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I. 

Az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti 

Követelményei (KKK)  

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése 

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul:  

Integrity advisor postgraduate specialist training course 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése 

Integritás tanácsadó 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése angolul:  

Integrity advisor 

3. Képzési terület 

Államtudományi 

4. A felvétel feltétele 

A képzésben legalább alapképzésben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény szerinti főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 

5. A képzési idő 

2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 

60 kreditpont 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 

környezetben, tevékenységrendszerben:  

7.1 A képzés célja:  

A képzés célja olyan közigazgatásban dolgozó integritás tanácsadók képzése, akik 

stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési rendszerének ismeretével, a 

szervezetfejlesztési technológiák és a személyügyi menedzsment elsajátításával, a 

szükséges jogi, szociológiai és pszichológiai tudás birtokában, a releváns nemzetközi jó 

gyakorlatok megismerésével és személyes kompetenciáik továbbfejlesztésére való 

képességgel, valamint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatban felmerülő 

különféle típusú szabályozási, megfelelőségi feladatok összehangolásával alkalmasak és 

képesek arra, hogy egy közigazgatási szervezetben támogassák az integrált irányítási 

rendszer erősödését, a szervezet tudatos és kontrollált fejlődését támogató személyügyi 
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folyamatok kialakítását, a hivatásetikán alapuló munkakultúra elterjedését, ezáltal a 

korrupció és a visszaélések kockázatának csökkenését és azok megelőzését. 

 

7.2 A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  

 a korrupció mint jelenség multidiszciplináris értelmezése és elemzése;  

 a korrupciómegelőzés nemzetközi és hazai története, szabályrendszere;  

 a nemzeti és szervezeti integritásrendszer működése és elemei;  

 az integritásmenedzsment-rendszer fejlesztése;  

 szervezetvezetési és -fejlesztési ismeretek;  

 szervezeti és működési integritáskockázatok felmérésének, elemzésének és 

kezelésének módszertana;  

 szervezetfejlesztési folyamattervezés és döntés-előkészítés;  

 hivatásetikai tanácsadás és tréning;  

 bejelentések fogadása és bejelentővédelem;  

 felelősségrevonási eljárások lefolytatása;  

 belső adatvédelmi eljárások és döntések;  

 

7.3 A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:  

 kommunikáció, szervezés és együttműködés;  

 önérvényesítés, stratégia és döntéshozatal; 

 bizalomépítés, támogatás és mobilizálás;  

 konszenzusépítés: folyamattervezés és facilitálás;  

 felnőttoktatás, tréningtervezés és -vezetés. 

 

7.4 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  

A szakképzettség elsősorban a közigazgatási belső szervezetfejlesztési folyamatokhoz 

kapcsolódó, leginkább a korrupció és más visszaélések megelőzését szolgáló 

integritásirányítási rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez (szervezetfejlesztés, képzések 

tartása, elemzések készítése) nyújt segítséget, az itt végzett szakemberek tevékenységével a 

szervezet  korrupcióval szembeni ellenálló képessége erősíthető. 

Az oktatási program olyan közigazgatási szakemberek képzését tűzi ki célul, akik azonosítani 

és elemezni tudják a szervezet korrupciós és integritáskockázatait, és kezdeményezni tudják a 

korrupció megelőzésével, valamint az integritásirányítási rendszer kiépítésével és 

működtetésével járó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását. Rendelkeznek mindazon 

kompetenciákkal, amelyek szükségesek saját hitelességük és elfogadottságuk 

megteremtéséhez, a demokratikus, integritáshoz kötődő értékek, elvek és szabályok 

tudatosításához. A szakirányú továbbképzési szakot elvégzők képesek lesznek az 

integritásirányítási rendszer, valamint más szervezetfejlesztési folyamatok hatékony 

tervezésére és a megvalósításban részt vevő szervezet vezetőjének támogatására. 
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8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

Alapozó és rendszerező tantárgyak (18 kredit) 

Értékalapú kormányzás 

Különböző tudományok korrupció megközelítése 

Normasértések típusai 

Szervezeti kultúra, vezetés és működés 

Belső kontrollrendszer 

Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények  

Integritásmenedzsment 

 

Szakmai kompetenciafejlesztő tantárgyak (33 kredit) 

Korrupciós- és integritás kockázatelemzés és Integritás jelentés készítése I. 

Korrupciós- és integritás kockázatelemzés és Integritás jelentés készítése II.  

Kockázatkezelés és intézkedési terv készítése  

Szervezetfejlesztési gyakorlat  

Bejelentések kivizsgálása és bejelentővédelem  

Etikai tréning  

Felelősségrevonási eljárások  

Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás I.  

Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás II.  

Belső adatvédelem  

Szervezeten belüli esélyegyenlőség  

 

Személyes kompetencia- és készségfejlesztő tantárgyak (9 kredit) 

Kommunikáció és együttműködés tréning  

Konfliktuskezelés és kooperatív vezetés tréning  

Konszenzusépítés tréning  
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II. 

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: 

 

- A számonkérés 

Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének 

módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt 

tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a 

vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek 

kombinációja. 

 

- A záróvizsga 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 az abszolutórium megszerzése. 

 

A záróvizsga részei: 

– A záróvizsga (szóbeli komplex záróvizsga) az ajánlott tantervben meghatározottak szerint 

több részből állhat. A záróvizsga célja, hogy az oklevél megszerzéséhez szükséges 

ismereteket, készségeket, képességeket ellenőrizze, értékelje, illetve megbizonyosodjon arról, 

hogy a hallgató a tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

 

A záróvizsga eredménye: 

 A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik elem 

vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése elégtelen. 

 A több elemből álló záróvizsga esetén az egyes elemeket külön érdemjeggyel kell 

értékelni. 

 A záróvizsga összesített eredménye a záróvizsgára (a több elemből álló záróvizsga esetén 

az elemek értékelésének egész számra kerekített átlaga) adott osztályzat. 

 Az értékelést a záróvizsga-bizottság hajtja végre. 

 

Az oklevél kiadásának feltételei: 

 a tantárgyi- és vizsgakötelezettségek teljesítése, 

 összesen 60 kredit megszerzése, 

 eredményes záróvizsga. 

  

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik:  

 kitűnő, ha az átlag 5,00  

 jeles, ha az átlag 4,51-4,99  

 jó, ha az átlag 3,51-4,50  

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 

 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50. 
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Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél minősítése kitűnő. Kiváló 

eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és 

gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,51. 

 

- A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49.§ (5) bekezdése szerint. 
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Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

 

Tanterv és vizsgakövetelmények 

 

Sor-

szám 
Tantárgy neve Félév Típus 

Tan-

óra 

Kredit-

érték 

Számon-

kérés 

módja 

Tárgyfelelős 

1. 
Alapozó és rendszerező 

tantárgyak 
  62 18   

1.1 Értékalapú kormányzás  I. kötelező 6 2 
gyakorlati 

jegy 
Dr. Klotz Péter 

1.2 
Különböző tudományok 

korrupció megközelítése 
I. kötelező 8 2 beszámoló Dr. Hollán Miklós 

1.3 Normasértések típusai II. kötelező 4 2 kollokvium Dr. Gulyás Attila 

1.4 
Szervezeti kultúra, vezetés 

és működés  
I. kötelező 8 3 

gyakorlati 

jegy 

Dr. Domschitz 

Mátyás 

1.5 Belső kontrollrendszer I. kötelező 12 3 beszámoló Dr. Benkő János 

1.6 
Nemzetközi antikorrupciós 

törekvések és egyezmények 
I. kötelező 12 2 kollokvium 

Prof. Dr. Báger 

Gusztáv 

1.7 Integritásmenedzsment I. kötelező 12 4 kollokvium Dr. Klotz Péter 

2. 

