
− telefonon: a +36-1-3464883 számon munkaidőben.
A bejelentés fogadását követően megvizsgáljuk, hogy az OMSZ rendelkezik-e hatáskörrel és illetékességgel a
bejelentés ügyében. Amennyiben nem, azt nyolc napon belül áthelyezzük az eljárásra jogosult szervhez,
melyről értesítjük a bejelentőt.
A bejelentéseket az alábbi esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk:
− azonosíthatatlan személy által tett bejelentés,
− egy korábbi, azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés,
− a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés.
Felhívjuk a bejelentők figyelmét, hogy az Európai Uniós támogatásokhoz tartozó bejelentések esetében a
www.anti-lop.hu oldalon meghatározott adatokat kell benyújtani, továbbá anonim módon is tehető bejelentés.

OMSZ integritásirányítási rendszere, 2019.01.21.
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