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Vezetői összefoglaló 
 
A GKI Gazdaságkutató Zrt. a Közbeszerzések Tanácsa (KT) megbízásából elemzést 
készített a hazai közbeszerzések területén tapasztalható korrupcióról. A kutatás 
módszere: a szakirodalom áttekintése; a témában megjelent hazai 
sajtóközlemények feldolgozása; 120 mélyinterjú elkészítése az ajánlatkérők, az 
ajánlattevők és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók körében; továbbá 900 fős 
szociológiai felmérés megvalósítása az ajánlatkérők és az ajánlattevők körében 
(amit a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató Kft. készített el). A részvizsgálatok 
eredményei között gyakran nincs (teljes) összhang, ez a megállapítások valószínű 
hibahatárára utal.  
 
A tanulmányban a korrupció három kulcsismérve a következő volt: elkövetője /1/ 
közvetlen vagy közvetett ön- vagy csoportérdekből /2/ megszegi a közösségi vagy 
üzleti együttélés egy vagy több olyan szabályát, amelynek érvényesítéséért felelős, s 
ennek során /3/ legalább egy további féllel, magánszeméllyel vagy intézményi 
képviselővel összejátszik. A közbeszerzési korrupció pedig olyan korrupt 
tevékenység, amely /4/ közbeszerzéssel kapcsolatos, vagy ilyen eljárást kerül meg. 
 
A kutatás szakirodalmi és empirikus tapasztalatai alapján a korrupció gyakorisága 
a magyar gazdaságban „közepes”, a fejlett országokban lévőnél lényegesen 
nagyobb, de a legtöbb fejlődőben kialakultnál kisebb. A korrupció a hazai 
közbeszerzések körében is igen gyakori. Egyes nemzetközi szervezetek szerint e 
normasértésre a közbeszerzési eljárások 90%-ánál sor kerül. A kutatás alapján 
azonban a fenti becslés kissé túlzott lehet, a korrupciós gyanú megítélésénél nagy 
körültekintés indokolt. A M.Á.S.T.-felmérés első kérdéseire válaszolva például a 
megkérdezett ajánlatkérők és -tevők alapvetően etikusnak ítélték a közbeszerzési 
szférát, 40%-os fertőzöttséget jeleztek. (Minden felmérés azonban alábecsli az ilyen 
súlyos törvénysértéseket.) A mélyinterjúk elején is egyes válaszolók „óvatosan” 
fogalmaztak, de az első percekben jelzett rózsaszínű képet követően az interjúk 
sokadik kérdésénél elismerték: mégiscsak gyakori ez a normasértés. Az 
ajánlatkérőknél interjút készítő kérdezőbiztosok közül pedig minden második, a 
nyertes ajánlattevőknél jártak közül minden ötödik jelezte az interjúkésztés után, 
hogy "a kapott válasz megalapozottsága bizonytalan.” Esetenként viszont a 
korrupciós gyanú (vádak) túl gyakori voltával kapcsolatos jelzéseket is kaptunk. 
Nem ritka az indokolatlan gyanú sem. Egyes interjúalanyok olyan eseteket is 
említettek, melyeknél nem volt korrupció, az időzavar stb. miatt alkalmazott sajátos 
eljárási technikák nyomán mégis meggyanúsították őket. Utaltak arra is, hogy a kiíró 
esetenként a hatékony és gyors munkavégzés miatt a jól bevált alvállalkozóval kíván 
együttműködni, nem pedig egy ismeretlen céggel. Ebben az esetben sem árban, sem 
minőségben nem okoz veszteséget egy nem teljesen szabályszerű eljárás. A 
szakirodalom is hangsúlyozza, hogy a nem visszterhes részrehajlás sokféle nem 
korrupciós jellegű ok miatt is létrejöhet. Gyakran a betarthatatlan jogszabályok 
vezetnek visszás szituációhoz. A kutatás végkövetkeztetése szerint jelenleg az 
eljárások nagyobbik fele fertőzött, s a korrupció a hazai közbeszerzési 
eljárásoknak, időszakonként és eljárás-típusonként változóan, mintegy 
kétharmadát-háromnegyedét, 65-75%-át befolyásolhatja.  
 
Az elmúlt években a korrupció kérdéskörét érintő hazai sajtócikkekben a 
"politika" szó volt a leggyakoribb „szakkifejezés”. Ez a megközelítés azonban 



 2

sem a hazai tudományos közleményekben, sem a kutatás interjúiban – nyilvánvalóan 
részben a már említett "óvatosság" miatt –, vagy akár a bírósági ítéletekben sem túl 
gyakori. Ugyanakkor ma már meglehetően általános egyetértés van abban, hogy a 
párt- és kampányfinanszírozás homályos jogszabályai világszerte, s a magyar 
gazdaságban is fontos gyökerei a korrupciónak, s gátolják a politikai korrupció 
elleni védekezést is. A M.Á.S.T.-felmérés során arra a kérdésre, hogy mely 
személyek a közbeszerzési korrupció kezdeményezői, a válaszolók 70%-a a 
politikusokat, 23%-a a szakmai vezetőket, s csak 7%-a az alkalmazottakat jelölte 
meg (ami persze a politika és a politikusok rendkívül negatív megítélését is tükrözi). 
Ugyanakkor, bár a hazai közvélemény ma legtöbbször a politikai korrupció okozta 
károk iránt érdeklődik, a tisztán üzleti korrupció következményei sem 
lebecsülhetők. 
 
A gyakorlatban elterjedt korrupciós cselekmények konkrét technikáiról (az 
eljárásnak a norma-sértést lehetővé tevő pontjáról, „mesterfogásairól”) a nemzetközi, 
s esetenként a magyar szakirodalom – de a sajtó is – gyakran közöl figyelemre méltó 
információkat. Empirikus vizsgálataink kereteiben is kaptunk tájékoztatást e témáról. 
A legfontosabb tapasztalatokat, a fő típusok listáját két táblázatba rendeztük. 
 

Az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) összejátszásával létrehozott korrupció típusai 
 

OECD 
(2007)-ben 

Egyéb 
műben 

GKI mélyinterjúk 

Típusok 
említés mintája* 

említési 
gyakoriság, 

% 

MÁST 
felmérés 

besorolása∗∗ 

Nyomásgyakorlás egy ajánlattevő 
sikeréért 

 x Teljes 23  

Vesztegetés egy ajánlattevő sikeréért  x Teljes 8  
Vesztegetés magas ár elfogadásáért   Teljes 19  
Közbeszerzési eljárás elkerülése x x   S 
Hamis célt rögzítő ajánlat-kérés x x    
Az ajánlattevők körének korlátozása x x Teljes 36 S 
Színlelt (a nyertest előre eldöntő) 
ajánlatkérés 

x x   S 

Ajánlattevő exkluzív informálása x x Teljes 8 Á 
Ajánlattevő indokolatlan kizárása   A.tevők 17 S 
Hamisan indokolt eredménytelenség  x    
Ajánlat részrehajló értékelése x x    
Pályázati felhívástól eltérő ajánlat 
elfogadása 

 x    

Szerződés indokolatlan módosítása   A.tevők 3  
Szerződéstől eltérő teljesítés 
elfogadása 

x  A.tevők 7  

Alacsony ajánlati ár indokolatlan 
kiegészítése pót-munka stb. címén 

 x Teljes 9  

Jogorvoslat kérés elmulasztása  x    
∗ A szakirodalom és a GKI mélyinterjúk a korrupciós esetekben alkalmazott megoldásokról 
tájékoztattak (az adott technika alkalmazásáról esetenként csak a 120 fős alapsokaság egy része 
nyilatkozhatott). A MÁST felvétel viszont arra kérdezett rá, hogy a technika alkalmazása korrupcióra 
utal-e. 
∗∗ Á: a legtöbb válaszadó, T: a válaszadók többsége, S: sokak által korruptnak vélt magatartás.  
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Az ajánlattevők (és alvállalkozóik) összejátszásával létrehozott korrupció 
típusai 

 

OECD 
(2007)-ben 

Egyéb 
műben 

GKI mélyinterjúk 
Típusok 

említés mintája∗ 
említési 

gyakoriság, % 

MÁST 
felmérés 

besorolása∗∗ 

Ajánlattevő több cége ad ajánlatot     Á 
Előzetes (kartell-) megállapodás x x Teljes 13 S 
A munkába bevonni nem kívánt 
szerepeltetése alvállalkozóként 

x    S 

Megállapodás minőség-rontás 
elhallgatásáról 

  Teljes 2  

∗ A szakirodalom és a GKI mélyinterjúk a korrupciós esetekben alkalmazott megoldásokról tájékoz-
tattak (az adott technika alkalmazásáról esetenként csak a 120 fős alapsokaság egy része nyilatkoz-
hatott). A MÁST felvétel viszont arra kérdezett rá, hogy a technika alkalmazása korrupcióra utal-e. 
∗∗ Á: a legtöbb válaszadó, T: a válaszadók többsége, S: sokak által korruptnak vélt magatartás. 
 

A mélyinterjúk során megkérdezettek a korrupció hatásait négy csoportba 
sorolták. Legtöbben a vállalási árak emelkedését és a teljesítés gyengébb 
minőségét emelték ki, de sokan utaltak a verseny korlátozására és pótlólagos 
költségek felmerülésére is. Rámutattak arra is, hogy a korrupció visszafogja a 
vállalkozási kedvet, a külföldi működő tőke importját, s jelentősen csökkenti a GDP-t. 
A M.Á.S.T. felmérése szerint, ha minden közbeszerzést kiírnának, „átlagosan” 22-
26%-kal lenne több közbeszerzés, a korrupció pedig – jelentős szórással – 
mindösszesen 25%-kal emeli az árakat.  
 
 

Javaslatok 
 

Jöjjön létre teljes körű, nyilvános, kereshető adatbázis minden közbeszerzési 
lépésről (ajánlatkérés, ajánlat, helyezés, szerződések és módosítások, stb.). 
 

A Közbeszerzések Tanácsa tekintse feladatának, hogy javaslatot tegyen a 
közbeszerzési törvény egyszerűsítésére, valamint, hogy támogassa az 
Országgyűlést az alábbi ajánlások megvalósításában. Tegye felhasználóbaráttá 
(könnyebb információ-keresést lehetővé téve) a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
nyilvántartásait. Két-háromévente szervezzen a közbeszerzési korrupciót kutató 
„follow up” vizsgálatokat, hogy a hazai viszonyok „naprakész” ismerete alapján 
jelölhesse ki a norma-sértések elleni terápiát. Szorgalmazza a „minősített” 
közbeszerzési ajánlattevők címmel rendelkezők közbeszerzési tennivalóinak (például 
ajánlattételi dokumentációjának) további egyszerűsítését. Készítsen még több 
útmutatót az ajánlatkérők számára és dolgozzon ki mintadokumentumokat. 
 

A Kormány négy-ötévente vizsgálja felül (tegye naprakésszé) a nemzetgazdaság 
korrupcióellenes stratégiáját. Ebben többek között rögzítse, miként kell a korrupciós 
cselekmények visszaszorítását lehetővé tevő módon kialakítani a köztisztviselők 
kiválasztásának, alkalmazásának, ösztönzésének szabályait, illetve jelölje ki az 
igazságszolgáltatás fejlesztésének célszerű irányait.  
 

Az Országgyűlés a korrupció elleni küzdelmet a politikai korrupció 
visszaszorításával, a párt- és kampányfinanszírozás reális szabályozásával kezdje. 
Ehhez „szövetségeseket” kell keresni: meg kell gondolni, hogy a korrupció 
csökkentése mely csoportoknak okoz előnyt, majd ezt az előnyt bemutatva el kell 
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nyerni a támogatásukat. Az üzleti szféra nagy része érdekelt betartható jogszabályok 
kialakításában. Sürgető a közbeszerzési eljárások szigorú formai követelményeit 
rögzítő nemzetközi ajánlások teljes körű honosítása. Kívánatos például, hogy az 
ajánlattevők és alvállalkozóik korrupció-ellenes elkötelezettségének megkövetelése 
(például ennek etikai kódexben való rögzítése); az ajánlati felhívás, a pályázatok 
bírálatának és a teljesítés ellenőrzésének különböző fórumokra bízása; a 
döntéshozók rendszeres rotációja s a szabálysértések szankcióinak szigorítása. A 
tőzsdei cégeken kívülre is ki kellene terjeszteni az ún. „Felelős Vállalatirányítási 
Ajánlások”-nak az érvényességi körét. Végül, de nem utolsó sorban a 
törvényhozásnak – a Közbeszerzések Tanácsa javaslataira építve – lényegesen 
egyszerűsítenie kellene a közbeszerzési törvényt. 
 

A közbeszerzési ajánlatkérők alakítsák ki korrupcióellenes politikájukat. Vezetőik 
tekintsék feladatuknak, hogy „tiszta kezű” személyekre bízzák a közbeszerzések 
intézését, akik rendszeres továbbképzésen is résztvesznek. Kerüljék a túlzottan 
sokrétű feladatokra történő ajánlatkérést, ha van rá mód, kérjenek önálló ajánlatokat 
az egyes részfeladatokra. Törekedjenek rá, hogy ajánlatkérésük egyszerű 
ajánlattételt tegyen lehetővé. Minden esetben követeljék meg, hogy az ajánlattevők 
és alvállalkozóik rendelkezzenek a korrupció elleni stratégiájukat rögzítő etikai 
kódexszel. A minősített (s így az előző követelményt is teljesítő) ajánlattevők 
számára viszont tegyék lehetővé a lehető legkevesebb adminisztratív terhet jelentő 
ajánlattételt. Bővítsék az elektronikus közbeszerzés alkalmazási körét. Ha van mód 
rá, alkalmazzák például az ajánlatkérők és ajánlattevők közti korrupció, illetve a 
különböző ajánlattevők közti kartellezés lehetőségeit egyaránt erőteljesen szűkítő 
elektronikus árlicit technikáit. Tegyék gyakorivá azt az alkalmazást is, amikor az 
ajánlattevőktől nem az ár csökkentését, hanem az ajánlat „műszaki” tartalmának 
erősítését várják. A felkészületlen (és indokolatlanul alacsony árakat megjelölő) 
ajánlattevők visszaszorítása érdekében növeljék a bírálati szempontok között a 
„műszaki” követelmények és a szakmai referenciák súlyát. Fordítsanak a jelenleginél 
nagyobb figyelmet az általuk indított közbeszerzési eljárások monitoringjára, 
átláthatósági szakértő bevonására. Ne mulasszák el a befejezett projektek (külső 
intézmények által végzett) auditját. Készítsenek és tegyenek nyilvánossá feketelistát 
profiljuk korrupt ajánlattevőiről. 
 

Az ajánlattevők alakítsák ki korrupció ellenes politikájukat. A vezetők tekintsék 
feladatuknak, hogy „tiszta kezű” személyekre bízzák a közbeszerzések intézését, 
akik rendszeres továbbképzésen is résztvesznek. Hozzák létre a részvételükkel 
megindult közbeszerzési eljárások monitoring-rendszerét, s ennek keretében 
építsenek ki a korrupció veszélyére figyelmeztető alrendszert. 
 

Mindenkinek önkritikusan szembe kellene néznie a korrupció problémájával. 
Félrevezető, sőt, esetenként a saját szennyes takargatása, ha a korrupció 
gyanújával, illetve „közepes” szintjével kapcsolatos megállapításokat azzal söpörjük 
a szőnyeg alá, hogy vannak bizonyítási, mérési nehézségek, illetve nálunk rosszabb 
helyzetű gazdaságok. Végeredményben a korrupció elleni küzdelem akkor lesz 
sikeres, ha a hosszú távra tervezett korrupcióellenes intézkedések – melyek mögött 
valódi politikai akarat áll – azonos mértékben alapulnak az emberi tényező javításán 
és a jogérvényesítés erősítésén. Az igazságszolgáltatás is határozza meg a saját 
feladatait. A megoldás egyik kulcskérdése, hogy a pártok vezetői legalább akkora 
erővel küzdjenek a saját holdudvarukon belüli, mint a versenytársaiknál kialakult 
korrupció ellen.  
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I. Összefoglaló 
 
 
1. A munka célja, módszerei 
 
1. Jelen tanulmány a GKI Gazdaságkutató Zrt.-ben a Közbeszerzések Tanácsa 

(KT) megbízásából, a hazai közbeszerzések területén kialakult korrupcióval 
kapcsolatos országgyűlési beszámoló megalapozása céljából készült. Az 
összefoglalóban a kutatás legfontosabb eredményeit, azaz a munkánk során 
a KT-GKI szerződésben meghatározott kutatási kérdésekre kapott legfontosabb 
válaszokat tekintjük át (néhány esetben a válasz érdekesnek ítélt hátterére is 
utalva). Majd a következő fejezetekben kutatási feladatonként részleteiben 
mutatjuk be a kapott eredményeket. 

 
2. A korrupció1 szónak nincs általánosan elfogadott definíciója. A 

tanulmányban e cselekmény három kulcs-ismérvének a következőket tekintjük: 
elkövetője /1/ közvetlen vagy közvetett ön- vagy csoportérdekből /2/ megszegi a 
közösségi vagy üzleti együttélés egy vagy több olyan szabályát, amelynek 
érvényesítéséért felelős, s ennek során /3/ legalább egy további féllel, 
magánszeméllyel vagy intézményi képviselővel összejátszik. A közbeszerzési 
korrupció pedig olyan korrupt tevékenység, amely /4/ közbeszerzéssel 
kapcsolatos, vagy ilyen eljárást kerül meg. 

 
3. A kutatás fő feladatait a következők voltak.  
 

− a (friss) nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintése; a KT-GKI 
szerződés szavaival: „elemzés elkészítése a korrupcióról, mint társadalmi-
gazdasági jelenségről, … okairól, társadalmi hátteréről és hatásairól”; 

− az elmúlt évek során a témában megjelent hazai sajtóközlemények 
feldolgozása; tehát „sajtófigyelés … a közbeszerzési korrupció 
témakörében”; 

− 120 mélyinterjú elkészítése; azaz „a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
korrupciós helyzetfelmérésre, korrupciós veszélyek feltárására és 
korrupcióellenes javaslatok kidolgozására irányuló mélyinterjús kutatás 
megszervezése és végrehajtása 3 célcsoportban: az ajánlatkérők, az 
ajánlattevők és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók körében”; 

− 900 fős szociológiai felmérés megvalósítása; azaz a közbeszerzési 
korrupcióról készített országosan reprezentatív felvétel az ajánlatkérők és az 
ajánlattevők körében (amit a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató 
Társaság készített el); végezetül 

− az eredmények összefoglalása; tehát jelen „tanulmány-tervezet 
elkészítése.” 

 

                                      
1 Igen gyakori a korrupció szinonimáinak, közelítő vagy kifejezetten szleng-jellegű megnevezéseinek a 
használata is. Például: megvesztegetés (bribery), lefizetés, megkenés, levajazás (általánosabb 
esetekben: csalás /fraud/, hivatali hatalommal való visszaélés, alkotmányos költség, nepotizmus, 
kliens-rendszer, urambátyám viszony, bunda, hűtlen kezelés, korábban: szocialista összeköttetés, 
napjainkban: kapcsolati tőke) – illetve kenőpénz, csúszópénz, jatt, sáp, harács, hálapénz, „keleten”: 
baksis. 
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4. Feladatunk megvalósítása során azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy 
tudományosan megalapozott képet kapjunk és adjunk a hazai 
közbeszerzési eljárásokban kialakult korrupciós jelenségek jellemzőiről – 
illetve a korrupció elleni védekezés lehetőségeiről és módszereiről. A 
korrupció, s a közbeszerzési korrupció visszaszorítása ugyanis a jövő egyik 
kulcskérdése, s ezt a hasonló kutatások jelentősen segíthetik. Ezért arra 
törekedtünk, hogy a vizsgálatok során felhasználni kívánt technikák legyenek 
összhangban a társadalomtudományi kutatások korszerű módszertani elveivel.2 

 
5. A korrupció igen bonyolult összefüggés rendszer által generált és sokrétű 

hatásmechanizmusokat mozgató társadalmi folyamat. Kutatási eredményeink 
tudományos megalapozása érdekében ezért hangsúlyozottan törekedtünk a 
megállapításaink sokoldalú alátámasztására.  

 
5.1. Áttekintettük és bemutatjuk a témakörünkre vonatkozó korábbi 

ismereteket. Ennek érdekében több ezer oldalnyi (döntő többségében 
angol és magyar nyelvű) nemzetközi és hazai szakirodalmat néztünk át. 
Hangsúlyozottan törekedtünk a korrupció társadalmi összefüggéseit leíró 
elemzések megismerésére, a korrupt cselekmények motivációinak, a 
korrupt személyek kapcsolatrendszerének, a korrupció gazdasági 
folyamatokat torzító következményeinek a feltárására. Kiemelt fontosságot 
tulajdonítottunk a nemzetközi elemzések, összehasonlítások legfrissebb, 
idehaza alig ismert tapasztalatainak (s különösen a sikeres korrupció 
ellenes erőfeszítésekkel, a best practice-szel kapcsolatos közléseknek). 

 
5.2. Elkészítettük a hazai sajtó tartalomelemzését. Feldolgoztuk egyrészt a 

legfontosabb napi- és hetilapokban (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 
Népszabadság, HVG stb.), illetve a mértékadónak tekintett tudományos 
igényű periodikákban (Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, Magyar 
Tudomány stb.) 2002 és 2007 között megjelent mintegy háromnegyed 
millió közleményt. A cikkek – teljes körű – halmazából kiválasztottuk a 
<korrupció> és a <közbeszerzés> kereső szavakat tartalmazó mintegy 15 
ezer közleményt, amelyekből elektronikus adatbázist készítettünk, majd 
ezt bibliometriai jellegű statisztikai vizsgálatoknak vetettük alá. 
Keresőszavak, szó-„bokrok”, illetve ezek logikai kapcsolatai segítségével 
széles körben határoztuk meg a cikkekben érintett témák 
gyakoriságát, s főbb összefüggéseit. Ugyanakkor a munkában 
résztvevő kutatók maguk is átnézték a kiválogatott mintegy 15 ezer cikket, 
s kigyűjtötték a leginkább jellemzőeknek talált megfogalmazásokat, 
állításokat, következtetéseket. 