Szakmai 

kompetenciafejlesztő 

tantárgyak 

  124 33   

2.1 

Korrupciós és 

integritáskockázat-elemzés 

és Integritás jelentés 

készítése I.     

II. kötelező 4 1 
gyakorlati 

jegy 

Prof. Dr. Báger 

Gusztáv  

2.2 

Korrupciós és 

integritáskockázat-elemzés 

és Integritás jelentés 

készítése II.     

II. kötelező  24 4 
gyakorlati 

jegy 
Dobos Csaba 

2.3 
Kockázatkezelés és 

intézkedési terv készítése 
II. kötelező 8 3 

gyakorlati 

jegy 
Dobos Csaba 

2.4 
Szervezetfejlesztési 

gyakorlat 
II. kötelező 16 5 

gyakorlati 

jegy 

Dr. Domschitz 

Mátyás 

2.5 
Bejelentések kivizsgálása és 

bejelentővédelem 
II. kötelező 8 3 beszámoló Dobos Csaba 

2.6 Etikai tréning I. kötelező 24 3 
gyakorlati 

jegy 

Prof. Dr. Kis 

Norbert 
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2.7 Felelősségrevonási eljárások II. kötelező 8 3 
gyakorlati 

jegy 
Dr. Gulyás Attila 

2.8 
Tanácsadói kompetenciák: 

Tanácsadás és támogatás I. 
II. kötelező 8 2 

gyakorlati 

jegy 

Monoszlainé Bors 

Ágnes 

2.9. 
Tanácsadói kompetenciák: 

Tanácsadás és támogatás II. 
II. kötelező 8 3 beszámoló 

Monoszlainé Bors 

Ágnes 

2.10 Belső adatvédelem  II. kötelező 8 3 beszámoló 
Dr. Ábrahám 

Dominika 

2.11 
Szervezeten belüli 

esélyegyenlőség 
II. kötelező 8 3 beszámoló 

Dr. Gregóczki 

Etelka 

3. 

Személyes kompetencia- és 

készségfejlesztő 

tantárgyak 

  40 9   

3.1 
Kommunikáció és 

együttműködés tréning 
I. kötelező 16 3 

gyakorlati 

jegy 
Dr. Antal Zsolt 

3.2 
Konfliktuskezelés és 

kooperatív vezetés tréning 
I. kötelező 16 3 

gyakorlati 

jegy 

Dr. Krémer 

András 

3.3 Konszenzusépítés tréning I. kötelező 8 3 
gyakorlati 

jegy 

Dr. Krémer 

András 

 ÖSSZESEN   226 60   
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1. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Értékalapú kormányzás 

2. A tanórák száma: 6 óra 

3. Kreditérték: 2 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Klotz Péter 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Klotz Péter, Dr. Nagy Balázs Ágoston 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az Értékalapú kormányzás alapozó és rendszerező tantárgy célja a képzés további 

tárgyainak feldolgozását, hallgatói szintézisét támogató koncepcionális keret 

biztosítása, amely elősegíti, hogy a hallgatók jobban átlássák a demokratikus politikai 

rendszer és a közigazgatás működésének rendszerszerű összefüggéseit.   

 A tárgy nemcsak az integritás fogalmának tisztázását tűzi ki célul, hanem az integritás 

jelentőségének és aspektusainak mélyebb megértetését is személyes, szervezeti és 

nemzeti rendszer szinten, ezzel a hallgatók eligazodását és a közigazgatási rendszer 

átlátásának képességét erősíti. 

 A tárgy olyan munkadefiníciókat ad és kulcsösszefüggéseket tisztáz, amelyek 

megalapozzák a kormányzás, az integritás és a hozzájuk kapcsolódó témák 

feldolgozását, és amelyek a további tárgyak során is alkalmazhatóak lesznek, így 

biztosítható, hogy az egész képzés egységes szemléletű és szakmailag konzisztens 

legyen.  

 A hallgatóknak képessé kell válniuk a témakör argumentatív szemléletben való re-

konceptualizálására és a szabályalkotás és normateremtés folyamatainak mind 

pozitivista, mind posztpozitivista szemléletű értelmezésére.  
 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy  

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Kaiser Tamás – Kis Norbert (2014): A Jó Állam mérhetősége. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. 

 Kaiser Tamás (2014): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – nemzetközi és 

európai dimenziók. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 

 Pallai Katalin (2017): Értékalapú kormányzás és a közigazgatási integritás 

összefüggései. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 
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2. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Különböző tudományok korrupció megközelítése 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 2 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Hollán Miklós, egyetemi docens 

7. A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Báger Gusztáv, Dr. Hollán Miklós  

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az első négy óra a korrupció jogi értelmezését oktatja: korrupciós bűncselekmények 

és hivatali bűncselekmények, hivatali visszaélés, vesztegetés, befolyással üzérkedés. A 

büntetőjogi értelmezés mellett a hallgatók megismerik a korrupciós bűncselekményt 

meghatározó tényállás azonosítását, és tanulnak a korrupciós kockázati tényezőkről és 

a megelőzés jogi lehetőségeiről. Emellett megismerkednek a kormányzati 

bűnmegelőzési és büntetőpolitikai stratégia releváns elemeivel. 

 Két óra a közgazdaságtan és a racionális választások elméletének keretében tárgyalja a 

korrupciót, alapvetően a „Megbízó – ügynök – harmadik fél”-elmélet ismertetése 

alapján és a szociológiai elemzésekben alkalmazott legfontosabb fogalmak és 

koncepcionális keretek ismertetésével. Itt kerül ismertetésre továbbá a rendvédelmi 

szervekre kidolgozott Szilárd Erkölcsiség Modell is.  

 Az utolsó két óra célja pedig a korrupció, mint összetett társadalmi jelenség 

bemutatása. Ebben a részben kerülnek bemutatásra a korrupcióra vonatkozó 

legfontosabb politológiai elméletek, amelyek a kollektív cselekvési probléma kérdését 

tárgyalják, és azok a pszichológiai elméletek, amelyek az önképvédelem és a korlátos 

etikusság fogalmai alapján elemzik a szervezeti korrupciós jelenségeket. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: beszámoló 

11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

12. Tananyag:  

 Hollán Miklós (2013): A korrupció megelőzése és kriminológiája. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem – ÁROP 1.1.21. fejlesztés 

 Hollán Miklós (2013): Statisztika – A korrupciós bűncselekmények 

kriminálstatisztikája. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – ÁROP 1.1.21. 

fejlesztés 

 Báger Gusztáv (2013): Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia. Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 

 Jancsics Dávid (2015): A korrupció interdiszciplináris megközelítései. Sociology 

Compass. 8/4 (2014): 358-372. o. 
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 Pallai Katalin - Síklaki István (2017): Politológiai és pszichológiai elméletek a 

korrupció elemzéséhez. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP 

fejlesztés) 
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3. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Normasértések típusai 

2. A tanórák száma: 4 óra 

3. Kreditérték: 2 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Gulyás Attila, főosztályvezető, Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Gulyás Attila, Lóczy Péter, Dr. Ujfaludi Zoltán 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tantárgy a Felelősségrevonási eljárások c. tantárggyal közösen célozza a 

közszolgálati szférában, a hivatali működés keretei között előforduló normasértések 

fogalmának, típusainak és jellemzőinek oktatását. 

 Célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a különböző normasértések 

azonosításában, minősítésében és az elhatárolási szempontok gyakorlatban történő 

érvényesítésében, és megismerjék az egyes normasértésekhez kapcsolódó eljárások 

főbb elemeit és azok érvényesítését a gyakorlatban. 

 A tantárgy elsajátításhoz elengedhetetlenül szükséges a tananyagként megjelölt 

irodalom óralátogatást megelőző áttekintése. Ebben a négy órában – a 

Felelősségrevonási eljárások c. tantárgy első részének elsajátítását követően – a 

hallgatók gyakorlati esetelemzések és facilitált megbeszélések során mélyítik az 

elolvasott tartalmat, és a vizsga előtt tisztázzák az olvasmányokkal kapcsolatban 

felmerült esetleges kérdéseket. 
 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: kollokvium 

11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

12. Tananyag:  

 Dávid Péter – Lóczy Péter (2013): Közszolgálati személyi jog. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. 

 Gulyás Attila – Krémer András - Ujfaludi Zoltán (2017): Normasértések kezelése. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 
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4. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Szervezeti kultúra, vezetés és működés 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Domschitz Mátyás, egyetemi docens, 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Domschitz Mátyás, Ruzsa Ágota  

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tárgy során rendszerszemléletű szervezetelemzési és -fejlesztési megközelítéssel 

ismerkednek meg a hallgatók, ami a közigazgatási rendszer átlátásának erősítését és az 

integrált kockázatkezelési folyamat megértésének megalapozását szolgálja. Ezen belül 

megtárgyalásra kerülnek a szervezeti célok, hatáskörök, feladatok, erőforrások; a 

szervezeti és működési szabályok összefüggései; a működési gyakorlat, rutinok, 

szervezeti tudás, közös értékek, identitás, szervezeti klíma. 

 A tárgy középpontjában egyrészről a működésfejlesztés, az önkorrekció, a PDCA 

ciklus áll, és a stratégiai szemlélet  szervezetfejlesztésben való megjelenése, illetve a 

minőségirányítás és a szervezetfejlesztés viszonya, másrészről pedig a szervezeti 

komplexitás megértése, átlátása, kezelése és az integritás kapcsolata, amelyhez a 

hallgatók megismerik a tanulószervezet, az egyhurkos/kéthurkos/háromhurkos tanulás, 

a rendszerszemlélet-alapú komplexitáskezelés alapjait és a szervezet(fejlesztés) 

egyéni, személyes stratégiákkal való összefüggését. 

 Megvitatásra kerül a szervezeti kultúra jelentősége és a vezető felelőssége, a szervezeti 

kultúra alakíthatósága, a projektek szerepe a szervezetben és az integritás-tanácsadó 

„beillesztése” (beilleszkedése) a szervezetbe, viszonya az első számú vezetőhöz, a 

többi vezetőhöz, a beosztott munkatársakhoz. (A tárgyban szerepelnek a 

kompetenciaelvárások és teljesítménycélok, a teljesítmény és kompetenciaértékelés, a 

fejlesztési igény megfogalmazása, a fejlesztési/képzési tervezés, az innovációs 

dilemmák.) 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Antal Zsuzsanna – Kiss Norbert Tamás (2013): Szervezetigazgatás és menedzsment. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP 1.1.21. fejlesztés  

 Rónay Miklós (2014): Szervezetfejlesztés a közszolgálatban. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem ÁROP 2.2.21. 
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 Domschitz Mátyás - Ruzsa Ágota (2017): Szervezetfejlesztés integritás 

tanácsadóknak. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 

 Peter M. Senge (1998): Az 5. alapelv. A tanuló szervezet kialakításának elmélete és 

gyakorlata. Budapest: HVG Kiadó. 
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5. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Belső kontrollrendszer 

2. A tanórák száma: 12 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Benkő János, nyugalmazott ÁSZ-

főtanácsos 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Benkő János, Németh Edit 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tárgy első nyolc órájában az előadó a belső kontrollrendszer kialakulásának, 

nemzetközi és hazai szabályozásának fejlődési tendenciáit ismerteti, és összegzi a 

kontrollrendszerek kialakítására vonatkozó legfontosabb nemzetközi útmutatók 

tartalmát. A hallgatók megismerkednek a kontrollrendszer egészének működésével, és 

szilárd alapot kapnak a szabályzatok értelmezéséhez, átlátásához és működtetésük, 

valamint továbbfejlesztésük kérdéseinek mérlegeléséhez. Ily módon a hallgatók 

egyrészről megismerik a belső kontrollrendszer kialakításának logikáját és 

alkotóelemeit, másrészről elvi alapozást kapnak a későbbi gyakorlati tárgyakhoz azon 

keresztül, hogy megértik a szervezeti kockázatok elemzése és a kontrollrendszer 

fejlesztése folyamatalapú felfogásának lényegét. 

 A tárgy utolsó négy órájában az oktató megismerteti a hallgatókkal az Állami 

Számvevőszék által működtetett integritás kockázatelemzés rendszert, amelynek célja 

a szervezeti célok elérésének támogatása és a kockázatok hatásainak mérséklése vagy 

semlegesítése. Bemutatja, hogy az ÁSZ Integritás Projekt mi módon adaptálta a 

megelőzésen alapuló korrupció elleni küzdelem ún. holland modelljének céljait, 

módszereit és az integritás és a korrupciós kockázatok azonosítási és mérési 

módszereit.  

 Emellett a hallgatók megismerkednek az ÁSZ-ellenőrzések folyamatával és az 

ellenőrzések tapasztalatainak tipikus megállapításaival is. Az előadó összegzi a belső 

kontrollrendszer működésének tapasztalatait a központi költségvetési szervezeteknél 

és az önkormányzatoknál a számvevőszéki ellenőrzések tükrében.  

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: beszámoló 

11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

12. Tananyag:  

 Németh Edit (2017): Belső kontrolrendszer fejlesztése. Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem.  (NKE KÖFOP fejlesztés). 

 NGM (2017): Belső kontroll kézikönyv.  
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6. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények 

2. A tanórák száma: 12 óra 

3. Kreditérték: 2 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Báger Gusztáv, egyetemi tanár 

7. A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Báger Gusztáv, Dr. Klotz Péter 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tantárgy első hat órájában az oktatók megismertetik a hallgatókat a korrupció elleni 

fellépés nemzetközi vonatkozásaival, az elmúlt évtizedekben létrehozott nemzetközi 

egyezmények tartalmával és ellenőrző mechanizmusaival, a nemzetközi antikorrupciós 

intézmények feladataival és működésével, valamint a korrupció mérésére szolgáló 

módszerekkel. A tantárgy kiterjed azokra a gazdasági-társadalmi változásokra 

(globalizáció, kétpólusú világrend megszűnése, fokozódó biztonsági kihívások és a 

szervezett bűnözés térnyerése, technológiai fejlődés), amelyek lehetővé tették a 

korrupció elleni fellépés nemzetközi színtérre emelését és az országok közös fellépését 

a korrupciós jelenségekkel szemben. 

