
AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK                        
INTEGRITÁSÁNAK FEJLESZTÉSE  
 
 
A NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT 
KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY FELADATA ÉS 
HATÁSKÖRE 

 
 
 
KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 
 
 
 
PRINCZKEL JOZEF 
 
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT 
KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY 
 

 



NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT 

„A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és 
bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek 
álcázza magát, és megfertőzi a felismerő-érzéket.”  

Weöres Sándor: A teljesség felé 

 

NVSZ megalakulása: 2011. január 1. 

 

• Korrupcióval szembeni ellenállóképesség erősítése 

• Stabil szervezeti struktúra, bűnfelderítésben jártas 
munkatársak 

• Átlátható működés – feladat, hatáskör, jogszabályok 

• Védett állomány 130.000 fő 
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Székhely: Budapest, Kerepesi út 47-49. 

 

Illetékesség: Országos 

 

Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv 

 

Felhatalmazás: Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

• Rendvédelmi szervek 

• Polgári titkosszolgálatok 

• Közigazgatási szervek 
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• Bűnfelderítés 

• Bűnmegelőzés 

• Kifogástalan életvitel ellenőrzés 

• Megbízhatósági vizsgálat 

• Korrupciómegelőzés 
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Bűnfelderítés 

 

Védett állomány tagja által elkövetett, illetve velük, 

hozzátartozóikkal, vagy a védett állomány tagjával 

kapcsolatban álló más személyekkel szemben elkövetett 

bűncselekmények felderítést, melynek során titkos 

információgyűjtés alkalmazható. 

 

Nyomozóhatósági jogkört nem gyakorolunk. 

A felderítő tevékenység a nyomozás elrendeléséhez 

szükséges gyanú megállapításáig, vagy kizárásáig tart. 
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Bűnmegelőzés 

 

• Védett szervek vezetőinek, állományának oktatása 

• Bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő 

körülmények feldolgozása, ismertetése 

• Annak értékelése, hogy a védett szervek 

mechanizmusaiban, hol vannak azok a 

hiányosságok, melyek visszaélésre adhatnak 

lehetőséget. 
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Kifogástalan életvitel ellenőrzés 

 

A hivatásos szolgálatra méltatlan, kifogásolható 

életvitelű személyek ne kerülhessenek, illetve 

tartozzanak a védett szervek állományába! 

 

• Jogszabályban meghatározott eljárásrend 

• Hivatásos állományba jelentkezők esetén 

• Már hivatásos állományú tagok 
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Megbízhatósági vizsgálat – integritás teszt 

 

Ügyész által felügyelt és jóváhagyott vizsgálatok! 

 

Vizsgálat során a valóságban is előforduló, vagy 

feltételezhető élethelyzetek mesterséges létrehozása. 

 

Érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali 

kötelezettségeinek 
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Védelem 

 

A védett szervek állományának bármely tagja 

bizalommal fordulhat hozzánk valamennyi olyan 

esetben, amikor hivatali kötelezettségei ellátásával, 

vagy hivatásos (állami titsztviselői is) állományba 

tartozásával összefüggésben sérelem éri, vagy a 

hivatásos szolgálatra nézve hátrányos jelenségre 

kívánja felhívni a figyelmet. 
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Korrupciómegelőzés 

 

• 2014. október 1-én megalakult a Korrupciómegelőzési 
főosztály 

• Az NVSZ „civil arca” 

 

• Közvetlen főigazgatói alárendeltség 

• Küldetése: Magyarország korrupciós helyzetének és az 
állami szervek integritásának javítása 

• Korrupció elleni küzdelem preventív és represszív oldala 
egy szervezet keretei között koncentrálódott 
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Korrupciómegelőzési Főosztály illeszkedése az NVSZ 
szervezetébe 

 

• Sajátos helyet foglal el a szervezetben, mivel küldetése 
elsősorban a megelőzés,   

• Nincs közvetlen (represszív jellegű) beavatkozási 
lehetősége a korrupciós folyamatokba 

• Szemléletformáló tevékenység (Prevenció) magának a 
korrupciós helyzetnek a kialakulásának megelőzése  

• Ajánlásokat fogalmaz meg a közigazgatás számára az 
integráns (korrupciós kockázatot csökkentő) működés 
feltételeinek a megteremtésére  
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Fő feladatok: 

 

• stratégiai tervező (NKP, OGP) 

• elemző-értékelő, véleményező 

• koordináció, összehangolás 

• integritásirányítási rendszer fejlesztése, kapcsolattartás az integritás 
tanácsadókkal 

• tájékoztató és köztudatformáló intézkedések előkészítése 

• Korrupciónak ellenálló szervezeti kultúra és állampolgári öntudat kialakítása 

• nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 

• javaslattétel képzésekre, esettanulmányok 

• korrupcióellenes kommunikációs szakmai anyagok előkészítése 

 

Főosztály folyamatos és aktív együttműködésre törekszik az költségvetési 
szervekkel és a civil szervezetekkel egyaránt 
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Együttműködés 

• Korrupcióellenes és Integritás Munkacsoport 

(NKP, OGP) 

• Államigazgatási szervezetek 

• Korrupció elleni küzdelemért különös 

felelősséget viselő szervek 

• Integritás tanácsadók 

• Civil szervezetek 

• Egyetemek különösen az NKE 
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Nemzetközi együttműködés 
 

Az NVSZ részt vesz továbbá a nemzetközi együttműködésből, nemzetközi 
egyezményekből eredő feladatok teljesítésében, jelentési és képviseleti 

kötelezettségek ellátásában. 

