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ELŐSZÓ 

Az intézmények átláthatósága és elszámoltathatósága kulcskérdés mind a demokratikus 
jogállam, mind pedig a gazdaság hatékony működése szempontjából. A tényalapú és a 
nyilvánosságot minél több információval ellátó döntéshozatal elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a politikaalkotás eredményei megfeleljenek korunk kihívásainak. Jól működő 
intézményrendszer nélkül a demokratikus jogok gyakorlása, a politikai rendszer 
működése és a gazdaság versenyképessége egyaránt csorbát szenved. 

A Transparency International Magyarország (TI) és a Költségvetési Felelősségi 
Intézet (KFIB) úgy döntött, hogy, közeledve a 2014-es parlamenti választáshoz, górcső 
alá veszi a magyarországi intézményrendszer átláthatóságát, ideértve a költségvetést is. 
Tanulmányunk hat fejezeten keresztül tárgyalja a közhatalmi döntéshozatal, a 
költségvetés, a kampányfinanszírozás, az információszabadság, a közbeszerzés és a 
korrupcióellenes programok hazai állapotát – az átláthatóság szempontjából. E tanulmány 
jó alapot nyújt majd ahhoz, hogy a Mit választunk? projekt következő fázisában mérlegre 
tegyük a pártprogramokban foglalt ígérteket, és beárazzuk, hogy mit ígérnek a 
kampányban a politikai erők a költségvetés, vagyis mindannyiunk kontójára. 

Az alábbi összefoglaló a legfontosabb megállapításokat tartalmazza, a részletes 
kifejtés a tanulmányban található. Reméljük, hogy helyzetfelmérő tanulmányunkkal 
hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarországon átláthatóbb legyen a közpolitika. 

 
 
Budapest, 2014. január 31 
 
 
 

Transparency International Magyarország Költségvetési Felelősségi Intézet
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A PROJEKT VÉDNÖKEI 
 

Bod Péter Ákos 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Intézetének igazgatója, a Gazdaságpolitika 
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.  

1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, közgazdasági kutatómunkát 
végzett 1990-ig, mellette egyetemeken oktatott és doktori fokozatot szerzett. 
Vendégoktatóként tanított amerikai és nyugat-európai egyetemeken, dolgozott ENSZ-
tanácsadóként a fejlődő világban.  

1990-91-ben ipari és kereskedelmi miniszter. 1991 és 1994 között a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke. 1995-1997 között a londoni European Bank for Reconstruction and 
Development igazgatótanácsának tagja. Ezt követően visszatért tanári pályájára, 2000-től 
a Corvinus Egyetem professzora.   

Oktatómunkája mellett az Akadémia Kiadó igazgatósági tagja, több vállalatnál 
felügyelőbizottsági tag, számos szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, alelnöke a 
Magyar Közgazdasági Társaságnak. Nős, három gyerek apja. 

 

„Több évtizedes szakmai vizsgálódásaim után is nehéz megfogalmaznom, hogy 
miben más a fejlett világ és a mi itteni magyar valóságunk; de az állami hivatalok 
működése a hosszú lista elején áll. Mint valamikori gazdaságpolitikai döntéshozó, 
megtapasztalhattam, hogy e téren minden jó szándék, erős elkötelezettség és akarat 
ellenére is kevesebbet hozott a rendszerváltozás, mint ahogy gondoltuk és ígértük – és 
ahogy azt nemzetünk joggal elvárta. A társadalom tagjai azonban maguk is felelnek a 
viszonyainkért. Ha a választópolgár a közügyeket nem érti (talán mert hidegen hagyja, 
vagy mert az irányító posztokon levők elködösítik, elkenik a ezeket a közember előtt, a 
közvélemény-formálók pedig mindebbe beletörődnek), akkor a bizalmatlanság és közöny 
lesz úrrá az országon. Onnan pedig a következő lépés a közpénzek elherdálása, a 
korrupció, az életminőség romlása. 

Most ismét választások előtt állunk. Ilyenkor különösen fontos, hogy a civil 
társadalom, a média, a tudományos közösség a maga eszközeivel tudatosítsa: a fejlett 
világ sokat emlegetett utolérése ott kezdődik, hogy saját dolgainkat és közügyeinket 
tisztességgel és értelmesen intézzük.  Jó példákat bőven lehet találni a nagyvilágban; 
bátran vegyük át és használjuk mások kiküszködött megoldásait. Saját előéletünk 
tanulságait is meg kell szívlelni. A Költségvetés Felelősség Intézet és a Transparency 
International Magyarország kezdeményezése mindenkinek hasznára válhat, akiben 
megvan a készség és a szándék a jobbra, tisztességesebbre, ésszerűbbre.” 
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Mellár Tamás 

 

1977-ben végzett közgazdászként a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 

Karán, ugyanitt 1981-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1991-től kandidátus, 2007-

től az MTA doktora. Karrierjét a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 

kezdte gyakornokként, majd tanársegédként és adjunktusként dolgozott ugyanitt. 1988 és 

1989 között vendégkutató a Princeton University-n, ezt követően tudományos 

igazgatóként tevékenykedik a Privatizációs Kutatóintézetben, illetve kormány-

főtanácsadóként a Miniszterelnöki Hivatalban. 1998 és 2003 között a Központi 

Statisztikai Hivatal elnöke, majd a PTE Illyés Gyula Főiskolai karának főigazgató-

helyettese, ugyanitt intézetigazgató. 2009 óta ismét a PTE KTK alkalmazásában áll, mint 

egyetemi tanár, valamint a Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézetének 

igazgatója. Kutatási területe a makro-gazdaságpolitika, és a fejlődés-gazdaságtan. Számos 

tudományos testület elnöke és tagja. Munkáját több alkalommal ismerték el  tudományos 

kitüntetésekkel.  
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Szalai Ákos 

 
Közgazdász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának 
docense, az MTA TK Jogtudományi Intézet munkatársa, a Széchenyis István 
Szakkollégium tanára. A Magyar Jog és Közgazdaságtan Társaság elnöke. A II. János Pál 
Gazdaságetikai Társaság munkatársa. A Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetemen (ma Corvinus) szerzett közgazdász-politológus diplomát 
1996-ban, majd a Nyugat Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 
közgazdaságtan PhD-t 2007-ben. 

Az Egyeteme elvégzése után rövid ideig az államigazgatásban dolgozott, majd saját 
tanácsadó cégét vezette, de ezzel párhuzamosan mindvégig tanított a 
Közgazdaságtudományi Egyetemen, és emellett óraadóként több egyetemen (ELTE, 
PPKE, Századvég Politikai Főiskola, stb.) 2011. óta a PPKE oktatója.  Kutatásai, 
tanácsadó tevékenysége során különböző szakpolitikai területeken próbálta ki magát – 
részt vett a szociális rendszer reformját előkészítő munkában az 1990-es évek elején; a 
magyar önkormányzati rendszer átalakítási lehetőségeit vizsgáló világbanki programban a 
90-es évek végén; a felsőoktatás bolognai-átalakításához kapcsolódó előkészítő 
munkákban (elsősorban az intézmények finanszírozási kérdéseit vizsgálva) a 2000-es 
évek elején; az egészségügyi reform lehetőségeit vizsgáló kutatásokban a 2000-es évek 
közepén. A jogrendszer közgazdaságtani elemzésének egyik magyarországi 
meghonosítója;– a 2000-es évek eleje óta fő kutatási területe ez. 

A Közjó és Kapitalizmus Intézet éves jelentéseinek szerzőjeként, illetve a II. János 
Pál Gazdaságetikai Társaság munkatársaként a 2000-es évek közepe óta a magyar 
gazdaság, társadalom  és állam működésének, az azt szabályozó törvényi, politikai háttér 
átalakulását, intézményrendszeri, gazdaságetikai alapjait vizsgálta, vizsgálja. 

E témákban több könyv és jó néhány szakcikk szerzője.  

 

 „A magyar politikai választások kampányai 20 éve arról szólnak, hogy ki mit tud 
(gyakran felelőtlenül) ígérni a választóknak, ki hiteti el, hogy kevésbé korrupt, mint az 
ellenfelei. Számomra ez a program azért fontos, mert esélyt ad arra, hogy változtassunk 
ezen. Ha a közvélemény (a sajtó) szembesül azzal, hogy egyes politikai ígéretek mibe 
kerülnek, akkor kevésbé éri meg nekik ezzel kampányolni. Ha az ebben a programban 
megfogalmazott kérdéseket sikerül megértetnünk a választókkal, a médiával, akkor a 
magyar politikai intézményrendszer szomorú helyzetére, a korrupció elfogadhatót 
meghaladó szintjére nem lehet csak az a válasz, hogy „a mi kezünkben az még mindig 
jobb kezekben van, mert ők korruptabbak, mint mi”. Nem értek mindennel egyet a 
Transparency International és a Költségvetési Felelősség Intézet ajánlásai közül, de abban 
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mindenképpen, hogy ennek a választási kampánynak a magyar politikai, gazdasági élet 
legfontosabb kérdéseiről, vagyis az évtizedek óta rosszul működő magyar állam 
megjavításáról, az erről szóló elképzelésekről kellene, hogy szóljon.” 
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I. Fejezet 
A KÖZHATALMI DÖNTÉSHOZATAL RENDJE  

ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE  
 

Magyarország a rendszerváltozást követően a hatalomgyakorlás jogállamiságon alapuló, 
demokratikus modelljét honosította meg. Az Alaptörvény – hasonlóan a korábbi 
Alkotmányhoz – kinyilvánítja, hogy hazánk demokratikus jogállam, ahol érvényesül a 
hatalommegosztás elve. Magyarország tagja az Európai Uniónak és az Európa Tanácsnak, 
ami szintén feltételezi a jogállamiság és az alapvető jogok iránti magas szintű 
elkötelezettséget. Az Európai Uniót alapító szerződés 2. cikke leszögezi: „Az Európai 
Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul.”  

A 2010. évi országgyűlési választások nyomán a Fidesz-kormány alkotmányozó 
erejű, kétharmados parlamenti többségre tett szert, ami új fejezetet nyitott a végrehajtó 
hatalmat kontrollálni hivatott intézmények életében is. Kétharmados többségére 
támaszkodva a kormány a fékek és ellensúlyok szerepét betölteni hivatott intézmények 
irányítását a végrehajtó hatalom iránt elkötelezett személyekre bízta, más esetben a 
vonatkozó törvényeket átírva szűkítette az intézmények ellenőrzési lehetőségeit. 

Ennek a folyamatnak a következményeként a fékek és ellensúlyok rendszere a 
2010 óta regnáló kormány alatt szétzilálódott. Kormányváltás esetén azonban könnyen 
visszájára fordulhat a helyzet, és az új, a jelenlegitől eltérő politikai összetételű 
adminisztráció a hatalmát nagyon is korlátozó intézmények között találhatja magát. 

Demokratikus jogállamban a törvényhozásnak felelős kormány nagymértékben 
hatást gyakorol a parlament munkájára (például kidolgozza és előterjeszti a 
törvénytervezeteket), jogszabályokat azonban csak az erre rendelt eljárási keretek 
tiszteletben tartásával – egyebek mellett szakmai és társadalmi vita lefolytatását követően 
– alkothat. Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszerének szétzilálódásához vezető 
törvények jelentős részét, továbbá néhány más, a gazdaság működését érdemben 
befolyásoló jogszabályt nemritkán a kötelező szakmai és társadalmi egyeztetés 
mellőzésével, parlamenti képviselők által kezdeményezett indítvány formájában fogadták 
el. Az Alkotmánybíróság a törvényalkotás e gyakorlatát súlyos kritikával illette. Amikor 
rövidtávú megfontolások írják felül a jogalkotás garanciális eljárási rendjét, a törvények 
nem a közjót, hanem a hatalom pillanatnyi érdekeit szolgálják. 
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Magyarországon egyes üzleti csoportok és a politikai rendszer korrupt összefonódása 
tényként kezelhető. A közhatalom a – fékek által nem ellensúlyozott mértékű politikai 
hatalmat összpontosító – kormány foglyává vált, a kormány pedig gyakran önkényesen 
dönti el, mely üzleti szereplőkkel hajlandó együttműködni. A kivételezett üzleti 
csoportokat akár közhatalmi eszközökkel, jogszabályokkal és/vagy közpénzek 
transzferálásával is előnyhöz juttatja. Ez a gazdasági szereplők részéről 
járadékvadászathoz vezet, aminek az a következménye, hogy a vállalatok nem a 
profitszerzésben, hanem az állam kegyeinek keresésében lesznek érdekeltek. Ez 
makroszinten torzítja az erőforrások optimális allokációját, a közjó helyett a 
„közrosszhoz” vezet, végső soron pedig csökkenti a gazdaság teljesítményét és a 
versenyképességet. 

A korrupció elleni küzdelem tapasztalatai azt mutatják, hogy a fékek és ellensúlyok 
rendszerének a minősége szoros kapcsolatban áll az állam korrupciós kockázatokkal 
szembeni ellenálló képességével is. Ahol csökken a közhatalom átláthatósága és 
elszámoltathatósága, ott nő a korrupció kockázata. 

A demokrácia, a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok működőképes 
rendszere egymást kölcsönösen feltételező értékek, ezért az egyik gyengítése 
óhatatlanul a többi erodálásához vezet. 

 

A fékek és ellensúlyok rendszerének jelentősége 

Demokratikus jogállamban a klasszikus hatalmi ágak – azaz a törvényhozás, a végrehajtó 
hatalom és az igazságszolgáltatás – szervezetileg és funkcionálisan is elkülönülnek 
egymástól. A hatalommegosztás tényleges érvényesüléséhez ezen túlmenően az is 
szükséges, hogy egyetlen hatalmi tényező se kerekedhessék a többi fölé. A hatalmi erőtér 
egyes szereplőinek kölcsönösen kontrollálniuk kell egymást, vagyis rendelkezniük kell 
azokkal az eszközökkel, amelyekkel megfékezhetik az államélet túlzott, kizárólagos 
hatalomra törekedő szereplőit. Az alkotmányjogi irodalom ezt a közhatalmi 
berendezkedést a fékek és ellensúlyok rendszerének nevezi.1 Ennek hiányában a hatalmi 
erőtér egyensúlya megbomolhat, valamely hatalmi tényező vagy azok egy csoportja 
principális szerepre törhet, miközben a többi hatalmi tényező képtelenné vagy 
alkalmatlanná válik e törekvések kontrollálására. 

                                                 
1Lásd Képes György: Az amerikai állammodell. Az Egyesült Államok alkotmányának alapelvei 
(http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_amerikai_allammodell_az_egyesult_allamok_alkotmanyanak_alapelvei/). A 
téma magyarországi alkotmányjogi irodalmából kiemelésre érdemesnek tartjuk Concha Győző munkásságát, különösen 
az 1884-ben megjelent Újkori alkotmányok című művét, valamint Bibó István Az államhatalmak elválasztása egykor és 
most című tanulmányát (Akadémiai székfoglaló 1947. január 13-án), megjelent a Válogatott Tanulmányok II. kötetében 
(Magvető, Budapest, 1986, 367–398. oldal). 
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Általában a végrehajtó hatalom – azaz szoros értelemben a kormány, és részben a 
kormány parlamenti többsége által befolyásolt törvényhozás – az, amely még a 
demokratikus jogállam kereti között is viszonylag komoly eséllyel a többi hatalmi tényező 
fölé kerekedhet. Ezért a fékek és ellensúlyok alkotóelemeinek is elsősorban a kormány 
hatalmát kell ésszerű keretek közé szorítaniuk. A kontroll fontos eleme az 
elszámoltathatóság, amelynek tiszteletben tartására az államhatalmat a demokratikus 
jogállamban nemcsak a versengő hatalmi intézmények – például a kormánytól független 
igazságszolgáltatás, a jogalkotást is kontrollálni képes alkotmánybíráskodás, vagy a 
jegybank – tudják rákényszeríteni, hanem a civil társadalom is rá. Ehhez arra van szükség, 
hogy a civil társadalom szereplői élni tudjanak az ehhez szükséges alapvető 
jogosítványokkal. 

Az átláthatóság a demokratikus jogállam intézményei működésének a sarokköve. 
Az Alkotmánybíróság egy friss határozatában2 rámutatott, hogy a közhatalom 
döntéseinek a „demokratikus jogállamban mindenki számára megismerhetőnek, 
ellenőrizhetőnek kell lennie, a jogbiztonság igénye az, hogy a döntési megfontolások 
átláthatóak, követhetőek legyenek”. A demokratikus jogállamban tehát nem az a dilemma, 
hogy átláthatóan kell-e működnie az államhatalomnak, hanem az, hogy az átláthatóság 
mértékének mekkorának kell lennie. Milyen mélységben és mennyire részletesen kell 
megismernie a polgároknak a rájuk is vonatkozó döntések tervezetét? Mekkora 
beleszólást kell kapniuk az életüket meghatározó szabályok kialakításába? Van-e arra 
vonatkozó kötelezettsége az államnak, hogy a konszenzus kialakítására törekedjék? Kell-e 
kompromisszumot kötnie a hatalomnak, vagy dönthet egyoldalúan? Demokratikus-e és 
megfelel-e a jogállami követelményeknek az a közhatalmi döntés, amelyet a kormány 
senkivel sem egyeztetve hoz meg? Van-e joga a hatalomnak titokban tartani, hogy ha 
mégis egyeztet valakikkel a döntéshozatal előtt, akkor kik voltak azok a befolyásos 
személyek vagy csoportok, amelyekkel szóba állt? Létezik egyáltalán a lobbizásnak olyan 
formája, amely teljesen legitim, és nélkülözi az elvtelen befolyásolás minden mozzanatát? 
Netán magában az a tény, hogy valakik mégiscsak kívülről formálták a közhatalmi 
akaratot, önmagában a korrupció egy formáját valósítja meg? 

A fékek és ellensúlyok rendszere önmagában nem ad megfelelő választ e dilemmák 
mindegyikére, de más hatalmi berendezkedéseknél hatékonyabban tudja biztosítani azt, 
hogy a közhatalmi döntések a közjót szolgálják és ne az egyes hatalmi tényezők vagy 
valamely befolyásos csoportok érdekeit. Képes olyan kiegyensúlyozott hatalmi erőteret 
létrehozni és fenntartani, amelyben érvényre jutnak azok az intézményi garanciák és 
alapvető jogosultságok, amelyek megakadályozzák a felelőtlen és önérdekkövető hatalom 
kialakulását. 

                                                 
236/2013. (XII. 5.) AB határozat indokolásának 24. pontja. 
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A fékek és ellensúlyok magyarországi rendszerében 2010 óta bekövetkezett 
változások fényében vizsgáljuk az alábbiakban a végrehajtó hatalmat kontrolláló 
intézmények működését, valamint a törvényhozást. 

 

A fékek és ellensúlyok rendszere Magyarországon 

Magyarország a rendszerváltozást követően a hatalomgyakorlás jogállamiságon alapuló, 
demokratikus modelljét honosította meg. Az Alaptörvény – hasonlóan a korábbi 
Alkotmányhoz – kinyilvánítja, hogy hazánk demokratikus jogállam, ahol érvényesül a 
hatalommegosztás elve. Magyarország tagja az Európai Uniónak és az Európa Tanácsnak, 
ami szintén feltételezi a jogállamiság és az alapvető jogok iránti magas szintű 
elkötelezettséget. Az Európai Uniót alapító szerződés 2. cikke leszögezi: „Az Európai 
Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul”.  

A 2010. évi országgyűlési választások nyomán a Fidesz-kormány 
alkotmányozó erejű, kétharmados parlamenti többségre tett szert, ami új fejezetet 
nyitott a végrehajtó hatalmat kontrollálni hivatott intézmények életében is. Ezek az 
intézmények – például a független igazságszolgáltatás, az Alkotmánybíróság, az 
Állami Számvevőszék, az ügyészség – korábban is szembe találták magukat a 
működésük hatékonyságát kikezdő, ellenőrzési kapacitásukat rontani igyekvő 
kormányzati és törvényhozási törekvésekkel. A rendszerváltozást követően kiépített 
jogállam nem tudta elérni, hogy a legfontosabb államhatalmi intézmények 
vezetőinek kiválasztásában ne érvényesüljenek pártpolitikai szempontok. Ennek 
jeleit az 1990-es évek közepén, második felében az alkotmánybírák, a 2000-es 
években az adatvédelmi ombudsman és a legfőbb ügyész, majd a 2008–2009-es 
időszakban az Állami Számvevőszék és a Legfelsőbb Bíróság vezetői 
kiválasztásának esetében lehetett tetten érni. 

A Fidesz-kormány a hatalmát kontrollálni hivatott intézmények élére, illetve 
tagjai közé iránta elkötelezett személyeket juttatott, például az Alkotmánybíróság, 
az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, a médiahatóság, valamint a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) esetében. 

A Kormány – részben a korábbi Alkotmány, illetve az Alaptörvény többszöri 
módosítása, részben pedig az Alkotmánybíróság egyes hatásköreinek az elvonása 
révén3 – szűkítette az alapjogi bíráskodás hatókörét. Az Európa Tanács mellett 
                                                 
3Az egyes végkielégítéseket visszamenőleg 98 százalékos mértékű adóval sújtó törvényi szabályokat két ízben is 
alkotmányellenessé nyilvánító döntések – a 184/2010. (X. 28) és a 37/2011. (V. 10.) AB határozatok – közvetlenül is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a törvényhozás megtiltsa az Alkotmánybíróságnak, hogy – szűk körben meghatározott 
kivételektől eltekintve – mindaddig vizsgálja a költségvetés bevételi oldalát jelentő adók, közterhek szabályozásának az 
alkotmányosságát, amíg Magyarország államadóssága meghaladja a bruttó hazai termék felét. 
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működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (az úgynevezett Velencei Bizottság) 
az Alaptörvény negyedik módosításáról készített elemző véleményében4 aggasztónak 
találta az Alkotmánybíróság döntéseit felülíró egyedi alkotmánymódosításokat, és 
összességében a demokratikus fékek és ellensúlyok sérelmeként értelmezte az 
Alkotmánybíróság hatásköreinek szűkítését. A jogállam játékszabályainak aktuálpolitikai 
szempontokat követő átírására példa az alkotmánybírák nyugdíjazására vonatkozó 
rendelkezések módosítása. Esetükben a parlament eltörölte a 70. életévben meghatározott 
felső korhatárt,5 aminek hatására öt alkotmánybíró közel 80 éves koráig megtarthatja 
mandátumát; közülük ketten korábban kormánypárti országgyűlési képviselők voltak. A 
nyugdíjszabály által kedvezményezett alkotmánybírák igen gyakran foglalnak el a 
Kormány számára kedvező álláspontot.6 Ez a lépés különösen a rendes bíróságok bírái és 
az ügyészek körében a 70. életévben meghatározott nyugdíjkorhatárt a 62–65. életévre 
leszállító – utóbb alkotmányellenesnek bizonyult – szabályozás7 ismeretében visszás. 

A kormánypártok a bírósági szervezet igazgatását ellátó Országos Bírósági Hivatal 
élére igen kiterjedt adminisztratív hatáskörökkel felruházott vezetőt állítottak, aki egyedi 
ügyeknek a törvény által rendelt bíróságtól való elvonására és bíráknak más bíróságra 
történő kirendelésére is jogot kapott.8 A Kormány a lakossági energiaárak mérséklését 
eredetileg a korábbi Magyar Energia Hivatal által hozott közigazgatási határozattal 
vezette be, az energiaszolgáltatók azonban sikerrel támadták meg a bíróságon az ár 
mérséklését eredményező hatósági határozatot.9 Ezt követően az Országgyűlés törvényt 
                                                 
4Opinion 720/2013, 90. és 96. pont (a szerző fordítása). 
5A módosítást az egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
CCVII. törvény 41. §-a iktatta be az alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvénybe. 
6Az új nyugdíjazási szabályok kedvezményezettjeivé vált alkotmánybírák a kormány álláspontját támogató 
különvéleményt fogalmaztak meg egyebek mellett az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseit alkotmányellenesnek 
minősítő 45/2012. (XII. 29.) AB határozathoz, az úgynevezett választási regisztrációt bevezető és a politikai 
kampányreklámokat a kereskedelmi médiából kitiltó törvényi szabályokat alkotmányellenesnek minősítő 1/2013. (I. 7.) 
AB határozathoz, az Állami Operaház átvilágításáról készült jelentés kiadását elrendelő 21/2013. (VII. 19.) AB 
határozathoz, valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökét korábban megillető úgynevezett ügyáthelyezési jog 
alkotmányellenességét megállapító 36/2013. (XII. 5.) AB határozathoz. A példák az átláthatóság szempontjából is 
fontos jogszabályok alkotmányosságának a megítélésére vonatkoznak. 
7A bírák korai nyugdíjazását szabályozó törvényi rendelkezések alkotmányellenességét a 33/2012. (VII. 17.) AB 
határozat állapította meg. Az alkotmánybírákra vonatkozó nyugdíjszabályok kedvezményezettjei ehhez a döntéshez is a 
kormány álláspontját támogató különvéleményt fűztek. 
8Az egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXI. 
törvény eltörölte az OBH vezetőjének ügyek áthelyezésére vonatkozó jogát. Az Alkotmánybíróság a 36/2013. (XII. 5.) 
AB határozatban az ügyáthelyezési jogot alkotmányellenesnek ítélte, és rámutatott, hogy „a bíró és az ügy egymáshoz 
rendelése alkotmányosan csak előre meghatározott […] objektív alapokon történhet”, miközben az ügyek 
áthelyezésének „sarkalatos törvény nem állapította meg a feltételeit”. Ezért az OBH elnökét megillető ügyáthelyezési 
jog nyíltan sértette a törvényes bíróhoz való alapvető jogot és ezáltal a tisztességes eljárás követelményét. A Velencei 
Bizottság 2013-ban kibocsátott véleményében hosszan kritizálta az ügyáthelyezési jogot, s azt a törvényes bíróhoz való 
jogot nyilvánvalóan sértő megoldásnak nevezte (Opinion 720/2013, 76. pont). Az Egyesült Államok 
Külügyminisztériuma által készített, Magyarországot is vizsgáló emberi jogi jelentés az ügyáthelyezés lehetőségét a 
jogállamiságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztető megoldásként ismerteti (lásd: 
http://www.state.gov/documents/organization/204504.pdf). 
9A miniszterelnök ezt a bírósági döntést az Országgyűlésben úgy kommentálta, hogy a bíróság a „vállalatoknak adott 
igazat a magyar kormánnyal szemben” (forrás: http://www.origo.hu/itthon/20130311-orban-hiaba-a-birosagi-itelet-meg-
nagyobb-rezsicsokkentes-jon.html). 
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fogadott el a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalról;10 e szerint a 
Magyar Energia Hivatal helyébe lépő új hatóság úgynevezett önálló szabályozó 
szerv, ezért az elnöke által kiadott rendeletek a rendes bíróságon nem, csak az 
Alkotmánybíróságon támadhatóak meg. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság létrehozása együtt 
korábban a parlament által megválasztott adatvédelmi ombudsman idő előtti 
menesztésével és az adatvédelmi ombudsman intézményének a felszámolásával.11  

A kétharmados országgyűlési többségre támaszkodó Fidesz-kormány a fékek 
ellensúlyok egyes alkotóelemeit iránta elkötelezett személyek irányítása alá juttatta, 
esetben a vonatkozó törvényeket átírva szűkítette az intézmények ellenőrzési 
Ennek a folyamatnak az eredményeként a fékek és ellensúlyok rendszere ugyan 
megroppant, de teljesen nem számolódott fel. Az Alkotmánybíróság például – 
hatásköreinek szűkítése és a kormánypártokhoz lojális alkotmánybírók 
ellenére – számos esetben minősítette alkotmányellenesnek a Fidesz-kormány, 
annak parlamenti többsége által elfogadott szabályozást.12 Az igazságszolgáltatás is 
betölti társadalmi rendeltetését, a bíróságok nem egy esetben a Kormány számára 
ügyekben hoznak erős kormányzati kritikát kiváltó döntéseket. Ilyen alkalmakkor a 
elnöke rendre felszólal a bíróságok függetlenségének a védelmében13, tiltakozva az 
ügyek elbírálását érintő politikai követelmények ellen. 

A fékek és ellensúlyok rendszerében végbement folyamatok hatása a kormány 
politikai összetételétől függően eltérő lehet. A Fidesz-kormány egyes tőle független 
intézmények – például az Alkotmánybíróság és bizonyos értelemben a rendes 
bíróságok – kontrollfunkcióit szabályozási eszközökkel szűkítette. Ezek az 
intézmények egyetlen jövőbeni kormányt sem tudnak majd hatékonyan kontrollálni. 
Például a mindenkori kormány közbevételekre vonatkozó döntései (amíg az 
                                                 
102013. évi XXII. törvény. 
11A tanulmány Információszabadság című fejezete részletesen ismerteti az ezen a területen végbement intézményi 
átalakulások korrupciós és alapjogvédelmi kockázatait. 
12Fentebb már utaltunk egyes, az átláthatóságot korlátozó jogszabályai rendelkezéseket megsemmisítő 
alkotmánybírósági határozatokra. Ezeken kívül ide sorolható még a hajléktalanságot alkotmányellenesnek minősítő 
38/2012. (XI. 14.) AB határozat, az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. 
törvény alkotmányellenességét közjogi érvénytelenség miatt megállapító 164/2011. (XII. 20.) AB határozat, a 
végkielégítések 98 százalékos különadójaként ismertté vált törvényi szabályokat két ízben – 184/2010. (X. 28) és 
37/2011. (V. 10.) AB határozatok – megsemmisítő alkotmánybírósági döntések, valamint a büntetőeljárásban a törvény 
által rendelt bíróság helyett más bíróságon történő vádemelést lehetővé tévő és a védelem jogait drasztikusan korlátozó 
törvényi szabályokat megsemmisítő 166/2011. (XII. 20.) AB határozat is. Jellemző, hogy az itt nevesített határozatok 
esetében rendre ugyanazok az alkotmánybírák fogalmaztak meg a kormány álláspontját támogató különvéleményt, akik 
az átláthatóság szempontjából jelentős, fentebb ismertetett alkotmánybírósági határozatok esetében is így tettek.  
13Ez történt például abban az esetben, amikor a miniszterelnöki kritika szerint a bíróság az energiaszolgáltatóknak adott 
igazat a kormánnyal szemben (lásd: http://www.origo.hu/itthon/20130313-darak-peter-a-kuria-elnoke-visszaszolt-
orbannak.html), továbbá akkor, amikor a kormánypárt frakcióvezetője videó üzenetben sérelmezte, hogy a bíróság 
szabadlábra helyezte Eva Rezesova vádlottat (lásd: http://mno.hu/ahirtvhirei/darak-visszaszolt-rogannak-1199128), 
valamint az úgynevezett devizahiteles perek ügyében is (lásd: 
http://nol.hu/belfold/darak_peter__az_itelkezest_nem_befolyasolhatjak_politikai_nyilatkozatok?ref=sso).  
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államadósság mértéke meghaladja a bruttó nemzeti össztermék felét) kívül esnek az 
alkotmánybírósági felülvizsgálaton. Más kontrollintézmények – például a Közbeszerzési 
Közbeszerzési Hatóság, az Állami Számvevőszék, az ügyészség – hatásköre változatlan 
változatlan maradt, vagy még szélesedett is. Ezen intézmények közül azonban nem egy a 
egy a Fidesz-kormány iránt lojális személyek vezetése alatt áll. Esetükben arra lehet 
számítani, hogy ha nem Fidesz vezette kormány lép hivatalba, annak működését valóban 
valóban ellenőrzés alá vonják. A fékek és ellensúlyok rendszere valójában csak a most 
most regnáló kormány tekintetében zilálódott szét, kormányváltás esetén azonban 
könnyen visszájára fordulhat a helyzet, és az új adminisztráció a hatalmát nagyon is 
korlátozó intézmények között találhatja magát. 

 

Jogalkotás az aktuálpolitikai érdekek fogságában 

A jogalkotás a közhatalmi akaratképzés végső megnyilvánulási formája, ami abból 
következik, hogy a jogszabályok mindenkire kötelezőek, és általánosan követendő 
magatartási szabályokat írnak elő. A demokratikus jogállamokban a törvényhozásnak 
felelős kormány viseli a törvényalkotás felelősségét is, hiszen a politikai programját 
végrehajtó törvényeket a parlamenti többségére támaszkodva alkotja meg. A 
törvényalkotás felelőssége magában foglalja a kötelező szakmai és társadalmi vitát, a 
hatalmi erőtér és a társadalom más érdekhordozóival történő egyeztetést. Ugyanakkor az 
egyeztetés nem rója a kormányra a megegyezés kötelezettségét, hiszen a kormány és a 
parlament törvényalkotásért viselt felelőssége kizárja a törvényhozásnak nem felelős más 
érdekhordozók – például szakmai és lobbi szervezetek, a civil társadalom, a tudomány 
képviselői, az üzleti szektor szereplői – véleményalkotáson túlmenő beleszólását a 
törvények tartalmába. A kormánynak tehát ki kell kérnie és ésszerű keretek között 
figyelembe kell vennie a jogszabályok tervezeteire az egyes érdekhordozók által tett 
javaslatokat, észrevételeket. Ezáltal a kormány önmaga korlátozza saját jogalkotó 
képességét, kerülvén az egyoldalú döntéshozatalt, egyben törekedve a tartós és 
konszenzusos szabályozásra.  