 A tantárgy második hat órájában a hallgatók betekintést kapnak az integritásirányítási 

rendszerek és gyakorlatok nemzetközi tapasztalataiba. E rész célja, hogy 

megismertesse a hallgatókat a nemzeti integritás rendszerének fogalmával, 

jelentőségével és a rendszerelemek összefüggéseivel, valamint a magyarországi 

korrupcióellenes intézményrendszerrel, annak szereplőivel, tevékenységükkel. A 

tantárgy az integritásrendszer összefüggéseinek megismertetésén túl bemutatja azon 

országok jó gyakorlatait is, amelyek eredményes lépéseket valósítottak meg a 

korrupció elleni fellépés és az integritás építése terén. Emellett a tantárgy a 

nemzetközi jó gyakorlatok elemzésén keresztül annak fontosságát is tárgyalja, hogy az 

integritásfejlesztésnek az adott nemzeti kontextusban kell megtalálni az optimális 

útját, és azt, hogy az adott nemzeti kontextusba illeszkedő integritásrendszer hogyan 

fejleszthető. E nemzetközi kitekintés alapozza meg a magyarországi intézmények 

elemzését.  

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: kollokvium 

11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

12. Tananyag:  

 Szabó Zoltán Gyula (2013): Nemzetközi szervezetek és az antikorrupció tananyag. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. fejlesztés.  

 Szeverényi Dávid (2013): Az EU pénzügyi érdekeinek védelme. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. fejlesztés.  



17 

 

 Báger Gusztáv (2013): Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia. Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 

 Báger Gusztáv - Klotz Péter (2017): Nemzetközi integritásrendszerek és gyakorlatok. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 

 Huberts, L. & Hoekstra, A. eds. (2016): Integrity and integrity management in the 

Netherlands: Describing the scene, definitions, strategies and developments. The 

Hague: Dutch National Integrity Office (BIOS). (részletek fordításban.) 

 Sampford, Charles – Rodnes Smith – A.J. Brown (2005): From Greek Temple to 

Bird’s Nest: Towards A Theory of Coherence and Mutual Accountability for National 

Integrity Systems. Australian Journal of Public Administration. 64(2):96-108, June 

2005. (fordításban) 
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7. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Integritásmenedzsment 

2. A tanórák száma: 12 óra 

3. Kreditérték: 4 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Klotz Péter  

7. A tantárgy oktatói: Dr. Dargay Eszter, Dobos Csaba, Dr. Klotz Péter, Dr. Mohai Katalin, 

Dr. Nagy Balázs Ágoston, Dr. Váradi Piroska 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tárgy első részének célja az integritás fogalmának tisztázása (személyes, szervezeti 

integritás és nemzeti integritásrendszer), az integritásfejlesztés megközelítésének 

megértetése, alapvetéseinek tisztázása és a rendszerelemek és -fejlesztés 

összefüggéseinek bemutatása.  Ennek keretében a hallgatók reflektálnak a személyes 

integritás fogalmára, fejlesztésének lehetőségeire, a személyes integritás szerepére a 

hivatásgyakorlásban, a szervezeti integritás különböző definícióira és az azokat 

megalapozó koncepcionális felfogásokra. Emellett a hallgatók megismerik a nemzeti 

integritásrendszer fogalmát is, valamint a magyarországi korrupcióellenes 

intézményrendszert, annak szereplőit, tevékenységét. 

Szintén a tárgy első részében ismerik meg a hallgatók az OECD integritásrendszerét, 

annak szabály- és értékalapú megközelítéseit, pilléreit a beavatkozások, folyamatok és 

struktúrák összefüggéseit, szintjeit és az ezekhez tartozó eszközöket.  A megismert 

integritásrendszerben helyezik el az egyéves képzés tárgyait, előzetesen tisztázzák a 

tárgyak összefüggéseit, és megismerik azt a gondolattérképet, ami a képzés szakmai 

logikáját jelenti, annak érdekében, hogy az egyes tárgyak során pontosabban értsék, 

érzékeljék az összefüggéseket. 

 A tárgy második részének célja az átvezetés a későbbi gyakorlati munkához és a 

szakmai irányító és támogató szervek álláspontjainak, munkájának és 

iránymutatásának megismertetése, valamint kapcsolatteremtés az integritásrendszert 

irányítókkal.  

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: kollokvium 

11. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga 

12. Tananyag:  

 OECD (2009): Egy szilárd integritásrendszer felé. OECD GOV/PGC/GF(2009)1.  

 Klotz Péter – Sántha György (2013): Integritásmenedzsment az integritás tanácsadók 

részére. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. fejlesztés 

 Pallai Katalin (szerk.) (2017): Integritásmenedzsment integritás tanácsadóknak. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 
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8. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Korrupciós- és integritás kockázatelemzés és Integritás 

jelentés készítése I. 

2. A tanórák száma: 4 óra 

3. Kreditérték: 1 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Báger Gusztáv, egyetemi tanár 

7. A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Báger Gusztáv 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a kockázatkezelés elméletével és 

módszereivel. E bevezető rész középpontjában a kockázatelemzés közszférában 

alkalmazott módszerei állnak. A hallgatók megismerik a kockázat fogalmát és a 

közigazgatási szervezetek kockázatelemzésben alkalmazott különböző módszereit. A 

tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a különböző módszerek alapvetéseit, 

megértsék az alkalmazott technikákat. A tárgy során a hallgatók arról is képet kapnak, 

hogy a különböző kockázatelemzési módszerektől milyen eredmények várhatóak, 

milyen helyzetekben ajánlható az alkalmazásuk, és melyek a korlátaik. Mindez a tudás 

azt szolgálja, hogy a hallgatók széles rálátással rendelkezzenek a kockázatelemzés 

kulcsfontosságú tevékenységére, és a következő félév kockázatelemzési és -kezelési 

gyakorlatai során már készségszintű alkalmazást sajátíthassanak el. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli  

12. Tananyag:  

 Douglas W. Hubbard (2011): Mérjünk meg bármit! Budapest: Akadémiai kiadó.  

 Báger Gusztáv (2013): Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia. Budapest: 

Akadémiai Kiadó Zrt. 

 Víg Dávid (2013): Módszertan, kockázatelemzés, statisztika. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. fejlesztés 
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9. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Korrupciós és integritás kockázatelemzés és Integritás 

jelentés készítése II. 