 
5.3. Nagy számban kértünk és kaptunk részletes mélyinterjúkat a 

közbeszerzések gyakorlatában dolgozó szakemberektől. Az interjúzás 
során az eredmények általánosítási lehetőségeinek a megteremtésére (a 
minták reprezentativitására és a megkérdezettek véletlenszerű 
kiválasztására), az adat-feldolgozásoknál a tudományos módszerek (pl. 
benchmarking, faktoranalízis stb.) alkalmazására törekedtünk. A 
megkérdezetteket az ajánlatkérők, a (nyertes és nem nyertes) 

                                      
2 A korszerű módszerekről lásd például: Babbie (1998). A pontos hivatkozást mindenkor az 
irodalomjegyzékben adjuk meg. 
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ajánlattevők, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadók köréből – 
rétegzett mintavétellel – választottuk ki (40 + 2-szer 30 + 20, azaz 
összesen 120 főt). A négy csoport számára az egyes csoportok 
sajátosságait figyelembe vevő kérdőívek készültek. Minden kérdőív 
esetében 3 csoportba rendeztük kérdéseinket: az interjú elején és a végén 
zárt kérdésekre kértünk rövid, illetve az interjú középső részében nyílt 
kérdésekre hosszabb válaszokat. Az interjúk során elhangzottakat 
egységes formában (s az anonimitás követelményeit érvényesítve) 
rögzítettük. A zárt kérdésekre adott válaszokat legtöbbször gyakoriságok 
és százalékos megoszlások közlésével – de esetenként a mélyebb 
összefüggések feltárására is alkalmas számítások segítségével – mutatjuk 
be. A nyílt kérdések feldolgozása során egy logikai lánc mentén haladva 
tárjuk fel, hogy a közbeszerzések résztvevői miként látják a közbeszerzési 
korrupció mértékét, véleményük szerint milyen okok vezetnek e korrupció 
kialakulásához és fennmaradásához, a közbeszerzési korrupciónak milyen 
hazai típusai alakultak ki és kik ennek résztvevői, melyek e cselekmények 
hatásai, valamint milyen eszközöket látnak alkalmasaknak a 
közbeszerzési korrupció visszaszorítására, a károk mérséklésére. Az 
egyes fejezeteknél gyakran elkülönítjük a korábban már említett csoportok 
válaszait, azaz külön mutatjuk be az ajánlatkérők, a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók, valamint az ajánlattevők véleményét, 
tapasztalatait. A kapott információk lehető legpontosabb szemléltetése 
céljából minden esetben elkülönítve jelezzük az adott kategóriára 
vonatkozó legjellemzőbb, esetenként legmarkánsabb, az interjúk során 
elhangzott válasz(oka)t is. 

 
5.4. Intenzíven hasznosítottuk a MÁST Kft. által a közbeszerzésekkel 

foglalkozók szélesebb körében a korrupcióról kialakult vélemények 
feltárásának céljaira készített felmérés eredményeit. E felvétel országos, 
reprezentatív, rétegzett mintavétellel vett 900 (2X450) fős mintán, face to 
face megkérdezésen alapuló strukturált kérdőív lekérdezése révén 
készült. Megkérdezett az lehetett, aki az intézmény/cég közbeszerzési 
ügyeiben döntéshozónak számít, illetve az, akit a válaszadásra ez a 
személy kijelölt. A kérdőívek nagyszámú kérdés révén gyűjtöttek 
információt a közbeszerzések terén kialakult etikának a megkérdezettek 
szerinti jellemzőiről, a korrupciónak tekintett tevékenységekről, ezek 
gyakoriságáról, technikáiról, okairól és hatásairól. A kérdezőbiztosok 
előzetesen oktatáson vettek részt, a válaszadás ténye a megkérdezettek 
15%-ánál ellenőrzésre került. A kapott információk feldolgozására 
matematikai-statisztikai módszereket használtak.  

 
6. Módszereinket a tanulmány további fejezeteiben részletesebben ismertetjük. 
 
7. Hangsúlyozzuk, hogy a kapott eredmények nem általánosíthatók a 

végtelenségig, elsősorban az elmúlt 10-15 évre, s a magyar gazdaságra 
vonatkoztathatók. Ugyancsak kiemeljük, hogy a különböző vizsgálataink 
eredményei közt gyakran nincs (teljes) összhang. Meggyőződésünk ugyanakkor, 
hogy a rész-vizsgálatok tapasztalatainak ütköztetése nyomán nyert végső 
eredményeink, következtetéseink kellően megalapozottak és fő 
vonalaikban helyesek, s ahol lehet, utalunk rá, hogy az eltérő 
részeredmények a megállapítások valószínű hibahatárairól adnak képet. 
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2. A korrupció, valamint a közbeszerzési korrupció hazai 
elterjedtsége 

 
8. A kutatás tapasztalatai alapján az adott kérdésben összefoglalóan azt 

valószínűsítjük, hogy a korrupció gyakorisága a magyar gazdaságban 
„közepes”, s a hazai közbeszerzési eljárásoknak nagyobbik felét – 
időszakonként változóan mintegy kétharmadukat-háromnegyedüket (65-75%-
ukat) – befolyásolja. 

 
9. A megállapítást sok tekintetben egymásnak ellentmondó kutatási 

eredmények támasztják alá. A vizsgálatok során abból indultunk ki, hogy a 
közismert történelmi tapasztalatok szerint a korrupció a társadalmak igen régi, s 
mindenütt jelen levő gondja – a jelenség megjelenési formája, „mérési” 
(bizonyítási) formája, elterjedtsége, következményeinek súlya, társadalmi 
megítélése azonban tértől és időtől függően igen különböző. 

 
Korrupció 2008 (1=erős; 10=nincs) 

 

 

Változás 2000-2008 

 

 

 

Forrás: GKI: Versenyképességi Évkönyv 2008. A Transparency International nyomán.  
 

9.1. A szakirodalom-feldolgozás úgy találta, hogy a mértékadó szerzők 
mindenkor hangsúlyozzák ugyan a korrupció magas3 látenciáját és 
bonyolult társadalmi összefüggéseit is, de általában elfogadják a jelenség 
gyakoriságáról a társadalomtudomány korszerű módszereivel (empirikus 
felmérések eredményeivel, matematikai-statisztikai számításokkal, 
szociológiai elemzésekkel) sokoldalúan alátámasztott megállapításokat. 

                                      
3 Sinku Pál főosztályvezető ügyész (Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztálya) szerint a 
vádemelések száma körülbelül a jogsértések számának egy ezreléke lehet. Lásd: Bendik Gábor: 
Konferencia a korrupció elleni védekezés lehetőségeiről (2008). 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/korrupcio-konf_0811.pdf  
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Legtöbbször a Transparency International-nak (TI) minden vizsgált ország 
esetén több kutatási eredményt összegző nemzetközi összehasonlításait 
hivatkozzák. A legfrissebb helyzetértékelésről az alábbi ábra tájékoztat. A 
hazai szerzők többsége (bár nem vita nélkül, de) ugyancsak elfogadja az 
alábbi ábrának a magyar gazdaság „közepesen” korrupt voltát jelző 
értékelését is; úgy véli, hogy a korrupció magyarországi szintje a fejlett 
országokban lévőnél lényegesen nagyobb, de a legtöbb fejlődőben 
kialakultnál kisebb. 

 

9.2. Empirikus kutatásaink (kiemelten: interjúink) során is a vázolt általános 
megítéléssel összhangban levő eredményeket kaptunk. 

 

10. További vizsgálataink szerint a korrupció a hazai közbeszerzések körében is 
igen gyakori. Mások publikációja szerint4 e norma-sértésre a közbeszerzési 
eljárások 90%-ánál sor kerül. Kutatásunk úgy találta azonban, hogy a 
korrupciós gyanú megítélésénél nagy körültekintés indokolt, s a fenti 
becslés túlzott. 

 

10.1. Keresőprogrammal és keresőszavakkal készített sajtó feldolgozásunk 
különös élességgel utalt a közbeszerzési korrupció gyakori voltára. 
Eredményeink – az elektronikus válogatás – szerint a hazai sajtó 
kifejezetten gyakran foglalkozik a közbeszerzési korrupció 
problémájával. A feldolgozott napi- és hetilapokban, valamint az Index 
elektronikus hírforráson 2002-2007 között megjelent mintegy 
háromnegyed millió közleményben közel 8.000 cikk tartalmazta a 
<korrupció> szót, ugyancsak közel 8.000 a <közbeszerzés> szót, s az 
utóbbiakban az olvasók a közbeszerzési korrupció jelenségével is 
átlagosan heti két-háromszor szembesülhettek. Figyelemre méltóak a 
közleményekben bemutatott egyes konkrét korrupciós esetek és ezek 
időszakonkénti változásai is. A közlések jellegének érzékeltetésére a 
következő táblázatban adjuk meg néhány közbeszerzéssel is kapcsolatba 
hozható közismert „keresőszó” említésének gyakoriságát. 

 

Egyes, a <korrupció> szóval egy cikkben szereplő szavak* előfordulásának 
gyakorisága, % 

 

Keresőszavak 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Autópálya, sztráda 57 56 90 42 45 67 
Combino - 5 1 1 12 4 
Kakaóbiztos - - 20 9 6 1 
Metró 33 19 25 21 42 24 
Nemzeti Színház 10 16 4 7 11 4 
Országimázs Központ 29 17 2 2 2 - 
Tűzijáték 15 4 4 2 5 5 

* Hangsúlyozzuk, hogy a közölt gyakoriságok csak arra mutatnak: az adott keresőszóval jellemzett 
közbeszerzéseket a sajtó, vagy legalább is egyes sajtótermékek korrupció-gyanúsaknak nevezték, de 
nem bizonyítják e gyanú megalapozottságát. Igen tanulságos, hogy a gyanút a keresőszavakkal 
jellemzett esetek nagy részében a bűnüldözés sem tudta bizonyítani. 
Forrás: GKI sajtófigyelés. 

                                      
4 Lásd: Freedom House (2006), hivatkozik rá: Transparency International Magyarország (2008), 1. 
oldal. 
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10.2. Néhány vizsgálati eredményünk ellentmondani látszik a 
közbeszerzések általános korrupciós fertőzöttségére vonatkozó 
(fenti, s ehhez hasonló) állításoknak. A MÁST felmérés első kérdéseire 
válaszolva például mind a megkérdezett ajánlatkérők, mind az 
ajánlattevők alapvetően etikusnak ítélték a közbeszerzési szférát. Amint 
ezt az alábbi ábra mutatja, közléseik szerint a kimondottan etikátlannak 
tartott közbeszerzési szereplők részaránya 4-5% között mozog és az 
ajánlatkérők szerint szférájuk az átlagosnál is etikusabb. Olykor hasonló 
tapasztalatokat rögzíthettünk a GKI interjúk keretében is. 

 
A moralitás megítélése a közbeszerzési gyakorlatban (N = 900) 
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5,8
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Ajánlatkérők

A jánlattevők

jellemzően  nem  etikus inkább nem  etikus inkább  etikus jellemzően etikus NT/NV  
Forrás: MÁST felmérés. 
 
11. A kutatás során mélyebben is megvizsgáltuk a szakirodalmi és sajtó-

közlemények, illetve az interjúválaszok jelentős eltéréseinek az okait. 
Hármas (s mindhárom esetben az eredmények hibahatáraira és a hibák egyes 
okaira egyaránt rávilágító) magyarázatokat találtunk. 

 
11.1. Egyrészt a mélyebb elemzés gyakran mutatta ki azt is, hogy egyes 

interjúadók „óvatosan” fogalmaztak. A MÁST megkérdezés későbbi 
fázisában például már csaknem a válaszadók fele valószínűsítette, 
hogy a korrupció a közpénzek hazai elköltésénél rutinszerűen jelen 
van. S az elemzők indokoltnak látták, hogy még ehhez az arányhoz is a 
következő megjegyzést fűzzék hozzá: „a mundér becsületének védelme 
… minden kérdésnél hatékonyan működött, ahol a saját szakmáról kellett 
nyilatkozni.” De a válaszadók a GKI mélyinterjúk során is meglehetősen 
ellentmondásos értékelést adtak a korrupció hazai gyakoriságáról. 
Interjúadóinknak csak mintegy fele tájékoztatott arról, hogy az általa 
ismert közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban korrupciós gyanúról, 
vagy cselekményről értesült. Ugyanakkor egyes további, nem kis 
válaszolói csoportok (a borús sajtó-közleményekkel ellentétben) széles 
körben korrupció-mentesnek ítélték a hazai közbeszerzési folyamatokat, 
de közülük egyesek, az első percekben jelzett rózsaszínű képet követően, 
az interjúk sokadik kérdésénél szintén elismerték: mégis csak 
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gyakori ez a norma-sértés. Az ajánlatkérőknél interjút készítő 
kérdezőbiztosok közül pedig minden második, a nyertes 
ajánlattevőknél jártak közül minden ötödik azt jelezte az 
interjúkésztés után, hogy a kapott válasz megalapozottsága 
bizonytalan.  

 
Egy, az említett megfigyelésre okot adó tipikus interjú-közlés: 
 
„Cégünknél … a közbeszerzési eljárás lebonyolítóit egyetlen esetben sem 
keresték meg korrupciós szándékkal. A közbeszerzési döntéshozók nevében 
viszont nem nyilatkozhatok, ugyanakkor nincs tudomásom korrupcióról, vagy 
annak gyanújáról.” 
 
Tanulságos az is, hogy igen jelentős különbségeket találtunk a korrupciós 
gyanúról tudósítók ágazati arányaiban. A GKI interjúk során az ipari 
válaszadóknak 56%-a, de mind az öt számítástechnikával foglalkozó cég 
képviselője jelezte a korrupciós gyanút. Az építőipari válaszadók 66%-a, a 
kereskedelmi stb. szolgáltatások képviselőinek viszont csak 23%-a, az oktatási 
intézmények interjúadóinak 31%-a, s a közigazgatás nyilatkozóinak csupán 
14%-a adott tájékoztatást ilyen információiról. Úgy véljük, ezen ágazati eltérések 
valós különbségeket jeleznek.  

 
11.2. Másrészt esetenként a korrupciós gyanú (vádak) túl gyakori voltával 

kapcsolatos jelzéseket is kaptunk. Nem minden korrupció, ami annak 
látszik. Egyes interjúalanyaink olyan eseteket is említettek, melyeknél nem 
volt korrupció, az időzavar stb. miatt alkalmazott sajátos eljárási technikák 
nyomán mégis meggyanúsították őket ezzel. Hiszen a betarthatatlan 
jogszabályok, az ezek oldását célzó ügyeskedés is vezethet visszás 
szituációkhoz. S mert a korrupció nem, vagy nem jól látható, a vesztesek 
hajlamosak erre fogni az elmaradt sikert. 

 
11.3. Harmadrészt, amint ezt egyes publikációk is kifejtik, a korrupt 

cselekményekkel gyakran összetéveszthető a nem visszterhes 
részrehajlás, mely sokféle nem korrupciós jellegű ok miatt is létrejöhet. A 
pozitív diszkrimináció mögött állhat egyszerű ismeretség, közelibb vagy 
távolibb rokonság, közös múlt és sors. Más esetekben oka lehet 
rokonszenv, esetleg udvarias vagy hízelgő magatartás viszonzása, netán 
tetszelgés egy szexepiles vagy tekintélyes ügyfél, illetve egy híres ember 
vagy kiválóság előtt – vagy egyszerűen a kedvezményezett 
meggondolásokhoz hasonló gondolkodás. A negatív részrehajlás is lehet 
saját okú (ellenszenv, eltérő világnézet vagy politikai beállítottság, etnikai 
eltérés stb.), vagy a pozitív diszkrimináció szükségszerűen fellépő 
komplementere – illetve az eltérő gondolkodás (Miller-Roberts-Spence, 
2005 stb.). 

 
12. A kifejtettekből nem könnyű a hazai közbeszerzési korrupció tényleges 

gyakoriságára következtetni. Az interjúk arra mutatnak, hogy jelenleg az 
eljárások nagyobbik fele fertőzött, de nem ritka az indokolatlan gyanú sem. 
Ezért, valamint jelentős bizonytalanságunk érzékeltetését jelezve rögzítettük azt, 
hogy napjainkban a korrupció a hazai közbeszerzési eljárásoknak időszakonként 
és eljárás-típusonként változóan mintegy kétharmadát-háromnegyedét, 65-
75%-át befolyásolja.  
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3. A korrupció előfordulási formái (típusai)  
 
13. Kutatásunk úgy találta, hogy a korrupciós esetek tipizálása világszerte 

meglehetősen kialakulatlan, s a hazai közbeszerzési korrupció típusaira 
vonatkozó empirikus információk legtöbbször kifejezetten szegényesek. 
Gazdagabb (de sokszor egyértelmű bizonyítékok nélküli) tájékoztatás csak 
egyes szakirodalmi és sajtóközlemények elemzéseiben, s döntően a politikai 
okokra visszavezethető korrupciós gyanú jelentős gyakoriságáról, és egyre 
súlyosabbnak ítélt következményeiről áll rendelkezésre. Az interjúk során 
megkérdezett vállalati vezetők viszont e témáról ritkán nyilatkoztak. A tipizálás 
elméleti kérdéseiben járatlan gyakorlati szakemberek körében is gazdag anyag 
volt gyűjthető azonban arról, hogy a korrupció a közbeszerzési eljárás mely 
fázisait, s miként befolyásolja. 

 
14. A korrupció típusainak legismertebb elméleti csoportosítása magán- 

(legtöbbször: üzleti) szférán belüli, hivatali és politikai korrupciót különböztet 
meg. 

 
A magánszférán belüli korrupció tipikus esete, ha nem a tulajdonos, hanem 
megbízottja végzi a vagyonkezelést, s a kezelő valakivel összejátszva nem a 
tulajdonos érdekeit, hanem a sajátját érvényesíti. Üzleti korrupciónak azt 
nevezzük, ha anyagi előnyök (például megrendelés, az indokoltnál magasabb ár 
elnyerése, a szükségesnél rosszabb minőség elfogadtatása) céljából vállalkozók 
vesztegetik meg a hivatalnokokat vagy a politikai hatalmat. Hivatalnoki 
korrupcióról akkor beszélünk, ha a közjót képviselni és megvalósítani köteles 
közalkalmazottak a hivatalos ügyek (engedély-szerzés, telekkönyvi bejegyzés, 
büntetés elengedés, „testre szabott” szabályozás) „kedvező” elintézése 
érdekében kérnek „ajándékokat”, kenőpénzt. Olykor e két típus se választható 
egyértelműen külön. A politikai korrupció – így a köz-pénzeknek a politikai és az 
üzleti szféra összefonódása által lehetővé tett, a társadalmi érdekekkel ellentétes 
„átcsoportosítása” – viszont többnyire nagyobb érdek-csoportok 
együttműködésével valósul meg, például a hatalom megszerzése vagy 
megőrzése, így egyes (lakossági) csoportok lojalitásának, szavazatainak, vagy 
egyéb támogatásának megvásárlása érdekében5 (Hankiss [1983] 83-86. oldal). S 
nyilvánvaló, hogy a határ-esetek, így a nagyobb összefonódások besorolása 
esetenként igen nehéz. 

 
15. Kutatásunk tapasztalatai szerint a korrupciós típusok gazdasági súlyával 

kapcsolatos magyar álláspont kialakítása szempontjából is irányadó, hogy Rose-
Ackerman világhírű (2006) Kézikönyve szerint a jelenlegi korrupciós kutatások 
homlokterében világszerte a politikai korrupció áll. Ennek sajátos oka, hogy a 
Watergate botrány óta a kutatók kiemelkedő fontosságúnak ítélték a korrupció 
intézményesülése és az államigazgatás gyatra színvonala közti szoros (olykor 
csak sejthető, de világos következményekkel járó) kapcsolatok elemzését. S 
igencsak valószínűsíthető, hogy a hasonló súlypont-képzés gazdaságunk 
esetében is indokolt. 

 

                                      
5 A politikai korrupció kifejezésnek szintén számos szinonimája van. Újabban inkább a kapcsolati 
tőke, a klientúra, vagy a kerülőutas szívességi körök, továbbá a csókos polgártársak vagy elvtársak 
kifejezéssekkel utalnak a hasonló magatartásmintákra. Az angol crony deal (haveri ügylet) kifejezés 
is a politikusoknak a jogi szabályozást mutyizás és bratyizás révén kijátszó korrupciós ügyeit jelzi. 
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A mindennapok nyelvén szólva: a jelenkor korrupciós főszereplői nem annyira a 
hivatalokban, hanem inkább a nagyvállalati vezetőket és a politikusokat 
kapcsolatba hozó elitklubokban, rendezvényeken, vadásztársaságokban, üzleti 
delegációkban stb. találhatók. A közéletben a korrupciós visszaélés veszélye 
nagy, a magasabb szinteken pedig még nagyobb, mint az alacsonyabb és a 
végrehajtói szinteken, mivel magas szinten a kívülről láthatatlan kis döntési 
hibával (a normától vett eltéréssel) is igen nagy előnyökhöz lehet juttatni a 
protekciós személyeket vagy szervezeteket. A legnagyobb korrupciós 
ügyletekhez nem kell hivatali szoba és boríték. Égető szükség van viszont a 
kapcsolati tőkékre, a kerülőutas szívességi körökre, a szívességbankokra, 
amelyekhez hivatali szobák helyett gyakran elég egy telefonnévsor és néhány 
szavas telefonbeszélgetés. Az üzleti ebédekre, otthoni meghívásokra is csak 
ritkán, elsősorban szívességi körökbe és a szívességbankokba való belépéshez 
van szükség. Ezekre utalt például a Siemens egy középvezetőjének jellegzetes 
megfogalmazása, amikor azt jelezte, hogy komoly piaci tudás kell ahhoz is, hogy 
hol, kinek, mit kell nyújtani (Manager Magazin, 2007. 2. sz.). 

 
16. Vizsgálataink alábbi eredményei szerint a mai magyar gazdaságban nem csak a 

politikai, hanem az üzleti korrupció és együttes jelentkezésük is vitathatatlanul 
súlyos gond. Azokban az esetekben ugyanis, amikor a korrupcióban résztvevők 
egyike politikus, a másik résztvevő gyakran „üzletember”, s két vállalati érdekelt 
összejátszására is számos példa van. 

 
17. Az említetteket jelzi például, hogy az elmúlt években a korrupció kérdéskörét 

érintő hazai sajtócikkekben a <politika> szó volt a leggyakoribb 
„szakkifejezés”. S a vitathatatlanul magas látencia miatt az se ellenérv (viszont 
jellemző), hogy a hasonló állásfoglalások se a hazai tudományos 
közleményekben, se interjúink anyagaiban, de még a bírósági ítéletekben sem 
túl gyakoriak. 

 
A <korrupció> mellett a <politika> szót is tartalmazó cikkek száma 

A politika szót is tartalmazó korrupciós cikkek száma
(A 8 megfigyelt újságban a 2002-07. években mind összesen: 4.079 db)
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A/ Az ajánlattevők (és alvállalkozóik) összejátszásával létrehozott korrupció 
típusai 

 

OECD 
(2007)-ben 

Egyéb 
műben 

GKI mélyinterjúk 
Típusok 

említés mintája∗ 
említési 

gyakoriság, % 

MÁST 
felmérés 

besorolása∗∗ 

Ajánlattevő több cége ad 
ajánlatot 

    Á 

Előzetes (kartell-) megállapodás x x Teljes 13 S 
A munkába bevonni nem kívánt 
szerepeltetése alvállalkozóként 

x    S 

Megállapodás minőség-rontás 
elhallgatásáról 

  Teljes 2  

∗ A szakirodalom és a GKI mélyinterjúk a korrupciós esetekben alkalmazott megoldásokról 
tájékoztattak (az adott technika alkalmazásáról esetenként csak a 120 fős alapsokaság egy része 
nyilatkozhatott). A MÁST felvétel viszont arra kérdezett rá, hogy a technika alkalmazása korrupcióra 
utal-e. 
∗∗ Á: a legtöbb válaszadó, T: a válaszadók többsége, S: sokak által korruptnak vélt magatartás. 
 
