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Jelentésünk egy olyan kutatás eredményeit foglalja 

össze, amelyik az átláthatóság, az integritás alapú 

vállalatirányítás és az integritást elôsegítô szervezeti 

megoldások alkalmazását és alkalmazhatóságát 

vizsgálta a magyar állami cégek körében.1

Jelen kutatás a 2013 végén elvégzett és 2014 

áprilisában publikált vizsgálat2 folytatása, amikor a 

Transparency International (TI) Magyarország 66 állami 

vállalat esetében térképezte fel az átláthatóságot.  

A TI egyebek mellett arra kereste a választ, hogy  

az állami cégek betartják-e a közadatok közzétételére 

vonatkozó törvényi elôírásokat – ezt fejezte ki  

a Törvénytisztelet Index. A 0 ponttól 100 pontig terjedô 

skálán mindössze két cég szerzett 90 pontnál többet, 

az átlagos eredmény 46 pont volt. A kutatás arra is 

fényt derített, hogy az átláthatóságot segítô eszközök 

közül a bejelentôvonal és a szabályozás 

megfelelôsége (compliance) terjedt el a legkevésbé; 

ezek mindössze 1-1 vállalatnál voltak megtalálhatóak.

Jelen kutatás során, 2015 tavaszán ismét elemeztük 

annak a 66 magyar állami vállalatnak a honlapját, 

amelyeket legutóbb is vizsgáltunk. A weboldalakat 

ezúttal két szempontból tanulmányoztuk: egyrészt  

a már korábban is alkalmazott „törvénytisztelet”  

(a törvényi elôírásoknak való megfelelés) tekintetében, 

másrészt pedig egy úgynevezett ajánlott, kiegészítô 

közzétételi lista alapján, mely azon információkat 

foglalja magában, amelyek a kötelezô elôíráson túl 

egyéb módon segítik az átláthatóságot és az integritás 

alapú vállalatirányítás elterjedését. Az indikátoroknak 

– a Törvénytisztelet Indexnek (TTI), az Ajánlott közzétételi 

lista szerinti indexnek (ALI) és a kettôn alapuló 

Összesített indexnek – megfelelôen három vállalati 

rangsort készítettünk.

A jelentés elsô részében az elsô kutatás eredményeit 

elevenítjük fel, valamint az ennek alapján levont 

következtetéseinket és a TI Magyarország ajánlásait 

mutatjuk be. A további fejezetekben az elmúlt évben 

megrendezett két munkacsoportülés tapasztalatait 

foglaljuk össze, amelyeket állami vállalatok, 

minisztériumok és hatóságok képviselôivel folytattunk. 

A jelentés második részében a jelenlegi, második 

adatfelvétel eredményeit és a vállalati rangsorokat 

mutatjuk be, a TTI esetében összehasonlítva azokat  

az elôzô adatfelvétel eredményével.  

Végül összefoglaljuk a TI Magyarország következtetéseit 

és javaslatait a fejlôdéshez szükséges további 

lépésekre vonatkozóan.

BEVEZETÔ

1 Állami vállalat alatt a többségi állami részesedéssel rendelkezô társaságokat és/vagy a törvény alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentôségû cégeket értjük. 

2 http://transparency.hu/uploads/docs/SOE _ riport _ HU.513.pdf
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A Transparency International (TI) Magyarország 

kiemelten fontosnak tartja a közpénzek elköltésének 

átláthatóságát, ezért 2013-ban a Nyílt Társadalom 

Intézet (Open Society Foundations Think Tank Fund) 

támogatásával nagyszabású projektet indított  

a hazánkban mûködô állami tulajdonú vállalatok 

transzparens mûködésének elôsegítésére.

Az állami tulajdonú vállalatok a magyar nemzeti 

vagyon jelentôs részét adják. A mûködésükre, 

gazdálkodásukra, szervezetükre és személyzetükre 

vonatkozó, jogszabályok által elôírt, nyilvánosságra 

hozandó adatokat azonban nem vagy nem teljes 

körûen, illetve nem felhasználóbarát formátumban 

teszik közzé. Nem felelnek meg tehát a kötelezô 

közzétételnek sem, és nincs monitoring rendszer  

a hiányosságok kiszûrésére. Így felmerül annak 

a gyanúja, hogy a közpénzt nem mindig átláthatóan, 

a közérdek szempontjából optimálisan költik el.  

Ha ez a helyzet fennáll, az megkárosítja az államot, 

végsô soron az adófizetôket, továbbá olyan üzleti 

gyakorlat kialakulásához vezet, amely szembemegy  

a nemzetközi szervezetek ajánlásaival.

A TI Magyarország elkötelezett az állam foglyul 

ejtéséhez vezetô események feltérképezése mellett, 

célja a „state capture” megtörése. Ez a projekt ezt a 

folyamatot úgy segítheti, hogy az állami vállalatoknál 

elômozdítja az átláthatóságot és az integritás alapú 

üzletvitel iránti elkötelezettséget, így közvetve 

csökkenhetnek a korrupciós kockázatok és a visszaélés 

lehetôségei.

A fenti cél elérése érdekében, a 2013-ban indított 

projekt keretében – a Korrupciókutató Központ 

Budapest és a Budapest Szakpolitikai Elemzô Intézet 

közremûködésével – kutatást végeztünk, amelynek 

eredményei azt igazolják, hogy a magyar állami 

vállalatok az átláthatóság szempontjából nagyon 

polarizáltak: vannak transzparensen mûködôk, 

ám van sok olyan, amelyik szinte teljesen elrejti  

az információkat, vagyis a minimális törvényi 

követelményeknek sem felel meg.

A cégek általános átláthatósága mellett vizsgáltuk  

a vállalatirányítás integritását, illetve az azt segítô 

szervezeti megoldások alkalmazását és 

alkalmazhatóságát. Ezeket az információkat a cégek 

honlapjáról értük el. Ezen kívül 7 állami vállalat 

vezetôjével készült strukturált interjú, amelyben  

az átláthatóságnak mint értéknek az érvényesülésérôl, 

az integritást elôsegítô szervezeti és szabályozási 

megoldásokról, ezek mûködésérôl, illetve hiányáról 

érdeklôdtünk.

A magyar állami vállalatok többségének vezetôje 

egyáltalán nem volt hajlandó megosztani  

a véleményét a transzparenciával, a vállalati 

integritással és az anti-korrupciós lépésekkel 

összefüggô kérdésekben. A témával kapcsolatban 

számos megkérdezettnél rendkívül erôs félelem és 

ellenérzés mutatkozott.

A honlapok információgazdagsága és a törvény-

tisztelet vagy törvényszegés jelensége szektorfüggô: 

például a pénzügyi és a szállítmányozási ágazatba 

tartozó cégek átláthatóbbak, mint a mezôgazdasági 

és a közszolgáltató vállalatok. Az is kiderült, hogy  

a transzparencia és az annak érdekében tett erô-

feszítések mértéke nagyrészt az elsô számú vezetô 

gondolkodásától függ.

A kutatás alapján megállapítható volt, hogy nincs 

egységes gyakorlat a közérdekû adatok nyilvánosságra 

hozatala terén. A vállalatok különbözô módon 

ELÔZMÉNYEK

1.
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értelmezik a törvény által elôírt közzétételi 

kötelezettséget is (például akad, amelyiknél úgy vélik, 

hogy nem látnak el közfeladatot, ezért a közzétételi 

elôírás nem vonatkozik rájuk). A versenyszférában 

mûködô, de állami tulajdonban levô szereplôk 

körében jelenleg versenyhátrányt okozhat bizonyos, a 

törvény által elôírt információk közlése (például vezetôk 

fizetése, prémiuma). Ez önmagában erôsíti a vezetôk 

idegenkedését a transzparenciával szemben  

olyan területen is, ahol ez nem lenne indokolt. Gyakran 

elôfordul, hogy az üzleti titok fogalmára hivatkoznak  

a közzététel megtagadása érdekében.

Számos vállalatnál okoz problémát, hogy a rendszeres, 

nagyszámú adatközlés (a közadatbázis elkészítése 

és fenntartása) jelentôs erôforrásokat köt le, a kisebb 

cégeknél pedig akár a mûködés hatékonyságát is 

csökkentheti.

Az állami tulajdonú vállalatok vezetôinek körében  

csak kevés esetben fedezhetô fel a transzparencia  

és az integritás alapelvének, értékének felismerése és 

belsôvé tétele, valamint az e tekintetben rendszerszintû 

gondolkodás. Ahol fel is ismerik, hogy a transzparens 

mûködés betartása és betartatása hatékonyabb 

vállalathoz vezet, ott sem minden esetben tükrözôdik 

ez a közzétételre vonatkozó kötelezô elôírások 

teljesítésében. Nem áll rendelkezésre elfogadott, széles 

körben elterjedt közzétételi ajánlás, amely ezt a 

fejlettebb, integritás alapú vállalatirányítást segítené.

Ahol megfelelnek a törvényi elôírásoknak, a kötelezôen 

közzéteendô adatok ott is csak nagy nehézségek árán 

(többszörös útvonalon keresztül, PDF-fájlok formájában 

letölthetôen), komoly idôráfordítással ismerhetôk  

meg a vállalatok honlapjáról. Ráadásul számos olyan 

kiemelten fontos információ van (például 

közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok, pénzügyi 

beszámolók), amelyek kötelezô közzétételére nem  

a cég weboldalát, hanem más – az átlag 

állampolgár számára nem közismert – adatbázisokat 

jelölnek meg. Mindez szinte lehetetlenné teszi  

az állampolgárok általi valódi elszámoltathatóságot.

A közérdekû adatok közzétételének, a jogszabályban 

foglaltak betartásának ellenôrzéséhez nem áll 

rendelkezésre hatékony monitoring, illetve ellenôrzô 

rendszer.
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A 2013-as kutatást követôen a TI megfogalmazta 

ajánlásait az állami vállalatok, jogalkotók és felügyeleti 

szervek számára.

A TI álláspontja szerint a jogszabályi megfelelést 

minimum követelményként kellene teljesíteniük  

a cégeknek. A mûködéssel, vállalatirányítással és 

etikus üzleti magatartással kapcsolatos releváns 

információkat egységes, átlátható, könnyen kereshetô 

formában kellene nyilvánosságra hozni a vállalati 

honlapokon. Az átláthatósági követelményeknek való 

megfelelést az ellenôrzô és felügyelô hatóságoknak 

nyomon kell követniük, a hiányosságokat pedig 

szankcionálni kell.