A Fidesz többségű parlament által elfogadott első törvények közé tartoztak a 
jogalkotás szabályait meghatározó 2010. évi CXXX. törvény és a jogalkotásban történő 
társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény. Ezek egyik hibája az, hogy nem 
írják elő a jogszabálytervezetek társadalmi és szakmai véleményezésének kötelező 
legrövidebb tartamát, ami lehetővé teszi az ésszerűtlenül rövid egyeztetési határidők 
megállapítását. A jogalkotás minőségét nem ez utóbbiak, hanem a garanciális eljárási 
keretek olykor teljes figyelmen kívül hagyása veszélyezteti. 

A fékek és ellensúlyok rendszerének szétzilálódásához vezető törvények jelentős 
részét a kötelező szakmai és társadalmi egyeztetés mellőzésével fogadták el. A kormány 
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irreálisan rövid határidejű szakmai és társadalmi egyeztetést követően terjesztette 
elő az Országgyűlésben az igazságszolgáltatási szervezetekre vonatkozó alapvető 
szabályokat megfogalmazó törvényeket,14 de a szabálysértések és a rendőrség 
szabályozása területén sem ismeretlen ez a megoldás.15 Az egy-két napos 
egyeztetési határidők megállapítása különösen a Kormány ügyrendjének fényében 
visszás, mert az a minisztériumokat arra kötelezi, hogy a komoly szakértői 
apparátusokkal rendelkező társtárcáknak legalább öt munkanapot biztosítsanak a 
jogszabálytervezetek véleményezésére.  

Olyan alapvető fontosságú jogterületeken, mint például a közbiztonság és a 
nemzetbiztonság, a jogszabályok, törvények tervezetének a kormány 
nemzetbiztonsági kabinetjében történő megvitatása még a kormányzaton belüli, 
minisztériumok közötti szokásos szakmai egyeztetés kiiktatására is lehetőséget 
teremt.16 

A legtöbb vitát és kritikát azonban a nagy, összetett törvénytervezetek 
parlamenti képviselők által önálló indítványként történő kezdeményezése váltotta 
ki. A képviselők által kezdeményezett törvényjavaslatokra nem vonatkozik a 
kötelező szakmai, társadalmi, illetve kormányzati egyeztetés. Ám e jogalkotási 
eszköz nem is az alapvető jogok és szabadságok újraszabályozására, vagy éppen az 
Alaptörvény módosítására szolgál. Az Alkotmánybíróság a törvényalkotás e 
gyakorlatát súlyos kritikával illette.17 Rámutatott arra, hogy az „egyéni képviselői 
indítványra történő törvénymódosítás esetén a kormányt nem terheli az előzetes 
                                                 
14A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az ügyészségről szóló törvény tervezetét 2011. október 17-én bocsátotta 
társadalmi vitára, az észrevételezés határideje 2011. október 18-a volt; a tervezetet a Kormány 2011. október 21-én 
előterjesztette az Országgyűlésben. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvények tervezeteit 2011. október 12-én 
bocsátotta társadalmi vitára; az észrevételezés határideje e tervezetek esetében már nem állapítható meg, ám az nem 
haladhatta meg az egy hetet, mivel a Kormány ezeket a törvénytervezeteket is 2011. október 21-én terjesztette elő az 
Országgyűlésben (forrás: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=26&source=3&type=302#!DocumentBrowse). 
15A Belügyminisztérium például 2012. február 27-én – 2012. február 28-i határidőt megállapítva – társadalmi vitára 
bocsátotta a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítását is tartalmazó törvénytervezetet. A módosítás 
érintette a rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységét is, valamint jelentős terjedelemben módosította a 
szabálysértésekről szóló törvényt (forrás: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=39&source=1&type=302#!DocumentBrowse). A rendőrség gazdasági ellátó 
rendszerének átalakításáról szóló kormányrendelet társadalmi vitáját a Belügyminisztérium 2012. január 12-én kezdte 
meg, a véleményadásra 2012. január 13-áig volt lehetőség (forrás: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=41&source=1&type=302#!DocumentBrowse). 
16A Kormány ügyrendjét meghatározó 1144/2010. kormányhatározat 57/B. pontja értelmében: „Ha a nemzetbiztonság, a 
közbiztonság védelmével, valamint az élet- és vagyonvédelemmel összefüggő előterjesztést a Nemzetbiztonsági 
Kabinet megvitatta és a Kormány általi megtárgyalásra javasolta, az előterjesztés közvetlenül benyújtható a Kormány 
ülésére.” Feltehetően e szabály alkalmazásával a Belügyminisztérium 2011. november 20-án a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényt alapjaiban újraíró törvényjavaslatot terjesztett elő az Országgyűlésben 
(T/5004. számú törvényjavaslat), úgy, hogy a tárca a törvény tervezetének a nemzetbiztonsági terület egészen más 
irányú és tartalmú módosítását célul tűző változatát bocsátotta társadalmi vitára 2011. október 4-én (mindössze 6 napos 
határidővel). Vagyis az Országgyűléshez végül benyújtott normaszöveg köszönő viszonyban sem volt a társadalmi 
vitára bocsátott normaszöveggel. 
1761/2011. (VII. 13.) AB határozat. 
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hatástanulmány készítésének, illetve a szükséges egyeztetések lefolytatásának a 
kötelezettsége”. Az Alkotmánybíróság különösen a korábbi Alkotmány 2010. évi 
sorozatos és szinte kivétel nélkül (kilenc esetből hét alkalommal) egyéni képviselői 
indítvánnyal kezdeményezett módosítását értékelte elítélően. Megállapította, hogy „az 
„az egyéni képviselői indítványra történő törvénymódosítás, de különösen az Alkotmány 
Alkotmány módosítása ilyen módon azért vet fel a demokratikus jogállam 
követelményéhez kapcsolódóan súlyos problémát, mert az országgyűlési képviselők 
esetében szinte teljes mértékben kizárt az, hogy a törvénymódosító javaslatuk benyújtása 
benyújtása előtt megfelelő alapossággal előzetes számításokat és elemzéseket végezzenek, 
végezzenek, egyeztessenek és tárgyaljanak az érdekelt felekkel”. Az Alkotmánybíróság 
Alkotmánybíróság azt is leszögezte, hogy „az Alkotmány sorozatos, aktuálpolitikai 
érdekek és célok megvalósítása érdekében történő módosítása rendkívül aggályos a 
demokratikus jogállam követelményei, különösen az alkotmányos jogrend stabilitása 
stabilitása szempontjából”. Az Alkotmánybíróság mindazonáltal nem minősítette 
alkotmányellenesnek ezt a törvényalkotási technikát. 

Bár nem alkotmányellenes, de nem is egyeztethető össze az új jogalkotási törvények 
törvények által lefektetett követelményekkel a jogszabálytervezetek egyeztetési 
határidejének a lerövidítése, vagy igen nagy terjedelmű és kiemelkedő fontosságú 
törvények megalkotásának egyéni parlamenti képviselő általi kezdeményezése.18 
Ahogyan a már beterjesztett törvényjavaslatoknak a zárószavazás fázisában, úgynevezett 
zárószavazás előtti módosító indítvánnyal történő teljes átírása19 is sérti a jogalkotás 
garanciális követelményeit. A kormánytöbbség ezekre a kihívásokra egyrészt az 
úgynevezett kivételes sürgősségű törvényalkotási eljárás szabályozásával, másrészt a 
zárószavazás előtti módosító indítványra vonatkozó szabályok átírásával reagált.20  

A 2012-ben életbe lépett szabályok révén egy zárószavazás előtti indítvánnyal 
(amely amúgy a törvényszövegekben felmerült koherenciazavarok kiküszöbölésére lenne 
hivatott) bármely, az adott törvényjavaslat által érintett – parlamenti szakzsargonnal élve: 
„megnyitott” – törvény módosítása kezdeményezhető, akár 24 órával a végszavazást 
                                                 
18A parlamenti képviselők által önálló indítványként kezdeményezett törvényekre számos példát lehet felhozni a 
korábbi Alkotmánynak az Alkotmánybíróság idézett határozatában hivatkozott módosításain túl is. Itt csak három ilyen 
esetre utalunk. Ezek az Alaptörvény negyedik módosítása; a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak a 
megállapításáról szóló T/10102. számú törvényjavaslat (az Országgyűlés 2013. évi LXXII. törvényként fogadta el, a 
törvény alkalmazását az Alkotmánybíróság a feltehető alkotmányellenesség miatt a 19/2013. (VII. 19.) AB határozattal 
felfüggesztette); valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény módosítására irányuló T/10904. számú törvényjavaslat. 
19A zárószavazás előtti módosító indítvánnyal alapjaiban átírt törvények közül utalunk az egyes rendvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/5004. számú 
törvényjavaslatra. A fentiekben már jeleztük, hogy a Belügyminisztérium a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét 
jelentősen módosító törvényjavaslatot mindenféle szakmai vagy társadalmi vitát mellőzve nyújtotta be az 
Országgyűlésnek. A törvényjavaslat végső szövegét a Demeter Ervin parlamenti képviselő által benyújtott zárószavazás 
előtti módosító indítvány (http://www.parlament.hu/irom39/05004/05004-0043.pdf) alakította ki. 
20Az Országgyűlés házszabályát a 2011. december 27-én benyújtott és három nappal később elfogadott 98/2011. számú 
országgyűlési határozat módosította. 
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megelőzően is. Ezen indítvány tartalmát az előterjesztője anélkül alakíthatja ki, 
hogy arról bárkivel egyeztetnie kellene. Így túl lehet terjeszkedni a 
törvényjavaslatok tárgyi korlátain, és bármikor sor kerülhet egy-egy törvény ad hoc 
jellegű, rapid módosítására. Az úgynevezett kivételes sürgős törvényalkotási 
eljárásban akár egy órával az országgyűlési tárgyalás megkezdését megelőzően is 
elő lehet terjeszteni törvényjavaslatokat, amelyekhez a többi képviselő legfeljebb a 
benyújtást követő három órán belül nyújthat be módosítást. A nyomban lefolytatott 
parlamenti vitát követő napon pedig az így előterjesztett törvény megszavazható. 
Kivételes sürgős eljárás a parlamenti képviselők kétharmadának a jóváhagyásával 
folytatható le.21  

Ha a rövidtávú megfontolások felülírják a jogalkotás garanciális eljárási 
rendjét, maga a törvényhozást válhat aktuálpolitikai érdekek kiszolgálójává. Az így 
született törvények rendre a hatalom pillanatnyi érdekeinek az érvényesítését 
szolgálják.  

Foglyul ejtett állam vagy „államfogságra” kárhoztatott társadalom? 

A TI az itt ismertetett folyamatok kibontakozásának kezdetén figyelmeztetett annak 
veszélyére, hogy Magyarországon bekövetkezhet a közhatalom befolyásos 
érdekcsoportok általi foglyul ejtése. Az államot foglyul ejtő érdekcsoportok képesek a 
saját szempontjaikat érvényre juttatni a közhatalmi döntéshozatal, akár a jogalkotás terén 
is (erre használja az angolszász irodalom a „state capture” kifejezést). A TI az elmúlt két 
évben többször rámutatott arra, hogy az állam foglyul ejtése mindenekelőtt a közpénzek, a 
hasznot hajtó állami megbízások korrupt megszerzésében nyilvánul meg. Több példát is 
találni az egyénre, csoportra szabott jogalkotásra is, például a sporttámogatások terén. Itt a 
törvény22 lehetőség ad a cégeknek arra, hogy ha az öt látvány-csapatsport (a labdarúgás, a 
kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong és a vízilabda) valamelyikében működő csapatot 
támogatnak, akkor ennek mértékével csökkenthetik az adókötelezettségüket. 
Egyértelműbb volt a helyzet például 2010-ben, az úgynevezett „lex-Borkai” esetében, 
amikor az Alkotmány módosításával eredetileg öt évre tervezték kizárni az egykori 
rendőröket és katonákat a polgármesternek megválasztható személyek köréből23, majd 
amikor kiderült, hogy e szabály hatására nem indulhatna Borkai Zsolt a polgármesterek 
választásán, a kizárási időt három évre mérsékelték24.  

                                                 
21A kivételes sürgős eljárásban történő törvényalkotás tette lehetővé, hogy a parlament 2013-ban, húsvétvasárnaptól a 
következő kedd reggelig terjedő 36 óra alatt, elfogadja az információszabadságot jelentősen korlátozó, egyéni 
képviselők által kezdeményezett törvényt. 
22A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a. 
23Az Alkotmány módosítására irányuló T/649. számú önálló képviselői indítvány, benyújtva 2010. július 8-án 
(http://www.parlament.hu/irom39/00649/00649.pdf). 
24Az Alkotmány módosítására irányuló T/676. számú önálló képviselői indítvány, benyújtva 2010. augusztus 6-án 
(http://www.parlament.hu/irom39/00676/00676-0012.pdf). 
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A state capture azonban a gyenge állam vs. erős gazdasági lobbi hatalmi képleten 
alapul, miközben Magyarországon éppen a központi államhatalom korábban soha nem 
tapasztalt mértékű kiterjedésének vagyunk a tanúi. Ebben a hatalmai képletben csak 
megszorításokkal lehet az állami-politikai szféra és az üzleti élet közötti korrupciót az 
üzleti szektor irányából kiinduló és a politikát befolyásoló törekvésként értelmezni. Az 
üzleti élet és a politikai rendszer korrupt összefonódása tényként kezelhető, a korrupciós 
nyomás azonban legalább annyira – ha nem nagyobb mértékben – a politika irányából 
jön, mint amennyire az üzleti szektorból. Magyarországon a közhatalom valójában nem 
üzleti érdekek, hanem a fékek által nem ellensúlyozott mértékű politikai hatalmat 
összpontosító kormány foglyává vált. A kormány dönti el, mely üzleti szereplőkkel 
hajlandó együttműködni, majd a kivételezett csoportokat közhatalmi eszközökkel, 
közpénzek felhasználásával juttatja előnyhöz. Ennek iskolapéldája a dohány 
kiskereskedelem állami monopóliummá nyilvánítása, ami e piac államosításával volt 
egyenértékű. A tényleges kereskedési jogokat – koncesszió formájában, máig titkolt 
pályáztatás eredményeként – az üzleti racionalitáson túlmutató politikai szempontoknak is 
teret engedve osztották ki. És éppen az e téren mutatkozó legújabb fejlemények – a 
dohánykereskedés megtiltása a nagyobb alapterületű üzletekben és az üzemanyag-
töltőállomásokon – jelzik azt, hogy még a kedvezményezettek sem érezhetik magukat 
biztonságban. Ebben az üzleti környezetben a vállalkozások nem a jobb piaci pozíció 
megszerzése és a nagyobb haszon realizálása érdekében versenyeznek egymással, hanem 
az állam kegyeit keresik. A közgazdasági szakirodalom ezt a jelenséget nevezi 
járadékvadászatnak. A gazdasági életben a kormány nem a valós gazdasági teljesítmény 
alapján privilegizál egyes üzleti szereplőket; az állam foglyul ejtésének és a 
járadékvadászatnak a megnyilvánulásai egyaránt tetten érhetőek. 

 

Következtetés és javaslatok 

Jelenleg korábban nem tapasztalt hatalom összpontosul a kormánynál, amely az 
eddigieknél nagyobb eséllyel tud egyoldalúan, más hatalmi tényezőkre nem tekintve 
döntéseket hozni és végrehajtani. A közhatalmi játéktér további szereplői az esetek 
jelentős részében nem vagy csak korlátozottan képesek gátat szabni a kormányzati 
érdekek érvényesítésének. Kétharmados parlamenti többsége birtokában a kormány, a 
törekvései kivitelezését megnehezíteni vagy megakadályozni képes potenciális hatalmi 
ellenpontok meggyengítése érdekében, kész átírni a törvényeket is.  

A 2010 óta érvényesülő kormánypolitika – a korábbi konszenzusos 
demokráciamodell helyett – a többségi elvet érvényesíti döntéseiben. Ez önmagában nem 
antidemokratikus, ám a kormányzati hatalmat korlátozni hivatott intézmények gyengítése, 
erőforrásaik elvonása, illetve a hatásköreik szűkítése nem egyeztethető össze a 
demokratikus jogállammal szemben támasztott követelményekkel. 
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Ezen a tényen az sem változtat, hogy más demokratikus jogállamokban is 
találni példát olyan közjogi megoldásokra, amelyeket Magyarországon a Fidesz-
kormány 2010 óta bevezetett. Például Angliában nem működik önálló 
alkotmánybíróság, továbbá az alapjogi bíráskodás feladatait Franciaországban ellátó 
Alkotmánytanács hatásköre meg sem közelíti a rendszerváltoztató Magyarország 
Alkotmánybíróságáét. Egyedi ügyek bíróságok közötti áthelyezésére módot adó 
szabályozásra szintén találni példát az Európa Tanács más tagállamaiban is. 
Ahogyan azonban a Velencei Bizottság az Alaptörvény negyedik módosításáról 
készített, fentebb hivatkozott elemző véleményében éppen a bíróságok közötti 
ügyáthelyezéssel összefüggésben kifejtette25, ezeket a közjogi lépéseket önmagában 
nem teszi védhetővé az arra történő puszta hivatkozás, hogy más országokban is 
található hasonló megoldás. Magyarországon ugyanis a Fidesz-kormány 2010. évi 
hivatalba lépése óta a közhatalmi intézményrendszer módszeres átírása zajlik, amely 
gyakran a törvényalkotás garanciális szabályainak a pillanatnyi erőviszonyok és 
hatalmi igények szerinti módosítását sem nélkülözi. 

A kormány politikai összetételének megváltozása esetén az aktuális kormány 
hatalmát ellenőrző intézményrendszer fellazítása visszájára fordul. Ebben a 
helyzetben az új kabinet igenis számíthat a fékek és ellensúlyok valós működésére, 
a hatalmának a tényleges kontrolljára. 

A korrupció elleni küzdelem tapasztalatai azt mutatják, hogy a fékek és 
ellensúlyok rendszerének minősége szoros kapcsolatban áll az állam korrupciós 
kockázatokkal szembeni ellenálló képességével is. Ahol a fékek és ellensúlyok 
rendszerének meggyengítése vagy meghaladása révén a közhatalom átláthatósága, 
számon kérhetősége és elszámoltathatósága csökken, ott nő a korrupciós kitettség is. 
Ezt a tapasztalatot évről évre megerősíti a TI által készített Korrupció Érzékelési 
Index (Corruption Perceptions Index – CPI), amely az országokat korrupciós 
világrangsorba állítja. A CPI lista élén rendre az északnyugat-európai és észak-
amerikai demokráciák végeznek, míg a legkorruptabbak csoportjában általában 
Szomália, Afganisztán, Észak-Korea és Szudán találhatók.  

A demokrácia, a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok működőképes rendszere 
egymást kölcsönösen feltételező értékek, ezért az egyik gyengítése óhatatlanul az 
egész rendszer szétzilálódásához vezet. Annak érdekében, hogy a mindenkori 
végrehajtó hatalmat az aktuális kormány politikai összetételére tekintet nélkül 
ésszerűen korlátozni képes közjogi megoldások alakuljanak ki, az alábbiakat 
javasoljuk: 

1. Az Alkotmánybíróság hatásköre korlátozások nélkül terjedjen ki a költségvetési 
                                                 
25Opinion 720/2013, 83. pont (a szerző fordítása). 
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bevételeket meghatározó jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatára. 

2. A Kormány tartózkodjon attól, hogy az átfogó törvényeket kormánypárti 
képviselők kezdeményezik. 

3. A Kormány ésszerű időkeretben folytassa le a jogszabálytervezetek társadalmi és 
szakmai véleményezését, és adjon érdemi visszajelzést a vélemények, észrevételek 
befogadásáról, illetve az elutasítás okairól. 

4. A végrehajtó hatalom ellenőrzésére hivatott intézmények vezetőit és tagjait a 
jövőben ne politikai, hanem kizárólag szakmai szempontok alapján válasszák ki. 

5. Az Országgyűlés az előző pontban írt szervezetek tagjainak, illetve vezetőinek 
megbízatási idejét a 2010 előtt érvényben volt szabályozásnak megfelelően 
rövidítse le (a legfőbb ügyész esetében például 9 évről 6 évre, az alkotmánybírák 
esetében 12 évről 9 évre), s korlátozza az újraválaszthatóságukat. 

6. Az Országgyűlés állítsa helyre az információszabadság intézményi védelmét, azaz 
a NAIH helyett ismét a parlament által választott és a végrehajtó hatalomtól 
teljesen független ombudsman felügyelje a közérdekű adatok megismerhetőségét. 
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II. Fejezet 
A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER ÁTLÁTHATÓSÁGA  

 

„Minden kormány szakpolitikai döntéseket hoz és programokat indít annak érdekében, 
hogy elképzeléseit valóra váltsa. Annak lenyomata a költségvetés, ahogyan a kormány e 
programokhoz a szükséges közpénzeket elő fogja teremteni és el fogja költeni. Annak 
ellenére, hogy a költségvetés közvetlenül érinti az ország minden polgárát – különösen a 
szegényeket és a kiszolgáltatott helyzetben lévőket –, a közvélemény hagyományosan ki 
volt zárva azokból a döntési folyamatokból, amelyek során ezek a kulcsfontosságú 
adóztatási és kiadási döntések megszületnek. Mi több, sok közpénzügyi „szakértő” azon a 
véleményen volt, hogy a hatékonyság csökkenéséhez és felelőtlen döntésekhez fog 
vezetni, ha a széles közönséget a költségvetési döntésekben való részvételre bátorítják.  

Ez a hozzáállás az elmúlt két és fél évtizedben lassan kezdett megváltozni – 
nagyrészt köszönhetően olyan civil szervezetek erőfeszítéseinek, amelyek azért kezdtek el 
a költségvetéssel és a költségvetési procedúrával foglalkozni, hogy hatással legyenek a 
szakpolitikai döntésekre, nyitottabbá és számon kérhetőbbé tegyék a költségvetési 
döntéshozatalt. Egyre többen felismerik, hogy ha az egyszerű polgárokat is bevonják a 
közpénzek kezelésébe, erősebb döntések születnek, csökken a korrupció és a pazarlás, s 
az ország polgárai – különösen a szegények – számára jobb döntések születnek. Más 
szóval: Nyisd ki a költségvetést. Változtasd meg az életet.” 26 

 

A költségvetési átláthatóság fogalma 

A mindenkori kormányon kívül szinte senki nem szokta azt állítani, hogy a magyar 
költségvetési rendszer átlátható lenne, de hogy az átláthatóság közelebbről mit is jelent, 
arról általában már nincs pontos fogalmunk. 

„A politikusok össze-vissza hazudoznak”; „a jogszabályok közt lehetetlen 
eligazodni”; „választások előtt a csillagokat is megígérik az égről, aztán a választások 
után jön a feketeleves”; „mindig minden a színfalak mögött, titokban dől el” – ilyen és 
hasonló gondolatok jutnak eszünkbe, ha arra gondolunk, miben tapasztaljuk az 
átláthatóság hiányát. Mindez azonban inkább csak a jéghegy csúcsa. A költségvetési 
átláthatóság ezeknél sokkal kisebb léptékben kezdődik, és jóval több területre kell 
kiterjednie. 

                                                 
26A szerző saját fordítása a http://internationalbudget.org/who-we-are/history/ honlapról, amely egy költségvetési 
fókuszú nemzetközi civil kezdeményezés tevékenységét és eredményeit mutatja be. 
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1. ábra 

 

Az elmúlt két évtizedben a magyar költségvetési politika az évek legnagyobb részében 
fenntarthatatlan volt. A fenntarthatóság és az átláthatóság problémája szorosan 
összefüggött egymással. A teljes folyamat iskolapéldája volt a választási költségvetési 
ciklusoknak. 2010 előtt minden választási évben jelentősen megnőtt a hiány, majd minden 
választás után jött a kiigazítás. Miért nem látták ezt előre a választók tömegei? Nagyrészt 
azért, mert a kormányok tudatosan mindent elkövetnek, hogy a választások előtt 
nyilvános információkból ne váljék láthatóvá a fenntarthatatlan intézkedések és ígéretek 
problémája.  

A jobb megértés érdekében gyakorlati (ellen)példákkal világítjuk meg, mi is 
valójában a költségvetési átláthatóság. Ehhez részleteiben megvizsgáljuk a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) és a legfejlettebb országokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) egymondatos meghatározásait. 

 

IMF:  „A költségvetési átláthatóság lényege a kormányzat múltbeli, jelenlegi és jövőbeli 
költségvetési tevékenységére, valamint a költségvetési politikát és annak eredményét 
meghatározó kormányzati struktúrára és feladatokra vonatkozó információk 
nyilvánossága.”27 

                                                 
27IMF (2013): How does the IMF Encourage Greater Fiscal Transparency? (1. oldal.) „Fiscal transparency entails being 
open to the public about the government's past, present, and future fiscal activities, and about the structure and functions 
of government that determine fiscal policies and outcomes” (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/fiscal.pdf). 
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Mit jelent a „költségvetési tevékenység”? Ebbe nem csak a bevételek beszedése, 
kiadások teljesítése, állampapírok kibocsátása és törlesztése tartozik bele, hanem például 
a nagyobb értékű szerződések megkötése is – s nem csak az állam nevében, hanem állami 
tulajdonú vállalatok esetében is. Vajon mennyire volt átlátható, amikor a magyar kormány 
1998 és 2001 között a tisztán állami tulajdonban lévő, de a költségvetésben meg nem 
jelenített MVM-nek nem engedte emelni az áram árát, vagy amikor 2001 és 2004 között a 
részben állami tulajdonú Molnak nem engedte növelni a lakossági gázárat? A kormány 
népszerűség-hajhászását mindkét esetben a cégek tőkéje bánta. Az MVM-et 2002-ben 
kellett feltőkésíteni, a Mol pedig 2004 és 2006 között nyomott áron adta el gázüzletág-
részesedését a német E.ON cégnek. Az ilyen ármanipuláció is költségvetési tevékenység, 
csak nem mindjárt látszik a hatása a büdzsében. Ezért hívják kvázifiskális 
tevékenységnek. 

Mit jelent az, hogy „múltbeli”? Amikor 1989-ben a Magyar Nemzeti Bank (vagy 
2010-ben a görög jegybank) elnöke bevallotta, hogy az államadósság jóval nagyobb, mint 
azt korábban állították, akkor mindenki levonhatta a következtetést: az illető kormánynak 
és elődjeinek egy csomó mindenben kellett hazudniuk, hiszen egy ezernyi szálon 
összefüggő statisztikai adatközlő rendszerben egyetlen adatot nem lehet megváltoztatni. 
Ha pedig úgy tudtak hazudni, hogy sem a nemzetközi szervezetek, sem a hazai 
közvélemény nem jött rá erre, akkor az azt jelenti: a rendszer egésze átláthatatlan. 

Mit jelent az, hogy „jelenlegi”? Magyarországon 2013 elejétől a pénzintézeteknek 
és az államkincstárnak pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetniük. Máig ismeretlen 
okból a kormány hónapokon keresztül nem volt hajlandó megmondani, hogy a 
ténylegesen befolyt bevételből mennyi származott a pénzintézetektől és mennyi a 
kincstártól, holott a bevétel két ágának merőben eltérő a költségvetési és gazdasági hatása. 
A pénzintézetek az illetéket megpróbálják áthárítani, ezért a lakossági fogyasztás és a 
vállalati nyereség csökken, a pénzügyi szolgáltatások árát is tartalmazó infláció pedig 
emelkedik. Ezzel szemben a kincstár az illetéket teljes egészében a tranzakciókat indító 
költségvetési szervek kiadási kereteiből vonja le, tehát olyan, mintha az állami kiadásokat 
arányosan („fűnyíró-elven”) mérsékelnék. Az egyes bankok számára is rendkívül fontos 
információ azt látni hónapról hónapra, hogy mekkora a részesedésük a többiekhez képest 
az illetékköteles tranzakciókban. Egyes bankok ugyanis több, mások esetleg kevesebb 
sikerrel tudták a náluk lebonyolított tranzakciókat olyan csatornákba terelni, ahol az 
ügyfelet megkímélhetik a tranzakciós illetéktől.  

Mit jelent az, hogy „jövőbeli”?  Számos példát találhatunk, amikor a magyar 
kormányok mást kommunikáltak, mint amit valójában tenni szándékoztak. Ezek közé 
tartozik akár a 2006-os választások előtti adócsökkentés, amelyet – mint azóta tudjuk – az 
akkori kormány sem tartott fenntarthatónak, vagy 2010-ben a magánnyugdíjpénztárakkal 
és a válságadókkal kapcsolatban ideiglenesként bejelentett intézkedések véglegesítése. 
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Analóg példa a bankadó esete, amelynél a kormány három éven belüli kivezetésre tett 
erős ígéretet, majd néhány nappal később kiderült,28 hogy a középtávú tervekben szó sincs 
kivezetésről, sőt néhány hónappal később még az is elhangzott magas rangú kormányzati 
politikus szájából, hogy a kivezetésre már eredetileg sem volt meg a szándék. 

Mit jelent az, hogy „kormányzati feladatokra és struktúrára vonatkozó 
információk”? Egy 2012 őszén kihirdetett törvény értelmében Magyarországon 2013 
januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felügyelete alá került az 5000 fő 
alatti települések gyakorlatilag összes közoktatási intézménye, illetve az 5000 fő felettiek 
közoktatási intézményeiben dolgozó valamennyi tanár feletti munkáltatói jog. A központ 
éves kiadásai megközelítik a 400 milliárd forintot, ennek ellenére az intézménynek még 
június végén sem volt elfogadott költségvetése. Egy másik idevágó példa a korábbi 
privatizációs szervezet, az ÁPV Rt. úgynevezett privatizációs tartaléka. Már a 90-es 
években élt a szabály, hogy a privatizációs bevételek egy részét félre kellett tenni 
esetleges későbbi kötelezettségek fedezetére. Az eredeti elgondolás kifejezetten 
prudensnek volt mondható, elvégre bármelyik (szocializmusból örökölt) állami vállalatról 
kiderülhetett, hogy voltak kétes ügyletei, vagy éppen „csak” vegyi anyagokkal szennyezte 
tele a saját telkét. Mivel a privatizációs bevételt a költségvetés – prudens módon – nem 
számolta el bevételként, jogos volt úgy tekinteni, hogy az utólagos kötelezettségek, ha 
időben kiderülnek, az eladási árat csökkentették volna, tehát az utólagos kiadást sem kell 
kiadásként elszámolni. Ezekből a félretett tartalékokból az ezredfordulóra 100 milliárd 
forint nagyságrendű összeg halmozódott fel, a költségvetési törvény pedig minden évben 
számba vette azokat a kiadásokat, amelyek fedezésére a tartalékot az ÁPV Rt. 
felhasználhatta. Ezeket a legitim célokat a törvény csak névvel sorolta fel, összeghatárt 
nem rendelt hozzájuk, ami már önmagában is a parlament költségvetési jogainak 
csorbulását jelentette- Ám ahogy teltek-múltak az évek, a listák egyre hosszabbak lettek, 
mígnem 2004-ben megjelent az „o.” (tehát a 15.!) pont, amely szerint a tartalék összege 
gyakorlatilag szabadon felhasználható volt a kormány gazdaságpolitikai döntéseinek 
támogatására. Magyarán, a 100 milliárdos összeget a kormány a parlament és a 
nyilvánosság tudta és belegyezése nélkül, saját aktuális céljainak megfelelően 
használhatta – akár olyan kiadásokra is, amelyeket normális körülmények között 
természetesen bele kellett volna számítani a költségvetési hiányba. 

Mit jelent az, hogy „annak eredményét meghatározó”? Egy-egy intézkedés 
eredménye nagyban függhet a körülményektől és az érintettek reakcióitól. Ha például egy 
adókulcsot felemelnek 20 százalékról 100 százalékra, senki nem számít arra, hogy az 
adóbevétel is felmegy az ötszörösére, mivel az adózók vagy beszüntetik a tevékenységet, 
vagy más módon kerülik majd el az adót – vagyis viselkedésük megváltoztatásával 
reagálnak. Attól, hogy a zsemle áfáját a péknek kell befizetnie, még mindenki tudja, hogy 
                                                 
28Lásd: http://hvg.hu/gazdasag/20101110_kopits_gyorgy_kt_koltsegvetes. 
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az áfa nagy részét végül is a vevő fizeti meg, vagyis a pék az adó egy részét áthárítja a 
vásárlóra. Hasonló áthárítás érvényesülhet gyakorlatilag minden adó esetében. Sőt, egy-
egy intézkedés ennél sokkal bonyolultabb mechanizmusokon keresztül is érinthet olyan 
gazdasági szereplőket, akik az eredeti jogszabály szövegében még említve sincsenek. Az 
ilyen hatásláncokat és viselkedési változásokat is feltérképező, az intézkedés tényleges 
eredményét bemutató, nyilvános hatásvizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy mindenki 
átláthassa a költségvetési politika eredményét meghatározó tényezőket. 

 

OECD: A költségvetési átláthatóság „a politikai szándékokra, a politika-alkotásra és 
annak végrehajtására vonatkozó releváns költségvetési információk gyors, rendszerezett 
és teljes nyilvánosságra hozatala.”29 

Mit jelent az, hogy „politikai szándékok”? A politikai szándékok 
átláthatatlanságának egyik jó példája volt Magyarországon a forint árfolyamsáv-
eltolásának esete 2003 közepén. Ekkor a jegybank és a kormány közös megegyezéssel a 
forint euróval szembeni árfolyammozgását korlátozó sáv két szélét kis mértékben 
megemelte a gyenge irányban. A túlságosan erős forint exportfékező hatását akarták 
megakadályozni, mivel azonban a döntéshez fűzött hivatalos nyilatkozatok egymásnak 
ellentmondtak, a piac végül úgy értelmezte, hogy a kormány le akarja értékelni a forintot 
a gazdasági növekedés érdekében. Ennek következtében a forint euróval szembeni 
árfolyama sokkal nagyobb mértékben gyengült, mint azt a kormány eredetileg szerette 
volna. 

