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I. A Szervezetről



A Transparency International nem-kormányzati, non-
profit szervezet (NGO), amely mintegy 100 országban 

van jelen, központja Berlin

• Minden tagszervezet pénzügyileg és szakmailag független a 
berlini központtól

• A magyar tagozat 2006-ban alakult, jelenlegi ügyvezetője 
Martin József Péter (2013-tól)

• A stáb létszáma: 8 fő

• A Kuratórium létszáma: 5 fő (Nagy Zoltán, elnök; Arató 
Krisztina, Gadó Gábor, Steff József, Urbán Ágnes); 

• A Felügyelőbizottság létszáma: 3 fő (Bod Péter Ákos, elnök; 
Jancsics Dávid; Villányi-Nosko Viktória – lemondott, pótlása 
folyamatban); 

• A TI munkáját tanácsadó grémium segíti

A Szervezet



Visszaszorítani a korrupció minden formáját, továbbá 
ösztönözni az átláthatóságot és a számonkérhetőséget a 
közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő 

folyamatokban, valamint az üzleti szektorban.

A Szervezet

A TI KÜLDETÉSE

A TI ÉRTÉKEI

• Jogállamiság

• Pártsemlegesség

• Függetlenség

• Együttműködés

• Tudásátadás

• Méltányosság

• Átláthatóság

• Számonkérhetőség

• Szakmaiság

• Tényközpontúság

• Integritás

• Szabálykövetés



II. A magyarországi korrupciós 
helyzet



• Korrupció Érzékelési Index, 2018:

– A világ 180 országából Magyarország az 64. helyen áll 46 ponttal 

– Az Európai Unió országai között Magyarország a 26. helyen áll, csak 
Görögország és Bulgária előzi meg 

• Európai uniós országjelentés, 2018: 

– A korrupció elleni keretrendszer nem hatékony, korrupciós kockázatok 
látszanak az intézményrendszerben

– Biztosítani kell az átláthatóságot és ösztönözni kell a versenyt a 
közbeszerzések terén

– Az ügyészség korrupció elleni tevékenységét javítani kell

• Eurobarometer-felmérés, 2017:

– Magyarországon 86% szerint súlyos probléma a korrupció (EU-átlag 68%)

– A magyaroknak mindössze 35%-a szerint elfogadhatatlan a korrupció (ez 
a második legalacsonyabb mutató az EU-ban)

– A szabályokat megszegő szívességkérés elfogadottsága Magyarországon  
a legmagasabb az EU országai közül (59%)

Magyarországon a korrupció az 
egyik legnagyobb probléma



2019-re kiépült és a rendszer részévé 
vált a korrupció

2010 után megváltozott a korrupció természete Magyarországon: 
rendkívül központosítottá vált 

• A KORRUPCIÓ ÉS A POLITIKAI RENDSZER

– A kormánypárti szereplők 2010 után foglyul ejtették az államot („state capture”), 
megszűnt a hatalommegosztás

– Rendszerszintű és több esetben legalizált korrupció épült ki 

– Koncentrálódnak közbeszerzések (2017-ben két oligarcha nyerte a közbeszerzések 
26%-át)

– A közigazgatási bíróságok létrehozásával (2019) minden eddiginél nagyobb 
veszélybe került a bírói függetlenség

– Az utcai („kis”) korrupció az elmúlt években valamelyest visszaszorult (kivéve a 
hálapénzek rendszerét)

– A korrupcióval kapcsolatban továbbra is apátia jellemzi a társadalmat

• A KORRUPCIÓ ÉS A GAZDASÁGI RENDSZER

– Járadékvadászaton alapuló bennfentes, haveri államkapitalizmus alakult ki

– Rövid távon stabil a gazdaság, de hosszabb távon gyenge a versenyképesség, 
részben a magas korrupciós szint és az intézményrendszer szétzilálása miatt 