A TI által megfogalmazott ajánlások az alábbiak 

voltak:

• Az átláthatóság és az integritás hiányából fakadó 

problémák felismerése és elfogadása  

a legfontosabb; ehhez oktatásra, szemléletváltásra 

van szükség.

• Politikai akarat szükséges a transzparencia minél 

szélesebb körû elterjesztéséhez.

• Aktív felsô vezetôi elkötelezôdés kell a szemlélet-

váltás megvalósításához, a transzparencia  

értékként történô elfogadtatásához.

• A vállalatoknak az OECD ajánlásainak megfelelô 

közzétételi gyakorlatot kell folytatniuk.

• Egyéb, az átláthatóságot és integritást segítô 

információk közlése szükséges: például etikai kódex, 

üzleti terv, az Európai Unió támogatásával 

megvalósuló fejlesztések szerzôdései, beszerzési 

szerzôdések aggregált, táblázatos formában 

történô megjelenítése, beszerzési szabályzat, CSR, 

anti-korrupciós intézkedések megjelenítése.

• A honlapon egységes, könnyen kereshetô 

formában kell megjeleníteni az információt.

• A törvényi elôírásoknak való megfelelést nyomon 

kell követni, a hiányosságokat pedig szankcionálni 

kell.

• A cél az állami vállalatok valódi piaci szereplôként 

való elfogadtatása.

• Az átláthatóság javítása érdekében ajánljuk, hogy 

a vizsgált cégek két év alatt érjenek el minimum 20 

százalékos javulást az adott index eredményében.

Mit tett a TI, és mi volt a munkamódszere? A fenti célok 

elérése érdekében a TI Magyarország 

• célzott, többszereplôs munkacsoport-

megbeszéléseken alakítja ki és pontosítja 

álláspontját, valamint keresi a legjobb 

megoldásokat közösen a vállalatokkal, illetve  

a tulajdonos képviselôivel;

• eszközöket dolgoz ki annak érdekében, hogy 

a tulajdonosok és az állami vállalatok vezetôi:  

1. felismerjék a transzparencia és az integritás 

értékteremtô erejét, 2. megvalósítsák a szükséges 

változtatásokat, 3. önellenôrzô mechanizmusokat 

mûködtethessenek;

• jogszabályi változtatást kezdeményez azokon a  

területeken, ahol az érintettekkel vagy akár csak  

az érintettek egy csoportjával konszenzus született;

• számon kéri a törvényi minimumot (vagyis a 

Törvénytisztelet Index elemeit), illetve az elfogadott 

ajánlott közzétételi listán szereplô információkat éves 

rangsor felállításával;

• a nyilvánosság erejét használja, hogy a még 

fel nem tárt problémák felszínre kerüljenek, és  

a megoldások minél gyorsabban és szélesebb 

körben célhoz érjenek.

A TI ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT AJÁNLÁSOK

2.
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3.1. A magyar állami tulajdonú vállalatok 
képviselôivel folytatott munkacsoportülések 
eredménye

A változás eléréséhez, amelynek célja, hogy a köz-

pénzek elköltésének átláthatósága és ellen-

ôrizhetôsége javuljon, valamint az adatok megfelelô 

mennyiségben és minôségben álljanak rendelkezésre 

az állampolgárok széles köre számára, a TI 

Magyarország célzott, többszereplôs munkacsoport-

megbeszéléseket szervezett, hogy megtalálja  

a legjobb megoldásokat – közösen a vállalatokkal, a 

jogszabályalkotókkal, illetve a tulajdonos képviselôivel. 

Két ülésre került sor 2014-ben, júniusban és 

szeptemberben. Az elsô kiscsoportos megbeszélés volt 

10 vállalat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóság képviselôivel. A másodikra  

a kutatásban szereplô valamennyi cég meghívást 

kapott, s 25-nek a képviselôje, valamint a 

Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium  

és a Honvédelmi Minisztérium képviselôi fogadták el  

a meghívást. Mindkét munkacsoportülésen három fô 

területen végrehajtandó változások mikéntjére kerestük 

a választ.

3.1.1. Felülvizsgálat, egyértelmûsítés, racionalizálás

A jelenlegi jogszabályi környezet felülvizsgálata, 
egyértelmûsítô módosítások bevezetésének 
kezdeményezése, a kötelezô közzététel 
racionalizálása.

A megbeszélések során kiderült, hogy számos állami 

vállalat azért nem tesz eleget a közadatok 

közzétételére vonatkozó kötelezettségének, mert 

vitatja, hogy az információszabadságról és az 

információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. 

törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek minôsülne.

A résztvevôk visszajelzései alapján a jogszabályok nem 

megfelelôek, nem fedik le egyértelmûen, mire 

vonatkozik a közzétételi kötelezettség, és a változások 

követése nehézkes. Ugyancsak igény mutatkozott 

olyan oktatásra, amely világossá teszi, mit és milyen 

formában kell közzétenni.

A vállalatok visszajelzései alapján tehát szükség van  

a kötelezôen elôírt nyilvános adatok körének 

racionalizálására és egységesítésére. E kör 

meghatározása során a TI javasolta egy általa 

kidolgozott egységes lista figyelembevételét 

(a Törvénytisztelet Index elemeit), amely valamennyi 

olyan információra rákérdez, amelynek közzététele 

minden állami vállalatra nézve elvárható és releváns.

A kormánynak rendelkezni kell a kötelezôen 

közzéteendô közadatok tényleges közzétételének 

rendszeres, bejelentés nélkül történô ellenôrzésérôl is.

A tapasztalatokra figyelemmel ezért azt javasoltuk:  

a kormány irányozza elô az információszabadságról  

és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi 

CXII. törvény megfelelô módosítását annak 

érdekében, hogy a közérdekû adatok megismerésére 

és közzétételére vonatkozó rendelkezések 

vitathatatlanul és egyértelmûen vonatkozzanak  

a köztulajdonban álló, illetve nemzeti vagyonból 

gazdálkodó gazdasági társaságokra is.

MIT ÉRTÜNK EL KÖZÖSEN  
A KÉT KUTATÁS KÖZÖTT ELTELT IDÔSZAKBAN?

3.
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3.1.2. Eszközismertetés, jó gyakorlatok bemutatása

Szükséges a modern vállalatirányítás eszközeinek 
megismertetése, jó gyakorlatok bemutatása, 
amire a vállalatok részérôl nagy érdeklôdés 
mutatkozott.

Ennek érdekében a munkacsoportüléseken számos jó 

gyakorlatot bemutattunk. Például több vállalatnál jelen 

vannak a modern vállalatirányítás eszközei, mint  

az önálló compliance osztály (kiterjesztett profillal: 

összeférhetetlenségi kérdések, pénzmosás mellett 

etikai irányelvek, közzétételi politika), etikai forródrót, 

etikai kódex, etikai bizottság, e-learning tananyag 

(vizsgával), anonim bejelentôvonal, az intézkedések 

csoportszintû megjelenése, angol nyelvû közzététel 

(éves beszámolók, CSR politika). Vannak olyan cégek, 

ahol az adatvédelem, adatbiztonság kap nagy 

hangsúlyt, ezen a téren történtek az utóbbi idôben 

változások. 

Az önellenôrzés elôsegítésére a TI egy ajánlott, 
kiegészítô közzétételi listát alkotott meg, amely 

megkönnyíti az állami vállalatok átláthatóságának  

és integritásának növelését. Ennek oka, hogy  

a kötelezôen nyilvánosságra hozandó adatok körét 

célszerû kiegészíteni olyan információkkal, amelyek 

összhangban állnak az OECD Állami vállalatokra 

vonatkozó vállalatirányítási irányelveinek (Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises3) közzétételi 

ajánlásaival, illetve egyéb módon segítik az 

átláthatóságot és az integritás alapú vállalatirányítás 

elterjesztését.

3.1.3. Ésszerûsítés, mintahonlap

A közzététel formai elvárásainak ésszerûsítése, 
mintahonlap bemutatása a vállalatok számára. 

A törvényi megfelelés mellett a cél az, hogy  

az állampolgárok is megtalálják a legfontosabb 

információkat a honlapon, ezért az ajánlott közzétételi 

lista tartalmaz ajánlásokat az adatközlés könnyebb 

kereshetôségével kapcsolatban is.

3.2. Önellenôrzést segítô eszközök  
kidolgo zása

A TI eszközöket alakít ki annak érdekében, hogy  

a tulajdonosok és az állami vállalatok vezetôi 

felismerjék a transzparencia és az integritás 

értékteremtô erejét, megvalósítsák a szükséges 

változtatásokat, és önellenôrzô mechanizmusokat 

mûködtethessenek az átláthatóság elôsegítésére.

Ennek megfelelôen a TI kidolgozott egy e-learning 

tananyagot4, amelynek elsôdleges célja segíteni 

az állami vállalatoknak abban, hogy eleget tegyenek 

közzétételi kötelezettségeiknek, s megértsék, milyen 

problémákat okozhat az átláthatóság és az integritás 

hiánya.

„Sok minden kiderül egy cég beszámolójából. Tehát  

a megfelelô, de nem átlátható is lehet szabályos.  

Fontos lenne, ha tényleg kiderülne a beszámolóból  

és a kiegészítô mellékletekbôl, hogy mire költi  

a pénzét a cég, a törvény szellemisége szerint.”

3 Corporate Governance of State-Owned Enterprises. A survey of OECD countries. OECD Publishing, 2005. (http://books.google.hu/boo
ks?id=TzQtVdcbWnwC&lpg=PA212&ots=6V2O4gjzTn&dq=oecd%20state%20owned%20enterprises%20public%20disclosure%20tools
&pg=PA212#v=onepage&q&f=false)

4 http://vallalatiatlathatosag.hu/
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Ez az általános tartalmú honlap, amely egyébként 

valamennyi vállalat számára kínál hasznos, 

megfontolandó információkat, a következô fôbb 

oldalakat tartalmazza: magát a tananyagot;  

az egységes, kötelezô közzétételi listát (TTI);  

az ajánlott, kiegészítô közzétételi listát (ALI); valamint 

egy mintahonlapot. A tananyag elvégzése nem 

regisztrációhoz kötött, de van lehetôség arra is, hogy  

a tanulók profilt hozzanak létre. A tananyag elsajátítása 

után tesztkérdések segítenek az ellenôrzésben.