2. A tanórák száma: 24 óra 

3. Kreditérték: 4 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dobos Csaba, integritás tanácsadó, Pest 

Megyei Kormányhivatal  

7. A tantárgy oktatói: Dobos Csaba, Dr. Nagy Balázs Ágoston, Németh Edit  

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tantárgy a hallgatók munkájára alapoz, így saját tapasztalatra épülő módszertan 

(tréningmódszer) segítségével vezeti végig a hallgatókat az integrált kockázatkezelési 

tevékenységen. A gyakorlat folyamán a csoport végighalad az integrált 

kockázatelemzési folyamat egyes lépésein, hogy a hallgatók megszerezzék a 

szükséges technikai kompetenciákat, és az egyes lépések megvalósításához szükséges 

gyakorlatot, továbbá módszereket ismerjenek meg a folyamat levezetéséhez. A 

folyamat során a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal 

összefüggő kockázatok meghatározása és felmérése történik, valamint az azonosított 

kockázatokkal kapcsolatban szükséges kockázatkezelési intézkedések és az 

intézkedések teljesítésének nyomon követésére alkalmas indikátorok meghatározása. 

 A folyamatorientált, integrált kockázatkezelési gyakorlat során a hallgatók 

megtanulják, hogyan azonosíthatóak a szervezet folyamatai és azok kockázatos 

területei. A hallgatók olyan elemzési módszereket ismernek meg, amelyekkel 

feltérképezhetőek a kiváltó okok és a várható hatások, majd ezek feltárása és 

értékelése után lehetséges a kockázatok azonosítása és kezelése.  

 A kockázatok között a hangsúly a korrupciós és integritáskockázatok feltérképezésére 

és az önértékelés módszerének alkalmazására kerül. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Belügyminisztérium – Nemzetgazdasági Minisztérium (2016): Módszertani útmutató 

a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztéséhez.  
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10. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Kockázatkezelés és intézkedési terv készítése 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dobos Csaba, integritás-tanácsadó, Pest 

Megyei Kormányhivatal 

7. A tantárgy oktatói: Dobos Csaba, Dr. Nagy Balázs Ágoston, Németh Edit 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Ebben a tárgyban a hallgatók az integrált kockázatkezelési folyamat elsajátítása során 

megismert szakmai tartalom megvalósításához elengedhetetlen szervezési és 

folyamatmenedzsment-funkciókat ismerik meg. A gyakorlat során az integrált 

kockázatkezelési folyamaton végighaladva, lépésenként azonosítják azokat a 

folyamatszervező és -vezető módszereket, amelyek a saját szervezetükben 

alkalmazhatóak. 

 A tárgy egyrészről alkalmas a személyes kompetenciafejlesztő modulok és a 

változásmenedzsment modul során szerzett tapasztalatok és megismert módszerek 

alkotó felhasználására, másrészről a különböző szervezeti kontextusokban 

alkalmazható módszerekről történő csoportos reflexió arra is alkalmat ad hogy 

tudatosuljanak a hallgatókban az egyes módszerekhez köthető előnyök és kockázatok, 

és ezzel a korábban megismert módszertani elemek készségszintű alkalmazása felé 

fejlődjenek. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Belügyminisztérium – Nemzetgazdasági Minisztérium (2016): Módszertani útmutató 

a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztéséhez.  
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11. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Szervezetfejlesztési gyakorlat 

2. A tanórák száma: 16 óra 

3. Kreditérték: 5 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Domschitz Mátyás, egyetemi docens 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Domschitz Mátyás, Ruzsa Ágota 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A tárgy során rendszerszemléletű megközelítéssel ismerkednek meg a hallgatók, ami 

az integrált kockázatkezelési folyamat támogatását szolgálja. A gyakorlat során a  

szervezetet, mint dinamikus rendszert, és mint tudások kombinációját tárgyalják, 

továbbá azokat az eszközöket ismerik meg, amelyek alkalmasak a szervezet 

problémamegoldó képességének növelésére: a szervezet tanulási képességének 

erősítésére, a változási folyamatok kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére. 

 A gyakorlat elősegíti a közigazgatás tudásintenzív szervezeteiben folyó fejlesztési 

munkát. A tudásintenzív munka fejleszti a kommunikációt, a csoportmunkát, a 

rendszerszemlélet-alapú fejlesztést, az innovatív megoldások kialakítását. 

 A tárgy célja a szervezetek fejlesztéseivel kapcsolatos lépéssor és eszköztár 

bemutatása, elsajátítása és ezzel az integritás tanácsadó, mint változáskezelést segítő 

facilitátor kompetenciájának erősítése. A hallgató a tárgy elvégzésével képes lesz arra, 

hogy a szervezeti vezetőjével és érintett munkatársaival együttműködve egy-egy 

feltárt kockázat kezelésére alkalmas szervezeti stratégiát, illetve cselekvési tervet 

dolgozzon ki, és azt – döntés-előkészítő anyag formájában – a vezető elé tárja.  

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Csillag Sára – Kiss Csaba (2013): Szervezetfejlesztés és szervezetpszichológia. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem - ÁROP 1.1.21. fejlesztés  

 Domschitz Mátyás (2017): Szervezetfejlesztési gyakorlat. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem.  (NKE KÖFOP fejlesztés) 

 Domschitz Mátyás – Ruzsa Ágota (2017): Integritástanácsadói szerepek a 

szervezetfejlesztésben. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP 

fejlesztés) 
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12. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Bejelentések kivizsgálása és bejelentővédelem 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dobos Csaba, integritás tanácsadó, Pest 

Megyei Kormányhivatal 

7. A tantárgy oktatói: Dobos Csaba, Dr. Gulyás Attila 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A bejelentőrendszer nemzetközi mintái - Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, 

Dél-Korea, Egyesült Királyság - és hazánk megvalósítási törekvései.  

 A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

rendelkezései, szabályozási kerete, valamint az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. 

évi CXI. törvény ismertetése. 

 A bejelentések tárgyát képező lehetséges események, a bejelentések elkülönítése a 

panaszoktól, a szabálytalanság és a korrupciós cselekmények közötti összefüggések 

helyes és egységes értelmezése, a bejelentőrendszer hatékonyságának kulcsa.  

 A bejelentőrendszer szerepe az integritás erősítésében. Bejelentés és besúgás 

elhatárolása. Vizsgálati szabályok, módszerek és lehetőségek. A bejelentők védelme a 

bejelentések kezelése és vizsgálata során. Dokumentálás és adatkezelés. Egy megyei 

kormányhivatal bejelentőrendszerének bemutatása, kitérve a bejelentők védelmére és a 

bejelentések vizsgálati lehetőségeire. 

 Az alapvető jogok biztosának helye és szerepe a korrupció elleni küzdelemben. A 

közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer 

alapjainak, működésének, használatának részletes gyakorlati ismertetése. 

 Az egyes közérdekű bejelentéseknek az eljárásra jogosult szerv általi megfelelő 

intézésének, kérelemre történő vizsgálatának ismertetése konkrét példákon keresztül. 

 Az alapvető jogok biztosának hivatalbóli vizsgálata a közérdekű bejelentések eljáró 

hatóságok általi kezelésének gyakorlatával összefüggésben. A vizsgálati 

szempontrendszer ismertetése. 

 Az elektronikus rendszer használata és a vizsgálatok kapcsán adódó gyakorlati 

tapasztalatok bemutatása, elemzése. 

 Az eljáró szervek közérdekű bejelentések vizsgálatára vonatkozó szabályzatának 

ajánlott elemei, harmonizációja az AJBH eljárásaival. 

