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I. A Szervezetről

A Szervezet
A Transparency International nem-kormányzati, nonprofit szervezet, amely több, mint 100 országban van
jelen, központja Berlin
• Minden tagszervezet pénzügyileg és szakmailag független a
berlini központtól és egymástól
• A magyar tagozat 2006-ban alakult, jelenlegi ügyvezetője
Martin József Péter (2013-tól)
• A stáb létszáma: 11 fő (9 főállású, 2 részmunkaidős), öt év
alatt 6 fővel nőtt a létszám
• A Kuratórium létszáma: 3 fő (Alexa Noémi; Bátory Ágnes;
Lőke András, elnök);
• A Felügyelőbizottság létszáma: 3 fő (Bod Péter Ákos, elnök;
Jancsics Dávid, Villányi Viktória);

• A Tanácsadó Testület létszáma: 6 fő

A Szervezet
A TI KÜLDETÉSE

Elősegíteni a korrupció megfékezését, ösztönözni az
átláthatóságot és a számonkérhetőséget a közhatalmi
döntéshozatalban, a közpénzeket érintő folyamatokban és
az üzleti szektorban.
A TI ÉRTÉKEI

•
•
•
•
•
•

Átláthatóság
Számonkérhetőség
Szakmaiság
Tényközpontúság
Integritás
Szabálykövetés

•
•
•
•
•

Jogállamiság
Pártsemlegesség
Függetlenség
Együttműködés
Tudásátadás

II. A magyarországi korrupciós
helyzet

Magyarországon a korrupció az
egyik legnagyobb probléma
• Az EU első korrupció elleni jelentése, 2014:
– A magyarok 89 %-a szerint a korrupció „súlyos probléma” az
országban (EU-átlag: 76%)
• Korrupció Érzékelési Index, 2015:
– A világ 168 országából Magyarország az 50. helyen áll 51
ponttal
– Az Európai Unió országai között Magyarország a 22-24.
helyre csúszott vissza, a régióban hátulról a 3., csak Romániát
és Bulgáriát előzi meg
• EU-országjelentés, 2016:
– Az átláthatatlan döntéshozatali folyamatok akadályozzák az
állam és a gazdaság hatékony működését
– A közbeszerzési verseny szintje tartósan alacsony
– A sorozatos jogszabály-módosítások tovább korlátozzák a
közérdekű információkhoz való hozzáférést

Magyarországon 2010 után
megváltozott a korrupció természete
Centralizált politikai és gazdasági rendszer
korrupció
•

A KORRUPCIÓ ÉS A POLITIKAI RENDSZER
–
–
–
–
–
–
–
–

•

központosított

Rendszerszintű és több esetben legalizált korrupció
A közpénzek illetéktelen felhasználása (pl.: EU-s projektek túlárazása)
A kormánypárt által foglyul ejtett állam („party state capture”)
A hatalommegosztás szinte teljesen megszűnt, az állami intézmények a
kormánypárt szempontjait érvényesítik (kivéve bíróságok)
A bíróságok integritása is veszélybe került, ám egyelőre függetlenek
A kölcsönös szívességek továbbra is nagy szerepet játszanak az
ügymenetkönnyítés terén
Az utcai („kis”) korrupció elleni fellépés erősödött
Némi fehéredés a gazdaságban az online pénztárgépek révén

A KORRUPCIÓ ÉS A GAZDASÁGI RENDSZER
– Járadékvadászaton alapuló bennfentes (haveri) államkapitalizmus
– Bizonytalan üzleti környezet, és ebből következően rendkívül kevés
magánberuházás, ami hosszabb távon fenntarthatatlan növekedéshez vezet

A korrupció és a gazdasági teljesítmény
ördögi köre Magyarországon
Részrehajló
intézmények,
járadékvadászat