B/ Az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) összejátszásával létrehozott korrupció 

típusai∗ 
 

OECD 
(2007)-ben 

Egyéb 
műben 

GKI mélyinterjúk 
Típusok 

említés mintája 
említési 

gyakoriság, % 

MÁST 
felmérés 

besorolása∗∗ 

Közbeszerzési eljárás elkerülése x x   S 
Hamis célt rögzítő ajánlat-kérés x x    
Az ajánlattevők körének korlátozása x x Teljes 36 S 
Színlelt (a nyertest előre eldöntő) 
ajánlatkérés 

x x   S 

Ajánlattevő exkluzív informálása x x Teljes 8 Á 
Ajánlattevő indokolatlan kizárása   A.tevők 17 S 
Nyomásgyakorlás egy ajánlattevő 
sikeréért 

 x Teljes 23  

Vesztegetés egy ajánlattevő 
sikeréért 

 x Teljes 8  

Vesztegetés magas ár elfogadásáért   Teljes 19  
Hamisan indokolt eredménytelenség  x    
Ajánlat részrehajló értékelése x x    
Ajánlatra felhívástól eltérő ajánlat 
elfogadása 

 x    

Szerződés indokolatlan módosítása   A.tevők 3  
Szerződéstől eltérő teljesítés 
elfogadása 

x  A.tevők 7  

Alacsony ajánlati ár indokolatlan 
kiegészítése pót-munka stb. címén 

 x Teljes 9  

Jogorvoslat kérés elmulasztása  x    
∗ A szakirodalom és a GKI mélyinterjúk a korrupciós esetekben alkalmazott megoldásokról 
tájékoztattak (az adott technika alkalmazásáról esetenként csak a 120 fős alapsokaság egy része 
nyilatkozhatott). A MÁST felvétel viszont arra kérdezett rá, hogy a technika alkalmazása korrupcióra 
utal-e. 
∗∗ Á: a legtöbb válaszadó, T: a válaszadók többsége, S: sokak által korruptnak vélt magatartás.  
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18. Fontos kiemelnünk, hogy a magyar sajtó éles hangvétele nem különösebben 
függ a politikai hovatartozástól. A vizsgálatunk időszakában a feldolgozott 
lapokban közreadott, <korrupció> szót tartalmazó mintegy 8 ezer sajtócikk 
politikával, politikusokkal is foglalkozó közleményeinek napilapok és évek szerinti 
megoszlásáról az előző ábra ad képet. 

 
19. Az interjúadók politika-kerülő állásfoglalásai (általános magatartásuk 

mozgatórugóival egyezően) nyilván szintén a már említett „óvatosságukkal” 
magyarázhatók. Valószínűsíthető továbbá, hogy a témát kerülő tudományos 
közlemények magas gyakoriságának is hasonló indokai vannak. 

 
20. A közbeszerzési korrupció eseteinek a most vázolt általános ismérvek szerinti 

hazai csoportosítása az eddigiekben viszonylag ritka volt, s kutatásunk szerint 
a gyakorlatban se tekinthető részleteiben ismert témának.  

 
Az elterjedt korrupciós cselekmények konkrét technikáiról (az eljárásnak a 
norma-sértést lehetővé tevő pontjáról, „mesterfogásairól”) a nemzetközi, s 
esetenként a magyar szakirodalom – de a sajtó is – gyakran közöl figyelemre 
méltó információkat, felsorolásokat. Empirikus vizsgálataink kereteiben is 
kaptunk tájékoztatást e témáról. A legfontosabb tapasztalatokat (s mindenek 
előtt a főbb típusok listáját) az előző oldalon lévő két táblázatba rendeztük. 

 
Természetesen a táblázatban rögzítettek – egyrészt az interjú-adók e 
szempontból szerény méretű és több tekintetben nem reprezentatív mintája, 
másrészt a nyitott kérdésekre adott, gyakran nem teljes körű tájékoztatás, 
valamint az „óvatos” válaszok és ezek gyakran nem könnyű „tömörítése” miatt – 
csak visszafogottan értékelhetők. Nyilvánvaló, hogy a közbeszerzések hazai 
gyakorlatában szinte valamennyi említésre került technikával találkozhatunk 
(hiszen másként nem kerültek volna szóba). Biztos, hogy az eljárások főszereplői 
a a válasz-adók által jelzetteknél nagyobb arányban követték el a megemlített 
normasértéseket (azaz: az említési gyakoriság az elterjedésnek csak valamely 
laza alsó határa), a korrupciós folyamatokban olykor további résztvevők is fontos 
szerepet vállaltak, s valószínű, hogy esetenként további módszerek is bevetésre 
kerültek. Mindazonáltal a lista így is a kutatás fontos eredménye. 

 
21. A táblázatok adatai arra mutatnak, hogy a korrupt közbeszerzések résztvevői 

világszerte is, idehaza is igen változatos (és idővel is változó) módszereket 
alkalmaznak, s az eljárások minden fázisában befolyásolhatják a 
folyamatokat. Súlyosan téves nézet, hogy a korrupció kizárólag az ajánlatok 
értékelésénél lehet jelentős; hiszen az ajánlattevők körének korlátozása, vagy a 
kartellezés már az ajánlatkérés fázisában is gyakori, s a hibás teljesítés 
elfogadása ugyancsak nem ritka esemény. E megállapításnak nagy gyakorlati 
fontossága van, sokban segítheti a visszaélések elleni, utóbb szóbahozott 
védekezést. Az ajánlatkérők („hivatalnokok”), illetve az ajánlattevők 
(„üzletemberek”) közti klasszikus korrupció is sokféle, mindenkor az adott 
lehetőségekhez igazodó vesztegetési, nyomás-gyakorlási, az eljárást megkerülő 
vagy meghamisító módon megvalósítható. De gazdag eszköztár vethető be az 
ajánlattevők összejátszásakor, így kartellezésekor is. 

 
22. Az adatok azt valószínűsítik, hogy a korrupciós cselekmények gyakoribbak az 

eljárások kezdetén, az ajánlatkérésnél, a (kartellezéssel párosuló) ajánlat 
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készítéskor, az ajánlatok értékelésekor, mint a továbbiakban. Az ajánlattevők 
körét, minden harmadik ajánlatkérés korlátozza. Legalább minden hetedik 
eljárásban az ajánlattevők kartell-megállapodása valószínűsíthető. Minden 
negyedik eljárásban számíthatunk arra, hogy nyomást gyakorolnak egy adott 
ajánlattevő sikeréért, s minden ötödikben, hogy hasonló okból vesztegetésre 
kerül sor. Olykor egy-egy eljárásban többféle korrupciós cselekmény is hat. 
Figyelemre méltó továbbá, hogy a korrupció célja az esetek nagyobbik felében 
közvetlenül nem az ár növelése, hanem a piacbefolyásolás. 

 
23. Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a politikai és a hivatali korrupció 

főszereplőinek a tevékenysége legtöbbször kapcsolódik egymáshoz. Elég nagy 
a prominens szereplőknek a politikai és a bürokratikus (államigazgatási) szektor 
közötti mobilitása is. Ugyanaz a személy hol főtisztviselőként, hol jelentős 
pártpolitikusként tűnik fel. Megszokott jelenség az is, hogy a győztes pártok 
prominens személyiségei a minisztériumok, nagyvállalatok felső vezetési köreibe 
vonulnak át, gyakran megtartva a politikai tisztségeiket, mandátumaikat is. 

 
A politikai és a hivatali korrupciónak a személyi összefonódások miatt nehéz 
megkülönböztetése megbízhatatlanná tesz minden, a két típus gyakoriságát 
külön-külön megadó értékelést. 

 
 
4. A korrupció okai  
 
24. Köztudott, hogy az egyes személyek korrupt magatartása többnyire közvetlenül 

az elérhető személyes előnyöknek, illetve a norma-sértők leleplezésével és 
megbüntetésével kapcsolatos kockázatok „költségeinek” pozitív egyenlegével 
magyarázható. A korrupciós cselekmények kialakulásának azonban legtöbbször 
igen összetett további indítékai és sajátos „technikai” (formai) okai is vannak. A 
megállapítást a szakirodalmi elemzések többsége is osztja, valamint kutatási 
tapasztalataink is alátámasztják.  

 
25. A témakörben a leggyakrabban a vádlottak padjára ültetett politikai korrupció6 

okairól csaknem egybecsengenek a nemzetközi és hazai szakértői vélemények, 
valamint kutatásunk információi. Miller, Roberts, Spence (2005) szerint például a 
közpénzek költésével kapcsolatos – nagy – korrupciós cselekmények gyökerei 
általában a hatalommal való visszaélésekre vezethetők vissza, s a formai 
(technikai) okok csak e visszaélést segítik. Kiemelik, hogy az életidegen és 
betarthatatlan jogszabályok létrehozása, a hatásköri elhatárolások elmulasztása, 
az etikai elvek rögzítésének hiánya, a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás és a 
büntetés-végrehajtás korlátozott kapacitása egyaránt a korrupció terjedésére 
vezető tényezők. 

 
Gyakran teljesen félrevezető tehát az a laikus vélemény, hogy a korrupció fő oka 
a politikusok személyes pénz-éhsége (ami esetenként a választási kampányok 
kedvenc témája is). Ez olykor lehet ok, máskor azonban nem is életszerű, már 

                                      
6 Jellemző, hogy a MÁST széles körű szociológiai felmérése során a korrupció kezdeményezőjére 
vonatkozó kérdésre a megkérdezettek 48%-a szerint a politikai vezetők, 16% szerint a szakmai 
vezetők, és mindössze 5% szerint az ügyintézők a kezdeményezők - 31% pedig nem válaszolt (lásd a 
beszámoló78. oldalán). 
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csak azért sem, mert számos országban a jelentős politikusoknak vagy 
tisztségviselőknek rendszeresen kell vagyon-nyilatkozatot tenniük (akár a családi 
vagyongyarapodásról is beszámolniuk), és a napvilágra került visszaélések 
következményei sokhelyütt súlyosak. 

 
Ugyanakkor a párt- és kampányfinanszírozás homályos jogszabályai 
világszerte, s a magyar gazdaságban is fontos gyökerei a korrupciónak, s 
gátolják a politikai korrupció elleni védekezést is. 

 
26. A politikai korrupció megjelenésével kapcsolatos nemzetközi és hazai 

állásfoglalásokat (közismert voltuk miatt) csak a részletező fejezetekben 
hivatkozzuk. Ezúttal is kitérünk viszont e visszaélések fő hatásmechanizmusaira. 

 
26.1. Hagyományosak a politikai összefüggések „technikai” hátterét megvilágító 

állásfoglalások is. Az emberiségnek már Szókratész és Platón által is 
megfogalmazott tudás öröksége, hogy a közpénzekkel való színvonalas 
gazdálkodás esélyét nagymértékben növeli, ha megteremtjük mind a 
rendelkezésre álló, mind a felhasználásra kerülő forrásokkal kapcsolatos 
nyilvántartásokat, illetve ezek átláthatóságát. A követelmény kettős: 
egyaránt megkívánja a szabályozás és az adminisztráció 
közérthetőségét (ennek részeként: köznapi szó-használatát) illetve azt, 
hogy az elkészülő dokumentumokhoz a társadalom lehető legszéleseb 
köre (de legalább az ellenőrzésre illetékesek) könnyen hozzá is tudjanak 
férni. S mind a nemzetközi szakirodalomban, mind a hazai szakértők 
körében egyetértés van abban, hogy e feltételek nem teljesülése – például 
a köz-pénzügyekkel kapcsolatos információknak egyes fejlődő 
országokban gyakori titkosítása – a korrupció fontos oka, s jele is.  

 
26.2. Sajtó-feldolgozásunk szerint a hazai közbeszerzési korrupció sajtóban 

közölt magyarázatai is összecsengenek a fentiekkel, hiszen a 
közleményekben legtöbbször a politikai korrupció példái kerülnek 
reflektorfénybe. Az adatbázisunkban szereplő 693, a <közbeszerzés> és a 
<korrupció> szavakat egyaránt tartalmazó sajtócikk közül például:  

 

− 229-ben fordul elő a <politikus>, 
− 55-ben a <pártfinanszírozás>, 
− 2-ben a <nepotizmus>, s 
− 3-ban a <patrónus-kliens> szó, vagy szóösszetétel.  

 
Jellemző megfogalmazás a következő: „Nem a törvénnyel van a baj. Sokkal 
inkább az a gond, hogy a közbeszerzési eljárásokba rendre beleszól a politika. 
Ráadásul a tenderek kiíróinak és a pályázóknak a szakmai felkészültsége is sok 
kívánnivalót hagy maga után – véli Várday György közbeszerzési szakértő.” 
Népszabadság, 2002.12.16. Természetesen nem állítjuk azonban, hogy minden 
összeszámolt cikk hasonló álláspontot foglal el, hiszen olyan is akad, amelyik a 
korrupció kapcsán azért hozza szóba a politikust, mert e visszaélés 
felszámolásában számít rá. 

 
26.3. A bibliometriai vizsgálat szerint a politikai problémákat kerülő, s inkább a 

„technikai” kérdésekre koncentráló felfogásmód ugyancsak gyakori a 
közbeszerzési korrupció hazai okait taglaló közleményben. A 
<közbeszerzés> és a <korrupció> szavakat egyaránt tartalmazó csaknem 
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700 cikk közül 182 említi a nyilvánosság, 87 az átláthatóság és 
(mindössze) 5 az elszámoltathatóság / elszámoltatás kérdéskörét, e 
feltételek hiányát (vagy megteremtésük fontosságát). A GKI mélyinterjúk 
megkérdezettjei azonban az alábbi ábra szerint ennél konkrétabb (sokszor 
a közbeszerzési korrupciónak az előző fejezetben ismertetett formáit is 
magyarázó) okokat emeltek ki. 

 
A táblázatban bemutatott interjú-közléseket a korrupció formáiról kapott, 
az előző alpontban részletezett válaszok tovább árnyalják. A két 
információ-csoport összevetése szerint ugyanis az ajánlatkérők se mindig 
anyagi előnyök reményében korlátozzák az ajánlatadók lehetséges körét, 
az ajánlatadók se okvetlen anyagi előnyök elérése érdekében kartelleznek 
stb.  

 
A közbeszerzési korrupció közvetlen okai 
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                 Forrás: A GKI mélyinterjúk nyílt kérdéseire kapott válaszok 
 

26.4. Lényegében a vázoltakat erősítették meg a MÁST felmérés során nyert 
tájékoztatások is. Arra a kérdésre, hogy mely személyek a közbeszerzési 
korrupció kezdeményezői, a válaszolók 70%-a a politikusokat, 23%-a a 
szakmai vezetőket, s csak 7%-a az alkalmazottakat jelölte meg (ami 
persze a politika és a politikusok rendkívül negatív megítélését is tükrözi). 

 
27. Az elmondottak után azt se hallgathatjuk azonban el, hogy, bár a hazai 

közvélemény ma legtöbbször a politikai korrupció kárai iránt érdeklődik, 
megállapításaink szerint az üzleti korrupció gyakorisága se lebecsülhető. Amint 
már jeleztük is, számos olyan korrupt cselekménynél, amelyiknél az egyik fél 
politikus, a másik „üzletember”(vállalati vezető, „ejtőernyős” illetékes stb.). De a 
cselekmény mindkét résztvevője is lehet az üzleti világ képviselője. 

 
Néhány éve például egy nagy cégünk százmilliós adó-megtakarítás céljából – s 
egy nagy bankunk tevőleges támogatásával – formálisan külföldi tulajdonba adta 
vagyonának egy hányadát. Az APEH megállapította azonban, hogy a tulajdonos 
a részvényeket soha nem adta át a „vevőnek”, a „vevő” nem is fizetett, s 
tulajdonosi jogait se gyakorolta soha – s az adó elkerüléséért megbírságolta a 
céget (lásd: Papanek, 2000).  
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28. Fontos kutatási tapasztalat továbbá, hogy mind az ajánlattevők körét korlátozó 
ajánlatkéréseknek, mind az ajánlattevők közti kartellezésnek nem ritka oka az is, 
hogy az elkövetők ily módon védekeznek a közbeszerzési törvény – és az 
ajánlatkérés – túlzottan rugalmatlan szabályai ellen. Mind az ajánlatkérőnek, 
mind a felkészült ajánlattevőknek gyakran érdeke például, hogy lehetetlenné 
tegyék a megvalósításra váró feladat színvonalas végrehajtására képtelen, de 
félárért vállalkozó ajánlattevőket, ezek kiszűrésére azonban olykor nincs a 
jelenlegi szabályozást követő út. 

 
 
5. A negatív gazdasági-társadalmi hatások és hazai megítélésük 
 
29. A kutatás igaznak mutatta azt az elterjedt nézetet, hogy a korrupció nagy károkat 

okozhat minden érintett eljárásban, így a közbeszerzések esetében is. 
Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy bár a friss nemzetközi kutatások a 
korrupció súlyos társadalmi és gazdasági hatásait is feltárják, ezek az 
eredmények idehaza még nem kellően ismertek, illetve elismertek.  

 
30. Úgy láttuk, hogy a nemzetközi szakirodalom, a hazai közvélemény és kutatásunk 

is csaknem azonosan értékeli a közbeszerzési korrupciónak az ajánlatkérők, 
illetve -adók köreiben jelentkező vállalati következményeit. Például a GKI 
mélyinterjúk során megkérdezettek (akik közt volt olyan, aki egyáltalán nem 
említett hatásokat, volt, aki többet is megnevezett) ezeket négy jól 
elkülöníthető csoportba sorolták. A négy – közvetlenül ható – csoportot, s 
említésük gyakoriságát a következő ábra mutatja. Adatai szerint legtöbben a 
vállalási árak emelkedését és a teljesítés gyengébb minőségét emelték ki, de 
sokan utaltak a verseny korlátozására is. 

 
A korrupció hatásai a válaszadók csoportjaiban 
Említési gyakoriságok a csoport válaszadói között 
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 Forrás: A GKI mélyinterjúk nyílt kérdéseire kapott válaszok feldolgozása. 
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31. A MÁST felmérés esetenként a károk nagyságára is adott – jelentős szórást 
jelző – becsléseket. Úgy találta például, hogy a válaszadók szerint, ha minden 
közbeszerzést kiírnának, „átlagosan” 22-26%-kal lenne több közbeszerzés. A 
korrupció ár-növelő hatására pedig átlagosan 23-26%-os becslést kaptak. 

 
A sajtó olykor az árak szóródásának terjedelmére utaló információkat is közöl. 
Gyakori volt például a nemzetközi szint duplájáért épített hazai autópályákra 
vonatkozó hír, s a budapesti egyötödébe került spanyol metróról is olvashattunk.  

 
32. A nagy károkat okozó esetek mellett gyakoriak a lényeges kárt nem okozó 

korrupciós cselekmények is. Többnyire nem származik kár például az említett, a 
közbeszerzés rugalmatlan folyamatait oldó megoldásokból (bár persze a 
gazdasági morálra ezek is romboló hatásúak). Egy, a GKI mélyinterjúk során 
elhangzott megjegyzés például a következő: 

 
„Előfordulhat, hogy a kiíró a hatékony és gyors munkavégzés miatt a jól bevált 
alvállalkozóval kíván együttműködni, és nem kíván ismeretlen céggel dolgozni. 
Ebben az esetben sem minőségben, sem árban nem okoz veszteséget a 
tisztességtelen eljárás.” 

 
33. A GKI mélyinterjúk során a legtöbb válaszadó a közbeszerzésben résztvevőket 

sújtó egyes közvetett következményekre, nevezetesen arra is rámutatott, hogy 
az adott norma-sértések elterjedése erősen, sőt, egyre erőteljesebben 
visszafogja a vállalkozási kedvet, a külföldi működő tőke importot, s jelentősen 
rontja a nemzetgazdaság teljesítményét (csökkenti a GDP-t). 

 
Jellegzetes interjú-közlés például a következő: „A korrupció közvetlen rövid távú 
hatása a magasabb árban és az ár alapján elvárható szolgáltatás-tartalom 
csökkenésében egyaránt tetten érhető, hosszabb távon pedig a költségek 
emelkedésében jelentkezik. Az anyagi károknál sokkal nagyobb veszteség 
azonban az erkölcsi kár: a társadalomban vezető szerepet betöltő réteg ilyen 
magatartása aláássa a társadalom normális értékrendjét.” 

 
34. Egyes becslések a korrupció makrogazdasági kárait is megkísérelték 

számszerűsíteni. A GDP és a korrupció szintje közti szoros (negatív) korrelációt 
valamennyi e tárgyú nemzetközi összehasonlítás (például az alábbi, elsősorban 
a jelen kutatás céljaira készült ábra is) kimutathatta. Egyes (konkrétumokkal nem 
alátámasztott) számítások azt is valószínűsítik továbbá, hogy a hazai károk 
évről-évre sok százmilliárd forintosak, elérhetik az ezermilliárd forintot is. 
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A korrupció és a GDP szintje közti összefüggés 

A korrupció és a GDP sz intje
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        Forrás: GDP: IMD: World Competitiveness Yearbook 2007. CPI: TI, 2007 
 

A nemzetközi vizsgálatok (olykor matematikai statisztikai módszerekkel is) 
igazolták például, hogy korrupt gazdaságokban gyakori a (kisebb) felújítások 
elhanyagolása, majd a tönkremenő vagyontárgyak drága, s így több visszaélésre 
módot adó rekonstrukciója – vagy a régi felszámolása és új beruházás indítása. 
Módosulhat a humán erőforrás gazdálkodás, különösen a vezető-kiválasztás: 
gyakorlattá válhat a korrupciót elutasítók eltávolítása és a visszaélésékben 
résztvevők, vagy legalábbis az ezt elnézők kinevezése. Még a fiatalok 
pályaválasztása is torzulhat: a korrupció kárait látva sok fiatal nem valós 
teljesítményekre képes mérnöknek, hanem inkább jogásznak tanul stb.7 A hazai 
veszteségek nagyságrendje a fent hivatkozott regresszió-számítási eredmények 
mellett az említett túlszámlázott autópálya-, vagy metró-beruházásainkra 
vonatkozó sajtócikkek nyomán sem vélelmezhető alacsonynak. 

 
35. Ugyanakkor az empirikus kutatás során alig kaptunk információkat a 

makrogazdasági hatásokról. Sőt, azt is tapasztalhattuk, hogy egyes hazai 
szakértők még azt a számos irányadó nemzetközi kutatás által megfogalmazott 
megállapítást is vitatják (valójában tudományos alap nélkül), hogy a korrupció 
jelentősen növeli jelenlegi gazdasági bajaink súlyát, s az adott felfogásmód 
olykor a hatékony védekezést is nehezíti.  