Mit jelent az, hogy „politika-alkotás”? A politika-alkotás folyamata ritkán 
követhető. Vannak országok, ahol rendszeresen szokás zöldkönyveket és fehérkönyveket 
készíteni egy-egy szakterület aktuális problémáiról és a készülő szabályozás általános 
elveiről. Ezek kifejezett célja a nyílt viták elősegítése. Gondolhatnánk, hogy nincs is 
szükség a folyamat követésére, hiszen az eredmény a lényeg, de ez nem igaz. A folyamat 
ugyanis döntő hatással van az eredményre. Ha például a lobbicsoportok a színfalak 
mögött egyenként „levadászhatják” a képviselőket30, ami Magyarországon nem ritka eset, 
akkor valójában nem az történik, ami elvileg a képviseleti demokrácia működési 
alapelveiből következne, hanem a képviselők a közérdek helyett magánérdekeket 
szolgálnak ki. 

Mit jelen az, hogy a „politika végrehajtása”? A hagyományos költségvetési 
rendszerek tipikusan csak a pénzről beszélnek. Mintha a költségvetési törvény által 
                                                 
29OECD (2002): Best Practices for Budget Transparency (1. oldal). „Full disclosure of all relevant fiscal information on 
policy intentions formulation and implementation in a timely and systematic manner” 
(http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best Practices Budget Transparency - complete with cover page.pdf). 
30Hogyan vonták vissza a cigaretta jövedékiadó-emelését. Magyar Narancs, 2011/29. szám 
(http://magyarnarancs.hu/belpol/hogyan_vontak_vissza_a_cigaretta_jovedekiado-emeleset_-_milliardos_baki-76550). 
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szabott feladat lényege a pénz elköltése lenne (ami persze majdnem mindig meg is 
valósul). Ám a modern költségvetési rendszerek (a magyar nem ilyen) azt is bemutatják, 
hogy a pénz elköltésének mi lett a tényleges eredménye. Szakszóval, egy jó költségvetési 
rendszer nem csak pénzügyi, hanem teljesítménymutatókat is figyel, s átláthatóan be is 
mutatja azokat. Példaként vegyük a korábban privatizált, de komoly környezetvédelmi 
károkat maga után hagyó Nitrokémia Zrt. esetét. A 2008-as zárszámadás31 a következőket 
írta az abban az évben felhasznált, több mint 4 milliárd forint támogatással kapcsolatban: 
„…a Nitrokémia 2000 Rt. felszámolását követően a Nitrokémia Zrt.-t terhelő környezeti 
kárelhárítás (4250 millió forint). A kármentesítés első üteme során történt feltárások 
rámutattak, hogy a Nitrokémia 2000 Rt. területén az előzetes feltárásoknál lényegesen 
nagyobb környezetszennyezés történt, amit megnövel a szennyezett, rossz állapotú 
üzemépületek lebontási, valamint a Séd-Nádor mederszennyezés felszámolásának 
költsége.” Azóta a 2. ábrán látható összegeket költötte, illetve költi az állam erre a célra. 
Sajnos azóta sem a 2009–2012-es zárszámadások, sem a 2013–2014-es költségvetési 
törvényjavaslatok egyetlen szóval sem írnak arról, pontosabban mi és milyen sikerrel 
valósult meg az elköltött, mai áron több mint 30 milliárd forintból. 

2. ábra 

A Nitrokémia Zrt. számára környezetvédelmi kármentesítés címén utalt  
állami kifizetések (millió forint)  

 

*Terv 
Forrás: Saját összeállítás a költségvetési zárszámadások alapján 

                                                 
312009. CXXIX. törvény – A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról 
(http://www.parlament.hu/irom38/10380/10380.htm). 
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Mit jelent az, hogy „gyors”? Kézenfekvő elvárás, hogy a költségvetési információk 
a lehető leggyorsabban elérhetőek legyenek. Sajnos nagyon könnyű magyar példát találni, 
amikor a kormány az átláthatóság csökkentése érdekében tudatosan késleltette fontos 
költségvetési információk nyilvánosságra kerülését. A 2006-os parlamenti választások 
előtt Veres János akkori pénzügyminiszter – mint utóbb saját maga is bevallotta – 
szándékosan nem hozta nyilvánosságra azokat az információkat, amelyekből egyértelmű 
lett volna, hogy a költségvetési hiány messze a tervek felett alakul32. Akkor talán még 
többekben tudatosodott volna, hogy a választások után nem következhet más, mint 
költségvetési kiigazítás, ami nyilván rontotta volna a kormánypártok újraválasztási 
esélyeit. 

Mit jelent az, hogy „rendszerezett”? Fontos, és Magyarországon is betartott elv, 
hogy a költségvetési évről utólag készített beszámolók (zárszámadások) szerkezetének 
meg kell egyezniük a költségvetési törvény szerkezetével. Azt azonban semmi sem 
biztosítja, hogy akár a szomszédos évek költségvetései összevethetők legyenek, vagyis 
hogy a kormánynak nyilvánosságra kelljen hoznia az új törvény mellett a megelőző 
év(ek) adatait is – összehasonlító szerkezetben.  

Mit jelent az, hogy „teljes”? Ritka, kirívó eset, amikor ugyanarról a tételről az egyik 
évben beszámol a kormány, a másikban pedig nem. Ez történt például a 2700 milliárdos 
magán-nyugdíjpénztári vagyonnal, amelyből a 2011-es költségvetés még elszámolt 459 
milliárd forint bevételt, ám hogy a többivel mi történt, arról a parlamentnek hivatalosan 
benyújtott dokumentumok már nem szólnak. Pedig tudható, hogy már kevesebb mint 200 
milliárd maradt csak meg belőle. 

Mit jelent az, hogy „nyilvánosságra hozatal”? Az adatokat nem elég kiszámolni, a 
számításokat nem elég elvégezni, majd a Költségvetési Tanácsnak, vagy akár egyes 
nemzetközi szervezeteknek (például az IMF-nek vagy az Európai Bizottságnak) 
bizalmasan elküldeni – az információkat nyilvánosságra is kell hozni. Méghozzá úgy, 
hogy mindenki hozzáférjen. Az nem tekinthető nyilvánosságra hozatalnak – miként az 
Magyarországon gyakran megtörténik –, hogy az illetékes kormányzati szervek (kincstár, 
statisztikai hivatal és így tovább) az átlagos felhasználó számára megfizethetetlenül 
magas árat kérnek az adatokért. 

                                                 
321000 milliárddal számolta el magát a kormány. Index online hírportál, 2006. június 8. 
(http://index.hu/gazdasag/magyar/veres060608/). 
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Nemzetközi sztenderdek 

A két fenti szervezet nem csak egymondatos definíciókat ad, hanem részletes kódexekben 
is leírja, hogy a gyakorlatban miként biztosíthatja egy ország kormánya a költségvetési 
átláthatóságot. 

Az OECD útmutatója33 három fő részből áll. Felsorolja azokat a fő költségvetési 
dokumentumokat, amelyeket a kormányoknak elő kell állítaniuk; részletesen leírja az 
egyes dokumentumok tartalmi elemeit, beleértve a pénzügyi és a nem pénzügyi 
teljesítmény-információkat; bemutatja továbbá azokat a gyakorlati megoldásokat, 
amelyekkel biztosítható a dokumentumok magas minősége és egységessége. Az ajánlás 
alapja 8 dokumentum, amelyeket egy átlátható költségvetési rendszerben „rutinszerűen” 
létre kell hozni. 

1. Költségvetési irányelvek. 1 hónappal a költségvetési törvényjavaslat benyújtása 
előtt bemutatja a készülő költségvetés főbb feltételezéseit és intézkedéseit, 
illetve a középtávú gazdaságpolitikai célokat és mutatókat, annak érdekében, 
hogy orientálja a várakozásokat és elősegítse a hatékony költségvetési vitát. 
Magyarországon ilyen nem készül, sokkal inkább az szokott a kormányok célja 
lenni, hogy a költségvetési törvényjavaslattal meglepetést okozzanak, és vita 
helyett az esetleg ellenvéleményen lévőket kész tények elé állítsák.  

2. Költségvetési törvényjavaslat. 3 hónappal a költségvetési év kezdete (a legtöbb 
országban, így Magyarországon is, január elseje) előtt kerül a parlament elé. 
Tartalmazza az összes kiadási felhatalmazást, bevételi tervszámot, az állami 
feladatot ellátó intézmények támogatási keretszámait, a kormány és a 
miniszterek év közbeni intézkedési jogait, a többéves szerződések megkötésére 
és állami garanciák vállalására vonatkozó felhatalmazásokat. Mindezek 
indoklását szöveggel és alátámasztó táblázatokkal, különös tekintettel a 
makrogazdasági feltételezésekre, a középtávú, 3–5 éves kivetítésre, az 
államadósság és az állami vagyon kezelésére.  

3. Havi költségvetési jelentések. A tárgyhót követő hónapban a költségvetési 
törvénynél aggregáltabb szinten bemutatják az adott időszakban a bevételek és a 
kiadások alakulását, és elmagyarázzák az előzetes várakozásokhoz képesti 
esetleges érdemi eltérések okait. Szükség szerint módosítják az év egészére 
vonatkozó várakozásokat.  

4. Féléves jelentés. Legkésőbb 6 héttel a költségvetési év közepe után 
(Magyarországon tehát augusztus közepén) az eredeti költségvetés 
részletezettségének megfelelően átvilágítja a teljes költségvetést, újraértékeli a 

                                                 
33OECD (2002): Best Practices for Budget Transparency (http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best Practices 
Budget Transparency - complete with cover page.pdf). 
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makrogazdasági feltételezéseket és a költségvetési tervszámokat, elemzi a 
korábbi tervektől való eltérést. Magyarországon ilyen nem készül, sőt a 
kormány jellemzően inkább arra keresi a kommunikációs technikákat, hogy 
miként kerülheti el az – általában kellemetlen – igazsággal való szembenézést. 

5. Zárszámadás. Legkésőbb 6 hónappal az év vége után, tehát június közepéig, 
teljes részletezettséggel bemutatja a költségvetési terv megvalósulását mind a 
pénzügyi, mind a nem pénzügyi mutatók vonatkozásában, indokolja az 
eltéréseket, számszerűsíti az év közben hozott kormányzati intézkedések hatását. 
Magyarországon a tipikus probléma az szokott lenni, hogy a kormány nem 
akarja elismerni, amikor az eredeti feltételezései, amelyekre a költségvetést 
építette, túl optimistának bizonyulnak. Holott az elmúlt 15–20 évben alig akadt 
arra példa, amikor a költségvetési egyenleg az eredetileg tervezettnél jobb lett 
volna.  

6. Hosszú távú kivetítés. Vannak olyan folyamatok (öregedés, klímaváltozás és így 
tovább), amelyek tényleges költségvetési hatása csak évtizedes távon 
érzékelhető. A 25, 50, vagy akár 75 éves kivetítések célja nem jóslás; senki nem 
gondolja, hogy ezek a számítások a ténylegesen várható jövőt mutatnák be. 
Funkciójuk egyrészt az, hogy „felnagyítsák”, és ezáltal kommunikálhatóvá 
tegyék azokat a költségvetési problémákat, amelyek a jelenben már léteznek, de 
nem érzékelhetőek a tényleges méretüknek megfelelően. Másrészt az a 
szerepük, hogy keretet adjanak különféle alternatív forgatókönyvek 
összevetéséhez, segítsenek megérteni, melyek a hosszú távú trendek 
szempontjából legfontosabb külső tényezők vagy paraméterek, illetve melyek 
azok, amelyekre felesleges hatni, mivel nem igazán relevánsak. Magyarországra 
vonatkozóan az EU néhány évente úgynevezett „öregedési jelentést” készít, 
amelynek célja felmérni az öregedés költségvetési hatásait. A számításba vett 
négy csatorna (nyugdíjak, egészségügy, hosszú távú ápolás és oktatás) közül 
azonban valójában csak a nyugdíjkiadásokra vonatkozók tekinthetők „magyar” 
adatoknak, a másik három területen – hazai számítások hiányában – az unió más 
országok átlagos értékeit „húzza rá” az itteni viszonyokra. Fontos lenne, hogy 
készüljenek ilyen számítások, mert a társadalom nagy része még mindig nem 
érzékeli a hosszú távú problémákat.  

7. Választások előtti beszámoló. 2 héttel a választások előtt összefoglaló jellegű, 
de részletes képet ad a választóknak az állam pénzügyi helyzetéről, kilátásairól, 
a főbb kockázatokról. Fő célja hozzájárulni a választáshoz kapcsolódó politikai 
vitákhoz. Magyarországon a 2012 előtt hatályos államháztartási törvény ezt még 
előírta, az új jogszabály azonban ezt nem tartalmazza.  
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8. A polgárok költségvetése (Citizens’ Budget).34 Ez olyan „népszerűsítő” jellegű 
anyagokból áll, amelyek egy-egy hivatalos költségvetési dokumentum (elvileg 
bármelyik, de leggyakrabban a költségvetési törvényjavaslat) legfontosabb 
számait és tartalmi elemeit mutatják be jól érthető módon, a lehető legszélesebb 
közönség számára. Terjedelme két „színes-szagos” A4-es oldaltól akár 50–60 
oldalig is terjedhet, de fontos, hogy nem technikai szempontból magyarázza el a 
lényeget. A legtöbb helyen, ahol ilyen készül, maga a kormány publikálja 
(általában a törvényjavaslat benyújtásával párhuzamosan), de arra is akad példa, 
hogy a polgárok költségvetését kormánytól független civil szervezet készítse el. 
Magyarországon ilyen sem szokott készülni. 

 

Az IMF új, még előkészítés alatt álló35 kódexe 12 alapelvet sorol fel. Amint a két 
nemzetközi szervezet egymondatos definícióinak részletes elemzése során már 
érzékeltettük, az átláthatóság követelményeinek megsértésére az elmúlt 20 évben 
bármikor találhattunk magyar példát. Ezért ezúttal az IMF 12 alapelvéhez – nem a 
politikai részrehajlás, hanem az aktualitás okán – friss példákat társítunk. 

1. A költségvetési beszámolóknak a nemzetközi szabványoknak megfelelő, átfogó 
képet kell adniuk a közszféra költségvetési tevékenységéről. Nem látunk 
információt arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő közműcégeknek 
mekkora veszteséget okoz a rezsicsökkentés. 

2. A költségvetési beszámolóknak gyakran, rendszeresen és kis késéssel kell 
nyilvánosságra kerülniük. Minden gazdasági társaságnak törvény szerint 
kötelessége, hogy május végéig (egyes vállalatcsoportok esetén június végéig) 
auditált jelentést adjon le a cégbíróságon. Magyarországon az állam ezt – 
érthetetlen okokból – nem képes produkálni. 

3. A költségvetési beszámolók legyenek relevánsnak, nemzetközi szinten 
összehasonlíthatók, és mind önmagukon belül, mind a korábbi beszámolókkal 
legyenek összhangban. A magyar parlamentnek benyújtott költségvetési és 
zárszámadási törvények olyan elszámolási szabályok alapján készülnek, amelyek 
még az 1980-as évek nemzetközi sztenderdjeit követik, így sem az Európai Unió 
1995-ös, sem az IMF 2001-es ajánlásaival nincsenek összhangban. A nemzetközi 
gyakorlat szerint a kormányok többek között kiadási szakterületek szerint bontják 
le költségeiket. Ez megmutatja, hogy az állam mennyit költ oktatásra, 
közbiztonságra, egészségügyre és így tovább; ezt nevezzük funkcionális bontásnak 

                                                 
34Perie, M. – Shields, J. (2010): Producing a Citizens’ Guide to the Budget: Why, What and How? – OECD Journal on 
Budgeting. Vol. 2010/2. (http://www.oecd.org/gov/budgeting/48170438.pdf ). 
352014 januárjában még előkészítés alatt állt.  
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(Classification of the Functions of Government36). Ennek a statisztikának egyik 
fontos jellemzője, hogy nem függ az állam szervezeti felépítésétől, az 
intézményektől. A magyar funkcionális bontás viszont éppen intézményeket sorol 
be, így a több funkciót is ellátóknál összemosódnak a területek. A gyakori 
intézményi átsorolások miatt a rendszer egyre kevésbé lesz összehasonlítható a 
magyar adatokkal, illetve nemzetközi szinten. 

4. A költségvetési statisztikák és pénzügyi kimutatások legyenek megbízhatók, s 
legyenek alávetve független, külső ellenőrzésnek. A 2012-es zárszámadást a 
parlament úgy fogadta el, hogy a messze legtöbb költségvetési szervet (az összes 
kórházat, egyetemet, múzeumot, sportlétesítményt stb.) fenntartó tárca, az akkori 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium éves beszámolója a törvény kihirdetéséig el sem 
készült. 

5. A költségvetési előrejelzések és maga a költségvetés adjon átfogó képet a 
költségvetési kilátásokról. Az elmúlt 20 évben folyamatosan „húzd meg – ereszd 
meg” ciklusok követték egymást. A kormányok rendre többet költenek, mint a 
költségvetési bevételek, ezért rendre kiigazító csomagok következnek. Korábban 
még két-három év is volt a kiigazításra, ám a türelmi idő ma már hónapokban 
mérhető. Mindez azért következhet csak be, mert a költségvetési előrejelzések 
nem adnak átfogó és hiteles képet a költségvetési kilátásokról. 

6. A kormányok szükség esetén késlekedés nélkül közöljék frissített költségvetési 
előrejelzéseiket. A kormány 2012 és 2013 során összesen 18 alkalommal37 
módosította az aktuális költségvetési törvényt anélkül, hogy közölte volna az év 
egészére vonatkozó becsléseit, illetve azok változását. Ezen módosítások fele 
olyan eset volt, amikor csak az egyes mellékleteket korrigálták.  

7. A törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmi ág költségvetési jogait világosan 
határozza meg törvény. Elvileg minden kiadáshoz a parlament valamilyen 
felhatalmazása szükséges. A gyakorlatban azonban a kormány számos esetben 
ráveszi a parlamentet ennek kijátszására. A 2013-as költségvetésben – a 
felhasználási cél mindennemű megkötése nélkül – 400 milliárd forintos tartalékot 
szavaztak meg, s a törvény csupán annyit mondott, hogy a kormány az összeget 
akkor használhatja fel, ha szeptember végén rendben van a költségvetés, azaz 
teljesíthetőnek látszik az egyenlegcél. Ezzel a képviselők valójában 400 milliárdos 
bónuszt szavaztak meg a kabinetnek, amely ad absurdum azt is megtehette volna, 
hogy – mivel rendben van a deficit – 400 milliárdos jutalmat fizet a 

                                                 
36Rövid bemutatása: The First- and Second-level COFOG. OECD Appendix, 2011 
(http://www.oecd.org/gov/48250728.pdf). 
37A módosításokat a parlament honlapján lehet visszakeresni 
(http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_stat.stat_torv_int?P_CKL=39&P_TORV=g1&P_KIHIR=I). 
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minisztereknek. A hatalmi ágak felelősségi köreinek elhatárolását hivatott 
kijátszani, amikor a kormány – például elkerülendő a társadalmi egyeztetés 
kényszerét – nem maga nyújt be törvényjavaslatokat, hanem azokat egyéni 
képviselőkkel adatja be. A képviselők a költségvetési viták alkalmával pontosan 
tudni szokták, kik azok, akiknek a nevével beadott módosító javaslatok valójában 
a kormánytól érkeznek. Ugyancsak a költségvetési jogok összemosását okozza, 
hogy a parlament rengeteg olyan egyedi számról szavaz a költségvetésben, 
amelyet aztán akár a kormány, akár egyedi miniszterek a költségvetési év során 
szabadon megváltoztathatnak. Például az egy-egy miniszter alá tartozó 
költségvetési szervek kiadásairól legtöbbször szervenként szavaz a parlament, de a 
törvény elfogadása után az illetékes miniszter a hozzá tartozók között szabadon 
átcsoportosíthat. 

8. A költségvetési előrejelzések és maga a költségvetés már szerkezetével is segítse 
elő a szakpolitikai elemzést és az elszámoltathatóságot. A magyar költségvetés, 
15–20 éves nemzetközi trendekkel dacolva, még mindig intézményi és nem 
funkcionális bontásban készül. Több napos, szakmai kihívásokkal teli feladat 
becslést adni például arra, hogy a magyar állam mennyit költ a hajléktalanokra.  

9. A költségvetési előrejelzések és maga a költségvetés legyen hiteles. Az elmúlt 20 
év magyar költségvetési politikája iskolapéldája a hitelesség felszámolásának, 
amit tökéletesen mutatnak például az egymás utáni években az Európai Uniónak 
benyújtott konvergencia programok. 

10. A kormányok rendszeresen közöljenek jelentéseket a költségvetési kilátásokkal 
kapcsolatos kockázatokról. A költségvetéssel kapcsolatos konkrét kockázat jelen 
helyzetben a kivándorlás, ennek ellenére sem a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH), sem az illetékes minisztérium nem hozza nyilvánosságra az elérhető 
adatokat. A KSH két módszertan szerint közöl statisztikát a foglalkoztatásról. Az 
egyik a legalább 5 főt foglalkoztató cégek adatait tartalmazza, s ez azt mutatja, 
hogy a versenyszektorban a foglalkoztatás csökken. A másik becslés úgy készül, 
hogy a hivatal kérdezőbiztosa becsönget véletlenszerűen kiválasztott lakásokba, és 
megkérdezi, a lakók dolgoznak-e, vagy nyugdíjasok, munkanélküliek, gyesen 
vannak és így tovább. Ez a statisztika azt mutatja, hogy a foglalkoztatás bővül a 
versenyszektorban. A gond csak az, hogy ez a második becslés tartalmazza a 
külföldön dolgozókat is. A KSH ugyan tudja, hogy hányan dolgoznak külföldön 
(számuk mostanra már évi 20 ezerrel növekszik), ám azt sem a hivatal, sem a 
kormány nem hozza nyilvánosságra. Helyette minden alkalommal pozitív hírként 
jelenik meg, hogy „bővült a foglalkoztatás”. 

11. A közpénzügyekkel kapcsolatos konkrét kockázatokat rendszeresen figyeljék, 
hozzák nyilvánosságra és kezeljék. Ez a műfaj Magyarországon gyakorlatilag 
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ismeretlen. Például nincs hivatalos adat arról, mennyivel romlik a költségvetés 
egyenlege, ha a kormány által eredetileg kalkuláltnál 1 százalékkal lassabban 
növekszik az EU gazdasága, 10 forinttal leértékelődik a hazai fizetőeszköz, vagy a 
versenyszektorban 1 százalékkal lassabban nőnek a bérek. A makrogazdasági 
eredetű kockázatok mellett rengeteg szerződéses rizikót is vállal az állam – 
például garanciákat, 20–30 évre megkötött PPP-szerződéseket, az állami 
vállalatok pénzügyi kötelezettségeit, vagy az állami tulajdonban lévő ingatlanokat. 

12. A közszféra részei (állam, önkormányzatok, állami vállalatok, jegybank és 
hasonlók) közti költségvetési kapcsolatokat rendszeresen elemezzék, hozzák 
nyilvánosságra és hangolják össze. Az önkormányzatok 2012 végén részben vagy 
egészben átadták közoktatási intézményeiket az államnak. Ezzel párhuzamosan 
megszűnt a korábbi normatív támogatások egy része, központosították a 
gépjárműadót és az illetékeket, valamint az állam átvállalta az önkormányzati 
adósságok egy hányadát. Összesen több százmilliárd forint mozdult meg az 
önkormányzati költségvetések bevételi és kiadási oldalán. Ennek ellenére nem 
készült olyan elemzés, amely bemutatta volna az intézkedések költségvetési 
hatását az önkormányzati szektor egészének és az egyes önkormányzatoknak a 
szintjén. 

 

Az átláthatóság mérése 

Az amerikai Center on Budget and Policy Priorities nevű civil szervezet, amely évtizedek 
óta aktív résztvevője az amerikai költségvetési politikának, 1997-ben indította el 
International Budget Partnership (IBP) nevű kezdeményezését a szerte a világon 
költségvetéssel foglalkozó civil szervezetek közötti együttműködés érdekében. Az IBP 
magyar partnere a Költségvetési Felelősségi Intézet.38 Ennek az együttműködésnek egyik 
leglátványosabb gyümölcse az Open Budget Index, amely 2006 óta kétévente készül, s 
nemzetközi szinten teszi mérhetővé és összehasonlíthatóvá a kezdeményezésben részt 
vevő országok költségvetési rendszerének átláthatóságát. Az indexet egy több mint 100 
kérdésből álló kérdőív kitöltése alapján, súlyozással állítják össze. A kérdőívet az egyes 
országokban, tehát a helyszínen működő, a helyi nyelvet értő civil szervezetek töltik ki, 
de válaszaikat bizonyítékokkal alá kell támasztaniuk. Az IBP stábja minden választ 
minden ország esetében tételesen ellenőriz, s szükség esetén kiegészítő információkat kér 
a módszertani következetesség, a végeredmények tényleges összehasonlíthatósága 
érdekében.  

Az index elsősorban az OECD által felsorolt költségvetési dokumentumok 
rendszerére épít, azok hozzáférhetőségét és tartalmát vizsgálja, de figyeli többek között a 
                                                 
38Az intézet az IBP honlapján: http://internationalbudget.org/groups/fiscal-responsibility-institute-budapest/. 
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költségvetési vitában a társadalmi részvétel lehetőségét, vagy a számvevőszék és a 
nyilvánosság kapcsolatát is. Az eddigi mérések alapján az alábbi főbb megállapítások 
tehetők: 

1. A költségvetési átláthatóság általános színvonala rossz. Az országoknak csak egy 
szerény kisebbsége nyitja ki büdzséjét, nagyon sok ország rendkívül kevés 
információt közöl költségvetési ügyeiről.  

2. Ennek ellenére a költségvetések kinyílása szempontjából az általános tendencia 
kedvező. A vizsgált országok átlagos teljesítménye folyamatosan emelkedik. Ez 
akár arra is utalhat, hogy érvényesül a menedzsment egyik régi elve: az lesz meg, 
amit mérnek. 

3. A költségvetési átláthatóság különösen azokban a vizsgált országokban emelkedik, 
ahol korábban csak nagyon kevés információ volt elérhető.  

4. Az átláthatóság nem a gazdagok kiváltsága vagy hobbija. Az átláthatóságot 
megteremteni nem pénz kérdése. Szegény országok is átláthatóvá tehetik 
rendszerüket, ha megvan a politikai szándék. Számos olyan egyszerű lépés lenne, 
amivel nyitottabbá lehetne tenni a költségvetéseket, de ezeket a kormányok, 
parlamentek, számvevőszékek mégsem teszik meg. 

5. A számvevőszékek és a parlamentek költségvetési szerepvállalása jellemzően 
gyenge, és nagyban összefügg annak a költségvetési információnak a 
mennyiségével, amihez ezek az intézmények (és a társadalom egésze) 
hozzájutnak. 

Az index 0 és 100 közötti értéket vehet fel. 80 pont fölött jó, 60 és 80 pont között 
megfelelő, 40 és 60 pont között mérsékelt, 20 és 40 pont között gyenge, 20 pont alatt 
rossz értékelést kap az átláthatóság. 2012-ben 80 pont fölött 6 ország volt: Új-Zéland, 
Dél-Afrika, Nagy-Britannia, Svédország, Norvégia és Franciaország. 0 pontot ért el – az 
egyáltalán vizsgált országok közül – Myanmar, Egyenlítői Guinea és Katar. 

Magyarországon az átláthatatlanság gyökerei a rendszerváltás előtti időszakra 
nyúlnak vissza, de azóta egyik kormány sem ismerte fel, hogy a hosszútávú 
fenntarthatóság nem biztosítható az átláthatóság nélkül. A szinte permanens költségvetési 
fenntarthatósági problémák kifejezetten arra ösztönözték a kormányokat, hogy a lehető 
legkevesebb információt hozzák nyilvánosságra. Magyarország a 2012-es felmérésben 
még nem szerepelt, de a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest – az IBP felügyelete 
mellett – elvégezte a szükséges munkákat, és kiszámította az index értékét. Az eredmény 
a kiábrándító 40 pont lett.39 Ez azt jelenti, hogy még a „mérsékelt átláthatóság” 
kategóriának is csak a legalját éri el. A környező országok közül csak Szerbia (39) és 
                                                 
39Porfolio (2013): Egy újabb listán szerepelt le csúnyán Magyarország 
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Macedónia (35) teljesített rosszabbul (3. ábra). Mindenki más, tehát az EU-hoz 2004-ben 
és 2007-ben csatlakozott térségbeli országok mindegyike jobban áll nálunk.  

Ha külön-külön nézzük a legfontosabb dokumentumokat, akkor is kiderül, hogy 
egyedül az ÁSZ-jelentés esetében teljesít Magyarország viszonylag jól, a többinél a 9 
környező országhoz képest kifejezetten hátul, sőt leghátul kullogunk. Ez nemcsak a 
demokrácia működése szempontjából súlyos teher, hanem egyértelműen hátrány a 
külföldi tőkéért folytatott régiós versenyben is.  

A költségvetési átláthatóság a nemzetközi tapasztalatok szerint40 erősen korrelál a 
kormányzás minőségével, ez utóbbi pedig fontos szempont a működőtőke-befektetésekről 
szóló döntésekben. Az átláthatóság nem önmagáért jó, hanem azért, mert jobb 
kormányzati döntésekre vezet, segít a magánszektornak az alkalmazkodásban, valamint 
mérsékli az elvárt kockázati felárat. Ezen csatornák figyelmen kívül hagyása jelentősen 
csökkenti a gazdaságpolitika hatékonyságát. Világtendencia, de Magyarországra – a 
romló demográfiára és a nyersanyagok szinte teljes hiányára tekintettel – különösen 
érvényes, hogy az államnak egyre kevesebb bevételből kellene egyre magasabb 
színvonalú szolgáltatást nyújtania. Nem hatékony gazdaságpolitika mellett nem érhető el 
az a kellően magas és hosszútávon fenntartható növekedési ütem, amely az állammal 
szembeni elvárásokat finanszírozhatóvá tenné. 

                                                                                                                                                  
(http://www.portfolio.hu/gazdasag/egy_ujabb_listan_szerepelt_le_csunyan_magyarorszag_2.181154.html) 
40Alt, L. (2003): Fiscal Transparency, Political Parties, and Debt in OECD Countries 
(http://www.rwj.harvard.edu/papers/alt.pdf); Kauffman, K. (2002): Growth without Governance. World Bank Policy 
Research Working Paper (http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/growthgov.pdf); Cole, 
E. – Zhang (2009): Corruption, Governance and FDI Location in China: A Province-level Analysis 
(ftp://ftp.bham.ac.uk/pub/RePEc/pdf/09-14.pdf). 
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3. ábra 

Az Open Budget Index értéke az európai országokban, 2012 

 

Az átláthatóság rangsorolása: 81–100 pont: jó; 60–80 pont: megfelelő; 40–59 pont: mérsékelt; 20–
39 pont: gyenge; 0–19 pont: rossz. 
Forrás: IBP, Open Budget Index 

4. ábra 

Magyarország teljesítménye a költségvetési átláthatóság szempontjai alapján,  
a régió országaival összehasonlítva, 2012 

 

Megjegyzés: a színezett értékek azok, amelyek esetében a magyar érték magasabb. 
Forrás: Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest 
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A KÖLTSÉGVETÉSI ÁTLÁTHATÓSÁG INTÉZMÉNYI GARANCIÁI 

 

Az átláthatóság megteremtését és fenntartását különféle intézményi megoldásokkal 
nagyban elő lehet segíteni, sőt a tapasztalatok szerint intézményesített garanciák nélkül az 
átláthatóságot nem csak megteremteni, de fenntartani sem lehet.  

Az alábbiakban két szervezeti és két szabályozási példát mutatunk be, amelyek a 
nemzetközi tapasztalatok szerint hatékonyan járulnak hozzá az átláthatósághoz. 

 

Szervezeti megoldások 

Független Költségvetési Intézmények 

A független költségvetési intézmények olyan, közpénzből fenntartott szervezetek, 
amelyek függetlenek a kormánytól és a pártoktól, jelentéseiket önállóan nyilvánosságra 
hozzák, és hivatalos szerephez jutnak a költségvetési folyamatban. A világ legrégibb ilyen 
intézménye a holland Centraal Planbureau,41 amelyet 1945-ben hoztak létre. A 
legnagyobb (és talán leghíresebb) az amerikai Congressional Budget Office, amely 250 
főt foglalkoztat, de trendszerűen jönnek létre további ilyen jellegű intézmények. A 
legújabb hullámot az váltotta ki, hogy 2013-ban az eurózóna összes tagországa köteles 
volt létrehozni saját független költségvetési intézményét. 

Különféle országokban különféle konkrét okokból jöttek és jönnek létre efféle 
intézmények, ezért a mandátumok és a szervezeti megoldások bizonyos mértékig 
eltérhetnek egymástól. Ennek ellenére egyre világosabb a szakmai konszenzus abban a 
tekintetben, hogy mire (nem) valók ezek az intézmények. Nem arról van szó, hogy a 
választott politikusok helyett hoznának döntéseket költségvetési ügyekben (mint ahogyan 
a jegybankok döntést hoznak a monetáris politikában), hanem arról, hogy biztosítják a 
költségvetési átláthatóságot. Bebizonyosodott ugyanis, hogy ennek kikényszerítésére sem 
a tőkepiacok, sem a média, sem a nemzetközi szervezetek nem képesek. A független 
költségvetési intézményekről összefoglaló kötet jelent meg angolul42. 