A tananyag folyamatosan bôvíthetô, és alapvetôen  

az alábbi kérdésekre ad választ:

• Miért fontos az átláthatóság, és milyen szerepük van 

a növelésében a vállalati megfelelési 

rendszereknek?

• Miért fontos bizonyos információk közzététele, és 

milyen az állami vállalatok közzétételi politikáját 

szabályozó jogi környezet Magyarországon?

• Melyek a legújabb nemzetközi trendek a közzétételi 

politikát illetôen, és melyek a fôbb nemzetközi 

ajánlások?

• Mely információkat érdemes közzétenni 

a törvényben elôírt minimumon túl, és miért  

(a megértést segítô konkrét példák bemutatásával)?

• Miként érdemes közzétenni az adatokat, hogy azok 

az átlagos felhasználó számára könnyen elérhetôek 

legyenek?
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A kutatás második fázisának lényegi része a magyar 

állami tulajdonú vállalatok5 honlapvizsgálata, 

amelynek során a céges oldalakon lévô információkat 

térképeztük fel két szempont szerint:

• Törvénytisztelet Index (TTI): a jogszabályok által elôírt 

közlések teljesülése.6

• Ajánlott, kiegészítô közzétételi lista indexe (ALI): olyan 

információk, amelyek elôsegítik az átláthatóságot 

és az integritás alapú vállalatirányítás elterjesztését.

A fenti két index súlyozott átlagából képeztünk egy 

összesített indexet.

A nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény  

2. mellékletébôl7 kiválasztottuk a részben vagy 

egészben állami tulajdonban levô vállalatokat  

(az állami részesedés legalacsonyabb mértéke:  

25 százalék + 1 szavazat).

A szereplôket mindhárom indexnél a kapott értékek 

alapján rangsoroltuk, a könnyebb értelmezhetôség 

érdekében rendre négy csoportba sorolva  

a vállalatokat: 

1. csoport: a legrosszabb, leggyengébb teljesítményt 

mutató vállalatok, amelyeknél az 

indexértékek összege maximum 25,0 pont 

(azaz a maximális 100 pontra vetítve  

25 százalék).

2. csoport:  gyengén teljesítô cégek, 25,1 és 50,0 

pont közötti összértékkel.

3. csoport:  közepesre „vizsgázó” szereplôk, 

az 50,1–75,0 pontos tartományból.

4. csoport:  a legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok, 

75,0 pontot meghaladó indexértékekkel.

4.1. Alkalmazott indexek, vállalati rangsorok

A honlapvizsgálat során jelen felmérésben háromféle 

indexet képeztünk.

4.1.1. Törvénytisztelet Index (TTI)

A Törvénytisztelet Index (TTI) azt mutatja, hogy az adott 

cég a honlapján szereplô információk és adatok 

alapján mennyiben felel meg az állami vállalatokra 

nézve kötelezô törvényi elôírásoknak, tehát az 

információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek (1. melléklet: Általános közzétételi lista), 

 a közbeszerzésekrôl szóló 2011. évi CVIII. törvény  

31. paragrafusának (a Közbeszerzési Hatóság által 

mûködtetett Közbeszerzési Adatbázisban vagy a saját 

honlapon közzéteendô információk listája), valamint  

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb mûködésérôl szóló 2009. évi CXXII. 

törvénynek.

Az indexbe csak olyan változók kerültek be, melyek 

egyértelmûen minden vállalatnál értelmezhetôek. 

MAGYAR ÁLLAMI TULAJDONÚ VÁLLALATOK 
HONLAPJAINAK VIZSGÁLATA

5 Az állami tulajdonú cégek közül a honlapvizsgálat során csak az anyavállalatokat vettük figyelembe.
6 A 66 magyar állami vállalat honlapjának tartalmát 4 mutató értékei szerint vizsgáltuk 2013-ban, hogy többféle megközelítéssel, 

pontosabban tudjuk mérni az elemzett cégek jellemzôit. A négy, különbözô index által felállított rangsorok nagymértékben átfedték 
egymást, közöttük a közepesnél erôsebb korreláció volt kimutatható, ezért úgy határoztunk, hogy a 2013-as kutatás során alkalmazott 
indexek közül egyetlen index, a TTI továbbvitele elegendô lesz a kutatás második, jelenlegi fázisában.

7 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû nemzeti vagyon köre; ezen belül I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentôségû nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés.

4.
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Azok tehát nem, amelyeknél nem lehet eldönteni, 

hogy az adat azért hiányzik a honlapról, mert  

a vállalatnál nem releváns, vagy létezik, de nem tettek 

fel róla információt. (Például nem tudhatjuk, hogy egy 

vállalat azért nem tesz közzé egyedi közzétételi listát, 

mert nincs ilyenje, vagy azért, mert nem tartják 

fontosnak a publikálását.) Továbbá az index csak olyan 

változókat tartalmaz, amelyek kétféle (0 vagy 1) értéket 

vesznek fel. Azok a változók, amelyeken belül több 

alpont is van, 1-es súllyal kerültek bele az indexbe.  

A TTI-t a munkacsoportülések eredményeinek 

felhasználásával pontosítottuk annak érdekében, hogy 

tartalmilag maradéktalanul összehasonlítható legyen 

a 2013-ban alkalmazott mutatóval.

Mindezek alapján a TTI tartalmát a következô elemek 

adják:

• A vállalat hivatalos neve, székhelye, postai címe, 

telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja.

• Szervezeti felépítés az egyes egységek 

megjelölésével (szervezeti ábra).

• Elsô számú vezetôre vonatkozó információk (név, 

beosztás).

• Vezetônek közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénz-

beli juttatások mértéke (fizetés, jutalom, prémium).

• Szervezeti egységek vezetôire (vezetô 

tisztségviselôkre és vezetô állású munkavállalókra) 

vonatkozó információk (név, beosztás, felelôsségi 

kör), közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások (fizetés, jutalom, prémium – legalább 

sávosan feltüntetve).

• Információ a felügyelôbizottsági tagokról (név, 

megbízási díj, tiszteletdíj mértéke, megbízási díjon 

felüli egyéb járandóságok mértéke).

• A vállalatra vonatkozó – feladatát, hatáskörét és 

alap tevékenységét meghatározó – alapvetô 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 

fel tüntetése (legalább a megfelelô nyilvánosan 

hozzá férhetô jogszabályokra mutató link 

formájában).

• A szervezeti és mûködési szabályzat (SZMSZ) teljes 

szövege (vagy ennek legalább a vállalatirányítást,  

a tevékenységet, a mûködést leíró részletes 

kivonata).

• A közérdekû adatok megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje.

• A vállalat kezelésében lévô közérdekû adatok 

felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános 

szerzôdési feltételek (ÁSZF).

• Éves költségvetés, a számviteli törvény szerinti 

beszámoló (vagy legalább link más hatályos 

közérdekû adatbázisban foglalt információhoz).

• A foglalkoztatottak létszámára és személyi 

juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

• Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, 

az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történô 

gazdálkodással összefüggô, ötmillió forintot elérô 

vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 

vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint 

koncesszióba adásra vonatkozó szerzôdések 

megnevezése (típusa), tárgya, a szerzôdést kötô 

felek neve, a szerzôdés értéke, határozott idôre 

kötött szerzôdés esetén annak idôtartama.

• Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzôdések 

(vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal 

adatbázisára).

• Éves közbeszerzési terv (vagy legalább link a 

kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).

• Éves statisztikai összegzés a közbeszerzésekrôl (vagy 

legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).
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 1. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelô Zrt. 100,00 ++++

 1. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 100,00 ++

 3. Diákhitel Központ Zrt. 94,12 ++

 3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. 94,12 ++

 3. Szerencsejáték Zrt. 94,12 ++

 3. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 94,12 ++

 3. Államadósság Kezelô Központ Zrt. 94,12 ++

 3. Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 94,12 +

 9. Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. 91,76 ++

10. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 91,18 +++

10. Magyar Export-Import Bank Zrt. 91,18 +++

12. Magyar Posta Zrt. 90,00 +++

13. Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. 89,80 ++

14. Magyar Államvasutak Zrt. 88,24 +

15. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 87,06 ++

16. Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. 85,59 ++

17. Országos Hulladékgazdasági Ügynökség Nonprofit Kft. 84,31 ++

18. Országos Fordító és Fordításhitelesítô Iroda 82,35 +++

18. Dunamenti Regionális Vízmû Zrt. 82,35 +++

18. Magyar Turizmus Zrt. 82,35 -

21. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 81,37 -

22. Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. 79,22 +

23. Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 76,96 ++++

24. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 76,47 +++

25. Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. 75,00 +++

26. Kisvállalkozás-fejlesztô Pénzügyi Zrt. 70,20 ++++

27. HM Currus Zrt. 66,18 +++

28. Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.  63,24 +++

28. HM Arzenál Zrt. 63,24 +++

30. Észak-dunántúli Regionális Vízmû Zrt. 61,76 ++++

31. Mecsekerdô Zrt. 59,41 +++

32. HM Armcom Zrt. 59,12 ++++

33. TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. 58,82 +++

34. Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. 58,14 ++

35. Magyar Villamos Mûvek Zrt. 55,88 ++

36. Tiszavíz Vízerômû Energetikai Kft. 54,41 ++

Hely Vállalat
  TTI  Változás

  (pont) 2013 óta

4.1.2. Vállalati rangsor a Törvénytisztelet Index (TTI) alapján, 2015
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Jelmagyarázat: ++++ 200% feletti javulás
 +++ 50 és 200% közötti javulás
 ++ 10 és 50% közötti javulás
 + 0-tól 10%-ig terjedô javulás
 - 0-tól 50%-ig terjedô romlás
 - - 50% feletti romlás

37. Északerdô Erdôgazdasági Zrt. 53,73 +

38. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegôrzô Nonprofit Kft. 52,94 ++

38. Ipoly Erdô Zrt. 52,94 ++

40. HM Budapesti Erdôgazdaság Zrt. 51,96 ++

41. Pilisi Parkerdô Zrt. 50,00 ++

41. Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Zrt. 50,00 ++

41. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 50,00 ++

41. Zalaerdô Erdészeti Zrt. 50,00 ++

45. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 47,55 +

46. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 45,88 +++

47. VADEX Mezôföldi Erdô- és Vadgazdálkodási Zrt. 44,12 -

48. Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt. 43,14 ++

49. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 41,67 -

50. Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt. 41,47 -

51. Kisalföldi Erdôgazdasági Zrt. 40,59 +

52. HM VERGA Veszprémi Erdôgazdaság Zrt. 40,20 -

53. Szombathelyi Erdészeti Zrt. 40,00 ++

53. TAEG Tanulmányi Erdôgazdaság Zrt. 40,00 ++

55. Nyírerdô Nyírségi Erdészeti Zrt. 38,53 +

56. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. 35,29 ++

57. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. 33,82 ++

58. Egererdô Erdészeti Zrt. 31,37 -

59. Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. 29,90 -

60. Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt. 28,73 -

61. HM Kaszó Erdôgazdaság Zrt. 20,59 -

62. Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 19,61 ++

62. Magyar Lóversenyfogadást Szervezô Kft. 19,61 - -

64. Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. 15,69 ++

65. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 14,71 -

66. Mezôhegyesi Állami Ménes Lótenyésztô- és Értékesítô Kft. 13,73 - -

Hely Vállalat
  TTI  Változás

  (pont) 2013 óta

Forrás: TI
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Két vállalat is elérte a maximális pontszámot a TTI-ben, 

a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a HM Elektronikai, 

Logisztikai és Vagyonkezelô (HMEI) Zrt. Összesen  

24 cég jutott a 75 pont feletti tartományba, ebbôl  

11 indexértéke a 90-et is meghaladta. Az átlagos 

javulás ellenére 26 vállalatnak nem sikerült túllépnie az 

50 pontot, és még mindig van 6 cég, amelyik a 0 és 

25 pont közötti sávba esik. A legmagasabb pontszám 

100, a legalacsonyabb 13,7 volt a százas skálán.