 
 
6. A korrupció révén elérhető előnyök 
 
36. Hankiss Elemér, a hazai korrupciós irodalom „nagy öregje” az 1970-es években 

még a büfében egy forintnyi jattért kapott jó feketekávét jelölte meg a korrupt 
ügyletek jól ismert példájának. Azóta azonban emelték a téteket. 

 

                                      
7 E vizsgálatokról is kitűnő összefoglaló található Rose-Ackerman már említett (2006) Kézikönyvében. 
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37. Néhány példa az információ-forrásaink által megjelölt mai „előnyökre”: 
szabálytalan engedély vagy biztosítási ügyintézés, valótlan orvosi igazolás, 
bizalmas információ, részrehajló megrendelés, szabálytalan banki hitel vagy áru-
átvétel, hamis számla, részrehajló újságcikk, APEH ellenőrzés, bírósági ítélet, 
jelentős jövedelemmel, karrier-esélyekkel járó kinevezés, politikai támogatás, 
kiskapukat hagyó vagy visszaélést lehetővé tevő törvény. 

 
38. A politikai korrupció közvetlen célja ritkán közvetlenül anyagi természetű, 

inkább a hatalom megszerzése és megtartása, amihez csak eszköz a hatalmi 
korrupcióval megszerzett pénz tisztára mosása és felhasználása. 

 
A friss nemzetközi szakirodalomnak igen határozott álláspontja van arról a 
korábbi – legtöbbször a hiány-gazdaság problémáinak az oldását kiemelő – 
elképzelésről, hogy „a korrupció fokozhatja a hatékonyságot” (Leff, 1964). A 
szerzők hangsúlyozzák, hogy a társadalmi szintű előnyök és a hátrányok 
összevetése nyomán e koncepció „mára hitelét vesztette” (Offe, 2005). 
Legtöbbször kutatásunk is az utóbbi nézettel összecsengő álláspontokat ismert 
meg: például a közpénzek elköltésénél a MÁST felmérésben résztvevőknek 
73%-a több-kevesebb erővel akkor is elutasította a szabálytalanságokat, ha ez 
nem járt személyes haszonnal. 

 
39. Amint jeleztük, egyes interjúadóink az illegális megoldások alkalmazásának okai 

közé sorolták a rugalmatlan szabályozásból fakadó problémák oldását is. Hiszen 
aligha vitatható, hogy az idézett és ehhez hasonló felvetések olykor jogosak. 
Célszerű tehát, ha a hasonló együttműködésre a jogszabályok korlátozott ideig 
és összeghatárig lehetőséget adnak. 

 
40. Kutatási tapasztalataink szerint mindenképp káros azonban, ha az ésszerű 

gazdasági megoldások követését gátló szabályozás nyomán a kibúvók 
(kiskapuk) keresése válik megszokottá, mert e gyakorlat lehetetlenné teszi a 
társadalmilag elfogadható, illetve elfogadhatatlan akciók megkülönböztetését, 
érték-válság kialakulására (vagy további elmélyülésére) támaszt veszélyt. 

 
 
7. Vélemények a védekezés lehetőségeiről 
 
41. Kutatásunk szerint a korrupció, s a közbeszerzési korrupció elleni hatékony 

intézkedések a magyar gazdaságban is elkerülhetetlenek. Ma már talán 
nincs magyar szakértő sem, aki megkérdőjelezné, hogy fokoznunk kellene 
erőfeszítéseinket. De az eddigieknél erőteljesebb védekezést több fontos 
nemzetközi intézmény és üzleti partnerünk is elvárja.8 A kívánatos konkrét 
tennivalókat illetően azonban nincs egyetértés. 

 
42. Az elmúlt években, évtizedekben a magyar kormány – olykor saját 

kezdeményezésre, máskor részben nemzetközi nyomás eredményeként – egy 
sor korrupcióellenes programba kezdett. Az erőfeszítések azonban általános 
nézetek szerint csak szerény eredményekre vezettek (pl.: TI Corruption Risks in 
Hungary, 2007). 

                                      
8 Például: az ENSZ konvenció (lásd a 2000. évi XXXII. Törvényt); az OECD (1997) konvenciója 
(szintén elfogadtuk) és Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-Measures. Paris, 
2007) dokumentuma; az Unió több kiadványa, így az EC (2003) kommunikációja stb. 
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Fontosabb kormányzati lépések voltak például a következők: 
 
− 1992-ben, a volt szocialista országok régiójában elsőként, hazánkban iktatták 

be a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló korszerű törvényt (MK 
(1992). 

− 2001-ben kidolgozásra került egy „átfogó” – elsősorban a büntető 
intézkedésekre koncentráló – Korrupcióellenes Kormányzati Stratégia 
(1022/2001. Kormányhatározat). Megvalósítása azonban félbe maradt. 

− 2002-ben Miniszterelnöki Hivatalon belül megalakult (majd 2004-ben 
feloszlatásra került) a Közpénzügyi Államtitkárság. A 2396/2002 
Kormányhatározat előírta a közérdekű adatok hozzáférésével kapcsolatos 
szabályok áttekintését és korszerűsítését is. 

− 2003-ban az Országgyűlés a korrupció megfékezése érdekében elfogadta az 
Üvegzseb törvényt, és felállította az ugyancsak rövid életű Köztársasági 
Etikai Tanácsot. 

− A 2006-ban elfogadott lobbi-törvény sem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. 

− 2007 augusztusában létrehozták az Antikorrupciós Koordinációs 
Testületet, s megbízták a korrupcióellenes stratégia megújításával. Az új 
stratégia elkészült, de még nem érvényesül a gyakorlatban. 

 
Sokan alkottak már véleményt a hazai védekezés sikertelenségének az okairól. A 
társadalmi elégedetlenség különösen erős a feltárt visszaélések szigorú 
szankcionálásának a hiánya miatt. Tipikus sajtóhír a következő: 
„Magyarországon mindeddig egyetlen igazi, közbeszerzéshez kapcsolódó 
korrupciós ügy pattant ki: Székely Zoltán börtönbüntetéssel végződött 
kenőpénzes esete.”9 HVG 07.10.13. 

 
43. További dokumentumok elsősorban az emberi cselekedetek belső indítékaira 

ható erőfeszítéseket, a szemléletbeli és magatartási változások ösztönzését – a 
becsületességet, megbízhatóságot, erkölcsi tartást stb. illető társadalmi igények 
erősítését (az „integrity”-t) szorgalmazzák. A hazai sajtóban a leggyakoribb a 
nyilvánosság követelése (az elszámoltathatóság – illetve a felelősségre vonás – 
fontosságának gyakori elhallgatásával párhuzamosan). Mások inkább a 
magatartás-formákat befolyásoló külső erőket – a jogi szabályozást, a 
vizsgálatokat, ellenőrzéseket, szankciókat – ítélik fontosaknak. 

 
44. Vizsgálataink sem tártak fel „csodafegyvereket”. Azt igazolták, hogy sikert csak 

számos védekezési technika összehangolt alkalmazásától várhatunk. 
 

A MÁST felmérés igen széles körben vizsgálta, hogy a megkérdezettek szerint 
mely lehetőségek nyílnak a korrupció visszaszorítására. A kapott válaszok 
alapján az előre megadott kilenc technikát három darab hármas csoportba 
lehetett besorolni. 

 
44.1. Az első csoportba azok a technikák tartoznak, amelyek a válaszadók 

szerint egyértelműen alkalmasak a közbeszerzési korrupció hatékony 
visszaszorítására. Ezek – az említési gyakoriságok csökkenő 
sorrendjében – a következők: 

                                      
9 Nem sokban módosította a közvélemény álláspontját a Zuschlag-per, néhány önkormányzati vezető 
vizsgálati fogsága stb. sem. 
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− a szerződés szerinti teljesítés hatékony ellenőrzése (74% szerint 
hatékony), 

− a határidők mindkét fél részéről történő betartásának ellenőrzése 
(71,7%), 

− a műszaki leírás és a teljesítés közötti összhang ellenőrzése, az 
eltérések szankcionálása (71,6%). 

 
44.2. A második csoportba azok a megoldások sorolhatók, amelyeket a 

válaszolók többsége alkalmasnak ítél ugyan a közbeszerzési korrupció 
visszaszorítására, de e nézet gyakorisága nem éri el a kétharmados 
értéket. Ezek a következők: 

 

− a rugalmasabb szabályozás (63,2% szerint hatékony), 
− az etikai szabályzatok kialakítása és érvényesítése (62,5%), 
− az erősebb szankciók (56,9%). 

 
44.3. A harmadik csoportot azok a technikák alkotják, amelyek a 

megkérdezettek többsége szerint nem alkalmasak a közbeszerzési 
korrupció visszaszorítására. Ebbe a csoportba tartozik: 

 

− a magasabb fizetések a közszférában (45,1% szerint hatékony), 
− a teljes folyamat elektronizálása (45,3%), 
− a szabályozás részletesebbé tétele (43,7%). 

 
A vázoltakat a GKI mélyinterjúk számos konkrét tennivalóval egészítették ki.  

 
45. Kutatási következtetéseink megfogalmazásához mindezt – természetesen – az 

egyéb vizsgálatok eredményeivel is kiegészítettük. S arra a következtetésre 
jutottunk, hogy erőfeszítéseinktől igen sok kisebb-nagyobb, a következő 
pontokban részletezett feladat megvalósítása esetén várhatunk sikert. 

 
 
8. Javaslataink 
 
46. A kutatás egészének eredményei alapján több intézmény számára is, s 

sokirányú ajánlásokat fogalmazhattunk meg. Legtöbbjük irányokat jelölt (a 
részletek kidolgozása nem volt feladatunk). 

 
47. Úgy véljük, tapasztalataink alapján a Közbeszerzések Tanácsának a 

figyelmébe is ajánlhatunk néhány javaslatot. 
 

47.1. Tekintsék saját feladatuknak a közbeszerzési törvény egyszerűsítését, 
pontosabban a Kormány és az Országgyűlés támogatását az alábbi 
ajánlások megvalósításában. Törekedjenek a teljesíthetetlen vagy csak 
túlzottan sok munkával teljesíthető szabályok feltárására, az előírások 
áttekinthetőbbé tételére, valamint a mélyebb (így a „műszaki” tartalomra 
figyelő) ellenőrzés előírására (és megkövetelésére). Kisebb értékű, 
ismétlődő feladatoknál, auditált helyzetben egyszerűbb ajánlattételre is 
legyen mód.  
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A jogszabályok egyszerűsítése a közbeszerzés gyakorlatában dolgozók talán 
leggyakoribb elvárása. A feladat megvalósítását azonban az ÁSZ 2008-as 
jelentése is kiemelkedően fontosnak tartja. A 2008-as közbeszerzési törvény-
módosító javaslatról például így ír: „A javaslat előkészítése – kiforrott 
közbeszerzési politika, illetve a közbeszerzésre vonatkozó fejlesztési irányok 
hatáselemzésekkel alátámasztott meghatározásának hiányában – nem zárult 
kellő konszenzussal. … Az egyeztetések alatt szinte mindvégig neuralgikus pont 
maradt például a közbeszerzések központi intézményrendszerének feladatköre 
…” (i.m. 11. oldal). 

 
47.2. Tegyék felhasználóbaráttá (a könnyebb információ-keresést és                 

-feldolgozást lehetővé téve) a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
nyilvántartásaikat. Készüljön egy nyilvános, teljes körű adatbázis, amely 
sokoldalú keresést tesz lehetővé, s tartalmaz minden közbeszerzéssel 
kapcsolatos eseményt (ajánlattételi felhívást, ajánlatot, szerződést, 
döntést, utólagos módosítást, teljesítésigazolást, stb.).  
 
Az egyik, az ajánlás megfogalmazására ösztönző, a GKI interjúk során 
elhangzott jellegzetes megjegyzés: „A Közbeszerzések Tanácsának … a 
honlapján a teljes szervezeti felépítés olvasható, … de egy igazán hasznos hír 
vagy adattábla sincs fent a közbeszerzések alakulásáról.” 
 

47.3. Visszatérően (két-háromévente) szervezzenek a közbeszerzési 
korrupciót kutató „follow up” vizsgálatokat annak érdekében, hogy a 
hazai viszonyok „naprakész” ismerete alapján jelölhessék ki az e norma-
sértés ellen a következő időszakban érvényesítendő terápiát. 

 
47.4. Szorgalmazzák a „minősített” közbeszerzési ajánlatkérők, illetve 

ajánlattevők címmel rendelkezők közbeszerzési tennivalóinak (például 
ajánlattételi dokumentációjának) további egyszerűsítését. 
 
Az ajánlás többek között a VPOP-nál kialakított best practice-nek, a „vám-
szempontból megbízható” ügyfelek kiválogatásának a sajtóban is 
bemutatott kedvező tapasztalatait hasznosítja. 
 

48. A Kormány számára a következő javaslatok megfogalmazását véltük fontosnak: 
 

48.1. Négy-ötévente vizsgálja felül (tegye naprakésszé) a nemzetgazdaság 
korrupció ellenes stratégiáját. Készítsen javaslatokat (többek között) arra, 
miként kell a korrupciós cselekmények visszaszorítását lehetővé tevő 
módon kialakítani a köztisztviselők kiválasztásának, alkalmazásának, 
ösztönzésének szabályait, illetve az igazságszolgáltatás (így a 
bűnüldözés, a bejelentő-védelem, a büntetés-végrehajtás) fejlesztésének 
célszerű irányaira. 
 
A stratégiát a szakirodalom és interjú-adóink csaknem egybehangzóan 
hiányolták. Kimunkálását azonban az ENSZ, az OECD, de az Állami 
Számvevőszék is hangsúlyozottan ajánlják. 
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48.2. Készítsenek javaslatokat az Országgyűlés számára a közbeszerzési 
korrupció visszaszorítását célzó (alábbiakban jelzett) törvényhozási 
feladatokhoz. 
 

49. Az Országgyűlés számára is adhatók ajánlások. 
 

49.1. A korrupció elleni küzdelmet a legnagyobb károkra vezető gond 
„kezelésével”: a politikai korrupció visszaszorításával, a párt- és 
kampányfinanszírozás reális szabályozásával kezdjék. A tennivalók 
részletei közül itt azt emeljük ki, amely szerint „szövetségeseket” kell 
keresni: meg kell gondolni, hogy a korrupció csökkentése mely 
csoportoknak okoz előnyt, majd ezt az előnyt bemutatva el kell nyerni a 
támogatásukat. Például az üzleti szféra nagy része érdekelt betartható 
jogszabályok kialakításában. Az ellenérdekeltek „kezelése” sem 
elhanyagolható: komoly korrupciós vád esetén a képviselők mentelmi 
jogának kötelező felfüggesztése is ajánlható.  

 
49.2.  Az e kérdéssel foglalkozó számos sajtó-nyilatkozat, továbbá egyes interjú-

adóink szerint sürgető a közbeszerzési eljárások szigorú formai 
követelményeit rögzítő (további) nemzetközi ajánlások honosítása.  

 
A TI ajánlásai értelmében kívánatos például, hogy:  
 
− követeljük meg az ajánlattevők és alvállalkozóik korrupció-ellenes 

elkötelezettségét (például ennek az etikai kódexben rögzítését),  
− bízzuk különböző fórumokra az ajánlási felhívás összeállítását, az ajánlatok 

bírálatát és a teljesítés ellenőrzését,  
− vezessük be a döntéshozók rendszeres rotációját, s 
− szigorítsuk a szabálysértések szankcióit.  

 
49.3.  A törvényhozásnak alapvető tennivalója a közbeszerzési törvénynek – a 

Közbeszerzések Tanácsa javaslataira épített – lényeges egyszerűsítése. 
 

Egy GKI mélyinterjún elhangzott, a kutatás irányítói által is fontosnak vélt 
javaslat: „Nagyon sok eljárásrend van. Biztos, hogy mindegyiknek van indoka, de 
a szabályozás a bonyolultság olyan fokára jutott, hogy ezt már a területtel 
foglalkozó jogászok is alig bírják követni - nem hogy a cégek, akik alapvetően 
nem ehhez értenek. Célszerű lenne valamilyen egyszerűsítésen gondolkodni.” 

 
49.4   Jelentősen bővítené azonban a korrupció ellenei harc lehetőségeit az is, 

ha törvényeink a tőzsdei cégek körén túlra is kiterjesztenék az ún. 
„Felelős Vállalatirányítási Ajánlások” egyen előírásainak az 
érvényességi körét. Minden nagyvállalattól meg kellene követelnünk 
például az ezen ajánlásokban előírt – ma csak a tőzsdei cégek számára 
kötelező – pénzügyi elszámolási szabályok követését és korrupciós gyanú 
esetén szigorúan szankcionálnunk kellene a vezetőknek ezen előírásokkal 
kapcsolatos mulasztásait. 
 
Az USA-ban a pénzügyi elszámolásnak a felső vezetés kötelezettségeit 
megszabó szabályai korábban is szigorúak voltak. A 2002-es Enron-botrányt 
követően elfogadott Sarbanes-Oxley törvény pedig tovább szűkítette a felelősség 
alóli kibújás lehetőségeit, s drasztikusan súlyosbította a visszaélések szankcióit 
is. A megoldás bizonyítottan visszafogja a vállalati vezetőket.  
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A kutatás során megismert egyes gyakorlati tapasztalatok is igen 
fontosnak mutatják az ajánlás követését. A sajtó is, interjúadóink is széles 
körben tájékoztattak olyan korrupciós eljárásokról, ahol az ellenőrzés nem 
a döntéshozók összefonódását vagy összeférhetetlenségét, az ajánlások 
korrekt vagy irreális voltát, hanem ez utóbbiak formai jellemzőit (pl. az 
oldalszámozását) vizsgálták. Túl gyakoriak az elavulás miatt, vagy a 
megalapozottnak tűnő korrupciós gyanú ellenére a bizonyítékok hiányára 
hivatkozva szankciók nélkül lezárt ügyek is stb. Mivel pedig a 
visszaélésekhez az ajánlás követése esetén a jelenleginél szélesebb 
körben lenne elkerülhetetlen a kodifikált előírások megsértése, mindez 
mérsékelné a korrupció eltitkolási lehetőségeit, növelné a „lebukás” 
esélyeit, s így fokozná a szabályozás megelőző erejét. 

 
50. A közbeszerzési ajánlatkérők számára adott ajánlásaink az alábbiak: 
 

50.1. Alakítsák ki korrupció ellenes politikájukat.  
 

50.2. A vezetők tekintsék feladatuknak, hogy „tiszta kezű” személyekre bízzák 
a közbeszerzések ügyeinek az intézését – és tegyék lehetővé, hogy a 
megbízottak rendszeres továbbképzés során megismerjék a korrupció 
ellenes küzdelem új és új meggondolásait, módszereit.  

 
50.3. Kerüljék a túlzottan sokrétű feladatokkal kapcsolatos ajánlatkérést, ha 

van rá mód, kérjenek önálló ajánlatokat az egyes részfeladatokra. 
 

Több interjúadó is panaszkodott, hogy a túlzottan összetett feladatokat 
megszabó ajánlatkérésre ajánlatot adó fővállalkozó viszi el az összeg 
jelentős hányadát, s a munkát ténylegesen elvégző kkv-knek alig jut 
valami. 

 
50.4. Törekedjenek rá, hogy ajánlat-kérésük egyszerű ajánlattételt tegyen 

lehetővé. Kerüljék a már ismert, illetve a bírálat szempontjából 
felesleges információk bekérését. Ne írják elő, hogy az ajánlattevő 
szerezze be az államigazgatás területén már megtalálható információkat. 
Minimalizálják az „eredeti” igazolások bekérését: például honosítsák meg 
az EU azon gyakorlatát, amely az ajánlattételhez csupán kevés referenciát 
kér, s csak a nyertes esetében, a szerződéskötés előtt igényli például az 
ajánlattevő alkalmasságát igazoló jogi dokumentumokat. 

 
Egy, a GKI mélyinterjúkon elhangzott, a javaslatot támogató megjegyzés: 
„Legalább a publikus adatokról ne kelljen dokumentációt készíteni, vagy legyen 
elég az elektronikus beadásuk.” 

 
50.5. Minden esetben követeljék meg, hogy az ajánlattevők és alvállalkozóik 

rendelkezzenek a korrupció elleni stratégiájukat rögzítő etikai 
kódexszel. A minősített (s így az előző követelményt is teljesítő) 
ajánlattevők számára viszont tegyék lehetővé a lehető legkevesebb 
adminisztratív terhet jelentő ajánlattételt.  
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50.6. Bővítsék az elektronikus közbeszerzés alkalmazási körét. Ha van mód 
rá, alkalmazzák például az ajánlatkérők és ajánlattevők közti korrupció, 
illetve a különböző ajánlattevők közti kartellezés lehetőségeit egyaránt 
erőteljesen szűkítő elektronikus „árlejtés” (licit) technikáit. Tegyék 
gyakorivá azt is, hogy az ajánlattevőktől nem az ár csökkentését, hanem 
az ajánlat „műszaki” tartalmának erősítését várják. 

 
Tanulságos a következő sajtó-állásfoglalás is: „Az elektronikus árlejtés 
alkalmazásával – a tapasztalatok szerint – a jelenlegi beszerzési árakhoz képest 
mintegy 15%-os megtakarítás érhető el. A szolgáltató igénybevételének is van 
költségvetési vonzata – ez az ajánlatkérőknél jelentkezik –, de a megtakarítás 
átlagosan 3-5 millió forintos beszerzésnél meghaladja a szolgáltatási díjat. … Az 
elektronikus közbeszerzési eljárás, illetve árlejtés hozzájárul a korrupció 
csökkentéséhez és a közpénzek hatékonyabb, átláthatóbb felhasználásához.” 
Világgazdaság, 2007.06.21.  

 
50.7. A felkészületlen (és indokolatlanul alacsony árakat megjelölő) 

ajánlattevők visszaszorítása érdekében növeljék a bírálati 
szempontok közt a „műszaki” követelmények – és a szakmai 
hozzáértés – súlyát. 

 
50.8. Fordítsanak a jelenleginél nagyobb figyelmet (az ÁSZ ajánlásokkal 

összhangban) az általuk indított közbeszerzési eljárások monitoringjára. A 
monitoring rendszer keretében építsenek ki a korrupció veszélyére 
figyelmeztető alrendszert. 

 
50.9. Ne mulasszák el a befejezett projektek esetén a kitűzött cél, a 

költségek és az eredmények összesítését (a külső intézmények által 
végzett) auditot, s például az átláthatósági szakértő bevonását.  

 
50.10. Készítsenek és tegyenek nyilvánossá feketelistát profiljuk korrupt 

ajánlattevőiről. 
 
Javaslat egy GKI interjú válaszadójától: ”Össze lehetne állítani egy listát a 
rosszul teljesítőkről, a szándékosan megtévesztőkről, a háttérben 
megállapodókról, sőt, egy időre akár ki is lehetne zárni őket a 
közbeszerzésekből.” 