                                                 
41Lásd: www.cpb.nl. 
42Kopits, G. (szerk.) (2013): Restoring Public Dept Sustainability. The Role of Independent Fiscal Institutions. Oxford 
University Press, 2013 (http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199644476.do). 



- 38 - 

 

Költségvetési elszámolások szakértői testülete 

A gazdasági társaságok könyvelési szabályait törvények és nemzetközi sztenderdek 
(például az International Financial Reporting Standards) rögzítik. A kormányok azonban 
saját magukra vonatkozóan állapítják meg az elszámolási előírásokat, amiből 
nyilvánvalóan következik, hogy nagy a kísértés pillanatnyi érdekeiknek megfelelően 
alakítani ezeket a szabályokat. Kirívó magyar példaként hozható fel, amikor 2002-ben a 
Magyar Állam átvállalta a folyamatosan veszteséges MÁV felhalmozott adósságát, amit a 
hatályos államháztartási törvény szerint természetesen el kellett volna számolni 
deficitnövelő kiadásként. Ennek elkerülésére a kormány egész egyszerűen kimondatta a 
parlamenttel (és a képviselők többsége meg is szavazta ezt), hogy az adott ügyletre az 
államháztartási törvény vonatkozó szabályát nem kell alkalmazni. Számos országban a 
kormányon belüli összeférhetetlenségi konfliktust úgy oldják fel, hogy független 
szakértőkből létrehoznak egy szakértői testületet, amelynek az a feladata, hogy – 
amennyiben ezt szükségesnek vagy célszerűnek tartja – ajánlásokat fogalmazzon meg a 
költségvetési elszámolási szabályok módosítására, a kormány pedig az ajánlásoknak 
megfelelő törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Ilyen testület létezik például az 
Egyesült Államokban,43 de működött Magyarországon is 2009–2010-ben.44 

 

Szabályozási megoldások 

Svédország – Offentlighetsprincipen (1766)45 

A költségvetési átláthatóság első törvényi biztosítéka a sajtószabadságról szóló svéd 
törvény, amely 1766 óta garantálja a nyilvánosság hozzáférését minden kormányzati 
dokumentumhoz, eltekintve a kifejezetten és részletesen meghatározott kivételektől. A 
törvény, amely még a kivételesen érzékeny adatok vonatkozásában is minden esetben 
kötelező egyedi vizsgálatot ír elő, nem csak az információhoz való hozzájutást biztosítja, 
de jogot ad az információ továbbadására is. Senki nem büntethető azért, mert információt 
átad, sőt az minősül bűncselekménynek, ha valaki nyomozást indít a korábbi adatforrások 
kiderítésére. Gyakorlati szinten mindez például azt is jelenti, hogy bárkinek (nem csak 
svéd állampolgárnak) jogában áll bármelyik minisztériumban bemenni a miniszter 
titkárságára, és a számítógépből kinézni, hogy például előző este a miniszter kivel 
                                                 
43Governmental Accounting Standards Board (http://www.gasb.org/). 
44Elfektette a kormány a trükközést megnehezítő javaslatokat. Origo hírportál, 2011. július 15. 
(http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110713-a-trukkozest-megnehezito-koltsegvetesi-elszamolasi-szabalyok-
elsikkadni-latszanak.html). 
45A törvény angolra fordított szövege: His Majesty’s Gracious Ordinance Relating to Freedom of Writing and of the 
Press. Fordította: Peter Hogg 
(http://www.accessinfo.org/documents/Access_Docs/Thinking/Get_Connected/worlds_first_foia.pdf). 
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vacsorázott az adófizetők pénzén. Természetesen ma már nem szoktak bejárni ezért az 
állami intézményekhez, még újságírók sem, de a lehetőség folyamatosan fennáll, és ez 
elég. 

 

Ausztrália – Charter of Budget Honesty (1998)46 

Ausztrália 1998-ban alkotta meg a „költségvetési őszinteségről” szóló chartáját, amely 
ugyan bíróságon kikényszeríthető jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, de a 
tapasztalatok szerint jó szolgálatot tett az átláthatóság és a költségvetési felelősség 
ügyének. A szabályozás felsorolja azokat a költségvetési dokumentumokat, amelyeket a 
kormánynak menetrend szerint el kell készítenie. Ezek között újdonságnak számított, 
hogy – a fentebb már bemutatott évközi, féléves és éves, valamint a választások előtti 
beszámolók mellett – az apparátus kifejezett feladatává teszi a pártok választási 
ígéreteinek beárazását is (aminek természetesen feltétele az apparátus szakértőinek 
személyes integritása). A charta külön fejezetben foglalkozik az egészséges költségvetési 
gazdálkodás („sound fiscal management”) fogalmával és alapelveivel. Természetesen 
angolszász jogi környezetben sok minden máshogyan működik, másként szabályozható, 
mint a magyarországihoz hasonló, kontinentális jogrendszerben, de egyértelmű, hogy a 
fejlett világ éppen ezeknek az elveknek a gyakorlatba ültetése irányába halad. 

A felelős költségvetési gazdálkodás ismérvei: 

• Fegyelmezetten kezelik a költségvetési kockázatokat, figyelembe véve a gazdasági 
körülményeket, beleértve az államadósság biztonságos szinten tartását. 

• Biztosítják, hogy a költségvetési politika hozzájáruljon a megfelelő szintű nemzeti 
megtakarítások képződéséhez, illetve – amennyire szükséges – a gazdasági 
ingadozások mérsékléséhez, figyelembe véve a nemzetgazdasági kockázatok 
állami költségvetésre gyakorolt hatását is. 

• Olyan kiadási és adóztatási politikát folytatnak, amelyek kellően stabil és 
kiszámítható adóterhelést tesznek lehetővé. 

• Fenntartják az adórendszer belső összhangját. 

• Biztosítják, hogy csak olyan szakpolitikai döntések szülessenek, amelyek 
tekintettel vannak a jövő generációkra gyakorolt hatásokra is. 

Aligha igényel külön magyarázatot, hogy ezeknek az elveknek a hazai érvényre jutása 
mennyire kívánatos volna. 

 

                                                 
46A törvény 2014. január 16-án hatályos szövegének linkje: http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00230. 
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Mit lehetne tenni ma Magyarországon? 

Két feltétele van annak, hogy megnyíljon a költségvetés, és ez megváltoztassa az életet. 
Egyrészt a kormánynak biztosítania kell, hogy a széles közönség hozzáférjen az 
információkhoz és részt vehessen a költségvetési döntési folyamatban. Másrészt a civil 
társadalomnak és a széles közönségnek el kell sajátítania azt a tudást, amely ahhoz 
szükséges, hogy ezt az információt megértse, s képes legyen hatékonyan felhasználni, 
amikor jobb szakpolitikai döntések érdekében fellép.  

A kormány részéről számos olyan lépés kívánatos lenne, amelynek megtételéhez 
bőséges nemzetközi tapasztalat áll rendelkezésre: 

1. Minden költségvetési információ nyilvánosságra hozatala legyen gyors és 
rendszerezett.  

2. Készüljenek el azok a nemzetközi ajánlások szerinti sztenderd dokumentumok, 
amelyek eddig hiányoztak: polgárbarát költségvetés, féléves beszámoló, 
hosszútávú kitekintés, költségvetési irányelvek. A költségvetés készítése tipikusan 
az a feladat, amelyik kitölti a rendelkezésre álló időt (az Egyesült Államokban 
még többet is). Amíg a büdzsé nincs elfogadva, addig lesznek lobbicsoportok, 
amelyek megpróbálják azt a maguk javára alakítani. A polgárbarát költségvetés 
azt jelentené, hogy a kormány a költségvetési törvényjavaslatot nem írhatná 
érdemben át a benyújtás előtti délutánon (vagyis előbb kellene gondolkodnia, amit 
nagyban segítene egy valódi, a törvényjavaslat kereteit ténylegesen meghatározó 
költségvetési irányelv). Másrészt nem feltétlenül telne a benyújtás után hetekbe, 
míg az elemzők ki tudják hámozni a kiadványból, hogy mit akar a kormány, s 
várhatóan mi fog történni.  

3. A költségvetési törvényjavaslat adattartalmát tekintve tegyen eleget a legjobb 
nemzetközi gyakorlat szerinti elvárásoknak.47 Ezen belül különösen fontos, hogy 
az előző esztendőkre, a folyó évre és a következő évekre vonatkozó 
makrogazdasági és költségvetési tényadatok, becslések és tervszámok 
összehasonlítható módon jelenjenek meg.  

4. Minden, a parlamentben tárgyalt javaslat költségvetési hatásáról készüljön 
nyilvános és részletes hatásvizsgálat.  

5. A kormány negyedévente mutassa be, hogy változatlan jogszabályi környezet 
esetén a következő négy évben miként alakulnak a makrogazdasági és 
költségvetési mutatók. 

6. Költségvetési felelősségi keretrendszer kidolgozása, és az erről szóló 
törvényjavaslat benyújtása. Egy ilyen keretrendszer képes megelőzni, hogy a 

                                                 
47 http://www.portfolio.hu/gazdasag/atlathatosag_vs_varga_mihaly_12-1.191683.html 
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közép- és hosszú távú célokat rendre felülíró, rövid távra koncentráló döntések 
miatt újabb és újabb olyan kiigazító csomagokra legyen szükség, amelyek az 
egyenleget egyre gyakrabban az adórendszerbe nem illeszkedő, a vállalati és 
háztartási tervezést ellehetetlenítő adóemelésekkel állítják helyre.  

7. Vezessenek be teljesítménymutatókat.48 E mutatók és mérési módjuk nemcsak 
menedzsment célokból fontosak, hanem azért is, mert szinte definíciószerűen 
nyilvánvalóvá teszik a kormányzati célokat. Nem mindegy például, hogy az 
iskolatej („igyál tejet”) program teljesítménymutatója  

o az A-vitamin-hiányban szenvedő 10 éves gyerekek aránya; 

o a 25 éves korukban már saját zsebből gazdálkodó fiatalok közt a még 
mindig egészségesen táplálkozók aránya; vagy 

o az értékesítési gondokkal küzdő tejtermelők aránya.  

Ha sikerül eldönteni és nyilvánosságra hozni, mi a cél, akkor az a kérdés is 
megválaszolhatóvá válik, hogy azt a választott módon lehet-e a leghatékonyabban 
elérni. Ez is egy konkrét példa arra, ahogyan az átláthatóság jobb döntésekre 
vezethet. 

8. A parlamenti bizottságok a költségvetés és a szaktörvények vitája során 
transzparens módon kérjék ki az érintett társadalmi csoportok képviselőinek 
véleményét. 

                                                 
48A témában konkrét, Magyarországra vonatkozó javaslatot tett Marczell Kinga és Romhányi Balázs; ez az ETE 
Közpénzügyi füzetek sorozatában (http://tatk.elte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=437) és a 
Pénzügyi Szemlében (http://www.asz.hu/penzugyi-szemle/2010/lv-evfolyam-2010-3-szam/pu-szemle-10-3.pdf) is 
olvasható. Rövid összefoglaló a témában az ELTEcon blogon 
(http://eltecon.blog.hu/2010/06/10/celkozpontu_koltsegvetest_a_magyarnak). 



- 42 - 

III.  Fejezet 
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA – 

KAMPÁNYKORRUPCIÓ  

 

A politikai pártok választási kampányainak finanszírozása Magyarországon régi 
probléma, egyben ez az egyik legnagyobb korrupciós kockázat is. A rendszerváltoztatás 
óta a parlamenti pártok bevételeinek nagy részét az állami költségvetésből származó 
támogatás tette ki, s alig néhány százalék származott a párttagok által fizetett tagdíjakból. 
Nálunk még a politikailag elkötelezett polgárok sem érzik úgy, hogy az általuk preferált 
párt tevékenységéhez anyagilag is hozzá kellene járulniuk. A pártok 2014-től az állami 
támogatás és a tagdíjak mellett szabályszerűen csak magyar állampolgárságú természetes 
személyektől fogadhatnak el támogatást.  

A pártok gazdálkodása nem eléggé átlátható: nincsenek egyértelmű szabályok arra, 
mennyi időn belül kötelesek a pénzügyi beszámolójukat a honlapjukon nyilvánosságra 
hozni, maga a beszámoló pedig nem enged részletes rálátást a pénzügyeikre. 

A TI legutóbb a 2010. évi országgyűlési választások kampányköltéseit vizsgálta a 
képmutatás.hu elnevezésű projekt keretében. A vizsgálat megállapította, hogy a nagy 
pártok – a Fidesz és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) – az akkor érvényes szabályok 
szerint elkölthető 386 millió forint helyett mintegy másfél milliárd forintot költöttek. Ha a 
pártok beszámolóiban foglalt bevételi és kiadási összegeket valósnak fogadjuk el, akkor 
feltételeznünk kell, hogy nagyon költséges választási kampányaikat nem a legális 
bevételeikből finanszírozzák. 

Amennyiben a legális forrásból rendelkezésre álló anyagi eszközök nem 
elégségesek, akkor a pártok alternatív, akár illegális finanszírozási források után néznek. 
A TI tapasztalatai alapján a mechanizmus a következőképpen fest: a pártok a választási 
kampányaikat korrupt módon finanszírozó üzleti vállalkozások lekötelezettjeivé válnak, 
és hatalomra jutva a közpénzek csalárd, részrehajló juttatásával viszonozzák a korrupt 
finanszírozást. 

A magyarországi politikai elit nem hajlandó belátni: a szükséges pénz illegális 
forrásból történő megszerzésénél sokkal kisebb társadalmi költséggel járna annak az 
elismerése, hogy a politikai pártok – s főképpen a választási kampányaik – sokmilliárd 
forintot emésztenek fel. 

A TI kezdeményezésére a parlamenti pártok 2012 áprilisában vállalták, hogy a 
korrupciónak ellenállni képes kampányfinanszírozás érdekében olyan szabályozást 
dolgoznak ki, amelyik biztosítja a pártok és a jelöltek valamennyi bevételének és 
kiadásának a teljes átláthatóságát, és azonos feltételekkel teszi hozzáférhetővé a 
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kampányfelületeket. A parlament által 2013. június 10-én elfogadott, s a 2014-es 
választási kampányban már alkalmazandó új kampányfinanszírozási törvény azonban 
nem felel meg e vállalásoknak. 

Az új szabályozás előnye, hogy sok százmillió forint költségvetési támogatást juttat 
a pártoknak a kampányokhoz, valamint a korábbi egymillió forint ötszörösére, azaz 
jelöltenként ötmillió forintra emeli a kampányköltési plafont, ami a TI által becsült 
mértékhez közelíti a tényleges kampányköltéseket. Ez a kampánykorrupció 
megfékezéséhez vezető fontos lépés, a kampányt ugyanis „kifehéríti”, ha annak költségeit 
az állam átlátható módon fedezi. A törvény azonban nem zárja ki a kampánypénzek 
elcsalásának a lehetőségét, és olyan ellenőrzési megoldásokat sem vezet be, amelyek 
alkalmasak lennének a csalási kísérletek hatékony felderítésére. Az új jogszabály ezért 
összességében alkalmatlan a kampánykorrupció felszámolására, mert legalább 
ugyanannyi, ha nem több kiskaput nyit ki, mint amennyit bezár. 

 

A pártfinanszírozás keretei 

A pártoknak többféle legális forrás áll a rendelkezésére a működésük és a választási 
kampányaik finanszírozására; ezeket a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 
1989. évi XXXIII. törvény szabályozza. A jogszerűen igénybe vehető források közül 
jelentőségénél és mértékénél fogva kiemelkedik az állami költségvetésből származó 
támogatás, amely a 2010–2012-es időszakban a parlamenti pártok bevételeinek nagy 
részét tette ki. Ezzel szemben alig néhány százalék származik a tagok által fizetett 
tagdíjakból. Magyarországon még a politikailag elkötelezett, párttagságot is vállaló 
polgárok sem érzik úgy, hogy az általuk preferált párt tevékenységéhez, működéséhez 
anyagilag is hozzá kellene járulniuk. 
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1. táblázat 

A parlamenti pártok bevételei és kiadásai a pártok beszámolói alapján (millió forint) 

Évek/Mutatók Fidesz KDNP Kormány- MSZP Jobbik LMP  
   pártok    
2010       
Összes bevétel 1953,3 337,7 2291,0 1054,6 357,9 279,4 
   Tagdíjbevétel 137,0 6,2 143,2 46,2 9,0 3,6 
   Állami költségvetési támogatás 889,0 213,5 1102,5 674,7 241,0 138,2 
Összes kiadás 2265,3 310,9 2576,2 1558,7 313,9 419,7 
Állami támogatás súlya a bevételben 46% 63% 48% 64% 67% 49% 
2011       
Összes bevétel 1293,2 256,7 1549,9 802,8 501,8 283,8 
   Tagdíjbevétel 143,9 7,1 151,0 38,7 2,3 4,1 
   Állami költségvetési támogatás 1055,0 232,6 1287,6 521,3 448,0 249,2 
Összes kiadás 1164,1 209,7 1373,8 729,9 341,5 142,8 
Állami támogatás súlya a bevételben 82% 91% 83% 65% 89% 88% 
2012       
Összes bevétel 1294,3 260,9 1555,2 749,3 528,1 288,0 
   Tagdíjbevétel 150,4 8,0 158,4 32,7 5,7 4,1 
   Állami költségvetési támogatás 1055,0 232,6 1287,6 521,3 447,9 249,2 
Összes kiadás 1208,5 231,8 1440,3 650,6 457,8 199,1 
Állami támogatás súlya a bevételben 82% 89% 83% 70% 85% 87% 

Forrás: pártok beszámolói 
 

A pártok bevételeinek összetétele, a közpénzek kimagasló aránya a működés 
finanszírozásában önmagában nem korrupciós kockázat. Gondot az okoz, hogy a pártok 
gazdálkodásával szemben támasztott beszámolási és nyilvánosságra hozatali 
kötelezettségek, illetve az ezek elmulasztására kilátásba helyezett szankciók nem eléggé 
elrettentő erejűek. Így például nincsenek egyértelmű szabályok arra, mennyi időn belül 
kötelesek a pártok a pénzügyi beszámolójukat a honlapjukon nyilvánosságra hozni,49 
maga a beszámoló pedig nem enged részletes rálátást a pénzügyeikre.  

Nem rendelkezünk olyan információkkal, kutatási eredményekkel, amelyek 
ismeretében kijelenthetnénk, hogy a pártok többet költenek a működésükre és a 
tevékenységükre – például tisztviselők fizetésére, alkalmazottakra, infrastruktúrára, 
szakértők igénybevételére és tanulmányok, közvélemény-kutatások beszerzésére – annál, 
mint amekkora összeg fölött bevallottan rendelkeznek. A választási kampányok 
kiadásainak a fedezésére fordított becsült összegek ismeretében azonban a nagy pártok 
beszámolóiban feltüntetett bevételi és kiadási főösszegek életszerűtlennek tűnnek. A TI 
                                                 
49A jelen tanulmány elkészítésekor a Fidesz honlapján semmilyen információ nem volt elérhető a nagyobbik 
kormánypárt beszámolójáról, a Demokratikus Koalíció honlapján pedig csak a párt 2013. III. negyedévi beszámolója 
volt elérhető. A többi parlamenti párt honlapján a beszámoló Hivatalos Értesítőben is megjelenő formátuma volt 
fellelhető.  
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legutóbb a 2010. évi országgyűlési választások kampányköltéseit vizsgálta a 
képmutatás.hu elnevezésű projekt keretében, megállapítva: a nagy pártok az akkor 
érvényes szabályok szerint elkölthető 386 millió forint helyett mintegy másfél milliárd 
forintot költöttek. A nagyon konzervatív becslési módszert alkalmazó 
kampánymonitorozási projekt közel négyszeres túlköltést tárt fel anélkül, hogy a helyi 
média, az óriásplakátok vagy éppen a kampányrendezvények költségeit teljes körűen 
számba vette volna. Vagyis, ha a TI becslése helytálló, a pártok a bevételeik nagy részét, 
több esetben a teljes bevételt, vagy még annál is többet költöttek a 2010-es választási 
kampányra (2. táblázat). 

2. táblázat 

Becsült és bevallott kiadások  
a 2010-es országgyűlési választásokat megelőző kampány során50 

Mutatók Fidesz51 MSZP Jobbik LMP Független 
Jelöltek száma (fő) 386 386 386 300 1 
ÁSZ-nak bejelentett összeg (millió forint) 405 405 110  192 0,1 
TI által becsült költés (millió forint) 1289 1159 277 259 n. a. 
Bejelentett és becsült összeg különbsége +218% +186% +152% +35% n. a. 

Forrás: TI 
3. táblázat  

A pártok kampányköltése és az éves bevételeik kapcsolata, 2010 (millió forint) 

Mutatók Fidesz KDNP MSZP Jobbik LMP 
Összes kimutatott bevétel 1953,3 337,7 1054,6 357,9 279,4 
Összes bevallott kiadás 2265,3 310,9 1558,7 313,9 419,7 
TI által becsült kampányköltés 1289,0 n. a. 1159,0 277,0 259,0 
Bevétel és becsült kampányköltés különbsége 664,3 n. a. 104,4 80,9 20,4 

Forrás: pártok beszámolói, TI 
 

A pártok beszámolóiból kiderül, hogy ekkora becsült kiadást nem tudtak fedezni a 
legálisan rendelkezésükre álló forrásokból. Ez az összeg felemészti a rendes éves 
működési költségüket, sőt, az MSZP a 2010. évi választási évben még bevallottan sem 
rendelkezett ekkora összeggel. Ha tehát a pártok beszámolóiban foglalt bevételi és kiadási 
összegeket valósnak fogadjuk el, feltételeznünk kell, hogy a pártok a nagyon költséges 
választási kampányokat nem a legális bevételeikből finanszírozzák. Ez a feltételezés 
ugyan a pártok gazdálkodásának egészére nézve is lesújtó következtetésekre vezetne, a 
tanulmány e fejezete azonban kizárólag a választási kampányok finanszírozásának 
korrupciós kockázataival foglalkozik. 

                                                 
50

Forrás: http://kepmutatas.hu/wp-content/uploads/2009/03/kepmutatas-modszertan-vegleges.pdf; letöltve 2011. július 
7-én. 
51A TI a KDNP kampányköltéseit a Fidesz kampányköltéseinek részeként vizsgálta. 
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A politikai pártok és az üzleti körök kapcsolata 

A magyarországi gyakorlat azt mutatja, hogy ha nem elégségesek a legális forrásból 
rendelkezésre álló anyagi eszközök, akkor a politikai pártok képesek és hajlamosak 
alternatív, akár illegális finanszírozási források után nézni. A kampányra fordított 
pénzügyi erőforrások eredetének átláthatatlansága, egyes üzleti, befektetői körökkel 
vélelmezhető finanszírozási kapcsolata már önmagában korrupciós kockázatot jelent. A 
TI tapasztalatai alapján a mechanizmus lényege az, hogy a pártok az őket – mindenekelőtt 
a választási kampányaikat – korrupt módon finanszírozó üzleti vállalkozások 
lekötelezettjeivé válnak, s hatalomra jutva közpénzek csalárd, részrehajló juttatásával 
viszonozzák a korrupt finanszírozást. A közpénzek gazdasági szereplők közötti elosztása 
igen gyakran közbeszerzési eljárás keretében történik, ezért a kampányfinanszírozási 
korrupció üzleti hozadéka is elsősorban az ilyen eljárásokban elnyert állami megbízások 
számában és összegében realizálódik.52  

A politikai pártok és az üzleti szektor kapcsolatát rendszerszemlélettel érdemes 
megközelíteni. Az üzleti szektor szempontjából a pártoknak juttatott illegális anyagi 
támogatások ugyanúgy „befektetésnek” minősülnek, miként az üzletszerzés érdekében 
megvalósított korrupció különféle formái. Egyedi befektetések esetén a korrupció az 
üzletszerzés alkotmányos vagy közhatalmi költségeként jelentkezik, és az a szerepe, hogy 
mérsékelje a piaci versenyből a befektetőkre rendesen háramló kockázatokat. A korrupt 
pártfinanszírozás ezzel szemben nem egyedi ügyekre tekint, hanem általános jellegű és a 
jövőre irányuló „befektetés”, amely azonban, akár rövidtávon is, egyedi ügyletekben 
realizálható haszonnal járhat a „befektetőnek”. 

A kampányfinanszírozási korrupció magyarországi gyakorlata azonban túlmutat az 
egyedi ügyletekben elérhető hasznon. A pártok politikai rendeltetése az, hogy az 
alkotmányos keretek között a parlamenti többség és a kormányzati hatalom 
megszerzésére törekedjenek. Illegális finanszírozásuk útján történő korrumpálásuk ezért 
„átalánykorrupciónak” tekinthető. Az üzleti szereplők Magyarországon a korrupció e 
formájával, ezzel a sajátos „befektetéssel”, mérséklik – vagy legalábbis csökkenteni 
kívánják – a versenyből adódó szokásos piaci kockázatokat, ami makrogazdasági 
szempontból torzítja az erőforrások allokációját, és az ország gazdasági teljesítményének 
rovására megy. 

A magyarországi politikai elit nem hajlandó belátni, hogy a szükséges pénz illegális 
forrásból történő megszerzésénél sokkal kisebb társadalmi költséggel jár annak az 
elismerése, hogy a politikai pártok működése és főképpen a választási kampányaik 
sokmilliárd forintot emésztenek fel. Ezért Magyarországon – belátva, hogy a polgárok és 
a civil társadalom nem finanszírozza önként a pártokat, az állami költségvetésből jelenleg 
                                                 
52Erre az összefüggésre, illetve korrupciós mechanizmusra mutat rá a TI által 2011-ben kiadott nemzeti integritás 
tanulmány (209. oldal). 
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juttatott támogatás mértéke pedig nem elégséges a kampánykiadások fedezéséhez – az 
lenne célravezető, ha a pártok és kampányaik tényleges finanszírozási szükségleteit 
túlnyomóan közpénzből finanszíroznák, a költések teljes átláthatósága és szigorú 
számadás előírása mellett. Magyarország azonban nem ezt az utat járja. 

 

A magyarországi kampányfinanszírozás: a törvény előnyei és visszásságai 

Az országgyűlési képviselők kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló, a 2014-es 
választási kampányban már alkalmazandó 2013. évi LXXXVII. törvényt 
(kampányfinanszírozási törvény) 2013. június 10-én fogadta el a parlament. E 
jogszabályról a TI korábban megállapította, hogy legalább ugyanannyi, ha nem több 
kiskaput nyit a kampánykorrupció számára, mint amennyit bezár, ezért alkalmatlan a 
politikai kampányok finanszírozását jellemző korrupció felszámolására.  

A TI 2009-ben kampánykorrupció elleni minimumjavaslatot dolgozott ki (a javaslat 
javaslat és indoklása egyaránt megtalálható a TI honlapján), a pártok azonban a 2010. évi 
országgyűlési választások előtt nem léptették életbe ezt a törvénytervezetet. Ezt követően, 
2012 áprilisában, a TI kezdeményezésére a parlamenti pártok nyilatkozatot írtak alá az új, 
a korrupciónak jobban ellenállni képes kampányszabályozás alapelveiről. Vállalták, hogy 
olyan szabályozást dolgoznak ki, amelyik biztosítja a pártok és a jelöltek valamennyi 
bevételének és kiadásának a teljes átláthatóságát, és azonos feltételekkel teszi 
hozzáférhetővé a kampányfelületeket. A kampányfinanszírozási törvény nem minden 
tekintetben felel meg ezeknek a vállalásoknak. 

Az új szabályozás maximálja a pártok által az országgyűlési választások 
kampányidőszakában elkölthető pénzeket. Az újonnan bevezetett kampányköltség plafon 
a korábbi egymillió forint ötszörösére, azaz jelöltenként ötmillió forintra nő. Kétszáz fős 
parlament esetében ez egymilliárdos kampánykiadást tesz lehetővé minden párt 
esetében,53 ami a TI által becsült mértékhez közelíti a tényleges kampányköltéseket. A 
kampányfinanszírozási törvény eredeti szabályai szerint a maximálisan ötmillió forintból 
egymillió forintot maga a jelölt kap, az Államkincstártól, kincstári kártyán. Utóbbiról nem 
vehet föl készpénzt, csak átutalást teljesíthet, és a kiadásairól teljes körűen el kell 
számolnia. A törvény, nagyon helyesen, kockázati elemet is beemel a jelöltek 
kampányának a finanszírozásába, hiszen előírja, hogy ha a jelölt a leadott szavazatok 2 
százalékát sem szerzi meg, akkor a teljes támogatást, azaz az egymillió forintot, vissza 
kell fizetnie az Államkincstárnak. A kockázati mozzanat jelentősége abban áll, hogy 
kizárja a képviselőjelöltségnek tisztán pénzszerzési célból történő vállalását. A jelölt 
                                                 
53A kampányfinanszírozási törvény a megszerezhető mandátumok számának és ötmillió forintnak a szorzataként 
határozza meg a kampányköltések abszolút felső mértékét. A következő Országgyűlés létszáma a nemzetiségi 
mandátumok számától függően meghaladhatja a 200 főt. A jelen tanulmány az egyszerűség kedvéért 200 országgyűlési 
képviselővel számol. 
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kizárólag abban az esetben jogosult a közpénzből származó finanszírozásra, ha legalább 
minimális választói támogatottságot fel tud mutatni.  

A választást követően a jelöltnek tizenöt napja van a teljes körű elszámolásra, amit 
nemcsak az Állami Számvevőszék, de az Államkincstár is ellenőriz. Ha kiderül, hogy 
szabálytalanul költötte el a pénzt – például nem tudja a kiadásokat számlával 
alátámasztani –, akkor a támogatás kétszeresét, vagyis kétmillió forintot kell 
visszafizetnie. A kampányfinanszírozási törvény a jelöltek támogatására juttatott állami 
pénzek felhasználása és a költések ellenőrzése terén olyan rendszert irányoz elő, amely 
képes kivédeni a csalásokat és más visszaéléseket.  

A képviselőjelöltek közpénzből származó kampánytámogatása tehát megfelelő, de 
mi a helyzet a pártlistákat megillető állami kampánypénzek kifizetésével, elköltésével és 
ellenőrzésével? A pártok az Államkincstár által a jelölteknek közvetlenül adott egymillió 
forinton felül is komoly költségvetési juttatásra jogosultak. Ennek a mértéke attól függ, 
hogy egy-egy párt hány egyéni választókerületben tud jelöltet állítani. Ha ezt legalább 27 
választókerületben megteszi, közel 150 milliót kap, de ha mind a 106 választókerületben 
lesz jelöltje, akkor majdnem 600 millió forintra számíthat. Vagyis a jelöltenként 
elkölthető ötmillió forintból a párt által felhasználható négymilliónak nem a teljes összege 
származik az adófizetők pénzéből. Még a legnagyobb pártok és jelöltjeik is legfeljebb 706 
millió forintot szerezhetnek állami forrásból a kampánykiadásaik fedezésére, feltéve, 
hogy valamennyi egyéni választókerületben állítanak jelöltet. A maximálisan elkölthető 
egymilliárd forintból fennmaradó 294 millió forintot azonban már saját maguknak kell 
előteremteniük. A kisebb pártok esetében, amelyek adott esetben csak a pártlisták állami 
támogatásának feltételéül szabott 27 egyéni választókerületben állítanak jelöltet, a nem 
állami kampányhányad 823 millió forintot tehet ki. 

A pártok ezeket az összegeket a fent már hivatkozott 1989. évi XXXIII. törvény 
szerinti bevételeikből kénytelenek kigazdálkodni. Amint arról már szó esett, a pártok 
legfontosabb működési bevételei a tagdíjakból és az állami költségvetési támogatásból 
származnak, ezen túlmenően adományokat fogadhatnak el. A kampányfinanszírozási 
törvény azonban átírta a pártoknak juttatható adományok szabályait, a magyar 
állampolgárságú természetes személyeken kívül mindenki mást kizárva lehetséges 
támogatók közül.54 Tehát a pártoknak a kampányban az állami hányadon túl legálisan 
felhasználható több százmillió forintot saját gazdálkodásukból, a központi költségvetésből 
származó párttámogatásból és a magyarországi magánszemélyek adományaiból kell 
előteremteniük. 

A pártkampányok állami támogatása a kampánykorrupció megfékezéséhez vezető 
fontos lépés, összességében ugyanis a kampányt „kifehéríti”, ha annak költségeit az állam 
                                                 
54A párttagok tagdíja és a költségvetési támogatás természetesen megmaradnak, a módosítás csak az adományozók 
körét érinti. 
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átlátható módon fedezi. A pártlisták támogatásában a pozitív elem az, hogy a 
kampányfinanszírozási törvény nagy összegű közpénz pártkampányok céljára történő 
felhasználását teszi lehetővé. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
értelmében az elektronikus médiafelületek – mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi 
médiumok esetében – ingyenesen állnak rendelkezésre politikai reklámok céljaira. A 
korábbi kampányokban messze a legdrágábbnak bizonyult kampányeszközök ingyenessé 
tétele reálissá teheti a kiadások jelöltenkénti ötmillió forintos felső mértékét. A megemelt 
plafon és az ingyenessé tett médiareklámok együttesen jelentősen tisztíthatják a 
kampányokat. A negatívum ezzel szemben az, hogy a pártok a több százmillió forintot 
készpénzben kapják meg, s a támogatás felhasználásáról az eddigiekben is alkalmazott 
módszer szerint adnak számot, vagyis költéseiket az Állami Számvevőszék a pártok éves 
beszámolói alapján ellenőrzi. A pártlisták állami támogatása körében tehát nem 
érvényesül a készpénzhasználat tilalma, és szigorú ellenőrzésre sem kell számítani. 