III. Az előző stratégia főbb 
elemei 



1. Országos hálózat kiépítése

2. Fiatalok érzékenyítése, aktivizálása

3. Küzdelem a rendszerszintű korrupció 
ellen

+1: A szabadon felhasználható források növelése 

A TI Magyarország kiemelt céljai 
2016-2018-ra



A TI Magyarország stratégiai mátrixa 

Alaptevékenységek

A mindenkori 
korrupciós 

helyzet kutatása

Állásfoglalások 
a kurrens 

korrupciós 
ügyekben

Társadalmi 
mobilizálás

Közszektor és 
üzleti integritás 

programok

Országos 
hálózat 

kiépítése

Fiatalok 
aktivizálása

Küzdelem a 
rendszerszintű 

korrupció 
ellen

Kiemelt stratégiai célok
Szabad 
felhasználású 
források 
növelése



A TIM kiemelt stratégiai céljai 

Országos 
hálózat 

kiépítése

Küzdelem a 
rendszerszintű 
korrupció ellen

Fiatalok 
aktivizálása

Üzleti és szakmai 
projektek vidéken

Közösségépítés

Oktatás, 
mentorálás

Egyedi 
ügyek

Átlátható 
állam



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

A TI globális stratégiája (2020-ig): 
Együtt a korrupció ellen 

Link a globális stratégiára

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/together_against_corruption


IV. A célok teljesülése: 
pénzügyek, eredmények, 

projektek 2019 elején
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Bevételek alakulása 2011-2018

99 306    
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A bevételek támogatók szerinti 
megoszlása, 2017

Európai Unió; 
11%

Követségek; 6%

SZJA 1%; 3%

Tempus 
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A bevételek támogatók szerinti 
megoszlása, 2018 terv

Követségek;6%

SZJA 1%; 4%
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Szabad források aránya a összbevételhez 
képest és összetétele (% és ezer forint)
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Negatív saját tőke



Jelentősebb projektek 2018-2019-ben

EACEA – Europe for Citizens; „Egymásból építkezünk” (donor: EU)
▪ Az EU által finanszírozott program 2018-ban indult, célja az állampolgárok 

minél aktívabb közéleti szereplésre buzdítása, a demokratikus 
folyamatokban való részvétel erősítése, tudatos állampolgárság 
kialakítása és Európai Uniós állampolgári ismeretek átadása - elsősorban 
a fővároson kívül (Pécs, Győr, Debrecen, Szeged). Projektpartnerek: TI 
Italy és az Expert Forum Romania. Az 150 000 eurós költségvetéssel 
megvalósított projektben összesen 40 rendezvényen közel 1400 ember 
vett részt. A projekt tanulságait egy kézikönyvben foglaltuk össze.

Vidéki perek – „Strengthening TI-Hungary’s presence in the 
countryside through the promotion of successful strategic litigations” 
(donor: OSIFE)  

▪ Az OSIFE által finanszírozott projektnek kettős célja volt: egyfelől a TI 
tevékenységét kiterjeszteni vidékre, másfelől ösztönözni az embereket 
arra, hogy hozzánk forduljanak a helyben tapasztalt visszaélések 
ügyében. 10 ügyet vizsgáltunk, amiből 8 esetben léptünk fel közérdekű 
adatkéréssel. Az állampolgárok egyre szívesebben fordulnak hozzánk, a 
konkrét perek többségében még nincs eredmény. 



Jelentősebb projektek 2018-ban

Konferencia-sorozat az uniós pénzekről (donor: OLAF, EU)

▪ 2018-ban három nagysikerű nemzetközi konferenciát 
szerveztünk az OLAF támogatásával olyan témákban, 
amelyek jelentős korrupciós kockázatokat hordoznak 
az uniós pénzek felhasználása során: 
összeférhetetlenség, közbeszerzési kartell és az uniós 
támogatással megvalósuló projektek gazdasági 
életképessége. A projekt teljes költségvetése 50 000 
euró volt, ennek 80 %-át az OLAF finanszírozta, a 
fennmaradó összeg nagy részét pedig a Holland 
Nagykövetség. A három konferenciára kb. 150 
részvevővel számoltunk, ez végül közel 200 fő lett, és 
sikerült – a vállalásoknak megfelelően – elérnünk a 
hazai köztisztviselőket is. 



Jelentősebb projektek 2018-2019-ben

Integritási Megállapodás (donor: TI-S, EU)

• Az EU által indított pilot projekt keretében két nagy uniós 

beruházást monitorozunk: az M6 autópálya befejező 

szakaszának építését, és a Tisza-Túr víztározó építését. 2017-

ben lezajlott az első kör közbeszerzési eljárás az M6-os 

autópályát illetően, és 2018-ban a tervek elkészítésére 

került sor. Ez idő alatt a helyi, érintett lakosokkal felvettük a 

kapcsolatot, és bemutatkozó rendezvényt tartottunk 

Bólyban. A Tisza-Túr víztározót illetően 2018 második felében 

kezdődött a közbeszerzés a kivitelezésre, és ez áthúzódik 

2019-re is: valamennyi dokumentumot átvizsgáltunk, illetve 

valamennyi Bíráló Bizottság ülésen jelen voltunk. 

