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Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a beszámolóban szereplő információk pontosságát 
ellenőrizzük. Ezeket az információkat 2013. júliusi hatállyal helyesnek láttuk. Ugyanakkor nem vállalunk 
felelősséget ezen információk más célra vagy más összefüggésben történő felhasználásáért.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a munka bármely szakaszában hozzájárultak  
a kutatáshoz és a beszámoló elkészítéséhez. 

„A vállalati jelentéstétel átláthatósága Magyarországon” című tanulmány a nemzetközi Transparency 
International Titkársága által 2012 júliusában közzétett „A vállalati jelentéstétel átláthatósága: a világ 
legnagyobb vállalatainak felmérése” című beszámoló módszertanán alapszik. A globális beszámoló 
következő kiadása 2014 tavaszán jelenik meg, amelyet további kiadások követhetnek. Míg a 2012-es 
beszámoló kizárólag az angol nyelven nyilvánosan hozzáférhető információkon alapult, a 2014-es anyag  
a multinacionális vállalatok korrupcióellenes jelentéstételéről az ENSZ hat hivatalos nyelvén (angol, arab, 
francia, kínai, orosz és spanyol) nyilvánosan hozzáférhető információkat veszi majd figyelembe.  
Jelen beszámoló a magyar nyelven nyilvánosan hozzáférhető információkon alapul. Emiatt eltérések 
lehetnek a globális és a jelen beszámolóban szereplő eredmények között, ha egy adott vállalat 
mindkettőben szerepel, és az említett nyelvek valamelyikén is közzétesz több-kevesebb információt.  
Ezen kívül az alkalmazott módszertan esetleges jövőbeni változásai is eltérésekhez vezethetnek. 

Ez a kiadvány a nemzetközi Transparency International támogatásával készült  
a „Transparency in Corporate Reporting” nevű projekt keretében.  
További információ a www.transparency.org oldalon található.
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Tanulságos listát tett közzé a Világgazdasági fórum 2013 szeptemberében. A svájci 
székhelyű, számos világhírű közgazdászprofesszort felvonultató agytröszt minden évben 
148 országot rangsorol versenyképességük szerint. A globális listán elfoglalt helyezés  
12 „pillérből” és ennél is több alindexből tevődik össze, amelyek között fontos szerepet 
töltenek be az intézményi tényezők. A közgazdaságtan mai főárama az utóbbiaknak 
rendkívüli jelentőséget tulajdonít: egy ország akkor állja meg a helyét a versenyben  
és akkor képes tartósan növekedési pályára állni, ha a vállalatok egyfelől stabil  
és kiszámítható környezetben, másfelől átláthatóan működnek. 

A versenyképességet meghatározó intézményi feltételek között olyan tényezőket talá lunk, 
mint az üzleti szféra etikus működése, a felülvizsgálat és a jelentéstétel el ter jedt sége  
és színvonala, a köztisztviselők részrehajlás-mentessége vagy a kormányzati politika 
átláthatósága. Magyarország a globális listán a 63. helyet foglalja el – 3 pozíciót vissza-
csúszva a tavalyi, s 34 helyet zuhanva a tizenhárom esztendővel ezelőtti állapothoz 
képest. A számok alapján a magán- és a közszféra transzparens működésének 
hiányosságai egyértelműen okolhatók a magyar versenyképesség romlásáért.

A Transparency International (TI) Magyarország most először készített hiánypótló fel-
mérést 50 magyar nagyvállalat korrupcióellenes programjának közzétételi gyakor la táról 
és szervezeti átláthatóságáról. Stratégiai célunk ugyanis, hogy a cégek etikusabban és 
átláthatóbban működjenek. Vállalati partnereinknek ezúton is köszönjük, hogy válasz adá-
sukkal segítették a munkánkat. Jelen kutatásunk néhány következtetése egybecseng a 
Világgazdasági fórum felmérésének tanulságaival. A magyar cégek egy része jó pél dá val 
jár elől, de a vállalati szféra egészére a közepes teljesítmény a jellem ző, ami el marad a 
fejlett világ átlagától – sőt, több esetben a régióétól is. Meggyőző dé sünk, hogy hosszabb 
távon a transzparencia irányába tett erőfeszítések kifizetődőek. A korrupciót kiszűrő, 
átlátható üzletmenet növeli a felelősségvállalást, és hatékonyság javuláshoz, idővel  
pedig profitnövekedéshez vezet, ami végső soron javítja az ország versenyképességét. 

Miért vagyunk ebben ennyire biztosak? Ha összevetjük az országok szerinti verseny-
képességi listát a TI korrupció érzékelési indexével (amely szintén évente rangsorolja az 
államokat), akkor azt láthatjuk, hogy az első 6 helyezettből 4 ország mindkét élmezőny-
ben megtalálható. Másképpen fogalmazva: nem nagyon találunk olyan országot, amely 
versenyképes, de egyáltalán nem átlátható, vagy transzparensen működik, de egyáltalán 
nem versenyképes. 

A versenyképesség tehát szorosan összefügg az átláthatósággal. érdemes tenni érte!

 Martin József Péter
 Transparency International Magyarország
 ügyvezető igazgató

NINCS VERSENyKéPESSég 
ÁTlÁTHATÓSÁg NélKÜl
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1. VEZETőI öSSZEfoglAlÓ

A Transparency International Magyarország kutatást végzett 16 szektorban összesen 
félszáz, hazánkban működő nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról. 
Megvizsgáltuk és rangsort készítettünk arról, hogy a cégek milyen mértékben hozzák 
nyilvánosságra korrupcióellenes szabályaikat a következő három szempont alapján:

• Jelentéstétel a korrupcióellenes programokról.
• Szervezeti átláthatóság (információközlés a leányvállalatokról).
• országok szerinti jelentéstétel.

A 2013-ban áprilistól szeptemberig tartó kutatás során 50, Magyarországon működő 
nagy válla latot vizsgáltunk. A minta meghatározásának alapja a 2012-ben megjelent 
figyelő ToP200-as lista volt1, amelyből a 2011. évi árbevétel alapján választottuk ki 
a különböző szektorok legnagyobb vállalatait, kiegészítve a pénzügyi szektor (bankok  
és biztosítók) éllovasaival.

A felmérés a nemzetközi Transparency International globális nagyvállalatokat érintő 
vizsgálata, a TRAC (Transparency in Corporate Reporting) módszertanát vette alapul.

A kiválasztott cégek a kutatásról tájékoztatást kaptak, az adatgyűjtés időszakában  
egy workshopon is lehetőségük nyílt részt venni, majd a kigyűjtött adatokat átnézhették 
és véleményezhették. Tapasztalataink szerint a kutatást a vállalatok részéről igen nagy 
érdeklődés kísérte.

Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy számos cég kiemelkedően teljesített  
a nyilvánossági megmérettetésben, ugyanakkor sokan egyáltalán nem hozzák 
nyilvánosságra korrupcióellenes intézkedéseiket, etikai kódexüket, s nincs információ 
arról, milyen szervezeti struktúrában működnek és van-e külföldön is leányvállalatuk. 
Ezen cégek – a visszajelzések alapján – úgy gondolják, hogy amire nem kötelez törvény, 
azt nem kell megmutatniuk. Pedig rendelkeznek felelős üzletvitellel, tisztességes vállalati 
magatartást szabályozó, akár korrupciómegelőző intézkedésekkel is, de ügyfeleik, 
fogyasztóik és a társadalom mégsem értesülhetnek erről. 

Az üzleti szektor átláthatóságának erősítése a Transparency International Magyarország 
egyik legfontosabb stratégiai célja. bízunk benne, hogy e cél elérését ez a kutatás 
érdemben segítheti. Meggyőződésünk, hogy a transzparencia hozzájárul a gazdaság 
versenyképességének növekedéséhez. 

1 A kutatás megkezdésekor, 2013 áprilisában, a 2012-es adatokra épülő ToP200-as lista még nem volt elérhető.
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fontos célunk volt, hogy az itt vizsgált szektorok vezető társaságai példaértékűek 
legyenek a területükhöz tartozó többi nagyvállalat és feltörekvő középcég számára,  
s mintául szolgáljanak más ágazatoknak is.

KoRRUPCIÓEllENES PRogRAMoK NyIlVÁNoSSÁgA

A korrupcióellenes programokra vonatkozó jelentéstétel nyilvánossága 13 kérdésen 
keresztül vizsgálja, hogy egy vállalat rendelkezik-e alapvető korrupciómegelőző 
intézkedésekkel és szabályokkal, mutatja-e a cégnek és vezetőségének a korrupcióval 
szembeni elkötelezettségét, illetve tudatosan viszonyul-e a korrupciós kockázatokhoz.

A korrupcióellenes programok nyilvánossága szempontjából a vizsgált 50 vállalat 
átlagosan 45 százalékos eredményt ért el; ez lényegesen gyengébb a 2011-es 
nemzetközi kutatás során kimutatott 69 százaléknál. A magyar mezőnyben  
100 százalékot egyetlen cég sem produkált, 4 társaság azonban – a Magyar Telekom,  
a Mol, a Telenor és a Tiszai Vegyi Kombinát – kiemelkedően, 96 százalékkal teljesített. 
Ugyanakkor 14 szereplőnél 0 százalékot mutatott a végeredmény.

Az ágazatok közül, 90 százalékos átlageredménnyel, a telekommunikációs szektor  
vállalatai végeztek az élen, majd a vegyipariak következnek, 81 százalékkal. 
leggyengébben a kiskereskedelmi szektor (18 százalék) és az autóipar (22 százalék) 
teljesített.

SZERVEZETI ÁTlÁTHATÓSÁg éS oRSZÁgoK SZERINTI 
JElENTéSTéTEl

A szervezeti átláthatóságra és az országonkénti működésre vonatkozó kérdések azt 
vizsgálták, hogy az adott társaság milyen körben és milyen mélységben hoz 
nyilvánosságra információkat hazai és külföldi leányvállalati tulajdonosi hátteréről, 
működésének és bejegyzésének helyéről, valamint egyes pénzügyi adatairól.

A szervezeti átláthatóság 38 cég esetében volt releváns, ezeknél az eredmény átlagosan  
53 százalékos volt. Közülük 11 szereplő ért el maximális pontszámot, 7 vállalat pedig  
0 százalékot (utóbbiak a honlapjukon egyáltalán nem közölnek adatokat a leány-
vállalataikról). A nemzetközi kutatás ebben a kérdéskörben átlagosan 72 százalékot 
jelzett a vizsgált 105 vállalat körében.