A vizsgált vállalati kör jelentôs fejlôdést ért el a 

kötelezôen elôírt információk közzététele terén, 

átlagosan 61 pontot kaptak, szemben a 2013. évi 

felmérés 46 pontjával, azaz több mint 30 százalékos 

növekedést produkálva. A legjelentôsebb javulást  

a Regionális Fejlesztési Holding Zrt., a Kisvállalkozás-

fejlesztô Pénzügyi Zrt., a HM Armcom Zrt., a HM 

Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelô Zrt., valamint 

az Észak-dunántúli Regionális Vízmû Zrt. érte el.  

A 66-ból összesen 46 cégnek határozottan emelkedett 

a pontszáma; 7 vállalat teljesítménye nem mutatott 

érdemleges elôrelépést, 13 cégé pedig kifejezetten 

romlott a legutóbbi adatfelvétel óta. Különösen  

a Mezôhegyesi Állami Ménes Lótenyésztô- és Értékesítô 

Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervezô Kft. 

eredménye gyengült a 2013-as kutatáshoz képest.

Az elsô kutatást követôen, az átláthatóság növelése 

érdekében, azt ajánlottuk, hogy a vizsgált cégek két 

év alatt érjenek el legalább 20 százalékos javulást a TTI 

eredményében. Az 1. ábra az ismertetett módon négy 

csoportra osztott állami vállalatok százalékos meg-

oszlását mutatja a 2013-as adatfelvétel során mért, az 

elvárt 20 százalékos javulás melletti, illetve a 2015-ös 

kutatás során megállapított aktuális TTI-értékek szerint.

Jól látszik, hogy a korábbi adatfelvételkor a vállalatok 

többsége a gyengén teljesítô, 25,1 és 50,0 pont közötti 

tartományba esett, míg a várttal szemben jelenleg  

a felsô, 75,1 és 100 pont közötti csoport aránya a 

legnagyobb, 36,4 százalékkal. A gyengén és 

legrosszabbul teljesítôk tábora csökkent 2013 óta, míg 

a csupán közepes eredményt elérôké a vártnál 

kevésbé bôvült. Így az eredetileg elôirányzott célt,  

a minimum 20 százalékos javulást a cégek nemcsak 

teljesítették, hanem meg is haladták.

A vállalatok  megoszlása a TTI 2013-as, 2015-re tervezett és 2015-ös tényleges értékei szerint (százalék)*

1. ábra:

Forrás: TI* A vizsgálat 66 állami cégre terjedt ki
TTI értéke (pont)

A Törvénytisztelet Indexben bekövetkezett pozitív 

változás elismerése mellett hangsúlyozni kell, hogy  

a törvényi elôírások betartásának minden érintett 

vállalat számára kötelezônek kellene lennie, tehát 

valamennyinek 100 pontot kellene elérnie. A 61 pontos 

átlagteljesítmény így nem nevezhetô kielégítônek.

n A 2013-as tényleges 
helyzet alapján

n A 2015-ös elvárás 
teljesülése esetén

n A 2015-ös tényleges 
helyzet alapján

1. csoport  
(0,0–25,0)

2. csoport  
(25,1–50,0)

3. csoport  
(50,1–75,0)

4. csoport  
(75,1–100,0)

53,0

33,3
30,3

15,2

24,2

36,4

16,7

28,8
24,2

13,6
9,1

15,2
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Forrás: TI

Vállalat neve

Vállalat székhelye

Vállalat postai címe

Vállalat telefonszáma

Vállalat honlapja

Vezetô neve

Vezetô beosztása

Felügyelôbizottságra vonatkozó információ

Vállalat e-mail címe

Szervezeti egységek vezetôinek beosztása

Szervezeti egységek vezetôinek neve

Vezetô fizetése
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A 2. ábra mutatja, hogy az egyes honlapelemek 

milyen elterjedtséggel szerepeltek a vállalatok 

weboldalán. A cég szervezeti alapadatai  

(cím, név, elérhetôség, vezetôk) többnyire majdnem 

hiánytalanul megtalálhatóak a honlapokon,  

továbbá számos gazdasági jellegû adat, mint  

a vezetôk és a felügyelôbizottsági tagok fizetése, 

javadalmazása, illetve az 5 millió forintot meghaladó 

szerzôdésekre vonatkozó bizonyos adatok szintén 

viszonylag nagy arányban kereshetôek. A legkevésbé 

a közbeszerzésekkel, a mûködéssel és a közérdekû 

adatok kezelésével kapcsolatos részletes információkat 

töltik fel a vállalatok a honlapra, vélhetôen azért, mert 

ezek vagy nagy terjedelmûek, vagy amennyiben ezen 

információkat más közérdekû adatbázis is tartalmazza, 

nem gondolják, hogy a honlapon történô 

megjelenítés is szükséges lehet. 

A vállalatok láthatóan nem tudták értelmezni a törvény 

által elôírt közérdekû adatok felhasználására vonatkozó 

általános szerzôdési feltételek fogalmát, ezért 

amennyiben ezzel kapcsolatban nyilatkoztak is, 

csupán egy többé-kevésbé részletezett eljárásrendet 

hoztak nyilvánosságra. Egyetlen cég mutatott be ilyen 

ÁSZF-et, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., 

amelynek a vonatkozó dokumentuma mintaként 

szolgálhat. 

A közbeszerzéssel kapcsolatos információk a vállalatok 

kevesebb mint felének a honlapján találhatóak meg. 

Négy szereplônél (Szerencsejáték Zrt., Regionális 

Fejlesztési Holding Zrt., Garantiqa Hitelgarancia Zrt., 

Kisvállalkozás-fejlesztô Pénzügyi Zrt.) úgy vélik – és a 

vonatkozó pontoknál meg is jelenítik a honlapon –, 

hogy nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya 

alá. Tekintettel azonban arra, hogy a jelenlegi 

jogszabályi rendelkezések nem egyértelmûek  

e tekintetben, javasolt lenne ezen álláspont 

részletesebb indoklása, vagy kedvezôbb esetben  

a beszerzésekkel kapcsolatos információk proaktív 

megosztása. Az egyszerûsítés érdekében a TTI 

megengedi a közbeszerzésekkel kapcsolatos 

információk közzétételét úgy, hogy a honlapra történô 

feltöltés kiváltható a kozbeszerzes.hu oldal megfelelô 

adatbázisára mutató linkkel. Ezzel a lehetôséggel 

három vállalat élt (HM Elektronikai, Logisztikai és 

Vagyonkezelô Zrt., Magyar Exporthitel Biztosító Zrt., 

Magyar Export-Import Bank Zrt.). Ám a szóban forgó 

oldal jelenleg csupán olyan módon kereshetô, hogy  

a közérdekû adat iránt érdeklôdônek a fôoldalról, több 

lépésben kell felkutatnia a keresett dokumentumot.  

Az adatbázis használatának körülményessége miatt 

tehát továbbra is javasoljuk, hogy a vállalatok a 

honlapjukra is töltsék fel a közbeszerzési információkat.

A cégek alig több mint egyharmada tünteti fel csupán 

a honlapján a rá vonatkozó jogszabályok szövegét 

vagy legalább a jogszabályokra, illetve jogszabály-

helyekre mutató linket; további egyhatoduknál csak 

felsorolásszerûen adják meg a jogszabályokat,  

a tartalmuk vagy link hozzáadása nélkül. Fontos lenne 

pedig pontosan látni, hogy az adott cégre milyen 

regulák vonatkoznak, különösen azért, mert az állami 

vállalatok mûködését illetôen jelenleg nincs egységes 

jogszabály.

Éves beszámoló a cégek több mint felénél 

megtalálható a honlapon, bár néhány esetben csak 

az Elektronikus Beszámoló Portál keresôoldalára mutató 

link formájában érhetô el. Ennek a címe azonban 

nem rég a minisztérium névváltása miatt módosult,  

így a korábbi link a keresôoldal helyett a nyitóoldalra 

irányít. Az e-beszámoló weboldalon a keresés  

a számos robotkiszûrô azonosító miatt meglehetôsen 
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nehézkes, ezért a közérdekû adatok 

megismerhetôségét segítené, ha a vállalatok a 

weblapjukra is feltöltenék a jelentéseket.

Az államháztartás pénzeszközeinek a felhasználásával, 

az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történô 

gazdálkodással összefüggô, ötmillió forintot elérô vagy 

azt meghaladó szerzôdések tárgyát, értékét  

és a szerzôdô feleket a vállalatok háromnegyedének  

a honlapján megadják, a szerzôdések típusát és 

idôtartamát azonban már ritkábban. Utóbbi esetében 

nagyon változó, hogy ez alatt a határozott idejû 

szerzôdésre vonatkozó idôintervallumot, a 

szerzôdéskötés dátumát, a teljesítési határidôt, esetleg 

a napok számát értik-e, ezért egyértelmûsíteni kell az 

idôtartam fogalmát.