Nyíregyházán is jelen voltunk a helyi partnerekkel 

megismerkedni.



Jelentősebb projektek 2018-2019-ben

Letelepedési államkötvények (donor: TI-S, OCCRP)

▪ E projekt keretében tanulmányt készítettünk arról, hogy a letelepedési 
államkötvények mekkora összeggel károsították meg a magyar 
állampolgárokat – legalább 21 milliárd forinttal. Továbbá két fontos pert 
megnyertünk, az egyik a parlament gazdasági bizottsága ellen (közvetítő 
cégek engedélyei, egyéb iratai), a másikat az Államadósságkezelő Központ 
ellen (LMÁK darabszámok közvetítő cégenként). Rendőrségi feljelentést 
tettünk hivatali visszaélés miatt, de az ügyészség elutasította a feljelentést. A 
kormány előbb felfüggesztette, majd végleg befejezte a kötvénybizniszt.

Fekete Könyv elkészítése (donor: Civitas Intézet)

▪ A 2018-as parlamenti választások előtt megbízást kaptunk, hogy írjunk egy 
összefoglaló tanulmányt a magyarországi korrupció jelenlegi helyzetéről, 
kiegészítve mintegy 100 konkrét üggyel. Az anyag „Fekete könyv” címmel 
jelent meg.

Javaslatok a korrupció visszaszorítására (donor: Levegő Munkacsoport)

▪ 2017-ben felkérést kaptunk arra, hogy 2018 január végére készítsünk a 
magyarországi korrupciós kockázatokról állapotfelmérést és fogalmazzuk meg 
a kibontakozáshoz szükségesnek tartott átfogó javaslatokat. Az elkészült 
tanulmányt 2018 február elején hoztuk nyilvánosságra.



„Beyond the Bubble” (donor: F-OSI)
▪ Az OSI által finanszírozott projektet 2019-ben fogjuk megvalósítani, 

támogatási összeg: 125 000 USD. A projekt célja a meglévő támogatói 
bázis erősítése, a beágyazódás növelése a már bevált eszközökkel 
(nyári kampányok, perek, CRM hatékony használata, FB kampányok, 
mentorprogram stb.) és új támogatói kör bevonása kétféle módon: a. 
vitaestek szervezése egy-egy, az állampolgárok által választott 
témában Budapesten és vidéken (5 db); b. „Speak up for Women” 
klubok szervezése, ennek keretében „Nők és korrupció” témában 
készített kutatás bemutatása. Partner: Női Érdek. (4 rendezvény 4 
témában: nők és egészségügyi korrupció; nők mint vezetők; női 
aktivizmus; nők a politikában). 

Oknyomozó újságírás támogatása: Mentorprogram és 
Transparency - SOMA-díj (donor: követségek)
▪ 2018-ban a hatodik fázisa zajlott le az oknyomozó újságírói 

mentorprogramnak. A programok során öt budapesti és vidéki 
újságíró öt „mentorálttal” alkot párt, és készítik el a tényfeltáró 
írásokat. A legjelentősebb tényfeltáró újságírói díjat, a Transparency-
SOMA díjat negyedik éve – mindig január 11-én – adja át a TIM.    

Jelentősebb projektek 2018-2019-ben



Jelentősebb perek, jogi esetek
2018-2019-ben
▪ A TI-Magyarország 2018-ban is folytatta a korábbi évek két 

legnagyobb jelentőségű közérdekűadat-megismerési perét, a 
letelepedési államkötvények kereskedelmével, valamint a 
társasági adó bevételek átirányításával megvalósított 
sporttámogatásokkal összefüggő pereket

▪ Nem kezdtünk újabb nagy-korrupciós ügyre vonatkozó 
közérdekűadat-pert

▪ Számos helyi jellegű, Budapesten kívüli korrupciós ügyben 
kezdeményeztünk információszabadság eljárást (Pécs – városi 
pénzügyi reorganizációs tanulmány, Szombathely – haladás 
stadion megvalósíthatósági tanulmánya, Gyál / Hatvan / Siófok –
Elios-beruházás, stb.)