A jelen kutatás során az országok szerinti jelentéstétel 9 vállalatnál volt lényegi kérdés.  
E csoportból csupán a Magyar Telekom ért el maximális pontszámot, míg az Allianz 
Hungária, a Teva és az Egis 0 százalékot kaptak.
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A TRANSPARENCy INTERNATIoNAl MAgyARoRSZÁg 
AjÁNLÁSAI

A vállalatok számára

• A korrupcióellenes programokat megfelelő részletezettséggel kell nyilvánosságra 
hozni.

• Határozottabb korrupcióellenes vezetői elköteleződés szükséges.
• A vállalatok teljes körűen hozzák nyilvánosságra hazai és külföldi leányvállalataik 

listáját, tulajdonosi hátterét, bejegyzésük és működésük helyét, legfontosabb 
pénzügyi adataikat, beleértve a külföldön fizetett adókat és hozzájárulásokat is.

• Az adatoknak könnyen kereshetőnek és mindenki számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük a magyarországi honlapon is.

A kormányzati és felügyeleti szervek, hatóságok számára

• fogadjanak el egyértelmű, átfogó és hatékony szabályokat, amelyek arra 
kötelezik a gazdasági élet szereplőit, hogy átláthatóan és a nyilvánosság által 
elszámoltathatóan működjenek.

• A közpénzt is felhasználó gazdálkodó szervezetekre nézve írják elő a nagyobb 
nyilvánosságot, beleértve a proaktív közzétételi politika alkalmazását – egyrészt  
a vállalat korrupcióellenes programjait, másrészt a közpénzből megvalósított 
beruházásokat illetően.

• Az átláthatósági követelmények betartatása érdekében a korrupció elleni 
fellépésért felelős állami, ellenőrző és felügyelő hatóságokat ruházzák fel 
megfelelő eszközökkel.

A befektetők számára

• Követeljék meg a korrupcióellenes intézkedéseket és a szervezeti átláthatóságot 
érintő nyilvánossági kritériumok meglétét, s ezeket építsék be befektetési 
döntéseikbe.

A civil szervezetek és az állampolgárok számára

• A civil szervezetek aktívabban vegyenek részt az üzleti szféra átláthatóbb, 
tisztább működésének kikényszerítésében.

• A magyar állampolgárok és a vállalatok alkalmazottai aktívan kapcsolódjanak be 
a korrupció elleni harcba, s az észlelt visszaéléseket jelentsék valamennyi 
rendelkezésre álló eszközzel és csatornán keresztül, beleértve a Transparency 
International Magyarország jogsegélyszolgálatát is.
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A KUTATÁS HÁTTERE

A nemzetközi Transparency International 2011-ben megvizsgálta a világ 105 legnagyobb, 
tőzsdén jegyzett multinacionális vállalatát a nyilvánosan hozzáférhető (például saját 
honlapjukon és/vagy az éves beszámolójukban közzétett) adataik alapján.

„A vállalati jelentéstétel átláthatósága: a világ legnagyobb vállalatainak felmérése”2 című 
tanulmányból kiderül, hogy a multinacionális cégeknek még sok tennivalójuk van az 
átláthatóság növelése érdekében. A szóban forgó 105 vállalat közel fele nem tett közzé 
információt a korrupcióellenes programjairól és a szervezeti átláthatóságáról, és az 
országonkénti beszámolás átlagos pontszáma is nagyon alacsony volt.

A Transparency International Magyarország úgy döntött, hogy – azonos módszert 
alkalmazva – 16 szektort érintően megvizsgálja az 50 legnagyobb Magyarországon 
működő vállalatot. Meggyőződésünk ugyanis, hogy egy ilyen kutatás nagyobb 
átláthatóságot teremthet az üzleti szektor számára, és utat nyithat az együttműködésnek 
a vállalatok korrupcióellenes fellépése terén. Ez a kutatás Magyarországon első 
alkalommal készült el, és egyedülálló a tekintetben, hogy a vállalatokat belső 
megfelelésük és szervezeti átláthatóságuk nyilvánossága szempontjából rangsorolja. 

A KUTATÁS INdoKlÁSA

A 2012-ben megjelent Nemzeti Integritás Tanulmány3 és a 2013-as Globális Korrupciós 
Barométer4 szerint a politikai pártok után az üzleti szektor van kitéve a legsúlyosabb 
korrupciós kockázatoknak Magyarországon. bizonyos üzleti tranzakciók – így a 
közbeszerzések, a csődeljárások és felszámolások –, valamint a hatósági engedélyek 
beszerzése magas korrupciós rizikókkal járnak.

A TI Magyarország úgy véli, a korrupció elleni küzdelem alapja az átláthatóság  
és az elszámoltathatóság, a közszférában és a magánszektorban egyaránt. A cégeknek 
különösen fontos a szerepük a korrupció terjedésének megakadályozásában. A felelős 
vállalatoknak átfogó korrupcióellenes programokat kell bevezetniük, átláthatóvá kell 
tenniük a működésüket és szervezeti felépítésüket, s elszámoltathatóvá kell válniuk  
az érdekeltek felé.

2 http://www.transparency.hu/uploads/docs/2012_TransparencyInCorporateReporting_EN.pdf
3 http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_final.pdf
4 http://www.transparency.hu/uploads/docs/gCb2013_Report_Embargo.pdf

2. A KUTATÁS HÁTTERE  
 éS MÓdSZERTANA
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A jogszabályi megfelelés és a korrupciós kockázatok szélesebb körű kezelése 
érdekében a vállalatoknak koherens szabályzatokat és rendszereket kell bevezetniük, 
amelyek alkalmasak a vesztegetés és a korrupció megakadályozására. Az, hogy egy 
cég ezeket milyen mértékben teszi nyilvánossá, jól mutatja ebbéli erőfeszítéseinek 
komolyságát és kiterjedtségét.

A nemzetközi Transparency International az üzleti szférával közösen fejlesztette ki 
azokat az eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak a vállalatoknak saját korrupció-
ellenes rendszerük kidolgozásához és értékeléséhez. A TI kutatási eszközeivel egyrészt 
ágazati és országos szinten mérhető a korrupció mértéke és kockázata az üzleti 
szektorban, másrészt vállalati szinten vizsgálható a korrupcióellenes szabályoknak 
történő megfelelés, az irántuk való elkötelezettség.

MÓdSZERTAN

A projekt fő célja az, hogy rangsorolja Magyarország legnagyobb vállalatait azon 
közzétételi gyakorlataik alapján, amelyek a korrupcióellenes programjaikról, a leány-
vállalataikról és az országos szintű működésükről történő beszámolással kapcsolatosak. 
A kutatáshoz szükséges adatokat a vállalati honlapokról és a rajtuk szereplő linkekről 
(pénzügyi jelentések, éves beszámolók, fenntarthatósági jelentések, szervezeti ábrák  
és így tovább) gyűjtöttük, majd a kutatásban résztvevő vállalatok lehetőséget kaptak, 
hogy az információkat ellenőrizzék.

Noha az átláthatóság nem feltétlenül azonos a jó teljesítménnyel, a Transparency 
International Magyarország úgy véli, a nyilvánosságra hozatal jelzi a vállalat korrupció-
ellenes elkötelezettségét és növeli felelősségvállalási hajlandóságot, ami aztán idővel 
pozitív hatással lesz a cég eredményére is. Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy 
az általunk vizsgált szereplők az adott ágazat vezető vállalakozásai, így nem mindegy, 
milyen példát mutatnak a többieknek.

A korrupcióellenes programokról való beszámolókból kiderül, hogy a vállalat 
rendelkezik-e alapvető korrupcióellenes intézkedésekkel, illetve e területen milyen 
mértékű az elkötelezettsége. A szervezeti átláthatósággal kapcsolatos vizsgálat felméri  
a szervezeti struktúrát, valamint a vállalatcsoporton belüli pénzmozgások átláthatóságát. 
Az országos szintű közzététel által a helyi polgárok és civil szervezetek betekinthetnek  
a multinacionális vállalatok működésébe, láthatják a fizetett adók és hozzájárulások 
mértékét, s ezáltal azt is, hogy a cég mennyiben járul hozzá az adott ország gazdasági 
növekedéséhez.
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ÁlTAlÁNoS KUTATÁSI MEgKöZElíTéS

A TI Magyarország 16 ágazat legnagyobb, Magyarországon bejegyzett vállalatainak  
a nyilvános beszámolási gyakorlatát vizsgálta három szempont – a korrupcióellenes 
programok nyilvánosságra hozatala, a leányvállalatok tevékenysége és a nemzetközi 
működés – szerint. Ezen cégeket a 2012-ben kiadott figyelő ToP200-as lista alapján 
választottuk ki, amely rangsor a társaságok 2011-es nettó árbevétele alapján állt össze. 
A bankok és a biztosítótársaságok kiválasztása a Pénzügyi Szervezetek Állami 
felügyelete által 2012-ben kiadott lista alapján történt; előbbieknél a mérlegfőösszeg, 
utóbbiaknál pedig az adózott eredmény volt a rangsorolás szempontja. Mind a 16 
szektort külön-külön vizsgáltuk, ám az elemzést 11 összevont ágazatra végeztük el. 
Mivel az egyik kérdéskör, a korrupcióellenes programok nyilvánossága tekintetében  
az egyes összevont kategóriákon belül is nagy volt az eltérés, ezért ezt kibontva, mind  
a 16 ágazatra is bemutatjuk.

A kutatási folyamat során a Transparency International Magyarország többször 
egyeztetett az érintett vállalatok képviselőivel. Noha az adatgyűjtés bárki számára 
nyilvánosan hozzáférhető adatokon alapult, fontosnak tartottuk, hogy az általános 
tájékoztatáson túl a cégekkel részletesen megismertessük a módszertant, majd  
az előzetes adatgyűjtés eredményéről tájékoztassuk az érintetteket, visszajelzésüket 
kérve az adatok helyességét illetően. Úgy gondoljuk, a cégekkel történő együttműködés 
elősegíti megállapításaink és ajánlásaink megértését, és hatékonyan csökkentheti  
a lemaradásokat. A TI Magyarország a továbbiakban is nyitott a kutatás eredményeinek 
nyomon követésére, illetve az egyéni céges konzultációra a jelentéstétel 
átláthatóságának javítása érdekében.