Az EU-pénzektől
függő,
fenntarthatatlan
növekedés

Rendszerszintű
korrupció,
jogállami deficit

Romló
versenyképesség,
alacsony beruházási
ráta

A legalizált korrupció néhány,
a TIM által vizsgált esete
Paks II. titkosítása (10-12 milliárd euró), információszabadság- törvény
módosítása → a kormány korlátozta a közpénzadatok
megismerhetőségét
MNB: kb. 260 milliárd forint alapítványokra → ellenőrizetlen,
felhatalmazás nélküli közpénzköltés, egy részénél a sikkasztás gyanúja
2016-ig 300 milliárd forint társasági adótámogatás (tao.) → a zöme
politikai kapcsolatokkal rendelkező csapatokhoz kerül →
a sportfinanszírozás átláthatatlan
EU-s források felhasználása: a támogatott projektek több mint 90%-át
érintheti a túlárazás jelensége, amely a piaci árhoz képest átlagosan kb.
25%-kal drágítja meg a beszerzéseket

A közpénzek titkolt, illetéktelen
felhasználása

Az információszabadság
szisztematikus szűkítése
A Fidesz-kormány gyengítette a közhatalom elszámoltatását
és a közpénzek nyomon követését szolgáló jogi
megoldásokat
• 2012: adatvédelmi biztos intézményének felszámolása
• 2013: Információszabadság törvény módosítása („számlaszintű”);
bírói jogorvoslat kétséges; üzleti titok: törvényességi felügyeleti
eljárás; számlaszintű adatigénylés: NAIH vizsgálat (2015: enyhítés)
• 2015: egyes sporttámogatások megismerhetetlenné tétele;
összeférhetetlenségi szabályok lazítása; Paks II. „titkosítása”; fizetési
kötelezettség; szerzői jogok elsőbbsége; jövőben meghozandó
döntések védelme
• 2016: postatörvény módosítása (üzleti titok); jegybanktörvény
módosítása (üzleti titok); kísérlet a jegybanki alapítványok
költéseinek titkosítására; közpénzből gazdálkodó vállalatok
költéseinek titkosítása

III. A Transparency
International globális
stratégiája

A TI globális stratégiája:
Együtt a korrupció ellen

3 pillér: 1. Emberek és partnerek; 2.
Jog- és igazságszolgáltatás; 3. Erős
mozgalom

Link a globális stratégiára

A TI globális stratégiája
1. Emberek és partnerek
–

Korrupció ellen harcolók támogatása (személyek, közösségek,
újságírók, stb.)

–

Együttműködés partnerekkel, civil szervezetekkel

–

Közérdekű bejelentők, aktivisták védelme

2. Jog- és igazságszolgáltatás
– Korrupcióellenes, átláthatóságot növelő jogszabályok előmozdítása
– Megfelelő igazságszolgáltatási és jogalkalmazási rendszerek támogatása

3. Erős mozgalom
– Minél több ember elérése világszerte
– A TI referenciapont maradjon a korrupció és az integritás témáiban
– Új szervezeti modell kidolgozása (globálisan)

IV. A TI Magyarország
pénzügyei, eredményei és
projektjei

Bevételek (2011-2016)*
ezer forint
154 356
139 442
125 750
99 306

2011. év

114 203**

89 230

2012. év

2013. év

* 2011-2015: számviteli beszámoló szerint;
2016: pénzforgalmi kimutatás szerint
** 2016.05.12-i állás szerint

2014.év

2015. év

2016.év
(terv)

A bevételek támogatók szerinti
megoszlása, 2015
Nagykövetségek 2%

EU
25%

TI-S
12%

Egyéni támogatók 3%
Vállalati támogatók 1%
Szolgáltatásokból
származó bevétel 3%
Egyéb kötött,
NCTA 11%

OSI
27%

Egyéb szabad 1%
Térítésmentes szolgáltatás 15%

A bevételek támogatók szerinti
megoszlása, 2016*

Google - DNI
12%

TI-S
32%

Nagykövetségek 5%
Egyéni támogatók 3%
Vállalati támogatók 2%
Szolgáltatások 1%

Norvég Civil
Alap
27%

EU
13%
OSI
5%

*2016. májusi állás szerint

Pénzügyek – likviditás, 2016
cashflow, ezer forint
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Megjegyzés: 2016. májusi állapot szerint

