
 
 

Magyarország 

Félidős Önértékelési Jelentése  

 

a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett 

vállalásokról 

 

 

1. Bevezetés 

Magyarország Félidős Önértékelési Jelentése (a továbbiakban: Jelentés) a 1460/2015. (VII. 8.) 

Kormányhatározattal elfogadott, a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés (a 

továbbiakban: OGP) keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásokról szóló második akcióterv 

(a továbbiakban: második OGP Akcióterv) kidolgozását és egyeztetését, az egyes vállalások 

által elérni kívánt célt, és a végrehajtás terén 2016 szeptemberéig elért előrehaladást ismerteti. 

A Jelentés az OGP Titkársága által közzétett útmutatóban (Government Point of Contact 

Manual) szereplő szempontrendszer alapján és formai követelményeknek megfelelően 

készült.
1
  

A Jelentés bevezető fejezete bemutatja, hogy a második OGP Akcióterv vállalásai hogyan 

járulnak hozzá az OGP négy központi elvének (átláthatóság, társadalmi részvétel, nyilvános 

elszámoltathatóság, technológia és innováció alkalmazása) megvalósulásához. Az OGP 

keretében tett nemzeti vállalások továbbá öt fő kihívás valamelyikét érintik. E kihívások a 

következőek: közszolgáltatások fejlesztése, közszféra integritásának erősítése, a közpénzek 

hatékonyabb felhasználása, biztonságosabb közösségek kialakítása, a vállalati 

felelősségvállalás javítása. 

A második OGP Akcióterv összesen nyolc vállalást tartalmaz. Egyes vállalások több 

alapelvhez is kapcsolódnak, így az átláthatóságot hét vállalás célozza meg, míg a társadalmi 

részvétel erősítését hat vállalás, a közszféra felelős és elszámoltatható működését négy 

vállalás, a technológiai vívmányok nyílt kormányzáshoz való hozzájárulását pedig három 

vállalás tűzte ki közvetlen céljául. 

 Vállalás Kapcsolódó OGP alapelv 
Érintett OGP 

kihívás 

1. 

A helyi önkormányzatok 

nyilvánosság biztosításával és 

közzététellel kapcsolatos 

gyakorlatának hatékonyabbá 

tétele útmutató kiadásán, valamint 

legalább hét műhelymunka 

megtartásán keresztül 

átláthatóság 

társadalmi részvétel 

nyilvános elszámoltathatóság 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

közpénzek 

hatékonyabb 

felhasználása 

2. 

A központi költségvetés és 

módosításai tervezetének, 

valamint a végrehajtott 

költségvetés grafikus 

bemutatásának fejlesztése 

átláthatóság 

társadalmi részvétel 

nyilvános elszámoltathatóság 

technológia és innováció 

alkalmazása 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

közpénzek 

hatékonyabb 

felhasználása 

                                                           
1
 Lásd: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/ogp_2016_poc_manual.pdf   

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/ogp_2016_poc_manual.pdf
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3. 

Útmutató kiadása az 

érdekérvényesítőkkel való 

kapcsolattartás szabályainak 

történő megfelelés támogatása 

érdekében 

átláthatóság 

nyilvános elszámoltathatóság 

integritás 

fejlesztése 

közpénzek 

hatékonyabb 

felhasználása 

4. 

Az információszabadsággal 

kapcsolatos e-learning képzés 

kidolgozása és biztosítása az 

államigazgatási és önkormányzati 

szervek továbbképzési 

programjában 

átláthatóság 

társadalmi részvétel 

nyilvános elszámoltathatóság 

integritás 

fejlesztése 

biztonságosabb 

közösségek 

kialakítása 

5. 

A korrupciómegelőzés és 

integritás témáját népszerűsítő 

tréningcsomag kidolgozása az 

állampolgárok és önkormányzatok 

számára, valamint az 

önkormányzati tréningcsomagok 

hét mintatréningen történő 

népszerűsítése az 

önkormányzatok körében 

társadalmi részvétel 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

integritás 

fejlesztése 

6. 

Felhasználóbarát elektronikus 

felületet kialakítása a 

jogszabályok és stratégiai 

tervdokumentumok társadalmi 

egyeztetéséhez 

átláthatóság 

társadalmi részvétel 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

biztonságosabb 

közösségek 

kialakítása 

7. 

Kísérleti projekt indítása az 

önkormányzati rendeletek és 

képviselő-testületi ülési 

jegyzőkönyvek kereshetőségének 

és feldolgozhatóságának javítása 

érdekében 

átláthatóság 

technológia és innováció 

alkalmazása 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

integritás 

fejlesztése 

8. 

Mobiltelefonos alkalmazás 

kidolgozása a rendőri szervek 

könnyebb elérhetősége és az 

állampolgárokkal való jobb 

kapcsolattartás érdekében 

átláthatóság 

társadalmi részvétel 

technológia és innováció 

alkalmazása 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

biztonságosabb 

közösségek 

kialakítása 

   

A döntéshozatal nyilvánosságának biztosításával és a közzététellel kapcsolatban a helyi 

önkormányzatok gyakorlatának hatékonyabbá tételéhez módszertani útmutató és annak 

országos megismertetését célzó műhelymunkák nyújtanak támogatást. Az útmutató segítséget 

nyújt az önkormányzatoknak ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv) foglalt 

közzétételi kötelezettségeiknek teljes körűen eleget tudjanak tenni, ebből következően javítja 

az önkormányzatok működésének átláthatóságát. Az önkormányzati működéssel kapcsolatos 

közadatok teljes körű nyilvánosságának biztosítása emellett segíti az állampolgárokat a helyi 

ügyekben való tájékozódásban, ezáltal támogatja a társadalmi részvételt és erősíti a helyi 

önkormányzatba vetett közbizalmat. Mindezeken túlmenően pedig a közadatok 

megismerhetővé tétele a felelősségteljes és elszámoltatható működésnek is alapját képezi.  
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A központi költségvetés és módosításai tervezetének, valamint a végrehajtott 

költségvetés grafikus bemutatásának fejlesztésére irányuló vállalás az adatok könnyebb 

kereshetőségét, részletesebb és közérthetőbb módon történő bemutatását szolgálja. A 

technológia és innováció alkalmazása révén a közpénzügyek átláthatósága javul, ami a 

társadalmi részvételre és a nyilvános elszámoltathatóságra is kedvező hatással van. 

A Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló államigazgatási szervek 

érdekérvényesítőkkel történő kapcsolattartását az államigazgatási szervek integritásirányítási 

rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Intr.) szabályozza. Az érdekérvényesítőkkel való 

kapcsolattartásra vonatkozó útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a vonatkozó 

előírásokkal kapcsolatos alkalmazási dilemmák feloldásában, és támogassa az 

érdekérvényesítőkkel való találkozással kapcsolatos integritási kockázatok hatékony 

felmérését és kezelését. A vállalás ezáltal fejleszti az állami szervek integritását.  

