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NEVESÍTETT FELADATOK

293/2010.(XII. 22.) Kormányrendelet:

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési

feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai

ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a

megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak

megállapításáról



A NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT 
ALAPVETŐ FELADATAI

• Bűnmegelőzés

• Bűnfelderítés

• A kifogástalan életvitel ellenőrzése

• Megbízhatósági vizsgálat

• (Védelmi funkció)

• Közreműködés a korrupcióellenes tevékenységgel 
összefüggő kormányzati feladatokban 



2014 – Korrupciómegelőzési Főosztály

Kormányzati szakpolitikai döntés

Belügyminiszter

Közreműködés a korrupcióellenes tevékenységgel
összefüggő kormányzati szakpolitikai feladatokban



Korrupciómegelőzési Főosztály
feladatai

• stratégiaalkotási

• jogszabály-előkészítési

• módszertani fejlesztési

• tájékoztatási

• szakmai koordinációs

• nemzetközi szakma képviseleti

• képzési



Közreműködés a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő 
kormányzati feladatokban 

(2014 – Korrupciómegelőzési Főosztály)

KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI STRATÉGIA

A Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programja
2012-2014

Nemzeti Korrupcióellenes Program
2015-2018

Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia
2020-2022



Nemzetközi képviselet



• 2003. december 10-én kelt Egyezmény

• 2005. évi CXXXIV. törvény

• 189 részes Fél (2021)

• Felülvizsgálati Mechanizmus (IRM)





2000. évi XXXVII. törvény
a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet (OECD) 
tagállamai, valamint Argentína, 

Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia 
által Párizsban, 1997. november 21-

én elfogadott - a külföldi hivatalos 
személyek megvesztegetése elleni 

küzdelemről szóló - Egyezmény 
kihirdetéséről



OECD Vesztegetés elleni Munkacsoport (WGB)



• OECD SPIO 



Nemzeti Korrupcióellenes Program

• 1239/2017. Korm.határozat

• Közbeszerzési Etikai Kódex népszerűsítése

• Tájékoztató program + Képzési program a
közbeszerzések ajánlattevői oldalán szereplők
számára a közbeszerzési jogsértések elkerülése
érdekében



Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia
2020-2022

Munkacsoport a korrupció elleni közös nyilatkozatot aláíró szervek 
képviselőivel:

•a belső képzéseik vonatkozásában

•a belső minőségfejlesztési törekvéseik tekintetében

•a jó gyakorlatok kölcsönös megosztására 

Országos Bírósági Hivatal

Közbeszerzési Hatóság

Magyar Nemzeti Bank

Igazságügyi Minisztérium

Gazdasági Versenyhivatal

Nemzeti Védelmi Szolgálat



A KORRUPCIÓMEGELŐZÉS ESZKÖZEI

• KUTATÁSOK

• KÉPZÉSEK

• GYAKORLATI ÚTMUTATÓK

• TÁJÉKOZTATÓ KAMPÁNY



ANTIKORRUPCIÓS TÉMÁJÚ KUTATÁSOK
2016-2019

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével 

Közszolgálati tisztviselők, integritás tanácsadók, rendvédelmi szervek 
hivatásos állománya részére

Témakörei:
- Az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, 

valamint a fegyelmi eljárás tapasztalatai
- Az etikai kódex(ek) érvényesülése a közszolgálati tisztviselők és a 

rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai körében
- Az antikorrupciós továbbképzések felülvizsgálata
- Esettanulmányok, jogesetek és nemzetközi példák elemzése
- Integritás tanácsadói tevékenység vizsgálata
- Az államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és  
másodlagos elemzése

- https://tudasportal.uni-nke.hu/

https://tudasportal.uni-nke.hu/


Oktatás, Képzés

• Közbeszerzési Hatóság teljes 
állománya részére tréning

• Önkormányzati dolgozók, 
jegyzők, polgármesterek 
részére, az önkormányzatok 
értékelvű működésének 
támogatása témában

