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1. A tudományos probléma megfogalmazása 

A korrupció egyike azon társadalmi jelenségeknek, amelyek végigkísérik az emberi 

társadalmak modern kori történetét. Jelenlétét megtapasztalhatjuk a több ezer éves 

szövegekben, a múlt századi újságok címlapján, vagy a folyamatosan frissülő internetes 

portálokon egyaránt. Mégis mi az a jelenség, amely ennyire szívósan, látszólag kiirthatatlanul, 

újabb és újabb formában felbukkanva túlél minden társadalmi formát és rendszert?  

Ha azonban az elmúlt két évtizedre visszatekintünk, mégis látványos változásoknak lehetünk 

tanúi. Nemzetközi antikorrupciós egyezmények elfogadásával kialakultak és egységessé 

váltak a korrupciós bűncselekmények büntetőjogi üldözésére vonatkozó nemzetközi 

követelmények, a politikai-gazdasági döntéshozatalban, illetve egy-egy ország helyzetének 

megítélésekor fontos mérlegelési szemponttá vált a korrupció mértéke és kiterjedtsége, az 

állampolgárok korábban ismeretlen mennyiségű és minőségű, az állami és intézményeinek 

működésére vonatkozó adathoz férhetnek hozzá.  

Azt is láthatjuk, hogy a korrupció elleni fellépés területén Magyarországon is jelentős 

szemléletváltás zajlik. A korábban szinte egyeduralkodó, a korrupció jelenségét büntetőjogi 

eszközökkel visszaszorítani igyekvő irányzat mellé felzárkózott a megelőzésre fókuszáló 

megközelítés is. A represszív és preventív eszközök kiegyensúlyozott alkalmazására épülő 

integritás-szemlélet olyan, büntetőjogi eszközökkel nem megfogható, de a menedzsment-

szakirodalomból már ismert elemeket is képes magába foglalni, mint az értéktudatosság, a 

vezetői készségek, a szervezetfejlesztés vagy a kockázatelemzés.  

A szervezeti integritás kockázatok elemzése az államigazgatási szervek integritásirányítási 

rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2011. (II. 25.) Korm. 

rendelettel jelent meg az államigazgatásban, 2016 óta pedig az integrált kockázatkezelési 

rendszer fontos elemévé vált. A Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő 

intézkedések 2015–2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1336/2015. (V. 27.) Korm. 

határozat 4. pontja pedig kiterjesztette a kockázatok felmérését a munkakör szintjére. A 

munkaköri integritás kockázatok felmérése 2015-ben a közigazgatási szervek jelentős 

részénél elkészült, ugyanakkor sem a kérdőív, sem a felmérés eredményeinek tudományos 

igényű vizsgálatára ezidáig nem került sor.  

Kutatásom tehát nem csak a közelmúltban hatályba lépett jogszabályi változások miatt 

aktuális, de reményeim szerint hozzájárul mind az államigazgatási szervek integritásirányítási 

rendszerének fejlesztéséhez, mind a kockázatkezelési eszközök szélesebb körű 

alkalmazásához.   
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2. A kutatás hipotézise, céljai és módszerei 

A fentiek alapján az alábbi hipotéziseket állítottam fel:  

 

1. A munkaköri integritás kockázatok elemzése mint módszer beilleszthető az 

integritásirányítási rendszer eszköztárába.   

2. A munkaköri integritás kockázatok elemzéséhez a magyar közigazgatásban 

alkalmazott ÁSZ-NVSZ kockázati kérdőív feltárja a munkakörhöz kapcsolódó kritikus 

integritás kockázatokat és továbbfejlesztve megalapozó eszközül szolgálhat ezen 

kockázatok kezeléséhez.  

 

A kutatás fő célja, hogy a munkaköri integritás kockázatok tudományos igényű elemzésével 

elősegítse az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerének fejlesztését, valamint 

gyakorlati vizsgálatokkal hozzájáruljon a kockázatelemzés módszertani fejlesztéséhez és a 

korszerű kockázatkezelési eszközök szélesebb körű alkalmazásához az államigazgatásban.  

 

Kutatásom első hipotézisének igazolása az integritás, a kockázat és a munkakör fogalmaira 

épül, ezek vizsgálata során – szekunder kutatásként – elsősorban a rendelkezésre álló magyar 

és nemzetközi szakirodalom, illetve dokumentumok tartalomelemzésére hagyatkoztam, 

továbbá korlátozott terjedelemben, de lehetőségem nyílott történeti/összehasonlító elemzések 

elvégzésére is. Ezen alapvető kutatási módszerek mellett más kutatókkal folytatott 

konzultációk, javaslataik beépítése segített kiegészíteni a megszerzett információkat.  

