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Szervezeti változások   

• A korrupciómegelőzési feladatkör és az ÁROP-1.1.21. projekt a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megszűnésével átkerül a 

Belügyminisztériumhoz 

• A BM e feladatait a Nemzeti Védelmi Szolgálat útján látja el. 

• 2014. október 1-vel megalakul az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztálya 

10 fővel.



Nevesített feladatok

5/A. Közreműködés a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő 

kormányzati feladatokban

13/A. § Az NVSZ

a) előkészíti a korrupció elleni kormányzati stratégiát és felterjeszti a 

rendészetért felelős miniszter részére,

b) kidolgozza a korrupciómegelőzési intézkedési terv és az integritás jelentés 

elkészítését támogató módszertani segédletet, amelyet felterjeszt a 

rendészetért felelős miniszter részére,

c) végzi az integritási és korrupciós kockázatok felmérését,

d) folyamatosan értékeli a korrupciós helyzetet és a korrupcióellenes 

kormányzati tevékenység helyzetét, valamint a rendészetért felelős miniszter 

útján tájékoztatást ad a Kormány részére,

e) közreműködik az államigazgatási szervek integritásirányítási 

rendszerének fejlesztésében és összehangolásában,

f) előkészíti a korrupcióellenes kommunikációs szakmai anyagokat,

g) részt vesz a nemzetközi együttműködésből, nemzetközi egyezményekből 

eredő jelentési és képviseleti kötelezettségek ellátásában.



A program előzményei  

2001 – Korm. határozat a korrupció elleni stratégiáról

stratégiai keret hiánya, inkább a feladatok felsorolása

2008 – Korrupció Elleni Stratégia és Cselekvési Terv

kidolgozott, de elfogadására nem került sor

2010 – Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programja

stratégiai megközelítés, de nem érint minden területet

2014 – Nemzeti Korrupcióellenes Program

1. tervezet – október 18.

2. tervezet társadalmi egyeztetése: február 17. - március 4.



Tervezési keretek  

• 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai irányításról

• Új kormány megalakulása

• Új európai tervezési ciklus (2014-2020)

- Partnerségi Megállapodás

- Közszolgáltatás- és Közigazgatás-fejlesztési Operatív Program

(KÖFOP)

• Közszolgáltatás- és Közigazgatás-fejlesztési Stratégia

• Nemzetközi követelmények

- EU Antikorrupciós Jelentés

- OECD, UNODC, ET ajánlások

- Nyílt Kormányzati Együttműködés (OGP) követelmények

• Civil szervezetek ajánlásai

• Állampolgári igények, javaslatok



A Program keretei  

• Felhatalmazás a Nemzeti Védelmi Szolgálat számára (293/2010. (XII. 22.)

korm. rendelet („előkészíti a korrupció elleni kormányzati stratégiát és

felterjeszti a rendészetért felelős miniszter részére”)

• Tervezési dokumentum típusa: középtávú szakpolitikai stratégia

• Tervezési időtáv: 2015-2018 (középtáv)

• Fő irány (integritás) változatlan

• Elvi-módszertani alapok rögzítése

• Lehatárolás:
– Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia

– Közszolgáltatás- és Közigazgatás-fejlesztési Stratégia



Felépítés

• Korm. határozat
– Program elfogadásának rögzítése

– Közreműködők felkérése (korm. szervek, állami szervek, civil szervezetek,

érdekképviseletek)

– Koordináció (belügyminiszter - NVSZ)

– Források biztosítása

– Hatályba léptetés, hatályon kívül helyezés

• Program (2015-2018)
– Bevezetés (mandátum, kontextus, készítők, időtáv)

– Alapelvek (fogalmak, elvi-módszertani alapok, általános célok, lehatárolás, monitoring

– Helyzetértékelés (előzmények, indexek, nk. ajánlások, nk. trendek)

– Általános célok

– Monitoring



További eldöntendő kérdések  

• Végrehajtás forrásai (hazai v. uniós)

• Kormányzati és külső szervezetek bevonásának módja,

együttműködés keretei

• Egyeztetés, monitoring módja, eszközei

• OGP vállalásokkal való összehangolás



A Nyílt Kormányzati Együttműködés 

(OGP)



A Nyílt Kormányzati Együttműködés 

(OGP) 2. akcióterve  

• Előkészítés megkezdése: 2014 december

• Konzultáció: 2015. január 12. (előző akcióterv

végrehajtásáról, értelmezési keretekről)

• Szakmai tervezet előkészítése: 2015. március 16.

• Társadalmi-szakmai egyeztetés: 2015. május 11.-22.

• Elfogadás: 2015. június
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