Az előző stratégiai ciklus
(2013-2016) eredményei
• Szakmai referenciapont
– Szakmailag megalapozott tanulmányok, jelentések (lásd
részletesen a projektek felsorolását a 22-28. dián)
– A közbeszédbe átvitt fogalmak, megállapítások: egy párt által
foglyul ejtett állam („party state capture”); haveri
kapitalizmus; EU-s pénzek túlárazása; átláthatatlan taotámogatások, stb.
– Konkrét korrupciós ügyek felderítése és napirenden tartása (pl.
MNB-alapítványok ügye, amelyben először a TI szólalt meg
nyilvánosan)
– Egyetemisták és középiskolások folyamatos képzése
•

Mértékadó szervezet
– Hitelesség, függetlenség

Az elmúlt három év eredményei
• A korábbinál markánsan nagyobb jelenlét a
hagyományos és a közösségi médiában (lásd a 31-32. diát)
• Számos, külső visszajelzések alapján jól szervezett
rendezvény
• Pénzügyi és szervezeti fenntarthatóság
– Bevételek növekvő szintje
– A dolgozói létszám folyamatosan nő
• Belső folyamatok professzionalizálódása
– Belső szabályzatok, kódexek (pl. külsős díjazások
szabályzata)
– Az alapító okirat módosítása
– Rendszeres teljesítményértékelés

Jelentősebb projektek 2015-2016-ban
• EU Funds Watch (donor: Open Society Institute, OSI)
A projekt első szakaszának eredményeként átfogó kutatási jelentést
publikáltunk az uniós források felhasználásával kapcsolatos
korrupciós kockázatokról. A tanulmány megállapításait széles
körben idézi a média, pl. a túlárazás jelenségével, vagy a korrupció
központosításával kapcsolatban. (Link)

• Redflags (donor: Európai Bizottság)
A projekt keretében egy olyan szoftvert fejlesztettünk, amely
automatikusan monitorozza az uniós adatbázisban közzétett
közbeszerzési eljárásokat, dokumentációkat kb. 40 indikátor
alapján, és amint korrupciós kockázatra utaló jelet talál, azt piros
zászlóval jelöli meg. Mindez egy jól kezelhető internetes felületen
látható (redflags.eu). A rendszer eddig több mint 16 ezer
közbeszerzési eljárást vizsgált át. Több oknyomozó újságcikk is
megjelent már a redflags eszköz alkalmazásának köszönhetően A
projekt során a közösségi médiában a Redflags oldalt népszerűsítő
kampányt hirdettünk, és elkészítettünk egy útmutató (manual)
videót angol és magyar nyelven. (Link)

Jelentősebb projektek 2015-2016-ban
• A közbeszerzési jelzőrendszer („redflags”) népszerűsítése
(donor: OLAF, EU)
A korábban már említett redflags eszköz alkalmazásának lehetőségeit tárja fel a
2016-os évet átölelő projekt. A projekt célja kétirányú: egyrészt a hazai hatóságok
munkájának támogatása érdekében szervezünk képzést a közbeszerzések
ellenőrzésére hivatott hatóságok képviselőinek; másrészt az eszköznek a más uniós
tagállamok közbeszerzési rendszereire való alkalmazhatóságának megvizsgálása
érdekében egy nemzetközi konferenciát szervezünk Szlovákia, Csehország,
Litvánia és Lettország részvételével. Az eredmények bemutatására egy, az év végén
megjelenő kiadvány keretében kerül sor.

• GCR 2015: Sportfinanszírozás (donor: TI-Secretariat)
2015 folyamán a TI jelentést készített a látvány-csapatsportok támogatási
rendszeréről, az ún. tao támogatási rendszerről. Súlyos aránytalanságokra és
korrupciós kockázatokra derült fény. A kutatás feltárta, hogy 2011 és 2015 között
mintegy 200 milliárd forint közpénzt költöttek sportklubok támogatására –
átláthatatlan módon. A jelentés feltárta, hogy a magyar sporttámogatások mögött
húzódó politikai-gazdasági összefonódások visszaélésekre adnak lehetőségeket,
ezért a TI sürgeti, hogy a kormány kezelje a támogatásokat közpénzként, és
biztosítsa a megfelelő átláthatóságot és elszámoltathatóságot. A tanulmány
hivatkozási alap lett a médiában, később angol nyelven is megjelent. (Link)