A jelölteknek juttatott egymillió forint közpénz kincstári ellenőrzését, ebben a 
körben a készpénzmozgás kizárását és a szigorú számadás előírását hatékony 
megoldásoknak tartjuk. Mindez komoly kontrasztot képez a pártlisták után készpénzben 
folyósított állami kampánytámogatás kevéssé hatékony számvevőszéki ellenőrzéséhez 
képest. Emlékeztetőül: az Állami Számvevőszék a rendszerváltás óta még soha nem volt 
képes feltárni a valós kampányköltéseket. Hiába mutatott rá a TI legutóbb 2010-ben a 
képmutatás.hu elnevezésű honlapon arra, hogy a nagypártok az általuk bevallott összeg 
mintegy négyszeresét költik el a kampányok során, az ÁSZ még egyetlen pártnak sem 
okozott kellemetlen perceket a kampányköltések vizsgálatával. 

A jelöltek és a pártlisták állami dotálása között nem a kevéssé kontrollálható 
készpénzes kampánytámogatás egyedüli különbség, bár kétségtelenül ez ad leginkább 
teret ellenőrizetlen pénzköltésekre. További eltérés a pártlisták esetében a kockázati elem 
hiánya. A párt a jelöltjei számától függően a nagyságrendileg 150 millió és 600 millió 
forint közötti összegű támogatást akkor is megtarthatja, ha a listája egyetlen szavazatot 
sem kap a választásokon. A kockázati mozzanat hiánya „ingyen ebéddé” teszi a 
pártlistáknak járó kampánytámogatást, és szinte felhív arra, hogy leleményes elkövetők 
néhány tízmillió forintos befektetéssel támogatásra jogosító méretű pártlistát állítsanak 
össze, majd fiktív, a kampányhoz csak névleg kapcsolható számlákkal igazolják az így 
megszerzett állami támogatás elköltését. Nem zárható ki, hogy az ügyeskedők a fiktív 
számlákat pár millió forintért beszerezik, és ebben az esetben az állami támogatás zöme – 
sok százmillió forint – az elkövetők kezén marad. Nem vitás, ha ezt a sémát átültetik a 
gyakorlatba, több bűncselekmény is megvalósul, például a közbevételek körében 
elkövetett csalás és közokirat-hamisítás. Az Állami Számvevőszék azonban eddig sem 
tudta kiszűrni a kampányköltések igazolására benyújtott fiktív számlákat, vagy nem 
ambicionálta azok kiszűrését.  
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Vagyis a kampányfinanszírozási törvény nem zárja ki a kampánypénzek 
elcsalásának a lehetőségét, és olyan ellenőrzési megoldásokat sem vezet be, amelyek 
képesek és alkalmasak lennének a csalási kísérletek hatékony és korai felderítésére. A TI 
és a Political Capital Institute több közös állásfoglalásban (ezek honlapunkon itt és itt 
érhetők el) is felhívták a figyelmet ezekre a csalási lehetőségekre.  

A kampányfinanszírozási törvény rendelkezései azonban még a hatálybalépésüket 
megelőzően módosultak. A 2014. évi központi költségvetést megalapozó úgynevezett 
„salátatörvény” újfent változtatott a pártlisták állami kampánytámogatásának szabályain. 
A módosítás nem oldotta meg azokat a problémákat, amelyekre az állásfoglalásainkban 
rámutattunk, vagyis a visszafizetési kötelezettség hiánya és a nehezen ellenőrizhető 
készpénzhasználat továbbra is lehetővé teszi a pártoknak juttatott állami kampánypénzek 
elcsalását. A módosított kampányfinanszírozási törvény ugyanakkor megengedi, hogy 
azok a jelöltek, akik pártszínekben indulnak, a nekik az Államkincstár által juttatott 
egymillió forintról lemondjanak az őket jelölő párt javára. A módosítás hatására a törvény 
egyszerre tilalmazza és engedélyezi a pártoknak, hogy az államtól kapott 
kampánytámogatást készpénzben használják fel. A jelöltjeiktől átvett egymillió forinttal a 
jelöltre jellemző módon gazdálkodnak, vagyis ezt az összeget kincstári kártyán kapják 
meg, és minden kifizetésről szigorúan el kell számolniuk a kincstárnak. Ha a jelöltjük 
nem szerzi meg a leadott szavazatok legalább 2 százalékát, a pártoknak vissza kell 
fizetniük a jelölt után átvett egymillió forintot. Ugyanakkor az állami kampányhányad 
másik részét – azt az összeget, amely eleve a pártlista után jár, s a jelöltek számától 
függően 150–600 millió forintra rúghat – továbbra is készpénzben kapják, erről csak az 
Állami Számvevőszéknek kell elszámolniuk, s visszafizetési kötelezettség sem terheli 
őket. 

A kampányfinanszírozási törvény további hiányossága, hogy nem foglalkozik az 
önkormányzati és az európai parlamenti választások kampánykiadásival, továbbá nem 
tiltja meg a kampányidőszakon (a választásokat megelőző 50 napos perióduson) kívül 
folytatott kampányolást. A szabályozás fogyatékossága, hogy továbbra sem számít majd 
jogellenesnek az, ha valamelyik párt a hozzá közel álló civil szervezetnek szervezi ki a 
kampány egyes feladatait – akkor sem, ha erre már jóval a hivatalos kampányidőszakot 
megelőzően sor kerül. Ezek a civil szervezetek hirdethetnek például óriásplakátokon, 
amelyek reklámtarifái a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint 
titokban tarthatóak. Mivel a kampányfinanszírozási törvény rendelkezései a pártoktól 
formailag független civil szervezeteket nem kötelezik semmire, az ilyenfajta kampány 
„outsourcing” nem minősül a szabályok megsértésének. Ilyen módon a pártközeli civil 
szervezetek már jóval a hivatalos választási kampány megkezdése előtt elindíthatják az 
általuk preferált pártot támogató kampányukat.  
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Az sem számít majd a kampányfinanszírozási törvény megszegésének, ha a 
minisztériumok, állami hivatalok, vagy az állami vállalatok jelentetnek meg a 
kormánypártokat támogató hirdetéseket. Ahogyan az sem, ha mondjuk ellenzéki vezetésű 
önkormányzatok ellenzéki pártokat támogató hirdetéseket tesznek közzé. A 
kampányfinanszírozási törvény az ilyesfajta állami önreklámot még elvi szinten sem 
tilalmazza. 

 

Következtetés és javaslatok 

Az új szabályozás előnye, hogy jelentősen, egymillió forintról ötmillió forintra növeli a 
pártok által a kampányaikra legálisan felhasználható összeget. A pártok az eddigi 
választási kampányok során sem csak a jelöltenként engedélyezett egymillió forintot 
költötték el. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében az 
elektronikus médiafelületek – mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi médiumok 
esetében – ingyenesen állnak rendelkezésre politikai reklámok céljaira. A korábbi 
kampányokban messze a legdrágábbnak bizonyult eszközök ingyenessé tétele reálissá 
teheti a kampánykiadások jelöltenkénti ötmillió forintot kitevő felső mértékét. A 
megemelt költési plafon és az ingyenessé tett médiareklámok együttesen jelentősen 
tisztíthatják a kampányokat. 

A választási kampányok finanszírozásáról szóló új törvény hibája az, hogy inkább 
kevésbé, mint többé teszi átláthatóvá a kampányköltéseket. Valójában csak arról kapunk 
majd pontos képet, hogy a parlamenti választásokat megelőző 50 napon belül az egyéni 
választókerületi jelöltek mire költik el az Államkincstártól kapott egymillió forintot. A 
jelöltenként felhasználható további legfeljebb négymillió forintról annyit fogunk 
megtudni, az egyes pártok ennek az összegnek mekkora részét kapták az államtól, s 
mennyit kellett maguknak előteremteniük – annak függvényében, hogy mennyi jelöltet 
sikerült állítaniuk. E közel 150 milliótól majdnem 600 millió forintig terjedő összegnek a 
felhasználását továbbra is az Állami Számvevőszék ellenőrzi, a pártok erre vonatkozó 
beszámolói alapján. Márpedig ez a fajta ellenőrzés az eddigiekben sem bizonyult 
hatékonynak. A nem állami kampánypénzeknek – ezek mértéke fordítottan arányos az 
állami kampányhányaddal, a nagyobb pártoktól a kisebbek felé haladva nagyságrendileg 
294 millió forinttól 823 millió forintig terjedhet – még a forrása sem válik ismertté. Az új 
szabályok számos korrupciós kockázatról – például a kampányidőszakon kívüli 
kampányolásról, a „pártközeli” civilszervezeteknek kiszervezett kampányolásról, az 
állami/kormányzati önkampányról, az önkormányzati választások kampányairól – nem 
vesznek tudomást. Mivel előírásai könnyen kijátszhatóak, a kampánykorrupciót még 
abban az esetben sem tudja majd megfékezni az új kampányfinanszírozási törvény, ha a 
pártok annak minden betűjét megtartják. 
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A politikai kampányok szabályozása akkor lenne tisztességes, ha a támogatások és a 
kiadások teljesen átláthatóak lennének. Ennek érdekében a pártoknak és a jelölteknek az 
Államkincstárnál kampányszámlát kellene nyitniuk, és ezen kellene elhelyezniük minden 
állami és nem állami kampánytámogatást. E számláról csak átutalással volna szabad 
kifizetést teljesíteni, mert az valóban nyomon követhető. 

A hirdetési felületek árait nyilvánosságra kellene hozni, nemcsak a médiareklámok, 
hanem az óriásplakátok esetében is. Annak érdekében, hogy az 50 naposra rövidített 
kampányidőszakra vonatkozó szabályt ne lehessen kijátszani, meg kellene tiltani az e 
perióduson kívüli politikai kampányokat, továbbá az állami-kormányzati önkampányolást, 
korteskedést is. Meg kellene teremteni továbbá a pártok érdekében politikai kampányt 
folytató civil szervezetek pénzügyeinek a szigorú átláthatóságát. 

A számonkérést az Állami Számvevőszéknek és az Államkincstárnak megerősített 
ellenőrzéssel kellene végrehajtania, a szabályok megsértőit pedig komoly szankciókkal 
kellene sújtani. Például minden szabálytalan kampányforint helyett kettőt kellene a 
költségvetésbe befizetni. A jelöltekhez hasonlóan, a pártlisták esetében is eredményességi 
küszöböt kellene előírni, amelynek a nem-teljesítése esetén az állami kampánytámogatást 
egészében vissza kellene származtatni. 

A TI szerint az optimális kampányszabályozás az alábbi elveken alapul: 

1. Kampányszámla 

o A pártok a kampánnyal kapcsolatos kiadásaikat az Állami 
Számvevőszéknél vagy az Államkincstárnál vezetett számláról fizessék.  

o A számlaadatokat az Állami Számvevőszék/Államkincstár honlapján is 
közzé kell tenni.  

o Az elszámoltatás terjedjen ki a pártok kampányait segítő civil 
szervezetekre (egyesületek, alapítványok), valamint a magánszemélyekre 
és a cégekre is.  

o Szigorú szankciókat (teljes körű visszafizetés, súlyos büntetőkamat) kell 
bevezetni a költési és az elszámolási szabályok megsértőire.  

2. Átlátható kampányok az óriásplakátokon is  

o A köztéri hirdetések, óriásplakátok tulajdonosai, üzemeltetői által a 
politikai szereplőknek adható kedvezményeket egységesen kell 
szabályozni, vagy a kedvezményeket teljesen meg kell tiltani.  

o Az óriásplakát-tarifákat nyilvánossá kell tenni. 
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o A politikai hirdetésnek helyt adó óriásplakátok tulajdonosainak, 
üzemeltetőinek a választás napját követő 30 napon belül nyilvánosságra 
kell hozniuk az ilyen forrásból származó bevételeiket.  

3. Valódi ellenőrzés a pártok felett  

o Az Állami Számvevőszék vizsgálatait ki kell terjeszteni a pártok üzleti 
vállalkozásaira, alapítványaira és ifjúsági szervezeteire, a pártokat 
támogató különféle civil szervezetekre. 

o Létszámában és felkészültségében is meg kell erősíteni az Állami 
Számvevőszéket. 

o Az állami támogatásból részesülő pártok kétévenként sorra kerülő 
vizsgálatát éves ellenőrzésre kell változtatni, és meg kell teremteni a 
lehetőséget a soron kívüli vizsgálatra.  

o Be kell szüntetni azt a gyakorlatot, amely szerint a pártokat egy hónappal a 
vizsgálat előtti értesítik.  

4. Ténylegesen rövidebb kampányidőszak  

o Az 50 napos kampányidőszakra vonatkozó szabályok ne legyenek 
kijátszhatóak: a hivatalos kampányidőszakon kívül egyöntetűen tiltani kell 
minden pártokhoz kapcsolódó hirdetést.  

5. Átláthatóbb bevételek  

o Magánszemélyek és jogi személyek is nyújthassanak támogatást a 
jelölteknek és a pártoknak.  

o Cégek egy kampányban maximum 5 millió forintot, magánszemélyek 
legfeljebb 2 millió forintot költhessenek kampánytámogatásra.  

6. Civil szervezetek tevékenysége 

o A politikai kampányt folytató civil szervezetek pénzügyeire a pártokra 
vonatkozó nyilvánosságra hozatali és elszámolási szabályok legyenek 
érvényesek. 

7. Állami-kormányzati reklám 

o Legyen tilos a kormány vagy más állami intézmények számára a valamely 
pártot támogató reklám, akkor is, ha azt kormányzati tájékoztató 
tevékenységnek nevezik (bújtatott pártreklám). 

o Legyen tilos az állami vállalatoknak és a közpénzből gazdálkodó egyéb 
cégeknek valamely pártot támogató reklámot, politikai hirdetést 
megjelentetni. 
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o Az állami vállalatok és a közpénzből gazdálkodó egyéb cégek reklám- és 
hirdetéscélú kiadásaira a kampányidőszakban a pártokra és a pártokat 
támogató civil szervezetekre vonatkozó szabályok legyenek irányadóak. 
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IV. Fejezet 
INFORMÁCIÓSZABADSÁG  

 

Az információszabadság, amely az úgynevezett kommunikációs alapjogok részét képezi 
(ezek közé tartozik egyebek mellett a szólás szabadsága, a vélemény szabad 
kinyilvánításának joga, a közadatokhoz való hozzáférés joga és a személyes adatok 
védelmének joga is), meghatározó jelentőségű volt a jogállam hazai kiépítése során. 
Magyarország a rendszerváltást követően a polgárok személyes autonómiáját és 
privátszféráját minél teljesebben védő, ugyanakkor a közhatalom nagyfokú átláthatóságát 
biztosító adatvédelmi és információs önrendelkezési szabályozás kidolgozására 
törekedett. Ennek az a lényege, hogy a privátszféra minél kisebb részéhez férhet hozzá az 
államhatalom, amelynek viszont közben átláthatónak kell lennie, és transzparensen kell 
működnie. 

A rendszerváltás utáni gyakorlat azonban nem egy esetben megcáfolta az elveket és 
a kezdeti törekvéseket. A közérdekű, mindenekelőtt a közpénzekre vonatkozó adatok 
megismerhetősége érdekében tett intézkedések – a hatalom elzárkózása, titkolózása miatt 
– nem bizonyultak eléggé hatékonynak. Az üzleti titok fogalmának hosszú ideig a 
közpénzek felhasználására is kiterjedő, túlzottan széles értelmezése, valamint számos 
közpénzből gazdálkodó állami vállalat, illetve intézmény kései beterelése a közbeszerzési 
rendszerbe hosszú időn át lehetővé tette a közpénzek nem nyilvános elköltését. 

A 2010-es kormányváltást követően meggyengültek az információszabadságnak a 
közhatalom elszámoltathatóságát és a közpénzek nyomon követését szolgáló eszközei. A 
2012-ben életbe lépett információszabadság törvény felszámolta a végrehajtó hatalomtól 
független adatvédelmi ombudsman intézményét. Az ekkor létrehozott Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét nem az Országgyűlés 
választja, hanem az államfő nevezi ki.  

Az Országgyűlés 2013-ban módosította az információszabadság törvényt. A 
módosítás kimondatlanul is abból indult ki, hogy a közérdekű adatok megismerése és 
terjesztése az állami szervek privilégiuma. A TI ezt elutasítja, mert az 
információszabadságot a közhatalom kontrolljának rendes eszközei között tartjuk számon, 
s nem az államhatalom által engedélyezhető kegynek tekintjük. 

Az információszabadság törvény módosítása nyomán a közérdekű adatok 
kezelőinek elegendő az eddigieknél szűkebb körben hozzáférést engedni az általuk kezelt 
adatokhoz. A módosítás hatására sérül a bírói felülvizsgálathoz való jog is: az új 
szabályozás szerint bizonytalan, hogy a polgárok és a civil társadalom szervezetei bíróság 
előtt bepanaszolhatják-e azokat az állami szerveket, amelyek visszatartják a közérdekű 
adatokat.  
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A közhatalom átláthatósága és számon kérhetősége szempontjából egyértelműen 
komoly visszalépés az információszabadság visszaszorulása. Magyarországon a polgárok 
ma nehezebben férnek hozzá az általuk fizetett adóból fenntartott közhatalom működésére 
és az adójuk elköltésére vonatkozó adatokhoz. Emiatt meggyengülhetnek a közhatalom 
elszámoltathatóságát biztosító, a társadalom civil szereplői által igénybe vehető eszközök, 
ami nagyobb teret enged a felelőtlen és nem számon kérhető hatalomgyakorlásnak. 

Az információszabadság intézményi garanciáinak megsértése több esetben az 
Alaptörvénnyel és az Emberi Jogok Európai Egyezményével összeegyeztethetetlen 
megoldásokkal szűkíti a közérdekű adatok és a közpénzköltések megismerhetőségét. Ez 
azzal jár, hogy Magyarországon a közhatalmi szervek szélesebb körben zárhatják el a 
nyilvánosság elől a működésükre és a döntéseik indokaira vonatkozó közérdekű adatokat. 

 

Az információszabadság kezdetei – a rendszerváltás öröksége 

Magyarországon a rendszerváltozás sarokkövei közé tartozott az információs 
önrendelkezés és az információszabadság egymással fordítottan arányos szisztémájának 
kialakítása. Ennek az volt a lényege, hogy a polgár személyes szférája – azaz az 
információs önrendelkezés joga – legyen minél kiterjedtebb, s az államhatalom a 
privátszféra minél kisebb részéhez férjen hozzá. Ezzel szemben az államhatalom legyen 
átlátható, működjön transzparensen, ami akkor valósul meg, ha a közérdekű adatok 
tömege könnyen és szabadon megismerhető. Történtek is hathatós lépések e rendszer 
gyakorlati meghonosítására, de a privátszféra védelme mindig elsőbbséget élvezett, ami – 
figyelemmel a diktatúra maradványainak felszámolására – érthető volt. Ilyen lépésnek 
tekinthető az, hogy Magyarország aláírta és az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdette az 
Emberi Jogok Európai Egyezményét, amely az egyéni szabadságok és a privátszféra 
védelme területén is erős korlátokat állít az államhatalom elé. Az Alkotmánybíróság 
döntése55 nyomán nem jött létre olyan univerzális személyi azonosító, amely bármely 
állami hatóság számára a polgár összes életviszonyára vonatkozó adatokat elérhetővé tette 
volna (például állami álláspályázaton megismerhetővé vált volna a pályázó 
egészségbiztosítási előélete). Törvényi korlátok közé szorították és bírói kontroll alá 
rendelték a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek felderítői és adatkezelői jogosultságát 
is.56 Az adatvédelem garanciájaként pedig létrejött az adatvédelmi biztosi intézmény, 
amely – úgynevezett parlamenti ombudsmanként – teljesen független volt a végrehajtó 
hatalomtól. 

                                                 
55Az Alkotmánybíróság a 15/1991. (IV. 13.) AB határozatban kimondta, hogy „a korlátozás nélkül használható, 
általános és egységes személyazonosító jel (személyi szám) alkotmányellenes”. 
56Érdemes megjegyezni, hogy ezen a területen az Országgyűlés még az első szabad választásokat megelőzően megtette 
az első lépéseket, a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályairól szóló 
1990. évi X. törvény 1990. február 14-i elfogadásával. 
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Azok az intézkedések, amelyek a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok 
megismerhetősége érdekében születtek, kevésbé bizonyultak hatékonynak a hatalom 
elzárkózási, titkolózási törekvéseinek megakadályozásában. Például csak igen vontatottan 
alakult ki a közhatalmi döntéshozók (parlamenti képviselők, közigazgatási vezetők, bírák, 
ügyészek stb.) és a közpénzhasználók vagyonnyilatkozati rendszere. A még ma sem 
egységes követelmények szerint működő vagyonnyilatkozati rendszer nyilvánossága sok 
esetben formális, a vagyonnyilatkozatok többsége nem bárki számára hozzáférhető. A 
nyilatkozattételre kötelezettek gyakran – alig leplezett módon szándékoltan – hibásan 
töltik ki a nyilatkozatot, ám ezért semmiféle érdemi szankcióra nem kell számítaniuk. 
Mindezek miatt a vagyonnyilatkozatok legfeljebb arról adnak képet, amit a közhatalmi 
szereplők hajlandóak közölni a közvéleménnyel magukról, illetve vagyonosodásukról.57  

Az üzleti titok fogalmának hosszú ideig a közpénzek felhasználására is kiterjedő, 
túlzottan széles értelmezése, valamint számos közpénzből gazdálkodó állami vállalat, 
illetve intézmény kései beterelése a közbeszerzési rendszerbe58 hosszú időn át lehetővé 
tette a közpénzek nem nyilvános elköltését. A nemzetbiztonsági indokra hivatkozással 
versenykorlátozó módon lebonyolított közbeszerzések újabb példával szolgálnak a 
közpénzköltési anomáliákra. Az ilyen közbeszerzésen részvételre jogosult cégek titkos 
listáját az Alkotmányvédelmi Hivatal vezeti; a közbeszerzés elrendelője erről a listáról 
meghívással választja ki, hogy melyik cég tehet ajánlatot. A TI 2010-ben elveszítette az 
Alkotmányvédelmi Hivatal ellen a céglista nyilvánosságra hozatala érdekében indított 
pert.59 Megjegyzésre érdemes, hogy a NATO-beszállító cégek listája elérhető a 
világhálón.60 A nemzetbiztonsági szempontok valóban felülírhatják a piaci verseny 
követelményeit, Magyarországon azonban olyan esetekben is elrendeltek zárt 
közbeszerzési eljárást, amelyekben kétséges, hogy tényleg nemzetbiztonsági 
megfontolások indokolták-e a verseny kizárását.61  

                                                 
57Erről bővebben egy blogbejegyzésben 
(http://eztigyhogy.nolblog.hu/archives/2013/02/07/Transparency_adhatsggal_ellenriztetnk_a_kpviseli_vagyonnyilatkoz
atokat/). 
58Példák: a közbeszerzési szabályokat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. beszerzéseire csak 1997. április 12-
étől, a Magyar Fejlesztési Bank és az ellenőrzése alatt álló gazdasági társaságok beszerzéseire csak 2002. július 27-étől, 
az egyéb állami vagy önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet beszerzéseire csak 2003. 
június 9-étől kell alkalmazni. A Magyar Fejlesztési Bank mentessége a közbeszerzési eljárás alól lehetővé tette az 1998 
és 2002 között hivatalban volt kormány számára a gyorsforgalmi úthálózat beruházások kivitelezőjének versenyeztetés 
nélkül történő kiválasztását és megbízását. 
59A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.749/2010/. számú jogerős ítélete. 
60NATO Beszállítói Információs Honlap (http://www.natotender.gov.hu/aktualis_nato_beszallitoi_ceglista/). 
61A rendőrségen működő úgynevezett robotzsaru elektronikus ügyviteli rendszer számos informatikai fejlesztésére 
2012–2013 folyamán mintegy 2,2 milliárd forintot költött el a Belügyminisztérium, az ország alapvető biztonsági 
érdekeit érintő, titkos közbeszerzés keretében (http://nol.hu/gazdasag/20131218-elszabadult_a_robotzsaru). Ugyanilyen 
megfontolások alapján választotta a titkos közbeszerzést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az elektronikus útdíj tender 
esetében, a fővárosi önkormányzat a hajléktalanokat ellátó úgynevezett „fűtött utca” programhoz kapcsolódó 
fejlesztéseknél, az V. kerületi önkormányzat pedig a Kossuth tér közelében lévő fák kivágása ügyében 
(http://nol.hu/gazdasag/20131026-fedi_a_jotekony_homaly?ref=sso). 
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A közérdekű adatok nyilvánosságának a legerősebb korlátai közé tartozik az adatok 
„államtitokká” minősítése, miközben a titkosítás felülvizsgálata a vonatkozó törvény 
értelmében62 igen korlátozott körben lehetséges, ráadásul annak kezdeményezésére az 
állampolgárok nem jogosultak. A közhatalmi szervek széles körben élhetnek a közérdekű 
adatok titkosításának az eszközével,63 az indokolatlan és jogszerűtlen minősítésekkel 
szemben pedig nem áll az állampolgárok és a civil társadalom rendelkezésére valódi 
jogorvoslati eszköz. Bírósági úton nem kezdeményezhető a titkosítás indokoltságának a 
tartalmi felülvizsgálata. A svédországi vadászrepülőgép-beszerzés (az úgynevezett 
„Gripen-ügy”) körüli botrányban is a közpénzből finanszírozott szerződés „államtitokká” 
minősítése akadályozza meg az esetleges korrupció feltárását.64 

Minderre figyelemmel az a következtetés vonható le, hogy Magyarországon a 
rendszerváltás óta eltelt közel két és fél évtizedben az információszabadságnak 
mindenekelőtt a közpénzekre vonatkozó közérdekű adatokhoz való hozzáférést 
szabályozó oldala eleve is gyengébb volt, mint az egyén privátszféráját védő 
mechanizmusok.  

 

A 2010 utáni helyzet: az információszabadság intézményi garanciáinak gyengülése 

Magyarországon a 2010-es kormányváltás óta tovább gyengültek az 
információszabadságnak azon eszközei, amelyek a közhatalom elszámoltathatóságát és a 
közpénzek nyomon követését szolgálják. A kormány 2012. január 1-jei hatállyal (az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII., 
úgynevezett információszabadság törvénnyel) kiiktatta az információszabadság addig 
legfontosabb intézményi garanciáját azáltal, hogy az adatvédelmi biztos intézményét a 
NAIH váltotta fel. Ez utóbbi hatóság a kormánytól független, úgynevezett autonóm 
államigazgatási szerv, vagyis nem áll a kormány irányítása vagy felügyelete alatt. A 
végrehajtó hatalom részét képező NAIH azonban eltér a korábbi intézményi megoldástól, 
amelynek keretében az adatvédelem a parlament által választott, a végrehajtó hatalomtól 
teljes egészében független ombudsman feladata volt.  

                                                 
62A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény. 
63A 2009. évi CLV. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében bármely, Magyarország szuverenitásával, területi 
integritásával, alkotmányos rendjével, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival, állami szerve illetéktelen külső 
befolyástól mentes, zavartalan működésének biztosításával, a honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és 
bűnmegelőzési tevékenységgel, illetve az igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági tevékenységgel 
összefüggő adat minősítéssel védhető, ha az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 
felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele 
károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, és az adat nyilvánosságát, az arra feljogosított személyen kívüli 
megismerhetőségét, meghatározott ideig korlátozni szükséges. 
64Az úgynevezett Gripen-ügyről részletesebben két blogbejegyzésben 
(http://eztigyhogy.nolblog.hu/archives/2012/12/30/Mirt_pp_a_magyar_vadszgp-
beszerzs_maradt_volna_ki_a_kenpnzekbl/, illetve 
http://eztigyhogy.nolblog.hu/archives/2012/12/13/Zavarba_hoztk_a_Gripen-grfot_a_brsgon/). 
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Az Európai Parlament és az Európai Tanács vonatkozó irányelve65 szerint minden 
tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy az adatvédelmi rendelkezések alkalmazását 
valamely erre rendelt hatóság felügyelje. Ezen hatóságnak a feladatai gyakorlása során 
teljes függetlenséget kell biztosítani. Annak eldöntése a tagállamokra tartozik, hogy az 
adatvédelmi hatósági feladatokat parlamenti ombudsman vagy a végrehajtó hatalom 
részét képező hatóság lássa el. Magyarország tehát nem azáltal került szembe az 
adatvédelmi irányelv előírásaival, hogy az egyik lehetséges adatvédelmi hatósági 
megoldásról áttért egy másik, önmagában szintén elfogadható hatósági megoldásra. A 
közösségi jog sérelmét azzal idézte elő az ország, hogy az adatvédelmi intézményrendszer 
megváltoztatását nem tudta megfelelően alátámasztani. Magyarország arra vonatkozóan 
sem tudott meggyőző magyarázatot adni, hogy a jogállásváltás nem sérti az adatvédelmi 
intézményrendszerrel szemben támasztott teljes függetlenség követelményét. Utóbbi 
megsértéseként értékelhető egyebek mellett az, hogy a jogállásváltás együtt járt az addigi 
adatvédelmi biztos megbízatásának idő előtti megszüntetésével. Emiatt az Európai 
Bizottság keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához, annak megállapítása 
érdekében, hogy Magyarország megszegte az adatvédelmi irányelvből eredő 
kötelezettségeit.66 

A korrupció elleni fellépés sikere szempontjából természetesen nem az a kihívás, 
hogy a NAIH létrejötte sértheti a közösségi jogot. Sokkal kézzelfoghatóbb gond, hogy a 
hatóság működése nem hordozza magában a hatékony adatvédelem ígéretét. A 
gyakorlatban problémát okoznak az információszabadság törvény hatósági vizsgálatra 
vonatkozó rendelkezései, amelyek kivonják ezt a hatósági eljárást a közigazgatási 
eljárások általános rendszeréből. Ennek az a következménye, hogy a NAIH által végzett 
hatósági vizsgálat során nem érvényesülnek azok az általános közigazgatási jogi 
előírások, amelyek az eljárási határidőket, a fellebbezés vagy éppen a bíróhoz fordulás 
jogát szabályozzák. Ha az intézmény hatósági vizsgálatot indít például annak 
megállapítására, hogy valamely közhatalmi szerv jogszerűen kezel-e személyes adatokat, 
illetve jogszerűen tart-e vissza közérdekű adatokat, az információszabadság törvény 
értelmében két hónap áll a rendelkezésére az eljárás teljesítésére. Arról azonban nem szól 
e törvény, mi történik, ha nem fejeződik be a vizsgálatot két hónap alatt, amiként arról 
sem, hogy ebben az esetben van-e mód bíróságon sérelmezni a mulasztást. A jogszabály 
arról is hallgat, miként lehet jogorvoslatot keresni a NAIH által akár a kéthónapos 
határidőn belül, akár azt túllépve hozott érdemi döntés megállapításai ellen. Vagyis e 
hatóság vizsgálati eljárásában szinte a diszkréciót elérően széles mérlegelési szabadságot 
élvez, miközben ténykedése vagy mulasztása nem kérhető számon.  

                                                 
65A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
95/46/EK irányelv (28. Cikk (1) bekezdés). 
66Lásd a C-288/12. sz. ügyet 
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125053&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&di
r=&occ=first&part=1&cid=880384). 
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Az információszabadságról szóló törvény módosítása 

Az Országgyűlés 2013. április 30-án a TI és más civil szervezetek tiltakozása közepette, 
úgynevezett kivételes sürgős eljárásban módosította az információszabadság törvényt.67 
Az eredetileg megszavazott módosítás két lényeges ponton korlátozta volna a közérdekű 
adatokhoz történő hozzáférést. Egyrészt kivonni rendelte e törvény hatálya alól a külön 
szabályozott tájékoztatási eljárásokat, ami az információszabadság törvény alapján 
igénybe vehető bírói jogorvoslat kizárását okozta volna. Az ilyen széles mozgásteret, 
ennyire nagy értelmezési szabadságot adó jogszabályi rendelkezés rendkívül kockázatos, 
hiszen ez lehetőséget ad az államhatalomnak arra, hogy valamely mondvacsinált 
„tájékoztatási eljárás” szabályozásával (például: „a közpénzek sorsáról a kormány évente 
beszámol az országgyűlésnek és kérelemre tájékoztatást ad, ha az nem veszélyezteti a 
nemzet biztonságát”) lényegileg kiüresítse a közpénzekre vonatkozó adatok 
megismerhetőségét garantáló regulákat. A másik sokat kritizált módosító rendelkezés azt 
mondta ki, hogy a „közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem 
eredményezhet a külön törvényben szabályozott ellenőrző szervek ellenőrzési 
jogosítványaival azonos mélységű és terjedelmű adatbetekintést és adatkezelést”. Ez a 
rendelkezés nem tisztázta, konkrétan milyen mélységű adatigénylést nem kell a 
mondvacsinált okra hivatkozva teljesítenie az adatkezelőnek. Ez önkényes 
jogalkalmazáshoz vezet, ami a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való 
jog parttalan korlátozását idézi elő.  

A módosítás kimondatlanul is abból indult ki, hogy a közérdekű adatok 
megismerése és terjesztése az állami szervek privilégiuma. A TI elutasítja ezt a felfogást, 
az információszabadságot ugyanis a közhatalom kontrolljának rendes eszközei között 
tartjuk számon, s nem az államhatalom által engedélyezhető kegynek tekintjük. 