Az információszabadsággal kapcsolatos képzési elemek biztosítása az államigazgatási 

szervek és az önkormányzatok továbbképzési rendszerében segítséget nyújt a 

közadatokkal kapcsolatos feladatokat rendszeresen végző szakemberek számára a közzétételi 

tevékenység gyakorlati problémáinak, nehézségeinek leküzdéséhez, és ezzel javítja a szervek 

közzétételi fegyelmét. Ez egyrészt hozzájárul az átlátható és elszámoltatható működéshez, 

másrészt pedig erősíti az államigazgatási és önkormányzati szervek iránti közbizalmat. A 

közérdekű adatigénylések időszerű és szakszerű teljesítése segíti továbbá az állampolgárok és 

szervezeteik tájékozottságát a közügyekkel és közfeladatokkal kapcsolatban, ami az 

állampolgári részvétel alapját jelenti. 

A korrupciómegelőzéssel és integritással kapcsolatos ismeretek állampolgárok részére 
történő átadása érdekében mobiltelefonos alkalmazást fejlesztünk ki. Az alkalmazás játékos és 

interaktív formában törekszik a szemléletformálásra és az integritás kultúra népszerűsítésére 

elsősorban, de nem kizárólag a 16-25 éves korosztály körében. Az önkormányzatok 

korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismereteinek növelését és az integritás alapú 

működés iránti elkötelezettségük erősítését egy kétnapos tréningprogram szolgálja, aminek 

bemutatására legalább hét mintatréninget szervezünk. A vállalás fejleszti az önkormányzatok 

integritását és hozzájárul a társadalmi részvétel növeléséhez. 

A jogszabályok előkészítése és a stratégiai tervezés tekintetében a társadalmi egyeztetés jogi 

keretei hazánkban biztosítottak. A társadalmi egyeztetést szolgáló jelenlegi honlap 

megújítása felhasználóbarát, könnyen kereshető elektronikus platformot hoz létre, ezzel 

növeli az állami szervek átláthatóságát és erősíti a társadalmi részvételt. 

Pilotprojekt keretében felmérjük az önkormányzati képviselő-testületi ülési 

jegyzőkönyvek, döntések kereshetősége és feldolgozhatósága javításának lehetőségeit. A 

pilotprojekt keretében feltárt hatékony és felhasználóbarát informatikai fejlesztési lehetőségek 

a helyi szintű döntéshozatal átláthatóságát növelő jövőbeni lépések megalapozását jelenthetik. 

A rendőri és más közigazgatási szervekkel való kapcsolattartást segítő mobilalkalmazás 

azáltal teszi – főleg a fiatalabb korosztály számára – elérhetőbbé az állami szerveket, hogy 

közérthető és kézenfekvő formában nyújt segítséget a mindennapi ügyintézéshez. Ezáltal a 

rendőri és közigazgatási szervek működése világosabbá, érthetőbbé válik, ami a velük 

kapcsolatos bizalmat is erősíti.  
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2. A kidolgozás és végrehajtás folyamata 

A második OGP Akcióterv kidolgozása 2014. december 22-én kezdődött a kidolgozás 

ütemtervének közzétételével. Az előkészítés következő lépéseként 2015. január 12-én a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) Korrupciómegelőzési Főosztálya a 

Belügyminisztériummal együttműködve egyeztetést tartott állami szervek, civil szervezetek és 

szakértők részvételével, amelynek témája az első akcióterv önértékeléséhez fűzött civil 

észrevételek áttekintése volt a vállalásokkal kapcsolatban fennmaradó feladatok beazonosítása 

érdekében. Az egyeztetés eredményeként egy civil szervezettől több vállalásra is javaslat 

érkezett.  

Az NVSZ ezt követően – a fenti észrevételek, valamint az OGP Magyarországra vonatkozó 

előrehaladási jelentésében foglaltak figyelembe vételével – vállalás-javaslatokat fogalmazott 

meg a második OGP Akciótervhez. A javaslatok az OGP Titkárság által kidolgozott sablon 

felhasználásával, az abban foglalt követelmények (tömör, közérthető nyelvezet) betartásával 

készültek. A vállalás-javaslatokat 2015. március 9-én elektronikus úton első körös, előzetes 

egyeztetés céljából eljuttattuk a civil szervezetek és szakértők részére. Ennek során kértük a 

vállalás-javaslatokra vonatkozó észrevételeiket, újabb javaslataikat, valamint az egyes 

vállalásokban civil közreműködőként való részvételi szándékuk jelzését.  

A vállalás-javaslatokra a megkeresett szervezetek, illetve szakértők közül öten tettek 

észrevételt, amelyeknek egy része beépítésre került a vállalás-javaslatokba, illetve új 

vállalásként megjelent az akciótervben.  

A fennmaradó észrevételek nagyobb része azért nem került átvezetésre a második OGP 

Akcióterven, mert azokat a 2015-2018 évekre szóló Nemzeti Korrupcióellenes Program (a 

továbbiakban: NKP) lefedi. Az észrevételek harmadik csoportjába azok tartoznak, amelyek 

azért nem kerültek átvezetésre, mert már eleve szerepeltek a tervezett vállalások között, így 

átvezetésükre nem is volt szükség. Ez utóbbi észrevételek hatására a szövegezést 

pontosítottuk.  

Az előzetes egyeztetést követően a második OGP Akcióterv tervezetének közigazgatási 

egyeztetésével egyidejűleg széleskörű társadalmi egyeztetés vette kezdetét. A tervezetet a 

legszélesebb nyilvánosság elérése érdekében a kormányzati portálon, illetve a 

korrupciómegelőzési tematikus honlapon (korrupciomegelozes.kormany.hu) is közzétettük 

véleményezésre, valamint civil szervezetekkel és szakértőkkel személyes és elektronikus 

konzultációra is sor került.  

A második OGP Akciótervet a Kormány 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozatával (a 

továbbiakban: Korm. határozat) fogadta el 2015 júliusában. A Korm. határozat felsorolja az 

egyes vállalásokat, megjelöli a végrehajtásért felelős minisztériumokat és a végrehajtás 

határidejét. Az OGP útmutató alapján elkészített, a vállalások kidolgozásának folyamatát 

ismertető és az egyes vállalásokat részletesen bemutató Akcióterv a Korm. határozat 

mellékletét képezi. Egyes esetekben a Korm. határozat az Akcióterv Függelékében szereplő 

határidőktől eltérő határidőket állapít meg, ez esetben mindig a Korm. határozat határidejét 

tekintjük irányadónak. Ennek megfelelően az egyes vállalások 4. fejezetben bemutatott 

teljesítése is a Korm. határozati határidőkön alapul. 

A civil szervezetek és szakértők akciótervi vállalások megvalósításában történő 

közreműködése – több más OGP résztvevő államhoz hasonlóan – az adott vállalás 

végrehajtásához kapcsolódó írásos vagy szóbeli egyeztetések útján biztosított. Az akcióterv 

kidolgozásába és végrehajtásába az önkormányzati érdekszövetségeket és minden, a 

korrupciómegelőzés és átláthatóság terén aktív civil szervezetet bevontunk. Az egyeztetéseket 

koordináló Belügyminisztérium a vállalások végrehajtásának megkezdésével párhuzamosan 

az egyes vállalásokkal kapcsolatos civil részvétel formáját és várható időpontját tartalmazó 
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táblázatot küldött a civil szervezetek részére. A nyolc vállalás közül három esetében írásos és 

személyes egyeztetésre is sor kerül, míg két vállalás esetében személyes egyeztetés, három 

vállalás esetében pedig írásos egyeztetés történik.  