 
51. Az ajánlattevők figyelmébe ajánlott javaslatok: 
 

51.1. Alakítsák ki korrupció ellenes politikájukat.  
 

51.2. A vezetők tekintsék feladatuknak, hogy „tiszta kezű” személyekre bízzák 
a közbeszerzések ügyeinek az intézését és tegyék lehetővé, hogy a 
megbízottak rendszeres továbbképzés során megismerjék a korrupció 
ellenes küzdelem új és új meggondolásait, módszereit.  

 
51.3. Hozzák létre a részvételükkel megindult közbeszerzési eljárások 

monitoring-rendszerét, s ennek keretében építsenek ki a korrupció 
veszélyére figyelmeztető alrendszert. 
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Az utóbbi ajánlást különösen időszerűnek ítéljük. A jelenlegi gyakorlatnak 
kiemelkedően kedvezőtlen eleme ugyanis, hogy – a GKI mélyinterjúk során 
kapott válaszok szerint – a korrupció gyanúja inkább csökkenti, mint növeli az 
ellenőrzési törekvések gyakoriságát. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az 
eljárásokkal kapcsolatosan korrupciós gyanút érzékelő, illetve nem érzékelő 
interjúadók milyen arányban jelezték az eljárások ellenőrzését. 

 
A közbeszerzési eljárások ellenőrzésénél adott technikákat alkalmazó cégek 

számának az összes cég számához viszonyított hányada, % 
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            Forrás: GKI mélyinterjúk 
 
52. Egy ajánlás mindenkinek: 
 

52.1. Nézzünk szembe – önkritikusan is – a problémával. Félrevezető, sőt, 
esetenként a saját szennyes takargatása, ha a korrupció gyanújával, 
illetve „közepes” szintjével kapcsolatos megállapításokat azzal söpörjük a 
szőnyeg alá, hogy rámutatunk: vannak mérési, bizonyítási nehézségek, 
illetve nálunk rosszabb helyzetű gazdaságok. A gondok e leplezése csak 
a megoldást nehezíti. 

 
A valós gondokat megállapító diagnózist a menedzsment szakirodalom a 
célszerű terápia kimunkálását lehetővé tevő alapvető előfeltételnek ítéli. 
Az elv ez esetben is érvényes. 
 

53. Összefoglalóan: a korrupció elleni küzdelem akkor lesz sikeres, ha a 
hosszú távra tervezett korrupció ellenes intézkedések – melyek mögött 
valódi politikai akarat áll – egyenlő mértékben alapulnak az emberi 
tényezők javításán és a jogérvényesítés erősítésén. A megoldás egyik 
kulcskérdése, hogy a pártok vezetői legalább akkora erővel küzdjenek a 
saját holdudvarukon belüli, mint az ellenzéknél kialakult korrupció ellen. 
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II. A korrupció, mint társadalmi jelenség  
(A közbeszerzési korrupció jellemzőinek kiemelésével) 

 
(Szakirodalom feldolgozás) 

 
 
1. Bevezetés 
 
A közgazdasági elmélet Adam Smith óta folyamatosan vizsgálta a 
nemzetgazdaságok „gazdagságának”, fejlődésének az okait. A korai szerzők 
egyetértettek azzal, hogy a gazdasági haladás fő motorjai, illetve fékjei a munka és a 
tőke volumene, valamint a természeti környezet. Korunkra megszokottá vált azonban 
– különösen a Nobel-díjas R. Coase-nak az ún. tranzakciós (a gazdálkodással 
összefüggő információs, szervezési stb.) költségekre vonatkozó kutatásai nyomán – 
e tényező-lista kiegészítése, az „intézményi” környezet (a jog, a szervezeti rendszer, 
a magatartás-minták, hagyományok) hatásainak kiemelése is. Jelen munka a 
hatótényezők ez utóbbi csoportjának egy sajátos képviselőjét, a korrupciót teszi 
vizsgálat tárgyává, s kiemelt figyelmet fordít a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
korrupció kérdéskörére. 
 
A korrupció témaköre ma mind a nemzetközi, mind a hazai elméleti és gyakorlati 
szakemberek érdeklődésének a középpontjában áll. A sajtó szinte minden nap 
tájékoztat valamely nagy botrányról. Minden világtáj politikusainak, gazdasági 
vezetőinek ballépéseiről kaptunk már hírt. A nagy nemzetközi szervezetek (és ezek 
dokumentumai) Közép-Kelet-Európa „átalakuló” gazdaságait, s ezen belül a magyar 
gazdaságot is egyre élesebben bírálják a korrupció miatt. Az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank 3000 vállalatnál készített felmérése alapján például már 1999 évi 
Transition Report-jában (EBRD 1999)10 azt állapította meg, hogy a régió vállalatai 
jelentős összegeket fordítanak az állami hivatalnokok körében lobbizásra, 
megvesztegetésre, a felsőbb elvárásokhoz igazodásra. Cserébe támogatásokat, 
kedvezményes hiteleket, adókedvezményeket és adósságaik esetén toleranciát 
kapnak. A legismertebb korrupciós felméréseket készítő Transparency 
International (TI) leginkább a kormányzati hivatalnokokhoz kötődő korrupció 
méreteit vizsgálja.11 Az évről-évre egyre több, így 2007-ben 180 országban 
elkészített, szakértői értékelésekre épített vizsgálatok e korrupció szintjét 
országunkban is, szomszédjaink többségénél is „közepesnek” értékelik (TI, 2007). A 
„fehérgalléros” bűnözés, ennek keretében a megvesztegetés a Pricewaterhouse-
Coopers könyvvizsgáló cég legfrissebb felmérései szerint egyre inkább átszövi a 
hazai gazdaságot is, a vizsgálatok szerint a cégvezetők kétharmada találkozik üzleti 
tevékenysége során korrupcióval.12 Valamennyi elemzés egyetért továbbá azzal, 
hogy ez erőteljesen fékezi a régió, illetve Magyarország felzárkózásának, 
fejlődésének a sebességét. Ugyanakkor a korrupciós bűncselekményekről 
rendelkezésre álló statisztikai adatok jelentéktelennek mutatják a gondot (az 
Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Statisztikai rendszer adatai szerint az elmúlt 15 
évben a korrupciós bűncselekmények száma 400 és 1000 között mozgott évente). 

                                      
10 A tanulmányban a különböző publikációkra a szerző(k) – dőlt betűkkel szedett – nevével és a 
megjelenés évszámával hivatkozunk. 
11 E vizsgálati nézőpontról lásd például R. Hodess feladatkijelölését a 2005. évi TI Report 229. oldalán.  
12 (http://www.pwc.com/extweb/ncpressrelease.nsf/docid/447AFFB97D4E5D1D802573FD003D6ECE). 
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Ez arra enged következtetni, hogy a korrupciós esetek többsége felderítetlen marad 
(TI: Korrupciós kockázat … 2007). Mindezek miatt a politikusok is keresik a 
megoldást (Perényi, 2006). 
 
A közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupciókról kevesebbet tudunk. Az azonban 
bizonyos, hogy a közbeszerzések igen jelentős szerepet játszanak a modern 
gazdaságban, egyes becslések szerint értékük meghaladja az előállított GDP 15 %-
át, ugyanakkor eljárásaikban a korrupció mindenütt kimutatható13, és nincs olyan 
gazdasági szektor sem, amelyben a korrupciós kockázatok teljesen felszámolhatók 
(OECD: Bribery in Public Procurement… 2007). Ezért a Közbeszerzések Tanácsa 
kutatást indított a témakör nyitott kérdéseinek megválaszolására. Jelen fejezet e 
kutatás keretében készült szakirodalom-áttekintés eredményeit mutatja be. 
 
A következőkben – rövid fogalom-tisztázást követően – elsősorban a korrupció 
társadalmi összefüggéseit elemezzük. A kifejtés a korrupt cselekmények 
motivációinak, a korrupt személyek kapcsolatrendszerének, a korrupció 
gazdasági folyamatokat torzító következményeinek a feltárásra törekszik. 
Gyakran szociológiai, politológiai kutatásokat idéz. A társadalom számára a 
legnagyobb károkat okozó gondokra, elsősorban a politikai korrupció 
összefüggéseire koncentrál. Bemutatja szövetségi rendszerét, a demokráciát és az 
üzleti kapcsolatokat torzító mivoltát, s kiemeli jelentős közvetlen társadalmi kárait, 
illetve a hatékonyságot közvetetten is erőteljesen rontó jellegét. Széles körben idézi 
a hazai tapasztalatokat is. De rámutat az üzleti korrupció növekvő veszélyeire is. 
 
Ugyanakkor az elemzések törekszenek a korrupció, s ennek keretében a 
közbeszerzési korrupció sajátosságainak az áttekintésére is. Feltérképezik sokféle 
okát, vizsgálják számos típusát, s rendszerezik a korrupció elleni küzdelem 
fegyvertárát. Erőteljesen támaszkodnak gazdasági meggondolásokra, vizsgálati 
eredményeke. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak a nemzetközi és hazai 
tapasztalatok összevetésének.  
 
Két hónapos munkánk során több ezer oldalnyi (döntő többségében angol és magyar 
nyelvű) könyvtári anyagot néztünk át. Tapasztalataink jelen bemutatása a tárgykör 
elemzésének évezredes hagyományaira épül, de elsősorban a friss kutatások 
eredményeit állítja reflektorfénybe. A modern nemzetközi kutatások különösen 
intenzívvé váltak ugyanis a politikusok norma-sértéseinek súlyos társadalmi káraira 
rámutató Watergate ügyet, majd a hamis pénzügyi beszámolók és a könyvvizsgálói 
korrupció veszélyeit megvilágító ENRON botrányt követően. Az 1980-as évtizedben 
intenzív hazai szociológiai kutatások is indultak, s az 1990-es évtized második felétől 
a jogi, gazdasági stb. szerzők érdeklődése is egyre intenzívebbé vált. Így az elérhető 
irodalom volumene is nagy. Megkíséreltük tehát a tárgyalás középpontjába az 
általában irányadónak tekintett műveket állítani. Ugyanakkor a munkánk során 
felhasznált művek „kiválogatásánál” gyakorlati szempontok is vezéreltek, figyelembe 
vettük, hogy mely műveket tudtunk (vagy melyek ismertetéseit tudtuk) idehaza elérni. 
Mivel pedig – a téma iránt megnyilvánuló élénk érdeklődés hatására – könyvtáraink 
nem csak a hazai, hanem a nemzetközi szakirodalom sok művét is beszerezték, 
ezért azt reméljük, hogy sikerült korrekt képet kapnunk és adnunk a korrupcióra, mint 

                                      
13 „Magyarországon a közbeszerzések kifejezetten érzékenyek a korrupció szempontjából” emeli ki a 
Közbeszerzési törvény miniszteri indoklása.  
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„köz-rosszra” vonatkozó tapasztalatokról, véleményekről. Reményünkben erősít, 
hogy nem követtük azt az egyre gyakoribb hazai közírói attitűdöt sem, amely csak 
bizonyos szerzők, iskolák, érdek-csoportok műveit veszi tudomásul és hivatkozza, 
hanem mind teljesebb körű áttekintésre törekedtünk.  
 
 
2. A korrupció és a közbeszerzési korrupció fogalma, gyakorisága 
 
A Magyar Köztársaság országgyűlése néhány évvel a rendszerváltoztatást követően, 
1995-ben alkotta meg a közbeszerzésekről szóló törvényt. Időközben sor került 
néhány kisebb és két jelentősebb (1999, 2001) módosításra, majd 2003-ban 
alapvető reformot jelentő új közbeszerzési törvény született. Azóta is egyfajta 
kettősség kíséri a törvény érvényesülését. „Egyrészt, általános az igény, hogy a 
közbeszerzés mind szélesebb területekre terjedjen ki, másrészt a közvéleményben 
tovább él az a vélekedés, hogy maga a közbeszerzés melegágya a korrupciónak” – 
írja Kovács Árpád (2004; az Állami Számvevőszék elnöke, a témakör neves hazai 
kutatója). Ez a helyzet indokolja a jelen tanulmányban bemutatott vizsgálódást.  
 
A következőkben – a gazdag szakirodalomra támaszkodva – a kutatás alapjait fejtjük 
ki. A korrupció (általánosan nehezen meghatározhatónak tekintett) fogalmával 
kapcsolatosan a klasszikus szerzőket is idézzük. A közbeszerzés értelmezésénél a 
közbeszerzési törvényre támaszkodunk. A korrupciós fertőzöttség mérésével 
kapcsolatosan a tárgykör legismertebb közelmúltbeli kutatásait megvalósító 
Transparency International eredményeit tekintjük irányadóaknak. 
 
 

2.1. A korrupció definíciója 
 
A korrupció (latinul: corruptio, romlás, corrumpo, rombolni) általános fogalma is 
bonyolult, s a téma napjainkban gyakran vizsgált is. Ezért a szónak igen sok 
szinonimája alakult ki,14 s értelmezésének sok meghatározása, valamint a 
meghatározások számos csoportosítása is ismert.  
 

A korrupció végigkíséri az emberiség történelmét. A bírák megvesztegetését, 
mint etikai vétséget már a Biblia legrégibb könyvei is szükségesnek látták tiltani 
(például15: Seligman [1930]). De gyakori a jelzett magatartásnak a „korrupció” 
megjelölés használata nélküli bemutatása is. Egyiptomi feliratok a jó bizonyítvány 
érdekében az (írást) oktatóknak adott ajándékokról is értesítenek. Báger-Kovács 
(2006) megvesztegetési összeget elfogadó tisztviselőkről készült i.e. 13. századi 

                                      
14 Amint erre már a Hankiss [1983] kötet (az a mű, melynek „tükréből” az idősebb hazai kutatók 
többsége a tárgyra vonatkozó alapfogalmak többségét megismerte) is rámutatott, ugyancsak nagy 
számban használatosak a korrupció kifejezés szinonimái is (i.m. 77. oldal). Például: megvesztegetés 
(bribery), lefizetés, megkenés (általánosabb esetekben: csalás /fraud/, hivatali hatalommal való 
visszaélés, nepotizmus, kliens-rendszer, urambátyám viszony, bunda, hűtlen kezelés, korábban: 
szocialista összeköttetés, napjainkban: kapcsolati tőke) – illetve kenőpénz, csúszópénz, jatt, sáp, 
harács, hálapénz. Offe (2005) viszont a politikai korrupció fogalmához az alábbi jelenségeket 
kapcsolja a teljesség igénye nélkül: csalás, sikkasztás, lopás, nepotizmus, haverság, ajándékok, 
borravaló, adományok, klientúra-építés, kapcsolatok, kapcsolati hálók, lobbizás, alkudozás, maffia 
általi védelem, patronálás, érdekkonfliktusok, kleptokrácia. 
15 Talán a legrégebbi állásfoglalás: „Megvesztegető ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká 
teszi azokat, akik látnak és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van.” (Kivonulás, 23. 8.). Több további 
bibliai helyet is idéz Terták (2000). 
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asszír feljegyzésekre hivatkoznak. A vezetéstudomány első ismert műve, a 
szanszkrit Pancsatantra a kényelmes élet érdekében hízelgő udvaroncok és a 
tehetségtelen uralkodók bonyolultabb (mai szóval: „politikai”) viszonyait, s ezek 
súlyos társadalmi kárait is ismeri stb.  

 
Jelen kutatásban a fogalom következő definícióját alkalmazzuk: 
 
− A korrupció bizonyos cselekményekben résztvevők magatartási jellemzője. Egy 

klasszikus, de fő vonalaiban ma is elfogadott meghatározás szerint valamely 
cselekmény akkor korrupt, „ha – /1/ elkövetője közvetlen vagy közvetett 
önérdekből – /2/ megszegi a közösségi együttélés egy vagy több olyan 
szabályát, amelynek érvényesítéséért felelős” (Lasswell, 1930). Azaz a 
korrupciónak első két kulcs-ismérve a kötelességszegés és az „önérdek”.  

 
Az elháríthatatlan definíciós nehézségek miatt egyébként sem tökéletes 
meghatározásunk egy részlete mindenképp magyarázatra, kiegészítésekre stb. 
szorul. A szak-szerzők szerint a korrupciót motiváló „önérdek”, „előny” (másutt: 
„haszon” stb.) a legtöbb esetben pénz, státusz, hatalom vagy befolyás. S a 
közbeszerzési korrupcióra vonatkozó vizsgálatunk számára talán egy, az 
<önérdek> szóval kapcsolatos megjegyzés megfogalmazása az általános 
korrupció-fogalom tisztázásával kapcsolatos legfontosabb tennivalónk. Mivel a 
modern gazdaságokban egyre gyakoribb, hogy társadalmi csoportok (például: 
vállalatok, párt) tagjainak közös (csoport-) érdekei vezérlik a legnagyobb 
társadalmi károkat okozó korrupciós cselekményeket, a szerzők egyre szélesebb 
körben sorolják a csoport-érdekeken alapuló cselekményeket is a korrupciós 
ügyek körébe.16 Más szóval: tudomásul vesszük, hogy a korrupciós cselekmény 
nem minden esetben a korrumpálónak hajt hasznot, gyakran harmadik személy 
(barát, családtag) élvezi a másik által korrupció útján megszerzett előnyöket.  

 
A kifejtettek nyomán jelen kutatásban az önérdeken túlmenően a csoport-
érdekeket is a korrupció ismérvének tekintjük (s a felfogásmódot a következő 
fejezetekben érvényesítjük is).  

 
− Ugyanakkor egyetértés van abban is, hogy a korrupció az önérdekből elkövetett 

kötelesség-szegésnek olyan esete, melyben /3/ mindenkor – legalább – két fél, 
magánszemély vagy intézményi képviselő játszik össze.  

 
A mai – gyakran az elemezni kívántak sajátosságaihoz igazított – „pontosabb” 
meghatározások többnyire abban különböznek egymástól, miként határolják le a 
fenti három kritériumot.17 Például: „A korrupció sokféle formában jelentkezik, de 
közös jellemzőjük: a közhatalommal való visszaélés személyes előnyök céljából” 
(Tanzi, 1998). Egyes további szerzők (például legutóbb Miller-Roberts-Spence, 
2005, pp. 7, 21.) azonban lehetetlennek ítélik az általános (minden esetre 
alkalmazható) definíció megszerkesztését. E nézet a magyar szakirodalomban 
is elterjedt (például: Gombár, 1998). Így az is gyakori, hogy a közlemények nem 
részletezik a korrupció értelmezését, elfogadják a köznapi fogalom-használatot. 

                                      
16 A megjegyzés régi elméleti alapokon nyugszik. Hangsúlyozása azonban az USA szakirodalmában 
különösen gyakori a Watergate botrányt követően. Lásd például: Tanzi, 1998, Rose-Ackerman, 1999 
stb. 
17 A fogalom főbb típusaival kapcsolatos szakirodalomról részletesebb áttekintést ad például (Szente, 
2007). A Wikipedia a korrupció címszó alatt néhány konkrét definíciót is bemutat. 
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Többnyire érvényesülnek továbbá elemzéseinkben a közhivatali kiindulású 
értelmezések meggondolásai is (melyek, mint alább kifejtjük, a korrupt cselekmény 
kritériumának a hivatali kötelezettségek megszegését tekintik). Sőt, e kritériumot 
kiterjesztetten értelmezzük, vizsgálatunk tárgyát ugyanis – a bizonyítás nehézsége 
miatt – nem korlátozzuk a bizonyított esetekre, hanem (többek között a látencia 
mértékével kapcsolatos információgyűjtés céljából) a korrupciós gyanú eseteit is 
rögzítjük. Ugyanakkor nem követünk a kötelesség-szegés mibenlétével kapcsolatos 
néhány egyéb felfogásmódot. Jogi megközelítésű dokumentumokban gyakori 
például, hogy azt a magatartást tekintik korrupciós kötelességszegésnek, amit a 
jogszabályok annak minősítenek (és szankcionálnak)18, e felfogásmód azonban igen 
nehézzé tenné számos korrupciós cselekmény-típusnak, így a csoportérdekeken 
alapuló uram-bátyám kapcsolatokon alapuló összejátszásoknak a vizsgálati körbe 
besorolását (Római, 2007). Hiszen – a csoport-cselekmények ide értése 
következtében – a korrupció nem korlátozható csak a kenőpénzzel kapcsolatos 
kisstílű megvesztegetésekre (például a gyorshajtásért fizetendő büntetést némi 
kenőpénz ellenében elengedő rendőrök esetére, az orvosi hálapénz gyakorlatára, 
vagy az áruházi áru-átvételt „saját zsebre” intézők szabálysértéseire). Amint már 
jeleztük, a Watergate botrányt követően a szakirodalom egységes álláspontjává vált 
ugyanis, hogy ide sorolhatók a „nagy ügyek”, így a kellő összeköttetés esetén sok 
százmilliós hasznot hozó privatizációs visszaélések, a csak szűk kör számára 
megnyitott „zsíros” közbeszerzési pályázatok, a politikai támogatásért, parlamenti 
szavazatért adott vezetői (vagy igazgatótanácsi tagsági) kinevezések, képviselői 
jelölések, az egy-egy érdekcsoport érdekei szerinti törvényhozás stb. is. De nem 
fogadhatjuk el a közérdeken alapuló korrupció-fogalomnak azt az álláspontját sem, 
amely csak azokat a kötelességszegő cselekményeket nevezi korrupciónak, amelyek 
társadalmi szempontból károsak (s ha hasznosak, akkor nem korrupcióról beszél). 
Ez a definíció ugyanis végtelen vitákhoz vezetne a társadalmi előnyök, illetve károk 
méreteiről. Ennél is inkább tartózkodunk – szubjektivitása miatt – a társadalmi, illetve 
morális megközelítések követésétől (attól, hogy azt tekintjük korrupciós kötelesség-
szegésnek, amit a közvélemény, illetve valamely etika annak tart). 19 

                                      
18 A magyar btk a – természetes személyű – alany szempontjából szintén ún. aktív és passzív 
megvesztegetést különböztet meg. Az előbbit az követi el, aki közhivatalnokot megveszteget; az 
utóbbit az a közhivatalnok, aki magát megvesztegetteti. Az aktív megvesztegetés tehát önálló 
büntetendő cselekmény s nem bűnrészesség a közhivatalnoknak cselekményében. Aktív 
megvesztegetés miatt büntetendő az, aki közhivatalnoknak a végett, hogy a kötelességét megszegje, 
ajándékot v. jutalmat ad vagy ígér. Sokkal szigorúbb a törvény a passzív megvesztegetéssel 
szemben. Az elkövetési cselekmény általában abban áll, hogy a közhivatalnok hivatalánál fogva 
teljesítendő cselekményéért vagy annak mulasztásáért ajándékot, jutalmat követel, elfogad, az ez 
iránt neki tett ígéretet nem utasítja vissza, sőt a bűnösség megállapítására elegendő már az is, ha az 
ajándék, jutalom az ő beleegyezésével harmadik személynek adatott vagy ígértetett. 
19 Egyes szerzők olykor elfogadják a Machiavellitől származó, „a cél szentesíti az eszközt” elvet. A 
modern (például institucionalista) közgazdaságtan azonban hatalmasnak ítéli a korrupció kárait. R. 
Coase (1988) azzal, hogy a tranzakciós költségeknek az intézmény-rendszertől függő jellegét feltárta, 
az okot is megadta. Jellemző állásfoglalás a következő. „Ahol a korrupció széleskörű, ott a 
tehetetlenség, a hatékonyság és az ésszerűség hiánya megbéklyózza a döntéshozatalt és a 
végrehajtás folyamatát” (Myrdal, 1970). A közelmúltban egyes nemzetközi intézmények (a témakör 
talán legjelentősebb közelmúltbeli kutatásait megvalósító EBRD, ENSZ, OECD, World Bank) arra is 
figyelmeztettek, hogy a közép-európai gazdaságokban a következmények – a politika, a párt-
finanszírozás összefüggéseit is számításba véve – az átlagosnál is súlyosabbak. A hazai szakértők 
körében ez már régóta ismert. „A korrupció … hosszú távon a lehető legnagyobb kárt azzal okozza, 
hogy a politikai … intézményrendszer kialakulását lassítja, hátráltatja, vagy egyenesen 
megakadályozza, s ezzel lefékezi, visszaveti az ország gazdasági és társadalmi fejlődését” (Hankiss, 
1983, 129-130. oldal). Úgy véljük ezért, esetünkben felesleges a korrupció társadalmi előnyeinek a 
mérlegelése. 
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A korrupcióban résztvevő felek pontosabb vizsgálata már közvetlenebbül is a 
kutatásunk tárgyához, azaz a közbeszerzési korrupció fogalmával kapcsolatos 
lehatárolások témájához vezet.  
 