▪ 2018-ban kevesebb volt a látványos ügy, de az ún. „Tao.-
pénzekkel” kapcsolatos perek és a vonatkozó utómunkálatok még 
jelentősek voltak

▪ 2019-ben a továbbfogyó vidéki sajtó okozhat nehézséget a 
Budapesten kívüli perek kommunikálásában



V. A TI Magyarország 
társadalmi elérése  



A TI minden korábbinál intenzívebben jelen van a 
kormányhoz nem kötődő minden fontosabb hazai 
médiumban, továbbá számos vezető nemzetközi 

orgánumban

• Átlagosan havi mintegy 30-40 megjelenés a hazai 
kormánykritikus és a külföldi médiában (ha van saját 
rendezvényünk az adott hónapban, akkor még több)

• A megjelenések többsége nyilatkozat, de készülnek 
nagyobb interjúk is

• A TI – kutatásaival, elemzéseivel – formálja a közbeszédet

• A médiában a jogi igazgató, az ügyvezető igazgató és a 
közpénzügyi programvezető a legaktívabb

Intenzív jelenlét a médiában 



Egyre markánsabb jelenlét a közösségi 
médiában – Facebook

A facebook-követőink száma az elmúlt 2 évben több mint a 
négyezer fővel növekedett.

2017 januárjában 12 095 kedvelés -> 2019 januárjában 16 100



Naponta 4–5 bejegyzéssel kb. 20 000 embert érünk el.

Közösségi média: facebook (2016-2018)

Bejegyzésenkénti 
átlagos elérés: 



Közösségi média – YouTube csatorna

2016 áprilisa  és 
2019 áprilisa  
között  
30 db videót 
készítettünk.
A legtöbben –
több mint 200 
ezren – azt látták, 
amikor Gálvölgyi 
János parodizálta 
a jegybanki 
alapítványok 
számára készített 
fals 
tanulmányokat. 

Gálvölgyi-videó: 
204,000 

megtekintés!



• Twitter: 1135 követő

• Instagram: 251 követő

Közösségi média –
Twitter és Instagram



Hírlevél partnereinknek

Hírlevelet 
négyhavonta 

küldünk 
partnereinknek, 
támogatóinknak



Közvetlen találkozás az állampolgárokkal

A 2018-as nyári kampány során a  Sziget Fesztiválon és Szegedi Ifjúsági 
Napokon 500 új email címet gyűjtöttünk és 3000 emberrel folytattunk  

személyes beszélgetést



VI. A TI Magyarország
2019-2022-as stratégiája



Misszió

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. 



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 néhány egyedi ügyben jogi és kommunikációs segítséget nyújt

• A TIM nagy hangsúlyt fektet a fiatalok képzésére és aktivizálására

• A TIM önkéntesekkel is dolgozik

Alapelvek



• 1. workshop; résztvevők: TI-stáb, Kuratórium, 
Felügyelőbizottság, tanácsadók, támogatók

– Értékelés

– Ötletek, inputok a stratégiához

• 2. workshop; résztvevők: TI-stáb, Kuratórium 

– PEST-elemzés (politikai, gazdasági, társadalmi és 
technológia környezet az elkövetkező három évben)

– Rövid SWOT-analízis

– Stratégiaalkotás 5 lépcsőben

• „Hol akarunk játszani?” 

• Fő stratégiai célok

• Hogyan leszünk sikeresek?

• Képességek

• Működési modell

A stratégiaalkotás menete 



• Pozitívumok

• A TI magas szakmai színvonalon működő szervezet

• A korrupció elleni küzdelemben a TI hiteles és megkerülhetetlen 
szereplő

• 2019 elején a TI pénzügyi helyzete stabil, cashflow-ja (legalább) az év 
végéig pozitív 

• A TI társadalmi elérése, ismertsége, reputációja az elmúlt években 
nagyot nőtt

• Negatívumok

• Az elérésen túlmutató hatás (impact) nem elég nagy

• Ennek növelése érdekében még erőteljesebb és/vagy 
hatékonyabb kommunikáció lenne kívánatos 

• Még inkább cégszerű működés lenne kívánatos 

• Semleges vonások 

• A szervezetnek két (sőt inkább három) arca van – ezek nem 
elválaszthatók egymástól