Jelentősebb projektek 2015-2016-ban
• Lobbikutatás (donor: TI-Secretariat)
A hazai lobbi-szabályozást, a magyarországi üzleti környezetet,
valamint a kormány és 50 vállalat között kötött stratégiai
megállapodást vizsgáltuk az átláthatóság és a kiszámíthatóság
szempontjából. A stratégiai megállapodásokról a jelentés
megállapítja: azok esetlegesek, átláthatatlanok és nincs jogi
relevanciájuk. (Link)
• Párt- és kampányfinanszírozás
Párt-és kampányfinanszírozás monitorozása: 2014-ben és 2015ben az országgyűlési és az önkormányzati választást, illetve a
veszprémi és a tapolcai időközi voksolást monitoroztuk
együttműködésben több más civil szervezettel (Átlátszó, KMonitor, Political Capital). A projekt során frissítettük és
adatokkal töltöttük fel a kepmutatas.hu weboldalt, valamint
Kampányköd címmel tanulmányt írtunk a
kampányfinanszírozási tanulságokról és javaslatokról (Link)

Jelentősebb projektek 2015-2016-ban
• Felmérés az állami vállalatokról (donor: OSI)
A projekt során 66 állami vállalatot mértünk fel és rangsoroltunk átláthatósági
szempontból két egymást követő évben (2014-2015) két index alapján
(törvénytisztelet index és ajánlott közzétételi lista szerinti index). Az állami
vállalatok többsége még a törvényi előírásokat sem tartja be, azon túlmutató
átláthatósági szempontoknak pedig egyáltalán nem felel meg. A projekt utolsó
fázisában a szegedi önkormányzati vállalatokra is elvégeztük a vizsgálatot.
(Link)

• A szervezet fenntarthatóságát biztosító projekt (donor: OSI)
A 2015-2018 között megvalósítandó projekt célja, hogy hozzájáruljon a TI
Magyarország intézményi és pénzügyi stabilitásához, biztonságos és
fenntartható működést biztosítson, és a szervezet végrehajthassa azokat
projektjeit, amelyek hozzájárulnak a rendszerszintű, „state capture” típusú
korrupció visszaszorításához. A projet három fő terület erősítéséhez biztosít
forrást: 1. Programok, amelyek segítik a szervezet pénzügyi stabilitását és
fenntarthatóságát (pl. fundraising különböző formái), 2. Társadalmi
beágyazottság növelése (pl. társadalmi kampányok, egyedi ügyek felkarolása,
jogi segítségnyújtás), 3. Érdekérvényesítő („advocacy”) tevékenység.

Jelentősebb projektek 2015-2016-ban
• Integritási Megállapodások (donor: EU)
Az integritási megállapodás egy TI által kifejlesztett jogi eszköz a
közbeszerzési eljárások monitorozására. 2015-ben az Európai Bizottság 4
éves (2016-2019) pilot projektet indított, az integritási megállapodásoknak
az uniós forrásokból támogatott projektekben történő alkalmazására, ezen
keretek között indítjuk el az M6 autópálya és egy később kiválasztandó
uniós nagyprojekt monitorozását. (Link)

• A középiskolai anti-korrupciós oktatás (donor: EU)
A projekt célja, hogy az Európai Bizottság által támogatott, 2013 őszén
lezárult Youth in Action projekt keretében készült középiskolai tanári
kiadványt teszteljük. A nemzetközi (olasz-szlovén-magyar) program célja,
hogy minden érettségiző diák ismerje a korrupció fogalmát, fajtáit és az
ellene való fellépés lehetőségeit. A távlati cél az, hogy a TI tananyaga
legalább önkéntes vagy választható formában, illetve a meglévő
tantárgyakhoz kapcsolva bekerüljön a Nemzeti Alaptantervbe. (Link)

Jelentősebb projektek 2015-2016-ban
• TRAC Telecom (donor: TI-S)
A TIM 2015 második felében rangsort készített arról, hogy a globális
távközlési cégek milyen mértékben hoznak nyilvánosságra információkat a
következő három
területen: jelentéstétel a korrupcióellenes
programokról; szervezeti átláthatóság (vagyis a leányvállalatokról szóló
adatok); országok szerinti jelentéstétel. A vizsgált 35 legnagyobb
telekommunikációs cég 22 országból került ki. A felmérésben
összességében az európai vállalatok teljesítettek a legjobban, az ázsiaiak
pedig a legrosszabbul. A Telekom TRAC volt az első olyan nemzetközi TI
kutatás, amelyet a magyar tagozat vezetett. (Link)