Vállalás Személyes egyeztetés Írásos egyeztetés 

A helyi önkormányzatok 

nyilvánosság biztosításával és 

közzététellel kapcsolatos 

gyakorlatának hatékonyabbá 

tétele útmutató kiadásán, 

valamint legalább hét 

műhelymunka megtartásán 

keresztül  

A helyi önkormányzatok 

közzétételi gyakorlatával 

kapcsolatos problémák 

feltárása és az útmutató 

tartalmi elemei meghatározása 

érdekében 2016. július 20-án 

műhelymunkát tartottunk civil 

szervezetek, önkormányzatok 

és állami szervek 

részvételével.  

A műhelymunkát megelőzően – 

írásos konzultáció keretében – a 

civil szervezetek és önkormányzati 

érdekszövetségek segítségét kértük 

a jó gyakorlatok, illetve a gyakorlati 

tapasztalatok és nehézségek 

feltárásában. 

A műhelymunkát követően 

kidolgozott útmutató-tervezetet 

2016. szeptember 22-én írásos 

egyeztetésre bocsátottuk. 

A központi költségvetés és 

módosításai tervezetének, 

valamint a végrehajtott 

költségvetés grafikus 

bemutatásának fejlesztése 

A portál tartalmával 

kapcsolatos elvárások és 

nemzetközi jó tapasztalatok 

megismerése céljából 

személyes egyeztetés 

(műhelymunka) kerül 

megszervezésre 2016. utolsó 

negyedévében a civil 

szervezetek bevonásával. 

--- 

Útmutató kiadása az 

érdekérvényesítőkkel való 

kapcsolattartás szabályainak 

történő megfelelés támogatása 

érdekében 

Az NVSZ 2015 

decemberében az üzleti élet 

képviselői, a témában érintett 

civil szervezetek, valamint az 

integritás tanácsadók részére 

műhelymunkát szervezett az 

érdekérvényesítés aktuális 

kérdéseivel kapcsolatban. 

Az útmutató tervezetét 2016 

júniusában írásban egyeztettük.  

Az információszabadsággal 

kapcsolatos e-learning képzés 

kidolgozása és biztosítása az 

államigazgatási és 

önkormányzati szervek 

továbbképzési programjában 

--- 

A képzés alapját képező szakanyag 

tervezetét 2016 júniusában írásban 

egyeztettük.  

A korrupciómegelőzés és 

integritás témáját népszerűsítő 

tréningcsomag kidolgozása az 

állampolgárok és 

önkormányzatok számára, 

műhelymunkák megtartása az 

önkormányzatok számára 

--- 

Az állampolgároknak szóló 

mobiltelefonos alkalmazás 

tervezetét, illetve az 

önkormányzatoknak szóló 

tréningcsomag tervezetét 2016. II. 

félében írásban egyeztetjük a civil 

szervezetekkel. 

Felhasználóbarát elektronikus 

felületet kialakítása a 

jogszabályok és stratégiai 

tervdokumentumok társadalmi 

egyeztetéséhez 

A tesztüzemű honlap civil 

szervezetek részére történő 

bemutatására előreláthatóan 

2016 őszén kerül sor. 

--- 

Kísérleti projekt indítása az 

önkormányzati rendeletek és 
--- 

A kísérleti projekt eredményéről 

szóló összefoglaló beszámoló 
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képviselő-testületi ülési 

jegyzőkönyvek 

kereshetőségének és 

feldolgozhatóságának javítása 

érdekében 

megosztására várhatóan 2017. 

április-májusban kerül sor.  

Mobiltelefonos alkalmazás 

kidolgozása a rendőri szervek 

könnyebb elérhetősége és az 

állampolgárokkal való jobb 

kapcsolattartás érdekében 

Az alkalmazás tartalmi 

koncepciójának kidolgozása 

érdekében 2016. szeptember 

22-én személyes egyeztetést 

tartottunk. 

Az alkalmazás leírásának és a 

tartalmak szövegének írásos 

egyeztetésére várhatóan 2016. 

október-november során sor kerül. 

Az írásos egyeztetés során a civil szervezetek részére a kormányzati szervek számára 

biztosítottal megegyező határidő, de legalább 5 munkanap áll rendelkezésre az észrevételek és 

javaslatok megfogalmazására. A kapott észrevételekről és azok kezeléséről a civil szervezetek 

az egyeztetést követően e-mailben kapnak tájékoztatást. 

Az OGP vállalások végrehajtásának támogatása érdekében az NVSZ létrehozta a 

Korrupciómegelőzés és Integritás Munkacsoportot, mely egyeztető fórumként szolgál a 

vállalásokban érintett állami szervek számára. A Munkacsoport tagjai négy alcsoport 

(Integritás alcsoport; Jogszabály felülvizsgáló alcsoport;  Oktatás- képzés- szemléletformálás 

alcsoport; Gazdasági társaságok átláthatósága alcsoport) keretében egyeztetnek. A 

minisztériumokon kívül 21 állami- és közigazgatási szerv képviselői vesznek részt az egyes 

alcsoportok munkájában. A szakértői munka jelentős része írásos egyeztetés keretében 

történik, de az alcsoportok szükség szerinti gyakorissággal és a vállalás jellegétől függő 

összetételben üléseznek is. 

3. A Független Értékelési Mechanizmus (Independent Reporting Mechanism – 

IRM) ajánlásainak figyelembe vétele 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az IRM jelentésben az első Akciótervvel kapcsolatban 

megfogalmazott ajánlások hogyan hasznosultak a második OGP Akcióterv kidolgozása során. 

Általánosságban elmondható, hogy a második Akcióterv kidolgozása során szem előtt 

tartottuk az IRM ajánlásait mind az Akcióterv terjedelmére, mind annak általános témaköreire 

vonatkozóan. Az IRM jelentés általános, a kidolgozás során figyelembe vett ajánlásai: 

- kevesebb, de jobban körülhatárolható, és mérhetőbb vállalások megfogalmazása; 

- az első Akciótervben nem vagy csak részben teljesült vállalások továbbvitele, szükség 

esetén megújított, pontosított formában;  

- a vállalások elhatárolása más stratégiai tervdokumentumokban (elsősorban az NKP-

ban) megfogalmazott feladatoktól, az átfedések megszüntetése; 

- a korrupció elleni fellépés témakörén túlmutató, a nyílt kormányzás egyéb 

aspektusaira vonatkozó vállalások előnyben részesítése.  

A második OGP Akciótervben szereplő nyolc vállalás közül öt az első Akcióterv nem vagy 

csak részben teljesült vállalásainak kiteljesítésére irányul. Ezeknél az IRM ajánlások 

figyelembe vételével igyekeztünk kiküszöbölni azokat a problémákat, melyek korábban 

meghiúsították a megvalósításukat, és törekedtünk olyan megoldási módokat találni, melyek 

lehetővé teszik a vállalások sikeres befejezését.  