A vezetôk fizetésénél jóval ritkábban található meg a 

cégek honlapján ugyanezen személyek prémiumának 

a mértéke. Sok esetben nem egyértelmû, az illetô 

részesülhet-e jutalomban, vagy jelzik ugyan  

a közzétételben, hogy kaphat prémiumot, de nem 

adják meg a fizetéshez viszonyított százalékát. Arra is 

van példa, hogy csak összesített adat lelhetô fel  

a szervezeti egységek vezetôinek, illetve  

a felügyelôbizottsági tagoknak a fizetésérôl.  

A vállalatok hatodánál nem derül ki egyértelmûen, 

hogy a felügyelôbizottság tagjai részesülnek-e 

valamilyen díjazásban. Amennyiben nem, akkor ezt 

célszerû lenne explicit módon jelezni a megfelelô 

helyen, például „0”, vagy „nem”, vagy „nincs” jelzéssel, 

esetleg szövegszerûen.

Az egyes szektorok átlagos TTI-értéke (pont)

3. ábra:
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Ha az iparágak szerinti teljesítményt vizsgáljuk, akkor 

megállapítható, hogy egyes szektorok vállalatai 

jellemzôen inkább betartják a vonatkozó 

jogszabályokat, szakmai ajánlásokat, modern 

vállalatirányítási elveket, míg más ágazatok képviselôi 

kevésbé. Szektoronként különbözô jellemzôkkel bírnak  

a cégek, ami további tényezôktôl függ. Ilyenek 

például az elsô számú vezetô hozzáállása, a 

tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek intézkedései, 

illetve az ágazat többi vállalatánál kialakult gyakorlat. 

Amint az az egyes szektorok átlagos TTI-értékét 

szemléltetô 3. ábrából kiderül, a pénzügyi szektor 

vállalatai igen erôteljes, átlagosan több mint  

80 százalékos javulást mutattak a 2013-as vizsgálat 

óta, aminek köszönhetôen valamennyien 70 pont 

feletti eredményt értek el. A törvénytiszteletre való 

igyekezetük megmutatkozik abban is, hogy kivétel 

nélkül részt vettek a TI Magyarország által szervezett 

munkacsoport-megbeszéléseken, közösen keresve  

a legjobb megoldást a jogszabályi kötelezettségek 

betartására. Figyelemre méltó azonban, hogy néhány 

pénzügyi vállalat nem tekinti magát a közbeszerzési 

törvény hatálya alá tartozónak, s ennek megfelelôen 

nem publikál közbeszerzéssel kapcsolatos 

információkat.

A szállítással és közlekedéssel foglalkozó cégek ezúttal 

is jó eredményt értek el, és összességében enyhe 

javulást mutattak 2013 óta. A változás mértéke 

azonban igen különbözô az egyes szereplôknél: akad, 

amelyiknél kifejezetten romlott a Törvénytisztelet Index.

A közmûvek – s köztük különösen egyes vízmûvek – 

jogszabályi megfelelôsége ugyancsak látványos, 

átlagosan 40 százalék feletti fejlôdést mutatott, így 

mindegyik legalább közepes eredményt ért el.

A különbözô közszolgáltatásokat nyújtó cégek 

törvénytisztelete igencsak változó, így ezek a vállalatok 

a legrosszabb és a legjobb teljesítményt nyújtók között 

egyaránt ott vannak, bár összességében javulást 

mutattak.

A leglátványosabban a Honvédelmi Minisztériumhoz 

tartozó vállalatok hozzáállása változott a jogszabályi 

elôírások betartását illetôen, ugyanis több mint 110 

százalékkal jobb eredményt értek el, mint legutóbb. 

Noha még mindig akad köztük olyan, amelyik  

a legrosszabbul teljesítôk mezônyének tagja,  

a maximális értéket szerzô két vállalat egyike is ebbe  

a szektorba tartozik. A legszembetûnôbb azoknak  

a vállalatoknak a fejlôdése, amelyek részt vettek a TI 

Magyarország munkacsoportülésein.

A mezôgazdasági szektorba sorolt cégek eredménye 

javult 2013 óta, ám 65 pontnál többet egyik sem ért el, 

miközben a leggyengébb indexû csoportba esôk több 

mint fele az agráriumhoz kapcsolódik. A sereghajtók  

a lótenyésztéssel és lóversennyel foglalkozó, illetve 

porcelánipari vállalatok közül kerültek ki.
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A 4. ábrán egyértelmûen látszik, hogy azon cégek, 

amelyek részt vettek a TI Magyarország által szervezett 

munkacsoport-megbeszéléseken, sokkal nagyobb 

javulást értek el a törvénytisztelet tekintetében az elôzô 

vizsgálat óta. A találkozókon megjelenô és aktívan 

részt vevô szereplôk TTI-értéke összesen 56,4 százalékkal 

nôtt, szemben az ülésektôl távolmaradók átlagos 

pontszámának 16,8 százalékos növekedésével. A felsô, 

75,1 és 100 pont közötti tartományba sorolt vállalatok 

71 százaléka vett részt munkacsoportülésen, míg  

a közepes eredményt elérôknek csupán 31 százaléka; 

a gyengébb teljesítményû cégeknél ez az arány még 

alacsonyabb.

A vállalatok átlagos TTI-értéke a TI Magyarország által szervezett munkacsoport-megbeszélésen  
való részvételük szerint (pont)

4. ábra:
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 1. Szerencsejáték Zrt.  76,92

 2. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.  66,67

 3. Magyar Államvasutak Zrt.  65,38

 3. Magyar Villamos Mûvek Zrt.  65,38

 5. Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.  64,10

 6. Diákhitel Központ Zrt.  60,26

 7. Magyar Fejlesztési Bank Zrt.  57,69

 7. Magyar Posta Zrt.  57,69

 9. Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.  56,41

 9. Dunamenti Regionális Vízmû Zrt.  56,41

11. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.  55,13

12. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.  53,85

12. Magyar Export-Import Bank Zrt.  53,85

14. Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.  51,28

15. Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.  47,44

16. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  43,59

17. Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.  42,31

18. Magyar Turizmus Zrt.  39,74

19. Államadósság Kezelô Központ Zrt.  38,46

19. Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  38,46

19. Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft.  38,46

22. Mecsekerdô Zrt.  34,62

23. Északerdô Erdôgazdasági Zrt.  33,33

23. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  33,33

25. Észak-dunántúli Regionális Vízmû Zrt.  30,77

25. HM Armcom Zrt.  30,77

25. HM Currus Zrt.  30,77

25. Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.  30,77

29. Magyar Közút Nonprofit Zrt.  29,49

30. Ipoly Erdô Zrt.  26,92

31. Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.   25,64

31. HM Budapesti Erdôgazdaság Zrt.  25,64

33. HM Arzenál Zrt.  23,08

33. Országos Fordító és Fordításhitelesítô Iroda  23,08

33. Országos Hulladékgazdasági Ügynökség Nonprofit Kft.  23,08

33. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.  23,08

 Hely Vállalat   ALI (pont)

4.1.3. Vállalati rangsor az Ajánlott közzétételi lista szerinti index (ALI) alapján, 2015
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37. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelô Zrt.  19,23

37. Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.  19,23

37. Kisvállalkozás-fejlesztô Pénzügyi Zrt.  19,23

37. Magyar Lóversenyfogadást Szervezô Kft.  19,23

37. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.  19,23

37. VADEX Mezôföldi Erdô- és Vadgazdálkodási Zrt.  19,23

43. Mezôhegyesi Állami Ménes Lótenyésztô- és Értékesítô Kft.  15,38

43. TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.  15,38

45. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.  14,10

46. HM Kaszó Erdôgazdaság Zrt.  12,82

47. Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Zrt.  11,54

47. HM VERGA Veszprémi Erdôgazdaság Zrt.  11,54

47. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegôrzô Nonprofit Kft.  11,54

47. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  11,54

47. Nyírerdô Nyírségi Erdészeti Zrt.  11,54

47. Pilisi Parkerdô Zrt.  11,54

47. Regionális Fejlesztési Holding Zrt.  11,54

47. Szombathelyi Erdészeti Zrt.  11,54

47. Tiszavíz Vízerômû Energetikai Kft.  11,54

56. Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt.  10,26

56. Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt.  10,26

58. Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.  7,69

58. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.  7,69

58. Kisalföldi Erdôgazdasági Zrt.  7,69

58. TAEG Tanulmányi Erdôgazdaság Zrt.  7,69

58. Zalaerdô Erdészeti Zrt.  7,69

63. Egererdô Erdészeti Zrt.  6,41

64. Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt.  3,85

64. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.  3,85

66. Magyar Porcelánmanufaktúra Kft.  0,00

 Hely Vállalat   ALI (pont)

Forrás: TI
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4.1.4. Ajánlott közzétételi lista szerinti index (ALI)

A TI álláspontja az, hogy a jelenlegi, törvény által 

szabályozott és ott kötelezôen elôírt nyilvánosságra 

hozandó adatok körét célszerû kiegészíteni olyan 

információkkal, amelyek összhangban állnak az OECD 

közzétételi ajánlásaival, illetve egyéb módon segítik  

az átláthatóságot és az integritás alapú 

vállalatirányítás elterjesztését. A törvényi megfelelés 

mellett a cél az, hogy az állampolgár is megtalálja  

a legfontosabb információkat a honlapon, ezért a lista 

tartalmaz ajánlásokat az adatközlés könnyebb 

kereshetôségével kapcsolatban is.

Az Állami vállalatokra vonatkozó vállalatirányítási 

irányelvek (Corporate Governance of State-Owned 

Enterprises) címû OECD-ajánlás szerint az a cég 

minôsül átláthatónak, amelyik érdemben és teljes 

körûen tájékoztatja a nyilvánosságot az alábbi 

területeken: pénzügyi eredmények, tulajdonosi 

szerkezet, kapcsolt vállalkozások, vállalatirányítás, 

döntéshozatal rendje, javadalmazási politika, kockázati 

tényezôk és azok kezelésére hozott intézkedések, 

állammal és egyéb állami szereplôkkel kötött 

szerzôdések, államtól kapott pénzügyi garanciák.

Az Ajánlott közzétételi lista szerinti index (ALI) tartalma  

ez alapján:

• A honlapon közzétett, kötelezô, a mûködést, 

szervezetet, gazdálkodást érintô információk angol 

nyelven is legyenek elérhetôek.

• A könnyebb kereshetôség és az információközlés 

elôsegítésére a honlapok oldaltérképpel  

és keresômotorral legyenek ellátva.