 Szituációs gyakorlat egy tipizált eset kapcsán. Közérdekű bejelentés fogadása, 

dokumentálása. Vizsgálati terv készítése. Külső és belső kapcsolatrendszer 

bemutatása. Vizsgálati módszertan. Konkrét bizonyítási lehetőségek. Jegyzőkönyv 

felvételének szabályai, dokumentálási lehetőségek. Bejelentővédelmi intézkedések. 

Vizsgálati jelentés készítése, javaslattétellel. 
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9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: beszámoló 

11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

12. Tananyag: 

 Belügyminisztérium (2016): Módszertani útmutató a szervezeti integritást sértő 

eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására. 

 Dobos Csaba - Gulyás Attila (2017): A szervezeti integritást sértő eseményekre 

vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem (NKE KÖFOP fejlesztés) 
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13. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Etika tréning 

2. A tanórák száma: 24 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Kis Norbert, egyetemi tanár 

7. A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Kis Norbert, Dr. Krémer András, Dr. Mohai Katalin, Dr. 

Molnár Katalin, Dr. Nagy Balázs Ágoston 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A tárgy első négy órájában a hallgatók megismerkednek a hivatásetika alapkérdéseivel 

és azokkal a környezeti tényezőkkel, koncepcionális keretekkel és elvárásokkal, 

amelyeknek a hivatásetikai rendszernek meg kell felelnie. A cél, hogy a hallgatók 

megismerjék azt a nemzetközi és hazai társadalmi, gazdasági, politikai, jogi és 

közigazgatási környezetet, amelybe a magyar közszolgálati hivatásrendek hivatásetikai 

kódexeire vonatkozó jogi szabályozás és maguk a hivatásetikai kódexek megszülettek, 

és azokat a kihívásokat, amelyeknek a megválaszolására törekedtek. Ezzel ez a 

bevezető blokk előkészíti a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének 

(a továbbiakban: Kódex) részletes tárgyalását, valamint az etikai tanácsadás és 

tréningek oktatását, megadva azok értelmezési kontextusát. A tárgy a hallgatókat 

eljuttatja a hivatásetikai rendszer koncepciójához, ami előfeltétele annak, hogy a 

később tárgyalandó Hivatásetikai Kódexet ne önmagában és elsősorban ne 

dokumentumként kezeljék.  

 A tantárgy második négyórás blokkjának célja a Kódex ismeretének és megértésének 

elmélyítése. A tantárgy felépítése adottnak tekinti, hogy a hallgatók már olvasták és 

ismerik a Kódex tartalmát. A tantárgy az eddigi ismeretek strukturálására és a Kódex 

belső összefüggéseinek feltárására, valamint a Kódex tágabb értelmezési 

környezetének megismertetésére törekszik. A tárgy ezen túl  - konkrét, valós esetek 

alapján, de az érintettek személyiségi jogait védve - bemutatja a Magyar 

Kormánytisztviselői Kar etikai bizottságainak a Kódex alkalmazásával kapcsolatos 

értelmezési és döntési gyakorlatát.  

 A tárgy harmadik része a 16 órás etikai tréningblokk, amelynek célja egyrészről azt a 

szemléletet átadni, amely segíti a tanácsadót az etikai kérdésekben való eligazodásban 

(illeszkedve az Értékalapú kormányzás, valamint a Normasértések típusai című 

tárgyakhoz), másrészről a tisztviselők etikai képzésére és a számukra való etikai 

tanácsadásra tartalmilag és módszertanilag felkészíteni. E rész keretében a hallgatók 

megismerkednek az etikai kérdések mérlegelését segítő módszerekkel, alkalmazói 

szintű ismereteket szereznek a közszolgálati hivatásrendek etikai kódexeiről, 

felkészülnek az etikai kódex oktatására és az azzal kapcsolatos tanácsadásra, valamint 

az új szervezetspecifikus etikai szabályok kidolgozását támogató folyamatok 

vezetésére. A tréning során a hallgatók példákat is látnak az etikai oktatásban 

alkalmazható tapasztalatalapú, interaktív oktatás módszereire, amelyet később ők is 
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alkalmazni fognak. A módszer megértetését, alapjainak és alaptechnikájának átadását 

segíti a tréning és a személyiségfejlesztő tréningek is.  

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Jorgensen, B. J. - Sorensen, D. (2014): Codes of Good Governance: National or 

Global Public Values? (A jó kormányzás kódexei: Nemzeti vagy egyetemes 

közértékek?). Public Integrity 15:1, 71-96. o. (részlet fordításban) 

 Magyar Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex 

 Dávid Péter - Lóczy Péter (2013): Hivatásetika és kultúra, érdekérvényesítés – 

Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. fejlesztés 

 Pallai Katalin (2017): Etikai képzésekről és tanácsadásról integritás tanácsadóknak. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 
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14. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Felelősségrevonási eljárások 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Gulyás Attila, főosztályvezető, Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Gulyás Attila, Lóczy Péter, Dr. Ujfaludi Zoltán  

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A tantárgy tréningformában, a hallgatók aktív részvételére alapozott módszertannal, 

esetmegbeszéléseken és szimulált folyamatokon keresztül fejleszti a hallgatók 

kompetenciáit.  

 A tantárgy teljesítése eredményeként a hallgató képes azonosítani, hogy az adott ügy 

mely eljárás körébe tartozik, és képes a folyamat (elsősorban a fegyelmi eljárás) 

szakszerű és intelligens levezetésére; felkészül a tényállás megállapításra; az esetek 

elhatárolására és minősítésére. 

 A hallgatók megismerik a korrekt eljárás kontra manipulatív (koncepciós) eljárás 

ismérveit, és megismerkednek a jogi vita megelőzését, elkerülését célzó alternatív 

eljárásokkal (békéltetés, mediáció, döntőbizottsági megoldások). 

 A tárgy során a hallgatók elsajátítják az integritás tanácsadó szerepéhez szükséges 

kompetenciákat az egyes eljárásokban (mely esetekben szereplője az eljárásnak, és 

mikor lehet a támogatója, segítője az eljárás szereplőjének); megismerik az egyes 

felelősségrevonási eljárások menetét (azonosságok és különbségek, specialitások) és 

az eljárási garanciák, jogorvoslatok, személyes és szenzitív adatok kezelését. 

 Emellett a hallgatók felkészülnek az „esetek” szervezeten belüli kommunikációjára (a 

történtek feldolgozása, eszkaláció megelőzése vagy kríziskommunikáció). 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Gulyás Attila – Ujfaludi Zoltán (2015): Felelősségrevonási eljárások. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP 1.1.21. fejlesztés 

 Gulyás Attila – Krémer András – Ujfaludi Zoltán (2017): Normasértések kezelése. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE KÖFOP fejlesztés) 
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15. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás I. 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 2 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Monoszlainé Bors Ágnes, tréner és coach 

7. A tantárgy oktatói: Monoszlainé Bors Ágnes, Ruzsa Ágota 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A tantárgy keretében a hallgatók eszközöket kapnak a tanácsadási tevékenységükhöz, 

gyakorlatokon és saját tapasztalataik megbeszélésén keresztül megtapasztalják a 

tanácsadási tevékenységet a gyakorlatban, ezáltal fejlesztve saját kompetenciájukat.  