AdATgyűJTéS éS ElEMZéS

A kutatáshoz kizárólag a vállalatok magyarországi honlapján, vagy az onnan közvetlenül 
kiinduló hivatkozásokon nyilvánosan elérhető információkat és dokumentumokat 
használtuk fel. Az adatgyűjtéshez használt kérdőívet – felderítendő a vállalati 
jelentéstétel átláthatóságát – az alábbi három kérdéskör mentén strukturáltuk:

• beszámolás a korrupcióellenes programokról. Az ebben a részben szereplő 
13 kérdés a nemzetközi Transparency International és az ENSZ globális 
Megállapodás által kiadott „beszámolási útmutató a korrupció elleni fellépésről 
szóló 10. alapelvhez” című kiadványon5 alapszik. Ez a gyakorlati útmutató pedig 
a nemzetközi Transparency International „Vesztegetés elleni üzleti alapelvek” 
című kiadványa6 alapján készült, amely világos útmutatásokat nyújt arról, hogy 
a vállalatok korrupcióellenes programjaik mely részeit hozzák nyilvánosságra. 

• Szervezeti átláthatóság. E vonatkozásban 4-4 kérdést tettünk fel a cég teljesen 
konszolidált leányvállalatairól, illetve egyéb társult vállalkozásairól.

5 http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNgC_AntiCorruptionReporting.pdf
6 http://www.transparency.org/whatwedo/pub/business_principles_for_countering_bribery
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• országonkénti beszámolás. Ide 5 kérdés tartozott az országos szintre lebontott 
pénzügyi adatokra vonatkozóan – minden egyes országra, amelyben az adott 
leányvállalat működik.

A kutatás során nem vizsgáltuk a közzétett információk valódiságát és teljességét, s nem 
véleményeztük a közzétett információk és gyakorlatok megfelelőségét. Az előzetes 
adatokat az elemzést megelőzően ellenőriztük.

PoNToZÁSI RENdSZER
A válaszokat 0-val vagy 1-gyel pontoztuk, ahol az „1” a legjobb pontszám. bizonyos 
kérdé sek re fél pontot is adtunk. A kutatás mindhárom részterületére vonatkozóan 
kiszámol tuk az elért pontszámot. Mivel az elvi maximum eltérő a három kérdéskörnél, az 
ered ményt szá za lékban fejeztük ki. „A korrupcióellenes programok nyilvánossága” című 
kér dés kör pél dául 13 kérdést összesít, amelyekre maximum 1-1 pont adható, vagyis 
össze sen 13 pont sze rezhető. E tökéletes eredményt a beszámolóban 100 százalékként 
jelöltük. Az 50 szá za lékos eredmény azt jelenti, hogy a vállalat erre a kérdéskörre 
összesen 6,5 pontot ka pott. Az összesített rangsort az első két kérdéskör ered mé-
nyeinek átlagolásával kaptuk, át szá mít va egy 10-es skálára, ahol a „0” a legrosszabb,  
a „10” pedig a legjobb pontszám. Tekin tettel arra, hogy a magyarországi kutatás 
szereplőinek nagy részénél az orszá gon kénti be számolás nem értelmezhető, mert nincs 
külföldi működésük, az összesített index ben e harmadik kérdéskör eredményeit nem 
szerepeltettük. Amely vállalatoknál ez a szem pont is releváns volt, ott ezt az összesítést 
elvégeztük, az eredményt pedig önállóan, elkülönítve elemeztük.

AZ AdAToK EllENőRZéSE, VISSZAJElZéS  
A VÁllAlAToKTÓl

Az adatgyűjtés 2013-ban zajlott, s áprilistól július közepéig tartott. Májusban  
a TI Magyar ország módszertani workshopot szervezett, amelyre meghívta a kutatásban 
érintett vállalatokat; itt 16 cég képviseletében jelentek meg érdeklődők, akik a hivatalos, 
előzetes tájékoztatón túl betekintetést kaptak a kutatás módszertanába, az értékelés 
szempontrendszerébe, a nemzetközi felmérés eredményeibe. Az információgyűjtést 
követően a kapott adatokat július közepén elküldtük az érintett cégeknek, amelyeknek 
augusztus 12-éig volt lehetőségük arra, hogy ellenőrizzék és véleményezzék azok 
teljességét és pontosságát. Az 50 vállalatból 25 jelzett vissza és kért módosítást.  
A korrekciós igényeket alaposan megvizsgáltuk, szükség esetén további információkat, 
alátámasztó adatokat vagy dokumentációt kértünk és kaptunk a vállalatoktól. Ennek 
eredményeképpen több esetben módosultak a kapott pontszámok, illetve kiigazítottuk  
az adatok forrásait. Az adatbázist 2013. augusztus 21-én véglegesítettük. 

A Transparency International Magyarország nagyra értékeli a vállalatok részvételét 
ebben a folyamatban, mert ezzel hozzájárultak az alkalmazott módszertan 
finomításához, és ahhoz, hogy a felhasznált adatok jobb minőségűek legyenek.
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Az összesített rangsort az első két kérdéskör, azaz az antikorrupciós programok 
átláthatóságáról és a szervezeti transzparenciáról szóló kérdéscsoportok összesített 
eredményeinek átlagolásával kaptuk, miután azokat átszámítottuk egy 0-tól 10-ig terjedő 
skálára, ahol a „0” a legrosszabb, a „10” pedig a legjobb indexpontszám. (A harmadik, 
országonkénti jelentéstételhez kapcsolódó vizsgálat eredményeit az 5. fejezetben 
tárgyaljuk.)

A vizsgált 50 cég7 átlagosan 5,5-ös indexpontszámot ért el az összesített rangsorban, 
vagyis a legnagyobb magyarországi vállalatok a jelentéstételi átláthatóság 
vonatkozásában közepesre vizsgáztak. Közülük 4 társaság kiemelkedik csaknem 
maximális pontszámmal, de 4 olyan is akad, amelyik 0 indexpontot ért el.

7  A kutatásban szerepelnek olyan vállalatok, amelyek a Transparency International Magyarország Alapítvány Vállalati Támogatói 
fórumának tagjai: Telenor Magyarország Zrt., Allianz Hungária Zrt., british American Tobacco Magyarország Kft., E.oN földgáz 
Trade földgázkereskedő Zrt. és E.oN Hungária Energetikai Zrt. 

3. öSSZESíTETT RANgSoR



1. diagram
A vállalati jelentéstétel átláthatósága

összesített rangsor a korrupcióellenes programok és a szervezeti átláthatóság alapján

öP = összpontszám
KP = Korrupcióellenes programok
SZÁ = Szervezeti Átláthatóság

Magyar Telekom Távközlési nyrt. 9,8 96% 100% Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 5,2 54% 50%

Mol nyrt. 9,8 96% 100% Aegon Magyarország általános Biztosító zrt. 5,0 0% 100%

Telenor Magyarország zrt. 9,8 96% 100% Audi Hungária Motor Kft. 5,0 50% 50%

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. 9,8 96% 100% erste Bank hungary zrt. 5,0 0% 100%

Allianz hungária zrt. 9,6 92% 100% Jabil Circuit Magyaro. Szerződéses Gyártó Kft. 5,0 0% 100%

Tigáz zrt. 9,4 88% 100% Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. 5,0 0% 100%

British American Tobacco Magyarország Kft. 9,2 85% 100% Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. 5,0 0% 100%

Continental cégcsoport (Magyarország) 9,2 85% 100% GE Hungary Kft. 4,5 77% 13%

Sanofi-Aventis Zrt. 9,0 81% 100% E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. 3,8 27% 50%

Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. 9,0 81% 100% gDF suez energia Magyarország zrt. 3,8 27% 50%

Nokia Komárom Kft. 8,8 77% 100% BorsodChem Zrt. 3,3 65% 0%

Philip Morris Magyarország Kft. 8,3 65% 100% ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. 3,0 23% 38%

Flextronics International Kft. 8,1 62% 100% Auchan Magyarország Kft. 2,7 54% 0%

hungaropharma gyógyszerkereskedelmi zrt. 7,9 58% 100% egis gyógyszergyártó nyrt. 2,5 0% 50%

MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 7,9 58% 100% Fővárosi Gázművek Zrt. (Főgáz) 2,5 0% 50%

Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. 7,5 50% 100% Panrusgáz gázkereskedelmi zrt. 2,5 0% 50%

Bosch csoport 7,1 42% 100% Philips Magyarország Kft. 2,5 0% 50%

Teva Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. 7,0 65% 75% samsung electronics Magyar zrt. 2,5 50% 0%

K&H Bank Zrt. 6,9 38% 100% Tesco-Global Áruházak Zrt. 2,2 19% 25%

richter gedeon vegyészeti gyár nyrt. 6,9 50% 88% e.on hungária energetikai zrt. 1,6 8% 25%

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 6,7 85% 50% Lear Corporation Hung. Autóipari Gyártó Kft. 0,6 0% 13%

Vodafone Magyarország Zrt. 6,3 77% 50% Magyar suzuki zrt. 0,0 0% 0%

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (Elmű) 6,0 69% 50% PCE Paragon Solutions Kft. 0,0 0% 0%

OMV Hungária Ásványolaj Kft. 5,6 62% 50% Phoenix Pharma gyógyszerkereskedelmi zrt. 0,0 0% 0%

oTP Bank nyrt. 5,6 62% 50% Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. 0,0 0% 0%

 ÖP KP szá ÖP KP szá
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A korrupcióellenes programokra vonatkozó jelentéstétel megmutatja, hogy egy vállalat 
rendelkezik-e alapvető korrupciómegelőző intézkedésekkel, szabályokkal,  
továbbá jellemzi a vállalat és a vezetőség korrupcióval szembeni elkötelezettségét, illetve 
a korrupciós kockázatokkal kapcsolatos tudatosságát.

Az ebben a témakörben szereplő 13 kérdés a nemzetközi Transparency International és 
az ENSZ globális Megállapodás által kiadott „beszámolási útmutató a korrupció elleni 
fellépésről szóló 10. alapelvhez” című kiadványon8 alapszik. fenti beszámolási útmutató 
pedig a nemzetközi Transparency International „Vesztegetés elleni üzleti alapelvek” című 
kiadványa9 alapján készült, amely világos útmutatásokat nyújt arról, hogy a vállalatok 
korrupcióellenes programjaik mely részeit hozzák nyilvánosságra.

A válaszokra 0 vagy 1 pontot adtunk, ahol az „1” a legjobb pontszám. bizonyos kérdések 
esetében fél pontot is lehetett szerezni. Az összesen elérhető pontszám 13 volt.  
Az eredményt százalékban fejeztük ki, ahol a 13 pontos válaszadási eredmény 100 
százalékot jelentett, a 0 pontos pedig 0 százalékot.

