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Bevezetés 

Az alapítás 
Az Integritás Tudásközpontot – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére - 2013. december 9-én alapította a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet keretén belül intézeti munkacsoportként. Felügyeletét az Életpálya és Emberi 

Erőforrás Intézet vezetője látja el. Szakmai működésével kapcsolatos alapvető kérdésekben Irányító Bizottság dönt.  Tevékenységét 2014. 

januárban kezdte a szakmai vezető kinevezésével. A szakmai vezető számára négy és fél hónap állt rendelkezésre a tevékenységek 

elindítására és a további működés koncepciójának kidolgozására.  

 

A koncepció célja 
Az alapításról szóló rektori intézkedés az ITK működéséről 2013. május 31-éig rendelkezett. A szakmai vezető feladataként jelölte meg a 

további működésre vonatkozó koncepció kidolgozását. Jelen koncepció célja az ITK hosszú távú működésének koncepcionális megalapozása 

és ezzel a további működésre vonatkozó szervezeti és finanszírozási feltételekről szóló döntés előkészítése.   
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Eddig elért eredmények 

 Az ITK előzménye az ÁROP 1.1.12 projekt keretében kifejlesztett Integritásoktatási módszertan volt, amit az alapítást követő 

nemzetközi perre review folyamat nemzetközi kiváló gyakorlatnak minősített és az EU Antikorrupciós jelentése is innovatív 

módszertanként emelte ki.  

 2014 január óta, a működés elmúlt négy hónapja alatt az ITK tevékenységének híre ment a hazai szakmai közéletben, a témához 

kapcsolódó szakemberek és szervezetek jelentős része tudomást szerzett, vagy tájékoztatást kapott (pl. AJBH, ÁSZ, Rendőrség 

tudományos Tanácsa, vezető integritás szakértők). Eddig megszólított szakemberek és szervezetek nyitottak az együttműködésre. 

Több nemzetközi szervezet is felvette a szakmai vezetővel a kapcsolatot. (pl. Integrity Action, FLDP, OECD) Az együttműködések 

tartalmának tisztázását az ITK-ra vonatkozó koncepció elfogadása és a végleges felállítás után lehet folytatni. A projekt és ITK 

eredmények bemutatása, mint nemzetközi jó gyakorlat felkerült az Integrity Action honlapjára. (a legnagyobb olyan nemzetközi 

szervezet, amely integritás kutatással és oktatással foglalkozik) 

 Az ITK szakmai vezetőjének volt a feladata a szakmai koncepció kidolgozása. Ezt a munkát a szakmai vezető az ITK potenciális 

támogatói hálózatával közösen végezte, több körben egyeztetve integritás szakértőkkel, tanácsadókkal és trénerekkel. A tervezési 

folyamat eredménye, hogy az ITK körül már kialakult egy aktív támogató és együttműködő hálózat. 

 A hálózat összekovácsolására – a tervezési megbeszélések mellett - az ITK szakmai műhelybeszélgetéseket is szervezett, a formálódó 

szakmai közösség számára fontos témákban. A beszélgetések sikerének jele, hogy egyre többen vesznek részt, sok további 

témajavaslat merül fel, és egyre több külső partner is bejelentkezik témával, vagy részvételi szándékkal. 

 A hálózat összetartására és építésére a szakmai rendezvények mellett szükség van a folyamatos kapcsolattartásra és tudásmegosztásra 

webes alkalmazásokon keresztül. Ezek működő demo verziója elkészült és engedélyezésre vár. 

 Az ITK az elmúlt hónapokban több hazai és nemzetközi konferencián, és rendezvényen mutatkozott be. Köztük olyan rangos 

rendezvényeken is, mint az OECD Integrity Week és a NISPACEE konferencia. 

 A nagyon rövid idő ellenére az ITK egy kutatási projektet már befejezett, kettő folyamatban van és egy nemsokára indul. (A 

kutatások: CAF rendszer integritás szempontú továbbfejlesztésére, Az integritástréningek hatásvizsgálata, A tréningek utáni hosszú 

távú attitűdváltozás kutatása, Akciókutatás a képzett szakemberekkel indítható integritásfejlesztési projektek tartalmának 

meghatározására, A MAR integritás szemléletű kiegészítése) A kutatások eredményei között várhatóan lesznek olyanok, amelyek  

alkalmasak lesznek nemzetközi publikációkra is. 