• Telecom Integrity Initiative (donor: távközlési cégek)
A Telekom Integrity Initiative egy, a telekom szektort átfogó nemzetközi
kezdeményezés, amely a TI Magyarország vezetésével jött létre azzal a
céllal, hogy a globális telekom szektor integritás iránti elkötelezettségét
erősítse. Célja továbbá, hogy a kezdeményezés résztvevői által egységesen
elfogadható minimum sztenderdeket állapítson meg a korrupció elleni
fellépés terén. 2016 májusában lesz az első (alapító) szakmai megbeszélés a
TeliaSonera szervezésében, Stockholmban. (Link)

Jelentősebb projektek 2015-2016-ban
• Egyéb oktatási, képzési projektek
– TI Akadémia (donor: Norvég Civil Alap). Célja: egyetemisták
képzése. (Link)
– Évi két újságírói mentorprogram (donor: külföldi
nagykövetségek; jelenleg Franciaország és Svédország). Célja: az
fiatalok oknyomozó újságírói képzése és az, hogy a jövőbeli
zsurnaliszták gyakorlatot szereznek a tapasztalt tényfeltáró
újságírók mellett. (Link)

• A Korrupció Érzékelési Index (CPI) bemutatója
A TI minden évben sajtótájékoztató és részletes prezentáció
keretében mutatja be a legfrissebb adatokat, továbbá átfogó képet
ad az éppen aktuális korrupciós helyzetről. A legfrissebb, 2015-ös
indexben Magyarország három hellyel hátrébb csúszott. Az
eredményekből az is kiderült, hogy hazánk teljesítménye az
Európai Unión és a közép- és kelet-európai régión belül egyaránt
visszaesett. (Link)

Jelentősebb perek, jogi esetek
2015-2016-ban
• A TI egyre többet foglalkozik konkrét korrupciós ügyekkel
• Feltárjuk és leleplezzük a közpénzek szabálytalan elköltését
• Oknyomozó újságírókkal működünk együtt közérdekű adatperekben
– 2013 óta összesen 12 pert indítottunk, és szinte mindet
megnyertük
• 2015-ben sikerrel bepereltük a Magyar Nemzeti Bankot és az által
létrehozott alapítványokat, s ezáltal megakadályoztuk, hogy a
„közpénz elveszítse közpénz jellegét”
• 2016-ban a Magyar Külkereskedelmi Bank zavaros eladására és az V.
kerület (Lipótváros) gyanús közbeszerzéseire összpontosítunk
• A TI feljelentésekkel és nyílt levelekkel hívja fel a figyelmet arra,
amikor a kormányzati befolyás alatt álló ügyészség félrenéz, és nem
emel vádat
• A TI ugyanakkor nem nyomozó hatóság, így irreális elvárás, hogy
minden esetben jogi bizonyítékokkal és a maga teljességében tárja fel
a (kormányzati) korrupciós ügyeket

V. A TI Magyarország
társadalmi elérése

Intenzív jelenlét a médiában
A TIM minden korábbinál intenzívebben jelen van a
kormányhoz (közvetlenül) nem kötődő minden fontosabb
hazai médiumban, továbbá számos vezető nemzetközi
orgánumban
• A TIM egyetlen rendezvénye jellemzően mintegy 40
sajtómegjelenést generál
• Kiemelkedik a Korrupció Érzékelési Index (CPI) bemutatása,
amely 105 megjelenést eredményezett
• A TIM munkatársai rendszeres nyilatkozók/ vendégek az RTL
Klub, az ATV és a Hír TV politikai és gazdasági hír- és
magazinműsoraiban
• A TIM két vezető munkatársával (ügyvezető és jogi igazgató) a
magyar média vezető orgánumai rendszeresen készítenek
nagyinterjúkat (legutóbb: 168 óra, HVG, Magyar Nemzet)