 Cél, hogy a hallgató fejlessze készségét a nyitott, odafigyelő, a másik fél 

gondolatmenetét mélységében megértő, feltáró elemzésben, és ezzel felismerje az 

adott szervezeti kultúrában rejlő lehetőségek különböző dimenzióit; konstruktív, 

kritikus szemléletével támogassa a MIT? és HOGYAN? kérdésekre adott válaszokat 

úgy, hogy céltudatossága nem téveszti szem elől a választ a MIÉRT?-re, vagyis, hogy 

milyen eredmény elérése érdekében tevékenykedik.  

 A tanácsadási készségek strukturált, elméleti alapozásához alapvetően a Heron-

modellt és a narratív coaching eszköztárának egyes elemeit és Edgard Schein 

folyamat- és támogató consulting elméletét és annak gyakorlati módszertani 

segédleteit használjuk, különösen a személyes elfogadtatás és támogató 

munkafolyamatok oktatásához. Emellett a bevonás, csoportképzés és szövetségépítés 

technikáival ismerkednek meg a hallgatók.  

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Peter Block (2005): Makulátlan tanácsadás. Budapest: HVG Kiadói Rt. 

 Dr. Marshall B. Rosenberg (2001): A szavak ablakok vagy falak – Erőszakmentes 

kommunikáció. Budapest: Agykontroll Kft.  
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16. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás II. 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Monoszlainé Bors Ágnes, tréner és coach 

7. A tantárgy oktatói: Monoszlainé Bors Ágnes, Ruzsa Ágota 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A tárgy keretében a hallgatók elemzik a tanácsadás szereplőit és azok jellemzőit, 

betekintést kapnak a befolyásolás lélektanába, megismerik és gyakorolják a tanácsadás 

során alkalmazható eszközöket. 

 Megismernek alkalmazható kommunikációs és tárgyalástechnikai modelleket, 

úgymint John Heron Hatos-fogatát és D. Bohm Dialógus-megközelítését. 

 Megismerkednek a coaching szemlélet alapjaival, néhány hasznos módszerével és 

azok eszközeivel. 

 A hallgatók gyakorlatot szereznek abban, hogy különböző munkahelyzetekben milyen 

kommunikációs technikákat és tanácsadási megközelítést tudnak eredményesen 

használni. Megtanulják az adott helyzetekhez és szerepekhez megfelelő eszközök 

alkalmazását, és rendszerezik különböző tevékenységtípusaik követelményeit 

(folyamattámogatás, etikai tanácsadás, szakmai tanácsadás, vezetői tanácsadás). 

 A tantárgy keretei lehetőséget teremtenek a tanácsadói tevékenység kipróbálására, 

megtapasztalására.  

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: beszámoló 

11. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga  

12. Tananyag:  

 Davis Bohm (2011): A Dialógusról. Budapest: SoL Intézet Dialógus füzetek.  

 Ruzsa Ágota, J. Heron nyomán (2015): Hatos-fogat, A támogatás - tanácsadás hat 

kategóriája.  SoL Intézet Dialógus füzetek  

 Julie Starr (2014): Coach szemlélettel a munkahelyen. Budapest: CHN (Coaching 

Határok Nélkül). 
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17. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Belső adatvédelem 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Ábrahám Dominika, belső adatvédelmi 

felelős 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Ábrahám Dominika, Dr. Kiss Attila, Dr. Ujfaludi Zoltán  

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A tárgy képessé teszi a hallgatókat arra, hogy átlássák a személyes adatok védelmének 

komplex szabályozási kérdéseit, felismerjék a szervezetük által kezelt közérdekű 

adatokat és azok nyilvánosságának fontosságát. Rálátást kapnak a közzétételi 

kötelezettségről, mint a proaktivitás fontos eszközéről, amely fontos alapja az 

átlátható, korrupciómentes államnak, megismerik a hazai és európai uniós jogi 

kereteket, valamint a belső adatvédelmi felelősök feladatait a jogszabályok, a 

gyakorlat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlati 

iránymutatásai alapján. 

 Belső adatvédelmi nyilvántartás létrehozása, gyakorlati feladatok írásban történő 

megoldása. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés, elektronikus bejelentés 

megírása. Az információszabadság alkotmányos funkciójának megfogalmazása, 

értelmezése és az állam átláthatóságára gyakorolt hatás jelentőségének bemutatása. 

 Közérdekű adatok meghatározása és megismerési korlátai. Közérdekű adat 

megismerésére vonatkozó adatigény teljesítése, gyakorlati adatigény megválaszolása. 

 Elektronikus közzététel szabályai, Infotv. 1. számú melléklete alapján szerkezeti 

egység meghatározása, közzététellel érintett szervezeti egységek meghatározása 

gyakorlati példákon keresztül. 

 Az egyedi és különös közzétételi listák elkészítésének fontossága, tekintettel a 

proaktivitás szükségességére, ezek gyakorlati megvalósításának felvázolása. 

 Az integritási eljárásban érintett felek adatainak védelme, dokumentumvédelem. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: beszámoló 

11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

12. Tananyag:  

 Révész Balázs (2013): Adatkezelés, adatbiztonság, adatvédelem. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. fejlesztés. 
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 Ábrahám Dominika – Ujfaludi Zoltán – Kiss Attila (2017): Belső adatvédelem és 

információ szabadság. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP 

fejlesztés) 

 Révész Balázs (2017): Adatvédelmi és információszabadság alapismeretek. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 
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18. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Szervezeten belüli esélyegyenlőség 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Gregóczki Etelka, egyetemi docens 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Gregóczki Etelka, Dr. Petrovics Zoltán 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik az esélyegyenlőségi fogalmakat, 

feladatokat, a kezelésükre kialakított jó gyakorlatokat; az esélyegyenlőséget elősegítő 

intézkedések és munkaprogram kidolgozásához kapnak ismereteket. 

 A hallgatók megismerik, hogy egy szervezeten belül hogyan jelenhet meg a 

kisebbséghez és a többséghez tartozás jelensége. Kisfilmekkel, képekkel és a 

hallgatóknak adott feladatokkal a diszkriminatív jelenségek sokféleségét jelenítjük 

meg, és ráhangoljuk a hallgatókat a téma megismerésére. 

 A tárgy keretében vizsgáljuk a diszkrimináció (burkolt, közvetett), az esélyegyenlőség, 

az egyenlő bánásmód, a hátrányos helyzetű csoportok fogalomkörét.  

 A hallgatók a nemzetközi és a hazai jogszabályok esélyegyenlőséghez, 

diszkriminációhoz kapcsolódó szabályait dolgozzák fel kiscsoportban a 

témavezetővel, és teszik közzé a csoportban. 

 A hallgatók megismerkednek azzal, hogy a szervezeten belül milyen intézkedéseket, 

programokat lehet bevezetni – szervezetre szabottan – a prevenció jegyében a 

diszkrimináció csökkentése, az emberi méltóság védelme, a jogtudatosság fejlesztése 

és az egyenlő bánásmódot követő magatartásmód általánossá válása érdekében.   