Az új vállalásainknál szem előtt tartottuk az IRM általános ajánlásait, különösen a nyílt 

kormányzásnak az antikorrupción túlmutató jelentősége tekintetében.  
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4. Az egyes akciótervi vállalások végrehajtása 

Az alábbiakban a vonatkozó OGP útmutatóban szereplő sablon segítségével mutatjuk be az 

egyes vállalások végrehajtásának állását. A „vállalás száma és megnevezése” mezőben 

zárójelben a Korm. határozati pont sorszáma, befejező dátumként pedig minden esetben a 

Korm. határozati határidő szerepel. 

Témakör 

Információszabadság 

A vállalás száma és megnevezése 

1. A helyi önkormányzatok nyilvánosság biztosításával és közzététellel 

kapcsolatos gyakorlatának hatékonyabbá tétele (Korm. határozat 3. pont) 

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015. július 1. - 2016. december 31. 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  
Belügyminisztérium, Nemzeti Védelmi Szolgálat  

A végrehajtást vezető 

szerv kapcsolat-

tartójának neve:  

dr. Váradi Piroska  

Beosztása, szervezeti 

egysége: 

főosztályvezető, Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési 

Főosztály 

E-mail: kmf@nvsz.police.hu 

Telefon: +36-1/462-7539 

Egyéb 

közreműködők:  

Kormányzati: 

Miniszterelnökség  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság 

Állami Számvevőszék 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

Atlatszo.hu 

Budapest Intézet 

eDemokrácia Műhely Egyesület  

K-Monitor 

Korrupciókutató Központ Budapest  

Társaság a Szabadságjogokért 

Transparency International Magyarország 

Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége  

Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos 

Érdekszövetsége 

Községek, Kistelepülések és Kistérségek 

Országos Önkormányzati Szövetsége 

Magyar Faluszövetség 

Megyei Jogú Városok Szövetsége 

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 

Jegyzők Országos Szövetsége 

Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

Az első OGP akciótervre vonatkozó előrehaladási jelentés 

megállapította, hogy Magyarországon alacsony azon 

közintézmények száma, amelyek teljes mértékben eleget tesznek 

közzétételi kötelezettségeiknek. Az önkormányzatok működésének 

mailto:kmf@nvsz.police.hu
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ellenőrzésére irányuló tevékenység keretében a kormányhivatalok 

folyamatosan ellenőrzik a közzétételi kötelezettség teljesítését, 

azonban szükséges az érintettek hatékonyabb ösztönzése. A 

képviselő-testületi, valamint a bizottsági nyílt ülések írásos 

előterjesztései az ülések előtt és után archív formában számos 

esetben nem érhetők el, ami akadályozza a választópolgárokat a 

döntések hátterének a megismerésében. 

A vállalás fő célja 

A közzétételi és a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 

kötelezettség teljesítésének elősegítése, építve a kormányhivatalok 

törvényességi felügyeleti tapasztalataira.  

A vállalás rövid 

leírása 

Magyarország vállalja, hogy a közzétételi kötelezettségek 

teljesítésének elősegítése érdekében módszertani útmutatót dolgoz 

ki, és – a régiók számához igazodóan – országos szinten legalább 

hét műhelymunkát szervez az útmutatóban foglaltak bemutatására.  

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy 

a vállalás teljesítése 

hogyan teszi a 

kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság 

révén. 

átláthatóság és információhoz való hozzájutás 

társadalmi részvétel 

nyilvános elszámoltathatóság 

Ambíció 
A vállalás elvárt 

céljának bemutatása. 

Javul az önkormányzatok közzétételi kötelezettségnek való 

megfelelése és nyilvánossága.  

Előrehaladás 

mértéke 

Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

  X  

Az eredmények 

leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került 

sor a jelentéstételi 

időszakban a vállalás 

teljesítésével 

összefüggésben.  

A módszertani útmutató tervezetét az NVSZ elkészítette, majd azt 

szakértői egyeztetés keretében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) és a 

Belügyminisztérium szakemberei véleményezték. Ezt követően 

kérdőívet küldtünk a civil szervezetek és önkormányzati 

érdekszövetség széles körének, melyben inputokat kértünk tőlük a 

módszertani útmutató jó gyakorlatokat, illetve gyakorlati 

tapasztalatokat és nehézségeket bemutató részéhez. Felhívásunkra 

51 önkormányzat reagált. Tapasztalataikat és javaslataikat a 

tervezeten átvezettük. Ezt követően 2016 júliusában műhelymunkát 

szerveztünk, melyen a témában érintett állami szervek, 

önkormányzatok és civil szervezetek oszthatták meg álláspontjukat 

és javaslataikat. Az átdolgozott útmutató tervezetének írásos 

egyeztetése az önkormányzati és civil szervezetekkel 2016. 

szeptember 22-én megkezdődött. 

Befejező dátum 2016. december 31. 

Még hátralévő 

lépések 
A vállalás teljesítéséhez 

még szükséges lépések, 

és a teljesítéssel 

kapcsolatos kockázatok, 

kihívások bemutatása. 

Az elkészült útmutató közzététele, valamint a hét műhelymunka 

lebonyolítása.  
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Témakör 

Átláthatóság. 

A vállalás száma és megnevezése 

2. A központi költségvetés és módosításai tervezetének, valamint a végrehajtott 

költségvetés grafikus bemutatásának fejlesztése (Korm. határozat 4. pont) 

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015. július 1. - 2017. május 31. 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  
Magyar Államkincstár  

A végrehajtást vezető 

szerv kapcsolat-

tartójának neve:  

Szablics Bálint 

Beosztása, szervezeti 

egysége: 
Főosztályvezető 

E-mail: szablics.balint@allamkincstar.gov.hu 

Telefon: +3614528637 

Egyéb közreműködők:  

Kormányzati: 

Nemzetgazdasági Minisztérium  

Belügyminisztérium  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

Nemzeti Védelmi Szolgálat  

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal 

Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

Transparency International Magyarország 

Alapítvány 

K-Monitor Egyesület   

Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai 

Vállalkozások Szövetsége 

Magyar Értékelemzők Társasága 

Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

Az OGP első nemzeti akciótervére vonatkozó előrehaladási 

jelentés megállapította, hogy a költségvetési kiadások online 

adatbázisának megléte javítja az adatokhoz való hozzáférést, 

ugyanakkor azok formátuma nehézkessé teszi a szakpolitikai 

elemzések elvégzését, valamint a grafikus megjelenítés színvonala 

nem éri el a nemzetközi sztenderdeket.  

A vállalás fő célja 
A költségvetési adatok naprakészen tartása, és azok grafikus 

megjelenítésének fejlesztése.  

A vállalás rövid leírása 
Magyarország vállalja, hogy a költségvetési adatok online 

hozzáférését és a grafikus megjelenítés közérthetőségét javítja.  

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy a 

vállalás teljesítése hogyan 

teszi a kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság révén. 

átláthatóság  

társadalmi részvétel 

nyilvános elszámoltathatóság 

technológia és innováció alkalmazása 

Ambíció 
A vállalás elvárt céljának 

bemutatása. 

Az online közzétett költségvetési adatok felhasználhatósága és 

közérthetősége javul.  

mailto:szablics.balint@allamkincstar.gov.hu
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Előrehaladás mértéke 

Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

 X   

Az eredmények leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került sor 

a jelentéstételi időszakban 

a vállalás teljesítésével 

összefüggésben.  