A korrupcióban résztvevő feleknek többféle csoportosítása ismert. A tárgykörben 
végzett klasszikus szociológiai indíttatású vizsgálatok például – számos további 
szerzőre hivatkozva – üzleti, hivatalnoki és politikai korrupciót különböztetnek 
meg. Üzleti korrupciónak azt nevezik, ha anyagi előnyök (például megrendelés, 
az indokoltnál magasabb ár, a szükségesnél rosszabb minőség) elnyerése 
céljából a vállalkozók megvesztegetik a hivatalnokokat vagy a politikai hatalmat.. 
Hivatalnoki korrupcióról akkor beszélnek, ha a hivatalos ügyek (engedély-
szerzés, telekkönyvi bejegyzés, büntetés elengedés) „kedvező” elintézése 
érdekében közalkalmazottak kérnek „ajándékokat”, „kenőpénzt” stb. Politikai 
korrupciónak pedig azt tekintik, ha a politikusok „veszik meg” a lakosság egyes 
csoportjainak lojalitását, szavazatait, vagy egyéb támogatását (Hankiss [1983] 
83-86. oldal stb.). S nyilvánvaló, hogy esetenként a határ-esetek besorolása igen 
nehéz. 
 

A korrupció 9 fő típusa – és példák az adott típus esetén a „vesztegetésért” 
megszerezhető előnyökre 

 

Elosztó 
Igénybe vevő 

Egyén Vállalati képviselő∗ „Állami” (párt-) illetékes 

Egyén Hamis tanúzás 
Szavazat 
vásárlás 

Elnéző gázóra-
leolvasás 
Szabálytalan banki hitel 
Szabálytalan biztosítási 
ügyintézés  
Részrehajló orvos 

Rendőri bírság elengedése 
Hamis engedély 
Privatizációs visszaélés  
Hamis telekkönyvi bejegyzés 
Elnéző vám-, adó-ellenőrzés 
Részrehajló bírósági ítélet 

Vállalati 
képviselő 

Bizalmas 
információ 
Fekete munka 
 

Részrehajló 
megrendelés 
Szabálytalan áru-átvétel 
Hamis számla 
Szabálytalan banki hitel 
Részrehajló reklám 

Szabálytalan engedély 
Indokolatlan támogatás  
Bennfentes közbeszerzés  
Elnéző pénzügyi ellenőrzés 
Részrehajló bírósági ítélet  
Hibás törvény  

Állami (párt-) 
illetékes 

Részrehajló 
újságcikk  
Politikai 
támogatás  

Részesedés haszonból 
Hamis számla 
Részrehajló kinevezés 
Politikai támogatás 

Részrehajló kinevezés 
Részrehajló bírósági ítélet 
Hibás törvény  
Politikai támogatás 

∗ Hankiss Elemérnek az 1970-es években jól ismert példája még csak a jó feketekávéért a büfében 
adott 1 forintnyi jatt volt. Azóta azonban emelték a téteket. 
Forrás: Saját összeállítás. Korábbi változatát lásd például: (Papanek, 2005, 2008). 
 
A korrupciós ügyek további lehetséges értelmezései alapozhatók a fogalom 
közgazdasági felfogásmódján. Ezek az értelmezések a tudomány-területnek 
(általános értelmezése szerinti kategóriáit), a csere, valamint a kereslet-kínálat 
alapfogalmait használják, s abból indulnak ki, hogy a csere során a felek (szintén 
általánosan értelmezett) „javakat” (termékeket és szolgáltatásokat, engedélyeket, 
társadalmi pozíciót stb.) juttatnak egymásnak.20 A javakat „kínálók” (gyakran: 
„elosztók”), illetve az ezeket „keresők” (igénybe venni kívánók) pedig a 

                                      
20 A közgazdasági értelmezéseknek sokszor további sajátossága, hogy a korrupt ügyletek három 
szereplőjét: a „javak” igazságtalan elosztását kívánó megbízót, az ügyek intézését vállaló ügynököt és 
az elosztás terén illetékest különbözteti meg. 
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közgazdaságtanban szokásos típusai szerint egyének, vállalati képviselők, valamint 
állami illetékesek lehetnek,21 s a korrupt cselekmények elkövetőik típusai szerint is 
csoportosíthatók (lásd az előző táblázatot).  
 
A szakirodalom szerzői általában (de legtöbbször csak hallgatólagosan) feltételezik, 
hogy a korrupciós cselekményeknek előfeltétele a „javakat” stb. elosztó valamely 
monopol-, vagy oligopol-pozíciója. 
 
Nyilvánvaló azonban, hogy a közbeszerzési korrupció értelmezése csupán a 
táblázatban vázolt csoportok egyes (például a dőlt betűkkel szedett) típusaira 
korlátozható.  
 
 

2.2. A közbeszerzési korrupció fogalma 
 
Kutatásunk alapfogalma a fentiek kiegészítésével értelmezhető. Azt a cselekményt 
tekintjük közbeszerzési korrupciónak, amelyre az alábbi négy feltétel 
mindegyike tejesül: 
 
a) közbeszerzési eljárással kapcsolatos, vagy ilyen eljárást kerül meg,  
b) legalább két – összejátszó - résztvevője van,  
c) legalább az egyik fél megsérti a közbeszerzések egy vagy több olyan (írott 

vagy íratlan) szabályát, amelynek érvényesítéséért felelős, valamint 
d) ezt legalább az egyik fél közvetlen vagy közvetett – s gyakran illegitim – ön- 

(vagy csoport-) érdekből teszi. 
 
Az egyes ismérvek tartalma a következő: 
 
ad a) A közbeszerzési eljárás – az alábbiakban részletezett kivételtől eltekintve – a 

közbeszerzési törvény (kbt) hatálya alá sorolt tevékenység-csoportot jelenti. 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény szerint akkor kell e törvény 
szerint eljárni, ha: 
 
− ezt az ajánlatkérő kiléte kötelezővé teszi, 
− a beszerzés tárgya nem sorolható a kivételek közé, 
− a beszerzés értéke eléri az előírt értékhatárt, s 
− a tervezet jogügylet visszterhes. 

 
A vázolt meghatározással kapcsolatosan legfontosabb elhatárolás annak 
hangsúlyozása, hogy vizsgálatunk (közbeszerzéssel kapcsolatos) tárgyainak 
tekintjük azokat az eseteket is, ahol a közbeszerzési eljárást, bár követése 
indokolt lett volna, megkerülték. Nem ítéljük továbbá elegendőnek az 
eljárásokat csak a szerződéskötésig vizsgálni, a kutatás tárgyának minősítjük 
ugyanis a teljesítésig, a végső összeg kifizetéséig, sőt, az esetleges 
reklamációk stb. lezárásáig terjedő időszak végéig megvalósult összes 
cselekményt. Gyakori ugyanis, hogy a korrupció célja az ajánlat-kéréstől eltérő 

                                      
21 A közhivatali központú értelmezés szerint az előbbiek hivatalos ügyeiket intézik, az utóbbiak hivatali 
kötelességeiket teljesítik. 
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teljesítés elfogadtatása, a teljesítésért fizetendő díjból való részesedés (esetleg 
pénzmosás segítségével), vagy a jogos reklamáció elmulasztása.  

 
ad b) A közösségi tulajdonnal való gazdálkodás körében a szakirodalom szinte 

mindig a korrupt cselekmények három szereplőjét különbözteti meg. Ezek: 
principal – agent – client (megbízó, ügynök, ügyfél; lásd például Klitgaard, 
1991, Wei 1999). A Transparency International megbízó – megbízott – kliens 
szavakkal tárgyalja a témát. Mi a tanulmányban több helyen a „köz” tulajdonos 
– ügynök – ügyfél fordítást, illetve, ha lehetett,22 a második és harmadik 
szereplőre a Közbeszerzési törvény ajánlatkérő és -adó kifejezéseit 
alkalmaztuk (s a tárgyalást elsősorban ez utóbbiak tevékenységére 
koncentráltuk).  

 
A szerzők fenti szavakkal kifejezett koncepciójának a lényege az, hogy a 
köztulajdonnal való gazdálkodás során gyakran a „köz” érdekeinek 
képviseletében egy sajátos szereplő (általában szakértő) jár el, ő bonyolítja le 
a tranzakciókat a harmadikkal. Közbeszerzésnél a „megbízó” lehet az 
intézmény vezetője, de a tulajdonos végső soron maga az ország (vagy 
ország-csoport, például az EU) népe, vagy ennek egy csoportja. Az ügynök a 
beszerzést intéző tisztviselő, az ügyfél az intézménnyel valamilyen 
kapcsolatban levő üzleti intézmény vagy magánszemély. Az utóbbi lehet 
beszállító, vagy az intézménynek szolgáltatást nyújtó szervezet, személy.  
 
Mivel a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői (pályázat-kiírói) leggyakrabban 
kormányzati (állami, illetve önkormányzati) illetékesek, de esetenként 
vállalatok is, s az ajánlattevők többsége vállalat (esetenként azonban 
kormányzati intézmény), nyilvánvaló, hogy a közbeszerzési korrupció 
leggyakoribb típusai is e körökhöz kötődnek.23 A fenti táblázatban dőlt betűvel 
szedtük az e szabály- (törvény-) sértésekkel elérhető előnyök néhány 
fontosabbnak (gyakoribbnak) vélt típusát.  

 
Egyáltalán nem biztos azonban, hogy a korrupt cselekményben az ajánlatkérő 
és -tevő játszanak össze (a résztvevők mindegyike lehet ajánlattevő, lehet egy 
ajánlat-kérő és egy nem pályázó stb.). Kitűnő példa az első esetre, amikor egy 
potenciális ajánlattevő lefizeti a szintén pályázni kívánót, hogy adjon az övénél 
rosszabb ajánlatot. A másodikra, ha a közbeszerző – vagy saját, vagy 
partnere érdekeit követve – megkerüli a közbeszerzési eljárást. 

 
A „legalább két résztvevője van” kifejezés egyrészt kizárja a vizsgálni kívánt 
visszaélések köréből az egy személy által elkövetett csalást, másrészt 
hangsúlyozni kívánja, hogy gyakoriak a több mint két személy 
összejátszásával megvalósult (például: nagy hálózatban elkövetett) korrupciós 
cselekmények is. A közelmúltbeli szakirodalom szerint a modern 
gazdaságokban egyre gyakoribb ugyanis, hogy a nagy társadalmi károkat 

                                      
22 A KbT nem határozza meg világosan, hogy az ajánlatkérő feladatai mikor és mennyiben fakadnak 
tulajdonosi, illetve megbízotti szerepköréből. 
23 Az OECD (2005), illetve a CIPE (Centre for International Private Enterprise) Matechak, 2002 
tanulmánya például csak azokat a közbeszerzésekkel (public procurement) kapcsolatos korrupciós 
eseteket vizsgálja, ahol a kiíró kormányzati intézmény, a pályázók pedig cégek (mivel az ezen ügyek 
terén a visszaélések társadalmi kárait kiemelkedően nagyoknak ítélik). 



 39 

okozó korrupciós cselekményeket társadalmi csoportok (például: vállalatok, 
pártok) tagjainak közös (csoport-) érdekei vezérlik. Ezért a csoport-érdekekkel 
motivált cselekményeket is a korrupciós ügyek körébe soroljuk. 

 
ad c) Ha a korrupció egyéb kritériumai teljesülnek, a társadalmi normáktól eltérő 

„szellemű” cselekményt korruptnak tekintjük a kötelezettségek formális 
teljesítése esetén is. 

 
E megjegyzés nyomán minősítjük korrupciónak azt az esetet, ha a 
közbeszerzési eljárás elkerülése érdekében a beszerezni kívánt mennyiséget 
több tételre osztva veszik meg, ha a kiírás „személyre szabott” stb. 
 
Ugyanakkor – megbízásunk szerint (és a téma-koncentráció érdekében) – 
jelen tanulmányban csak a közpénzek felhasználásával kapcsolatos 
visszterhes ügyeket vizsgáljuk, az esetleges egyéb köz-pénzügyi 
visszaéléseket, például az állami tulajdon értékesítésével, a privatizációval, az 
adózással, a támogatásokkal kapcsolatos jogsértéseket nem. 
 
A közbeszerzési gyakorlatban elterjedt korrupciós cselekmények konkrét 
formáiról („mesterfogásairól”) a nemzetközi, s esetenként a magyar 
szakirodalom (de a sajtó is) közöl információkat.24 Az OECD (2007) például – 
sorra véve a közbeszerzési eljárás lépéseit – számos típust említ (ezeket az 
alábbi listában csillaggal jelöljük). A TI éves jelentéseiben is mindig az 
esettanulmányok gazdag gyűjteménye található stb. 

 
 A közlemények gyakran említik, s bírálják – többek között – azokat a 
magatartás-mintákat, 
 
a) amelyekben az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) együttműködnek: 
 
− az elvégzendő munka kiadása a közbeszerzési eljárás elmulasztásával, 

vagy nem az adott esetre előírt forma alkalmazásával∗,  
− hamis célt (például: tanulmányra, tanácsadásra vonatkozó igényt), illetve 

felesleges rész-feladatokat rögzítő ajánlat-kérés∗, 
− a potenciális ajánlattevők körének indokolatlan korlátozása∗, 
− a színlelt (a nyertest előre eldöntő) kiírás∗,  
− valamely potenciális ajánlattevő(k) kivételes informálása∗, 
− alacsony ajánlati ár rögzítése annak reményében, hogy a kiíró hamis 

indokok alapján majd kiegészíti a szerződés szerinti vállalkozói díjat∗, 
− hamis indokkal kihirdetett eredménytelenség, 
− az ajánlatok részrehajló értékelése∗, 
− a kiírástól eltérő ajánlat elfogadása, szerződésben rögzítése, 
− a szerződésben rögzítettektől eltérő teljesítés, s ennek elfogadása∗, 
− az indokolt jogorvoslati eljárás megindításának elmulasztása.  

                                      
24 A hazai közlemények viszonylag ritkán adnak a fentihez hasonló listákat a mesterfogásokról. Egy 
indoklás: „A versenyjog nem szolgál olyan definícióval a verseny korlátozásának mibenlétét illetően, 
amely maradéktalanul kielégítené a büntetőjog igényeit. Egy taxatív felsorolás értelemszerűen nem 
lenne alkalmazható, hiszen a gazdasági élet folyamatosan változó közegében értelmetlen lenne 
átfogó lista készítésére törekedni. Egy átfogó definíció meghatározása ellen dolgozik pedig, hogy a 
versenyjog maga is egyfajta evidenciaként kezeli a versenykorlátozás fogalmát.” (Csépai-Ujvári, 
2006). 
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b) amelyek az ajánlattevők összejátszásával valósulnak meg: 
 
− az ajánlattevők előzetes (kartell-) megállapodása az ajánlat részleteiről (árak 

stb.)∗, 
− a megvalósításba bevonni nem kívánt alvállalkozók szerepeltetése az 

ajánlatban∗, 
 
c) amelyekkel az ajánlatkérő a megvesztegetés hiányát bünteti: 
 
− a teljesítés indokolatlan bírálata, 
− az indokolt jogorvoslati eljárás megindításának szankcionálása stb. 

 
További kutatásunk keretében részleteiben fogjuk megvizsgálni, hogy a hazai 
közbeszerzéseknél leggyakrabban „kik” (mely résztvevői kör) a megvesztegetők, 
illetve a megvesztegetettek, valamint hogy mit ajánlanak fel, s mit kapnak 
legtöbbször.  
 
 

2.3. Megállapítható-e a korrupció mértéke?  
 
A korrupciós visszaélések többsége bonyolult társadalmi összefüggések hátterében 
születik. Így van ez régiónkban (is). „A közép-kelet-európai országokban az állami 
szektor közismerten rendkívül nagy volt, és sok országban még mindig az. Az ipar és 
kereskedelem privatizálása viszonylag gyorsan halad, de az infrastruktúráé elmaradt. 
… Az is ismeretes, hogy a szocialista időszakban az infrastrukturális beruházásokat 
– különösen a környezetvédelmiekét – erősen elhanyagolták, és a megvalósítottak is 
gyakran gyenge minőségűek voltak. Ebből következik, hogy az átmenet időszakában 
mindezeken a területeken nagyon sok új beruházásra van szükség, ami a 
magánvállalkozók számára igen jövedelmező lehetőségeket nyújt. Ezeknek a 
vállalatoknak a vezetői gyakran szívesen fizetnek „közvetítői díjat” azoknak a 
tisztviselőknek, akik segítenek elnyerni egy megbízást, és az gyakran a befektetés 
összes költségének bizonyos százalékában van megállapítva. Ilyen esetekben az 
illető tisztviselőnek nyilvánvalóan nem áll érdekében, hogy alacsony költségű 
projektet támogasson. Felesleges talán mondani, hogy sok esetben a „közvetítői díj” 
kifejezés csak eufemizmusa annak, ami valójában: kenőpénz.” (Nagy András, 2001).  
 
Az elmondottak miatt gyakran vonják kétségbe, hogy e visszaélések gyakorisága, 
gazdasági súlya mérhető. A korrupcióval kapcsolatos empirikus kutatások azonban 
bebizonyították az ellenkezőjét. A szokásos gyakorlat szakértői kikérdezéseken, 
kérdőíveken alapuló információkból állít össze mérőszámokat a korrupciós fertőzés 
mértékének a számszerűsítésére. Wei (1999) bemutatja a Business International 
indexét (BI), a nemzetközi ország-kockázati indexet (ICRG) és a globális 
versenyképességi indexet (GCR), amelyek mind ezen az eljáráson alapulnak. A 
leghíresebb – s leginkább megalapozott vizsgálatokon alapuló – ilyen típusú 
mutatókat a korrupció elleni küzdelemre szakosodott nemzetközi nem-kormányzati 
szervezet, a Transparency International teszi közzé, jelenleg ez számít a 
legszélesebb körben elfogadottnak. Sokoldalú vizsgálatok nyomán számos 
országra állapítja meg az ún. korrupciós érzet indexét, a CPI-t (Corruption 
Perceptions Index), illetve szűkebb körre vonatkozóan a vesztegetési indexet, a BPI-t 
(Bribe Payers Index).  
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A CPI azt számszerűsíti, hogy a gazdasági szereplők (nemzetközi és helyi elemzők 
és üzletemberek) milyen súlyosnak érzik a korrupciót a gazdaságban. A 2007. évi 
index (mely valójában a 2005-ös és 2006-os eredmények átlaga) minden eddiginél 
több, összesen 180 országra vonatkozóan készült el, s számos független intézmény 
közvélemény kutatásainak és felméréseinek az eredménye.25 A 2006-os BPI viszont 
125 ország több mint 8000 cégvezetőjének arra vonatkozó tapasztalatait összegzi, 
hogy a világ 30 nagy exportőr gazdaságának a cégei mekkora összegeket fordítanak 
korrupcióra (de e rangsor Magyarországot – világméretekben szerény export-
volumene miatt – nem tartalmazza). A publikált ország-rangsoroknak az egyéb 
információkkal összecsengő értékelései meggyőzően támasztják alá a korrupció sok 
szempontból mérhető mivoltát26, s gyakran kerülnek elfogadásra, mint a korrupció 
gyakoriságának mérőszámai is. 
 
A TI korrupció érzékelési indexe az állami szektorra összpontosít, és a korrupciót, 
mint „a közhivatallal személyes haszonszerzés céljából való visszaélést” definiálja. 
Az index 14-féle szempont alapján, nullától tízig terjedő skálán osztályozza az 
országokat.27 Amint ez a következő ábrából is jórészt kiolvasható, a TI 2007-es 
rangsora szerint a 9 pont felett teljesítő, „legtisztább” országok Dánia, Finnország, 
Új-Zéland, Szingapúr, Svédország, Izland, Hollandia és Svájc. Magyarország a 39. 
helyen áll, és 5,3-as érzékelési pontszámunk azt mutatja, hogy a szakértők 
véleménye szerint a korrupció mértéke továbbra is jelentős (az egyetlen hasonló 
pontszámú EU15 tag ország Olaszország – a maffia miatt). Szomszédjaink közül 
Ausztriában és Szlovéniában jobbnak, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban a 
hazainál kismértékben rosszabbnak észlelik a helyzetet, Horvátország, Románia és a 
3 pont alatti Ukrajna pedig a miénknél lényegesen kedvezőtlenebb értékelést kapott. 
Az elmúlt egy évben jelentős javulás volt tapasztalható Olaszország és a Cseh 
Köztársaság mutatójában, de – bár csak csekély mértékben – még így is hazánknál 
rosszabban teljesítettek. Feltűnően rossz eredményt értek el a volt szovjet államok, 
ide értve Oroszországot is. Nem meglepő módon a rangsor utolsó helyezettjei, a 
legkorruptabb, három pontot sem elérő országok a világ legszegényebb országai 
közül kerülnek ki: Afganisztán, Üzbegisztán, Irak, Mianmar és Szomália. 
Összességében kedvező, hogy a felmérésekhez megkeresett szakértők és 
üzletemberek Magyarországot a közép-európai régió volt szocialista országainak 
többségénél – Észtország és Szlovénia kivételével – valamivel kevésbé korruptnak 
érzékelték. 
 
Az idézett rangsor az elmúlt néhány év alatt csak alig-alig változott. A felmérések 
alapján úgy tűnik azonban, hogy ahol van politikai akarat, ott a reformok 
számottevően csökkenthetik a korrupció szintjét. 
 