 A szakmai vezető összegyűjtötte és átvizsgálta a témához kapcsolódó legfontosabb és legfrissebb nemzetközi irodalmat. Ez alapján a 

téma meghatározó forrásainak beszerzése részben megtörtént, részben folyamatban van: 

o az NKE könyvtárába került az elmúlt évek nemzetközi szakirodalmából 16 alapvető könyv, 
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o az ITK irodájába kerül több mint 50 meghatározó cikk és publikáció másolata, (ezért másolat, mert nagyrészük az NKE 

könyvtárból nem érhető el) 

o lefordításra került mintegy 40 ív a legfontosabb nemzetközi szakmai anyagokból, és további anyagok fordítása folyik 

o az ITK honlapja engedélyezés alatt áll, rajta rövid időn belül hozzáférhető lesz a hálózatba belépők számára az összes olyan 

dokumentum és oktatási segédlet, amely saját alkotás, vagy a jogot meg tudtuk szerezni.  

o folyamatban van egy integritás szöveggyűjtemény szerkesztése azzal a céllal, hogy a legkorszerűbb hazai és nemzetközi 

irodalom forrásait és gondolatait magyar nyelven is hozzáférhetővé tegyük. 

 A szakmai vezető kidolgozott egy elméleti megalapozást, elhelyezve az a NKE számára javasolt integritás megközelítést és az ITK 

stratégiáját a hazai és nemzetközi tudomány és fejlesztés kontextusában. Az elméleti megalapozás első változatát, a kialakult szakmai 

műhely várhatóan júniusban vitatja meg. Véglegesítés után a tudományos megalapozásban szereplő két, vagy három meghatározó új 

gondolat több nemzetközi publikáció alapjául szolgálhat. (Az elméleti alap  munkaverziója külön csatolva) 

 Az NKE és ITK számára javasolt integritás felfogást megalapozó nemzetközi tudományos cikkek magyar fordítását az ITK a KIM 

támogatásával elkészítette/készítteti, így a meghatározó legfrissebb elméleti alapok magyarul is rendelkezésre állnak a hazai szakmai 

párbeszéd megtermékenyítésére 

 Három már megjelent, vagy megjelenés alatt álló tudományos publikáció dokumentálja az ITK munkáját, és jóval több előkészületben 

van. Egy tudományos publikáció már az ITK tudományos megalapozását is összefoglalta, elhelyezve a stratégia alapját adó 

megfontolásokat a nemzetközi tudomány állításai között. Ebben az elméleti megalapozásban szerepelnek olyan elemek, amelyek új 

tudományos eredményeknek tekinthetőek. Erre alapozva vezető nemzetközi folyóiratokba három publikáció készül.  (1. Az elméleti 

megalapozás, amely új gondolatokat tartalmaz a közép-európai régió antikorrupciós stratégiáihoz, 2. Integritásfejlesztés és vezetés 

kapcsolata a közép-európai régióban, 3. A diszkurzív módszerek szerepe az integritásfejlesztésben). 
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Alapvetések 
 

Az integritás-fejlesztés, mint korrupció-megelőző módszer került a politikai agendára, eredménye tekintetében azonban az integritás szemlélet 

messze túlmutat a korrupció kérdésén. A Jó kormányzás egyik alappillére. 

Az integritás a közigazgatásban olyan működésmódot jelent, amely lehetővé teszi, hogy a közigazgatás és a közigazgatási szervezet a 

ráruházott hatalmat és erőforrásokat a hivatalosan elfogadott és igazolt közérdek megvalósítására eredményesen használja és ezzel a 

közigazgatásba és az adott közigazgatási szervezetbe vetett bizalom erősítését szolgálja a külső és belső szereplők szemében.  

 

A magyar politika elkötelezett a közigazgatás fejlesztése, a korrupció elleni fellépés, és ezen belül az integritásfejlesztés mellett. (1104/2013. 

(IV. 6.) kormányhatározat) 

 

A politikai szándék alapfeltétele a következetes fejlesztésnek. A politikai szándék megvalósításához - e korszerű megközelítésben rejlő 

lehetőség kihasználásához – azonban olyan szakértelemre is szükség van, amely támogatja a magyar közigazgatásra alkalmas eszközök és 

módszerek adaptációját és bevezetését. 

 

Az Integritás Tudásközpont (ITK) értékteremtő szerepe a közigazgatási integritásfejlesztéshez szükséges mind tartalmi, mind 

diszkurzív/argumentatív folyamat magas színvonalú tudományos és szakmai munkával történő támogatása lehet.  