Intenzív jelenlét a médiában
• A „Korrupciós kockázatok a magyar sportfinanszírozásban” c.
tanulmány csaknem 60 megjelenést generált
• 2016 elején a TIM két vezető munkatársa több mértékadó
nemzetközi médiumnak adott interjút (pl. Financial Times, Le
Monde, Deutschlandfunk, Neue Zürcher Zeitung, Helsinki Sanomat)
• 2016 áprilisában a TIM munkatársai – elsősorban a jogi igazgató, az
ügyvezető igazgató és a közpénzügyi programvezető – 44
nyilatkozatot adtak a magyar és a nemzetközi médiában (külön TIesemény nélkül)
• Az MNB alapítványoknak juttatott vagyon ügyét, illetve az
alapítványi pénzosztásokat a TIM, elsőként a civil és a szakmai
szervezetek közül 2014 szeptembere óta kritizálja a magyar
médiában
• A TIM számos alkalommal generálja a korrupcióval kapcsolatos
híreket, például közbeszerzési témában

Egyre markánsabb jelenlét a közösségi
médiában – Facebook

A facebook-követőink száma az elmúlt 2 évben több mint a
háromszorosára növekedett.
2014 februárjában 3 675 kedvelés -> 2016 májusában 11 905

Közösségi média: facebook (2014-2016)
Bejegyzésenkénti
átlagos elérés:

Naponta 4 – 5 bejegyzéssel összesen kb. 20 000
ember elérése.
Extrém példa egy
bejegyzéssel

Közösségi media – YouTube csatorna
2014.03. és
2016.04.
között:
42 db videó

Összes
nézettség:
98 513

Honlap – www.transparency.hu

Havonta kb. 4 000 látogató
Folyamatban van a honlap átfogó megújítása:
2015 augusztusában indult a fejlesztés,
várható befejezés és az oldal élesítése: 2016. június

Hírlevél, meghívók, egyéb levelek
Hírlevél 3
havonta:
4700 emberhez

Események, kampányok
2015. nyári kampány – Bánkitó Fesztivál, Sziget Fesztivál
2500 új email cím és 5000 emberrel személyes beszélgetés

Önreflexiók és kihívások
• Az előbbi eredmények dacára a magyarországi
rendszerszintű korrupciót a TIM nem képes
megtörni
• Társadalmi mobilizáció: az elérésünk folyamatosan
és nagy ütemben nő, de a társadalmi apátián
egyelőre nehéz úrrá lenni
• Kihívást jelent a kiegyensúlyozott és tényszerű
szakmaiság és a radikálisabb, mozgalmi jelleg
összeegyeztetése

VI. A TI Magyarország
2016-2018-as stratégiája

Misszió és célok
A TIM a következő három évben is a
magyarországi civil szektor elsőszámú, a
korrupciót kutató és az ellen küzdő,
továbbá az átláthatóságot előmozdító
hiteles és meghatározó szereplője kíván
lenni.
Ennek érdekében a TIM – az alaptevékenységeken túl
– 3+1 kiemelt stratégiai célt jelölt meg

Alapelvek
A TI Magyarország az alábbi elvek szerint végzi a munkáját:
• A TIM felismeri, kutatja, nyomon követi és elemzi a korrupciót és
annak társadalmi hatásait, rámutat annak káros vonásaira
• A TIM pártsemleges
• A TIM küzd a közpénzhasználat és az üzleti szektor átláthatóságáért

• A TIM proaktív
• A TIM a magyarországi korrupciós ügyek megítélésében és kezelésében
a nemzetközi szakirodalomban és gyakorlatban bevett sztenderdek
szerint jár el
• A TIM közösséget épít
• A TIM egyedi ügyekben jogi és kommunikációs segítséget nyújt
• A TIM nagy hangsúlyt fektet a fiatalok képzésére és aktivizálására

• A TIM önkéntesekkel is dolgozik

Kiemelt célok 2016-2018-ra
1. Országos hálózat kiépítése

2. Fiatalok érzékenyítése, aktivizálása
3. Küzdelem a rendszerszintű korrupció
ellen
+1: A szabadon felhasználható források növelése