Az egy-egy ország korrupciós fertőzöttségét vizsgáló nagy számú tanulmány közül 
csak egyet idézünk. Egy Világbank által támogatott kutatás során a kelet-európai és 
a közép-ázsiai építőipari cégek azt mondták, hogy átlagosan a kormányzattal kötött 
szerződés 7%-át fizetik ki azért, hogy ajánlatuk legyen a nyertes a tenderen. (Kenny, 
2007) További díjakat fizetnek a munkaügyi és az építési ellenőrök látogatásakor. 
 

                                      
25 A 2006-os jelentésben 9 intézmény adatait használták (ebből 8 magyar értékelést is készített). 
26 A mérhetőség kérdésével kapcsolatos vitákat részletesen tárgyalja például D. Kaufmann, A. Kraay 
és M. Mastruzzi cikke (TI, 2007, p. 318-323).  
27 Az alacsony pontszám jelentős, a magas pontszám csekély mértékű korrupcióra utal. 
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A korrupciós érzet indexei (CPI), pont 
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12 Egyesült Királyság

15 Ausztria

16Németország
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25 Spanyolország

27 Szlovénia

28 Észtország

28 Portugália

30 Izrael

34 Egyesült Arab Emirség

39 Ciprus

39 MAGYARORSZÁG

41 Cseh Köztársaság

41 Olaszország

43 Dél Korea

49 Szlovákai

51 Lettország

51 Litvánia

56 Görögország

61 Lengyelország

64 Bulgária

64 Horvátország

64 Törökország

69 Románia

72 Brazilia

72 Kina

72 India

79 Szerbia

84 Montenegro

105 Albánia

118 Ukrajna

143 Indonézia

143 Oroszország

180 Szomália  
             Forrás: TI: Korrupció-érzékelési index 2007. Sajtóanyag alapján saját szerkesztés. 
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Sajnos a korrupció magyarországi elterjedésével kapcsolatos mélyebb információk 
ritkák. A bűnügyi statisztikák alapján – részben a bűncselekmények meglehetősen 
általános megnevezése, részben a felderítetlen ügyek magas aránya (a kiterjedt 
látencia, Kovács Á. in Perényi, 2006) miatt – nem alkothatunk képet a probléma 
súlyáról. A kevésszámú friss empirikus kutatás eredményei28 alig megtalálhatók. 
Egy nagyobb közelmúltbeli tanulmány, az AKT (2008b) egyrészt a Magyar Gallup 
Intézetnek, másrészt a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutatási Intézetnek 
2007 őszi – az Anti-korrupciós Koordinációs Testület megbízására készített – 
felméréseire hivatkozik. 2008-ban a Transaparency International Magyarország és a 
Corvinus Egyetem közös kutatását publikálták stb. 
 
A Gallup vizsgálat fő célja a lakossági korrupciós érzet elemzése volt. A lakossági 
felmérésen alapuló vizsgálódás főbb eredményei a következők:  
 

− A korrupció lakossági megítélése 2003 és 2007 között alig változott. Továbbra is 
konszenzus van arra vonatkozóan (tíz felnőttből 9-en gondolják úgy), hogy a 
jelenség komoly probléma Magyarországon. 2003-ban azonban a felnőttek 39%-
a, 2007-ben 43%-a minősítette e gondot nagyon komoly problémának. 

 

− Annak feltételezése, hogy egy törvény szerint járó szolgáltatásért fizetni kell a 
köztisztviselőnek, vagy a közalkalmazottnak, jelentősen különbözik aszerint, 
hogy melyik közintézményről van szó. A lakosság háromnegyede feltételezi, 
hogy az egészségügyben a megfelelő szolgáltatásokért valamilyen formában 
fizetnie kell (71%). A parlamenti képviselőktől, a minisztériumi tisztségviselőktől, 
a választott önkormányzati képviselőktől tízből négyen gondolják úgy hogy csak 
ajándék, pénz, vagy szívesség biztosításával lehet szolgáltatást, segítséget 
kérni. A rendőrök, ellenőrök, vámhivatalnokok, önkormányzati tisztviselők 
esetében valamivel kevesebben, a lakosság harmada számít ügyintézés esetén 
az ellenszolgáltatás elvárására. Adóhivatali tisztviselők, tanárok esetében 
minden negyedik felnőtt, bírósági hivatalnokok s ügyészségi alkalmazottak 
esetében minden ötödik ember számít korrupció elvárására. 

 

− Az elmúlt egy év során 1000 felnőttből 95-nél (9%) fordult elő, hogy egy 
magánszemély vagy tisztviselő arra kérte, vagy várta el, hogy csúszópénzt 
fizessen egy jogosan járó szolgáltatásért. Az esetek felében a megvesztegetést 
egészségügyi dolgozó várta el. Az utolsó alkalmat figyelembe véve minden 
második beteg adott hálapénzt az orvosnak, és közel ugyanennyien az 
ápolónak. 

 

− Mindössze a felnőttek negyede véli úgy, hogy tudja, kinek kellene bejelentést 
tenni, ha korrupcióval szembesülne. A magasabb iskolai végzettségűek 
magabiztosabbak, de a felsőfokú végzettségűek közül is csak tízből négyen 
tudják, mit kell tenni. Többségük a rendőrséget nevezte meg, mint az illetékes 
hatóságot, ahol a korrupciós ügyeket kivizsgálják.  

 

− A lakosság bő fele véli úgy, hogy tenne bejelentést, ha korrupcióval 
szembesülne. Igaz nevének megadásával csak minden harmadik ember vállalná 
a feljelentést (30%), majdnem ugyanennyien pedig anonim módon tennék meg. 
A 30 évesnél fiatalabbak körében az átlagosnál nagyobb mértékben, háromból 

                                      
28 Kiemelkednek közülük a Gallup (2000) és (2003) felmérései.  
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ketten vélik úgy, hogy bejelentenék, bár nagy többségben anonim módon tennék 
meg ezt meg. A 60 felettiek és a budapestiek körében viszont kisebbségben 
vannak azok, akik hajlandóak lennének bejelenteni az ilyen esetet (44-47%). 
Valójában a közelmúltban mindössze hat fő jelentette, hogy korrupcióra 
ösztönözték, döntő részben a rendőrségen. Közülük négyen komoly bűntényként 
definiálták az esetüket, ezért jelentették. A hatból hárman inkább elégedettek, 
hárman elégedetlenek voltak azzal, ahogy ügyüket kezelték. 

 
A Szonda-Ipsos kutatás kis- és középvállalkozások cégvezetői körében az üzleti 
szféra korrupciós tapasztalatait tárta fel. Megállapítást nyertek a következők: 
 

− A megkérdezett vezetők döntő többségének véleménye szerint a korrupció 
ugyancsak súlyos, a magyar társadalmat behálózó probléma. Majd héttizedük 
szerint a hatalmon lévő egyes illetékes szervek, szervezetek korrumpálhatók. A 
gazdasági döntések valamely körében kétharmaduk érzékeli az aktuális 
hatalmon lévőknek a befolyását.  

 

− A gond az állami beruházások, a közbeszerzési eljárással megvalósuló állami és 
önkormányzati beruházások, illetve a termékek és szolgáltatások kormánytól 
való megszerzése területén érződik a legjobban.  

 

− A probléma kialakulásában a megkérdezettek szerint a korrupt erkölcsi 
szemléletnek van a leghangsúlyosabb szerepe. 

 

− A cégvezetők döntő többsége tisztában van azzal, hogy alkalmazottaik 
korrupciós kísérlete, vagy tevékenysége miatt jogilag felelősségre vonható. 

 
Az állami megrendelések megítélése a megkérdezettek szerint 

 
Forrás: Hámori et al. 2007 
 
Néhány további vizsgálatról is jelentek meg információk. Hámori Balázs és társai a 
vállalati együttműködést és versenyzést vizsgáló kutatásuk során szintén elég 
markáns véleményeket kaptak az állam és a magánszféra találkozásának 
megítéléséről. A megkérdezett 65 esetből 37-ben vélték úgy, hogy az állami 
megrendelés a korrupció melegágya, sápot adni majdnem kötelező, s már kialakult 
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tarifák vannak erre. Egy jellegzetes vélemény: „Az biztos, hogy amíg közbeszerzés 
van, és az politikához kötött, a korrupció létezni fog. Hallottam, hogy a városunkban 
egy magas tisztségviselőt Mr. Húsz százaléknak hívnak. Újabban van olyan politikus, 
akit a háta mögött csak úgy hívnak, hogy Mr. Ötven százalék. És itt nemcsak egy-két 
milliós pályázatokról van szó, hanem kétszázmillióról is akár.” (Hipermarket 
kontrolling-vezetője).  
 
A Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés 2007 év végén megjelentetett eredményei 
szerint Magyarországon a harmadik leggyakoribb gazdasági bűnözési forma a 
korrupció és megvesztegetés, ami az előző évben is komoly veszteséget okozott a 
hazai cégeknek. A magyarországi felmérés során a válaszadók 29%-a állította: az 
elmúlt két év során előfordult, hogy kenőpénzt kértek tőlük, valamint 44%-a 
elképzelhetőnek tartotta, hogy azért estek el üzleti lehetőségektől, mert a konkurens 
cég megvesztegetéssel élt.  
 
A PricewaterhouseCoopers (PwC) a cégeknél tapasztalható nagy mértékű 
korrupcióról szól (2008) elemzésében. A PwC felmérése szerint a cégvezetők 63%-a 
regisztrált korrupciót üzleti tevékenysége során, miközben a cégvezetők 42%-a 
szerint a versenytársai csúszópénzt fizettek a rendelés megszerzése érdekében. A 
felmérés szerint a cégvezetők közül: 
 
− 63% tapasztalt korrupciós tevékenységet vállalatánál (vállalatával szemben),  
− 45% mondta, hogy a korrupció veszélye miatt nem lépett be egy piacra, vagy 

nem élt az adott üzleti lehetőséggel;  
− 34% szerint cége korrupt hivatalnokok miatt vesztett el üzleti lehetőségeket, és  
− 42% véli azt, hogy versenytársai egy megrendelés érdekében csúszópénzt 

fizettek.  
 

A cégvezetők közül 80% nyilatkozta, hogy már rendelkezik valamilyen tervvel 
a korrupció ellen. Azonban csupán 22% biztos abban, hogy ez hatékony is. A 
vezetés az esetek többségében sebezhetőnek érzi magát a korrupcióval 
szemben, főleg az olyan fejlődő piacokon, mint Kína, India, Oroszország és Dél-
Amerika. 

 
A TI-nek – a Corvinus Egyetemmel közösen megvalósított – szociológiai ihletésű 
vizsgálódását és ennek empirikus eredményeit az igen friss Szántó-Tóth (2008) 
kutatási háttértanulmány mutatja be. A kutatók egy szakirodalom-feldolgozás és 
számos interjú alapján a fentiekkel egybecsengő megállapításokra jutottak a hazai 
korrupció jellemzőiről. 
 
S hasonló becslések a közbeszerzési eljárásokban megjelenő korrupcióval 
kapcsolatosan is megjelentek. A TI éves jelentései például rendszeresen 
hangsúlyozzák a (gyakran nemzetközi segélyekből épülő) nagyberuházások során 
tapasztalt korrupció hatalmas gazdasági kárait. A Freedom House (2006), valamint a 
Transparency International Magyarország (2008) úgy látja: a hazai közbeszerzési 
tendereknek csak 10%-a zajlik szabályszerűen. Ennek oka a klasszikus 
(kenőpénzes) korrupció mellett olykor a szakszerűtlenség, túlszabályozás, máskor az 
egyéni részrehajlás, ismét máskor a kölcsönös szívességek hálózata vagy a nem 
megfelelő stratégiai tervezés.  
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Ugyanakkor – a publikációk szerint – az ilyen felmérések, véleménykutatások 
eredményeinek értelmezéséhez azt is figyelembe kell venni, hogy az embereknek a 
korrupció gyakoriságával kapcsolatos véleménye nem feltétlenül függ össze a 
személyes tapasztalatokkal, jóval nagyobb szerepe lehet a sajtóhíreknek, az így-úgy 
formált közvélekedésnek. Krasznyev és Ganyev (2005) bolgár felmérések adatainak 
statisztikai elemzésével mutatta ki, hogy „… az emberek véleményüket a korrupció 
országos elterjedtségének mértékéről és a jelenség továbbterjedésére vonatkozó 
várakozásiakat nem saját tapasztalataik alapján alakítják ki. Sem azok a 
kenőpénzek, melyeket kértek tőlük, sem azok, melyeket adtak, vagy kaptak, nem 
formálják az elterjedtséggel kapcsolatos véleményüket.” A szerzők ezt azzal 
magyarázzák, hogy a polgárok ítéletének alapját nem a mindennapi közigazgatási, 
hanem a politikai korrupció képezi. Véleményünk szerint a dolog ennél kissé 
bonyolultabb, a politikai korrupció magával vonzza a közigazgatás alsóbb szintjein is 
a korrupciós gyakorlatot (Miért én ne fogadnám el, ha a fentieknek lehet?) Azonban 
valószínű, hogy a sajtóban nagyobb visszhangot kapnak a politikai felhangot kiváltó 
ügyek, hiszen ezek botrányértéke nagyobb. A sajtóhírekből viszont lehetetlen 
kideríteni, hogy valódi jogsértésről, vagy csak lejáratásról van szó (amint ezt a 
Bulgartabak igazgatójának megbuktatásáról szóló történetük be is mutatja). 
 
 
3. A korrupcióban érdekeltek 
 
A következő fejezetben29 a korrupcióban érdekeltek30 körét az ezen ügyletekben 
résztvevő felek (a személyek) szerint vesszük sorra. Ez a megközelítés lényegében 
a büntetőjog logikáját követi, amely szerint bűnösök lényegében csak emberek 
lehetnek, nem pedig szervezetek. A polgári gazdasági jog azonban általában nem a 
korrupt dolgozók, hanem inkább az őket alkalmazó szervezetek (például: „jogi 
személyek”) felelősségét keresi, és helytállását igényli.31 Ezért e fejezet szintén 
gyakran foglalkozik az érintett szervezetek korrupciós jellemzőivel is.  
 
Az áttekintés a korrupciós szerepköröket – a szakirodalom szokásos csoportosítása 
nyomán – négy főcsoportra tagolva, vagyis a hivatalnoki (hivatali), üzletemberi 
(vállalati), politikusi (politikai) korrupció főszereplői és az egyéb érdekeltek szerint 
veszi sorra. A bemutatott friss szakirodalom a tárgykörben különös nyomatékkal a 
politikai korrupciót vizsgálja. Miként jeleztük, e megközelítés alapvetően az amerikai 
társadalom egészét megrázó Watergate botránynak a hatása. A közelmúltbeli 
kutatások kitűnő összefoglalóját adja Rose-Ackerman (2007). Az első eredmények 
néhány, a nemzetközi kutatóhálózatba beépült szerző magyar publikációiban is 
megjelentek már. 
 

                                      
29 A fejezet Sebestyén Tibor elemzésének rövidített változata. Az eredeti tanulmányt is átadjuk a 
Megbízónak. 
30 Az angol szaknyelvben a közelmúltban elterjedt stakeholder kifejezésnek nincs jó magyar fordítása. 
Az érintettek fordítás tudomásunk szerint Chikán A. leleménye, s ma már elterjedt szóhasználat. 
Esetenként az érdekeltek, felek stb. szavak is jó szinonimák (esetünkben azonban a <felek> szót nem 
tartjuk megfelelőnek, mert a korrupció kárait gyakran az egész társadalom viseli, s a társadalom nem 
sorolható be a korrupt ügyletekben résztvevő felek közé). A tanulmányban az érdekeltek kifejezést 
használjuk. 
31 A tárgykörről részletesebben értekezik például Sántha (2002) 
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Tárgyunkkal kapcsolatos fontos szakirodalmi kiindulópont azonban az is, hogy a 
korrupcióval kapcsolatos megítélésnél nagy óvatosság szükséges. Nem minden 
korrupció, ami annak látszik. Összetéveszthető vele a nem visszterhes 
részrehajlás, mely sokféle nem korrupciós jellegű ok miatt is létrejöhet. A pozitív 
diszkrimináció mögött állhat egyszerű ismeretség, közelibb vagy távolibb rokonság, 
közös múlt és sors. Más esetekben oka lehet rokonszenv, esetleg udvarias vagy 
hízelgő magatartás viszonzása, netán tetszelgés egy szexepiles vagy tekintélyes 
ügyfél, illetve egy híres ember vagy kiválóság előtt, vagy egyszerűen a 
kedvezményezett meggondolásokhoz hasonló gondolkodás. A negatív részrehajlás 
is lehet saját okú (ellenszenv, eltérő világnézet vagy politikai beállítottság, etnikai 
eltérés stb.), vagy a pozitív diszkrimináció szükségszerűen fellépő komplementere, 
vagy az eltérő gondolkodás (Miller-Roberts-Spence, 2005 stb.). 
 
 

3.1. Korrupt üzletemberek (és vállalatok) 
 
Tisztán a magánszférán belül is van vagy lehet korrupció (Miller-Roberts-Spence, 
2005). Ennek veszélyei nőnek, amikor elválnak egymástól a tulajdoni jogosítványok, 
és a bizalmi vagyonkezelés (fiduciárius ügylet) feltételei állnak fenn.  
 

A hazai büntetőjogi rendszer sajátossága, hogy a közvetett és a kollektív 
felelősséget nem, vagy alig veszi figyelembe. Deák (1998) szerint a bizalmi 
vagyonkezelés (fiduciárius ügylet) intézménye – a legtöbb kontinentális ország 
jogához hasonlóan – hiányzik a magyar jogból, habár nevesített helyzetek vannak 
(pl. amikor befektetési alapok kezelik a másoktól összegyűjtött vagyont), és mára 
bekerült a magyar jogrendszerbe a kockázati vagyonkezelés intézménye is. A 
magyar jog szerinti befektetési alap csak az egyik – és nem is bizonyos, hogy a 
legjobb – megoldási lehetőség a vagyonkezelésre.  
 
Jelen témánk számára is gondolatébresztő megjegyzés, hogy a magánszférán 
belüli bizalmi vagyonkezelésben (is) alapvető szerepe lehet a képviseletnek, a 
képviseleti tulajdonlásnak, vagyis durván szólva a mások vagyonával a más 
zsebére való gazdálkodásnak (Sebestyén, 1998/a). Olykor igen hatékony 
technika. A képviselet – különösen a többszörösen közvetetett tulajdoni 
közképviselet – jó megoldása azonban általában igen bonyolult feladat az élet 
minden területén. Állandóan fennforog ugyanis annak a veszélye, hogy a 
képviselő nem (vagy nem csupán) a megbízója érdekeit képviseli, hanem 
elsősorban sajátját meg azokét, akiknek lekötelezettje a különféle szempontok 
szerint szerveződő kölcsönös támogatási körökben és „szívességi bankokban”. 
További probléma – a magánszférán belül is – az értékkel való elszámolás. 
Még a naturális vagyonokkal való elszámolás is igen bonyolult feladat lehet, ha a 
kezelt vagyon amortizálódik (fizikailag kopik, és piacilag elavul). A vagyon 
legtöbbször nem állandó, hanem a környezetével kölcsönhatásban él, változik, 
javulhat, romolhat, újjáéledhet vagy elpusztulhat. E folyamatrendszert 
legtöbbször nem lehet és főleg nem is lenne célszerű megállítani. Különösön 
nehézzé válhat a helyzet, ha élő, szaporodó, betegségre, pusztulásra hajlamos 
(például növényeket, állatokat is magukba foglaló) vagyonokról van szó. További 
nehézségek jelentkeznek, ha a bizalmi vagyonkezelőnek nem leltárilag, 
naturálisan, hanem általános egyenértékben, vagyis pénzértékben kell 
elszámolnia. A vagyontárgyak pénzértéke ugyanis nemcsak a naturális (fizikai) 
és a piaci (gazdasági) változások miatt változhat, hanem magának a pénznek az 
amortizációja, inflációja miatt is.  
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A szakirodalom egy-egy szerzője olykor lebecsüli a magánszférán belüli korrupciós 
ügyek súlyát, s az üzleti korrupció témakörében is csak az üzletemberek, illetve a 
hivatalnokok stb. közti cselekményeket tárgyalja. A világpiac egészét megrázó 
ENRON botrány32 óta azonban, amint a későbbiekben kifejtjük, e nézet háttérbe 
szorult. S hasonló álláspont alakult ki a közbeszerzési korrupció tekintetében is, ahol 
például az ajánlattevők közti megegyezések ügyét is a tárgykör fontos részének 
tekintik. Ezzel együtt a Transparency International (2008/b) ország-jelentése szerint: 
„A különböző lakossági és vállalati felmérések, a sajtóelemzések, valamint e kutatás 
keretében végzett mélyinterjúk egyértelműen alátámasztják, hogy a gazdasági élettel 
összefüggő korrupciós jelenségek az üzletemberek számára nagyobb problémát 
jelentenek az üzleti és a közszféra találkozásánál, mint az üzleti szektoron belül.” Az 
üzleti életben a bizalom gyakran fontosabb tényező, mint a korrupt kapcsolat. 
 
 

3.2. Korrupt hivatalnokok (és hivatalok) 
 
A korrupció mondhatnánk klasszikus esete az, amikor a közjót képviselni és 
megvalósítani köteles hivatalnokokat vesztegetik meg, illetve a közhatalmat 
képviselő hivatalnokok megvesztegethetőségéről van szó. E jelenség elharapódzása 
a közélet és a társadalom általános romlottságához, valamint a gazdasági jólét 
elmaradásához, vagy növekedésének lelassulásához vezet. Kitűnő összefoglalót ad 
a témáról Rose-Ackerman (1999). 
 

Max Weber a közigazgatás fontos társadalmi szerepére is rámutat. Az ún. 
bürokrácia előnyeként a pontosságot, a szakértelmet, a meghatározott 
előléptetési rendszert, a kiszámíthatóságát és megbízhatóságát emelte ki. 
Bürokrácia modellje a munka megosztását, a szabályozottságot, hierarchiát, 
aktaszerűséget, iktatást, szakmai hozzáértést és a személytelen, tárgyilagos 
ügyintézést tartotta a sikeres végrehajtás alapjának. E modell kritikusai viszont a 
bürokrácia hátrányaként az önmagáért való növekedést, a garantált 
előrelépést, a vezetői réteg összefonódását (az oligarchia kialakulását), a saját 
célok követését és a szabályozás időigényességét hozzák fel. 

 
A szerzők szerint a hivatalnoki korrupció mélyén a közösségi gazdálkodás igen 
súlyos problémái húzódnak meg. A köztisztviselő és közalkalmazottak körébe tartozó 
hivatalnokok a sokat szidott, de mindmáig nélkülözhetetlen bürokrácia részei. A 
szükséges rosszat jelentő bürokrácia pedig az általános felfogás és tapasztalat 
szerint a korrupció melegágya, illetve igen jó táptalaja. 
 