• Kormányhivatalok dolgozói 
részére 1 napos tréning, előadás-
sorozat

• Pedagógusok részére 3 napos 
tréning

• Korrupció megelőzése –
érzékenyítés e-learning
szakanyaga

• „Hogyan mondjunk nemet? 
Korrupciós helyzetek 
asszertív kezelése” címmel, 
az NVSZ bűnmegelőzési 
feladatkörébe illeszkedő 
három napos tréninget 
fejlesztett a Készenléti 
Rendőrség határvadász 
képzésén részt vevő, végzős 
hallgatói állományának

• A NVSZ két napos integritás 
érzékenyítő tréninget állított 
össze, mely, az NVSZ 
pszichológusai által 
összeállított pszichológiai 
alapismeretekre és az NVSZ 
védelmi tisztjeinek gyakorlati 
tapasztalataira épül.



„Antikorrupciós képzések kiemelten a 
nemzetközi vesztegetés tárgyban” 

BBA képzési projekt

Célcsoport:
• Rendőrség

• Ügyészek, nyomozó ügyészek

• Külügyi állomány

• Üzleti szféra (compliance)

• Rendvédelmi dolgozók

• Bírák

• Integritás tanácsadók

Együttműködő 
partnereink:
ORFK

NKE

Legfőbb Ügyészség

KKM

OBH



Esettanulmányok

• Nem panacea, de majdnem az… - Értékelő-elemző
esettanulmány az értékalapú korrupciómegelőzési
tréningek sokirányú pozitív hatásairól

• Drogprevenció kérdése a védett szerveknél - Elemző-
értékelő esettanulmány a katasztrófavédelem
állományában előfordult kábítószer-kereskedelemi
tevékenység többrétű vizsgálatával (kokainkereskedő
tűzoltó hadnagy esete – személyes interjúval)

https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/
7492/6127

https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/7492/6127


Kiadványok/Útmutatók

• Hogyan mondjunk nemet?

• Integráns önkormányzat

• Integrált kockázatkezelés, belső kontrollrendszer,
integritásirányítási rendszer

• Érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

Készülnek:

• Korrupciós Esettár

• Életutak



Kampányfilmek

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBsszTnKDhAhVEDOwKHVv7A9UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/?hl=hu&gl=HU&psig=AOvVaw29JXDDE_OIJQ0-FB3lnVAj&ust=1553704015513247


Médiakampány

• 2015-ben ÁROP Projekt – újsághirdetések, TV 
spot, rádió spot, nyári fesztiválok

• 2018 – 2019 KÖFOP Projekt– e-hírlevél, 
újsághirdetés, rádió spot, video spot, mozi, nyári 
fesztivál, Facebook oldal, Youtube csatorna



KORRUPCIÓMEGELŐZÉS AZ ÁLLAMPOLGÁROK 
BEVONÁSÁVAL – TÁJÉKOZATÓ KAMPÁNY

Tiszta lappal # hírt adunk – e-hírlevél 

Célcsoport:
- Kis- és középvállalkozások és multinacionális vállalatok munkatársai
- Közigazgatási szakemberek

10-10 db hírlevél került kiküldésre

A hírlevelek témáinak összeállításánál figyelembe vette az NVSZ, hogy olyan jellegű 
aktuális témákkal szolgáljon, amelyek mind az üzleti élet szereplői, mind a közigazgatási 
szakemberek részére akár a mindennapi munkájuk során segítséget nyújtson. 





Sikereink

• Iskolai program etika 

tanároknak

• OECD jó gyakorlat

• SPIO



Sikereink

• Hogyan mondjunk 

nemet?

• Integritás érzékenyítő 

tréning

• Játékosított e-learning



Köszönöm a figyelmet!

dr. Szabóné dr. Gál Marianna  r. alezredes 

Főosztályvezető-helyettes

Nemzeti Védelmi Szolgálat

Galm@nvsz.hu