A Transzparencia portált a KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15 - 

Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási 

adattárház című projekt keretében tervezzük megvalósítani. A 

támogatási kérelmet benyújtottuk, a szükséges előkészítő 

munkákat megkezdtük, a műszaki-szakmai koncepció kidolgozásra 

került, a részletes megvalósíthatósági tanulmány augusztus végére 

készül el. A megvalósításhoz szükséges közbeszerzést megalapozó 

műszaki leírás is elkészült. 

Befejező dátum 2017. május 31. 

Még hátralévő lépések 
A vállalás teljesítéséhez 

még szükséges lépések, és 

a teljesítéssel kapcsolatos 

kockázatok, kihívások 

bemutatása. 

A kialakítandó Transzparencia Portál adattartalmára és 

vizualizációs elemeire vonatkozó legjobb gyakorlatok felmérése és 

a hazai civil szervezetek által közvetített igények felmérése 

céljából már a projekt indítását megelőzően, valamint később, a 

megvalósítási szakaszban véleményezés céljából workshopok 

keretében kívánunk lehetőséget biztosítani a részvételre a civil 

szervezetek számára.  Az igényfelmérés alapján kerül kiegészítésre 

a már most is elérhető adattartalom, továbbá kialakításra kerül egy 

új, korszerű technológiájú, interaktív webes felület. 

 
 

Témakör 

Közigazgatási szervek integritásának erősítése 

A vállalás száma és megnevezése 

3. Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás átláthatóbbá tétele a közszférában 

(Korm. határozat 5. pont)  

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015. július 1. - 2016. június 30. 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  
Belügyminisztérium, Nemzeti Védelmi Szolgálat 

A végrehajtást vezető 

szerv kapcsolat-

tartójának neve:  

dr. Váradi Piroska 

Beosztása, szervezeti 

egysége: 

főosztályvezető, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Korrupciómegelőzési 

Főosztály 

E-mail: kmf@nvsz.police.hu 

Telefon: +36-1/462-7539 

Egyéb közreműködők:  Kormányzati: 

Igazságügyi Minisztérium  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság  

mailto:kmf@nvsz.police.hu
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Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

Atlatszo.hu 

Budapest Intézet 

eDemokrácia Műhely Egyesület  

K-Monitor 

Korrupciókutató Központ Budapest  

Társaság a Szabadságjogokért 

Transparency International Magyarország 

Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

Hatályba lépett az államigazgatási szervek integritásirányítási 

rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet. Indokolttá vált a jogszabálynak 

való megfelelést támogató útmutató kiadása, amely a 

szabályozással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat is áttekinti.  

A vállalás fő célja 
Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás átláthatóbbá tétele a 

vonatkozó szabályozásnak való megfelelés támogatásával.  

A vállalás rövid leírása 

Magyarország vállalja, hogy az érdekérvényesítőkkel való 

kapcsolattartásra vonatkozó szabályoknak való megfelelést 

támogató útmutatót ad ki.  

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy a 

vállalás teljesítése hogyan 

teszi a kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság révén. 

átláthatóság  

nyilvános elszámoltathatóság 

Ambíció 
A vállalás elvárt céljának 

bemutatása. 

Az állami szervek érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartása 

tudatosabbá és átláthatóbbá válik. Rendelkezésre áll az 

érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos módszertani útmutató. 

Előrehaladás mértéke 

Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

   X 

Az eredmények leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került sor 

a jelentéstételi időszakban 

a vállalás teljesítésével 

összefüggésben.  

Az érdekérvényesítőkkel történő kapcsolattartásra vonatkozó 

előírásoknak való megfelelést támogató módszertani útmutató 

kidolgozásának megalapozására az NVSZ által 2015 

decemberében rendezett műhelynap szolgált. Ezen az üzleti élet 

képviselői, a témában érintett civil szervezetek, valamint integritás 

tanácsadók cseréltek tapasztalatot. 

Ezt követően, 2016 februárjában az NVSZ kérdőíves konzultációt 

folytatott a módszertani útmutató majdani felhasználóival, az 

állami szervek integritás tanácsadóival, melynek célja a témával 

kapcsolatos jó gyakorlataik és kihívásaik összegyűjtése volt. Ezek 

alapján került sor a módszertani útmutató tervezetének 

kidolgozására, melyet 2016 májusában a társfelelős Igazságügyi 

Minisztérium, a NAIH, valamint az integritás tanácsadók 

véleményeztek. 2016 júniusában a tervezetet írásban egyeztettük a 

civil szervezetekkel, annak során észrevétel nem érkezett.  

A módszertani útmutató 2016. június 28-ától elérhető a 

www.korrupciomegelozes.kormany.hu weboldalon.  

Befejező dátum 2016. június 30. 

Még hátralévő lépések A vállalás teljesült. 

http://www.korrupciomegelozes.kormany.hu/
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Témakör 

Információszabadság 

A vállalás száma és megnevezése 

4. Információszabadsággal kapcsolatos képzési elemek biztosítása az államigazgatási 

szervek továbbképzési rendszerében (Korm. határozat 6. pont) 

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015. július 1. - 2016. június 30. 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  
Belügyminisztérium, Nemzeti Védelmi Szolgálat  

A végrehajtást vezető 

szerv kapcsolat-

tartójának neve:  

dr. Váradi Piroska 

Beosztása, szervezeti 

egysége: 

főosztályvezető, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Korrupciómegelőzési 

Főosztály 

E-mail: kmf@nvsz.police.hu 

Telefon: +36-1/462-7539 

Egyéb közreműködők:  

Kormányzati: 

Miniszterelnökség  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Igazságügyi Minisztérium 

Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

Atlatszo.hu 

Budapest Intézet 

eDemokrácia Műhely Egyesület 

K-Monitor 

Korrupciókutató Központ Budapest  

Társaság a Szabadságjogokért 

Transparency International Magyarország 

Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

Az első Akcióterv keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

szakértőinek közreműködésével előkészítette az 

információszabadságra vonatkozó tananyag tervezetét, indokolt 

azonban annak felülvizsgálata az érintett civil szervezetek aktív 

közreműködésével.  

A vállalás fő célja 
Közigazgatás integritásának erősítése, az információszabadság 

támogatása.  

A vállalás rövid leírása 

Magyarország vállalja, hogy a közigazgatási szervek képzési 

rendszerein belül a közérdekű adatok önálló, proaktív 

közzétételében is egyértelmű támpontot nyújtó, 

információszabadsággal kapcsolatos képzési elemeket biztosít az 

államigazgatási és az önkormányzati munkatársak számára, 

támaszkodva a témában tapasztalatokkal rendelkező civil 

szervezetek javaslataira. 

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy a 

vállalás teljesítése hogyan 

teszi a kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság révén. 

átláthatóság és információhoz való hozzájutás 

társadalmi részvétel 

nyilvános elszámoltathatóság 

mailto:kmf@nvsz.police.hu
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Ambíció 
A vállalás elvárt céljának 

bemutatása. 