 

Az ITK nem korrupció-kutató intézet, mert ezt a funkciót több szervezet betölti már Magyarországon. Az ITK sajátos célja az integritás-

fejlesztés lehetőségeinek tudományos és szakmai elemzése, és olyan szakmai közeg fejlesztése, amely közigazgatási integritás stratégia, 

reformok és fejlesztések kidolgozását, és az integritásfejlesztési folyamatok megvalósítását szakszerűen támogatni tudja.  
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Az ITK küldetése, szerepe és pozicionálása 
Az ITK küldetését abban látja, hogy tudományos és szakmai támogatást nyújtson a Nemzeti Integritás Rendszer (NIR) működésének 

fejlesztéséhez és a NIR fejlesztésében érdekelt szereplők elkötelezettségének erősítéséhez. Az ITK: 

 épít a demokratikus alapokra és a köztisztviselők és közigazgatási szakemberek értékvezérelt elkötelezettségére és szakmai tudására,  

 a közigazgatással együttműködő, azt támogató és erősítő megközelítéssel és a legkorszerűbb szakmai tudás és módszerek átadásával 

támogatja a közigazgatásban az integráns működést akadályozó elemek felszámolását, 

 a vezetési- és szervezeti kultúrafejlesztés támogatásával hozzájárul a közszolgálati szereplőkben az integritás kultúra, a 

felelősségvállalás és együttműködés erősítéséhez, 

 a szélesebb közvélemény tájékoztatásával és a társadalmi párbeszéd formálásával erősíti a demokratikus közszolgálatot aktívan 

támogató külső szereplőket. 

 

A fenti felsorolás jól mutatja, hogy az ITK-nak két síkon kell működnie: 

1. tartalmi támogatás a közpolitika alakításhoz és intézmény- és kompetenciafejlesztéshez 

2. diszkurzív, argumentatív támogatás az integritás ügyének a politikai agendában és közbeszédben való megjelentetésében és az 

integritásfejlesztés szervezeten belüli támogatásának kialakítására  

 

Ehhez az ITK-nak a közigazgatás határán kell elhelyezkednie, kapcsolatban a közigazgatással, a tágabb szakmával és a társadalmi közeggel 

is. Olyan tudáselosztó csomóponttá (Hub) kell válnia, amely: 

 kihasználja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sajátos helyzetét, és sokrétű kapcsolódását a magyar közigazgatáshoz 

 politikailag semleges, szakmai integritáson alapuló, élő kapcsolatban áll a közigazgatási szervezetekkel és szakemberekkel 

 a szakmai és társadalmi közegben saját hitelét magas színvonalú tudományos, szakmai és közéleti tevékenységén keresztül biztosítja, 

amelybe a szakmai innováció mellett beletartoznak a következők: 

o közvetítő szerep (tudástranszfer), mely biztosítja a gondolatok áramlását egyrészről itthon a különböző érdekelt csoportok és 

szubkultúrák között, másrészről a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai világ között 

o nyitottságon és együttműködésen alapuló szakemberhálózat – episztemikus
1
 és közpolitikai közösség

2
 - összetartása 

                                                           
1
 A magyar nyelvben kevéssé használt “epistemic community” fogalom fordítása: olyan szakemberek közössége, akik egy adott területen a közpolitika alakításhoz 

releváns, elismert tudással, kompetenciákkal és tekintéllyel rendelkeznek 
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Az ITK értékteremtő szerepének tartalmi és argumentatív elemeit és összefüggéseiket a táblázat foglalja össze: 

 

Tartalmi munka Argumentatív munka 

Az ITK szisztematikusan gyűjti, elemzi, rendszerezi a 

nemzetközi és hazai tudást és tapasztalatot annak érdekében, 

hogy minden érdekelt számára hozzáférhetővé tegye a 

közszolgálati integritás fejlesztéséhez szükséges tudást 

Szakmai beszélgetések és képzés az argumentatív elmélet és 

gyakorlat megismertetésére és hazai terjesztésére, és módszertani 

képzések szakértőknek és tanácsadóknak a szervezetekben 

alkalmazható  deliberaítv eszközökkel való ismerkedésre 

Az aktuális közigazgatási szervezeti működésmód és 

mozgatórugóinak megértése és integritásfejlesztési stratégiai 

gondolkodás, ami elvezethet a nemzetközi minták átvétele 

helyett a  a hazai környezet sajátosságaihoz igazított  

alkalmazáshoz – vagyis működőképes, implementálható 

lépésekhez 

Az ITK fejlődő szakmai hálózatának tagjai részt vettek az ITK 

működésének tervezésében is és elindultak a témához kapcsolódó 

szakmai műhelybeszélgetések, amelyek egyre szorosabbá fűzik a 

hálózat kapcsolódását. Ezzel elindult egy olyan episztemikus 

(szakértői) közösség kialakulása, amely a korábban idézett kutatások 

alapján elengedhetetlen a változáshoz 

akciókutatással követett pilotok a fejlesztési javaslatok kimunkálására és tesztelésére, és a tényleges implementációs esély növelésére 

olyan tréningek szervezése, amely mintát adhat a rendszerszerű integritásfejlesztéshez elengedhetetlen működésmódok 

megtapasztalására: tanuló szervezet, kooperatív vezetés és az alkotó párbeszédsorán formálódó fejlesztési folyamatok 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2
 A magyar nyelvben kevésbé használt „policy community” fogalom fordítása: az episztemikus közösségnél szélesebb csoport. Egy közpolitikai téma iránt elkötelezett 

szereplők közössége, amelyet valamely kommunikatív, akár együttműködő kapcsolati háló köt össze. A Közpolitikai (policy), és nem politikai. A kapcsolati hálónak 

lehetnek formális és informális részei.  
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Az ITK hosszú távú stratégiája 