 

• képviselet és konzultáció az érintett nemzetközi 
szervezetek és fórumok vonatkozásában 
(UNODC,GRECO,OECD, IACA); 

• kétoldalú együttműködés erősítése: 

 BAK - Ausztria 

 V4-ek közül Csehország, Szlovákia 
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Szemléletformálás – érzékenyítő előadások 

 

Témájuk: Integritás – korrupciómegelőzés 

Tananyagok integritás, korrupciómegelőzés 

tekintetében történő felülvizsgálata 

Célcsoportjuk: 

• Közszolgálati tisztviselők 

• Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai 
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Szemléletformálás – társadalmi tájékoztatási kampány 

 

Célcsoportjai:     közszféra dolgozói 

                         16-55 év közötti lakosok  

Üzenete:  

A korrupció nem szükségszerűen a mindennapi élet része, 

lehetséges változást elérni, amiben mindenkinek szerepe, 

feladata, felelőssége van.   

 

                         TISZTESSÉGESEN VELED! 
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Elemei:  

• Közvéleménykutatás:  

 méri a lakossági célcsoport korrupcióval kapcsolatos attitűdjét 

• Médiakampány:  

• Tájékoztatja a célcsoportot a korrupciós jelenségekről és a 
lehetséges ellenlépésekről 

• Erősíti a közbizalmat 

• Népszerűsíti a www.korrupciomegelozes.kormany.hu oldalt 

• Személyes kapcsolatépítés a célcsoportokkal: 

• Tájékoztató előadások a rendészeti oktatási intézmények 
végzős hallgatóinak 

• Megjelenés nyári fesztiválokon 
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A kampány kommunikációs elemei 

 

• Szórólap három változatban     

• TV spot 

• Rádió spot 

• Újsághirdetés    

• Plakát  

• Internetes banner 

• Szóróajándékok 
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Szemléletformálás - Tájékoztatási kampány 

Vállalás: 400 000 fő megszólítása 

Teljesítés: 

Újsághirdetések: kb. 1 000 000 fő 

TV spot: 1,8 millió fő 

rádió spot: 746 000 fő 

Internetes banner: 100 000 kattintás 
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Módszertani támogatás 

 

• Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartásról szóló 
módszertani útmutató 

- Integritás tanácsadók legjobb gyakorlatai 

- műhelymunka – Amcham, Ügyészség, TI, integritás 
tanácsadók 

 

• Érdemi nyilvánosság az önkormányzati döntéshozatalban 
(Útmutató helyi önkormányzatoknak) 

BM, NAIH, MvM, IM, ÁSZ, önkormányzati érdekszövetségek 

Műhelymunka – NVSZ, BM ÖHÁT 

Népszerűsítése 7 regionális workshop keretében 
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Módszertani támogatás 

 

• Módszertani útmutatók a belső kontrollrendszer és az 
integritásirányítási rendszer fejlesztéséhez (3 rész) 

 

• A kontrollkörnyezet és az integrált kockázatkezelési 
rendszer kialakításához 

• Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, 
valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés 
elkészítésének támogatására 

• A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó 
bejelentések fogadására és kivizsgálására 
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Október 01-től 

 

• Intr. és a Bkr. összehangolása  

• Az integrált kockázatkezelési rendszer nemcsak az Intr. 
hatálya alá tartozó államigazgatási szervek, hanem a 
Bkr. hatálya alá tartozó költségvetési szervek számára is 
kötelező 

• Integritást sértő események – az integritásirányítási 
rendszer nemcsak a kifejlett korrupciós kockázatokat 
igyekszik kezelni 

• Kotrollkörnyezet kialakításának és az integrált 
kockázatkezelési rendszernek a koordinációjáért az 
integritás tanácsadó felel 
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KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16  

Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós 
esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése 
érdekében 

 

Komplex fejlesztéscsomag a korrupció 
visszaszorítására 

Preventív eszközökkel (képzés, tájékoztatási 
kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) 

Represszív  eszközökkel (eszközbeszerzés, 
kapacitásfejlesztés) 
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„KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16  

Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós 
esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése 
érdekében” 

 

1. Humánkapacitás fejlesztése az integritás szemlélet 
erősítése érdekében 

2. Korrupciómegelőzés az állampolgárok 
bevonásával 

3. Az átlátható kormányzás megteremtését elősegítő 
intézkedések 

 



SZAKMAI ANYAG III. 

 

 

Humánkapacitás 
fejlesztése az 

integritásszemlélet 
elősegítése érdekében 

Antikorrupciós témájú 
kutatások 

Hivatásetika, integritás 
és antikorrupciós 

képzések 

Szakmai képzések 
specifikus célcsoportok 

számára 

Korrupciómegelőzés az 
állampolgárok bevonásával 

Közvélemény-kutatások 

Tájékoztató kampányok 

Folyamatos tájékoztatás 

Ismeretterjesztés és nyílt 
kormányzás támogatása 

Az átlátható kormányzás 
megteremtését elősegítő 

intézkedések 

Online megoldások 
feltérképezése 

Korrupciómegelőzéssel 
összefüggő jogalkalmazás 

egységesítése 



KÖSZÖNÖM 

 A FIGYELMET! 