A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó tudatosság és 

szabálykövetés erősödik. E-learning képzés formájában 

rendelkezésre áll az információszabadságra vonatkozó ismeretek 

bővítését biztosító tananyag. 

Előrehaladás mértéke 

Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

   X 

Az eredmények leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került sor 

a jelentéstételi időszakban 

a vállalás teljesítésével 

összefüggésben.  

A végrehajtás első lépéseként áttekintettük az első Akcióterv 

keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: 

NKE) és a NAIH által korábban készített tananyag-tervezetet. 

A korábbi tananyag-tervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, 

a jogi háttér változásai miatt azt át kell dolgozni. Emellett 

időközben az NKE kidolgozott egy információszabadság és 

adatvédelem témájú, a vonatkozó jogi és intézményi struktúrát 

általános jelleggel bemutató e-learning képzést, így annak 

duplikálása célszerűtlen lett volna. Ezért azt a megoldást 

választottuk, hogy egy olyan képzést dolgozunk ki, ami a 

közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatokat rendszeresen ellátó 

közigazgatási szakemberek számára nyújt gyakorlati támogatást 

feladataik ellátáshoz. A képzés így az információszabadság 

biztosításával kapcsolatos gyakorlati problémákra és kérdésekre ad 

választ, támpontokat. Az e-learning tananyag fókuszpontjait az 

információszabadság szerepe a demokratikus jogállamban, a 

proaktív közzététel, valamint a közérdekű adatok megismerése 

iránti állampolgári igény képezi. Az e-learning tananyag a 

szakanyag mellett fogalomtárat és jogszabálytárat, a 

fókuszpontokhoz igazodó, gyakorlati példákat feldolgozó 

önellenőrző kérdéseket, a közzétételi kötelezettségek teljesítését 

segítő mintafeladatot, valamint a szakanyag elsajátítását támogató 

videóprezentációkat foglal magában.   

Az e-learning tananyag gerincét képező „Információszabadság és 

nyílt kormányzás” című szakanyagot írásban egyeztettük a 

korrupciómegelőzés és átláthatóság terén aktív civil 

szervezetekkel. Az észrevételek jelentős részét az e-learning 

tananyag szakanyagán átvezettük. 

A képzést  a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 2016. július 

5-én e-learning formájú továbbképzésként továbbképzési 

programjegyzékre vette. A képzés szakanyaga a 

www.korrupciomegelozes.kormany.hu oldalon bárki számára 

hozzáférhető. 

Befejező dátum 2016. június 30. 

Még hátralévő lépések A vállalás teljesült. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.korrupciomegelozes.kormany.hu/
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Témakör 

Integritás erősítése  

A vállalás száma és megnevezése 

5. Ismeretterjesztés integritás és korrupciómegelőzés témában (Korm. határozat 7. pont) 

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015. július 1. - 2016. december 31. 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  
Belügyminisztérium, Nemzeti Védelmi Szolgálat  

A végrehajtást vezető 

szerv kapcsolat-

tartójának neve:  

dr. Váradi Piroska 

Beosztása, szervezeti 

egysége: 

főosztályvezető, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Korrupciómegelőzési 

Főosztály 

E-mail: kmf@nvsz.police.hu 

Telefon: +36-1/462-7539 

Egyéb közreműködők:  

Kormányzati: 

Miniszterelnökség 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Országos Rendőr-főkapitányság 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

Atlatszo.hu 

Budapest Intézet 

eDemokrácia Műhely Egyesület  

K-Monitor 

Korrupciókutató Központ Budapest  

Társaság a Szabadságjogokért 

Transparency International Magyarország 

Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

Magyarország az OGP 2013. őszi, londoni csúcstalálkozóján 

kinyilvánította, hogy kiegészítő vállalást tesz az OGP-ben való 

részvétele kapcsán, amelyet beépít a következő nemzeti 

akciótervébe. Az egyik ilyen vállalás a 2013-ban indult integritás 

tréningek nyitottá tétele az érdeklődő állampolgárok és civil 

szervezetek számára. 2013 és 2014 folyamán több, külső szereplők 

részvételével zajló tréningre került sor. A jelenlegi vállalás a 

korábbi megerősítése, kibővítése.  

A vállalás fő célja 

Az integritás-szemlélet elterjesztése az állampolgárok bevonásával 

és az önkormányzati munkatársak korrupciómegelőzéssel 

kapcsolatos ismereteinek bővítése.  

A vállalás rövid leírása 

Magyarország vállalja, hogy korrupciómegelőzés és integritás 

témában tréningcsomagot dolgoz ki állampolgárok és 

önkormányzatok számára. Az állampolgárok számára kidolgozott 

tréningcsomagot további ingyenes felhasználás biztosításával 

közzéteszi, az önkormányzatoknak szóló tréningcsomagot pedig a 

régiókban megszervezett, országos szinten legalább hét 

mintatréningen bemutatja.  

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy a 

vállalás teljesítése hogyan 

teszi a kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság révén. 

társadalmi részvétel 

mailto:kmf@nvsz.police.hu
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Ambíció 
A vállalás elvárt céljának 

bemutatása. 

A közigazgatási szervek (különösen az önkormányzatok), valamint 

az állampolgárok közötti bizalom erősítése érdekében fontos, hogy 

az állampolgárok megismerkedjenek az integritás szemlélettel, 

illetve a közigazgatásban dolgozók is közvetlen visszajelzéseket 

kaphassanak az állampolgároktól. Az önkormányzatoknak szóló 

tréningcsomag kidolgozása hozzájárul a szakmai tudás magas 

szintű megosztásához és a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos 

ismeretek bővítéséhez.  

Előrehaladás mértéke  

Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

 X   

Az eredmények leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került sor 

a jelentéstételi időszakban 

a vállalás teljesítésével 

összefüggésben.  

Az önkormányzatoknak szóló tréning megalapozását szolgáló 

koncepciót az NKE és az NVSZ szakemberei elkészítették, a 

tréningcsomag kidolgozása folyamatban van. A tréning célja az 

önkormányzatok érzékenyítése útján az integritás alapú 

kormányzás iránti elköteleződés erősítése. A tréning végére a 

résztvevők ismerni fogják az egyéni és szervezeti szintű integritás 

fogalmát és alapelemeit. Képesek lesznek felismerni az integráns 

működés helyi szinten meglévő elemeit, gyakorlatait, az annak 

fenntartásához rendelkezésükre álló eszközöket, és javaslatot 

megfogalmazni az integritás további erősítése tárgyában. 

Az állampolgároknak szóló tréningcsomag kidolgozásának az 

alapja az első OGP Akciótervhez tett kiegészítő vállalás, melynek 

értelmében a közigazgatási szakértők számára szervezett integritás 

tréningek az állampolgárok számára nyitottá válnak, így előzetes 

regisztrációt követően bárki részt vehet azokon. 