A második hipotézis igazolása jelentős mértékben épül az első hipotézis bizonyítása során 

feltárt tudományos összefüggésekre és kutatási eredményekre, ugyanakkor módszereit és 

eszközeit tekintve a rendelkezésre álló statisztikai adatok elemzésére és feldolgozására épülő 

primer kutatás. Kutatásaim fókuszában ez utóbbi esetben az egyetlen, a magyar 

közigazgatásban használt és széles körben alkalmazott munkaköri kockázatelemzési kérdőív 

áll, amelyet 2013-ban a Munkakör Alapú Rendszer (MAR) felmérés részeként, 2015-ben 

pedig attól függetlenül alkalmaztak. Ezen munkaköri kérdőív kidolgozásában 2012-ben aktív, 

kezdeményező szerepet vállaltam a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

munkatársaként. Az első hipotézisben foglalt feltevésből kiindulva, a MAR felmérés által 

biztosított kereteket felhasználva készítettem el a munkaköri integritás kérdőív első tervezetét, 

amelyet a szakértőkkel való egyeztetést követően vált véglegessé.  
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A hivatkozott kormányhatározat által előírt munkakör felmérés már egy kis mértékben 

módosított kérdőív alapján zajlott, azonban sem a kérdőív értékeléséről, sem az adatfelvétel 

eredményeiről mindezidáig nem készült tudományos igényű felmérés.   

A felállított hipotézisek igazolására irányuló kutatásaim multidiszciplináris jellegűek és több 

tudományterületet érintenek. Vizsgálódásaim a társadalomtudományi kutatások körébe 

tartoznak, és a szervezetszociológia, a menedzsment tudományok, az államtudomány, 

valamint a közigazgatás-tudomány határterületén helyezkednek el. Értekezésem elkészítése 

során kisebb-nagyobb mértékben érintettem továbbá a viselkedéstan, a jog, a statisztika, 

valamint a vállalatirányítás területét.  

Szekunder kutatásaimat, a hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint a jogszabályi háttér 

megismerését 2011-ben kezdtem, míg a primer kutatások forrása a hivatkozott 

kormányhatározat alapján 2015. november-december hónapjában a Pest Megyei 

Kormányhivatal, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal által készített munkaköri kockázati 

felmérés volt, amelynek statisztikai adataihoz közérdekű adatigénylés keretében jutottam 

hozzá.  

 

3. Az értekezés felépítése és a vizsgálat leírása 

Értekezésem tárgya, a munkaköri integritás kockázatok elemzése az integritás, a 

kockázatelemzés és a munkakör fogalmainak metszéspontjában helyezkedik el. Értekezésem 

10 fejezetből áll, amelyet függelék, valamint a felhasznált irodalmat, jogszabályokat, 

szabványokat, illetve a megjelent publikációimat tartalmazó melléklet tesz teljessé.  

Értekezésem első fejezetének célja a témaválasztás indokolása, valamint a fogalmi keretek 

tisztázása. Ez alapján az integritás „az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet 

vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek 

megfelelő működése” [50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2. § a) pont]; a munkakör a szervezet 

azon legkisebb építőeleme, amelyhez kapcsolódó feladatokat egy ember látja el, míg kockázat 

„a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényező” [370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § 

m) pont]. 

Értekezésem második fejezetében rögzítettem hipotéziseimet, valamint a kutatás tervezett 

menetét, korlátait. Ennek megalapozása érdekében a harmadik fejezetben elsősorban a 

korrupció mint társadalmi jelenség bemutatására fókuszáltam, megalapozva a korrupció elleni 

állami és intézményi fellépés kereteit. A korrupció elleni modern kori fellépés főbb 
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nemzetközi és hazai állomásait ismertető 4. fejezetben az integritással kapcsolatban 

megállapítottam, hogy ez a szemlélet a korrupció elleni fellépés egy későbbi fázisában jelent 

meg, amikor a tisztán büntetőjogi eszközökre alapozott szemléletmód elérte lehetőségeinek 

korlátait. Ezzel párhuzamosan – a társadalmi-gazdasági környezet változásával – a megelőzési 

szemlélet is előtérbe került, így a prevenció és a represszió elemeinek kiegyensúlyozott 

használatára törekvő integritás-szemlélet alkalmazása előtt tágas tér nyílt. Az integritás-

szemlélet számos, egymással összehangolt intézkedést foglal magában, amelyek 

integritásirányítási rendszert alkotnak. Ennek jellemzőit az OECD integritás keretrendszerként 