• Etikai (vagy magatartási) kódex publikálása, 

minimálisan a legfontosabb alapelvek 

közzétételével.

• Korrupció- és vesztegetésellenes irányelvek 

feltüntetése, zéró tolerancia a korrupcióval 

szemben.

• Bejelentôvédelmi mechanizmus mûködésének 

leírása, etikai forródrót (akár az etikai kódexben is), 

bejelentôvédelmi ügyvéd megnevezése, 

elérhetôsége.

• A menedzsment (az elsô számú vezetô 

és a szervezeti egységek vezetôi) tagjainak szakmai 

önéletrajza.

• A nem normatív támogatások összesített, táblázatos 

formában történô megjelenítése.

• A közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerzôdések letölthetô formában történô 

megjelenítése.

• A társadalmi felelôsségvállalással (CSR) összefüggô 

tevékenységek megnevezése, adott támogatások 

összege és kedvezményezettje.

• Beszerzési szabályzat, az alapelvek feltüntetésével.

• Információ éves külsô auditról.

• Küldetés, vízió, stratégia feltüntetése, a vállalat 

céljainak leírása, azok megvalósulásáról történô 

beszámoló.

• A legfontosabb kockázati tényezôk és azok 

kezelésére hozott intézkedések 

(kockázatmenedzsment).

Ahogyan a fenti rangsorból kiderül, a vizsgált vállalatok 

a jogszabályokban elôírt kötelezettségekhez képest 

sokkal kevésbé feleltek meg az ajánlott közzétételi 

listában foglaltaknak, ami – az utóbbi elemeinek 

opcionális jellegébôl adódóan – várható is volt. 

Egyetlen vállalat, a Szerencsejáték Zrt. ért el 75 pont 

feletti eredményt, a legalacsonyabb érték pedig  

0 pont volt.
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A legnépesebb tábor a 0 és 25 pont közötti csoport 

volt az ajánlott közzétételi lista esetében; ennek oka, 

hogy a cégek többsége nem rendelkezik a modern, 

átlátható, integritást segítô vállalatirányítási eszközökkel. 

Ahol megtalálható valamelyik eszköz, ott többnyire 

közzé is teszik az ezzel kapcsolatos információt a 

honlapon.

Az átláthatóság és integritás irányába tett elsô 

lépésként a vállalatoknak ki kellene alakítaniuk azokat 

a mechanizmusokat, amelyek ezeket elôsegítik. 

Ugyanakkor a megfelelô jogszabályi környezet  

és vállalati megfelelôségi (compliance) rendszer  

sem tudja megakadályozni a visszaéléseket,  

ha az integritás nem része az üzleti kultúrának.  

Az átláthatóság fokozása a vállalatoknál szemlélet

módosítást igényel; fontos, hogy a vállalatvezetés 

elkötelezett legyen a változtatás iránt. 

A vállalatok megoszlása az ALI értékei alapján, 2015 (százalék)*

5. ábra:

51,5

27,3

19,7

1,5

1. csoport  
(0,0–25,0)

2. csoport 
(25,1–50,0)

3. csoport 
(50,1–75,0)

4. csoport 
(75,1–100,0)

ALI értéke (pont)

* A vizsgálat 66 állami cégre terjedt ki
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A TI vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvei (Business 

Principles for Countering Bribery)8 kimondják, hogy 

a cégek nyilvánosan vállaljanak kifejezett 

kötelezettséget a korrupció ellen olyan szabályokkal, 

amelyek valamennyi munkavállalóra, szerzôdô félre, 

alvállalkozóra, üzleti partnerre vonatkoznak, 

tartalmaznak ajándékokkal és szolgáltatásokkal 

kapcsolatos irányelveket, tiltják az ügymenetkönnyítô 

juttatásokat, csatornát biztosítanak a visszaélések 

bejelentésére, védik a bejelentôket, s amelyek 

értelmében oktatást szerveznek a munkatársaknak  

és rendszeresen felülvizsgálják a szabályok betartását. 

Ezek az irányelvek a United Nations Global Compact 

10. korrupcióellenes alapelvére épülnek, amely tiltja  

a korrupció minden formáját, és kiterjed a közzétételi 

politikára is.9 

A hanyag vagy éppen túlzottan nagy kockázatot 

vállaló üzletvitel, a piaci erôfölénnyel való visszaélés 

támasztja alá azt, hogy fontos a folyamatszintû 

gondolkodás, azaz az oktatás (tudatosítás),  

a megelôzés, a nyomon követés, az ellenôrzés,  

a felderítés és a visszacsatolás. A nagymértékû 

közpénzpazarlás és a bírságok fizetése mellett  

a jó hírnév elvesztésével a cég piaci pozíciója is 

számottevôen romlik, kisebb vállalatoknak  

a mûködése is ellehetetlenülhet. A jól mûködô 

integritási mechanizmusoknak, belsô megfelelési 

rendszereknek nagy szerepük van abban, hogy 

megvédjék a vállalatot a korrupciós kockázatoktól.

8 http://www.transparency.org/whatwedo/publication/business _ principles _ for _ countering _ bribery
9 https://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/principle10.html
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Küldetés, vízió, stratégia feltüntetése

Idegen nyelvû közzététel a honlapon

Keresômotor

Angol nyelvû közzététel a honlapon

Információ éves külsô auditról

Oldaltérkép

Közbeszerzési szerzôdések letölthetô formában

CSR tevékenységek megnevezése

Német nyelvû közzététel a honlapon

Beszámoló a célok megvalósulásáról

Etikai kódex

CSR támogatások kedvezményezettjei

Kockázatmenedzsment

Bejelentôvonal mûködésének leírása

Menedzsment tagjainak önéletrajza

Korrupcióellenes irányelvek

Nem normatív támogatások összesítése

Egyéb idegen nyelven való közzététel a honlapon

CSR támogatások összege

Beszerzési szabályzat

Zéró tolerancia a korrupcióval szemben

Bejelentôvédelmi ügyvéd megnevezése, elérhetôsége

80

70

70

68

48

38

36

36

36

36

17

17

17

15

15

14

12

11

11

11

3

A honlapvizsgálat eredményei, 2015 – ALI-elemek

6. ábra:

Az adott elemet tartalmazó honlapok aránya, a vizsgált cégek százalékában*
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A 6. ábra azt tanúsítja, hogy a vizsgált vállalatok döntô 

többsége legalább az alapvetô céljait feltüntette  

a honlapján, és több mint egyharmaduk valamilyen 

formában ezek megvalósulásáról is beszámolt. Mivel 

éves számviteli beszámolót kötelesek nyilvánosságra 

hozni, ezért az ehhez kapcsolódó független 

könyvvizsgálói jelentés (azaz információ éves külsô 

auditról) a cégek közel felénél megtalálható volt. 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerzôdések közzétételét a közbeszerzési 

törvény elôírja, a szerzôdések letölthetô formában való 

elérhetôvé tételének mindössze 36 százalékos aránya 

meglehetôsen alacsony.

A fentieken túl a technikai jellegû, kereshetôséget 

érintô elvárásoknak feleltek meg valamelyest nagyobb 

százalékban a vállalatok: idegen nyelvû információk  

a 70 százalékuknál fellelhetôek voltak, és keresômotor 

is ugyanennyinél mûködött a honlapon, bár nem 

minden esetben megfelelôen. Olyan elvi jelentôségû 

elemek viszont, mint az etikai kódex, a korrupcióellenes 

irányelvek és álláspont megfogalmazása,  

a bejelentôvonallal és a bejelentôk védelmével 

összefüggô információk, illetve a társadalmi 

felelôsségvállalás keretében nyújtott támogatások 

részletei, csupán a cégek elenyészô hányadánál 

találhatóak meg. A vállalatirányítással kapcsolatos 

egyéb ismertetôk (úgymint a kockázatmenedzsment 

bemutatása és a vezetôség tagjainak önéletrajza), 

valamint egyes gazdálkodási adatok (a kapott, nem 

normatív támogatások összesítése és a beszerzési 

alapelvek) ugyancsak elvétve fordultak elô a vizsgált 

oldalakon.

Az egyes szektorok átlagos ALI-értékei, 2015 (pont)

7. ábra:

47
46

42

31

22

16

7

Szállítás Közmû, vízmû Pénzügy Szolgáltatás Honvédelem Mezôgazdaság Porcelánipar

Forrás: TI



A TI Magyarország által szervezett 

munkacsoportüléseken részt vevô cégek az ajánlott 

lista tekintetében is jobban teljesítettek a többi 

vállalatnál, hiszen a megbeszélések során 

megismerhették a TI Magyarország álláspontját a 

közzétételre javasolt információkról és alapelvekrôl, 

valamint a kereshetôséget megkönnyítô technikai 

elemekrôl. A legjobban teljesítô 10 százalékba tartozó 

cégek mindegyike részt vett munkacsoportülésen,  

a leggyengébb 10 százalék közül pedig egyik sem, így 

egyértelmûen megállapítható, hogy a találkozóknak 

köszönhetôen a vállalatok nyitottabbá váltak  

a kötelezô közzétételi elemeken túlmutató információk 

nyilvánosságra hozatalára.

A Törvénytisztelet Indexhez hasonló ágazati sorrend 

alakult ki az ajánlott közzétételi lista esetében is, azzal a 

különbséggel, hogy a pénzügyi vállalatok a szállítással 

foglalkozó cégek és a közmûvek mögé csúsztak.  

E három csoport 45 pont körüli eredményt ért el, azaz 

közepesen teljesített. Átlagosan 31 pontjukkal 

összességében a szolgáltatás területérôl érkezôk is a 25 

és 50 pont közötti tartományba estek, ám – a TTI-hez 

hasonlóan – vállalatonként jelentôsen eltérô 

pontszámokkal. A Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó 

vállalatok kifejezetten gyengén teljesítettek, ám  

a legalacsonyabb, 25 alatti pontszámot elérô cégek 

fele az ALI esetében is a mezôgazdaság területén 

tevékenykedôk közül került ki. A porcelánipar egyik 

képviselôje nyújtotta a leggyengébb teljesítményt, 

ugyanis egyetlen pontot sem kapott.

