
 

 
 

MEGHÍVÓ 
SZAKMAI ZÁRÓ RENDEZVÉNY 

 

Ezúton tisztelettel meghívom a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, 

„Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve 

megelőzése érdekében” című kiemelt projekt keretében megvalósuló „A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-

00001. azonosítószámú, „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb 

arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című kiemelt projekt keretében a 

Belügyminisztérium által végrehajtott feladatok és elért eredmények bemutatása - szakmai záró 

rendezvény” című online szakmai eseményre, melyre a VIKI videokonferencia szolgáltatás útján kerül 

megrendezésre, mely szolgáltatás böngészőből elérhető. 

A projekt célja, hogy a korrupció visszaszorítását komplex módon, a prevenció (képzés, tájékoztatási 

kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) és a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani 

súlypontváltás) eszköztárát használva érje el. A célok megvalósítása érdekében szükséges 

humánkapacitás fejlesztésekhez elengedhetetlen kutatások és képzési anyagok összeállítása a 

Hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések elnevezésű részprojekt keretein belül valósul meg, 

amellyel kapcsolatban a Belügyminisztérium feladata a rendvédelmi hivatásos állomány integritás-

szemléletű hivatásetikai képzése, valamint egy a szilárd erkölcsiség mérésére alkalmas tesztrendszer 

kifejlesztése. 

A Belügyminisztérium a projekt keretében lezárta a vállalt szakmai feladatok végrehajtását, melyekről, 

valamint az általuk elért eredményekről ezen záró rendezvény keretében nyújt részletes tájékoztatást. A 

rendezvény során átadásra kerülnek a projekt keretében beszerzett moderációs táskák és projektorok a 

rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselői részére, melyek a projekt 

keretében kidolgozott specifikus tréning módszertanok jövőbeni alkalmazását támogatják. 

Időpont: 2021. március 18., csütörtök 9:30 – 12:00 

(Rendezvényhez történő csatlakozás 9:00 órától) 

A rendezvényen való részvétel a Belügyminisztérium eseményszervező felületén történő előzetes 
elektronikus regisztrációhoz kötött (http://bmevents.gov.hu/hu), melynek határideje: 2021. március 12., 
péntek 12:00 óra.  
Link a regisztrációs oldalra: A KÖFOP 2.2.3 Projekt keretében a Belügyminisztérium által végrehajtott 
feladatok és elért eredmények bemutatása. 
A regisztrált személyek részére a rendezvényhez történő csatlakozáshoz szükséges linket e-mailben 
küldjük meg 2021. március 16-án 12:00 óráig. 
További felvilágosítást szakmai kérdésekben Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. alezredes asszony, a projekt 

szakmai vezetője tud nyújtani a következő elérhetőségeken: E-mail cím: erika.malet-szabo@bm.gov.hu, 

Telefonszám: +36-30/234-8606. A rendezvény szervezésével kapcsolatos kérdésekben Takács-Fehér 

Mária asszony nyújt segítséget a következő elérhetőségeken: E-mail cím: 

maria.takacs-feher@bm.gov.hu, Telefonszám: BM:15-095; +36-70/436-

2515). 

 

Budapest, 2021. február 12. 

Üdvözlettel:                     

Zsinka András 

BM személyügyi helyettes államtitkár  
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PROGRAM: 

09:00-  9:30 Bejelentkezés 

09:30-  9:45 MEGNYITÓ – Zsinka András, személyügyi helyettes államtitkár, a Projekt 

felelős vezetője 

09:45-10:15  A Belügyminisztérium által vállalt feladatok célkitűzéseinek és 

eredményeinek a bemutatása – Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. alezredes, 

főtanácsadó, Projekt szakmai vezető, Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai 

Főosztály, Belügyminisztérium;  

10:15-10:45  A Projekt keretében kidolgozásra került és megjelent kiadványok 

bemutatása – Prof. Dr. Münnich Ákos igazgató, Debreceni Egyetem 

Pszichológiai Intézet; Sárosi Béla r. százados, szakterület vezető 

Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési 

Főosztály, Belügyminisztérium; 

10:45-11:00 A Belügyminisztérium által végrehajtott feladatok helye és szerepe az NVSZ 

által irányított projektben – Dr. Váradi Piroska r. ezredes, főosztályvezető, 

Korrupciómegelőzési Főosztály, Nemzeti Védelmi Szolgálat 

11:00-11:15 A Projekt keretében beszerzésre került moderációs táskák és projektorok 

átadása a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Rendészettudományi Kar képviselőinek – Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. 

alezredes, főtanácsadó, Projekt szakmai vezető, Közszolgálat-fejlesztési és 

Stratégiai Főosztály, Belügyminisztérium 

11:15-11:30 A „SZEM”-szemlélet és módszertan beillesztése az NKE 

Rendészettudományi Kar képzésébe – Dr. Hegedűs Judit docens, 

tanszékvezető, Rendészeti Magatartástudományi Tanszék, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar 

11:30-11:45 A határrendészeti állomány körében elrendelt SZEM-tréningek tapasztalatai 

és tanulságai – Solymosi Krisztina r. alezredes, főosztályvezető, 

Szervezetfejlesztési és Tréningszervezési Főosztály, Rendőrségi Oktatási 

és Kiképző Központ 

11:45-12:00 Zárszó: Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. alezredes, főtanácsadó, Projekt 

szakmai vezető, Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, 

Belügyminisztérium 

 