• (1) think tank jelleg: elemzés/kutatás/feltárás 

• (2) aktivista, mozgalmi jelleg 

• (3) üzleti jelleg (utóbbi halványan) 

Az első workshop tanulságai: a nagykép



• Fordulópont a társadalmi/politikai környezetben?
• Rugalmas stratégiára van szükség, mert a mostani hónapok 

fordulópontot jelenthetnek

• Megváltozhat a társadalmi környezet és új lehetőségeink lehetnek, ha 
többen lesznek fogékonyak a korrupció elleni küzdelem iránt 
(hipotézis)  

• A korrupció elleni küzdelem eszközei
• Az aktivizmus mennyire legyen a mainál radikálisabb, vagányabb 

(tüntetés, stb.)?

• A többség szerint a nyílt (párt)politikai szerepvállalást továbbra is 
kerülni kell

• Működés
• Üzleti lábat kiszervezni non-profit kft-be?

Az első workshop tanulságai: 
felvetések, dilemmák



• Céges, üzleti közönség megszólítása: szakmai 
hírlevél
• Milyen gyakran?; minden partnernek vagy csak cégeknek?; ingyen? 

pénzért? 

• A kommunikáció erősítése 
• (Új) kommunikációs/PR/marketing stratégia kialakítása

• Még több innovatív eszköz 

• korrupciós séta, hekatlon, stb.

• vlog és facebook élő adás 

• Gyakrabban hírlevél és/vagy blog reaktiválás

• eredmények hatékonyabb kommunikálása, önfényezés arról, 
hogy milyen fogalmakat vezettünk be a köztudatba (state
capture, haveri kapitalizmus, túlárazás, stb.)    

• Ötletek merítése hazai és külföldi NGO-któl, külföldi TI-tagozatoktól  

• Adatbázis-építés
• A perekben és a mentorprogramos oknyomozó cikkekben feltárt 

ügyek utánkövetése

Az első workshop tanulságai:
konkrét ötletek, eszközök



PEST: „Political, Economic, Social
and Technological” 

Feltételezések a következő három 
évre: milyen környezetben 

működik majd a TI Magyarország?  

2. workshop
PEST-elemzés



• Negatívumok

• Tovább romlik a helyzet: fokozódó 
hatalomkoncentráció és politikai/társadalmi 
polarizáció 

• Kérdés: nyílt represszió (orosz modell) vs „húzd 
meg ereszd meg”? – ha az előbbi, akkor a 
„túlélésre” kell felkészülni/berendezkedni 

• Még inkább politikai szereplővé válunk, az 
ellenzékhez sorolódunk

• Pozitívumok

– Vannak jelei a rendszer eróziójának, ezért 
rugalmas stratégiára van szükség  

PEST-elemzés: politikai előfeltevések 



• Negatívumok

• Várhatóan jön a világgazdasági válság (de nem lesz 
olyan mély, mint tíz éve)

• A gazdasági szereplők számára ez szűkülő 
forrásokat jelent

• Az ország számára az új EU-s költségvetési ciklusban, 
2021-től kevesebb uniós forrás áll rendelkezésre 

• A TI – a politikai környezet miatt – továbbra is üzleti 
kockázatot jelent az üzleti szféra számára

• Pozitívumok

• A civil szektor számára az EU 2021-től új, közvetlenül 
Brüsszelből elérhető forrásokat nyithat meg

• 2021-től az uniós források folyósítását a tagállamok 
számára a jogállamiság érvényesüléséhez köthetik

PEST-elemzés: gazdasági előfeltevések 



• Negatívumok
• Zárt társadalomban élünk
• Az eddiginél is nagyobb lesz a polarizáció (folytatódik a „hideg 

polgárháború”)
• Tovább erősödik a kormányzati médiatúlsúly
• A gazdasági egyenlőtlenségek növekedése és a további fideszes

hatalomkoncentráció miatt nőhet az általános elégedetlenség 
• Ha nem lesz érzékelhető (politikai) változás, fennmaradhat a korrupcióval 

kapcsolatos apátia

• Pozitívumok
• Az elégedetlenség növekedése és a politikai polarizáció miatt több 

egyéni támogatója lehet a TI-nak
• Szellemi ébredés, intellektuális pezsgés jöhet: ideológiai szempontból 

különböző hátterű emberek foghatnak össze a rendszer és a korrupció 
ellen

• Ha nő az elégedetlenség és/vagy változás lesz a politikában, aktívabbá 
válhatnak az emberek a korrupció elleni küzdelemben (is)

