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INTEGRITÁS 

2.  rész 



IDÉZZ FEL EGY ÉLMÉNYT, 

AMIKOR EGY JÓL 

MŰKÖDŐ CSOPORT TAGJA 

VOLTÁL! 

Milyen élmény volt? 

Mik jellemezték a csoportot 

és működését? 

 



 A JÓL MŰKÖDŐ CSOPORT 

• Elfogadott közös értékek, normák és célok 

• Különböző hozzáadott értékek kihasználása 

• Minden csoporttag csoporttudata és 
összetartása 

• Kialakult hatékony működésmód 

• Bizalom egymásban és a csoport vezetésében 

• Kommunikáció, amely megfelelő információt 
szolgáltat és irányítani tudja a folyamatos 
stratégiai és implementációs illesztést 
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KURT LEWIN 

CSOPORTKÍSÉRLETEI 

• Autokratikus csoportvezető 

– Meghatározza, mit, honnan, hová 

Nem érzi jól magát a csoport, de teljesít 

• Laissez faire csoportvezető 

– Ráhagyó 

  Rosszul teljesít. Szétesés és rossz közérzet veszélye 

• Demokratikus csoportvezető 

– Jelenlét érzelmileg bevonódva 

– Megbeszélt szabályok és célok 

 Jó érzés és jó teljesítmény 
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MI FONTOS A DEMOKRÁCIÁBAN? 

 

MIK A LEGFONTOSABB 

DEMOKRATIKUS ALAPELVEK? 
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DEMOKRATIKUS ALAPELVEK: 

A POLITIKAI KÖZÖSSÉG KÉPVISELETE 

ÉS VEZETÉSE 

• A hatalom birtokosa az állampolgár, aki időszakosan 
átruház döntési jogokat a megválasztottaknak 

• A képviselet alanya a teljes politikai közösség 

• A közjót a korábbi politikai megegyezések határozzák 
meg, de alapja az: 

– Átláthatóság és számon kérhetőség 

– Fenntarthatóság (a jövő generáció iránti felelősség is) 

– Jogegyenlőség 

– Joguralom 
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HOGY TUDNÁNK A TRÉNING 

SZÁMÁRA DEFINIÁLNI A 

KORRUPCIÓT? 

MUNKADEFINÍCIÓ 
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KORRUPCIÓ 

MUNKADEFINÍCIÓ A KÖZSZFÉRÁRA 

• Olyan viselkedés, amely eltér a köz 
szolgálatához (politikai vagy végrehajtó) 
kötődő elvektől és szabályoktól annak 
érdekében, hogy  

– ANYAGI, HATALMI vagy STÁTUSZ előnyöket 
biztosítson 

– MAGÁN- (személyes, családi, baráti) vagy 
CSOPORT- (gazdasági, világnézeti-, etnikai-, párt-, 
szakmai stb.) érdek szolgálatában 
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KORRUPCIÓS FOGALMI TÉRKÉP 

©Nagy Balázs Ágoston 
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Milyen erőforrás kerül felhasználásra? 

közigazgatási hatalom politikai hatalom gazdasági hatalom 
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a köz érdekében közigazgatási hatalom 
rendeltetésszerű 

használata 

politikai hatalom 
rendeltetésszerű 

használata 

gazdasági hatalom 
rendeltetésszerű 

használata 
saját vagyon 
növelésére 

közigazgatási 
korrupció 

politikai korrupció gazdasági korrupció 

rokonok és barátok 
előnyére 

közigazgatási 
nepotizmus 

politikai 
nepotizmus 

gazdasági 
nepotizmus 

bármilyen szempont 
alapján kiválasztott 
védenc előnyére 

közigazgatási 
protekció 

politikai protekció gazdasági protekció 

valamely sajátossága 
alapján azonosított 
társadalmi nagycsoport 
előnyére 

közigazgatási 
favoritizmus 

politikai 
favoritizmus 

gazdasági 
favoritizmus 

előnyökért cserébe 
függő helyzetet 
vállalók előnyére 

közigazgatási 
klientizmus 

politikai 
klientizmus 

gazdasági klientizmus 

saját hatalom 
növelésére 

a közigazgatás 
elfoglalása 

a politika 
elfoglalása 

Kartel és 
monopólium 
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SZERVEZETI INTEGRITÁS 

INTEGRITÁSDEFINÍCIÓ A 

KÖZSZFÉRÁRA 
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AZ INTEGRITÁS FOGALMA 

SZERVEZETI 

• Az érték-vezérelt magatartás értelmezhető az egyén, 
szervezet, vagy akár az egész közigazgatási rendszer szintjén 
is. 

– A demokratikus és közszolgálati értékekekt és elveket követő és 
megvalósító szervezet 

• Az integritás azoknak a jellemzőknek az összessége, amely a 
közigazgatásba/  a közigazgatási szervezetbe vetett bizalom 
erősítését szolgálják a külső és belső szereplők szemében. 

• Integritás menedzsment: olyan eszköztár, ami biztosítja, 
hogy a közjó érdekében irányítsunk 
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Klotz Péter 
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A TRÉNING FÓKUSZA: 

KÖZIGAZGATÁSI INTEGRITÁS MENEDZSMENT 

• Nem a nagy botrányok, hanem a közigazgatási szervezetekben 
rendszeresen működő minták 
– Egészségügy kivételével 

• Rendszerszerűen kialakuló működésmódok, amelyek a 
rendszer ellenálló képességének erősítésével kezelhetőek 

• Nem bűnösöket, hanem okokat keresünk 

• Nem megítélünk, hanem elemzünk annak érdekében, hogy 
fejlesztési pályákat és megoldásokat találjunk 

• A kiszolgáltatott, belekényszerített, belesodródó szereplők 
védelme 
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ÉS MOST…. 
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