A vállalatok átlagos ALI-értéke a TI Magyarország által szervezett munkacsoport-megbeszélésen való részvételük 
szerint, 2015 (pont)

8. ábra:

Forrás: TI

22

Munkacsoportülésen részt vett Munkacsoportülésen nem vett részt

41

27
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 1. Szerencsejáték Zrt.  86,67

 2. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.  82,22

 3. Magyar Fejlesztési Bank Zrt.  81,67

 4. Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.  81,11

 5. Diákhitel Központ Zrt.  79,44

 6. Magyar Államvasutak Zrt.  78,33

 7. Magyar Posta Zrt.  76,00

 8. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.  75,00

 8. Magyar Export-Import Bank Zrt.  75,00

10. Dunamenti Regionális Vízmû Zrt.  71,11

11. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.  70,00

11. Államadósság Kezelô Központ Zrt.  70,00

13. Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.  69,33

14. Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.  69,22

15. Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.  69,06

16. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  68,22

17. Magyar Közút Nonprofit Zrt.  66,11

18. Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.  65,33

19. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelô Zrt.  65,00

20. Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.  64,72

21. Magyar Turizmus Zrt.  63,89

22. Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  60,00

22. Magyar Villamos Mûvek Zrt.  60,00

24. Országos Hulladékgazdasági Ügynökség Nonprofit Kft.  57,78

25. Országos Fordító és Fordításhitelesítô Iroda  56,67

26. HM Currus Zrt.  50,83

27. Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft.  49,61

28. Mecsekerdô Zrt.  48,67

29. Regionális Fejlesztési Holding Zrt.  48,61

30. Észak-dunántúli Regionális Vízmû Zrt.  48,33

31. Kisvállalkozás-fejlesztô Pénzügyi Zrt.  48,11

32. Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.   46,94

33. HM Armcom Zrt.  46,83

34. HM Arzenál Zrt.  45,83

35. Északerdô Erdôgazdasági Zrt.  44,89

36. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  42,78

 Hely Vállalat
   Összesített index

   (pont)

4.1.5. Vállalati rangsor az Összesített index alapján, 2015*
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Az Összesített index alapján 7 vállalat végzett a 75 pont feletti tartományban, 19 cég közepes eredményt ért el, 30 

meglehetôsen gyengén teljesített, 10 vállalat még 25 pontot sem szerzett.

37. Ipoly Erdô Zrt.  41,67

38. HM Budapesti Erdôgazdaság Zrt.  40,56

39. TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.  40,00

40. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.  36,00

41. Tiszavíz Vízerômû Energetikai Kft.  35,83

42. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegôrzô Nonprofit Kft.  35,00

43. Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Zrt.  33,33

43. Pilisi Parkerdô Zrt.  33,33

43. VADEX Mezôföldi Erdô- és Vadgazdálkodási Zrt.  33,33

46. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  31,94

46. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.  31,94

48. Zalaerdô Erdészeti Zrt.  31,67

49. Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt.  28,89

50. HM VERGA Veszprémi Erdôgazdaság Zrt.  27,78

51. Szombathelyi Erdészeti Zrt.  27,67

52. Nyírerdô Nyírségi Erdészeti Zrt.  26,83

53. Kisalföldi Erdôgazdasági Zrt.  26,33

54. TAEG Tanulmányi Erdôgazdaság Zrt.  26,00

55. Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.  25,28

56. Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt.  25,17

57. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.  23,33

58. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.  20,83

59. Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt.  20,72

60. Egererdô Erdészeti Zrt.  20,56

61. Magyar Lóversenyfogadást Szervezô Kft.  19,44

62. HM Kaszó Erdôgazdaság Zrt.  17,22

63. Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.  14,44

63. Mezôhegyesi Állami Ménes Lótenyésztô- és Értékesítô Kft.  14,44

63. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.  14,44

66. Magyar Porcelánmanufaktúra Kft.  8,89

 Hely Vállalat
   Összesített index

   (pont)

* Az Összesített indexet a TTI és az ALI súlyozott átlagából képeztük.  Forrás: TI
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15,2

45,5

28,8

10,6

1. csoport  
(0,0–25,0)

2. csoport 
(25,1–50,0)

3. csoport 
(50,1–75,0)

4. csoport 
(75,1–100,0)

Összesített index értéke (pont)

Forrás: TI

Az Összesített index által megjelenített eredmény adja 

azt az átfogó képet, amelyik a leginkább tükrözi  

a magyarországi állami vállalatok jelenlegi közzétételi 

gyakorlatát és mûködésük átláthatóságának mértékét. 

A jogszabályoknak történô megfelelés esetében 

kétségtelenül elôreléptek az állami cégek, ám  

a törvények által nem megkövetelt, jóllehet ésszerû,  

a transzparens vállalatirányítást segítô intézkedések  

– néhány kivételtôl eltekintve – még nem terjedtek el 

körükben.

A vállalatok megoszlása az Összesített index értékei szerint, 2015 (százalék)*

9. ábra:

* A vizsgálat 66 állami cégre terjedt ki
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Jelen kutatás arról tanúskodik, hogy az állami cégek 

a korábbi, két évvel ezelôtti felméréshez képest 

jelentôs fejlôdést értek el a közzétételi gyakorlatukban, 

ugyanakkor Magyarországon a vállalati átláthatóság 

terén bôven akad még tennivaló.

Az információk nyilvánosságát illetôen minden állami 

vállalat számára minimumkövetelménynek kellene 

lennie a Törvénytisztelet Indexben meghatározott 

információk teljes körû közzétételének, mivel a törvény 

mindenkire nézve kötelezô. Ehhez képest a vállalatok 

ezen indikátornál átlagosan csak 61 pontot értek el, 

ami ugyan több mint 30 százalékos fejlôdés a 2013-as 

adatfelvételhez képest, de még mindig messze 

elmarad a szükséges 100 ponttól. 

Ami az ajánlott, kiegészítô közzétételi listában (ALI) 

foglaltaknak történô megfelelést illeti, tisztában 

vagyunk azzal, hogy a modern vállalatirányítás 

eszközeinek elterjedése, az integritás alapú vezetés 

térnyerése az állami cégeknél hosszabb folyamat. A TTI 

rendszeres vizsgálata mellett fontos az ajánlott listában 

foglaltaknak történô megfelelés motiváló jellegû, 

rendszeres ellenôrzése, a vállalatok oktatása, illetve 

fórumok szervezése a jó gyakorlatok cseréjéhez. Ennél 

az indexnél a vizsgált mezôny átlagosan 29 pontot ért 

el, ami rávilágít arra, hogy a törvényi kötelezettségeken 

túlmutató integritási és átláthatósági elveknek  

e cégkörnek csupán egy kisebb része felel meg. 

Az állami vállalatok közpénzt kezelnek, ezért 

átláthatóságuk különösen fontos. A közpénzkezelésre 

vonatkozó felmérések – például a Világgazdasági 

Fórum versenyképességi rangsora10 – szerint a magyar 

közszektor átláthatósága regionális összehasonlításban 

is rendkívül alacsony szintû. Pedig az állami vállalatok 

átláthatósága az egyik feltétele a tényalapú és 

részrehajlásmentes döntéshozatalnak a közszférában. 

A magyar kormánynak átfogó, az állami vállalati 

korrupciót visszaszorító szabályozást szükséges 

kialakítania. Ennek az a lényege, hogy a cégek  

– jogszabályokban meghatározott keretek között, 

nemzetközi iránymutatások alapján – maguk lennének 

kötelesek kidolgozni és nyilvánosságra hozni a saját, 

korrupció elleni programjaikat. Így kellene számot 

adniuk az adófizetôk, a befektetôk, a tulajdonosok 

elôtt a visszaélések megelôzésére tett lépéseikrôl, 

valamint a vállalati korrupcióra utaló jelzések 

fogadására és kivizsgálásra szolgáló intézkedéseikrôl. 

Kutatásunk kimutatta, hogy a szervezeti átláthatóságot 

a kormány részérôl a jogszabályi környezet 

felülvizsgálatával és a közzétételre vonatkozó 

egyértelmûsítô módosítások bevezetésével,  

a vállalatok részérôl pedig szemléletváltással, felsô 

vezetôi elkötelezôdéssel lehet megvalósítani. 

Kutatásunk alapján némi pozitívumként regisztrálhatjuk 

azt, hogy a közzétételi gyakorlat valamelyest fejlôdött, 

vagyis az állami vállalatok részérôl több információ 

kerül nyilvánosságra. Reméljük, az átláthatóság 

irányába tett lépés a jövôben rávilágíthat a közpénzek 

felhasználását érintô rendszerszintû korrupció egyes 

elemeire is. A TI ezért továbbra is kész az eddig 

alkalmazott módszerekkel szerepet vállalni az állami 

vállalatok átláthatóságának erôsítésében. A jövôben  

is alkalmazandó bevált eszközökként tartjuk számon  

a vállalatok közötti tapasztalat- és információcsere 

elôsegítését, a tulajdonos képviselôivel és a felügyeleti 

szervekkel történô egyeztetést. Ugyanígy fontosnak 

ítéljük az önellenôrzést segítô eszközök naprakészen 

tartását és a közzétételi gyakorlat monitorozását.

ÖSSZEFOGLALÁS

5.

10 http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
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6.1. A magyar állami tulajdonú vállalatok honlapvizsgálata során alkalmazott kódutasítás

6.1.1. A Törvénytisztelet Index (TTI) kérdései

1. Megtalálható-e a közfeladatot ellátó szerv hivatalos

2. Megtalálható-e a közfeladatot ellátó szerv

3. Megtalálható-e a vezetô

4. Megtalálható-e a vezetô fizetése?

0 – nem 1 – igen

MELLÉKLETEK

igen nem

a) szervezeti felépítése a szervezeti egységek 

megjelölésével (szervezeti ábra)
1 0

b) az egyes szervezeti egységeinek feladatai 1 0

igen nem

a) neve 1 0

b) beosztása 1 0

igen nem

a) neve 1 0

b) székhelye 1 0

c) postai címe 1 0

d) telefonszáma 1 0

e) elektronikus levélcíme 1 0

f) honlapja 1 0

6.
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5. Megtalálható-e a vezetô prémiuma?

0 – nem 1 – igen

6. Megtalálható-e a szervezeti egységek vezetôinek

7. Megtalálható-e a Felügyelôbizottság

8.  Megtalálható-e a közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 
vonatkozó alapvetô jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök teljes szövege (vagy legalább a 

szövegükre mutató link)?

0 – nem 1 – igen

9.  Megtalálható-e a közfeladatot ellátó szerv szervezeti és mûködési szabályzatának (SZMSZ) teljes szövege 

vagy legalább a vállalatirányítást, a tevékenységet, a mûködést leíró részletes kivonata?

