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ÁROP 1.1.21. szakmai tartalma 

• Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés 

 2013. február 22 – 2014. május 
 

• Integritásmenedzsment tréning 

 2013. szeptember 4. 
 

• Közszolgálati etika és integritás minitréning 

 2013. szeptember 2. 
 

• Integritás ismeretek beépítése az NKE képzési 

portfóliójába 

 Folyamatban 
 

• Zárás: 2014. május 31. 

 



A képzések megvalósítása során közreműködők 

• Konzorciumi partnerek: 

 - Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

   Vezető- és Továbbképzési Intézet 

• Állami Számvevőszék (Integritás projekt mint előzmény) 

• Nemzetközi szervezetek: OECD, IACA, OLAF, TI 

• Anti-korrupciós civil munkacsoport 

• OGP akcióterv: hazánk kormányzati vállalásai, nyílt 

kormányzati együttműködés elvének gyakorlatba ültetése: 

integritás ismeretek oktatási rendszerbe történő beépítése: 

NKE teljes képzési vertikumába beépülnek az ismeretek- 

segítve a magyar csatlakozási folyamatot. 

 



Integritás tanácsadó 

szakirányú továbbképzés 1. 

• 2012. november-december: szakirányú 

továbbképzés kifejlesztése neves szakemberek 

bevonásával, az NKE szenátusi jóváhagyását 

követően az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette a 

képzést. 

• képzés indulása: 2013. február 22., ünnepélyes 

megnyitó, képzés fővédnöke: az Állami 

Számvevőszék elnöke 

• projekt keretében előreláthatóan összesen 100 fő 

kormánytisztviselő fog végezni 2014. május 31-ig 



Integritás tanácsadó 

szakirányú továbbképzés 2. 

A képzés célja 

A képzés célja olyan közigazgatási szakértők képzése, 

akik alkalmasak és képesek a korrupció és a 

visszaélések kockázatának csökkentésére, azok 

megelőzése érdekében képesek támogatni egy 

közigazgatási szervezetben az integrált irányítási 

rendszer erősödését, a szervezet tudatos és kontrollált 

fejlődését támogató személyügyi folyamatok 

kialakítását, valamint a hivatásetikán alapuló 

munkakultúra elterjedését. 



Az Integritás tanácsadó szakirány technikai 

megvalósításának részletei 

• 2 féléves képzési idő 

• 7 modul 

• összesen 21 tantárgy 

• 200 óra jelenléti képzés 

• 60 kredit érték 

• záróvizsgával és szakdolgozattal zárul 

 

A képzési tevékenységgel kapcsolatban kb. 600 oldal 

terjedelemben készült el a szakterületek 

legmeghatározóbb képviselői által kifejlesztett tananyag, 

amelyből egyetemi tankönyvet adunk ki.  



Az Integritás tanácsadó szakirány 

moduljai és tantárgyai 

I. modul: Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás 

•A közigazgatási stratégiai tervezésének és fejlesztésének 

módszertana 

•Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek 

•A közigazgatás ellenőrzése és a közreműködő 

szervezetek 

II. modul: A korrupció megelőzése és kriminológiája: 

•A korrupció kriminológiája és kriminálpszichológiája 

•A korrupció büntetőjogi vonatkozása 

•Módszertan, kockázatelemzés, statisztika 

•A korrupció megelőzése 



Az Integritás tanácsadó szakirány 

moduljai és tantárgyai 

III. Szervezetigazgatás, szervezetfejlesztés, integritás: 

•Szervezeti igazgatás és menedzsment 

•Szervezetfejlesztés és szervezetpszichológia 

•Tudásmenedzsment 

•Integritásmenedzsment 

IV. Személyügyi igazgatás: 

•Közszolgálati személyi jog 

•Személyügyi menedzsment 

•Hivatásetika és kultúra, érdekérvényesítés 

V. Információmenedzsment: 

•Adatkezelés, adatbiztonság, adatvédelem 

•Információmenedzsment és e-közigazgatás 



Az Integritás tanácsadó szakirány 

moduljai és tantárgyai 

VI. Nemzetközi szervezetek és anti-korrupció: 

•Anti-korrupció európai dimenziója (EU, OLAF, ET) 

•Anti-korrupció nemzetközi dimenziója (ENSZ, OECD) 

 

VII. Készségfejlesztés: 

•Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció 

(csoportmunka) 

•Szervezeti kommunikáció (tréning gyakorlatok) 

•Konfliktuselemzés és konfliktuskezelés (tréning 

gyakorlatok) 

 



„Integritásmenedzsment” tréning 

• A központi közigazgatási szervektől, illetve a megyei 

kormányhivataloktól érkező vezető beosztású 

kormánytisztviselők részére szervezzük a képzést. 

 

• A tréning technikai megvalósításának részletei: 

- 720 fő kormánytisztviselő részvétele 18 fős csoportokban 

- 2,5 napos képzés keretében valósul meg a tréning 

- A képzés intervalluma: 2013. szeptember 4. – 2014. február 28. 

- Trénerek felkészítése: KIM-NKE-ÁSZ integritás projekt 

tapasztalatainak, illetve az integritás tanácsadó szakirány 

tananyagainak felhasználása 

- Szervezési feladatok, trénerek: NKE 



„Közszolgálati etika és integritás” tréning 

• A „Közszolgálati etika és integritás” ún. mini tréningek a magyar 

közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőket célozzák meg 

kultúrát áttörő egyszeri képzésben. 

 

• A tréning technikai megvalósításának részletei: 

- 8850 fő kormánytisztviselő részvételével történik a képzés 

- A képzés 1 napos tréning keretében valósul meg 

- A tréning intervalluma: 2013. szeptember – december 

- Fővárosi és vidéki helyszíneken zajlik a tréning 

- Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai kódexének 

felhasználása; Zöld Könyv a kormányzati szervek etikai 

követelményeiről; integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés 

kifejlesztett tananyagainak beépítése; NKE közös alapozó modul 

hivatásetika részének használata 

 

 



E-tananyagfejlesztés és az NKE képzési 

vertikumába való beépülés 

 

•A projekt előzőekben ismertetett képzéseinek szakmai tartalmaiból az 

alábbi témákban kerül sor e-tananyagfejlesztésre: 

- Közszolgálati etika 

- Bejelentővédelem 

- Közérdekű adatok 

 

•Cél: az NKE teljes képzési vertikumába beépüljenek az integritás 

ismeretek; a „Korrupció-megelőzés és integritásmenedzsment a 

közigazgatásban” című választható tantárgy indítása az egyetem 

Közigazgatás-tudományi Karán, közös alapozó modul szociológia 

tankönyvében külön fejezet a korrupció-megelőzés és 

integritásmenedzsment oktatása; az etikus hivatali kultúra felépítése, 

integritáspolitika 
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