Az ITK tevékenységeinek célcsoportjai 
 

„Szakma”:  mindazok, akik az integritás témával munkájuk során foglalkoznak. Ide tartoznak az 

integritás szakértők
3
, tanácsadók, a témával foglalkozó civil szervezetek, akiknek az ITK folyamatosan 

új tudásokat közvetít és alkotó szakmai párbeszéd szervezését vállalja fel. Emellett – mint akadémiai 

kutató-műhely - saját kutatásaival és fejlesztéseivel reagálni tud a szakmai igényekre és a KIM-mel 

együttműködve elindíthatja, vagy támogathatja a nemzetközi gyakorlatok adaptációs folyamatait. 

A szakmai célcsoport tagjai az integritásoktatók is, akik a témát egyetemeken, szakmai szervezetekben, 

képzéseken oktatják.  Az ITK szakmai előzménye a közszolgálati integritásoktatásban van. A 

nemzetközi szinten elismert, innovatív módszertan további fejlesztése, tartalmi szélesítése és mélyítése, 

valamint jól képzett integritásoktatók hálózatának megszervezése, és folyamatos szakmai támogatása az 

ITK kiemelt feladata. 

A közigazgatás:  a közigazgatási szervezetek: a közigazgatási szervezetek megrendelői lehetnek az ITK 

szolgáltatásainak, különösen olyan esetekben, amikor egy újszerű megoldáshoz pilotot, vagy innovatív 

folyamatot terveznek, vagy olyat, amelynek jobb, ha a támogatását, vagy levezetését külső semleges 

szereplő végzi. Ilyen esetben az ITK szakértői, akár nemzetközi szakértelemmel megtámogatva 

végezhetik a munkát. Más esetekben szakértőket ajánlhatnak, szervezhetnek a munkához az ITK 

hálózatából, vagy azon kívülről, esetleg bizonyos fokú minőségbiztosítást is vállalva. 

A társadalom: az integritás felfogásban a társadalom kontroll és partner a közigazgatási 

integritásfejlesztésben.  E szerepbetöltéséhez szükséges az integritás felfogást jó minőségű, ugyanakkor 

közérthető formában a szélesebb társadalmi közeg felé közvetíteni. A tájékozott és tudatos polgár a jól 

működő demokrácia záloga.  

Nemzetközi közeg: Magyarország nemzetközi elismertségének része a magyar tudomány és a jó magyar 

gyakorlatok nemzetközi megismertetése és terjesztése. Az ITK feladata olyan nemzetközi kapcsolatok 

építése, és olyan együttműködések, konferenciák, rendezvények, publikációk szervezése, amelyeken 

keresztül a magyar szakma be tud kapcsolódni a nemzetközi tudományba és fejlesztésbe és a magyar 

tapasztalatok hozzájárulhatnak a nemzetközi fejlődéshez. 

                                                           
3
 Integritás szakértőnek mindazokat a szakembereket tekintjük, akik az integritásfejlesztés valamely aspektusával hivatásszerűen foglalkoznak, vagy felkészültségükben 

szerepel az integritás felfogás ismerete és szakterületükön, vagy tevékenységi területükön alkalmazni tudják 

Közigazgatás 

ITK 

Szakma 

Társadalom 

Nemzetközi 
szakmai közeg 
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Az ITK hosszú távú céljai 
Szakmai fejlesztés: A ITK feladata, hogy a legkorszerűbb hazai és nemzetközi tudományos és szakmai eredményeket gyűjtse 

és terjessze és saját kutatásaival és fejlesztéseivel támogassa a hazai közigazgatási integritás fejlesztését és hozzájáruljon az 

integritás szakemberek képzéséhez és továbbképzéséhez.  Mint akadémiai kutató-műhely kiegészíti a KIM szakmai munkáját, 

és együttműködve elindíthatja, vagy támogathatja a nemzetközi gyakorlatok adaptációs folyamatait. Az ITK nemzetközi 

szinten elismert, innovatív integritásoktatási módszertana nemzetközi elismertséget és megrendeléseket biztosíthat 

az egyetemnek, az oktatási módszertan további fejlesztése, tartalmi szélesítése további sikereket hozhat és 

stabilizálhatja az NKE és ITK szerepét az integritás oktatás területén, és alkalmat adhat nemzetközi kapcsolatépítésre 

és nemzetközi oktatási projektek indítására. 