PEST-elemzés: társadalmi előfeltevések 



• Semleges

• Hódít a „dataizmus”, új lendületet kap a digitális forradalom

• Még nagyobb szerep jut  a közösségi médiának: valahogy 
ki kell tűnni a zajból

• Online alkalmazások, új csatornák, platformok szerepe nő

• Az új generációt főleg/csak a technológián keresztül lehet 
megszólítani

• Negatívumok
• A technológiai fejlődés lehetőséget ad az álhírek és a 

propaganda gyors terjedésének

• „Big brother”-effektus: megjelenthetnek az arcfelismerő és 
egyéb online „követő” szoftverek

• Pozitívumok

• Az új média által kínált lehetőségekkel aktivizálni lehet a 
fiatalokat

PEST-elemzés: technológiai előfeltevések 



A legfontosabb előfeltevések a következő három évre

• Rövidtávon (a következő 1-2 évben) még 

keményebb politikai környezetben kell működni

• Az EU jelentősebb új forrásokat nyithat meg az 

NGO-k számára

• A társadalmi polarizációt keresztbe metszi egy másik 

folyamat: szellemi pezsgés jöhet és különböző 

hátterű emberek fognak össze a korrupció és a 

rendszer ellen

• Hódít a „dataizmus”: életünk még inkább 

technológia vezérelt lesz

A PEST-elemzés konklúziója



Erősségek
• Szakmaiság
• Erős és hiteles brand
• Markáns véleményformálás, a közbeszéd 

alakítása 
• Nemzetközi intézményi és szakmai 

beágyazottság
• Rövidtávú pénzügyi stabilitás
• Magas elkötelezettség a munkatársak, a 

vezető testületek és a holdudvar részéről

Gyengeségek
• Kis szervezet
• A növekvő elérés dacára még mindig alacsony 

társadalmi beágyazottság
• Még mindig kevés a szabadon felhasználható 

pénzügyi forrás
• Negatív a saját tőke, nincs pénzügyi tartalék
• Alacsony aktivitás az üzleti szektor felé

Lehetőségek
• Az EU új pénzcsapokat nyithat meg az NGO-k 

számára
• Nagy, főleg EU-s kutatási projektekhez való 

csatlakozás (pl. Horizon 2020)
• Az EU a jövőben a jogállamisághoz kötheti a 

tagállamok számára folyósított forrásokat 
• Új, az átláthatóságot előmozdító eszközök 

fejlesztése a TI részéről
• Programok a „Z” generáció felé
• Cégszerűbb működés   

Veszélyek
• Nő a politikai represszió
• A (párt)politikai semlegesség még annyira 

sem lesz őrizhető, mint eddig
• Ha a kormánnyal/közigazgatással a minimális 

együttműködés sem valósul meg, az 
veszélyeztetheti néhány projektünk sikerét 

• A donorvezéreltség alááshatja a stratégiát 
(„felhígulás”, elaprózódó feladatok)

SWOT-elemzés  



• Társadalmi szint
• Nyitni kell új társadalmi rétegek felé: kevésbé iskolázott rétegek 

(középfokú végzettségtől felfelé)
• Nyitunk a magasabb iskolázottságú, vidéki, nagyvárosi Fidesz-szavazók 

felé (tanárok, orvosok)
• Földrajzi nyitás 

• Folytatódik a vidéki hálózatépítés, immár a nagyvárosokon túl 
• Korösszetétel

• Középiskolásoktól kezdve az aggastyánokig mindenkit meg akarunk 
szólítani

• Intézményi szint 
• A jogalkalmazás még megmaradt szintjei (bíróságok)
• Nem kizárt az együttműködés a kormányzattal az értékeink mentén 
• Mindenféle korrupció ellen küzdünk a fehérgallérostól az utcai 

korrupcióig 
• Üzleti szféra

• Az üzleti szférát az eddigiekhez képest újszerű módon kívánjuk 
megszólítani (l. később) 

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
1. „Hol akarunk játszani?”

Hol nem? 

Általános jogvédő szerepet nem töltünk be



1. Általános cél 

Küzdelem a rendszerszintű korrupció ellen 

Magyarországon

2. Társadalmi cél

Növelni kell a korrupció társadalmi elítélését

3. Gazdasági cél 

Váljon partnerré az üzleti szféra a korrupció elleni 

küzdelemben! 