Az eredeti elképzelés szerint a további ingyenes felhasználás 

lehetőség biztosítva az állampolgároknak szóló integritás témájú 

tréningcsomagot tettünk volna közzé azzal a céllal, hogy civil 

szervezetek, vállalatok a tréningcsomagot felhasználva tudják az 

integritással és korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismereteket 

átadni az állampolgárok vagy munkatársaik részére. 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízásából készült 2015. évi 

közvélemény-kutatás eredményei azonban azt mutatták, hogy az 

állampolgárok körében igen alacsony a korrupció megelőzésével 

és az integritással kapcsolatos ismeretek mértéke, emellett pedig 

körükben – bár a korrupcióval szembeni elítélő hozzáállás magas – 

a korrupció megelőzésével és ezzel párhuzamosan az integritás 

erősítésével, fenntartásával kapcsolatos egyéni felelősség-vállalási 

hajlandóság alacsony. 

Vagyis a lakosság számára integritással és korrupciómegelőzéssel 

kapcsolatos szakmai információ egész napos tréning keretében 

történő átadása csak akkor lehet hatékony, ha azt megelőzi az 

érzékenyítés, vagyis az integritás fogalmának és fontosságának 

megismerése, valamint az egyéni szintű integritás és 

felelősségteljes állampolgári magatartás fontosságának 

felismerése. 

A fentiek alapján ezért azt a megoldást választottuk, hogy egy 

olyan közérthető, játékos formátumú mobiltelefonos alkalmazást 

dolgozunk ki, mely kézzelfogható módon, gyakorlati példákkal 

hozza közelebb az integritás koncepcióját a lakossághoz. Az 
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alkalmazás elsősorban – de nem kizárólag – a fiatalabb 

korosztálynak szól. Ennek indoka, hogy a fentebb említett 

közvélemény-kutatás eredményei mellett a szintén 2015 folyamán 

lefolytatott társadalmi tájékoztató kampány, és az annak részét 

képező személyes kapcsolatfelvételek során nyilvánvalóvá vált, 

hogy ez a korosztály a legnyitottabb a korrupciómegelőzéssel és 

integritással kapcsolatos párbeszédre, dilemma-helyzetek közös 

feloldására. A felelősségteljes, aktív állampolgári magatartást így a 

serdülő-fiatal felnőtt korosztály körében a legcélszerűbb 

megkezdeni. 

Ehhez nyújt eszközt a mobilalkalmazás („Integritás játék), 

amelyen keresztül a felhasználók a számukra releváns, mindennapi 

életben előforduló dilemma-helyzeteket oldhatnak meg, valamint 

az integritás és antikorrupció témaköréhez kapcsolódó kvízszerű 

kérdésekre válaszolhatnak. A felhasználók praktikus információkat 

is kapnak a korrupciós, illetve integritást sértő helyzetekben tehető 

állampolgári lépésekről. A kérdéseket az NVSZ, az NKE, a 

Belügyminisztérium, a Rendőrség, a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács szakemberei az integritás tanácsadók bevonásával 

dolgozták ki.  

Befejező dátum 2016. december 31. 

Még hátralévő lépések 
A vállalás teljesítéséhez 

még szükséges lépések, és 

a teljesítéssel kapcsolatos 

kockázatok, kihívások 

bemutatása. 

Az önkormányzatoknak szóló tréningcsomag írásos egyeztetése a 

civil szervezetekkel és önkormányzati érdekszövetségekkel. Az 

önkormányzatoknak szóló hét mintatréning lebonyolítása 2016. 

december végéig megtörténik.  

A mobilalkalmazás kérdéseit a civil szervezetek írásbeli egyeztetés 

keretében véleményezhetik és kiegészíthetik. A mobilalkalmazás 

kifejlesztése ezt követően megkezdődik.  

 

 

Témakör 

közszolgáltatások fejlesztése 

biztonságosabb közösségek kialakítása 

A vállalás száma és megnevezése 

 6. A jogszabály- és stratégiatervezetek társadalmi egyeztetését támogató honlap 

létrehozása (Korm. határozat 8. pont) 

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015-2016 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  
Miniszterelnöki Kabinetiroda 

A végrehajtást vezető 

szerv kapcsolat-

tartójának neve:  

Kapi-Szabó Dániel 

Beosztása, szervezeti 

egysége: 
Főosztályvezető, Online Kapcsolattartási Főosztály 

E-mail: daniel.kapi-szabo@mk.gov.hu 

Telefon: +36 (1) 7956021 

mailto:daniel.kapi-szabo@mk.gov.hu
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Egyéb közreműködők:  
Kormányzati: 

 

Igazságügyi Minisztérium  

Belügyminisztérium  

Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

 

Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

2010. évi CXXXI. törvény, valamint a kormányzati stratégiai 

irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet megfelelő jogi 

kereteket biztosít a jogszabályok előkészítése és a stratégiai 

tervezés során a társadalmi egyeztetésre. A vonatkozó szabályok 

előírásainak való megfelelés azonban a gyakorlatban nem minden 

esetben valósul meg, és előfordul, hogy a társadalmi egyeztetésre 

az előírtnál kevesebb idő áll rendelkezésre. Az elutasított 

véleményekről és az elutasítás indokairól készült tipizált 

összefoglaló sem kerül minden esetben közzétételre. 

A vállalás fő célja A társadalmi egyeztetés támogatása, hatékonyabbá és 

interaktívabbá tétele. 

A vállalás rövid leírása Magyarország vállalja, hogy a jogszabály- és stratégiatervezetek 

társadalmi egyeztetését támogató honlapot hoz létre.  

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy a 

vállalás teljesítése hogyan 

teszi a kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság révén. 

átláthatóság és információhoz való hozzájutás 

társadalmi részvétel 

Ambíció 
A vállalás elvárt céljának 

bemutatása. 

Elősegíti a nyílt – vagyis az állampolgárok számára elérhető, 

felelős és átlátható – kormányzás erősítését és ezáltal hozzájárul 

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés 

kezdeményezésben való részvételével vállalt célok kiteljesítéséhez 

is. 

Előrehaladás mértéke Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

  X  

Az eredmények leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került sor 

a jelentéstételi időszakban 

a vállalás teljesítésével 

összefüggésben.  

A jogszabály- és stratégiatervezetek társadalmi egyeztetését 

támogató honlap technikai kivitelezése a kormányhatározati 

határidőre elkészült.  Jelenleg a rendszer tesztelése és a 

szerkesztők oktatása zajlik. Tárcáknak a honlap bemutatásra 

került, jelenleg folyamatban van a társadalmi szervezetekkel való 

egyeztetés előkészítése. A társadalmi szervezetekkel való 

egyeztetést követően a honlap éles indítása megtörténhet. 

Befejező dátum 2016 

Még hátralévő lépések 
A vállalás teljesítéséhez 

még szükséges lépések, és 

a teljesítéssel kapcsolatos 

kockázatok, kihívások 

bemutatása. 

Tesztelési fázis lezárása, civil szervezetek véleményezése, éles 

indítás. 
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Témakör 

Átláthatóság és társadalmi részvétel 

A vállalás száma és megnevezése 

7. Az önkormányzatok rendeletei és képviselő-testületi ülési jegyzőkönyvei 

kereshetőségének javítása (Korm. határozat 9. pont) 

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015. július 1. - 2017. május 31. 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  
Belügyminisztérium, Nemzeti Védelmi Szolgálat 

A végrehajtást vezető 

szerv kapcsolat-

tartójának neve:  

dr. Váradi Piroska 

Beosztása, szervezeti 

egysége: 

főosztályvezető, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Korrupciómegelőzési 

Főosztály 

E-mail: kmf@nvsz.police.hu 

Telefon: +36-1/462-3579 

Egyéb közreműködők:  

Kormányzati: 
Miniszterelnökség 

NISZ Zrt.  

Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

Atlatszo.hu 

Budapest Intézet 

eDemokrácia Műhely Egyesület  

K-Monitor 

Korrupciókutató Központ Budapest  

Társaság a Szabadságjogokért 

Transparency International Magyarország 

Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

A magyarországi önkormányzatok esetében jelentős kihívás a 

közérdekű adatok kezelése, az azokhoz való hozzájutás. További 

problémát jelent a közzététel minősége, ez ugyanis gyakran 

elektronikus eszközökkel nem olvasható formátumban történik.  

A vállalás fő célja 
Az önkormányzati dokumentumok információ- és adattartalmához 

való hozzáférés javítása.  

A vállalás rövid leírása 

Magyarország vállalja, hogy egy nyílt forráskódú, a jogi és 

közigazgatási dokumentumok gépi feldolgozására kifejlesztett 

szoftver bevezetésének lehetőségét pilot projekt keretében 

megvizsgálja.  

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy a 

vállalás teljesítése hogyan 

teszi a kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság révén. 

átláthatóság és információhoz való hozzájutás 

technológia és innováció alkalmazása 

Ambíció 
A vállalás elvárt céljának 

bemutatása. 

A nemzetközileg használt szabvány és a hozzá kapcsolódó nyílt 

forráskódú eszközök bevezetésének megvizsgálása és átfogó 

jelentés készítése a bevezetéshez szükséges feltételekről és annak 

várható előnyeiről. 
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Előrehaladás mértéke 

Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

 X   

Az eredmények leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került sor 

a jelentéstételi időszakban 

a vállalás teljesítésével 

összefüggésben.  

A vállalás végrehajtása érdekében szakértői szintű egyeztetésekre 

került sor, amelyek célja kapcsolódó más projektek közötti 

szinergiák feltárása volt. Folyamatban van továbbá annak a 

szakértői munkacsoportnak a megszervezése, melynek feladata a 

pilot projekt keretében kiválasztott nyílt szabványon alapuló 

megoldásra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek 

összegyűjtése, a hazai széles körű alkalmazás lehetőségének és 

feltételeinek felmérése, végül a tapasztalatok összegzése lesz.  

Befejező dátum 2017. május 31. 

Még hátralévő lépések 
A vállalás teljesítéséhez 

még szükséges lépések, és 

a teljesítéssel kapcsolatos 

kockázatok, kihívások 

bemutatása. 

A szakértői munkacsoport megszervezése, a kiválasztott szoftver 

tesztelése, a pilot projekt eredményeinek az érintettekkel való 

megosztása és azok alapján a továbblépés irányainak 

megfogalmazása. 

 

 

Témakör 

Biztonságosabb közösségek 

A vállalás száma és megnevezése 

8. A rendőri szervek elérhetőségét és az állampolgárokkal való kapcsolattartást elősegítő 

mobiltelefonos alkalmazás kifejlesztése (Korm. határozat 10. pont) 

A vállalás kezdő és befejező dátuma: 

2015. július 1. - 2017. május 31. 
A vállalás: 

Új/Folyamatos 

Végrehajtást vezető 

szerv megnevezése:  

Belügyminisztérium, Nemzeti Védelmi Szolgálat 

 

A végrehajtást vezető 

szerv 

kapcsolattartójának 

neve:  

dr. Váradi Piroska 

Beosztása, szervezeti 

egysége: 

főosztályvezető, Nemzeti Védelmi Szolgálat, 

Korrupciómegelőzési Főosztály 

E-mail: kmf@nvsz.police.hu 

Telefon: +36-1/462-3579 

Egyéb közreműködők:  

Kormányzati: Országos Rendőr-főkapitányság 

Civil szervezet, 

magánszektor, 

ágazatközi, 

munkacsoporti: 

Atlatszo.hu 

Budapest Intézet 

eDemokrácia Műhely Egyesület  

K-Monitor 

Korrupciókutató Központ Budapest 

Magyar Autóklub 

Társaság a Szabadságjogokért 

Transparency International Magyarország 
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Status quo vagy a 

vállalás által célzott 

problématerület 

bemutatása 

Az okostelefonok terjedésével egyre több közszolgáltatást nyújtó 

szerv fejleszt ki felhasználók számára könnyű hozzáférést és gyors 

tájékoztatást nyújtó mobiltelefonos alkalmazást. A rendőrség 

jelenleg nem rendelkezik ilyen eszközzel, jóllehet a 

bűncselekmények kapcsán leginkább veszélyeztetett fiatalabb 

korosztály körében az okostelefonok használata szinte általános.  

 

A vállalás fő célja 

Közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése mobiltelefonos 

alkalmazás kifejlesztésével.  

 

A vállalás rövid leírása 
Magyarország vállalja, hogy a rendőrséggel való kapcsolattartást 

elősegítő mobiltelefonos alkalmazást fejleszt.  

Relevancia  
Annak bemutatása, hogy a 

vállalás teljesítése hogyan 

teszi a kormányzatot 

nyitottabbá, vagy hogyan 

fejleszti a kormányzást a 

nagyobb nyitottság révén. 

átláthatóság és információhoz való hozzájutás 

társadalmi részvétel 

technológia és innováció alkalmazása 

Ambíció 
A vállalás elvárt céljának 

bemutatása. 

A mobiltelefonos alkalmazás segítségével javul a rendőri szervek 

elérhetősége és az állampolgárok számára könnyebbé válik a 

velük való kapcsolattartás.  

Előrehaladás mértéke 

Nem kezdődött 

el 

Korlátozott 

előrehaladás 

Jelentős 

előrehaladás 

Teljesített 

 X   

Az eredmények leírása 
Annak bemutatása, hogy 

milyen specifikus 

tevékenységekre került sor 

a jelentéstételi időszakban 

a vállalás teljesítésével 

összefüggésben.  

A vállalás célja – a végrehajtás forrását jelentő KÖFOP projekt 

felhívásra tekintettel – annyiban változott, hogy az alkalmazás a 

rendőri szervek mellett a közigazgatási szervek elérhetőségének 

javítását is szolgálja. Az alkalmazás tartalmaz majd a gyakori 

rendőrségi és hatósági ügyekről szóló közérthető ismertetőt, 

antikorrupciós figyelemfelhívást, leírást a panasz és közérdekű 

bejelentés tételéről, valamint térképes keresőt. A mobiltelefonos 

alkalmazás koncepciójának kidolgozása megkezdődött. A fő 

tartalmi elemek beazonosítása érdekében 2016. szeptember 22-én 

civil egyeztetést tartottunk. 

Befejező dátum 2017. május 31. 

Még hátralévő lépések 
A vállalás teljesítéséhez 

még szükséges lépések, és 

a teljesítéssel kapcsolatos 

kockázatok, kihívások 

bemutatása. 

Az alkalmazás kifejlesztésének megkezdése előtt a kidolgozott 

tartalmakat írásban egyeztetjük a civil szervezetekkel.  

 