Szakmai közösség fenntartása: az ITK elsődleges szerepe, hogy kialakítson és fejlesszen egy episztemikus közösséget. 

Egyrészről folyamatosan közvetítse e közösség számára az új tudásokat és biztosítsa a szakmai tapasztalatok megosztásának 

lehetőségét, másrészről kiépítve és fenntartva azt a formális és informális kapcsolatrendszert, amely „karbantartja” a tagok 

tudását és elkötelezettségét, és összekösse ezt a szakértelmet a közigazgatással és a társadalmi párbeszéddel. Mindkét elem 

egyszerre szakma és elkötelezettség kérdése. 

Közigazgatási reform és fejlesztés támogatása: Az ITK legfontosabb feladata a magyar közigazgatás fejlesztésének 

támogatása. A   szakértői (episztemikus) közösség együttműködve a közszolgálati tisztviselők szélesebb körével hozza létre azt 

a szakértelmet, amely képes e cél megvalósítására. A szakértelem azonban kevés. A szakmai közösséghez kapcsolódnia kell 

egy szélesebb közpolitikai közösségnek, amely biztosítja a politikai, szakmai és társadalmi erőt, ami a politikai agendán tartja 

az integritást, eléri/hatást gyakorol a politikai és szervezeti vezetőkre és támogatja az integritásfejlesztési tevékenységet.  

Integritás megismertetése és elismertetése: Mivel az integritás nem kizárólag technikai részmegoldások kérdése, hanem 

rendszerszerű megközelítés, amely sok elem koordinációját jelenti, fejlesztése szervezetfejlesztés, és szervezeti és társadalmi 

kultúraépítés kérdése. Ehhez olyan a közpolitikai közösségre (téma iránt elkötelezett szereplők közössége) van szükség, 

amelynek alapja a felelősségvállalás és a szereplők elkötelezettsége, hogy a közszolgálati integritás fejlődésére hatást 

gyakoroljanak. Az integritás széleskörű meg- és elismertetése érdekében ITK-nak fel kell vállalnia egyrészről, hogy összeköti a 

hozzá szorosan kapcsolódó szakértői (episztemikus) közösséget ezzel a szélesebb elkötelezett közpolitikai közösséggel, 

másrészről támogatja integritás felfogást jó minőségű, ugyanakkor közérthető formában a szélesebb társadalmi közeg felé 

közvetítő kommunikációt. 

Magyarország nemzetközi elismerése: Magyarország nemzetközi elismertségének része a magyar tudomány és a jó magyar 

gyakorlatok nemzetközi megismertetése és terjesztése. Az ITK feladata olyan nemzetközi kapcsolatok építése, és olyan 

együttműködések, konferenciák, rendezvények, publikációk szervezése, amelyeken keresztül a magyar szakma be tud 

kapcsolódni a nemzetközi tudományba és fejlesztésbe és a magyar tapasztalatok hozzájárulhatnak a nemzetközi fejlődéshez. A 

nemzetközi szinten elismert innovatív integritásoktatási módszertan már most lehetőséget teremt Twinning, IPA és más 

nemzetközi projektekben való részvételhez. A megkezdett kutatások eredményei várhatóan szélesíteni fogják a nemzetközi 

szinten is megjeleníthető termékeket. 
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ITK fő tevékenységei 
Az ITK 2014. január 15. elfogadott munkaterve alapján a következő hosszú távú célok kerültek megfogalmazásra:  

 Alkalmazott - az integritás fejlesztésre vonatkozó – közigazgatási kutatás és tanácsadás az egyetem küldetéséhez igazodva 

 Integritás szakemberek hálózatának kiépítése és szakmai támogatása 

 Oktatási innováció, képzők képzése és továbbképzés 

 Bekapcsolódás a nemzetközi tudás transzfer hálózatokba 

A célok alapján megfogalmazható tevékenységterületek és tevékenységek összefüggései: 

Kutatás, szakmai innováció, tanácsadás és oktatás összekapcsolása:   
A tevékenységek szintjén a korábban megfogalmazott ’Szakmai fejlesztés’ célja a kutatás, szakmai innováció 

és tanácsadás és a képzés összekapcsolását jelenti. Az ITK magyar közigazgatást fejlesztő küldetésének 

ideálisan az integritásfejlesztő közpolitikákat előkészítő és nyomon követő akciókutatás felel meg. Ez olyan 

kutatási forma, amely alkalmas a tudomány és szakmai fejlesztés közvetlen összekapcsolására. A folyamat 

beépül a szervezetfejlesztésbe, hozzájárul a közigazgatás fejlesztési döntések megalapozásához,  és eredményei 

szinte közvetlenül beépíthetőek a szakmai képzésekbe is. A három terület összekapcsolása a kölcsönhatásokon 

keresztül mindhármat erősíti és lehetővé teszi azt, hogy nemzetközi szinten is terjeszthető és elismert 

eredményeket alkosson. 