A civil szervezetek tiltakozásának hatására a köztársasági elnök megvétózta az 
információszabadság törvény módosítását, bár nem kérte annak Alkotmánybíróság általi 
felülvizsgálatát. Az elnöki vétót követően az országgyűlés, módosított formában, 2013. 
június 11-én újra elfogadta azt. A módosított módosítás (2013. évi XCI. törvény) az 
eredeti változathoz képest kevésbé szűkíti az információszabadság hatókörét, a szűkítés 
azonban még így is jelentősen megnehezíti a közhatalmi döntésekre, közpénzek útjára 
vonatkozó állami adatok megismerését.  

A végül törvényerőre emelt módosítás nem tartalmazza azt a rendelkezést, amely 
kivonta volna az információszabadság törvény hatálya alól a külön törvények által 
lehetővé tett iratmegismerési, betekintési, tájékoztatási rendelkezéseket, kizárva ezzel 
egyszersmind azt is, hogy e jogosultságaik megtagadása esetén a polgárok bírósághoz 
                                                 
67Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 
T/10904. számú törvényjavaslat eredetileg az Országgyűlés elé terjesztett változata a parlament honlapján elérhető 
(http://www.parlament.hu/irom39/10904/10904.pdf). 
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forduljanak. A közérdekű adatok megismerhetőségének korlátozása, ha az eredeti 
elképzelésekhez képest finomított szövegezéssel is, mégis bekerült az 
információszabadság törvénybe. A 30. § új (7) bekezdése értelmében a „közfeladatot 
ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló 
adatmegismerésre külön törvények rendelkezései irányadóak”.  

A módosítás bizonytalan jogfogalmakat tartalmaz, mivel nem állapítható meg, 
pontosan mit jelent az egyes szervek gazdálkodásának „átfogó, számlaszintű”, illetve 
„tételes” vizsgálata. Emiatt nem dönthető el egyértelműen, hogy az adatigénylő polgárok 
az egyes állami szervek által végzett közpénzfelhasználással kapcsolatos mely adatok 
megismerésére maradtak jogosultak. Mivel e bizonytalan jogfogalmak értelmezésére a 
közérdekű adatok kezelői hivatottak, továbbra is adott a lehetőség arra, hogy az 
adatkezelők a maguk számára előnyös jogértelmezéssel előre nem felmérhető 
terjedelemben korlátozzák a közérdekű adatokhoz való hozzáférés jogát. Ez önkényes és 
részrehajló jogalkalmazást idéz elő, ami nem fér össze a jogbiztonság követelményével.  

Azt is új rendelkezésként fogadták el, hogy ha elutasítják az adatigénylést, az 
adatigénylő – jogorvoslat gyanánt – a NAIH-nál hatósági vizsgálat lefolytatását 
kezdeményezheti. Nem dönthető el, hogy a közérdekű adatok megismerésére irányuló 
állampolgári igénynek az elutasítása esetén rendelkezésre áll-e a bíróhoz fordulás joga. 
Elképzelhető olyan értelmezés, miszerint csak a NAIH által nyújtott jogorvoslat 
kimerítése után lehet bíróhoz fordulni, de az sem zárható ki, hogy egyáltalán nem lehet 
bíróság elé vinni a megtagadott közérdekű adatkérést, ha a megtagadás oka az, hogy az 
adatkérés „közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes 
ellenőrzésére” irányult. 

Az információszabadság törvény módosításának jogpolitikai üzenete egyértelmű és 
világos: a közérdekű adatok kezelőinek elegendő az eddigieknél szűkebb körben 
hozzáférést engedni az általuk kezelt adatokhoz. A módosítás dermesztően hat magára az 
információszabadságra (ezt nevezi a szakirodalom „chilling” vagy „freezing effect”-nek). 
Mindez aligha egyeztethető össze a közérdekű adatokhoz való hozzáférést garantáló, az 
Alaptörvényben biztosított alapvető joggal.68 

                                                 
68Lásd az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdését („Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a 
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”), valamint a 39. cikk (2) bekezdését („A közpénzekre és a nemzeti 
vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.”). 
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Az üzleti titokról 

A közpénzfelhasználás civil társadalom általi megismerésének és ellenőrzésének a 
rendszerváltás óta – miként azt korábban kifejtettük – hosszú időn át korlátot szabott az 
üzleti titok fogalmának kiterjesztő értelmezése. Az adatvédelmi biztos már az 1998-as 
beszámolójában rámutatott arra, hogy a „közérdekű adatok nyilvánossága és az üzleti 
titok védelme folyamatos konfliktusban áll egymással”. 69 Az üzleti titok fogalmát a bírói 
gyakorlat alakította ki, majd azt a parlament az úgynevezett üvegzseb törvény70 
elfogadásával beépítette a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és más jogszabályok 
rendelkezései közé.71 Az üzleti titok fogalmának törvényerőre emelésével az 
Országgyűlés lefektette azokat az alapelveket, amelyek alapján összhangba kerül az 
információ visszatartásának a lehetősége a társadalom azon érdekével, hogy az 
információszabadsághoz való alapvető jog gyakorlása révén minél több adathoz 
hozzájusson. Az üvegzseb törvény azonban ennél többet tett, amikor azt is kimondta, 
hogy a költségvetési pénzek felhasználására, valamint a közvagyonnal való gazdálkodásra 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalát nem korlátozhatja az üzleti titok védelme. A 
törvényalkotó ezzel megtiltotta, hogy közpénzek felhasználására vonatkozó adatot bárki 
üzleti titokra hivatkozással tartson vissza.72 

Az Országgyűlés 2003 tavaszán fogadta el az üvegzseb törvényt, vagyis a közpénz 
felhasználására vonatkozó adat üzleti titokra hivatkozással történő visszatartásának a 
tilalma a rendszerváltozást követő közel másfél évtizednyi időn át nem érvényesült. Bár 
az üvegzseb törvény önmagában nem eredményezett felelősebb közpénzgazdálkodást, az 
üzleti titok hatókörének korlátozása jelentős előrelépés volt. Oknyomozó újságírók, civil 
szervezetek és polgárok sokasága indíthatott pert a pénzköltéseit titkolni akaró állami 
intézmények és a közpénzből gazdálkodó cégek ellen, méghozzá rendre sikerrel.  

Ezért keltett felháborodást és váltott ki tiltakozást a 2014. március 15-én hatályba 
lépő új Polgári Törvénykönyv (új Ptk.) nyilvánosságra került szövege, amely nem 
tartalmazza az üzleti titok korlátozására vonatkozó szabályt. A törvényalkotó a mulasztást 
mindössze azzal indokolta, hogy az adatnyilvánosságra vonatkozó szabálynak valójában 
eleve nem a Ptk.-ban lett volna a helye, ezért felesleges lenne az új polgári jogi kódexet 
                                                 
69Az adatvédelmi biztos beszámolója, Budapest, 1998 (139. oldal). Hivatkozza: Sári János: Alapjogok – Alkotmánytan 
II. Budapest, Osiris, 2001 (166. oldal). 
70A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének 
bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény. 
71Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. További feltétel, hogy az üzleti titok jogosultja megtegye a 
szükséges intézkedéseket az ilyen adatok titokban tartása érdekében. 
72Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás 
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, 
birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont 
érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 
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megterhelni az oda nem illő technikai rendelkezéssel.  

Hosszas huzavona után végül az információszabadság törvény módosítása tett 
pontot az üzleti titok korlátozása körül kialakult vita végére. A módosítás eredményeként 
az üzleti titok korlátozását elrendelő, eddig a Ptk.-ban található rendelkezés 2014. március 
15-i hatállyal tulajdonképpen betűhíven átkerül az információszabadság törvénybe.  

Ezzel a megoldással akár elégedettek is lehetnénk, ha a törvényalkotó nem illesztett 
volna egy félmondatot a Ptk.-ból átvett rendelkezéshez. Eszerint abban a nem várt 
esetben, amikor a közpénzre vonatkozó adatot kezelő szerv az ilyen adatot mégis üzleti 
titoknak minősíti, és erre hivatkozva megtagadja a kiadását, a polgár az adatkezelő „felett 
törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti”. 

Ez alapján azonban nem lehet megnyugtatóan eldönteni, hogy ha a 
közpénzhasználat megismerésére irányuló közérdekű adatkérést a jövőben az igényelt 
adat üzleti titok mivoltára hivatkozással tagadják meg, akkor a megtagadás sérelmezhető-
e a bíróságon. Erre a dilemmára három válasz is elképzelhető: 1) a megtagadó 
adatkezelővel szemben kezdeményezhető törvényességi felügyeleti eljárás az egyedüli 
jogorvoslat; 2) a törvényességi felügyeleti eljárás kimerítése a bírói út előfeltétele; 3) a 
törvényességi felügyeleti eljárás és a bírósági jogorvoslat egymástól függetlenül igénybe 
vehetőek. Ennyiben tehát a törvényességi felügyeleti eljárás jogorvoslati eszközként való 
bevezetése ugyanolyan jellegű kétségeket ébreszt, mint az, hogy a közérdekű adatkérés 
„közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes 
ellenőrzésére” irányulónak minősítésekor a NAIH által végzendő hatósági vizsgálatot 
lehet kezdeményezni. Ennél súlyosabb probléma, hogy a közérdekű adatot kezelő legtöbb 
szervezet vonatkozásában nem egyértelmű, mely szerv gyakorolja felettük a 
törvényességi felügyeletet. A legkomolyabb gondot azonban a közpénzből (is) 
gazdálkodó cégek és az állami, önkormányzati vállalatok helyzete jelenti, hiszen 
gazdasági társaságok esetében nem beszélhetünk törvényességi felügyeletről. 

Mivel még nem hatályos jogszabályi rendelkezésről van szó, az imént vázolt 
dilemma feloldására egyelőre nincsen mód. Az azonban bizonyos, hogy a közpénzekkel 
kapcsolatos közérdekű adatok visszatartása esetén a bíróhoz fordulás lehetőségének az 
ilyen mértékű elbizonytalanítása önmagában a jogbiztonság súlyos sérelmét idézi elő.  

 

A közszereplők bírálhatósága 

Végül bemutatjuk az információszabadság egy sajátos határterületét, a közhatalmi 
szereplők kritizálhatóságát, ám ennek a szerteágazó jogterületnek kizárólag az 
átláthatóság és a korrupció elleni közdelem szemszögéből releváns összefüggéseire 
összpontosítunk.  
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Az új Ptk. akként rendelkezik, hogy a „közügyek szabad vitatását biztosító 
alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét méltányolható 
közérdekből, szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül 
korlátozhatja”. A jogalkotó részéről legitim törekvés, hogy igyekszik ésszerű egyensúlyt 
teremteni a közhatalmi szereplők méltóságvédelme, illetve a társadalom, a polgárok 
közössége azon érdeke között, amely közös dolgaik vitatásához fűződik. Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy az új Ptk. e szabálya a 
közszereplők kritizálhatóságára vonatkozó jelenlegi jogfelfogás teljes átrendezését hajtja 
végre. A közhatalmi szereplők bírálhatósága jelenleg szinte korlátlan, még a durva, 
lealacsonyító, szándékosan bántó, célzottan szarkasztikus kijelentéseket is el kell tűrniük. 
Tűrési kötelezettségük valójában nem annyira a jogszabályok rendelkezéseiből, sokkal 
inkább az Alkotmánybíróság által kifejlesztett jogértelmezéséből vezethető le. Az ezt 
megalapozó alkotmánybírósági ítélkezési gyakorlat nyitódarabja a 36/1994. (VI. 24.) AB 
határozat volt, amely lebontotta a közhatalom gyakorlói bírálhatóságának büntetőjogi 
korlátait. Az Alkotmánybíróság álláspontjának az a lányege, hogy a közhatalom 
gyakorlóinak méltóságvédelmi igénye nem szoríthatja korlátok közé a közügyek szabad 
megvitatását. A közhatalmi szereplők kritika- és bírálattűrési kötelezettségét a közhatalom 
gyakorlásában való szerepvállalásuk egymagában megalapozza, és a tűrési 
kötelezettségnek csak a bűncselekményt, illetve a személyiségi jogok megsértését 
megvalósító kritikák (például a rágalmazás vagy a gyűlöletbeszéd, illetve a valótlan 
híresztelés) szabnak korlátot.  

Az új Ptk. idézett rendelkezése ehhez képest többes tesztrendszer eredményétől 
teszi függővé, hogy a közszereplőt bíráló valamely kritikus megjegyzés a szólásszabadság 
keretei közé illeszkedő, megengedett bírálatot valósít-e meg, avagy indokolatlanul 
korlátozza a közszereplő méltósághoz fűződő jogát. E többes tesztrendszer elemei 1) a 
közérdekűségi teszt, amely a közszereplő méltósághoz fűződő joga korlátozásának a 
materiális alapját képezi; 2) a szükségességi-arányossági teszt, amely a korlátozás 
megengedhető mértékét határozza meg; és 3) a méltóság sérelmének tilalma, amely a 
kritika abszolút korlátját jelenti. A bíróságon múlik, hogy a jövőben e tesztrendszert 
alkalmazva mennyire szorítja korlátok közé a közhatalmi szereplők bírálhatóságát.  

A majdani bírósági gyakorlatot azonban befolyásolhatja az a körülmény, hogy az 
Alaptörvény negyedik módosítása értelmében hatályukat vesztik az Alaptörvény hatályba 
lépése, azaz 2012. január elseje előtt született alkotmánybírósági határozatok. Bár az 
Alaptörvény ehhez azt is hozzáfűzi, hogy a hatályvesztés nem érinti az Alkotmánybíróság 
korábbi határozatai „által kifejtett joghatásokat”, mégsem lehetünk biztosak abban, hogy a 
közszereplők szabad és szinte korlátlan bírálhatóságát megengedő eddigi 
alkotmánybírósági értelmezés továbbra is irányadó marad.  

Újfent a szabályozás jogpolitikai üzenete az, ami alig hagy kétséget a jogalkotó 
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szólásszabadságot érintő szándékai felől. Az új szabályok dermesztően hathatnak a 
szólás- és kritikai szabadságra. 

A korrupció elleni küzdelem szempontjából azért bír jelentőséggel a közhatalmi 
szereplők bírálhatósága, mert a korrupciós botrányok, meg az erre utaló jelek 
nyilvánosságra hozatala szükségképpen sértik az ilyen üggyel összefüggésbe hozott 
személy méltósághoz fűződő jogát. Ha ez a személy közhatalmi szereplő, jelenleg tűrnie 
kell, amikor tisztázatlan korrupciós ügyei miatt kritizálják, netán korruptnak, csalónak 
nevezik a nyilvánosság előtt. Erre a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai eddig is 
gyakran adtak okot, és feltehető, hogy ilyen okokban a jövőben sem lesz hiány. Kérdés 
azonban, hogy a korrupt politikusok, meg a közpénzt korrupt módon elsajátító más 
közhatalmi szereplők néven nevezése átmegy-e az új Ptk. által bevezetett hármas 
tesztrendszeren. Ha nem, akkor érdemben és lényegileg csorbulnak a közhatalmi 
döntéshozók elszámoltatása és a tetteik számon kérése érdekében igénybe vehető civil 
társadalmi, kommunikációs eszközök. 

 

Következtetés és javaslatok 

A közhatalom átláthatósága és számon kérhetősége szempontjából egyértelműen komoly 
visszalépésként értékeljük az információszabadság számos fontos alkotóelemének a 
leértékelését. Magyarországon a polgárok ma nehezebben férnek hozzá az általuk fizetett 
adóból fenntartott közhatalom működésére és az adójuk elköltésére vonatkozó adatokhoz. 
Az információszabadság törvény több lényeges rendelkezésének az átírása az 
Alaptörvénnyel és az Emberi Jogok Európai Egyezményével aligha összeegyeztethető 
megoldásokkal szűkíti a közérdekű adatok megismerhetőségét, s elbizonytalanítja a 
polgárok arra való jogát, hogy a közérdekű adatkérések elutasítása miatt bírósághoz 
forduljanak.  

A hatalom nemcsak a közpénzadatok visszatartását tette könnyebbé a saját maga 
számára, de a jogalkotás eszközeivel a közbeszéd szabadságát is megnyirbálni törekszik. 
Ezen káros következményhez vezethet a közhatalmi szereplők szabad bírálhatósága terén 
elért magyarországi jogfejlődés felülírása, aminek hatására a közhatalom birtokosainak a 
személyes érzékenysége erősebb védelmet élvezhet, mint az a társadalmi érdek, amely az 
általuk megvalósított hatalomgyakorlás milyenségének kritizálásához fűződik. 

Magyarországon a közhatalmi szervek egyre szélesebb körben nyernek 
felhatalmazást arra, hogy elzárják a nyilvánosság elől a működésükre, a közpénzek 
felhasználására és a döntéseik indokaira vonatkozó közérdekű adatokat. Emiatt jelenleg 
gyengül a közhatalom átláthatóságát és elszámoltathatóságát biztosító, a társadalom civil 
szereplői által igénybe vehető eszközök hatékonysága, ami nagyobb teret enged a 
felelőtlen és nem számon kérhető hatalomgyakorlásnak. 



- 66 - 

Az információszabadság építőköveinek a széthordása közvetlenül veszélyezteti a 
közhatalom működésének számon kérhetőségét. Az ebbe az irányba mutató folyamat 
visszafordítása érdekében az alábbiakra van szükség: 

1. Az Országgyűlés állítsa helyre az információszabadság intézményi védelmét, azaz 
a NAIH helyett ismét a parlament által választott és a végrehajtó hatalomtól 
teljesen független ombudsman felügyeljen a közérdekű adatok 
megismerhetőségére. 

2. Az Országgyűlés törölje az információszabadság törvényből a közérdekű adatok 
megismerhetőségét szűkítő és a bíróhoz fordulás jogát elbizonytalanító 
rendelkezéseket. 

3. Az Országgyűlés állítsa helyre a közhatalmi szereplők bírálhatóságának 
szabadságát. 

4. Az Országgyűlés teremtse meg a lehetőséget arra, hogy bármely polgár 
kezdeményezhesse a közérdekű adat „államtitokká” minősítésének bíró által 
történő felülvizsgálatát azzal, hogy a bíró a minősítés szükségességét és 
indokoltságát is elbírálhassa, vagyis a minősített adat tartalmához is férjen hozzá. 

5. Az Országgyűlés törvényben kötelezze a közérdekű adatok kezelőit az 
úgynevezett aktív információszabadság politika érvényesítésére, vagyis ne a 
polgárnak kelljen közérdekű adatokat igényelnie, hanem az állami szervek a 
honlapjaikon eleve tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a közérdekű 
adatokat. 

6. Az Országgyűlés törvényben rendelje el, hogy a közpénzből fizetett szerződés 
csak akkor hajtható végre, ha azt az érintett állami szerv még a szerződésben 
foglaltak teljesítését megelőzően nyilvánosságra hozza a honlapján. 

7. Az Országgyűlés törvényben vezessen be egységes követelményeket a közhatalmi 
döntéshozók vagyonnyilatkozati rendszerére, amelyek biztosítják az adatok pontos 
kitöltését, és a vagyonnyilatkozatoknak a hozzátartozói nyilatkozatokra is 
kiterjedő, teljes körű nyilvánosságát az adott állami szervek honlapjain. A 
vagyonnyilatkozatokat évről évre összevethető formában kelljen feltölteni a 
világhálóra, és az abban foglaltakat ellenőrizze az adóhatóság. 
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V. Fejezet 
KORRUPCIÓ ELLENI KORMÁNYZATI PROGRAMOK  

 

Sok más állami beavatkozáshoz hasonlóan, a korrupció elleni küzdelem is csak a releváns 
információk birtokában lehet sikeres. A korrupcióra vonatkozó információkat azonban 
nem könnyű megszerezni, hiszen akik tudnak a korrupcióról, azoknak általában az az 
érdeke, hogy minden titokban maradjon. Magyarország, a fejlett államok többségével 
egyezően, hosszú időn át elsősorban büntetőjogi eszközökkel lépett fel a korrupció ellen, 
és csak késve észlelte, hogy a kriminalizáció, azaz a korrupt magatartások 
bűncselekménnyé nyilvánítása nem elégséges a valóban hatékony küzdelemhez. 

A rendszerváltoztatást követő első évtized végén Magyarországon is megjelentek a 
korrupció visszaszorítását szolgáló, nem büntetőjogi eszközök. A korrupció elleni 
elszámoltatás először a 2002-ben hivatalba lépett szocialista–szabaddemokrata kormány 
idején, Keller László közpénzügyi államtitkár megbízásával emelkedett közjogi-politikai 
rangra. A 2010-ben megalakult kormány felelevenítette a 2002-es hagyományokat, és 
előbb Papcsák Ferencet, majd Budai Gyulát bízta meg az elszámoltatási kormánybiztosi 
feladatokkal. A korrupció mértékében vagy megítélésében – bár kétségtelenül hozzájárult 
egyes korrupciós ügyek felderítéséhez – az elszámoltatásra irányuló egyik kísérlet sem 
hozott érzékelhető változást. Az elszámoltatás nem helyezhető el a bűnüldözés és az 
igazságszolgáltatás garanciális rendszerében, ezért a korrupció elleni küzdelem politikai 
síkra terelése jogállami szempontból gyenge lábakon áll. Demokratikus jogállamban még 
a jogállamot romboló korrupció ellen sem lehet bevetni olyan eszközöket, amelyek 
maguk sem felelnek meg a jogállami követelményeknek. 

Az elszámoltatás erőltetésén túl a Fidesz-kormány 2012 tavaszán a kormányzati 
korrupció elleni átfogó programot hirdetett. Ennek keretei között vállalta egyebek mellett 
a közérdekű bejelentők védelmét megteremtő törvény megalkotását, és új 
lobbiszabályozás kidolgozását. A program – egyébként vontatott – végrehajtása azonban 
nem hozott érdemi változást a korrupció elleni küzdelemben, és nem tudta 
megakadályozni, hogy a már korábban intézményesült korrupció rendszerszintűvé váljon. 

A TI súlyos szakmai kritikával illette a közérdekű bejelentők megvédésére hivatott, 
nemrég hatályba lépett törvény tervezetét, a törvényhozás azonban nem figyelt ezekre az 
észrevételekre, és egyetlen javasolt változtatást sem épített be a szabályozásba. A 
bejelentő-védelmi törvény alkalmatlan a korrupció elleni küzdelemben várt áttörés 
elérésére. Az új lobbiszabályozás pedig semmit sem változtat a közhatalmi döntések 
előkészítése és tartalma érdekérvényesítők által történő befolyásolásának eddigi 
magyarországi rendjén. A lobbizás ezért továbbra is olyan szürkezóna marad, amelyről a 
nyilvánosság semmilyen rendszerezett információhoz nem jut hozzá. 



- 68 - 

A Fidesz-kormány korrupció elleni elköteleződésének a hitelét végképp lerontotta 
az információszabadság törvény 2013. évi módosítása, ami érdemben hozzájárult ahhoz, 
hogy a TI 2013 áprilisában kilépett a kormány korrupció elleni munkacsoportjából. 

A közérdekű bejelentőkre vonatkozó immár második szabályozás elfogadását 
követően, túl két kormányzati elszámoltatási programon és több elvetélt korrupció elleni 
stratégiai kísérleten, Magyarországon még mindig megválaszolhatatlan az a kérdés, hogy 
az oknyomozó újságírók által feltárt korrupciós ügyek alapján indul-e bűnügyi nyomozás. 
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy hazánkban a korrupció még mindig alacsony kockázattal 
jár az elkövetőnek, mert kicsi a lebukás és még kisebb a megbüntetés veszélye. 

 

Büntetőjog és korrupció 

Hosszú időn át a büntetőjogi megközelítés uralkodott a korrupció elleni fellépés állami 
eszközei között. Az államok csak késve észlelték, hogy a korrupt magatartások 
bűncselekménnyé nyilvánítása nem elégséges a valóban hatékony fellépéshez. A 
büntetőjogi megközelítés természetesen továbbra sem nélkülözhető, ezért egyetlen állam 
sem mondhat le arról, hogy büntetni rendelje a korrupciós cselekményeket. Egyrészt 
azért, mert a büntetőjogi fenyegetettség fejezi ki a legerőteljesebben a korrupció 
elutasítását. Másrészt, ha valamely magatartást bűncselekménynek nyilvánítanak, az 
államok kötelesek üldözni az e magatartást megvalósító elkövetőket. E kötelezettségüket 
az államok büntetőeljárási eszközöket alkalmazva teljesítik, és a büntetőeljárás során 
lehetőség van a korrupcióval gyanúsítható személlyel szembeni erőteljes fellépésre. 
Például sor kerülhet a privátszférát jelentősen korlátozó titkosszolgálati eszközök 
(telefonlehallgatás, elektronikus levelezés kifürkészése, titkos házkutatás stb.) 
alkalmazására, előzetes letartóztatás elrendelésére, vagy a korrupt módon szerzett előny, 
azaz a vesztegetési pénz előzetes lefoglalására.  

A gondot az okozza, hogy a büntetőjog a korrupció jelenségének csak igen kis 
részét, az úgynevezett kriminális korrupciót, vagyis a vesztegetéseket fedi le, ezért a 
büntetőeljárás eszközei a korrupciónak csak a töredéke ellen vethetők be. Ráadásul a 
büntetőjog jellemzően utólagos jogvédelmi eszköz, vagyis a már elkövetett 
bűncselekmény üldözésére szolgál, ezért csak korlátozottan képes hozzájárulni a 
korrupció megelőzéséhez. A büntetőjog legfeljebb elrettentő ereje által képes megelőzni a 
korrupciót – akkor, ha a szigorú fenyegetettség és a büntetés elkerülhetetlensége 
visszatartja a polgárokat a vesztegetések elkövetésétől. Ez azonban csak kismértékben 
valósul meg, amin az sem változtat, hogy az európai államok többsége, a nemzetközi 
szervezetek – például az ENSZ73, az OECD74, az Európai Unió75, illetve az Európa 
                                                 
73Lásd az ENSZ korrupció elleni egyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXXIV. törvényt. 
74Lásd az OECD külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezményét kihirdető 2000. 
évi XXXVII. törvényt. 
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Tanács76 – hatására a büntetőjogi felelősségre vonás kiterjesztését lehetővé tévő 
szabályokat fogadott el. Ilyen például az a szabály, miszerint az illetéktelen előny 
ígéretének a kilátásba helyezése, valamint az illetéktelen előny majdani elfogadásában 
való megegyezés is vesztegetésnek minősül. A büntetőjogtól azonban a felelősség 
szélesítésére irányuló minden törekvés, illetve a nyomozási, vizsgálati módszerek 
fejlesztése ellenére sem remélhető, hogy egymagában képes lesz a korrupció 
visszaszorítására. Az államoknak be kellett látniuk, hogy a büntetőjog hagyományos 
eszközrendszere egymagában alkalmatlan a korrupció elleni küzdelem céljaira.  

Jellemző, hogy Magyarországon évente legfeljebb néhány száz korrupciós 
bűncselekményt sikerül felderíteni és bíróság elé vinni. Ezek zöme kisebb súlyú, 
egyszerűbb megítélésű, úgynevezett utcai korrupciós cselekmény. A büntetőjog tehát csak 
arra alkalmas, hogy megmutassa a korrupció minimumát, hiszen az bizonyos, hogy a 
büntetőjogi eszközökkel feltárt eseteknél sokkal magasabb a korrupció tényleges 
társadalmi súlya. 

A büntetőjog részbeni alkalmatlanságából mindazonáltal nem az következik, hogy 
bármely állam lemondhatna a korrupció büntetni rendeléséről. A korrupciót nem szabad 
dekriminalizálni, vagyis a büntetőjogot nem lecserélni, hanem megerősíteni kell, a 
korrupció ellen küzdő hatóságokat pedig fel kell vértezni olyan eszközökkel, amelyek a 
megelőzést, de legalább a korai beavatkozás jobban szolgálják. 

 

A büntetőjogon túlmutató korrupcióellenes szabályok Magyarországon 

Magyarország is alkotott a korrupció visszaszorítását szolgáló, nem büntetőjogi 
szabályokat. Ilyen például az információszabadságot tárgyaló fejezetben ismertetett, 
2003-ban elfogadott úgynevezett üvegzseb törvény, amely megtiltotta, hogy a közpénz 
felhasználására, elköltésére vonatkozó adatot üzleti titoknak minősítsék. A közhatalmi 
döntéshozók vagyonnyilatkozatának nyilvánosságára vonatkozó szabályozásnak szintén a 
korrupció visszaszorítása a rendeltetése, bár a hazánkban kialakított vagyonnyilatkozati 
rendszer teljességgel alkalmatlan erre a feladatra. 

Viszonylag régóta napirenden van a korrupció elleni állami fellépés átfogó 
feladatait és célkitűzéseit megfogalmazó általános kormányzati program, úgynevezett 
„antikorrupciós stratégia” megalkotása is. E stratégia kidolgozása 2007–2008 folyamán a 
civil társadalom és az akadémiai világ képviselőit, valamint kormányzati szereplőket 
egyesítő Antikorrupciós Koordinációs Testület feladata volt. A Transparency 
International Magyarország is részt vállalt ebben a munkában. A korrupció elleni stratégia 
                                                                                                                                                  
75Lásd az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 
küzdelemről szóló egyezményt kihirdető 2005. évi CXV. törvényt. 
76Lásd az Európa Tanács korrupcióról szóló büntetőjogi egyezményét kihirdető 2002. évi XLIX. törvényt. 
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2008 tavaszán elkészült, az akkori kormány azonban sem a dokumentumot, sem a 
végrehajtására rendelt cselekvési tervet nem tárgyalta meg, és más módon sem mutatott 
hajlandóságot a korrupció elleni tényleges fellépésre. A TI ezért, több más civil 
szervezettel együtt, 2008 decemberében kilépett az Antikorrupciós Koordinációs 
Testületből.  

A 2002 és 2010 között, a szocialista–szabaddemokrata kormányzás idején, a 
legjelentősebb korrupció elleni intézkedés a tisztességes eljárás védelmét szolgáló 
különleges eszközöket szabályozó 2009. évi CLXIII. törvény elfogadása és a közérdekű 
bejelentőket megvédő hatóság felállításának kilátásba helyezése volt. Az azonban nem 
derült ki, hogy ez a törvény hatásos lett volna-e a korrupció ellen, mert bár formailag 
egészen 2013. december 31-éig hatályban volt, a bejelentő-védelmi hatóságot Sólyom 
László korábbi államfő vétóját követően nem hozták létre, ami mind az MSZP, mind a 
Fidesz vezette kormányok számára ürügyül szolgált az egész törvény félre tételére. A 
parlament nemrég teljesen új bejelentő-védelmi szabályozást fogadott el (lásd lejjebb), így 
a 2009-es törvény 2014. január elsején formailag is hatályon kívül került. 

 

A Fidesz-kormány korrupcióellenes intézkedései 

A 2010-ben hivatalba lépett kormány számos korrupció elleni intézkedést hajtott végre, 
aminek részeként igénybe vette a hagyományos büntetőjogi eszközöket, továbbá új, 
büntetőjogon kívüli eszközöket hozott létre, valamint bevetett a jogi megfontolásokon 
túlmutató megoldásokat is. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be.  

Magyarországon először a 2002-ben hivatalba lépett szocialista–szabaddemokrata 
kormány emelte közjogi rangra a korrupció elleni küzdelmet; a megelőző kormányzati 
ciklusban felmerült korrupciós botrányok feltárásával Keller László közpénzügyi 
államtitkárt bízták meg. A 2010-ben megalakult kormány felelevenítette a 2002-es 
hagyományokat, és előbb Papcsák Ferencet, majd Budai Gyulát bízta meg elszámoltatási 
kormánybiztosi feladatokkal.77 Valójában egyik kísérlet sem hozott érzékelhető változást 
a korrupció mértékében vagy megítélésében.  

Ennek ellenére, a korrupciós ügyek kivizsgálására kirendelt kormánybiztosok a 
korrupció elleni valódi kormányzati elköteleződést is jelezhetnék. Másról van azonban 
szó. Általános tapasztalat, hogy a pártok ellenzékben rendkívül elkötelezettek a korrupció 
elleni fellépés iránt, kormányra kerülve azonban a figyelmük rendre az elődeiket érintő 
korrupciós botrányokra korlátozódik. Ez könnyen politikai leszámolássá alacsonyítja az 
egyébként indokolt számon kérést. A korrupció elleni különmegbízottak egyrészt 
közrejátszanak a politikai élet kriminalizálásában, hiszen funkciójuknál fogva ébren 
                                                 
77Az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről 
és feladatairól szóló 1236/2010. (XI. 16.) kormányhatározat. 
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tartják a politikai ellenfél elszámoltatásának a lehetőségét. Másrészt, hozzájárulnak a 
bűnüldözés átpolitizálódásához, hiszen elsősorban a riválisaikhoz köthető magas szintű 
korrupcióra összpontosítanak, aminek szinte minden esetben van politikai vonatkozása is.  

Bár a Fidesz-kormány elszámoltatási kormánybiztosa 2012-ben honlapján arról 
számolt be, hogy „ezres nagyságrendben” vizsgált ki bejelentéseket, működésének 
hatásait mégis ambivalensnek ítéljük. Az elszámoltatás kétségtelenül hozzájárult egyes 
korrupciós ügyek felderítéséhez,78 maga a megoldás azonban jogállami szempontból 
gyenge lábakon áll, mert nem helyezhető el a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás 
garanciális rendszerében. Az elszámoltatási kormánybiztos – a hatásköreit megállapító 
kormányhatározat értelmében – egyebek mellett összehangolta az állami vagyon 
hasznosítása és a közpénzek felhasználása körében végzett átvilágításokat, továbbá 
közreműködött az ezt a területet étintő szabályozás és kormányzati politikák 
kidolgozásában. Szinte minden adathoz, információhoz hozzáférhetett, és az információ 
birtokosát jelentéstételre, valamint vizsgálat lefolytatására is utasíthatta. 