A TI Magyarország stratégiai mátrixa
Országos
hálózat
kiépítése

Fiatalok
aktivizálása

Küzdelem a
rendszerszintű
korrupció
ellen

Kiemelt stratégiai célok

Alaptevékenységek
A mindenkori
korrupciós
helyzet kutatása

Állásfoglalások
a kurrens
korrupciós
ügyekben

Társadalmi
mobilizálás

Közszektor és
üzleti integritás
programok

Szabad
felhasználású
források
növelése

A TIM kiemelt stratégiai céljai
Országos
hálózat
kiépítése

Közösségépítés

Üzleti és szakmai
projektek

Fiatalok
aktivizálása

Küzdelem a
rendszerszintű
korrupció ellen

Oktatás,
mentorálás

Átlátható
állam

Egyedi
ügyek

I. Országos hálózat kiépítése
Országos
hálózat
kiépítése

Közösségépítés

Üzleti-szakmai
projektek

1. Országos hálózat kiépítése –
Közösségépítés
2016
Vidéki stratégia megalapozása,
forrásszerzés
„TI-nagykövet” projekt
megtervezése
• 5 fő országszerte, 1-1 a kiemelt
megyeszékhelyeken (Budapest, Pécs,
Debrecen, Győr, Szeged), akikkel
szorosan együtt dolgozunk

2017-2018
„TI-nagykövet” projekt végrehajtása
Évi 3-4 vidéki rendezvény vagy
előadás
• Új projektekhez, illetve a meglévőkhöz
kapcsolva

Kapcsolati háló kiépítése minél több
vidéki városban
•Monitorozás helyi ügyekben
•Helyi képviselet fokozatos kiépítése
•Közös rendezvények vidéki
szervezetekkel, helyi emberekkel

1. Országos hálózat kiépítése –
Üzleti és szakmai projektek
A vidéki üzleti szektor szereplőivel és az önkormányzati
vállalatokkal való szorosabb együttműködés
2016

Üzleti reggelik, szakmai
rendezvények tartása
vidéken is
•2016 végéig legalább 1 db
•2017-től évente legalább 2 db

2017-2018

Vidéki Vállalati
Támogatói Fórum (CSF)
kialakítása
Vidéki vállalatokat érintő
kutatások
•Évente legalább 1 db

2. Fiatalok érzékenyítése, aktivizálása a
korrupció ellen
Fiatalok
aktivizálása

Oktatás és
mentorálás

Közösségépítés

2. Fiatalok aktivizálása –
Oktatás és mentorálás
2016-2018
Még intenzívebb jelenlét a közép- és
felsőoktatásban
• Évente 2 tananyag fejlesztése középiskolások
és egyetemisták számára
• E-learning anyagok fejlesztése, terjesztése
• Évente legalább 10 előadás egyetemisták
számára
• Online antikorrupciós társasjáték fejlesztése

Az oknyomozó újságírás támogatása
mentorprogramokon keresztül
Évente 2 mentorprogram (5-5 mentorral és
mentorálttal)

Új korrupciós kutatás a fiatalok
körében (2016-ban)

2017-2018

A NAT-ba bekerülni antikorrupciós tananyaggal
• Legalább önkéntes vagy választható
tantárgy formájában, vagy a
meglévő tantárgyakhoz kapcsolva

Videókampány középiskolások
részére
• 1 kampány és 5 videó kidolgozása

2. A fiatalok aktivizálása –
Közösségépítés
2016-2018
„TI nagykövet”-projekt
tervezése
• Lásd 47. dia: országos hálózat
kiépítése, ebben a fiataloknak nagy
szerep jut
• A vidéki monitorozásba a fiatalok
bevonása (például választási
kampány vagy a közbeszerzések
monitorozása)

Meglévő antikorrupciós
eszközök népszerűsítése és
terjesztése a fiatalok körében
Még több elérhetőség (pl.
email-cím) gyűjtése a nyári
fesztiválokon és az Átláccón

2017-2018
A „TI-nagykövet” program
végrehajtása
Lásd 47. dia: országos hálózat kiépítése,
működtetése, ebben a fiataloknak nagy
szerep jut

Találkozók, események
• Évente három rendezvény
(workshopok, tréningek) a fiatalok
számára Budapesten és vidéken

3. Küzdelem a rendszerszintű
korrupció ellen
A rendszerszintű korrupciós jelenségének feltárása és a
visszaszorításukra alkalmas eszközök kialakítása