Folyamatos párbeszéd: Ahhoz, hogy az integritásfejlesztéséhez szükséges szakértelem, politikai, szakmai és 

társadalmi közeg fejlődhessen, szükség van egy olyan közpolitikai közösségre, amely a témát minőségi 

kommunikációval és elkötelezettséggel napirenden tudja tartani. Ilyen párbeszéd generálásához az ITK szerepe 

abban lehet, hogy olyan együttműködő, interdiszciplináris szakmai műhelyt hoz létre és működtet, amely 

magához vonzza az integritás szakembereket, és támogató sokszínű szakmai közegben biztosít lehetőséget 

kutatások, közpolitikai javaslatok, publikációk és gondolatok műhelyvitáira. Ezzel a közösséget támogatja és 

elkötelezettségét erősíti. A közösség összetartásának további eszköze a folyamatos internetalapú tudásátadás 

(E-könyvtár) és párbeszéd (Blog és Fórum) lehetőségének megteremtése, tematikus kiadványok (working 

papers, folyóirat különszámok) és rendezvények szervezése, ahol az eredmények szélesebb körben 

terjeszthetőek. 
Hálózat és partnerség: A szakmai műhely, a személyes és internetes tudásmegosztás, továbbá a kapcsolattartás 

és mindezeknek nemzetközi partnerszervezetekhez kapcsolása biztosíthatja az ITK hazai és nemzetközi 

szakmai hálózatásnak fenntartását. 

Publikációk és konferenciák: A publikációk és események egyrészről az ITK és ezzel az egyetem nemzetközi 

elismertségét erősítik, másrészről az ITK köré szervezett hálózat összetartását és fejlesztését is szolgálják. 

(Szakmai tudást és lehetőségeket közvetítenek a hálózatnak) 
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Az ITK rövidtávú stratégiája 
Az ITK a KIM kezdeményezésére az NKE-n belül jött létre ÁROP forrásokból. 

A KIM támogatása, és az államigazgatással szoros kapcsolatban tevékenykedő NKE biztosíthatja az ITK számára a tudományos és szakmai 

tevékenység gyakorlati, közigazgatási terepét. Az ITK-nak magas színvonalú tudományos és szakmai tevékenysége alapján kell saját szakmai 

legitimitását és független, integritás- alapú működését elfogadtatnia a szakmai és szélesebb közvéleménnyel. Stratégiája és tevékenységei 

tervezése során erre figyelmet kell áldozni. 

 

Az ITK-nak ÁROP1.1.21  projekt lezárultával az egyetem szervezeti egységeként kell továbbélnie, mert ez biztosíthatja stabil működését, és 

tudományos és szakmai központként való elismertetését. Az előzetes tervek szerint azonban az NKE költségvetéséből csak minimális forrás 

jut az ITK tevékenységére. A rendelkezésre álló forrásból az alaptevékenységeket kell legalább olyan szinten fenntartani, ami az ITK körül 

kialakult szakmai közösséget össze tudja tartani, és fejleszteni tudja annak érdekében, hogy olyan szakmai súlyt teremthessen a központnak, 

ami alapján megbízásokat lehet szerezni, és ha megbízásból, szolgáltatási díjból vagy pályázatból további lehetőségek nyílnak, azokat meg 

lehessen valósítani. 

 

Az ITK-nak az egyetemen belül részt kell vennie az integritással kapcsolatos képzések és programok tervezésében és lebonyolításában és 

támogatnia kell, hogy a Vezető- és Továbbképzési Intézet (VTKI) kínálatában is megfelelő súllyal jelenjenek meg az integritásképzések. 

Fontos, hogy a vezetőképzésbe is beépüljön az integritásoktatást, mert vezetői támogatás nélkül nincs esély a hatásos fejlesztésre.  

 

Mivel az ITK egyetemi forrásai nagyon korlátosak lesznek, a lehetséges tevékenységek körét meghatározzák a megszerzett megrendelések és 

pályázati források. Ezek megszerzéséhez fontos, hogy a hálózat valamely flexibilis geometriában épüljön fel.  Ennek eszköze az lehet, hogy 

az ITK színvonalas szakmai műhelyt működtet, korszerű, új tudást közvetít és folyamatos szakmai támogatást nyújt a hálózata tagjainak. 

Vagyis olyan szolgáltatásokat és szakmai műhelyt teremt, amelyhez – önértékén is – tartozni érdemes. Az így kialakuló szakemberhálózat 

jelenti azt a súlyt az ITK-nak, amellyel hazai és nemzetközi terepen is érvényesülni tud, és ezen keresztül hálózata tagjait esetenként új 

feladatokhoz is juttathatja. 