A korrupcióellenes programok nyilvánosságra hozatala nem feltétlenül egyenlő az üzleti 
etikai normáknak való tényleges megfeleléssel, az antikorrupciós intézkedések 
működőképességével és hatékonyságával, a tiszta üzleti magatartással kapcsolatos 
elvek következetes, vállalatcsoport- és partnerszintű betartásával. Az átlátható 
jelentéstételnek mégis nagy a jelentősége abban, hogy a vállalatok a gyakorlatban is 
etikusan működjenek. érdemes szem előtt tartani az alábbiakat is:

• jogi és reputációs kockázatai lehetnek annak, ha a vállalatról kiderül, hogy 
valótlant állított magáról a nyilvánosság előtt.

• Nő az elszámoltathatóság az állampolgárok és az üzleti partnerek felé.
• A nyilvánosság előtti elkötelezettség erősíti a vállalat hírnevét és hosszabb távon 

versenyelőnnyel jár.

8 http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNgC_AntiCorruptionReporting.pdf
9 http://www.transparency.org/whatwedo/pub/business_principles_for_countering_bribery

4. KoRRUPCIÓEllENES PRogRAMoK 
NyILvÁNoSSÁGA
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• A kutatás során számos vállalat működött együtt velünk az adatok 
helyességének ellenőrzésében.

• Sokan jeleztek vissza azzal kapcsolatban, hogy van etikai kódexük, de azt 
nem hozzák nyilvánosságra, mert nem gondolják, hogy ennek jelentősége 
lenne.

• Számos esetben a korrupcióellenes programok meglétét személyes 
megtekintés kezdeményezésével kívánták bizonyítani. Ilyenkor 
hangsúlyozottan felhívtuk a figyelmet arra, hogy e kutatás egyedül  
a meglévő programok nyilvánosságra hozatalát vizsgálja, s nem célja azok 
helyességének, működőképességének ellenőrzése. 

• gyakran találkoztunk olyan érvekkel, hogy a cég nem látja szükségesnek 
a kérdéses információkat a magyar honlapon nyilvánosságra hozni, mivel  
a nemzetközi anyavállalat belső megfelelési előírásait követi, és az ezekre 
vonatkozó információk megtalálhatóak az anyacég honlapján. Amennyiben 
ezekre az információkra utalás történt a magyar weboldalon, azaz például egy 
hivatkozás a cég globális etikai kódexére mutatott, akkor ezt figyelembe vettük 
az elemzésnél. 

• Néhány visszajelzés szerint a vállalat, mivel megfelel valamennyi törvény által 
előírt közzétételi követelménynek, nem látja indokoltnak, hogy ezeket a belső 
intézkedéseket a honlapján is publikálja.

• olyan visszajelzést is kaptunk, hogy a cég azért nem tartja szükségnek 
az állampolgárok számára közzétenni ezeket az intézkedéseket, mert főleg 
üzleti partnerei vannak, így a teljes nyilvánosságot nem látja indokoltnak. 

• Kevés kivételtől eltekintve, a honlapok többsége értékesítés-orientált, 
s a korrupcióellenes programokról, belső megfelelésről korlátozott számú,  
nehezen kereshető információt tartalmaz.

AZ ADATGyűJTéS éS A VÁLLALATOKKAL TÖrTéNő EGyEZTETéS SOrÁN 
SZErZETT TAPASZTALATAINK
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a) Vállalati eredmények

A vállalatok átlagosan 45 százalékot értek el a korrupcióellenes programjaik 
nyilvánosságra hozatalát illetően. Ez az arány nagyságrendileg megegyezik a 2009. évi 
első hasonló nemzetközi kutatás eredményével, amely azonban a 2011-es vizsgálat 
során 69 százalékra javult. 

A legjobban teljesítő vállalatok a Mol, a Telenor, a Magyar Telekom és a Tiszai Vegyi 
Kombinát voltak, valamennyien 96 százalékkal. Közel ilyen jól, 92 százalékkal szerepelt 
még az Allianz Hungária. összesen 29 cég ért el legalább 50 százalékot, ugyanakkor  
14 társaság 0 százalékkal végzett a korrupcióellenes programok nyilvánossága terén. 
Utóbbiak a következők: Audi, Egis, Erste bank, fővárosi gázművek, Jabil Circuit,  
lear Corporation, lidl, Magyar Suzuki, Panrusgáz, PCE Paragon Solutions, Philips, 
Phoenix Pharma, Porsche Hungária, Spar.

2. diagram
Korrupcióellenes programok nyilvánossága – vállalati eredmények

Audi, Egis, Erste, főgáz, Jabil Circuit, lear, lidl, Magyar Suzuki, Panrusgáz, PCE Paragon, Philips, Phoenix Pharma, Porsche Hungária, Spar 0%

Magyar Telekom, Mol, Telenor, TvK 96%

Allianz 92%

Tigáz 88%

bAT, Continental, generali-Providencia 85%

Sanofi-Aventis, Shell 81%

GE, Nokia, vodafone 77%

Elmű 69%

borsodChem, Philip Morris, Teva 65%

flextronics, oMV, oTP 62%

Hungaropharma, MVM 58%

Auchan, Electrolux 54%

Aegon biztosító, Michelin, Richter, Samsung 50%

Bosch csoport 42%

K&H 38%

E.oN földgáz Trade, gdf Suez 27%

ISD Dunaferr 23%

Tesco 19%

E.oN Hungária 8%
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A legmagasabb összesített pontszámot azok a kérdések kapták, amelyek a releváns 
törvényeknek történő elkötelezettségre, a korrupcióellenes programok és az etikai 
kódexek munkavállalókra történő érvényességére, valamint az ajándékozásról szóló 
irányelvekre kérdeztek rá. Megfigyelhető, hogy az első két terület a nemzetközi 
kutatásban is az élen szerepelt, ugyanakkor annak a nagyon fontos kérdésnek, miszerint 
a vállalat vezetősége kinyilvánítja-e korrupció elleni elkötelezettségét, csupán  
a nemzetközi felmérésben jutott előkelő hely. Jelen kutatásban ez a kérdés az utolsó 
helyen végzett: 50 vállalatból csupán 9-nél volt kifejezett vezetői állásfoglalás a korrupció 
ellen, 4 cég esetében pedig enyhébb formájú  
– tisztességes üzleti magatartásra vonatkozó, vagy ehhez hasonló mértékű – vezetői 
elköteleződést tapasztaltunk. gyakran gondolják, hogy ha a multinacionális cégnél  
az anyavállalat vezetője személyes nyilatkozatot tesz, akkor ugyanezt a magyarországi 
főnöknek a helyi piacon nem kell megtennie. Pedig kiemelkedő fontosságú lenne, hogy  
a vállalat első számú vezetői valamennyi országban személyes elkötelezettséget 
mutassanak az integritás és a korrupcióellenes fellépés terén. A példamutatás ugyanis  
a leghatékonyabb eszköz arra, hogy az intézkedések és vállalások a gyakorlatban is 
megvalósuljanak és működőképesek legyenek.

A korrupcióellenes intézkedések, szabályozások rendszeres nyomon követése és 
felülvizsgálata, az etikai kódexben foglaltak valamennyi szerződő félre, alvállalkozóra  
és szállítóra történő kiterjesztése, illetve a korrupcióellenes tréningprogramokról történő 
beszámolás szintén komoly fejlődési lehetőségeket rejt. Jellemző, hogy a magatartási 
(etikai) kódex érvényes azokra, akik képviselik a vállalatot, ugyanakkor például  
a szállítókra kevésbé. Szintén tipikus, hogy a visszajelzések alapján egyes vállalatok 
szerveznek ugyan tréningprogramot a munkavállalóknak – jellemzően e-oktatás 
formájában –, de ennek ritkán van nyoma az etikai kódexben, vagy más helyütt  
a honlapon.
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3. diagram
Korrupcióellenes programok nyilvánossága – kérdések erősorrendje
A vizsgált területeket a szerint rendeztük sorba, hogy 1 pontos – azaz a legkedvezőbb helyzetet tükröző – eredményt hány 
cég ért el; az eredeti kérdések (sorszámukat zárójelben tüntettük fel) a Mellékletben olvashatók.

Releváns törvényeknek való nyilvános elkötelezettség (2.)

Korrupcióellenes eszközök érvényessége a munkavállalókra (4.)

Irányelvek ajándékozásról, vendégül látásról, utazási költségekről (8.)

Kiépített csatornák az irányelvek megszegésének bejelentésére (11.)

Visszaélésekről szóló bejelentést követő megtorlás tiltása (10.)

Irányelv a politikai hozzájárulások tilalmáról, nyilvánosságáról (13.)

A vállalat korrupció elleni elkötelezettségének kinyilvánítása (1.)

Irányelv és kódex kiterjesztése minden képviselőre és közvetítőre (5.)

Irányelv az ügymenetkönnyítő juttatások kifejezett tiltásáról (9.)

Korrupcióellenes tréningprogramok az alkalmazottaknak (7.)

Irányelvek kiterjesztése szerződőkre, alvállalkozókra és szállítókra (6.)

Korrupcióellenes lépések nyomon követése és felülvizsgálata (12.)

A cégvezetés korrupció elleni elkötelezettségének kinyilvánítása (3.)

18131

18131

19130

21227

2525

2624

191120

28220

27617

33116

31514

3614

3749

1 PoNT 0,5 PoNT 0 PoNT
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b) Ágazati elemzés

A kutatásban érintett vállalatok összesen 16 ágazatból érkeztek, néhány szektort 
azonban együtt értékeltünk. Az autóiparon belül összevontuk az autók és az alkatrészek 
gyártását; a gyógyszeriparon belül a gyártást és a forgalmazást; az ipari termelésnél a 
technológiai és a diverzifikált gyártókat; a pénzügyi szolgáltatók mezőnyéből a bankokat 
és a biztosítókat; valamint együtt értékeltük a gáz- és az olajipar képviselőit. így az egyes 
csoportokba zömmel öt-hat cég került; a dohányipar és a vegyipar két szereplővel,  
az elektronika és a telekommunikáció hárommal képviseltette magát az elemzésben. 

A legjobban, 90 százalékos átlageredménnyel a telekommunikációs szektor vállalatai 
teljesítettek, ezeket a vegyipar cégei követték, 81 százalékos átlaggal. leggyengébben  
a kiskereskedelmi szektor szerepelt, átlagosan 18 százalékkal, illetve az összevont 
autóipar, 22 százalékkal. Míg a kiskereskedelem négy vállalat közül csak kettő szerepelt 
0 százalékkal, addig az autóiparon belül ez az autógyártók valamennyi képviselőjéről 
elmondható volt.