Küzdelem a
rendszerszintű
korrupció ellen

Konkrét/egyedi
ügyek

Átlátható állam

3. A rendszerszintű korrupció
visszaszorítása – Konkrét ügyek
• Még több konkrét korrupciós ügy feltárása
– A TIM évente legalább 5 új korrupciós ügyet tár fel, ellátja a korrupció
kárvallottjainak a jogi képviseletét és nyilvánosságot biztosít az ügyeknek
– A TIM akkor avatkozik be, ha az állam nem képes vagy nem hajlandó az adott
korrupciós ügy elleni hatékony fellépésre, mert a rendőrség nem nyomoz, és az
ügyészség nem emel vádat

• Még több stratégiai információszabadság per
-

A TIM évente legalább 10 új közérdekű adatpert indít a közpénzek korrupt elköltése
vagy a hatalommal való egyéb visszaélés leleplezése érdekében

• A magas szintű, hatalmi/politikai korrupció ne maradjon büntetlenül!
– A TIM továbbra is aktívan kommunikálja és, amikor mód van rá, jogi útra tereli a
magasszintű politikai korrupciós ügyeket

• A TIM infógrafikák és videó-animációk
közérthetővé a konkrét korrupciós ügyeket

segítségével

teszi

3. Küzdelem a rendszerszintű
korrupció ellen – Átlátható állam

Gyanú

Kutatás,
feltárás

Megjegyzés: Az ábra kifejtése az 55-58. diákon található

Eszközök

3. A rendszerszintű korrupció
visszaszorítása – Gyanú
A TIM a rendszerszintű korrupciónak (vélhetően)
kitett területek közül az alábbiakra is
összpontosítani fog a jövőben
• Egészségügy (2016-tól)
• Földosztás (2017-től)
• Igazságszolgáltatás (2017-től)
• Olimpia (2017-től)
• Oktatás (2017-től)
• Turizmus (2017-től)

3. A rendszerszintű korrupció
visszaszorítása – Kutatás
A rendszerszintű korrupció mérése és
számszerűsítése
• Ahol mód van rá, a konkrét korrupciós járadék, valamint
a(z egy főre jutó) korrupciós veszteség kiszámítása, és
mindennek a hangsúlyozása a kommunikációban (miként
érinti ez az állampolgárt?)
• Adatbázis(ok) létrehozása, hogy a feltárt jelenségek között
kapcsolatokat találjunk, és kiaknázzuk a meglévő
adatbázisokban rejlő lehetőségeket
• A „state capture”, illetve a rendszerszintű korrupció
tudományos igényű és módszertanilag megalapozott
leírása, esetleg mérése (közelítő értékek, proxik által)

3. A rendszerszintű korrupció
visszaszorítása – Eszközök
• Érdekérvényesítés („advocacy”):
– Az erőteljes médiajelenlét fenntartása
– Nemzetközi „advocacy” erősítése: intenzívebb kapcsolat az EU-val és más
nemzetközi szervezetekkel
– Nemzetközi média-együttműködések kialakítsa (pl. Euractiv)

• A TI által kifejlesztett korrupció elleni eszközök
alkalmazása és terjesztése:
– Integritási Megállapodások (IP) – monitorozza a közbeszerzéseket
• Jelenleg: M6 autópálya és még 1 nagyprojekt
• Cél: még több IP a jövőben, szolgáltatásként
– Red Flags – felderíti a gyanús közbeszerzéseket
– EU Közpénzfigyelő mobil-applikáció – felderíti a gyanús projekteket
– Állampolgárok, újságírók aktivizálása a Google DNI projekt keretében
fejlesztendő adatkezelő programmal
– TRAC – előmozdítja az integritást az üzleti szektorban

+1. A források diverzifikálása
Új, szabadon felhasználható források növelése
• Közösségi adománygyűjtő program elindítása (2016)
• Telecom Integrity Initiative, mint bevételi forrás (2016-tól)
• Az IP, mint szolgáltatás elterjesztése a jelenleg futó
projekteken túlmenően (2017-től)
• Leendő vidéki CSF-tagoktól származó bevételek (2017-től)
• Szolgáltatás típusú tevékenységek növelése (2016-tól)
Cél: a szabadon felhasználható bevételek növelése az
összbevételhez képest. Ez 2018-ban érje el az összbevétel
15 %-át!

Fogjunk össze a korrupció ellen!