 

A nagyon korlátos egyetemi támogatás miatt tagolódik a javasolt tevékenységek köre három részre: 

 Alaptevékenységek, amelyeket folyamatosan fenn kell tartani alapvetően egyetemi forrásokból. 

 Pályázati forrásokból megvalósítható projektek, amelyek a tevékenységek nagyobb léptékű fejlesztését és bővítését szolgálhatják 
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 Megrendelésre, vagy szolgáltatási díj ellenében végezhető tevékenységek. Ezek olyan tevékenységek és kompetenciák értékesítését 

jelenti, amelyeket az ITK és szakmai hálózata már kifejlesztette, vagy pályázatokból, vagy támogatásokból ki tud fejleszteni, 

„termékké” alakítani és kiajánlani. Megrendelő ilyen esetben lehet közigazgatás valamely része, az egyetem, a VTKI (?), vagy 

valamely szakmai szervezet. 

 

Szervezeti következmények 
Jelenleg az ITK szakmai vezetője teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, egyetemi docensként látja el az ITK szakmai 

tevékenységét, s emellett korlátozottan oktatást is végez. Kifejezetten az ITK szakmai tevékenységéhez közalkalmazotti jogviszony keretében 

más erőforrás nem áll rendelkezésre. A KIM-mel kötött szerződés alapján május 31-éig egy fő részt a kutatások szervezésében, egy fő a  

honlap fejlesztésben, és egy fő a rendezvények szervezésében. Május 31-én ezek a szerződések lejárnak. Így az alapfunkciók és a hálózat 

fenntartásához a koncepcióban szereplő feladatok ellátásához szükség van a létszám bővítésére. Ezen túlmenően rendezni kell az ITK 

szervezeti jogállását, valamint biztosítani kell a működéséhez szükséges forrásokat is. Erre tekintettel az ITK eddigi tevékenységét elfogadva 

további célkitűzés, hogy megteremtődjenek az ITK hosszú távú működésének személyi és működési feltételei. Ennek érdekében az alábbiakat 

javasoljuk: 

 

- indokolt meghatározni egy költségvetési keretet, amely alapján tervezni lehet az ITK működését, valamint saját stratégiájában 

meghatározott céljainak elérését. Ehhez pályázati, valamint a VTKI-től átcsoportosított források használhatóak fel. Ez utóbbi esetében 

a szükséges fedezet egyrészt az integritás szakirányú továbbképzés, másrészt az integritás tárgyú továbbképzési, illetve vezetőképzési 

programok bevételeiből (továbbképzési normatíva) fejlesztésre arányosan elkülönített pénzügyi forrásokból képezhető. Az ITK 

fejlesztési eredményeinek hatékony kihasználása érdekében célszerű kezdeményezni, hogy az integritás továbbképzés épüljön be a 

rendvédelmi és a honvédelmi továbbképzésbe is.  

- az ITK feladatait ellátó személyi állományát 3 főre indokolt emelni, vagyis a jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló szakmai 

vezető mellett egy fő teljes munkaidős szakmai munkatárs, valamint egy fő adminisztratív munkatárs alkalmazása szükséges, 

amelyhez két további közalkalmazotti státuszt kell biztosítani. A közalkalmazotti kinevezések a VTKI személyi állományába 

történnek, amíg a munkavégzés helye a Közigazgatás-tudományi Kar Életpálya és Emberi Erőforrás Intézete, a munkavégzéssel 

kapcsolatos munkáltatói jogokat az Intézet vezetője gyakorolja. A személyek kiválasztásáról a szakmai vezető és az Intézet vezetője 

közösen dönt. 
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az ITK továbbra is az Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet részeként, az Emberi Erőforrás Gazdálkodási Kutatócsoport keretén belül működik, de 

hosszútávon célszerű az Intézeten belül szervezeti egységként működtetni. 

Továbbá javasoljuk, hogy a korábbi Irányító Bizottság helyett, az ITK mellett kerüljön felállításra egy Szakmai Tanácsadó testület, amely munkájában az 

ASZ , RTK és HHK egy-egy képviselője mellett azok a szakemberek vennének részt, akik mindeddig az integritás szemlélet hazai megvalósításához 

kapcsolódó szakmai munkát végezték. A Szakmai Tanácsadó testület felállításával az egyetem és az ITK elismeri azokat a szakembereket, akik komoly 

szakértelemmel és érdemekkel rendelkeznek az integritás területén, és hozzákapcsolja őket az ITK működéséhez. 