Ezek a hatáskörök akár igen kiterjesztően is értelmezhetőek, és a korrupcióra 
vonatkozó igen kiterjedt információ megszerzését teszik lehetővé. Ugyanakkor az 
elszámoltatási kormánybiztost nem terhelték a vizsgálódásai során a tények teljes körű 
felderítésére, a vizsgálódással érintett személy esetleges felelősségét enyhítő körülmények 
kiderítésére, valamint személyiségi jogainak védelmére vonatkozó, a nyomozó hatóságok 
és az ügyészség munkájában érvényesülő követelmények. Az elszámoltatási 
kormánybiztos által korrupcióval hírbe hozott emberek nem vehették igénybe azokat a 
jogorvoslatokat, amelyek a büntetőeljárás során a rendelkezésükre állnak. Csak azok a 
polgárok számíthatnak arra, hogy az ügyükben pártatlan és igazságos eljárásra kerül sor, 
akik ellen ügyész vagy bíró jár el; aki ellen csak politikai jellegű elszámoltatás zajlik, erre 
nem számíthat. 

Az ügyészség tisztázta azokat, akiket az elszámoltatás alaptalanul kevert korrupció 
gyanújába,79 az állam felelőssége mégis felmerül e vádaskodások miatt. Az elszámoltatási 
kormánybiztost nem terheli jogi felelősség azért, mert az általa tett feljelentések egyes 
cselekmények vonatkozásában alaptalannak bizonyultak. Az államot azonban terheli 
annak a felelőssége, hogy ne hozzon létre olyan vizsgálati instanciákat, amelyek nem 
illeszkednek az igazságszolgáltatás garanciális rendszerébe, és amelyek működése során 
nem érvényesülnek a fair eljárás követelményei. Az elszámoltatási kormánybiztos a két 
feltétel egyikének sem felelt meg. Az elszámoltatás tanulsága az, hogy a korrupció ugyan 
                                                 
78Budai Gyula 2012. november 28-i nyilatkozata szerint összesen 1442 ügyben indult eljárás, 110 esetről készült 
nyilvános összegzés, 61 feljelentés született. A nyilatkozat időpontjában 30 ügyben nyomoztak, és 7 eset jutott el 
vádemelésig (http://nol.hu/belfold/budai_gyula_elegedett). 
79Például a Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Zrt. esetében az ügyészség megszüntette a nyomozást; az úgynevezett 
tábornokperben mind a 15 vádlottat felmentették; az ELTE Filozófiai kutatóintézet tanácsadó és megbízási szerződései 
ügyében a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették.  
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rombolja a jogállamiságot, a jogállam mégsem üldözheti a korrupciót olyan eszközökkel, 
amelyek maguk sem felelnek meg a jogállami elvárásoknak.80  

A jelenlegi kormány az elszámoltatás erőltetésén túl előbb szintén a hagyományos 
büntetőjogi és bűnüldözési eszközöket vetette be a korrupció ellen. 2010-ben előbb a 
korrupció büntetőjogi szabályait szigorították, majd az ügyészséget erősítették meg. 

A büntetőjogi szigorítások köréből érdemes kiemelni egy újabb korrupciós 
magatartás, az úgynevezett befolyás vásárlása büntetni rendelését,81 valamint a korrupciós 
bűncselekmények legkisebb elévülési idejének három évről öt évre történt felemelését. 
Ezekre a változásokra 2012. január 1-jével került sor. A módosítás hatására a kevésbé 
súlyos korrupciós bűncselekmények büntethetősége sem évül el az elkövetéstől számított 
öt éven belül. A hosszabb elévülési idő hosszabb ideig tartó nyomozást tesz lehetővé, 
ugyanakkor a határidők meghosszabbítása ronthatja a nyomozások hatékonyságát, hiszen 
kényelmesebbé teheti a nyomozó hatóságokat. Az elévülési idő meghosszabbítása tehát 
nem más, mint a korrupció büntetőjogi fenyegetettségének az időbeli kiterjesztése, az 
elkövető ugyanis hosszabb ideig számíthat arra, hogy eljárnak ellene. A fenyegetettség 
időbeli szélesítése azonban nem változtat annak absztrakt jellegén, hiszen a nyomozó 
szervek pusztán azért, mert hosszabb időkeretben nyomozhatnak, még nem rendelkeznek 
majd több és jobb minőségű információval a korrupcióval kapcsolatban, és a szaktudások 
sem javul.  

Bár Magyarországon a korrupció büntetőjogi szabályozása átfogónak és szigorúnak 
mondható, két ezzel ellentétes hatású büntetőjogi változásra is rá kell mutatni. A 
korrupcióra vonatkozó, jól használható információ megszerzése érdekében a parlament a 
2000-es évek elején olyan szabályt iktatott a büntetőtörvénybe, amely büntetlenséget 
helyezett kilátásba a hatóságoknak információt szolgáltató, bűnbánó vesztegetőknek. Ezt 
az együttműködő vesztegetőkre kedvező, úgynevezett büntethetőséget megszüntető 
körülményt 2012. január 1-jén törölték a Btk.-ból. 

Az államnak meg is kellene védenie azt, akitől a korrupcióra vonatkozó hasznos 
információt vár. A büntetőjog mindig is nagyon kevéssé volt hatékony a védelemnek 
ebben a fajtájában, ezért inkább szimbolikus, mintsem gyakorlati jelentőséggel bírt az, 
hogy a Büntető Törvénykönyv a korrupciót a hatóságoknak jelző személy üldözését 
bűncselekménynek minősíttette. Azonban 2013. február 1-jei hatállyal ezt a szabályt is 
kivették a törvénykönyvből, azóta a közérdekű bejelentővel szembeni hátrányos 
                                                 
80Megjegyzendő, hogy a Fővárosi Törvényszék hivatalos személyként elkövetett személyes adattal visszaélés 
bűntettének kísérlete miatt bűnösnek mondta ki Keller László egykori közpénzügyi államtitkárt 
(http://eztigyhogy.nolblog.hu/archives/2013/12/18/Ezt_mondta_Keller_Laszlo_az_utolso_szo_jogan/). 
81A befolyás vásárlása azt is büntetéssel fenyegeti, aki a hivatalos személyt befolyásoló vagy a hivatalos személy 
megvesztegetésének a látszatát keltő személyt befolyásolja. Vagyis egyfajta közvetett korrupciót kriminalizál, hiszen a 
tényleges vesztegetéstől „két személlyel távolabb lévő” elkövetőt rendeli büntetni. Ez újabb példa arra, hogy a 
büntetőjog egyre szélesíti a korrupcióért viselt kriminális felelősséget, ugyanakkor arra is, hogy az újabb 
bűncselekmény beiktatása a jogrendbe önmagában hatástalan. 



- 73 - 

intézkedés csak szabálysértést valósít meg.  

Korrupció elleni szervezetként a TI értetlenül áll e két törvénymódosítás előtt. Azzal 
ugyan mi is tisztában vagyunk, hogy sem az együttműködőknek büntetlenséget adó 
szabály, sem a velük szembeni megtorlás büntetni rendelése nem szüntetik meg a 
korrupciót, mégis nehezen érthető meg az a jogpolitikai törekvés, amely még ezt a 
szimbolikus védelmet is leértékelte.  

A kormány a korrupció elleni büntetőjogi eszközök hatékonyabb alkalmazása 
érdekében megerősítette az ügyészséget. A vádhatóság 2010 óta közel egymilliárd forint 
költségvetési többlettámogatáshoz jutott a korrupció elleni feladatok ellátása érdekében.82 
2011-ben megindult a korrupció elleni tevékenységet ellátó ügyészségi intézmények 
fejlesztése, a korrupciós bűncselekmények nyomozására megalakult a Központi Nyomozó 
Főügyészségen a Korrupció Elleni Ügyek Osztálya.83 A személyi feltételek biztosítására 
55 fős létszámfejlesztésre került sor, 35 ügyészi álláshely és 20 nem ügyészi munkakör 
jött létre.84 A korrupció elleni küzdelem finanszírozására az ügyészség 2011-ben 800 
millió forint,85 2012-ben 216 millió forint86 összegű többletjutatásban részesült. 

 

A korrupció elleni kormányhatározat 

A Fidesz-kormány 2012 tavaszán határozatot fogadott el a korrupció elleni küzdelemről 
(korrupció elleni kormányhatározat).87 Ez a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnak (KIM), a Belügyminisztériumnak (BM) és a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak (NGM) egyaránt előírt különböző szabályozási és felülvizsgálati 
feladatokat. A lényeges feladatok az alábbiak voltak: 

1. A KIM-nek 2012. május 31-éig kellett volna kidolgoznia az új lobbiszabályozást 
(a korábbi lobbitörvényt a jogalkotásban történő társadalmi részvételről szóló 
törvény 2010-ben hatályon kívül helyezte). 

2. A nyílt kormányzati együttműködésről szóló nemzetközi kezdeményezéshez 
szükséges előterjesztést a KIM-nek 2012. május 31-éig kellett volna elkészítenie, 
és ugyaneddig kellett volna létrehoznia a vállalt kötelezettségek monitorozásának 
a rendszerét. 

                                                 
82A legfőbb ügyész országgyűlési beszámolója az ügyészség 2011. évi tevékenységéről, (J/6851), 60. oldal. 
83Ugyanott, 10 oldal. 
84Ugyanott, 60. oldal. 
85Ugyanott, 61. oldal. 
86Ugyanott, 76. oldal. 
87A korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjáról szóló 
1104/2012. (IV. 6.) kormányhatározat. 
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3. A tárca köteles lett volna 2012. június 30-áig elkészíteni azokat a 
megállapodásokat, amelyek a kormányzati szerveknek a korrupció 
visszaszorításában való együttműködését szabályozzák. 

4. A KIM-nek 2012. július 31-éig kellett volna zöldkönyvben meghatároznia az 
etikai kódexekben célszerűen szabályozandó kérdéseket, 2012. augusztus 31-éig 
pedig arról is gondoskodnia kellett volna, hogy az állami szervek és az állami 
foglalkoztatottakat tömörítő hivatásrendek ennek figyelembe vételével etikai 
kódexet készítsenek. 

5. A minisztériumnak 2012. augusztus 31-éig arról is gondoskodnia kellett volna, 
hogy az állami intézményeknél elinduljon az integritás irányítási rendszer 
bevezetése, és megkezdődjön a közigazgatás központi integritás- és anti-
korrupciós képzése. 

6. Szintén a KIM dolga lett volna 2012. szeptember 30-éig a közérdekű bejelentők 
védelmére szolgáló jogi szabályozás előterjesztése. 

7. A BM-nek és az NGM-nek 2012. október 31-éig kellett volna megvizsgálnia 
annak lehetőségeit, hogy a nyomozó hatóságok és más rendvédelmi szervek 
korrupció elleni egységeit miként lehetne megerősíteni. 

8. 2012. október 31-éig meg kellett volna kezdődniük azon tájékoztató 
kampányoknak, amelyek növelik a társadalom korrupciós jelenségekkel szembeni 
tudatosságát (a tájékoztatás egységes elveit a KIM-nek 2012. június 30-áig kellett 
volna kidolgoznia). 

9. A bejelentő-védelem kormányzati mechanizmusát és a központi bejelentő védelmi 
rendszert 2012. november 15-éig kellett volna kialakítani. 

10. A közbeszerzési törvényt 2013. január 31-éig kellett volna felülvizsgálni, 
kiszűrendő a közpénzek felhasználását jellemző korrupciós kockázatokat. 

A kormány ugyan jelentősen túllépte a saját maga számára megállapított 
határidőket, ám a korrupció elleni kormányhatározatban foglalt vállalások többségét végül 
megvalósította. Például megszületett a közérdekű bejelentők védelméről szóló törvény; a 
kormány rendeletet adott ki az államigazgatási szerveknél bevezetendő integritásirányítás 
rendszeréről és a lobbistákkal való kapcsolattartásról; s elkészült az állami szerveknél 
alkalmazandó hivatásetikai követelményekről szóló zöldkönyv is. Az ügyészség 
korrupció elleni tevékenységének megerősítésére is sor került (lásd fent), ahogyan az 
illetékes miniszter is megvizsgálta a közbeszerzési szabályozásban rejlő korrupciós 
kockázatokat. Mégsem lehetünk maradéktalanul elégedettek, a korrupció elleni 
kormányhatározat végrehajtása ugyanis nem hozott érdemi változást a korrupció elleni 
küzdelemben, és nem tudták megakadályozni, hogy a már korábban intézményesült 
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korrupció rendszerszintűvé váljon. 

A hiányosságokat négy példán – a közérdekű bejelentők védelmén, az integritás 
tanácsadókra vonatkozó rendelkezéseken, a lobbiszabályozáson, valamint a Nyílt 
Kormányzati Együttműködés keretében tett magyar vállalásokon – mutatjuk be. 

 

A közérdekű bejelentők védelme 

A kormány a ciklus egyik nagyhorderejűnek szánt korrupció elleni lépéseként kidolgozta 
a közérdekű bejelentők védelmét szabályozó törvényt.88 A TI is kifejtette a tervezett 
szabályozással összefüggő álláspontját. A törvényhozás azonban nem figyelt ezekre az 
észrevételekre, egyetlen javasolt változtatást sem épített be a szabályozásba.  

Ezért a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényt 
(bejelentő-védelmi törvény) olyannyira alkalmatlannak ítéltük a korrupció elleni 
küzdelemben régóta várt áttörés elérésére, hogy a köztársasági elnöktől annak 
megvétózását kértük. A kritikánk lényege a törvénnyel kapcsolatban ugyanaz volt: a 
bejelentő-védelmi törvény érintetlenül hagyja a jelenlegi korrupció elleni 
intézményrendszert, és olyan új eljárási megoldásokat sem vezet be, amelyek a korrupció 
és a visszaélések eddigieknél hatékonyabb felderítését és szankcionálását vetítenék előre. 
A korrupció elleni új, a közérdekű bejelentések kivizsgálását és a bejelentők megvédését 
kizárólagos feladatként ellátó hatóság felállítása kétségtelenül önmagában is korrupciós 
kockázatot jelenthet. Egy ilyen új csúcsszerv ugyanis rendkívüli információs hatalomra 
tehet szert, amit ha nem megfelelően alkalmaz, akkor nem leküzdi, hanem tovább erősíti a 
korrupciót. E rizikó felmérése mellett azonban a kormánynak azzal a körülménnyel is 
illett volna szembenéznie, hogy – a meglévő intézményrendszer és a jelenleg alkalmazott 
eljárások mellett – a korrupció Magyarországon igen elterjedt jelenség, és nincs ok azt 
feltételezni, hogy ez a jövőre nézve ne maradna így.  

A TI szerint mindenképpen szükséges, hogy valamely állami hatóság elsődleges 
felelősséget viseljen a közérdekű bejelentők védelméért és a korrupcióra vonatkozó 
jelzések felderítéséért. Ezért ha a kormány nem hoz létre új „antikorrupciós 
szuperhatóságot”, akkor tegye valamelyik meglévő állami szerv kiemelt feladatává a 
korrupció elleni harcot.89 Ennek a kijelölt állami hatóságnak újszerű, különleges 
megoldásokat is alkalmaznia kellene. Fontos például, hogy a sajtó útján nyilvánosságra 
került olyan információkat, adatokat, amelyek korrupcióra vagy a hatalommal való 
visszaélésre utalnak, közérdekű bejelentésként kezeljék, és hivatalból vizsgálják ki. Az is 
fontos, hogy kivizsgálják a korrupció, illetve a hatalommal való visszaélés kialakulását, 
                                                 
88 Megjegyzendő, hogy ezt a törvényt nem egyéni képviselői kezdeményezés, hanem kormány-előterjesztésként útján 
terjesztették az Országgyűlés elé. 
89 A TI szerint erre a feladatra az amúgy is egyre több korrupció elleni hatáskört felvállaló ügyészség mutatkozik a 
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megvalósulását lehetővé tévő helyzeteket, feltárják az ezt előidéző mulasztások (az 
úgynevezett szervezeti felelőtlenség) okait. Igazán nagy jelentősége azonban a közérdekű 
bejelentők védelmének van. Biztosítani kell számukra az anonimitást; a közérdekű 
bejelentés miatt a munkájától jogtalanul megfosztott bejelentő érdekében munkaügyi 
eljárást kell kezdeményezni; a bejelentéssel felfedett államtitok, minősített adat miatt 
büntetőjogi felelősségre vonással szembesülőknek jogi védelmet kell nyújtani. 

A bejelentő-védelmi törvény nem felel meg ezeknek a követelményeknek. A 
parlament nemcsak a közérdekű bejelentők megvédéséért és a bejelentésük 
kivizsgálásáért elsődleges felelősséget viselő hatóság kijelölésével maradt adós. A 
törvény ugyan kimondja, hogy minden, „a közérdekű bejelentő számára hátrányos 
intézkedés, amelyre a közérdekű bejelentés miatt kerül sor jogellenesnek minősül akkor 
is, ha egyébként jogszerű lenne”,90 konkrét intézkedések hiányában ez puszta 
kinyilatkoztatás marad. Így a bejelentő-védelmi törvény elmulaszt rendelkezni arról, hogy 
a munkáltatót terheli annak bizonyítása: korábbi munkavállalójának nem a közérdekű 
bejelentés miatt mondott fel. A bizonyítási teher megfordítása hiányában a közérdekű 
bejelentő – ha munkajogi hátrányok érik a bejelentése miatt – kénytelen saját maga 
elégtételt keresni a bíróságon, ráadásul a bizonyítás minden nehézségével is neki kell 
megküzdenie.  

Ehhez hasonlóan a bejelentő-védelmi törvény arról sem rendelkezik, hogy a 
közérdekű bejelentést jóhiszeműen megtevő személy ellen nem indítható eljárás a 
bejelentéssel feltárt üzleti, gazdasági titok vagy minősített adat („államtitok”) megsértése 
miatt. Ilyen büntethetőségi akadály hiányában a súlyos korrupció továbbra is rejtve 
marad, hiszen a közérdekű bejelentőket büntetés fenyegeti, ha jelzik az észlelt visszaélést.  

A bejelentő-védelmi törvénynek az is komoly hibája, hogy a közérdekű bejelentők 
védelmét tisztán pénzügyi támogatásként szabályozza, ám ennek még a minimális 
összegéről sem rendelkezik. A közérdekű bejelentők anyagi támogatásának arányban kell 
állania a bejelentést megelőző jövedelmükkel. De a védelem más formáira is szükségük 
van, például a zaklatással, támadásokkal szembeni fizikai, személyi védelemre, aminek 
szabályozásával a szóban forgó törvény teljes mértékben adós marad. Ahogyan azt sem 
veszi észre, hogy a közérdekű bejelentés miatt nem kizárólag a közérdekű bejelentő, 
hanem rá tekintettel más személy (például hozzátartozó, együtt élő más személy) 
védelmére is szükség lehet. 

Egyedül az tekinthető előrelépésnek, hogy a jogszabály értelmében az alapvető 
jogok biztosa vizsgálja majd ki azokat az eseteket, amikor az egyébként eljárni köteles 
hatóság nem vagy csak hiányosan vizsgálta ki a közérdekű bejelentést. Az érintett ilyen 
esetben, valamint ha elégedetlen az általa tett bejelentés hatóságok általi kezelésével, 
                                                                                                                                                  
legalkalmasabbnak. 
90A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 11. §-a. 
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kivizsgálásával, panasszal fordulhat az ombudsmanhoz. A gyakorlatban derülhet ki, 
utóbbi mennyire hatékonyan tudja majd alkalmazni ezt az egyébként fontos 
kontrolleszközt. 

A bejelentő-védelmi törvény az üzleti szféra korrupció elleni védelmét is csak 
látszólag mozdítja elő. Átfogó üzleti bejelentő-védelmi szabályozást alakít ki, s 
megfelelően rendelkezik az efféle bejelentések cégen belül, illetve külső, úgynevezett 
bejelentő-védelmi ügyvéd által történő fogadásáról és kivizsgálásáról, elmulasztja 
azonban kötelezni a cégeket arra, hogy bevezessék az új modellt. Az idevágó szabályok 
ezért inkább csak összezavarják a fennálló rendszert, mert nem tisztázzák, hogy az egyes 
cégeknél jelenleg is meglévő szabálytalanság-kezelési (compliance) mechanizmusokra 
alkalmazni kell-e az új üzleti bejelentő-védelmi előírásokat. Előnye a törvénynek, hogy a 
cégeket arra kötelezi, tegyenek feljelentést, ha a bejelentő-védelmi rendszeren keresztül 
bűncselekményre utaló adat jut a tudomásukra. Az üzleti élet azonban általában nem veszi 
örömmel a feljelentési kötelezettséget, mert a bűnüldöző hatóságokkal való 
együttműködést tehernek, az érdekkörükben felmerült korrupciós bűncselekmény 
nyilvánosságra kerülését pedig jelentős üzleti kockázatnak értékelik. 

 

Integritás tanácsadók 

A kormány egy 2013 februárjában kiadott rendeletben szabályozta az integritásirányítást 
és az érdekérvényesítők (lobbisták) fogadásának rendjét az államigazgatási szerveknél.91 
A TI eredetileg támogatta a szabályozásra irányuló kormányzati kezdeményezést, mert 
szükségesnek tartotta, hogy az állami szervek dolgozói megfelelő körülmények között 
jelezhessék, ha hatalmi visszaélésre, korrupcióra bukkannak. Fontos az is, hogy a 
dolgozók ilyen jelzéseit a hivatalok gyorsan és érdemben kivizsgálják. Az e feladatokat 
ellátni hivatott úgynevezett integritás tanácsadók rendszere 2013 tavasza óta fokozatosan 
áll fel, az integritás tanácsadók hivatalon belüli függetlenségét biztosítani hivatott 
rendelkezések zöme azonban csak 2014. 1-jén lépett életbe. A szabályozás előremutató 
eleme az, hogy kötelezi az állami szerveket a hivatalon belüli korrupciós jelzések 
fogadására és kivizsgálására hivatott külön eljárási rend kialakítására. Az is előnye a 
rendeletnek, hogy megvédi az integritás tanácsadókat az állásukból történő elmozdítással 
szemben, ugyanis a felmentésüket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 
közigazgatási államtitkárának az előzetes egyetértéséhez köti.  

A szabályozás hibája ugyanakkor az, hogy nem garantálja a hivatalnál tapasztalt 
visszaélések kivizsgálásával megbízott személy tényleges függetlenségét. Nem 
rendelkezik például arról, hogy az integritás tanácsadó a vizsgálódásai során nem 
utasítható egyes ügyek elejtésére, vagy meghatározott tartalmú döntések meghozatalára. 
                                                 
9150/2013. (II. 25.) kormányrendelet. 
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Az is a szabályozás fogyatékossága, hogy megengedi: a korrupció elleni munkát a 
hivatalnál alkalmazott adatvédelmi felelős, esélyegyenlőségi felelős vagy fegyelmi biztos 
feladatkörébe utalják. Az egyenként is igen fontos bizalmi funkciók ilyen halmozása 
nemcsak az integritásért viselt felelősséget értékeli le, hanem az adatvédelmet, az 
esélyegyenlőséget és a fegyelmi szakterületet is.  

Kérdéses, e garanciák hiányában képes lesz-e az integritás tanácsadó komolyabb 
súlyú korrupciós ügyek kivizsgálására. E tanácsadók ugyan lassan már egy éve működnek 
egyes állami hivatalokban, komoly eredményekről azonban még nem számoltak be. Mivel 
tevékenységükről nem kell a nyilvánosságot tájékoztatni, nem is számíthatunk arra, hogy 
túl sokat megtudunk működésük sikereiről és kudarcairól.  

 

Lobbiszabályozás 

A kormány az integritás-irányítás szabályozásával egy füst alatt a lobbiszabályozást is 
letudta. Korábban a lobbitevékenységről önálló törvény rendelkezett (2006. évi XLIX. 
törvény), megkérdőjelezhető hatékonysággal. Az okkal felmerült minőségi kifogásokra 
azonban a kormány 2010-ben nem a lobbihatóság megerősítésével és további 
nyilvánossági szabályok beiktatásával reagált, hanem az egész szabályozás hatályon kívül 
helyezésével és e hatóság megszüntetésével. Az integritás tanácsadókról szóló rendelet 
végére illesztett lobbiszabályozás értelmében a kormányzati tisztviselők a feletteseiknek 
kötelesek előzetesen jelezni, ha lobbistával (a szabályozás szóhasználatában: ügyfélnek 
nem minősülő érdekérvényesítővel) fognak találkozni. A tájékoztatásnak azt is 
tartalmazni kell, milyen ügyben kerül sor a találkozóra, s annak eredményéről is be kell 
számolni. A nyilvánosság azonban mindebből semmit nem tud majd meg, ezekről a 
kérdésekről ugyanis a közszolgának elegendő a hivatali felettesét tájékoztatni. Így 
Magyarországon a közhatalmi döntések előkészítésének és tartalmának érdekérvényesítők 
által történő befolyásolása továbbra is olyan szürkezóna marad, amelyről a nyilvánosság 
semmilyen rendszerezett információhoz nem jut hozzá.  

 

A Nyílt Kormányzati Együttműködés keretében tett vállalások 

A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership – OGP) olyan, 
számos amerikai és európai ország közreműködésével 2011-ben létrehozott nemzetközi 
mozgalom, amely a kormányokat átláthatóbb, számon kérhetőbb és felelősebb működésre 
hivatott ösztönözni. Magyarország 2012-ben csatlakozott az együttműködéshez.92 Az 
OGP-ben közreműködő államok akciótervet fogadnak el, amelyben vállalják, hogy önként 
korlátozzák a saját mozgásterüket, s a működésükről a korábbiaknál több és könnyebben 
                                                 
921227/2012. (VII. 6.) kormányhatározat Magyarország csatlakozásáról a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open 
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értelmezhető adatot hoznak nyilvánosságra. A magyar kormány az OGP akcióterv93 
kidolgozásakor a TI mellett számos más civil szervezet véleményét is meghallgatta, ám a 
javaslatok közül inkább csak azokat fogadta meg, amelyek az államhatalom számára 
kevésbé fájdalmas intézkedésekre vonatkoztak. Az akcióterv valóban tartalmaz több 
előremutató kezdeményezést, például előírja a közbeszerzési adatok emészthetőbb 
formában történő közzétételét és a költségvetési tervezés során nagyobb nyilvánosság 
biztosítását. Ezen túlmenően a TI és más civil szervezetek javasolták, hogy – a szlovákiai 
gyakorlathoz hasonlóan – Magyarországon is csak akkor legyen érvényes a közpénzből 
finanszírozott megbízásról szóló szerződés, ha azt az érintett állami szerv vagy 
önkormányzat nyilvánosságra hozza a honlapján. Bár ez kézenfekvő és könnyen 
megvalósítható lépés lenne, mégsem került be az akciótervbe. Ahogyan az a TI javaslat 
sem, miszerint az állam korlátozza a szigorúan titkossá minősíthető adatok körét, annak 
érdekében, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásokat ne lehessen eltitkolni. Ebben 
a körben a civil javaslat a titokká minősítés bárki által kezdeményezhető bírói 
felülvizsgálatát94 irányozta elő, de ez sem talált meghallgatásra. A Nyílt Kormányzati 
Együttműködés keretében elfogadott újabb korrupció elleni akcióterv lényegileg nem tesz 
mást, mint megismételi a korrupció elleni kormányhatározatban foglalt intézkedéseket. 

 

A TI kilépése a korrupció elleni munkacsoportból 

A korrupció elleni kormányhatározat végrehajtását jól jellemzi a KIM által erre a célra 
létrehozott munkacsoportok működése. Ezek összetételét úgy alakították ki, hogy a civil 
szervezetek és más nem kormányzati szereplők, valamint az egyes minisztériumokat 
képviselő munkacsoporttagok elkülönítve tárgyaltak, így a civil társadalom és a 
kormányzati szereplők csak a tárca közvetítésével tudták álláspontjaikat megismertetni 
egymással. A KIM általában nem adott érdemi tájékoztatást arról, hogy a 
munkacsoportokban megfogalmazott civil javaslatok közül melyeket fogadta el, s mely 
indokok alapján. Ennek fényében különösen visszás volt az, hogy a minisztérium a 
különféle korrupció elleni vállalásokat a civil szervezetekkel egyeztetett álláspontként 
jelenítette meg a nyilvánosság előtt, miközben önkényesen válogatta ki, mely 
javaslataikat építi be a végleges dokumentumokba. A TI által a közérdekű bejelentők 
védelme érdekében, vagy éppen az integritás tanácsadókra vonatkozó szabályozás 
körében megfogalmazott javaslatok sorsa ez volt, ahogyan az OGP akcióterv esetében is 
inkább hivatkozási alapnak, semmint érdemi vitapartnernek kellettek a civil szervezetek. 

                                                                                                                                                  
Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez. 
931080/2013. (II. 25.) kormányhatározat Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government 
Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról. 
94Tshwane Irányelvek (27.) (http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-
security-10232013.pdf). 
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A Fidesz-kormány korrupció elleni elköteleződésének hitelét végképp lerontotta az 
a 2013. évi törvénymódosítás, amelynek nyomán a közérdekű adatok kezelőinek elegendő 
az eddigieknél szűkebb körben hozzáférést engedni az általuk kezelt adatokhoz. Az 
információszabadságot szűkítő törvénymódosítás kétségessé teszi, hogy a polgárok és a 
civil társadalom szervezetei bíróság előtt bepanaszolhatják-e azokat az állami szerveket, 
amelyek visszatartják a közérdekű adatokat.95 Ez egymagában is jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a TI és más civil szervezetek 2013 áprilisában kiléptek a kormány korrupció 
elleni munkacsoportjából.  

 

Következtetés és javaslatok 

Mint oly sok más állami beavatkozás, a korrupció elleni küzdelem is csak a releváns 
információk birtokában lehet sikeres. A korrupcióra vonatkozó információ azonban nem 
szerezhető meg könnyen, hiszen akik tudnak róla, azok abban érdekeltek, hogy minden 
rejtve maradjon. A szükséges információ csak akkor kerül napvilágra, ha sikerül 
megbontani a korrupt érdekszövetséget. Kézenfekvő, hogy a korrupció elkövetőit jutalom 
– például büntetlenség – kilátásba helyezésével kell rábírni a bűnös kapcsolatból történő 
kilépésre. Kérdéses, hol húzódnak a korrupció elleni büntetőjogi eszközök 
bevethetőségének a határai, ahogyan arra sincsen általánosan érvényes válasz, mikor 
mondhat le egy állam a korrupciót elkövetők megbüntetéséhez fűződő jogáról. A bűnbánó 
vesztegetőkkel való együttműködés jogi lehetőségének felszámolásával Magyarország 
2012-ben lemondott erről az eszközről, ami számottevően szűkítheti az állam 
korrupcióval szembeni mozgásterét.  

Vannak azonban a korrupció visszaszorításának a büntetőjogon kívül elhelyezkedő 
eszközei is. A közérdekű bejelentők megvédésére és az általuk szolgáltatott információ 
kivizsgálására szolgáló sajátos mechanizmusok alkalmazása újfajta szemléletet követel. 
Az úgynevezett „whistleblower” szabályozás annak felismerésén alapul, hogy a korrupció 
kultúráját csak az olyan újszerű megoldások tudják visszaszorítani, amelyek képesek 
figyelembe venni a bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban általában nem értékelt, 
kirostált információt is. Mert a büntető igazságszolgáltatás csak azon korrupciós esetek 
iránt érdeklődik, amelyek már bűncselekményt valósítanak meg. Az állam azonban nem 
engedheti meg magának, hogy a bűncselekménynek nem minősülő korrupcióra ne 
reagáljon. Magyarország a közelmúltban fogadta el a második közérdekű bejelentő 
védelmi szabályozást, ami a TI szerint védelem nélkül hagyja a közérdekű bejelentőket, 
és nem gondoskodik arról, hogy az általuk tett jelzéseket tényleg kivizsgálják. 

A büntetőjogi eszközök ambivalens hatású átalakítása és a jogállami 
                                                 
95A tanulmány Információszabadság című fejezete részletesen ismerteti az információszabadságról és az információs 
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény itt hivatkozott módosításának korrupciós és alapjogvédelmi 
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követelményekkel csak nehezen összeegyeztethető politikai elszámoltatás kétéves 
periódusa után Magyarország mintha lemondana arról, hogy olyan megoldást 
alkalmazzon a korrupció ellen, amely képes összegyűjteni és hasznosítani azokat az 
információkat, amelyek nem érik el a büntető igazságszolgáltatás ingerküszöbét.  

A közérdekű bejelentőkre vonatkozó immár második szabályozás elfogadását 
követően, túl két kormányzati elszámoltatási programon és több elvetélt korrupció elleni 
stratégiai kísérleten, 2014-ben Magyarországon még mindig megválaszolhatatlan az a 
kérdés, hogy az oknyomozó újságírók által feltárt korrupciós ügyek alapján indul-e 
bűnügyi nyomozás. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy hazánkban a korrupció továbbra is 
alacsony kockázattal jár az elkövetőnek, mert kicsi a lebukás és még kisebb a 
megbüntetés veszélye. A TI az alábbiakat javasolja annak érdekében, hogy ez ne legyen 
így: 

1. A kormány a civil társadalom szakértelmére is támaszkodva dolgozza ki a 
közérdekű bejelentésekről szóló törvény átfogó módosítását. 