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: beszámoló 

11. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

12. Tananyag:  

 Gregóczki Etelka – Petrovics Zoltán (2015): Szervezeten belüli esélyegyenlőség. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 1.1.21. fejlesztés  
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19. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Kommunikáció és együttműködés tréning 

2. A tanórák száma: 16 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Antal Zsolt, kabinetvezető, Közszolgálati 

Média és Kommunikáció Tanulmányok Kabinet 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Antal Zsolt, Kisházy Gergely, Dr. Krémer András, Dr. Molnár 

Zsolt, Nikitscher Péter 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A tréning során a kommunikációtudomány és a szociálpszichológia szemléletének 

átadását társítjuk az egyéni és főleg csoportos gyakorlatokkal, mindezt az élmény 

alapú oktatás/tanulás módszertani elveit alkalmazva.  

 A tantárgy célja, hogy az érintett tudományok legújabb eredményeire épülő 

szemléletet mélyítsen el a hallgatókban, ami az ismeretek későbbi kreatív 

alkalmazására teszi őket képessé.  

 Hangsúlyt kap az érzelmek humánus és hatékony alkalmazása a társas interakcióban, 

az empátia és általában a szociális intelligencia élményszerű megtapasztalása, 

gyakorlása és elmélyítése.  

 A hallgatók képesek lesznek a szervezeti hierarchia bármely szintjén álló partnerekkel 

a kölcsönös tisztelet és elfogadás alapján a hatékony együttműködésre, valamint arra, 

hogy személyes céljaikat a szervezet érdekeivel összhangban, azokat előmozdítva 

érjék el. 

 A tárgy arra is alkalmat ad, hogy előkészítse az Etika tréning tantárgynál sorra kerülő 

felkészítést azzal, hogy minden tréningnap lezárásaként a trénerek és a hallgatók 

közösen elemzik az alkalmazott tréningmódszertani elemeket. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Dr. Marshall B. Rosenberg (2001): A szavak ablakok vagy falak – Erőszakmentes 

kommunikáció. Budapest: Agykontroll Kft.  

 Berta Judit – Bajnok Andrea (2013): Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP 1.1.21. fejlesztés 
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20. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Konfliktuskezelés és kooperatív vezetés tréning 

2. A tanórák száma: 16 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Krémer András, címzetes egyetemi docens 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Krémer András, Dr. Molnár Zsolt 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 Az integritásszemlélet középpontjában álló szervezeti ellenálló képesség 

fejlesztésének alapvető eszközei közé tartozik a nyílt belső kommunikáció, az 

együttműködés és a vertikális ellenőrzési és számonkérési rendszerek többirányú, 

kölcsönös – interdependens – rendszerekkel történő erősítése.  

 A tárgy célja egyrészről az együttműködő szervezeti kultúra kialakításához szükséges 

kooperatív problémamegoldó, tárgyalási és konfliktuskezelési módszer (a nyer-nyer 

típusú, értékteremtő megoldásokhoz vezető Harvard-módszer) megismertetése és a 

szemlélet gyakorlati alkalmazásához történő készségfejlesztés.  

 A tárgy célja másrészről e szemléleten keresztül a kooperatív vezetés alapjainak 

átadása, amely megalapozhatja a kollektív hatékonyságot és az interdependens 

szervezeti kultúra fejlesztését, amelyek szükséges alkotóeleme a szervezet 

korrupcióval szembeni ellenálló képességének fejlesztése. 

 A kontaktórák módszere a szakmai tréning. A hallgatók gyakorlatokon, 

oktatófilmeken, esetelemzéseken és megoldásokon keresztül tapasztalják meg saját 

ösztönös és kontrollált reakcióikat, és ismerkednek meg olyan eszközökkel, amelyeket 

később alkalmazni tudnak. Egy-egy blokk lezárásaként rövid koncepcionális 

összegzés rendszerezi a saját élmények során összegyűjtött reflexiókat.  

 A tárgy arra is alkalmat ad, hogy előkészítse az Etika tréning tantárgynál sorra kerülő 

felkészítést azzal, hogy minden tréningnap lezárásaként a trénerek és hallgatók 

közösen elemzik az alkalmazott tréningmódszertani elemeket. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A megadott 

konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli 

12. Tananyag:  

 Pallai Katalin (2013): Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés.  Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.13 fejlesztés. 

 Pallai Katalin (2013): Konfliktuskezelés és elemzés Résztvevői munkafüzet. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 1.1.21. fejlesztés.  

 Roger Fisher – William Ury – Bruce Patton (1998): A sikeres tárgyalás alapjai 

(Getting to Yes). Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó.  
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21. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy megnevezése: Konszenzusépítés tréning 

2. A tanórák száma: 8 óra 

3. Kreditérték: 3 kredit 

4. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

5. Az oktatás nyelve: magyar 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Krémer András, címzetes egyetemi docens 

7. A tantárgy oktatói: Dr. Krémer András, Dr. Molnár Zsolt 

8. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 Mivel a közigazgatási integritás a szabályokon túl a közös értékek és célok melletti 

elköteleződés építésén is múlik, meghatározó jelentősége van annak, hogy a tanácsadó 

képes együttműködést, elfogadást, esetleg konszenzust építeni, és ezzel a dolgozókat 

az értéktudatos viselkedés vagy az ilyen irányú változások mellé állítani.  

 A haladó világban a folyamattervezés (a stratégiai vagy komplex problémamegoldó 

folyamatok során) már külön szakmává vált a közigazgatásban. Hazánkban ez a 

fejlődés még várat magára. A tanácsadónak, aki hivatalos döntési hatalommal nem 

rendelkezik - de feladata a szükséges változások generálása -, meghatározó szakmai 

kompetenciával kell bírnia az ilyen folyamatok kezdeményezéséhez, mert a közös 

értelmezés és elköteleződés, ami a konszenzusépítési folyamat alatt alakul ki, egyfajta 

informális erőnek minősül, hatásossá téve a formális szabályokat. 

 A tréning során elsajátított felfogásra építve ismerkedik a csoport a konszenzusépítés 

folyamatával és eszközeivel. A hallgatók gyakorlatokon keresztül tapasztalják meg 

egyes helyzetekben saját reakcióikat, és szembesülnek azokkal a – szervezeti 

szocializációjuk során kialakult – mintákkal, amelyek a konszenzusépítés akadályai 

lehetnek. Erről a pontról elrugaszkodva ismerik meg a többszereplős folyamattervezés 

alapjait és technikáit, és szereznek gyakorlatot egyes eszközökben. 

 A tárgy arra is alkalmat ad, hogy előkészítse az Etika tréning tárgyban sorra kerülő 

felkészítést a tréningek biztosítására azzal, hogy minden tréningnap lezárásaként a 

trénerek és hallgatók közösen elemzik az alkalmazott tréningmódszertani elemeket. 

 

9. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:   

A megadott konzultációkon való részvétel. 

10. Számonkérés: gyakorlati jegy 

11. Az értékelés módszere: írásbeli  

12. Tananyag:  

 Pallai Katalin (2013): Konfliktuselemzés és konszenzusépítés. Kézikönyv trénereknek. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 

 Pallai Katalin (2017): Sokszereplős folyamattervezés és vezetés segédlet. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (NKE KÖFOP fejlesztés) 

 