4. diagram
Korrupcióellenes programok nyilvánossága – összevont ágazati elemzés

Telekommunikáció 90%

vegyipar 81%

Dohányipar 75%

gáz- és olajipar 59%

Pénzügyi szolgáltatás 54%

Elektronika 42%

Gyógyszeripar 42%

Ipari termelés 37%

Közművek 32%

Autóipar 22%

Kiskereskedelem 18%
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Tekintettel arra, hogy az összevont kategóriákon belül jelentős eltérés mutatkozott,  
a korrupció ellenes programok nyilvánossága tekintetében elkészítettük az elemzést 
külön-külön is, amely így jobban árnyalja az egyes szektorok eredményét.

4a. diagram
Korrupcióellenes programok nyilvánossága – kibontott ágazati elemzés

Telekommunikáció 90%

vegyipar 81%

olajipar 79%

biztosítók 76%

Dohányipar 75%

diverzifikált gyártás 46%

főátlag 45%

Autóalkatrész-gyártás 45%

Gyógyszergyártás 45%

Elektronika 42%

Gyógyszerforgalmazás 41%

Gázipar 38%

Bankok 33%

Közművek 32%

Ipari termelés, technológia 30%

Kiskereskedelem 18%

Autógyártás 0%
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Számottevő különbség látható például az autóiparon belül: míg az autóalkatrész-gyártók 
átlagosan 45 százalékot, addig az autógyártók 0 százalékot értek el. Az olaj- és gáz-
iparon belül az olajipariak 79 százalékkal dicsekedhettek, a gázipariak viszont csupán  
38 százalékot tudtak felmutatni. A pénzügyi szolgáltatóknál pedig a biztosítók 
lényegesen jobban teljesítettek a bankoknál: előbbieknél 76 százalék, utóbbiaknál  
33 százalék lett az átlag.



5. szervezeTI 
 áTláThATóság



5. szervezeTI 
 áTláThATóság 100%

LEGJOBBAN TELJESíTőK:
 11 VÁLLALAT A 38-BóL

53%
áTlAg

0%
LEGrOSSZABBuL 

TELJESíTőK:
7 VÁLLALAT A 38-BóL
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Az átlátható szervezeti struktúra növeli az elszámoltathatóságot, a cégcsoporton belüli 
pénzügyi műveletek megmutatásával pedig mérsékli a pénzügyi visszaélések 
kockázatát. A legtöbb nagyvállalat leányvállalatokon, kapcsolt és társult vállalkozásokon 
keresztül működik, a multiknak a világ számos országában van érdekeltségük.  
A csoporton belüli pénzmozgások csak akkor tárhatóak fel, ha a tagokról minél 
részletesebb információval rendelkezünk.

Két kérdéskört vizsgáltunk. Egyrészt a szervezeti átláthatóságot, amelynél elvárás,  
hogy teljes körűen sorolják fel a vállalatcsoport tagjait, mutassák meg ezekben  
a cégekben az anyavállalat részesedésének mértékét, illetve rögzítsék a bejegyzés  
és működés helyét. Másrészt az országok szerinti jelentéstételt vettük górcső alá; azt, 
hogy amelyik vállalatoknál ez releváns, kiderül-e országonként a működésből származó 
árbevétel, a beruházások mértéke, a fizetett adók és hozzájárulások, az adózás előtti 
eredmény. 

SZERVEZETI ÁTlÁTHATÓSÁg

A szervezeti átláthatóságnál 8 pontot, azaz 100 százalékot kapott az a vállalat, amelyik 
konszolidált és nem konszolidált leányvállalatai vonatkozásában is nyilvánosságra hozta 
valamennyi fent említett kérdésre a választ. Azon cégeknél, amelyeknek csak 
konszolidált, vagy csak nem konszolidált leányvállalati voltak, s azokra vonatkozóan 
közzétették a fenti információkat, a maximális 4 pont számított 100 százalékos 
eredménynek10. A vizsgált körből 38 szereplőnél volt ez a kérdéskör alkalmazható; 
a fennmaradó 12 cég nem rendelkezett semmilyen érdekeltséggel. Ez utóbbiak nem 
szerepelnek a szervezeti átláthatóságot önállóan vizsgáló elemzésben, ugyanakkor az 
összesített rangsorba bekerültek – az összehasonlíthatóság érdekében 100 százalékos 
mutatóval.

10  Ebben az esetben N/A-val, azaz „nem alkalmazható” jelöléssel láttuk el a másik négy, nem releváns kérdést.

5. SZERVEZETI ÁTlÁTHATÓSÁg  
éS oRSZÁgoK SZERINTI 
JElENTéSTéTEl
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a) Vállalati eredmények

A vizsgált 38 cégre vetítve a szervezeti átláthatóság átlagosan 53 százalékot kapott.  
E mezőnyben 11 vállalat ért el maximális pontszámot, 7 pedig 0 százalékot, mert  
a honlapjukon egyáltalán nem közöltek adatokat a leányvállalataikról. Jó néhány esetben 
a vállalatok eleve nem érhettek el 50 százaléknál (azaz 4 pontnál) többet, mert  
a szervezeti ábrán szerepeltették ugyan a leányvállalatokat, sőt még a részesedés 
arányát is feltüntették, ugyanakkor azt már nem, hogy hol működnek ezek a cégek és hol 
jegyezték be azokat. A nemzetközi kutatás eredménye e téren átlagosan 72 százalék 
volt a vizsgált 105 vállalat körében.

100% Allianz, bosch, Erste, Hungaropharma, K&H, Magyar Telekom, Michelin, Mol, MVM, Tigáz, TVK

88% Richter

75% Teva

50% Aegon, E.oN földgáz Trade, Egis, Electrolux

Elmű, főgáz, gdf Suez, generali-Providencia,

oMV, oTP, Panrusgáz, Philips, Vodafone

38% ISD Dunaferr

25% E.oN Hungária, Tesco

13% GE, Lear

0% Auchan, borsodChem, Magyar Suzuki, PCE Paragon, Phoenix Pharma,

Samsung, Spar

5. diagram
Szervezeti átláthatóság – vállalati eredmények
Ebben az elemzésben nem szerepel az a 12 cég, amelynek nincs leányvállalata

• A cégek jelentős része hivatkozott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
által működtetett elektronikus beszámolóra – mint az információk hiteles forrására.

• A számviteli törvény alapján a cégeknek kötelező megküldeni bizonyos 
jelen té seket a Céginformációs Szolgálat részére; ezzel a publikusság  
követel mé nye ugyan teljesül, az „aktív” információ-közzététel azonban nem.  
A hon lapo kon gyakran alapvető információk hiányoznak az adott vállalathoz 
tartozó leánycégekről.

• legtöbbször könnyebb volt megtalálni a gazdasági jelentéseket 
(például az éves beszámolót) a saját honlapon, mint az etikai kódexet vagy  
a cég korrupcióellenes programját. Ez a potenciális befektetők szemszögéből 
tükrözheti a vállalat értékeinek fontossági sorrendjét.

A VÁLLALATOK réSZérőL FELMErüLT éSZrEVéTELEK, KIFOGÁSOK
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b) Ágazati elemzés

A telekommunikációs cégek és a pénzügyi szolgáltatók érték el a legmagasabb 
pontszámot, átlagosan 6-ot (azaz 75 százalékot). A másik oldalon a kiskereskedelem 
képviselőit találjuk, átlagosan 0,7 ponttal, majd az elektronikai cégek következnek,  
2 ponttal. Az összesítés értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy a dohányipari 
társaságok egyáltalán nem szerepelnek benne, mert e cégeknek nincsenek 
leányvállalataik.

6. diagram
Szervezeti átláthatóság – ágazati elemzés

Telekommunikáció 75%

Pénzügyi szolgáltatás 75%

gáz- és olajipar 70%

Gyógyszeripar 63%

Közművek 55%

vegyipar 50%

Ipari termelés 40%

Autóipar 38%

Elektronika 25%

Kiskereskedelem 9%
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oRSZÁgoK SZERINTI JElENTéSTéTEl

Elsősorban a nemzetközi kutatatásnak volt lényeges eleme az országok szerinti 
jelentéstétel, tekintettel arra, hogy mind a 105 vizsgált vállalat multinacionális volt, 
kiterjedt nemzetközi működéssel. Az itteni felmérés is kitért azonban erre a területre, 
mert úgy gondoljuk, hogy a Magyarországról külföldön működtetett leányvállalatokra 
ugyanazok a szempontok érvényesek, mint a nagy nemzetközi cégekre. Komoly 
jelentősége van annak, hogy egy vállalat átlátható módon nyilvánosságra hozza-e, 
mekkora árbevételt és nyereséget generál egy adott országban, s milyen mértékű adót 
vagy más közösségi hozzájárulást fizet. Ebből ugyanis következtetni lehet arra, hogy  
az ország kormányával van-e valamilyen beruházásösztönző vagy más hasonló 
megállapodása, s milyen közpénzeket is érintő egyezségeket kötött.

Ennél a résznél 5 pénzügyi jellegű kérdésre kerestük a választ, méghozzá valamennyi 
országra nézve, ahol az adott cégnek leányvállalatai működtek (leszámítva 
Magyarországot). Amennyiben a nyilvánosságra hozott adatokból valamennyi kérdésre 
és országra kiderült a válasz, akkor 100 százalékosra értékeltük a teljesítményt.  
Ez esetben a cég az egyes kérdésekre 1 pontot kapott, s az összesített pontszámot 
elosztottuk a maximálisan kaphatóval (vagyis az érintett országok számának 
ötszörösével). Ha a vállalat a keresett információt nem országonkénti bontásban,  
hanem külföldön bejegyzett leányvállalatonként hozta nyilvánosságra, akkor ezekre  
a kérdésekre 0,5 pontot kapott. Amennyiben nem közölt nyilvános adatot valamely 
kérdés tekintetében, akkor azért nem járt pont.

A jelenlegi kutatásban összesen 9 vállalatra nézve volt releváns ez a kérdéskör,  
s közülük csupán a Magyar Telekom ért el maximális pontszámot, míg az Allianz 
Hungária, a Teva és az Egis 0 százalékot kaptak. Az MVM, a Mol, az oTP bank,  
a TVK és a Richter csak részben – főleg az árbevételre és a beruházásokra 
vonatkozóan – informáltak az országonkénti működésről, vagy csupán néhány országot 
érintően publikáltak adatokat.”