2. A módosított szabályozás 

o gondoskodjon a közérdekű bejelentő, illetve rá tekintettel más 
veszélyeztetett személy érdemi védelméről és anyagi megsegítéséről; 

o gondoskodjon a közérdekű bejelentések tényleges kivizsgálásáról; 

o kötelezze a hatóságokat az oknyomozó újságírók által feltárt korrupció 
kivizsgálására; 

o írja elő az anonim bejelentések kötelező kivizsgálását; 

o terjessze ki az alapvető jogok biztosának vizsgálati hatáskörét a 
bíróságokra. 

3. A kormány jelölje ki az ügyészséget a közérdekű bejelentések kivizsgálásáért és a 
közérdekű bejelentők megvédéséért elsődleges felelősséget viselő szervnek. 

4. A kormány dolgozza ki a lobbizás törvényi szintű szabályozását, biztosítva az 
érdekérvényesítés átláthatóságát és az erre vonatkozó adatok teljes körű 
megismerhetőségét. 

5. A vonatkozó rendelet módosításával a kormány erősítse meg az integritás 
tanácsadók vizsgálati hatásköreit. 

6. A kormány dolgozzon ki új akciótervet a Nyílt Kormányzati Együttműködésben 
teendő nemzeti vállalásokról, ennek során érdemben építsen a civil társadalomtól 
származó javaslatokra. Az új akciótervben vállaltak végrehajtásával ténylegesen 

                                                                                                                                                  
kockázatait. 
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javítsa a közérdekű adatok megismerhetőségét, szorítsa keretek közé az ilyen 
adatok titkosítását, és teremtse meg az adatok titkosításának bárki által 
kezdeményezhető, bírói felülvizsgálatát. 
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VI. Fejezet 
KÖZBESZERZÉS 

 

A közbeszerzési eljárások során óriási összegek vándorolnak évente az ajánlatkérőktől a 
nyertes ajánlattevőkhöz, miközben nincsenek érvényben megfelelő mechanizmusok a 
közpénz elköltésének ellenőrzésére. Ennek következtében a pénz útja sok esetben nem 
egyértelmű: akadhatnak jócskán olyan esetek, ahol nem csak a nyertes ajánlattevő kapja 
meg a megfelelő ellenszolgáltatásért a díját, hanem így vagy úgy egyéb szereplők is 
részesülnek a közpénzből (visszaforgatott pénz), vagy sokszor a pénzt nem valós versenyt 
követően ítélik oda. 

Fontos kiemelni a közbeszerzési korrupciónak a párt- és kampányfinanszírozással 
való „kölcsönhatását”: az egyes, nem tiszta versenyben nyerő ajánlattevők hálából 
visszacsepegtethetnek a nem átlátható pártkasszába.  

A hatályos közbeszerzési törvény nem ad kellő védelmet a korrupciós helyzetek 
kivédésére: áru és szolgáltatás beszerzése esetén a 25 millió forint alatti, építési 
beruházásnál a 150 milliós forint alatti becsült érték esetén a háromajánlatos 
látszatverseny, a nem egyértelmű összeférhetetlenségi szabályok, a nem megfelelő 
ellenőrzési garanciák, az ajánlatkérő által szabadon kialakítandó eljárásrend könnyedén a 
korrupció melegágyává válhatnak. 

A jogorvoslati eljárások igazgatási szolgáltatási díjának magas volta, a titkosított 
közbeszerzési eljárások megnövekedett száma, a sok egyetlen ajánlattevős eljárás mind-
mind megkérdőjelezik a közbeszerzési szabályrendszer megfelelőségét, illetve 
alkalmazása szabályosságát. 

Nem csak a szabályozás hiányosságai lehetnek a közbeszerzési korrupció okozói, 
annak gyökerei a társadalmi-gazdasági folyamatok mélyére nyúlnak vissza. A 
közbeszerzési korrupció beleágyazódik az általános korrupciós helyzetbe. A legfontosabb 
célok tehát a valódi feltárás, a valódi fellépés, a megelőzés és a valódi szankciók lehetnek 
e területen is. 

A közbeszerzési korrupciónak sokféle megjelenési formája van. Így például az 
ajánlatkérő megfelelő pluszjuttatásért éppen úgy előnyben részesíthet egy adott 
ajánlattevőt, ahogy az ajánlattevők is összejátszhatnak, azaz összebeszélhetnek, kié 
legyen a legjobb ajánlat. A korrupció csökkentését mindenképpen elősegítheti a 
közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi (üzleti titkon kívüli) adat közzététele, hiszen ha a 
közpénzt költő szerv, társaság nem ad számot az eljárásairól, közpénzből kötött 
szerződéseiről, akkor joggal feltételezhetjük, hogy valamit el kíván hallgatni. 
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A Transparency International által kidolgozott integritási megállapodás egy fontos 
eszköz lehet arra, hogy felhívja a lakosság figyelmét: a közbeszerzés során a közpénzt, 
azaz a mi pénzünket költik el, így egyáltalán nem mindegy, hogyan. A megállapodás 
aláírói nemcsak egyértelműen elhatárolódnak a korrupció minden formájától, hanem 
vállalják, hogy minden adatot is közzétesznek az adott eljárással kapcsolatban. 

 

Korrupció a hazai közbeszerzésben 

Mi is a közbeszerzés? Meghatározott szervezetek, intézmények (ajánlatkérők) bizonyos 
tárgyú és értékű beszerzéseiket pontos szabályok szerinti versenyeztetés (közbeszerzési 
eljárás), és az annak eredményeképpen kötött visszterhes szerződés alapján valósíthatják 
meg. Ma Magyarországon az úgynevezett klasszikus ajánlatkérők számára áru és 
szolgáltatás esetén 8 millió, építési beruházásnál 15 millió forint az a határ, amely alatt 
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ez nem jelenti azt, hogy az ezen értékhatár 
alatti beszerzéseket ne szőné át a korrupció, hiszen ezekben az esetekben gyakorlatilag az 
ajánlatkérő kezében vannak a versenyeztetés szabályai (ha egyáltalán versenyeztet), azaz 
nem köti meg a kezét a közbeszerzési szabályozás, ám ezen eljárásokról még kevesebb az 
információnk.  

A közbeszerzési korrupcióra nincs egyetlen általánosan elfogadott definíció. 
Alapvetően olyan korrupt tevékenységről beszélünk (azaz elkövetője közpénzzel, 
közhatalommal él vissza magáncélok érdekében), amely közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos, vagy ilyen eljárást kerül meg. A korrupt közbeszerzési 
eljárások során megvalósuló bűncselekmények elkövetőivel szemben fellépő rendőrség, 
ügyészség számára nem az lényeges, hogy közbeszerzési eljárás során követték el a 
bűncselekményt: a bűnügyi statisztika erre vonatkozóan nem tartalmaz adatokat. Így nem 
tudjuk, hány közbeszerzési eljárás során elkövetett bűncselekmény elkövetésének alapos 
gyanúja alapján indult büntetőeljárás, illetve hány esetet sikerült felderíteni.  

A közbeszerzési korrupció több okra vezethető vissza. Ezek közül kiemelendő, 
hogy hatalmas összegek forognak benne (a közbeszerzések 2012. évi értéke a GDP 4,7 
százaléka körül alakult, ami 1333,5 milliárd forintnak felel meg96), illetve hiányzik a 
közpénzköltések szigorú, nyilvános általános ellenőrzése is. 

A közbeszerzési korrupció azonban alapvetően nem a szabályozáson múlik. Hiába 
vizsgázik akár jól a magyar szabályozás, a korrupció – és azon belül a közbeszerzési 
korrupció – változatlanul és egyre inkább probléma, összetettebb társadalmi, gazdasági 
jelenségről van tehát szó. A centralizáció, a direkt „beleszólások”, a piaci mechanizmusok 
és kultúra leértékelése, a hazaiak, illetve helyiek meghirdetett előnyben részesítése, az 
                                                 
96Lásd: http://www.parlament.hu/irom39/10294/10294.pdf. 
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egyre több kivétel és a közbeszerzés hatálya alóli kibúvók felerősítik a problémát. A 
közbeszerzésekben egyszerre vannak jelen az állam, a közszféra és a piac deformált 
működési mechanizmusai.  

A TI által kiadott 2011. évi Nemzeti Integritás Tanulmány szerint a GKiNet 
szakértői mélyinterjúk alapján úgy becsülték, hogy a rendszerszerű korrupció az összes 
eljárás teljes beszerzési költségét 20–25 százalékot is elérő mértékben drágítja. 

A kutatások azt mutatták, hogy Magyarországon minden tíz eljárásból hetet átsző a 
korrupció97. Mindamellett a kutatás készítői is utaltak rá, hogy ez az elsősorban interjúkon 
alapuló megközelítés percepció, amelynek kapcsán számos bizonytalanság merült fel, 
illetve felvetődik a „mindenki más korrupt, kivéve engem” attitűd is. Mindemellett, az 
EBRD 2010-es értékelése szerint a régióban a magyar közbeszerzési jogszabályok – a 
térség más országaihoz képest – magas megfelelési pontszámot értek el98. Ezzel szemben 
azonban „viszonylag alacsony a magyar közbeszerzések hatékonysági és gazdaságossági 
értékelése, mert az előkészítő és az ajánlattételi, versenyeztetési szakaszban nincs 
elegendő szabályozási eszköz, továbbá jelentős eltérések, nemegyszer hiányosságok 
vannak az integritást biztosító eszközök alkalmazásában”.99 

A közbeszerzési korrupció a kampányfinanszírozással is összefügg. Utóbbi 
szabályozása nem egyértelmű és világos, így a párt- és kampányfinanszírozás során 
jogellenes források felhasználása válik lehetővé. Ez pedig visszaélésekhez vezet a 
közbeszerzések során (a korrupt kampányfinanszírozás és a közbeszerzések 
összefüggéséről lásd az erre vonatkozó fejezetet). Általánosságban elmondható, hogy 
mivel a párt- és kampányfinanszírozás szabályozása nem átlátható és számon kérhető, a 
közbeszerzésekre abban az esetben is rávetül a korrupció árnyéka, ha szereplői 
jóhiszeműen, tisztességesen szeretnének eljárni. 

A korrupció forrásvidéke a közbeszerzés. Ennek tudatosítása után talán még 
érthetőbb, miért olyan fontos tenni a tiszta közbeszerzésekért, az átlátható közbeszerzési 
piacért. Az etikus közbeszerzés természetesen nemcsak hazai, hanem nemzetközi cél is. 
(Jó kezdeményezés volt a Közbeszerzési Hatóság részéről a Közbeszerzési Etikai Kódex, 
ám még kevesen csatlakoztak hozzá.) A hatékony közpénzköltés nagyban múlik a 
közbeszerzések megtisztításán. A közpénzen történő beszerzéseket egyre többen nem 
csak jogi kérdésnek tekintik, hanem érzékelik azok gazdasági dimenzióit is. 

                                                 
97A korrupció és a közbeszerzési korrupció Magyarországon (2009) 
(http://kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/Korrupciós_közbeszerzési_kutatás_Magyarországon_I._kötet.pdf). 
98EBRD 2010 Regional Assessment of Public Procurement legal Frameworks, 2011. május 19. 
(http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/EBRD_Annual_Meeting_Publication_print.pdf). 
99Lásd: http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_final.pdf. 
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A hatályos közbeszerzési törvény 

Elméletileg a közpénzeket és a közbeszerzést szabályozó törvények egyik célja az 
átláthatóság biztosítása. 

Az első magyar közbeszerzési törvény 1995-től volt hatályos, és csaknem egy 
évtizeden át hatályban is maradt. Az Európai Unióhoz történő csatlakozást megelőzően a 
második, 2003-as közbeszerzési törvény az akkori közbeszerzési irányelvek alapján 
született. A verseny tisztaságát, nyilvánosságát biztosító szabályok kiegészültek azokkal a 
regulákkal, amelyek alapján Magyarország egyenlő esélyt biztosít az EU-ban letelepedett 
többi ajánlattevőnek, és megteremtik a teljes jogharmonizációt.  

Hazánkban 2012. január 1-jétől új közbeszerzési jogszabály, a 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: új Kbt.) lépett hatályba, melynek alapvető célja egy egyszerűbb, 
rövidebb és könnyebben átlátható szabályozás kialakítása volt. A tömörebb, „feszesebb” 
törvény jobban szolgálhatná a közbeszerzés fő céljait, azaz a közpénzköltés 
transzparenciáját, ellenőrizhetőségét, és így talán megvalósulhatna a verseny tisztasága. 

Az új Kbt. megalkotásának fontos célkitűzései a miniszteri indokolás szerint a 
vállalati körbetartozás és a lánctartozás elleni küzdelem voltak, valamint a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való részvételének elősegítése. A jogalkotó célja 
továbbá az volt, hogy csökkentse az adminisztratív terheket, a szabályok közbeszerzési 
tanácsadó nélkül is értelmezhetőek legyenek, az uniós értékhatár alatti rezsimben pedig 
egyszerű és rugalmas keretek jöjjenek létre. 

Miként azt a TI a Korrupciós kockázatok a közbeszerzésben című tanulmányában100 
kifejtette, az új Kbt. rövidebb, átláthatóbb, mint a 2003-as volt, egyúttal kevesebb benne 
az utaló rendelkezés, visszahivatkozás, jobb a struktúrája. Ugyanakkor általánosságban 
elmondható, hogy az új törvény több olyan keretszabályt tartalmaz, amelyet a jogalkotó 
nem töltött fel konkrét tartalommal – túl sok felelősséget téve ezzel a jogalkalmazóra –, 
miközben a szankciók szigorodtak. A nem egyértelműen megfogalmazott jogszabályi 
rendelkezések sajnos nem a korrupció csökkentése felé mutatnak. 

Az új Kbt. hatályba lépése óta egy nagyobb módosításon is átesett, miközben a cél 
az lenne, hogy a törvényt csupán megalapozottan, kellő előkészítést és széles, érdemi vitát 
követően módosítsuk, annak érdekében, hogy a gyakori korrekciók ne okozzanak 
jogbizonytalanságot. 

A közbeszerzéseket nemcsak a Kbt. szabályozza, hanem a végrehajtási rendeletei is. 
Mindeközben több tárgykör egyértelműen azért került ki a törvényből, és lett rendeleti 
szinten szabályozva, hogy elmondható legyen: az új törvény kevesebb paragrafusból áll, s 
ezáltal egyszerűbb (például a közszolgáltatókra vonatkozó előírások esetében). Probléma, 
                                                 
100Lásd: http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_a_kozbeszerzesben.537.pdf. 
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hogy több olyan kérdést is kormányrendeleti szinten szabályoznak, amely törvényi szintre 
tartozna. Egyes végrehajtási rendeletek hiánya szintén gyengíti a jogbiztonságot. 

Az új Kbt. megengedi, hogy az ajánlatkérők árubeszerzés vagy szolgáltatás esetén 
25 millió forintig, építési beruházásnál 150 millió forintig meghirdetés nélkül 
folytassanak le tárgyalásos közbeszerzési eljárást. Mindössze legalább három általuk 
kiválasztott gazdasági szereplőt kell megkérniük arra, hogy tegyenek ajánlatot. Ezt 
követően elvileg az lesz a nyertes, aki az ajánlatkérő által meghatározott értékelési 
szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette. Ennek a megoldásnak nagy előnye az 
egyszerűsítés (azaz gyorsabb lehet az eljárás), illetve az, hogy lehetőséget teremt a kisebb 
cégeknek is. Sajnos azonban a verseny gyakran csak látszat, hiszen az ajánlatkérő akár 
névleges ajánlattevőket is meghívhat a közbeszerzési eljárásba.  

Az új Kbt.-hez 2013 tavaszán módosító javaslatot nyújtottak be, amely a 
látszatverseny visszaszorítását szolgálta volna, előírván: az eljárás megkezdése előtt öt 
nappal az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a honlapján a tervezett közbeszerzésről. 
Az ajánlatkérő azoknak is köteles lett volna ajánlattételi felhívást küldeni, akik a közzétett 
adatok alapján jelzik, hogy indulni szeretnének a versenyen. Bár a javaslat önmagában 
igen előremutatónak bizonyult, a Transparency International Magyarország jelezte a 
jogalkotó felé, hogy megfelelő szankciók, illetve egyértelmű jogorvoslati szabályok 
nélkül a szabály betartása és betartatása kérdéses. Végül nem ezen szabályokat építették 
be, hanem az erre vonatkozó egész módosítási javaslat kikerült a végső 
törvénymódosításból. Sőt, a törvény negatív irányba változott: a 2013. július 1-jei 
módosítás hatályba lépésével az ajánlatkérő tárgyalás tartása nélkül is indíthat három 
ajánlattevő közvetlen felhívásával eljárást, ami további korrupciós kockázatot okoz.  

Azon rendelkezések, amelyek a részekre bontás tilalmáról szólnak, nem 
egyértelműek. A lényeg az lenne, hogy ne lehessen egy nagyobb értékű eljárást annyi 
részre bontani, hogy végül egyik becsült értéke se haladja meg a 8 millió forintot, 
kikerülve így a versenyt (vagy annak látszatát is). A jogalkotó szeretné elérni, hogy 
kevesebb közbeszerzés legyen, ám ezt harmonizációs céllal indokolják. 

A törvény az összeférhetetlenséget szabályozó rendelkezések tekintetében sem 
fogalmaz minden kétséget kizáróan. A nemzeti eljárásban pedig lehetővé vált, hogy az 
ajánlatkérő egyedi eljárásrendben, vagyis alapvetően a saját maga által kialakított 
szabályok szerint írja ki a közbeszerzési eljárást. Az egyedi szabályok azonban 
átláthatatlanná teszik a közbeszerzést.  

A rugalmasság elvének érvényesítése mellett a Kbt. nem foglalkozik érdemben az 
ellenőrzés kérdésével. Márpedig e nélkül a – több szempontból indokolt – rugalmasság 
nem a korrupció visszaszorításához, hanem több esetben annak növeléséhez vezethet. 
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Emellett fontos lenne kidolgozni egy rendszert a közbeszerzési eljárások és a szerződés 
szerinti teljesítés ellenőrzésére. 

Lényeges probléma, hogy a közbeszerzés eredményeképpen kötött szerződés 
aláírását követően a nyertes ajánlattevő és az ajánlatkérő gyakran olyan módosításokat 
tesznek, amelyek alapján már nem biztos, hogy adott ajánlattevő nyerte volna meg az 
eljárást. 

A Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság viszonya továbbra is 
problémás. Aggályos a Döntőbizottság függetlenségének kérdése, hiszen annak létszámát 
a Hatóság keretében működő Tanács állapítja meg; kinevezi, illetőleg felmenti a bizottság 
elnökét, elnökhelyettesét és a közbeszerzési biztosokat; elbírálja a biztosokkal kapcsolatos 
összeférhetetlenségi ügyeket. A Közbeszerzési Hatóság elnöke gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a Hatóság főtitkára, a Hatóság Titkárságának alkalmazottai, valamint a 
Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, elnökhelyettese és a közbeszerzési biztosok 
vonatkozásában. A Döntőbizottság hatékony működését a Hatóság költségvetéséből kell 
biztosítani (Kbt. 171. § (1) bekezdés e) pont; 172. § (2) bekezdés d) pont; 176. § (2) 
bekezdés). Pedig a KDB speciális szerepe egyszerre igényli a hatékony jogorvoslatot, 
valamint az intézményi és szakmai függetlenséget.101 

Az elektronikus közbeszerzés jelentősen megkönnyítené az eljárások átláthatóságát. 
Minimális előrelépésnek tekinthető a folyamatok elektronizálása felé, hogy az ajánlatkérő 
nem kérhet be olyan dokumentumokat, amelyek online elérhetőek valamely hatóság 
nyilvántartásából. Ezek az információk azonban nem hitelesek, hiszen nincsenek 
biztonságos elektronikus aláírással ellátva, illetve az egyes hivatalok honlapjának 
színvonala sem megegyező, sokszor az adatok visszakereshetősége sem lehetséges. 

Van ugyan a közbeszerzési jogorvoslati határozatoknak adatbázisa, ám az nem 
naprakész, hiányos, a tárgyszavas keresés teljesen esetleges, azaz nem teljes és nem 
megbízható. Noha a piac több rendszert kidolgozott, ezek akár egymásnak ellentmondóak 
is lehetnek, s általában nincsenek rendszeresen frissítve, így semmiképpen sem pótolják a 
hivatalos szisztémát. A törvény kimondja: a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 
Tanács feladata kialakítani és működtetni, valamint honlapján közzétenni a jogorvoslati 
határozatok nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a döntőbizottsági és a 
bírósági határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárgyszavas keresési 
lehetőséggel bárki által elérhetőek legyenek (Kbt. 172.§ (2) bekezdés j) pont). Egy 
naprakész, kereshető, ingyenes online adatbázis végre rávilágítana, hogy a KDB 
joggyakorlata nem egységes. Egymásnak teljesen ellentmondó határozatok születnek, ami 
szintén a jogbiztonság ellen hat. (A Közbeszerzési Hatóság adatbázisa egyébként sokat 
fejlődött az elmúlt időszakban.) 

                                                 
101Lásd: http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_a_kozbeszerzesben.537.pdf. 
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A közbeszerzési korrupció formái 

A közbeszerzési korrupció mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon 
megvalósulhat. A Gazdasági Versenyhivatal témába vágó jelentése 5 kartell-típust 
különböztet meg a közbeszerzés kapcsán,102 ám a közbeszerzési korrupció ennél 
szélesebb, több „technikát” foglal magába. 

Ajánlattevői korrupcióról részben akkor beszélünk, amikor ajánlattevő valamilyen 
előny hatására visszalép, és a lényegesen drágább második fél lesz a nyertes. Körbenyerés 
akkor történik, amikor mindegyik ajánlattevő tesz ajánlatot, és megegyeznek, hogy 
melyik eljárásban ki legyen a győztes. Így valaki mindig nyer – csak éppen verseny 
nincsen. A módszer árulkodó jele lehet, hogy a benyújtott ajánlatok nagy része – az 
átlagos piaci árszínvonal-növekedéssel nem magyarázható, vagy a gazdasági 
ésszerűséggel egyébként nem összeegyeztethető módon – a korábbi hasonló tárgyú 
beszerzésekhez képest fajlagosan jelentősen magasabb árajánlatot tartalmaz, vagy hogy 
ugyanazok a szereplők vesznek részt több versenytárgyaláson, és mintha mindig más 
nyerne. Előfordul, hogy az ajánlattevő szándékosan indokolatlanul magas árat nyújt be, 
amely mögött az húzódik meg, hogy a piaci viszonyok által nem indokolt magas árak 
érvényesüljenek (színlelt ajánlat). Ez inkább akkor jellemző, ha az ajánlattevő 
információval rendelkezik arról, hogy egyedüliként vesz részt az eljárásban. Megtörténik, 
hogy ajánlattevő az adott eljárásban nem indul, vagy az arra benyújtott ajánlatot 
visszavonja annak érdekében, hogy az előre kiválasztott szereplő nyerjen. 

Ajánlatkérői korrupcióról beszélünk, ha ajánlatkérő egy meghatározott ajánlattevőre 
írja ki az eljárást, vagy ha az ajánlattevőre az ajánlatkérő nyomást gyakorol, aminek 
hatására az visszalép, és a lényegesen drágább második lesz a nyertes. Előfordul, hogy az 
ajánlatkérő szándékosan nem ír ki közbeszerzési eljárást, megkerülve ezzel a Kbt. 
rendelkezéseit. 

A közbeszerzés eljárás szakaszai közül a leginkább az eljárás előkészítése, a bírálata 
és a teljesítés szakasza fertőzött. Ezért nem mindegy például, hogy a teljesítés mennyire 
ellenőrzött. 

                                                 
102Kartellgyanús közbeszerzés? A Gazdasági Versenyhivatal ajánlásai a közbeszerzési eljárásokban előforduló kartellek 
kiszűrésére és megelőzésére (Kiadja a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja). 
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A közbeszerzési közadatok 

A nyilvánosság bevonása a jogszabályok előkészítésébe csökkenti a korrupciós 
kockázatot, így az erre vonatkozó egyértelmű és megfelelően számon kért szabályozók 
segíthetnek a korrupció visszaszorításában.  

Az állampolgárok bevonásának fontos eszköze a közbeszerzési eljárás nyomon 
követhetősége. Az új Kbt. 31. §-a a módosítást követően úgy fogalmaz, hogy 
meghatározott adatokat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban kell közzétenni. Ezt a kötelezettséget az ajánlatkérők a 
gyakorlatban sajnos jellemzően nem teljesítik, ám a betartás ellenőrzése nincs biztosítva. 
A közzétételi szabályok megfelelő teljesítése érdekében hatékony szankcionálási rendszer 
kiépítése lenne szükséges.  

A módosítás hatályba lépéséig az ajánlatkérők honlapjukon voltak kötelesek a 
közbeszerzési közadatok megjelenítésére, ami sajnos csak kis mértékben valósult meg. Jó 
lett volna, ha közzététel alatt nem csupán az adatok fizikai hozzáférhetőségét lehetett 
volna érteni, hanem azt is, hogy azok könnyedén megtalálhatók és kereshetők legyenek a 
honlapon. Az állampolgároknak joguk lett volna – és most is joguk van – tudni, hogy az 
ajánlatkérő mire és hogyan költi el a közpénzeket, az adófizetők pénzét, ez pedig csakis 
úgy lehetséges, ha az ajánlatkérők biztosítják a hozzáférést a közadatokhoz. A 
Transparency International Magyarország úgy véli, minél nagyobb arányban teszik közzé 
ezeket az adatokat, annál kisebb a korrupciós kockázat. 

Mivel jelenleg a válság körülményei között kell közbeszerezni, az állam által kívánt 
cél az lehet, hogy csökkenjen az efféle eljárások száma. Így azonban kevesebbszer áll elő 
versenyhelyzet. A gazdaság viszont akkor fejlődne, ha valódi verseny lenne, ha tiszta 
versenyben valóban a jobb minőségű, olcsóbb ajánlat nyerne. A nyilvánosság jó kezdet 
lenne ehhez, jóllehet a közbeszerzés szereplői ennek követelményeit sem képesek 
teljesíteni. 

A TI mindenekfelett támogatja a közpénzek hatékony és átlátható felhasználására 
irányuló elképzeléseket. A közbeszerzési jogszabályok, legyenek bármennyire is jók, 
önmagukban nem tudják megakadályozni sem a korrupciót, sem a túlárazást. Érdemi 
előrelépés talán akkor várható, ha az információkhoz jobban hozzá lehet férni. 
Természetesen sok másra is szükség lenne, például arra, hogy egységessé és 
kiszámíthatóvá váljék a jogszabályok alkalmazása. 
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Jogorvoslati eljárások díja és más problémák 

A jogorvoslati eljárás díjának 2013 januárja óta történő emelése további problémákat vet 
fel.103 A díj most már a beszerzés értékéhez igazodik, és azt előre kell befizetni. Ha 
például egy 2 milliárd forintot érő beruházásnál (ami nagy építési projekteknél reális 
összeg) a pályázó három kifogást talál a bírálatban, akkor 20 milliót, ha négyet, akkor 25 
millió forintot kell fizetnie eljárási díjként.  

A jogorvoslati ügyek számáról nincsenek hitelt érdemlő adataink. Az eljárást 
kezdeményezők a kérelmeket ugyan többször beadják, ám az eljárási díjakat végül nem 
fizetik ki, így ezeket az eljárásokat a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi vizsgálat 
nélkül megszünteti, ám ez statisztikai szempontból úgy tűnhet, mintha egy jogorvoslattal 
több lenne. Pedig a KDB határozatai egyben iránymutatók is a jogalkalmazók számára. A 
Döntőbizottság – a kevesebb jogorvoslat miatt – kevesebb határozatot hoz ugyan, ám a 
szabálysértések száma feltehetően nem csökken. Így viszont nehezen, lassan alakul a 
joggyakorlat is, miközben számos ponton keretjellegű a szabályozás, s a jogalkotó is arra 
hivatkozott, hogy majd a joggyakorlat kijelöli a helyes irányokat. 

A közbeszerzések korrupciós kockázatait az is mérsékelné, ha nem az ajánlati ár 
lenne az egyetlen biztonságos bírálati szempont. A kockázatkerülő ajánlatkérők inkább 
elkerülik az egyéb értelmes részszempontok alkalmazását, mert így egyszerűbbnek tűnik 
nekik az eljárás. Ez oda vezet, hogy bár a legolcsóbb ajánlat nyer, a beszerzett árú, 
szolgáltatás gyakran silány minőségű. 

Hirdetményeket csak a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásával lehet közzétenni; az 
eljárást megindító hirdetmény ellenőrzésének díja 150 ezer, az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató hirdetmény ellenőrzéséé pedig 80 ezer forint. A Hatóság ugyan ellenőrzi a 
szövegeket, de a hirdetmények tartalmáért jogi felelősséget nem vállal, s a megjelent 
hirdetmények gyakran hiányosak. Probléma továbá, hogy nem jár semmilyen szankcióval, 
ha egy ajánlatkérő egyáltalán nem közli az eljárása eredményét, pedig ez is növeli a 
közbeszerzési adatok átláthatatlanságát. 

Ugyancsak érdemi gond, hogy megnövekedett a titkosított közbeszerzések száma. 
Ennek megfelelően titokban lehet tartani, mit és mennyiért vásárolt az állami szerv, nem 
beszélve az ajánlattevő kiválasztásának módjáról és miértjéről. Ráadásul ezekben az 
eljárásokban csak azok az ajánlattevők vehetnek részt, akik az Alkotmányvédelmi Hivatal 
jegyzékén szerepelnek. 

                                                 
103288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 
részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról. 
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Integritási megállapodás 

Az előzőek alapján egyértelmű, hogy az auditálás, utólagos ellenőrzés jó (lenne), a 
prevenció azonban még jobb. A Transparency International létrehozott egy eszközt, az 
integritási megállapodást, amelynek segítségével a civilek is részt tudnak venni az 
eljárások folyamatba épített monitorozásában, tisztítva ezáltal a közbeszerzési piacot.  

Az integritási megállapodás egy olyan szerződés, amelyet egy-egy tenderre, 
(köz)beszerzési eljárásra vonatkozóan az ajánlatkérő, az egy vagy több ajánlattevő, illetve 
egy független monitor szervezet ír alá. Az önkéntes megállapodás értelmében a felek a 
közbeszerzés alatt tartózkodnak a korrupció minden fajtájától, s közzétesznek minden 
olyan információt, aminek közzétételét jogszabály nem tiltja. A folyamatok 
monitorozásával egy független szakértőt vagy (civil) szervezetet bíznak meg. Az 
integritási megállapodás a teljes projektciklust lefedi – a tenderdokumentáció 
elkészítésétől a végrehajtás utolsó fázisáig –, így a független monitor szerepe nem csak a 
nyertest kiválasztó eljárására korlátozódik. Fontos, hogy a folyamatba épített ellenőrzés 
eredményeiről, az eljárás folyamatáról a monitor szervezet folyamatosan tájékoztassa a 
nyilvánosságot. 

A TI tapasztalatai szerint az integritási megállapodások alkalmazása csökkenti a 
beszerzések árát, növeli a bizalmat a közintézményekben, és elősegíti a versenyt az üzleti 
szférában. A közbeszerzések átláthatóságát segítő ezen módszer az OECD legújabb, 
közbeszerzésekre vonatkozó ajánlásai között is szerepel legjobb gyakorlatként. 

Magyarországon is több esetben kötöttek integritási megállapodást. Így például a 
Magyar Nemzeti Bank két eljárásában; az ózdi önkormányzat azon közbeszerzési 
eljárásaiban, amelyek a városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer 
fejlesztését és fenntartható irányítását célozták; illetve Budapesten a XIII. kerületi 
önkormányzat egyik bölcsőde-felújítási projektjében. A tapasztalatok alapján a 
kezdeményezés sikeres, a vizsgált eljárások megfelelnek az átláthatóság és a tisztességes 
eljárás legmagasabb szintű elvárásainak. 
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A Transparency International ajánlásai 

A TI ajánlásai két csoportra – rendszerszintű, illetve a közbeszerzési szabályzatok 
módosítására vonatkozó javaslatokra – bonthatók. 

1. Rendszerszintű javaslatok 
o A Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság közötti 

független viszony megteremtése. 
o A Közbeszerzési Hatóság függetlenségének megteremtése. 
o Valódi policy az érintett hatóságok részéről. 
o Hatékonyabb ellenőrzési mechanizmusok beépítése. 
o Komoly lépések megtétele az elektronikus közbeszerzési eljárások felé. 

2. A közbeszerzési és kapcsolódó szabályok módosítását érintő javaslatok és egyéb 
eszközök 

o A háromajánlatos látszatverseny megszüntetése, a szolgáltatásoknál és az 
áruknál a 25 milliós, építési beruházásnál a 150 milliós értékhatár alatti 
közbeszerzéseknél garanciák beépítése. 

o A részekre bontást tiltó szabályok újragondolása. 
o Az összeférhetetlenségi szabályok egyértelművé tétele. 
o A közbeszerzési közadatok közzétételének kikényszerítése. 
o Titkosított közbeszerzési eljárássá minősítésnél erősebb garanciák 

kiépítése. 
o Az igazgatási szolgáltatási díjak csökkentése. 
o Az adatbázisok kereshetőségének javítása. 
o Úgynevezett compliance rendszerek kidolgozása és adaptálása, ajánlatkérői 

és ajánlattevői oldalon egyaránt. 
o Erősebb civil kontroll biztosítása. 