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
2. Főbb stratégiai céljaink 



1. Cél: Küzdelem a rendszerszintű korrupció ellen

• Eszközök 

• A korrupció kutatása

• Megpályázzuk a nagy uniós projekteket (pl. Horizon
2020)

• Kutatási (főleg online) eszközök, szoftverek fejlesztése  

• Az eddiginél több saját (pl. a berlini TI-S által 
finanszírozott) kutatás

• A még megmaradt jogi lehetőségek kiaknázása (főleg 
közérdekű adatperek, ameddig lehet) 

• Jogi segítségnyújtás: kevés, de látványos ügy felkarolása 
(segítség a „whistleblower”-eknek)

• EU-s szinten „advocacy”: lobbizás a céljainkért 
(korrupció elleni jogalkotás, jogalkalmazás, továbbá 
forrásszerzés az NGO-knak)  

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
3. Hogyan leszünk sikeresek? 



2. Cél: Növelni  korrupció társadalmi elítélését

Eszköz: A társadalmi bázis és hatás növelése 

• Kommunikáció

• Új kommunikációs termék indítása (hírlevél és/vagy blog)

• Reaktív helyett proaktívabb kommunikáció

• Speciális kommunikációs stratégia a Fidesz-szavazók felé 
(vidéki értelmiség)

• Még közérthetőbb, egyszerűbb kommunikáció, ami 
ugyanakkor nem megy a szakmaiság rovására

• Innovatív eszközök alkalmazása

• Bázisépítés

• A meglévő vidéki bázis mélyítése, és bővítése a kisebb 
városok lakóinak az irányába

• Segítség a korrupció áldozatainak: kevés, de látványos ügy 
felkarolása

• Oktatási programok indítása – a középiskolától az egyetemekig –, 
vagy a korábbiak továbbfejlesztése (pl. tananyag)   

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
3. Hogyan leszünk sikeresek? 



3. Cél: Váljon partnerré az üzleti szféra a korrupció elleni 
küzdelemben! 

• Eszköz: Üzleti gálák / reggelik /ebédek szervezése, 
amelyek céljai: i) networking, a beágyazottság 
növelése ii) információcsere és iii) adománygyűjtés  

• Sem a korábbi Corporate Supporters Forum-ot (a 
nagyvállalatok megszólítását, hogy támogassák a 
missziónkat), sem pedig az üzleti tanácsadást nem 
tekintjük olyan eszköznek, amely a jelen körülmények 
között érdemben hozzájárul a 3. célhoz 

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
3. Hogyan leszünk sikeresek? 



A 3 célt támogató horizontális eszközök 

• Piackutatásra van szükség: megtudni, hogy mit 

szeretne tőlünk az állampolgár?

• Aktív forráskeresés 

• Több, szabadon felhasználható forrás kell 

• egyéni adományozók; 

• speciális célra crowdfunding; 

• vállalati támogatások (üzleti rendezvényeken 

keresztül)

• 1 %;

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
3. Hogyan leszünk sikeresek? 



• Hiányzó képességek

• Sales-es vénájú ember nincs a csapatban

• Megoldás lehet: külső segítség (pl. a támogatóktól, 
kurátoroktól, de ahhoz ütős marketinganyag kell)

• A „dataizmusban” van hová fejlődni

• Adatelemzés

• Adatvizualizáció

• Közösségi média kommunikáció

• Kiaknázatlan lehetőségek

• Gyakornok-menedzsment: érdemes hatékonyabban 
„használni” őket

• Kommunikációban rejlő lehetőségek

• Kommunikációs/PR/marketing stratégia

• Reaktív helyett inkább proaktív kommunikáció

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
4. Képességek



• A TI szervezete és holdudvara „koncentrikus körök”-
szerűen épüljön tovább 

• Belülről kifelé haladva: stáb, kuratórium, 
felügyelőbizottság, tanácsadók, támogatók, 
holdudvar 

• Érjenek össze a „körök”: anyagi támogatók, szakmai 
partnerek, a TI barátai 

• pl. a nagyobb támogatók legyenek tanácsadók 
egyben

• Az alapvető működésen nem kell változtatni! 

• Új cégforma létrehozására nincs szükség 

Ötlépcsős stratégiaalkotás –
4. Működési modell



Fogjunk össze a korrupció ellen!