7. diagram
országonkénti jelentéstétel

Magyar Telekom 100%

oTP 60%

MvM 40%

Mol 38%

TvK 20%

Richter 10%

Allianz, Egis, Teva  0%
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6. A KUTATÁS MAgyARoRSZÁgI 
SAjÁToSSÁGAI

8. diagram
Anyacégek régiós megoszlása
A feltüntetett értékek az érintett cégek számát jelentik

Jelen kutatás alapvetően a nemzetközi vizsgálat módszertanán alapszik, mégis  
számos tekintetben eltér attól. Az egyik fontos különbség, hogy a nemzetközi kutatás  
a multinacionális vállalatokra fókuszált, amelyek különböző országokban vannak 
bejegyezve, míg mi kizárólag hazai bejegyzésű cégekkel foglalkoztunk. Köztük akadt 
olyan, amelyik egy multi hazai leányvállalataként működik, de olyan is, amelyiknek  
a központja itt van. Mintánk egyaránt tartalmazott zártkörű cégeket és olyanokat, 
amelyeknek a részvényei a tőzsdén forognak, szemben a nemzetközi kutatással, ahol 
kizárólag tőzsdén jegyzett társaságok szerepeltek. Mi a többi szektor cégeivel együtt 
elemeztük a bankokat és pénzügyi szolgáltatókat, míg a nemzetközi vizsgálatban ezekről 
külön elemzés készült. Úgy véljük, a választott minta hitelt érdemlően mutatja be  
a Magyarországon működő legnagyobb vállalatok eredményeit a jelentéstétel 
nyilvánosságára vonatkozóan 2013-ban.

Tekintettel az eltérésekre, megvizsgáltuk, hogy bizonyos jellemzők mutatnak-e 
kapcsolatot a vállalatok eredményeivel.

ANyACégEK RégIÓS MEgoSZlÁSA

Magyarország

Európai Unió

USA, Egyesült Királyság

Ázsia

9

6

28

7
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A vizsgált 50 cég anyavállalatainak zöme az Európai Unió tagállamaiból került ki, a többi 
régióból (országból) hozzávetőlegesen egyforma számú mintát kaptunk. Az eredmény 
azt mutatta, hogy az összesített rangsorban a magyarországi tulajdonosi hátterű 
társaságok kapták átlagosan a leg  magasabb indexpontokat, második helyen pedig az 
uniósok szerepeltek. leginkább az ázsiai hátterű (dél-koreai, japán, kínai, izraeli, illetve 
– a részben ázsiai – oroszországi anyacégű) vállalatok maradtak le az összesített 
mezőnyben, átlagosan 3,1 ponttal a 0-tól 10-ig terjedő skálán.

A VÁllAlAT EgyÜTTMűKödéSI HAJlANdÓSÁgA

9. diagram
Az összesített indexpontszám átlaga az anyacég régiós megoszlása szerint
Pontszámok 10 fokú skálán

Magyarország

Európai Unió

USA, Egyesült Királyság

Ázsia

7,2

5,7

5,0

3,1

10. diagram
A korrupcióellenes programok nyilvánossága kérdéskörben elért átlagpontszám  
a kapott válaszlevelek tükrében
Pontszámok 10 fokú skálán

Küldött válaszlevelet (25 cég)

Nem küldött válaszlevelet (25 cég)

8,0

3,8

11. diagram
Az összesített indexpontszám átlaga a kapott válaszlevelek tükrében
Pontszámok 10 fokú skálán

Küldött válaszlevelet (25 cég)

Nem küldött válaszlevelet (25 cég)

6,6

4,4
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Jelen kutatás során a vállalatok együttműködési hajlandóságát abban mértük,  
hogy közülük hányan küldtek válaszlevelet – vagy reagáltak bármilyen formában –  
arra a megkeresésünkre, amelyben a cégüket érintő adatgyűjtés eredményének 
véleményezését kértük. A válaszadási hajlandóság hasonló volt a nemzetközi 
kutatáséhoz: a mintába tartozók fele, azaz 25 vállalat vett részt az eredmények 
értékelésében, s adott visszajelzést vagy kért módosítást. Ezt nagyon jó aránynak 
tartjuk, tekintettel arra, hogy Magyarországon korábban nem volt hasonló szempontok 
szerinti vizsgálat és rangsorolás.

Megfigyelhető, hogy azon vállalatok, amelyek érdeklődést mutattak a kutatás iránt  
és hajlandóak voltak az együttműködésre, jóval kedvezőbb átlagpontszámot értek el. 
Különösen kiemelkedő ez a korrupcióellenes programok nyilvánossága kérdéskörnél, 
ahol az együttműködők által elért indexpontszám átlagosan kétszerese volt  
a többiekének. E cégek természetesen nem azért teljesítettek jobban, mert  
az egyeztetés közben módosították a nyilvánossági szabályaikat és gyakorlatukat, 
hanem mert egyébként is nagyobb hangsúlyt helyeznek a jelentéstétel átláthatóságára,  
s jellemzően részletesebb, világosabb irányelvekkel rendelkeznek a korrupcióellenes  
és etikus vállalati magatartásra vonatkozóan. 

NyIlVÁNoS VAgy ZÁRTKöRű TÁRSASÁgI foRMA

12. diagram
A vállalatok megoszlása társasági forma szerint
A feltüntetett értékek az érintett cégek számát jelentik

Nyrt.

Zrt.

Kft.

bt.

Egyéb
24

7

11

17
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A vizsgált vállalatok közül 7 volt nyílt részvénytársaság, a többiek vagy zártkörű 
részvénytársaságként vagy egyéb társasági formában működtek. A tőzsdén jegyzett 
cégek átlagosan 2 indexponttal jobban szerepeltek az összesítésben. Ez igazolta azon 
feltevésünket, miszerint az effajta vállalatoknak Magyarországon is szigorúbb 
szabályozási környezetben kell működniük, ugyanakkor ez a különbség nem olyan 
jelentős, hogy kijelenthetnénk, a nyilvános társasági forma egyértelműen előmozdítja  
a kutatásban vizsgált szempontok szerinti nyilvánosságot is. Amikor azonban azt néztük, 
hogy az anyacég részvényeinek nyilvános forgalma miként viszonyul az itteni 
leányvállalat eredményeihez, akkor azt tapasztaltuk: a különbség nagyobb a tőzsdén 
jegyzett anyavállalatok esetében. Azon 8 szereplőnél, ahol sem a magyarországi vállalat, 
sem az anyacég részvényei nem forognak a tőzsdén, az átlagpontszám igen alacsonyra, 
2,4-re jött ki.

14. diagram
Az összesített indexpontszám átlaga a szerint, hogy az anyacég tőzsdén van-e
Pontszámok 10 fokú skálán; ebben az elemzésben nem szerepelnek azok,  
ahol a vizsgált vállalat maga az anyacég

Van tőzsdei értékesítés (37 cég)

Nincs tőzsdei értékesítés (8 cég)

5,9

2,4

13. diagram
Az összesített indexpontszám átlaga a társasági forma tükrében
Pontszámok 10 fokú skálán

Nyrt. (7 cég)

Egyéb (43 cég)

7,2

5,2
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Számos olyan nemzeti vagy nemzetközi korrupcióellenes szabályozás létezik,  
amelynek hatóköre túlmutat a jogszabályt megalkotó ország határain; ezek közül  
a legjelentősebbek:

• Foreign Corrupt Practices Act, Egyesült Államok. A külföldön kifejtett 
korrupt gyakorlatokról szóló törvény alapján az Egyesült Államokban 
büntetendő cselekmény, ha egy, az amerikai tőzsdén jegyzett cég vagy annak 
leányvállalata külföldi hivatalos személyeket veszteget meg, akár közvetítő 
útján is. Az fCPA volt a jogalapja például a Siemens elleni eljárásnak, amely 
az eddigi legnagyobb ilyen büntetés kiszabásával zárult.

• Bribery Act, Egyesült Királyság. A vesztegetésekről szóló törvény büntetni 
rendeli a vesztegetést bármely, az Egyesült Királysághoz kapcsolható 
személy vagy társaság esetében. Ebbe a „közvetlen” korrupción kívül  
a harmadik személyek bevonásával elkövetett vesztegetés is beletartozik.  
A szankció korlátlan összegű bírság és maximum 10 éves börtönbüntetés 
lehet.

• Anti-Bribery Convention, OECD. A vesztegetés Ellenes Konvenciót 
Magyarország is ratifikálta, aminek nyomán a büntető törvénykönyv a külföldi 
hivatalos személyek megvesztegetését is bűncselekményként kezeli.

fontos eleme a szabályozásnak, hogy például az fCPA alapján egy társaság 
akkor is büntethető, ha a beszállítója ugyan a tudta nélkül vesztegetett meg egy 
külföldi hivatalos személyt, de a vesztegetésnek voltak jelei. Vagyis a külföldi 
gazdasági társaságok felelősséggel tartozhatnak a beszállítóik, ügynökeik 
tevékenységéért, ami alapvető fontosságúvá teszi a számukra, hogy megfelelően 
megismerhessék és megérthessék beszállítóik, ügynökeik és egyéb, harmadik 
félnek számító partnereik korrupcióellenes intézkedéseit.

A NEMZETKÖZI SZABÁLyOZÁS JELENTőSéGE
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A kutatás eredményei alapján a Transparency International Magyarország az alábbi 
ajánlásokat teszi.

AJÁNlÁSoK A VÁllAlAToK SZÁMÁRA

1.  A korrupcióellenes programokat megfelelő részletezettséggel  
nyilvánosságra kell hozni.

A kutatásban résztvevő 50 vállalat közül 14 egyáltalán nem közölt adatokat a korrupció-
ellenes programjairól; ezek többsége az autóiparban vagy a kiskereskedelemben 
működik. Ha egy cég még részben sem hoz nyilvánosságra üzleti etikai megfelelésre, 
integritásra, korrupcióellenességre vonatkozó intézkedéseket, s ezek meglétére 
semmiféle utalás nem található, akkor a nyilvánosság, a befektetők, az üzleti partnerek 
számára ez annak a jele lehet, hogy ilyen nem is létezik az adott társaságnál.

gyakran fordul elő, hogy a vállalatok csupán bizonyos kérdésköröket érintenek  
a korrupció  ellenes programok nyilvánosságra hozatalakor. Máskor a kijelentések, 
intézkedések nem elég konkrétak, túl nagy értelmezési szabadságot hagynak, 
megnehezítve az ellenőrzést és az elszámoltathatóságot.

Az etikus munkakörnyezet kialakítása és fenntartása szempontjából bevált módszer  
a korrupció ellenes intézkedések és szabályozások rendszeres felülvizsgálata és 
ellenőrzése, valamint dinamikus antikorrupciós tréningprogramok szervezése minden 
alkalmazottnak. E téren a vállalatok eddig viszonylag kevésbé jól teljesítettek.