(OECD, 2008), a holland gyakorlat integritás rendszerként (Báger, 2012), az ISO 37001:2016 

szabvány – a vesztegetés elleni cselekményekre szűkítően – vesztegetés elleni irányítási 

rendszerekként írja le (ISO, 2016). Valamennyi integritásirányítási rendszer közös 

sajátossága, hogy a COSO belső kontroll rendszer modelljét (COSO, 2013) veszi alapul, 

továbbá elengedhetetlen része a kockázatelemzés.  

Amint azt a kockázatelemzés alkalmazásáról szóló 5. fejezetben bemutattam, a 

kockázatelemzés rendkívül rugalmasan alkalmazható nagy rendszerek, szervezetek és 

szervezeti egységek vizsgálata során, illetve – összhangban a COSO által preferált 

nézőponttal – folyamatok elemzésére. A szervezeti szintű kockázatelemzések során 

ugyanakkor – véleményem szerint – csak nehezen lehet következtetni a szervezeti egységek 

kockázataira, illetve a folyamatok egymásra hatásának következményeire.   

E problémára jelenthet részleges megoldást a munkaköri kockázatok elemzése, amellyel a 

HR-es szakemberek már korábban is foglalkoztak munkaegészségügyi, illetve a kiválasztási 

szempontok alapján. A munkakörök vizsgálata azonban kiterjeszthető más típusú 

kockázatokra, nevezetesen integritás kockázatokra is. 

A munkakörökhöz kapcsolódó tudományos és gyakorlati kutatások bemutatását a 6. 

fejezetben végeztem el. A szervezetet alkotó munkakörök vizsgálata elsősorban Edward N. 

Hay kutatásai nyomán (Benge – Burk – Hay, 1941) nyert teret, ugyanakkor szélesebb körű 

elterjedése a nemek közötti egyenlő bérezést előíró amerikai szabályozásnak is köszönhető. 

Napjainkban a munkakörök elemzésének elsődleges célja a felelősséghez, a tudáshoz és a 

problémamegoldáshoz illeszkedő bérezés meghatározása. Vizsgálataimat a 7. fejezetben 

specifikusan a munkaköri integritás kockázatok hazai és nemzetközi bemutatására 

szűkítettem. A munkaköri integritás kockázatok elemzésének általános módszere, hogy meg 

kell határozni azon kockázati tényezőket, amelyek az integritás szempontjából relevánsak, 

majd ezeket kell mérhetővé tenni, illetve objektív eszközökkel mérni. Az integritás kockázati 

tényezők szervezeti szintű elemzése, illetve értékelése széles körben elterjedt módszer, 
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Hollandiában például IntoSAINT néven (Algemene Rekenkamer, 2016), míg 

Magyarországon az Állami Számvevőszék által kidolgozott, illetve továbbfejlesztett Integritás 

Felmérés révén ismert (Állami Számvevőszék, 2015). A munkakörök korrupciós szempontú 

vizsgálatára ugyanakkor elsősorban Németországban, a német tartományi és szövetségi 

szervek gyakorlatában találhatunk példát (Richtlinie, 2004).   

Értekezésem 8. fejezetében azt vizsgáltam, hogy a munkakörök integritás kockázatainak 2015 

novemberében és decemberében elvégzett széles körű felmérésének adataiból milyen 

következtetések vonhatóak le a munkakörök kockázataira, illetve az egyes kockázati 

tényezőkre vonatkozóan. Mivel a közszféra teljes adatbázisához nem volt hozzáférésem, 

vizsgálódásaim tárgyául a Pest Megyei Kormányhivatalt választottam. A rendelkezésre álló 

adatok alapján elvégeztem a kormányhivatal munkaköreinek kockázatelemzését, külön 

vizsgálva az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Védelmi Szolgálat által készített 

módszertani útmutatóban (ÁSZ-NVSZ, 2015) szereplő egyes kockázat tényezőket, valamint a 

vezetői és beosztotti munkakörök kockázati jellemzőit. Az útmutató alapján elvégeztem a 

munkaköri pontértékek súlyozását és a kormányhivatal munkaköreinek kockázati csoportokba 

sorolását. A kapott eredmények validálását a Fejér Megyei Kormányhivataltól kapott adatok 

segítségével végeztem el. 

