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Tudományos kutatás, fejlesztés

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
ALAPADATOK

KOCKÁZATOK ÉS KONTROLLOK/ELHELYEZKEDÉS

Intézmények száma (alapsokaságban): 13 442

Az Ön szervezetének elhelyezkedése az összes válaszadó kockázatainak és kontrollj

Kitöltő intézmények száma: 3 206

tekintetében
Lefedettség: 23.85%

Intézménycsoportban résztvevők: 25
KOCKÁZATI INDEX

összes válaszadó

intézménycsoport

az Ön szervezete

intézménycsoport

az Ön szervezete

KONTROLLINDEX

összes válaszadó

KIEMELT KOCKÁZATOK (%)
A százalékok az igen válaszok arányát, a pirossal jelölt kérdések az Ön szervezetének igen
válaszait jelölik.

SPECIÁLIS KONTROLLOK (%)
A százalékok az igen válaszok arányát, a zölddel jelölt kérdések az Ön szervezeténe
válaszait jelölik.

7: Szervezetük folytat-e hatósági
jogalkalmazást?

40: A szervezeti célok megvalósulá
rendszeresen mérik-e?

8: Szervezetük nyújt-e közszolgáltatást?

43: Szervezetük végez-e rendszere
korrupciós kockázatelemzést?

9: Kiszervezett-e a Szervezet,
alaptevékenységébe tartozó feladatot?
11: Szervezetük az elmúlt évben kapott-e
közvetlenül vagy közvetve - pl.
alapítványon keresztül magánszervezetektől vagy
magánszemélyektől adományt, pénzbeli
vagy más materiális támogatást?
35: Az elmúlt 1 évben előfordult-e, hogy
a Szervezet olyan költségtérítést zetett
ki, amelynek feltételeiről nem volt külön
belső szabályozás?

44: Szervezetük működtet-e külső
bejelentést, panaszt kezelő rendsz
45: Szervezetük működtet-e belső
bejelentéseket kezelő rendszert?
47: Szervezetük ad-e visszajelzést
bejelentőnek, panaszosnak a beje
panasz kezelésének eredményérő
53: Szervezetükön belül szabályoz
vannak-e a különféle ajándékok,
meghívások, utaztatás elfogadásá
feltételei?

52a: A méltányosság gyakorlásának
szempontjai előre megismerhetők-e az
ügyfelek számára?

https://felmeres.asz.hu/self/integritas-2018/311762
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12. GAZDASÁGI KAPCSOLATOK KOCKÁZATAI ÉS KONTROLLJAI (%) (9-17)
Integritás felmérés – önértékelő
lap
KÜLSŐ
KÜLSŐ SZAKÉRTŐK
ALKALMAZÁSÁNAK KONTROLLJAI (%) (16, 16B)
A 9.-17. kérdések válaszai alapján indexeket képeztünk a külső gazdasági kapcsolatokhoz

A százalékok az igen válaszok arányát, a * az Ön szervezetének igen válaszait jelö

tartozó kockázatok és kontrollok esetében .
KOCKÁZATI INDEX

összes válaszadó

intézménycsoport

az Ön szervezete

KONTROLLINDEX

összes válaszadó

intézménycsoport

https://felmeres.asz.hu/self/integritas-2018/311762

16. Szervezetük az elmúlt 3 évben mely

16b. Szakértői közreműködés

alábbi tevékenységek kapcsán vett

igénybevétele esetén meghatározzá

igénybe külső szakértői közreműködést?

teljesítésigazolás kiállításának feltéte

az Ön szervezete
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