A kutatásból kiderült: a cégek nem helyeznek kellő súlyt arra, hogy a magatartási 
kódexek és korrupcióellenes irányelvek hatályát kiterjesszék minden képviselőre, 
közvetítőre és szerződő félre. Ez a saját szempontjukból azért nem szerencsés,  
mert a felsorolt felek szignifikánsan hozzájárulhatnak a vállalat pozitív reputációjának 
megalapozásához, valamint a jövőbeni potenciális ügyfélkör kialakításához.

2. Határozottabb korrupcióellenes vezetői elköteleződés szükséges.

A korrupcióellenes elköteleződés tekintetében a nem konkrét, „puha”  
megfogalmazások félrevezetőek lehetnek, s nem mutatnak elég egyértelmű 
állásfoglalást a munkavállalóknak, az ügyfeleknek és egyéb érintett feleknek arra 

7. A TRANSPARENCy INTERNATIoNAl 
MAgyARoRSZÁg AJÁNlÁSAI
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vonatkozóan, hogy a korrupció minden formája kerülendő és elvetendő. A multinacionális 
cégek leányvállalatainak vezetősége gyakran nem érzi szükségesnek, hogy 
személyesen, helyi szinten is kiálljon a korrupció ellen. E mögött az a vélekedés húzódik 
meg, hogy ha ezt az anyavállalat vezetője globálisan megtette, akkor az az itteni 
működésre is vonatkozik. Pedig a mindennapi működést irányító első számú vezető 
részéről a közvetlen példamutatás a leghatékonyabb.

3. A vállalatok teljes körűen hozzák nyilvánosságra hazai és külföldi leányvállalataik 
listáját, tulajdonosi hátterét, bejegyzésük és működésük helyét, illetve legfontosabb 
pénzügyi adataikat, beleértve a külföldön fizetett adókat és hozzájárulásokat is.

Az átlátható szervezeti struktúra növeli az elszámoltathatóságot, a vállalatcsoporton 
belüli pénzügyi műveletek megmutatása pedig mérsékli a pénzügyi visszaélések 
kockázatát. A csoporton belüli pénzmozgások csak akkor tárhatóak fel, ha a tag-
vállalatokról részletes információval rendelkezünk. Ez különösen fontos lehet abban  
az esetben, ha egy cégnek számos leányvállalata van, s ezeken keresztül valósulnak 
meg a nagy jelentőséggel bíró, akár közpénzeket is érintő megállapodások, illetve  
az ezekhez kapcsolódó pénzmozgások, miközben a külföldi beruházásösztönző adó-  
és egyéb kedvezmények a külföldi érdekeltségeken keresztül nyilvánulnak meg. 
Utóbbiak szerződéses hátterébe akkor láthatunk bele, ha a nyilvános információk  
alapján tudunk róluk.

A cégek a leányvállalatokra vonatkozó közzététellel kapcsolatban gyakran a számviteli 
törvény által előírt jelentésekre hivatkoztak, amelyeket a Céginformációs Szolgálatnak 
kell megküldeniük. Itt azonban egy félreértésről van szó. Ezzel a nyilvánossági 
kritériumokat valóban betartják, ettől azonban még szükség van a honlapon történő 
proaktív megjelenítésre is. Ez ugyanis nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a teljes 
cégcsoport működése átláthatóbbá – és a kritikus adatok vonatkozásában könnyebben 
kereshetővé – válik, hanem azt is mutatja, hogy a vállalat tisztában van a szervezeti 
átláthatóság hiányából fakadó korrupciós kockázatokkal, s még a korrupció látszatát is  
el kívánja kerülni. 

4. A vállalatoknak tiltaniuk kell minden olyan intézkedést és körülményt, amely meg-
torolná az irányelvek megszegésének bejelentését, vagy korlátozná annak lehető sé gét.

A globális Korrupciós barométer alapján azt mondhatjuk: a magyar állampolgárok  
– és így az alkalmazottak is – európai szinten kis hajlandóságot mutatnak arra, hogy az 
észlelt etikai vétséget jelentsék. Mivel a megfelelő csatornák kiépítése az adott vállalat 
kiemelt felelőssége, ebben a vezetőknek hatalmas szerepük van. Ám nem csupán 
megfelelő és működő struktúrára van szükség, hanem arra is, hogy az alkalmazottak 
félelem nélkül tudják jelezni, ha sérülnek a vállalat etikai normái.



39

5. Az adatoknak könnyen kereshetőnek és mindenki számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük a magyarországi honlapon is.

A kutatás során a cégek egy részénél úgy találtunk rá a keresett információra,  
hogy a magyar országi honlapról hivatkozás vezetett az anyavállalat megfelelő 
dokumentumához, amely a globális szintű intézkedésekről tájékoztatott, többnyire idegen 
nyelven. A magyar honlapon összesen 23 cégnél állt közvetlenül rendelkezésre 
információ a korrupcióellenes programokról, míg 11 társaságnál azt tapasztaltuk, hogy 
például az etikai kódex csak az anyacég honlapjáról érhető el. érdekesség, hogy azon 
szereplők, amelyeknek a hazai weboldalán is volt a vizsgált tárgykörben információ, 
átlagosan 1 ponttal jobban teljesítettek az összesített rangsorban.

Ami a honlapok kereshetőségét és tartalmát illeti, néhány kivételtől eltekintve a legtöbb 
vállalat az értékesítés/marketing szemléletű megjelenítést tartja elsődlegesnek, 
miközben az etikus üzleti magatartásra vonatkozó információk – ha léteznek – eldugva, 
nehezen kereshető formában állnak rendelkezésre. Ezzel a cégek többsége azt sugallja, 
hogy elsősorban az üzleti eredményeikkel kívánják megnyerni a befektetőket, ügyfeleket 
és egyéb érdekelt feleket, s az, hogy ezek az eredmények milyen etikai normák mentén 
születtek, legfeljebb a sokadik helyet foglalják el a fontossági sorrendben.

A Transparency International Magyarország javasolja, hogy valamennyi hazánkban 
működő közép- és nagyvállalatnak legyen saját honlapja, méghozzá olyan, amelyiken 
könnyen (legfeljebb két-három kattintással) el lehet jutni a korrupcióellenes 
intézkedésekről és a szervezeti átláthatóságról szóló információkhoz.

AJÁNlÁSoK A KoRMÁNyZATI éS fElÜgyElETI 
SZERVEK, HATÓSÁgoK SZÁMÁRA

1. Fogadjanak el egyértelmű, átfogó és hatékony szabályokat, amelyek arra kötelezik a 
gazdasági élet szereplőit, hogy átláthatóan és a nyilvánosság által elszámoltathatóan 
működjenek.

Előremutató lenne a vállalatok által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok körét 
egységesen meghatározni, a közzétételt pedig egy erre szolgáló formanyomtatvány 
kidolgozásával segíteni. 

2. A közpénzt is felhasználó gazdálkodó szervezetekre nézve írják elő a nagyobb 
mértékű nyilvánosságot, beleértve a proaktív közzétételi politika alkalmazását.

A proaktív közzétételi politika egyaránt vonatkozzon a vállalat korrupcióellenes 
programjaira és közpénzből megvalósított beruházásaira.
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3. Az átláthatósági követelmények betartatása érdekében ruházzák fel a megfelelő 
eszközökkel a korrupció elleni fellépésért felelős állami, ellenőrző és felügyelő 
hatóságokat. 

E hatóságok legyenek jogosultak visszatartó erejű, a prudens magatartás 
kikényszerítésére képes bírságok kiszabására, szükség esetén a közzétételi 
kötelezettségét elmulasztó vállalat tevékenységének korlátozására.

Az Európai bizottság 2013. április 16-án elfogadta azt az irányelvtervezetet, amely egyes 
cégek átláthatóságának növelését célozza társadalmi és környezetvédelmi kérdésekben. 
A tervezet módosít két számviteli irányelvet (negyedik és hetedik számviteli irányelv  
az éves és összevont beszámolókról: 78/660/EgK és 83/349/EgK). Ennek alapján  
az érintett nagyvállalatoknak olyan információkat kell nyilvánosságra hozniuk az éves 
jelentésükben, amelyek érintik a környezeti kockázatokat és eredményeket, a társadalmi 
és foglalkoztatási szempontokat, az emberi jogok tiszteletben tartását, a vezető 
testületek összetételét, valamint – s témánk szempontjából ez a legfontosabb –  
a korrupció és megvesztegetés elleni megfontolásokat.

A hazai hatóságok az átláthatóságot megkövetelő közzétételi szabályokkal nagyban 
segíthetnek abban, hogy vonzóbb legyen magyar beszállítókat alkalmazni.

AJÁNlÁSoK A bEfEKTETőK SZÁMÁRA

1. A befektetők követeljék meg és építsék be befektetési döntéseikbe a korrupcióellenes 
intézkedéseket és a szervezeti átláthatóságot érintő nyilvánossági kritériumok 
meglétét.

Tekintettel arra, hogy számos olyan korrupcióellenes szabályozás létezik, amelynek 
hatóköre túlmutat a jogszabályt megalkotó ország határain, a külföldi befektető számára 
fontos, hogy milyen minőségű és mennyiségű információhoz juthat a vállalkozások 
antikorrupciós tevékenységéről. Ezen szabályozások hatálya alá tartozó megbízók  
vagy befektetők esetében versenyhátrányba kerülhetnek azon társaságok, amelyeknél  
a korrupcióellenes politikákról nincs elegendő nyilvánosan elérhető információ, s így 
potenciális veszélyt jelenthetnek megbízóik számára. A gyakorlatban ez azt jelenti,  
hogy hiába olcsó és jól képzett a hazai munkaerő, egyéb – nem gazdasági – tényezők 
visszavethetik a magyar beszállítók lehetőségeit. A megbízók, befektetők ugyanis 
nemcsak a közvetlen gazdasági előnyöket vizsgálják, hanem a rizikófaktorokat is, vagyis 
az alacsony bérköltséget többszörösen ellensúlyozhatja egy korrupciós eljárás miatti 
büntetés és az ezzel járó reputációs kockázat.