Személyi javaslatunk a szakértőkre: Dr Báger, Gusztáv, Dr Benkő János, Dr Klotz Péter, dr Nagy Balázs Ágoston,  Dr Sántha György 

  



Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet 
 

Pallai: ITK koncepció Oldal 15 
 

 

Célcsoport – tevékenységtípus - forrástípus mátrix 

 

Tevékenységtípus 

Célcsoportok 

Döntéshozók Közigazgatási 

szervezetek 

Integritás 

szakértők és 

tanácsadók 

Integritás 

oktatók 

Közigazgatáson 

kívüli szereplők 

Alaptevékenységek egyetemi forrásból (NKE-s munkatársak munkaideje és egyetemi infrastruktúra használata) 

Tudástár folyamatos fejlesztése hazai és nemzetközi 

anyagokkal és publikációk generálása, lehetőségek 

szervezése 

 X X X X 

Folyamatos szakmai párbeszéd (interaktív webes 

alkalmazások, interdiszciplináris szakmai műhely) 

 X X X  

Nemzetközi tudományos élet (bekapcsolódás és a 

szakemberhálózat bekapcsolódásának támogatása) 

  X X  

„Termékek” megformálása és kiajánlása X X X X X 

Pályázati forrásokból (hazai és nemzetközi pályázatok) 

Kutatások X X X X X 

Oktatási módszertan és segédanyagok fejlesztése   X X  

Tematikus rendezvények, konferenciák X X X X X 

Szakmai képzések és továbbképzések X X X X X 

Ismeretterjesztő anyagok a szélesebb közvélemény 

számára 

X X   X 

Megrendelésre, vagy díjfizetés ellenében (magyar, vagy külföldi és nemzetközi megrendelésekre) 

Szakmai képzések és továbbképzések  X X X X  

Kutatás , akciókutatás X X X X X 

Tanácsadás X X    

Integritás szempontú átvilágítás (integrity screening) X X    

Integritásfejlesztési folyamatok tervezése és vezetése X X    
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Konkrét tevékenységjavaslatok 

Alaptevékenységek 

Az ITK a korrupció megelőzéssel, integritással és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szakmai-tudományos és gyakorlati ismeretek gyűjtése, 

megosztása érdekében tudásbázist üzemeltet, ahol folyamatosan gyűjti a témába vágó kutatási eredményeket és publikációkat, s azokat 

hálózatának tagjai számára hozzáférhetővé teszi (E-könyvtár).  

Az Integritás Tudásközpont kommunikációjában törekszik arra, hogy széleskörű szakmai közvéleményt érjen el, fenntartsa – antikorrupciós 

szakértőkkel, trénerekkel, integritás tanácsadókkal – már kiépített kapcsolatait és bővítse szakember hálózatát. E célok megkívánják a 

sokcsatornás és dinamikus kommunikációt. Ennek eszközei:  

 a személyes szakmai találkozók, műhelybeszélgetések, workhsopok, konferenciák 

 az ITK weboldala, és e-mail tájékoztatói,  

 online szakmai fórum a szakemberek számára, ahol megvitathatják integritással, közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos gondolataikat, 

tapasztalataikat. 

 szükség szerint egyéb online alkalmazások (Skype, Big Blue Button
4
), amelyek lehetővé teszik a bekapcsolódást a szakmai 

diskurzusokba azok számára is, akik személyesen nem tudnak megjelenni a Tudásközpont rendezvényein. 

Pályázati forrásból megvalósítható 

 Képzésfejlesztés, nagyobb oktatási csomagok kidolgozása (munkatársak, vezetők képzéséhez) 

 Szakmai kézikönyvek integritásfejlesztéshez és oktatói kézikönyvek összeállítsa  

 Egyes szakmacsoportok képzéséhez módszertan kidolgozása 

 Átfogó módszertani akciókutatások és pilotok 

 Tematikus rendezvények, konferenciák  

 Ismeretterjesztő anyagok és webes alkalmazások fejlesztése 

 A téma potenciális közvetítőinek képzése (civil szervezetek, újságírók, stb) 

 

                                                           
4
 ingyenes videókonferencia-alkalmazás 
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„Termékké” alakítható ötletek, amik potenciális megrendelőknek kiajánlhatóak 

 Közszolgálati etika és integritástréningek különböző célcsoportoknak (már meg van) 

 Nemzetközi közszolgálati integritás tréningek (már meg van) 

 Integritás nyári egyetem 

 Integritás szemléletű átvilágítás 

 Szervezeti integritásfejlesztési folyamat tervezése és vezetése 

 Képzések az integritásfejlesztéshez kapcsolódó egyes tudáselemekről 

 Integritás trénerképzés  

 Egyes témákban továbbképzések trénerek és tanácsadók számára 

 Új intézkedések bevezetéséhez kapcsolódó képzések és tanácsadások 

 