0 – nem 1 – igen

10.  Megtalálható-e a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje?

 0 – nem 1 – igen

11.  Megtalálhatóak-e a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévô közérdekû adatok felhasználására, 

hasznosítására vonatkozó általános szerzôdési feltételek (ÁSZF)?

 0 – nem 1 – igen

igen nem

a) neve 1 0

b) beosztása 1 0

c) fizetése 1 0

d) prémiuma 1 0

igen nem

a) kapcsán bármilyen információ 1 0

b) tagjainak fizetése 1 0

c) tagjainak prémiuma 1 0
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12.  Megtalálható-e a közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti éves beszámolója vagy éves 
költségvetés beszámolója (vagy legalább link más hatályos közérdekû adatbázisban foglalt információhoz)?

 0 – nem 1 – igen

13.  Megtalálhatóak-e a közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 
vonatkozó összesített adatok?

 0 – nem 1 – igen

14.  Megtalálhatóak-e az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal 

történô gazdálkodással összefüggô, ötmillió forintot elérô vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni 

értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzôdések adatai, úgymint

15. Elérhetô-e a honlapon közbeszerzési eljárás alapján megkötött valamilyen szerzôdés (vagy legalább link 

a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára)?

0 – nem 1 – igen

16. Található-e a honlapon éves közbeszerzési terv (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára)? 

0 – nem 1 – igen

17. Található-e a honlapon éves statisztikai összegzés a közbeszerzésekrôl (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu 

oldal adatbázisára)?

0 – nem 1 – igen

igen nem

a) a szerzôdés megnevezése (típusa) 1 0

b) a szerzôdés tárgya 1 0

c) a szerzôdést kötô felek neve 1 0

d) a szerzôdés értéke 1 0

e) a határozott idôre kötött szerzôdés esetén 
annak idôtartama

1 0
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6.1.2. Az Ajánlott közzétételi lista szerinti index (ALI) kérdései

18. Elérhetô-e a honlap valamilyen idegen nyelven is? 

0 – nem

1 – igen, éspedig

19. Van-e a honlapon

20. Található-e a honlapon valamiféle etikai kódex?

0 – nem 1 – igen

21. Írásba foglalják-e a honlapon a korrupcióval szemben

22. Megjelenik-e a honlapon bejelentô-

a) angol

b) német

igen nem

a) keresômotor 1 0

b) oldaltérkép 1 0

igen nem

a) lefektetett irányelveket 1 0

b) tanúsított zéró toleranciát 1 0

igen nem

a) vonal (etikai forródrót) 1 0

b) védelmi ügyvéd neve és elérhetôsége 1 0

c) egyéb
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23.  Megtekinthetô-e a menedzsment tagjainak szakmai önéletrajza?

0 – nem 1 – igen

24. Aggregált, táblázatos formában elérhetôek-e a nem normatív támogatások?

0 – nem 1 – igen

25. Letölthetôek-e a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzôdések?

0 – nem 1 – igen

26. Feltüntetik-e a CSR

27. Található-e beszerzési szabályzat?

0 – nem 1 – igen

28. Található-e információ éves külsô auditról?

0 – nem 1 – igen

29. Megtalálható-e a vállalati célok

30.  Megtalálhatóak-e a fôbb kockázati tényezôk és a kezelésükre hozott intézkedések?

0 – nem 1 – igen

igen nem

a) leírását 1 0

b) támogatások összegét 1 0

c) támogatások kedvezményezettjeit 1 0

igen nem

a) leírása 1 0

b) megvalósulásáról szóló beszámoló 1 0
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6.2. Az alkalmazott indexek képlete

6.2.1. A Törvénytisztelet Index (TTI) képlete

TTI = (K1a _ szerv _ nev + K1b _ szerv _ szekhely + K1c _ szerv _ cim + K1d _ szerv _ telefon + K1e _ szerv _ email + 

K1f _ szerv _ honlap)/6 + (K2a _ szervezet _ felepites + K2b _ szervezet _ egysegek)/2 + (K3a _ vezeto _ nev + K3b _

vezeto _ beosztas)/2 + K4 _ vezeto _ fizetes + K5 _ vezeto _ premium + (K6a _ egysegvezeto _ nev + K6b _

egysegvezeto _ beosztas + K6c _ egysegvezeto _ fizetes + K6d _ egysegvezeto _ premium)/4 + (K7a _ FB _

informacio + K7b _ FB _ fizetes + K7c _ FB _ premium)/3 + K8 _ jogszabalyok + K9 _ SZMSZ + K10 _ kozadat _

igenyles + K11 _ kozadat _ ASZF + K12 _ beszamolo + K13 _ foglalkoztatottak + (K14a _ szerzodes _ tipus + K14b _

szerzodes _ targy + K14c _ szerzodes _ felek + K14d _ szerzodes _ ertek + K14e _ szerzodes _ idotartam)/5 + K15 _

kozbeszerzes _ szerzodes + K16 _ kozbeszerzes _ terv + K17 _ kozbeszerzes _ statisztika

(Elméleti maximum e struktúra mellett: 1+1+1+2+1+1+6+1+3=17, így a szorzó a 100-as skálára vetítéshez: 

100/17=5,88)

6.2.2. Az Ajánlott közzétételi lista szerinti index (ALI) képlete

ALI = K18 _ nyelv + (K19a _ keresomotor + K19b _ oldalterkep)/2 + K20 _ etikaikodex + (K21a _ korrupcio _

iranyelvek + K21b _ korrupcio _ zerotolerancia)/2 + (K22a _ bejelento _ vonal + K22b _ bejelento _ ugyved)/2 + 

K23 _ CV + K24 _ nemnormativtamogatas + K25 _ kozbeszerzes _ letolthetoszerzodes + (K26a _ csr _ leiras + 

K26b _ csr _ összeg + K26c _ csr _ kedvezmenyezettek)/3 + K27 _ beszerzesiszabalyzat + (K28a _ celok _ leiras + 

K28b _ celok _ megvalosulas)/2 + K29 _ audit + K30 _ kockazatmenedzsment

(Elméleti maximum e struktúra mellett: 1+1+1+1+1+3+1+1+1+2=13, így a szorzó a 100-as skálára vetítéshez: 

100/13=7,69)

6.2.3. Az Összesített index képlete

Összesített index = (K1a _ szerv _ nev + K1b _ szerv _ szekhely + K1c _ szerv _ cim + K1d _ szerv _ telefon + K1e _

szerv _ email + K1f _ szerv _ honlap)/6 + (K2a _ szervezet _ felepites + K2b _ szervezet _ egysegek)/2 + (K3a _

vezeto _ nev + K3b _ vezeto _ beosztas)/2 + K4 _ vezeto _ fizetes + K5 _ vezeto _ premium + (K6a _

egysegvezeto _ nev + K6b _ egysegvezeto _ beosztas + K6c _ egysegvezeto _ fizetes + K6d _ egysegvezeto _

premium)/4 + (K7a _ FB _ informacio + K7b _ FB _ fizetes + K7c _ FB _ premium)/3 + K8 _ jogszabalyok + K9 _

SZMSZ + K10 _ kozadat _ igenyles + K11 _ kozadat _ ASZF + K12 _ beszamolo + K13 _ foglalkoztatottak + (K14a _

szerzodes _ tipus + K14b _ szerzodes _ targy + K14c _ szerzodes _ felek + K14d _ szerzodes _ ertek + K14e _

szerzodes _ idotartam)/5 + K15 _ kozbeszerzes _ szerzodes + K16 _ kozbeszerzes _ terv + K17 _ kozbeszerzes _

statisztika + K18 _ nyelv + (K19a _ keresomotor + K19b _ oldalterkep)/2 + K20 _ etikaikodex + (K21a _ korrupcio _

iranyelvek + K21b _ korrupcio _ zerotolerancia)/2 + (K22a _ bejelento _ vonal + K22b _ bejelento _ ugyved)/2 + 

K23 _ CV + K24 _ nemnormativtamogatas + K25 _ kozbeszerzes _ letolthetoszerzodes + (K26a _ csr _ leiras + 

K26b _ csr _ összeg + K26c _ csr _ kedvezmenyezettek)/3 + K27 _ beszerzesiszabalyzat + (K28a _ celok _ leiras + 

K28b _ celok _ megvalosulas)/2 + K29 _ audit + K30 _ kockazatmenedzsment

(Elméleti maximum e struktúra mellett: 1+1+1+2+1+1+6+1+4+1+1+1+1+3+1+1+1+2=30, így a szorzó a 100-as 

skálára vetítéshez: 100/30=3,33)
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6.3. A vizsgált vállalatok listája

Államadósság Kezelô Központ Zrt.

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt.

Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt.

Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt.

Diákhitel Központ Zrt.

Dunamenti Regionális Vízmû Zrt.

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.

Egererdô Erdészeti Zrt.

Észak-dunántúli Regionális Vízmû Zrt.

Északerdô Erdôgazdasági Zrt.

Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.

ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása 

Kft.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Zrt.

Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

HM Armcom Zrt.

HM Arzenál Zrt.

HM Budapesti Erdôgazdaság Zrt.

HM Currus Zrt.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelô Zrt.

HM Kaszó Erdôgazdaság Zrt.

HM Verga Veszprémi Erdôgazdaság Zrt.

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegôrzô Nonprofit 

Kft.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

Ipoly Erdô Zrt.

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.

Kisalföldi Erdôgazdasági Zrt.

Kisvállalkozás-fejlesztô Pénzügyi Zrt.

Magyar Államvasutak Zrt.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Magyar Export-Import Bank Zrt.

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Magyar Lóversenyfogadást Szervezô Kft.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.

Magyar Porcelánmanufaktúra Kft.

Magyar Posta Zrt.

Magyar Turizmus Zrt.

Magyar Villamos Mûvek Zrt.

Mecsekerdô Zrt.

Mezôhegyesi Állami Ménes Lótenyésztô- és Értékesítô Kft.

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Nyírerdô Nyírségi Erdészeti Zrt.

Országos Hulladékgazdasági Ügynökség Nonprofit Kft.

Pilisi Parkerdô Zrt.

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft.

Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

Szerencsejáték Zrt.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

TAEG Tanulmányi Erdôgazdaság Zrt.

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.

Tiszavíz Vízerômû Energetikai Kft.

Vadex Mezôföldi Erdô- és Vadgazdálkodási Zrt.

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.

Zalaerdô Erdészeti Zrt.
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