Értekezésem végén, a 9. fejezetben foglaltam össze azokat a javaslataimat, amelyek a 

munkaköri integritás kockázatelemzés átalakítására és javítására irányulnak, illetve a 

stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás közszolgálati rendszermodelljére 

(Szakács, 2014) támaszkodva tettem javaslatot a kockázatkezelési intézkedésekre. 

Értekezésem 10. fejezete az alábbi összegzett következtetéseket tartalmazza. 

 

4. Összegzett következtetések 

Értekezésemben bizonyítottam, hogy az integritás szemlélethez hasonlóan a kockázatelemzés 

is a jövőre irányul és a megelőzést szolgálja, továbbá a kockázatelemzés az integritásirányítási 

rendszerek – ideértve az OECD, Hollandia, az ISO vagy akár a magyar rendszereket egyaránt 

– szerves részének tekinthető. Bebizonyítottam, hogy a szervezet legkisebb egységéhez, a 

munkakörhöz kötődő kockázatok felmérhetőek és számszerűsíthetőek, továbbá nem csak a 

hagyományos foglalkozás-egészségügyi vagy kiválasztási célból használhatóak, hanem ezen 

túlmutatóan a korrupciós, illetve integritás kockázatok mérésére is. A munkakörhöz kötődő 
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1. ábra: A munkaköri kockázati értékek gyakorisága  
(forrás: saját szerkesztés) 

Pest Megyei KH Fejér Megyei KH

ilyen jellegű kockázatokat a holland, illetve a német szövetségi közigazgatás is kérdőíves 

eszközökkel méri.  

Értekezésem második hipotézisének bizonyítása érdekében áttekintettem a munkakörök 

elemzésére vonatkozó hazai és nemzetközi gyakorlatokat, különös tekintettel a magyar 

közigazgatásban a közszolgálati életpálya rendszer bevezetésének kapcsolódóan kidolgozott 

munkaköri integritás kockázati kérdőívre. A kérdőív gyakorlati működését a Pest Megyei 

Kormányhivatal adatai alapján vizsgáltam és megállapítottam, hogy mivel az a nemzetközi és 

hazai példák alapján is tartalmazza a legfontosabb kockázati tényezőket, alkalmas a 

munkakörhöz kapcsolódó kritikus integritás kockázatok felmérésére. A kockázati kérdőív 

validálása azt mutatta, 

hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal vizsgá-

lata során kapott 

eredmények – kisebb 

eltérésekkel – a Fejér 

Megyei Kormányhiva-

talra is helytállóak (1. 

ábra), így a kockázat-

elemzési módszer 

eredményei általánosíthatóak. Ezen túl meghatároztam a kérdőívre vonatkozó és azon 

túlmutató lehetséges fejlesztési irányokat alátámasztva, hogy a kérdőív finomítható, 

továbbfejleszthető és az integritás kockázatok kezelésére a gyakorlatban is alkalmazható.  

A fentiek, valamint az értekezésemben kifejtettek alapján a hipotézisben megfogalmazott 

állítások igazolást nyertek.  

 

5. Új tudományos eredmények és ajánlások 

Értekezésem talán legnagyobb tudományos hozadéka, hogy a közigazgatásban első ízben 

készítettem tudományos igényű munkaköri integritás kockázatelemzést. Ennek 

eredményeként feltártam az ÁSZ-NVSZ módszertani útmutatójában foglalt kockázati 

tényezők százalékos eloszlását (2. ábra), és megállapítottam, hogy a külső ellenőrzés hiánya 

(10. kérdés) az egyik legjelentősebb kockázati tényezőnek tekinthető az adatok alapján. A 

hatósági eljárásban való részvétel (1. kérdés), illetve a bizalmas információk birtoklása (8. 

kérdés) is igen gyakori kockázati tényező. Az adatok alapján a kockázati tényezők egy-egy 
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munkakörre vonatkozó koncentrálódása is megfigyelhető: a közbeszerzési eljárásban (3. 

kérdés), a külső szerződéskötésben (4. kérdés), a gazdasági tevékenység ellenőrzésében (5. 

kérdés), az EU-s pályázat elbírálásában vagy projekt végrehajtásában (6. kérdés), a készpénz 

vagy más értékes javak 

kezelésében való részvétel 

(7. kérdés), illetve a 

büntetett személyekkel 

vagy bűnözőkkel való 

rendszeres kapcsolat (9. 

kérdés) igen hasonló 

kockázati jellemzőkkel 

bír.   