41

AJÁNlÁSoK A CIVIl SZERVEZETEK  
éS AZ ÁllAMPolgÁRoK SZÁMÁRA

1. A civil szervezetek aktívabban vegyenek részt az üzleti szféra átláthatóbb, tisztább 
működésének kikényszerítésében.

A TI Magyarország határozottan ösztönzi a hazai civil szervezeteket, hogy 
szakértelmükkel vegyenek részt az átláthatóbb és ezáltal hatékonyabban működő üzleti 
szféra kialakításában. Tegyék mindezt a hatályos törvények és az üzleti etikai normák 
elfogadtatásával és betartatásával – tájékoztatások, véleményezések és kritikák 
megfogalmazása által. Jelentsék, ha jogszabályba ütköző üzleti tevékenységet 
tapasztalnak, vagy ha azt látják, hogy sérülnek a kutatásban megfogalmazott korrupció-
ellenes programok, illetve szervezeti átláthatóságra vonatkozó elvek. A TI Magyarország 
fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek ne csak a magánvállalatokkal, hanem az állami 
– különösképpen a törvényhozói, közigazgatási és ellenőrzési – szervekkel is tartsanak 
szoros munkakapcsolatot. A civil szervezeteknek fontos szerepük van az etikus üzleti 
környezet kialakításában, ezért az említett, ezt részben meghatározó és felügyelő 
szerveket lássák el tanácsokkal, ha kell, illessék azokat kritikával – annak érdekében, 
hogy a magánvállalatok hatékonyabb eszközökkel tudjanak küzdeni a korrupció ellen.

2.  A magyar állampolgárok és a vállalatok alkalmazottai vegyenek aktívan részt  
a korrupció elleni harcban, s jelentsék az észlelt visszaéléseket valamennyi 
rendelkezésre álló eszközzel és csatornán – beleértve a Transparency International 
Magyarország jogsegélyszolgálatát11 is. 

A magyar állampolgároknak, a vállalatok alkalmazottainak kifejezetten nagy felelősségük 
van abban, hogy aktívan részt vegyenek a korrupció elleni harcban, a cégek 
ellenőrzésében, s így hozzájáruljanak a vállalatok átláthatóságának javulásához.  
A TI Magyarország szükségesnek tartja, hogy a munkahelyi dolgozók – a betöltött 
pozíciótól függetlenül – segítsék a vállalat etikus légkörének kialakítását (erkölcsi 
példamutatás, bizalmas bejelentő vonal igénylése, interaktív tréningek), valamint 
alkalmazzák a rendelkezésre álló eszközöket, csatornákat, amelyeken keresztül 
jelenthetik az észlelt etikai vétségeket, korrupciógyanús eseteket.

11 http://merjtenni.hu/
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I. KoRRUPCIÓEllENES PRogRAMoK

01. A vállalat elkötelezi-e magát nyilvánosan a korrupcióellenességnek?

02. A vállalat elkötelezi-e magát nyilvánosan valamennyi releváns törvény betartásának, 
beleértve a korrupció elleni törvényeket?

03. A vállalat vezetősége támogatja-e a korrupcióellenességet? léteznek-e például 
ezzel kapcsolatos állásfoglalások a Corporate Citizenship Report-ban  
vagy a tisztességről (integritásról) szóló nyilvános nyilatkozatokban?

04. érvényes-e kifejezetten minden alkalmazottra a vállalat magatartási kódexe 
(Code of Conduct) és korrupcióellenes irányelve?

05. érvényes-e kifejezetten minden képviselőre és közvetítőre a vállalat magatartási 
kódexe (Code of Conduct) és korrupcióellenes irányelve?

06. érvényes-e kifejezetten minden szerződő félre, alvállalkozóra és szállítóra a vállalat 
magatartási kódexe (Code of Conduct) és korrupcióellenes irányelve?

07. Nyújt-e a vállalat korrupcióellenes tréningprogramot az alkalmazottai számára?

08. Rendelkezik-e a vállalat helyénvaló/nem helyénvaló ajándékokról, vendégül látásról, 
és utazási költségekről szóló irányelvvel?

09. Rendelkezik-e a vállalat ügymenetkönnyítő juttatások (facilitation payments) 
kifejezett tiltásáról szóló irányelvvel?

10. Tiltja-e a vállalat az irányelvek megszegésének bejelentését követő megtorlást?

11. Nyújt-e a vállalat csatornákat az alkalmazottak számára, amiken keresztül  
az irányelvek lehetséges megsértését bejelenthetik, vagy bizalmas módon tanácsot 
kérhetnek (például bejelentő vonal)?

12. felülvizsgálja és nyomon követi-e rendszeresen a vállalat a korrupcióellenes 
programját, illetve annak betartását?

13. Rendelkezik-e a vállalat politikai hozzájárulások tilalmáról szóló irányelvvel, vagy  
ha tesz ilyen hozzájárulásokat, akkor azokat teljes mértékben nyilvánosságra 
hozzák-e?

I. MElléKlET: KéRdéSEK



II. SZERVEZETI ÁTlÁTHATÓSÁg

A vállalat a következő információk közül melyeket hozza nyilvánosságra a teljesen 
konszolidált leányvállalataira vonatkozóan?

14. A teljes lista nevekkel
15. Tulajdoni hányad
16. Mely ország(ok)ban jegyezték be azokat
17. Mely ország(ok)ban működnek (megadva külön minden jogi személyre)

A vállalat a következő információk közül melyeket hozza nyilvánosságra az egyéb olyan 
leányvállalataira és érdekeltségeire vonatkozóan, amelyekben jelentős részesedéssel 
bír, például társult vállalkozások, vegyesvállalatok?

18. A teljes lista nevekkel
19. Tulajdoni hányad
20. Mely ország(ok)ban jegyezték be azokat
21. Mely ország(ok)ban működnek (megadva külön minden jogi személyre)

III. oRSZÁgoK SZERINTI JElENTéSTéTEl

Ebben a kategóriában azokat a vállalatokat vizsgáltuk, melyek teljesen vagy nem 
teljesen konszolidált vállalatok által jelen vannak más országokban. Az alábbi kérdések 
minden egyes országra vonatkoznak, amelyben az adott vállalat rendelkezik 
leányvállalattal vagy olyan céggel, amelyben jelentős részesedéssel bír.

22. Az adott országban nyilvánosságra hozza-e a vállalat bevételeit/eladásait?
23. Az adott országban nyilvánosságra hozza-e a vállalat beruházásait?
24. Az adott országban nyilvánosságra hozza-e a vállalat adózás előtti   
 eredményét?
25. Az adott országban nyilvánosságra hozza-e a vállalat jövedelemadóját?
26. Az adott országban nyilvánosságra hozza-e a vállalat közösségi  
 hozzájárulását?
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**Mérlegfőösszeg – forrás: PSZÁf (Aranykönyv 2011)
**Adózott eredmény – forrás: PSZÁf (Aranykönyv 2011)

II. MElléKlET: VÁllAlAToK lISTÁJA
vállalat neve ágazat Nettó árbevétel, 2011 Összesített 

  (milliárd forint) pontszám
Aegon Magyarország Általános biztosító Zrt. Pénzügyi szolgáltatás 2,23** 5,0
Allianz Hungária Zrt. Pénzügyi szolgáltatás 15,07** 9,6
Auchan Magyarország Kft. Kiskereskedelem 237,76 2,7
Audi Hungária Motor Kft. Autóipar 1 736,87 5,0
borsodChem Zrt.  Vegyipar 257,77 3,3
Bosch csoport Ipari termelés 514,69 7,1
british American Tobacco Magyarország Kft. dohányipar 172,78 9,2
budapesti Elektromos Művek Nyrt. (Elmű) Közművek 239,21 6,0
Continental cégcsoport (Magyarország) Autóipar 269,94 9,2
E.oN földgáz Trade földgázkereskedő Zrt. gáz- és olajipar 793,86 3,8
E.oN Hungária Energetikai Zrt. Közművek 544,20 1,6
Egis gyógyszergyártó Nyrt.  Egészségügyi ellátás 126,45 2,5
Electrolux lehel Hűtőgépgyár Kft. Ipari termelés 201,71 5,2
Erste bank Hungary Zrt. Pénzügyi szolgáltatás 3 215,33* 5,0
flextronics International Kft. Ipari termelés 577,59 8,1
fővárosi gázművek Zrt. (főgáz) Közművek 245,62 2,5
gdf Suez Energia Magyarország Zrt. Közművek 210,80 3,8
gE Hungary Kft. Ipari termelés 1 180,94 4,5
generali-Providencia biztosító Zrt. Pénzügyi szolgáltatás 4,91** 6,7
Hungaropharma gyógyszerkereskedelmi Zrt. Egészségügyi ellátás 247,96 7,9
ISd dunaferr dunai Vasmű Zrt. Ipari termelés 300,62 3,0
Jabil Circuit Magyarország Szerződéses gyártó Kft. Ipari termelés 348,07 5,0
K&H bank Zrt. Pénzügyi szolgáltatás 2 895,69* 6,9
lear Corporation Hungary Autóipari gyártó Kft.  Autóipar 169,77 0,6
lidl Magyarország Kereskedelmi bt. Kiskereskedelem 186,50 5,0
Magyar Suzuki Zrt. Autóipar 491,86 0,0
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Telekommunikáció 597,62 9,8
Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. Autóipar 172,76 7,5
Mol Nyrt. gáz- és olajipar 5 343,23 9,8
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.  Közművek 646,55 7,9
Nokia Komárom Kft.  Elektronika 702,39 8,8
oMV Hungária Ásványolaj Kft. gáz- és olajipar 266,26 5,6
oTP bank Nyrt. Pénzügyi szolgáltatás 6 717,33* 5,6
Panrusgáz gázkereskedelmi Zrt. gáz- és olajipar 526,14 2,5
PCE Paragon Solutions Kft. Ipari termelés 352,93 0,0
Philip Morris Magyarország Kft. dohányipar 175,38 8,3
Philips Magyarország Kft.  Elektronika 674,25 2,5
Phoenix Pharma gyógyszerkereskedelmi Zrt. Egészségügyi ellátás 229,74 0,0
Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.  Autóipar 192,25 5,0
Richter gedeon Vegyészeti gyár Nyrt. Egészségügyi ellátás 307,87 6,9
Samsung Electronics Magyar Zrt.  Elektronika 793,56 2,5
Sanofi-Aventis Zrt.  Egészségügyi ellátás 353,89 9,0
Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. gáz- és olajipar 250,05 9,0
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.  Kiskereskedelem 334,89 0,0
Telenor Magyarország Zrt. Telekommunikáció 162,65 9,8
Tesco-global Áruházak Zrt. Kiskereskedelem 612,65 2,2
Teva Magyarország gyógyszerforgalmazó Zrt. Egészségügyi ellátás 252,22 7,0
Tigáz Zrt. gáz- és olajipar 288,30 9,4
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Vegyipar 411,46 9,8
Vodafone Magyarország Zrt. Telekommunikáció 124,00 6,3
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