A vezetői és a beosztotti 

munkakörök kockáza-

tainak vizsgálata alapján elkülönítettem azon tényezőket, amelyek specifikusan a vezetői 

munkakörökre jellemzőek (3., 4., 8. és 10. kérdés), valamint bizonyítottam, hogy a 

kockázatok elsősorban a tevékenységek esetleges előfordulásával jelentkeznek. A vezetői 

munkakörökkel ellentétben a beosztotti munkakörökre a büntetett személyekkel való 

közvetlen kapcsolat (9. kérdés) jellemző. A statisztikai adatok alapján bizonyítottam, hogy az 

ÁSZ-NVSZ módszertani útmutató alapján a Pest Megyei Kormányhivatal munkaköreinek 

közel 95%-a kockázattal nem, vagy csak kis mértékben érintett.  

Ez alapján javaslatot tettem egy új, 5 elemből álló kockázati csoportba sorolásra, amely 

megítélésem szerint jobban tükrözi a kockázatok eloszlását (1. táblázat):  
 

 Kockázati csoportok Pontérték Munkakörök százaléka 

1. csekély kockázatú 0-2 11,57 

2. alacsony kockázatú 3-4 28,69 

3. közepes kockázatú 5-7 38,95 

4. magas kockázatú  8-10 15,00 

5. fokozott kockázatú 11-28 5,79 

1. táblázat: Javasolt új munkaköri kockázati csoportok (forrás: saját szerkesztés) 

 

Ezen túl felvetettem a kérdőív 9. kérdésének felváltását egy szélesebb, az állampolgárokkal, 

gazdasági társaságokkal, érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartásra vonatkozó kérdéssel, 

továbbá javaslatot tettem a kérdések pontosítására, a hatás/befolyás dimenziójának 
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2. ábra: Kockázati tényezők százalékos megoszlása a Pest 
Megyei Kormányhivatalnál (forrás: saját szerkesztés) 

Nem fordul elő Esetenként fordul elő Rendszeresen előfordul
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markánsabb megjelenítésére a kockázatelemzésben, valamint a stratégiai integrált emberi 

erőforrás menedzsment közszolgálati rendszermodelljébe illeszkedő kockázatspecifikus 

intézkedések megvalósítására (pl. toborzás eszközei és módszerei, integritás képzések 

időtartama, vagyonnyilatkozat-tétel, kilépő interjú lebonyolítása).  

 

6. A kutatási eredmények gyakorlati felhasználása 

Megítélésem szerint értekezésem kutatási eredményei széleskörűen hasznosíthatóak. 

Elsősorban jó kiindulási alapot nyújtanak a 2015-ös kutatási eredmények teljes körű, 

tudományos feldolgozásához és ezáltal a munkaköri integritás kockázatok még teljesebb 

megismeréséhez.  

 

A kapott munkakör-sprecifikus eredmények összehasonlításával javítható mind a munkakör 

elemzési rendszer módszertana és minősége, másrészt kiszűrhetőek lesznek az adatok közötti 

ellentmondások.   

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 88. §-hoz kapcsolódóan a 

törvény előírja a Kormány számára a „közélet tisztasága szempontjából jelentős 

érzékenységgel rendelkező munkakörök” meghatározását, ugyanakkor e kormányrendelet 

megalkotására mindezidáig nem került sor. Reményeim szerint munkaköri integritás 

kockázatelemzés módszere hozzájárulhat e kormányrendelet szakmai megalapozásához, 

valamint más, a korrupció elleni fellépést és az átláthatóságot szolgáló intézkedések (pl. 

nemzetbiztonsági ellenőrzés, vagyonnyilatkozat-tétel) kockázatelemzésen alapuló 

átdolgozásához.  

 

Végezetül a munkaköri integritás kockázatok elemzése az integrált kockázatelemzési rendszer 

részeként hasznos segítséget nyújthat a kockázatkezelési intézkedések megtervezéséhez és 

végrehajtásához, különös tekintettel a közszolgálati emberi erőforrás menedzsment 

fejlesztésére.   
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