A megvesztegetés nem okvetlenül pénz átadása és átvétele. Nálunk Kornai 
János írásaiban jelent meg a szívességi kör és szívességbank kifejezés. A 
terminus technikus eredetét az angol nyelvű világban Tom Wolfe nevéhez kötik. 
Robert D. Putnam (1993) a helyes kormányzást és a gazdasági fejlődést 
alátámasztó társadalmi tőke részének tekinti a szívességi kapcsolatokat. 
Hivatkozik Robert Frank közgazdász egyik megjegyzésére, amely szerint  „A 

                                      
32 Az ENRON többmilliárd dolláros, a könyvvizsgáló által is elhallgatott könyvelési csalásának 
nyilvánosságra kerülése csaknem világméretű gazdasági válságot indított el (HVG, 2001. november 
24. 34-36. oldal). Nagy visszhangot váltott ki az USA legnagyobb brókerházának, a Meryll Lynch-nek 
az elítélése a befektetői banki, illetve a befektetési tanácsadói funkciók összefonódása miatt (HVG, 
2002. június 1. 35-36. oldal). Kiegészítette mindezt a WorldCom szintén homályos hátterű esete, az 
USA vállalati történetének legnagyobb csődje (HVG, 2002. július 27. 11. oldal) stb. 
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társadalmi tőke hasonlít ahhoz, amit Tom Wolfe ’szívesség banknak’ nevez a 
The Bonfire of Vanities (A hiábavalóság máglyája) c. elbeszélésében. Szerinte az 
állampolgári elkötelezettség hálózatai az általános kölcsönösség szilárd normáira 
épülnek: megteszem ezt neked, azt várva, hogy az út másik végén majd te, 
vagy valaki más viszonozza a szívességet".  

 
A hivatalnokok, pontosabban a hivatalok és hatóságok (mint vertikális 
munkamegosztású szervezetek) sajátos munkája az államigazgatási gazdálkodás. E 
gazdálkodás évezredek óta szükséges, s olykor igen eredményes, de különösen sok 
buktatója van. A fellépő problémák okát gyakran (például a sajtóban) a hivatalnokok 
felkészületlenségében, vagy korruptságában jelölik meg. Ez a magyarázat azonban 
legtöbbször nagyon felületes és igazságtalan. Az esetek többségében ugyanis a 
hivatali rendszer egésze okozza a problémák többségét, nem pedig az egyes 
hivatalnokok felkészületlensége vagy korrupt mivolta. 
 

Az ismert közgazdasági tétel szerint a személytelen közösségi (állami, 
önkormányzati, társadalombiztosítási, és más társadalmi) tulajdon legfőbb 
hátránya az, hogy míg a belőle való elcsipegetés közvetlen személyes előnnyé 
válhat, addig a megkurtítás okozta – az esetleg csipegetéshez képest több 
ezerszeres vagy sokmilliószoros nagyságú – közvetett társadalmi veszteség úgy 
szétoszolhat a társadalom tagjai között, hogy a szétporladt veszteség 
közvetlenül senkit sem érint jelentősen (gyakran nem is érzékelhető). A 
veszteség nagyon csekély (hazánkban például mintegy tízmilliomod) részének 
viselését pedig a legtöbb ember kölcsönösségi alapon inkább békésen eltűri, 
semhogy miatta az izgágaság vádjának vagy viszálykodásnak tegye ki magát.  
 
Az állami, társadalmi tulajdon gazdátlanságából adódó társadalmi csapda 
pusztító hatását hatványozza, hogy a személytelen (és így védtelen!) közösségi 
tulajdon folyamatos elherdálása nyomán egyre többen jutnak arra a 
következtetésre, hogy a közös tulajdont nem érdemes gyarapítani. Ez az 
állapot pedig már nemcsak a megtermelt jövedelem rossz, kontraszelektív 
elosztását, vagy vaskosan korruptív megcsapolását jelenti, hanem azt is, hogy a 
potenciálisan előállítható érték jelentős része létre sem jön.  

 
Ugyanakkor egyes szerzők – számos korábbi szerző felfogásához, így Hankiss 
(1983)-hoz hasonlóan például Offe (2005) – bizonyos szempontból a demokrácia 
velejárójának tartják a korrupcióra való hajlamot. A demokrácia politikusainak 
ugyanis jelentős erőfeszítéseket kell tenniük ahhoz, hogy megszerezzenek egy 
pozíciót. Ami más szektorokban biztos állás, ők könnyen elveszítik, ha nem 
választják őket újra. Ez ellen elvileg a végkielégítések nyújtanának védelmet, de ez 
„nem feltétlenül tartja vissza őket attól, hogy amíg hivatalban vannak, ’befektessenek’ 
pozíciójuk biztonsága és fenntartása érdekében”. E magatartás nem is mindig 
logikátlan. A büntetőjog ugyanis a természetes személyekhez köti a korrupciós 
ügyleteket, mivel a jogi személyeknek nincs büntetőjogi (csak polgári jogi) 
felelőssége. A szervezetek társasági tagjaként vagy alkalmazottjaként tevékenykedő 
természetes személyek között azonban lehet olyan munkamegosztás, amely 
gyakorlatilag lehetetlenné teszi a felelősség egy, vagy néhány személyre 
koncentrálását, mivel a munkamegosztást jelentős felelősség-megosztás is kíséri. 
Különösen a vertikálisan erősen integrált (láncszerűen kapcsolódó) rendszerek 
lényege, hogy a végeredmény együttes tevékenység eredménye. Ebből következik, 
hogy egy korrupciós végeredmény is sok olyan természetes személy 
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tevékenységének az eredménye lehet, amelyek külön-külön nem azonosíthatók és – 
kis adminisztratív hibának tűnve – felelősségre sem vonhatók.  
 

Sárközy (1985) is hasonlóan látja a gondot: "A jogi felelősség a téves gazdasági 
döntések szankcionálására általában nem megfelelő, ezen a téren a politikai 
felelősség, az erkölcsi felelősség és az anyagi érdekeltség mechanizmusainak 
kell komplexen belépniük". Megjegyzi azonban azt is, hogy amikor a vállalatok 
vezetői hat havi átlagkeresetük erejéig feleltek az okozott kárért, e kártérítési 
szankcióval sem éltek ellenük.  

 
Rég kialakultak a korrupt közigazgatásnak (s az ennek kialakulását gátló 
védekezésnek) a technikái is. Az érdekeltek az információ sűrű ködébe burkolódzó 
korrupciós ügyekben sokszor szándékosan hozzák létre – esetleg segítő 
infrastruktúra és logisztika bevonásával is – azt a (munkamegosztási) korrupciós 
kört, amely a felelősséget szétosztja, a büntetőjogilag megállapítandó egyéni 
felelősségeket eltünteti.33 Ez esetben ugyan elvileg alkalmazható lenne az objektív 
felelősség elve is, ami azt jelentené, hogy az egyenként nem azonosítható 
személyek csoportjában keletkező kárért valaki (például a „felelős vezető”) feleljen. 
Az objektív felelősség elvét egészíthetné ki az, hogy – egyéb közvetlen felelősség 
vagy felelős híján – végső soron a „felelőtlenségi” rendszerek létrehozói vagy 
fenntartói lennének felelősök a korrupcióért vagy az egyéb kárért (felelőtlenségi 
rendszeren értve itt az olyan rendszert, amelyben a felelősség nem lokalizálható, 
illetve konkrétan senkire vonatkozóan sem állapítható meg). Ezt az elvet azonban az 
államigazgatási gyakorlatban ritkán követik (Jávor, 2008). 
 

Szokásos jogi (nem büntetőjogi, hanem államigazgatás-jogi) eljárás viszont, hogy 
– ki nem mondva, de vélelmezve a hivatalnokok lehetséges korruptságát és/vagy 
részrehajlását – törekszenek nagy pontosságra szabályozni tevékenységüket. 
Erre utal a közbeszerzési törvény (MK, 2003), valamint a köztisztviselői (MK, 
1992a) és a közalkalmazotti (MK, 1992b) törvények, továbbá a közigazgatási 
(MK, 2004) törvény (Ket) részletekbe menő szabályozása is. A túlságosan 
részletekbe menő szabályozás esetén a köztisztviselői státuszú vezetők és 
ügyintézők, röviden a hivatalnokok "önálló" döntéshozatalának 
alapproblémája az, hogy amennyiben a hivatalnok a konkrét ügyekben jól 
megfelel az előírásoknak és főnökei elvárásainak, akkor nem tud igazán önálló 
és hatékony lenni. Ezt az akták körbeadása, minél több más hivatali fórum 
kézjegyének és bélyegzőjének a beszerezése, az ügyfél ide-oda küldözgetése 
stb. helyettesíti. Ha viszont a mozgásterét kiaknázva nem úgy dönt, ahogy az a 
részletekbe menő előírásokból és a felsőbb utasításokból következik, akkor 
könnyen jöhet a minősítés vagy a vélelem, hogy önkényes, „szubjektív” vagy 
korrupt – akár jót tesz, akár rosszat. 

 
A történelem során a bürokratikus államigazgatásnak több típusa is működött.  
 

A kínai forma, az ún. „mandarin-gazdálkodás” ősi jellegű, e gazdaságot az 
ókortól kezdve a hivatalnokokból szerveződött bürokratikus államapparátus 
igazgatta. A hierarchikus rendszer szigorú szabályok szerint épült fel. A Terebess 
Ázsia Lexikon (2008) többek között így ír a hivatalnokokról a „hivatalnok” (guan) 

                                      
33 Az eredmények tanúsága szerint e védekezés hatékony. Vásárhelyi Mária (1998) szerint például a 
magyar társadalom nagyobb része gyakorlatilag nem tekinti korrupciónak a számlaadás 
elmulasztását, az egészségügyben általánossá vált hálapénzt, az ügyintézők megajándékozását és 
azt sem, ha valaki pénzért vásárol állást magának. 
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szócikkben: A társadalom legmegbecsültebb, elit rétegét a hivatalnokok alkották. 
A hivatalnokokat vizsgák alapján válogatták ki. A hivatalhoz jutásnak csak egyik 
módja volt a vizsgákon való sikeres részvétel. Olykor előfordult, hogy a válságos 
időszakokban a központi hatalom áruba bocsátotta a címeket és hivatalokat, 
hogy ezzel orvosolja a kincstár nehézségeit. S a korrupció Kínában a jelen 
században is nagy probléma (Krajczár Gyula, 2004).  
 
A hivatali gazdálkodás másik nagy történelmi prototípusa a „bizánci” típusú 
bürokrácia és korrupció. Gogol A revizor című szatíráját autentikussá tette, hogy 
a szerző már fiatalon szembe került az e típusú közigazgatás bürokráciájával, 
embertelenségével és közömbösségével. Ezért kíméletlenül figurázta ki országa 
korrupt hivatalnokseregét – bemutatva a megvesztegetés, a látványos jól tartás, 
figyelem elterelés és az égbe kiáltó hivatali visszaélések példáit. A vígjáték 1836-
os premierje heves tiltakozást váltott ki hivatalos körökből, minek hatására Gogol 
emigrálni kényszerült.  
 
Végh László [2002] szerint a korrupció az átmeneti időszakok jellegzetes 
tünete. Óriási értékeknek kell viszonylag gyorsan gazdát cserélniük, és ilyenkor 
sokan kihasználhatják a kínálkozó lehetőségeket. Nincsenek kiforrott és jól 
alkalmazható törvények a korrupció üldözésére, a vele szerzett vagyonok 
elszámoltatására. A törvény és joghézagok között, gyakorlatilag felügyelet és 
ellenőrzés nélkül egyes vezetők rendkívüli hatalom és lehetőségek birtokosai 
lehetnek. Oroszországban például a korrupció – bár Putyin orosz elnök 
korrupció-ellenes harcot is hirdetett – manapság is jelentős probléma. A. 
Buksman (2006), Oroszország főügyésze szerint a költségvetés 
nagyságrendjébe eső összegű (évi 240 milliárd dollár) csúszópénz üti az orosz 
bürokraták markát.  
 
A rendszerváltást megelőző 40 év alatt hazánk is megindult a „tervgazdaság” – s 
a bizánci típusú bürokrácia és korrupció – útján. Majd a rendszerváltás után 
hazánkban is érvényesült a Végh László (2002) által leírt szindróma. Itt is nagy 
értékeknek kell viszonylag gyorsan gazdát cserélniük, és sokan kihasználták az 
információ sűrű ködébe burkolódzó privatizációs lehetőségeket (Sebestyén, 
1998/b stb.). A Gallup (2000) szerint idehaza az egészségügyben a 
legmagasabb azoknak az „ügyfeleknek” az aránya, akik úgy érezték, hogy a 
nyújtott szolgáltatásért külön pénzbeli juttatást várnak el tőlük. A Transparency 
International (2008/b/) ország-jelentésében meglehetősen rossz kép bontakozik 
ki azonban az általános hazai helyzetről is: „Interjúalanyaink egybehangzó 
véleménye szerint a jogalkalmazás komoly problémákat mutat Magyarországon. 
A legtöbbet említett hiányosságok a hosszadalmas eljárások, illetve a nyomozati 
szervek és/vagy a bíróságok szakmai felkészületlensége voltak, ami azt 
eredményezi, hogy a közélet tisztasága elleni és a gazdasági bűncselekmények 
tárgyában kiszabott ítéleteknek nincs visszatartó erejük.” 

 
A magyar szakértők olykor keresték az átmeneti gazdaság magas korrupciós 
szintjének sajátos okait is. Hámori és szerzőtársai említett (2007) vállalati magatartás 
kutatásában a meginterjúvolt vállalatok úgy gondolták, hogy a korrupciót alapvetően 
a külföldi cégek terjesztik. „Amíg német vállalatok 10%-ot számla nélkül 
elszámolhatnak a külföldi beruházásaikból, mint általános költséget, addig miről 
beszélünk? Például a németek 38 milliárdos Combinójában volt 3,8 milliárd forint, 
amit nem kellett elszámolniuk otthon (logisztikai cég vezetője).”  
 

Nagy András (2002) hasonló nézeteket vallott. „A külföldi tőke beáramlása az 
átalakuló országokba sokszor nem párosult a tisztességes üzleti erkölcsök 
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behozatalával; éppen ellenkezőleg, a külföldi cégek vezetői közül sokan igen 
gyorsan elsajátították, hogyan kell az adott körülmények között korrumpálni 
hivatalnokokat és politikusokat. Gyakran ajánlottak fel jól jövedelmező tanácsadói 
állásokat olyanoknak, akik “jó összeköttetésekkel” rendelkeztek, hogy 
megtanítsák őket, kiket és mivel lehet megvesztegetni, vagy hogy közvetítők 
legyenek a vállalat és a korrupt döntéshozó között. Széles körben elterjedtek 
azok a hírek, hogy mi az “ára” (vagyis a megvesztegetés költsége) annak, hogy 
adókedvezményeket, előnyös hiteleket, a beruházásaikhoz olcsó telket stb. 
kapjanak, vagy hogy hány százalékos sápot várnak egy állami megbízásért. 
Ezekről az ügyekről természetesen nehéz, vagy lehetetlen megbízható 
információkhoz jutni, különösen, ha az igazságszolgáltatási intézmények sem 
akarják, vagy nem tudják kideríteni és megbüntetni a résztvevőket.” 

 
Nagy történelmi karrierje ellenére azonban a „klasszikus”, de kisstílű (más 
szóhasználattal: bagatell) hivatalnoki korrupció meghatározó társadalmi túlsúlyát más 
norma-sértések veszik át. Erre utalnak a 2005-ben végzett Európai Társadalmak 
Összehasonlító Vizsgálat (European Social Survey – ESS) eredményei is. E magyar 
részvétellel megvalósult nemzetközi kutatás egyik végeredménye szerint a 
kérdezetteket öt év alatt leggyakrabban a kereskedelemben érte hátrány, de az 
iparosok is gyakran átverték őket. Ennél jóval kisebb az ügyeskedő „spekuláns” és 
elhanyagolható a korrupt hivatalnok szerepe, amint azt a következő ábra szemlélteti.  
 

Az elmúlt öt évben gyakran vagy legalább egyszer előfordult, hogy …(%) 

 

 
Forrás: ESS (European Social Survey) 2005. 
Idézi: (Sik, 2008) 
 
Ma már az OECD-országokban bejegyzett cégek sem számolhatják el a 
kenőpénzt költségként. Ez a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben a külföldi 
hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezménynek is 
köszönhető, amelyet az OECD országok kötöttek 1997-ben néhány más országgal 
együtt (OECD, 1997). A mára már 37 ország által aláírt egyezményt Magyarország is 
elfogadta és hatályosította is a 2000. évi XXXVII. törvénnyel (MK, 2000). Marschall 
Miklós [2007] szerint nem nagyon bonyolult azonban e szabályok kijátszása. Egy 
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nagy projektben számtalan helyen el lehet rejteni a kenőpénzeket. Mód teremthető 
pénzmosásra is (például a hajléktalanok által vezetett számlagyár-cégeken keresztül) 
stb. Ezt erősíti meg az Európai Parlament állásfoglalása is, amely a segélyek 
hatékonyságáról és a fejlődő országokban tapasztalható korrupcióról szól (EU, 
2006). 
 
 

3.3. Korrupt politikusok (és politika) 
 
Amint ezt Rose-Ackermannak a friss kutatási eredményeket összefoglaló, világhírű 
(2006) Kézikönyve is tükrözi, az elmúlt egy-két évtizedben a nemzetközi korrupciós 
kutatások homlokterében a politikai korrupció állt. Ennek sajátos okai vannak. A 
Watergate botrány óta a mai szakirodalom is egyre többször hangsúlyozza, hogy az 
elterjedt korrupció és a gyatra államigazgatás közt szorosak a kapcsolatok. A 
mindennapok nyelvén szólva: a jelenkor korrupciós főszereplői nem annyira a 
hivatalokban, hanem inkább a nagyvállalati vezetőket és a politikusokat kapcsolatba 
hozó elitklubokban, állami üdülőkben, vadásztársaságokban, pártszékházakban, 
üzleti delegációkban stb. találhatók. A közéletben a korrupciós visszaélés veszélye 
nagy, a magasabb szinteken pedig még nagyobb, mint az alacsonyabb és a 
végrehajtói szinteken, mivel magas szinten a kívülről láthatatlan kis döntési hibával 
(eltéréseivel) is igen nagy előnyt lehet juttatni a protekciós személyeknek vagy 
szervezeteknek. A legnagyobb korrupciós ügyletekhez nem kell hivatali szoba és 
boríték. Égető szükség van viszont a kapcsolati tőkékre, a kerülőutas szívességi 
körökre, a szívességbankokra, amelyekhez hivatali szobák helyett gyakran elég egy 
(K-vonalakat is tartalmazó) telefonnévsor és néhány szavas telefonbeszélgetés. Az 
üzleti ebédekre, otthoni meghívásokra is csak ritkán, elsősorban szívességi körökbe 
és a szívességbankokba való belépéshez van szükség. Ezekre utalt például a 
Siemenses egy középvezetőjének jellegzetes megfogalmazása, amely azt jelezte, 
hogy komoly piaci tudás kell ahhoz is, hogy hol, kinek, mit kell nyújtani (MM, 2007). 
 

A nagy nemzetközi cégek belföldi korrupciós partnerei is elsősorban a bürokraták 
és politikusok, akikre a kellemetlenül nyers kifejezéseket kerülő OECD 
egyezmény (OECD, 1997, MK, 2000) némileg homályosító eufémiával "külföldi 
hivatalos személyek" megjelöléssel utal. E korrupció-típus veszélyeit egyes 
szerzők igen jelentősnek ítélik. A Sajó (2002) által itt említett állam ellopása 
(angolul: state capture) például a korrupció arra a szélsőséges esetére utal, 
amelyben megvalósul az állam zsákmányul ejtése az olyan (belföldi és/vagy 
külföldi) cégek révén, amelyek a legfőbb döntéshozók lepénzelésével képesek a 
maguk számára kedvezően alakítani az állami és a politikai döntéshozatalt, 
esetleg a törvényhozást is.  

 
A politikai korrupció kifejezésnek számos szinonimája van. Újabban inkább a 
kapcsolati tőke, a klientúra, vagy a kerülőutas szívességi körök, továbbá a csókos 
polgártársak vagy elvtársak kifejezéssekkel utalnak a hasonló magatartásmintákra. 
Az angol crony deal (haveri ügylet) kifejezés is a politikusoknak a jogi szabályzást 
mutyizás és bratyizás révén kijátszó korrupciós ügyeit jelzi. 
 

A kapcsolati tőke fogalmát a szakirodalom a társadalmi tőke fogalma alá sorolja 
be, amint azt a TÁRKI kitűnő (2008) elemzése részletezi. A szakirodalom szerint 
a kapcsolati tőke tulajdonságai közé tartozik, hogy megvehető (pl. korrupció, 
klientúra-építés esetén), elcserélhető (pl. kaláka esetén), adományozható (pl. 
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segítés esetén), örökölhető (pl. szülő üzlete esetén inter-generációs kaláka). Az 
elvileg és legtöbb vonatkozásban pozitív töltetű társadalmi tőke az anyagi/fizikai 
tőkéhez hasonlóan negatív töltetű is lehet (így a vállalkozó alkalmazza 
profitesélyeinek javítása céljából, az uralkodó elit használja arra, hogy uralmát 
megtarthassa).  

 
Nem felejthető az sem, hogy a korrupció és a politika viszonya legalábbis kétoldalú. 
Mint Offe (2005) felhívja rá a figyelmet: „A „korrupció elleni harc” ígérete is hatásos 
populista eszköznek bizonyulhat a választási harcban. Ha azonban a pártok vagy 
pártszövetségek versengésében mindkét fő indulóról kiderül, hogy érintettek 
korrupciós botrányokban, vagy mindkettőnek érdeke, hogy kiskapukat hagyjanak a 
pártfinanszírozás szabályozásában, akkor a korrupció elleni harc, mint 
kampányszlogen veszít hiteléből. Ezen felül a pártok közötti versengés 
csillapíthatatlan étvágyat kelt a kampánypénzek iránt. A pártok érdeke tehát egyrészt 
az, hogy további támogatási forrásokat szerezzenek (nyilván a nyertesként nyújtandó 
ellenszolgáltatások fejében), másrészt viszont igencsak hasznukra válik a 
versenytárs obskúrus támogatási forrásainak felfedése. A fejlett országokban a 
befolyásos gazdasági szereplők mindkét oldalt támogatják. Az adományozó fél így a 
támogatás megvonásával megbüntetheti az elfogadót, ha elmulasztja a viszonzást.  
 
 

3.3.1. Az uram-bátyám világ és a nepotizmus 
 
A politikai korrupció főszereplőit korábban többnyire a sógor-koma és urambátyám 
világhatalomban levő képviselőivel azonosították. Ez a 2. világháború előtti magyar 
úri kaszinós dzsentri világ, illetve a konzervatív nacionalista, „hivatalnok 
Magyarország” egyáltalán nem haladó hagyománya. Angliában hasonlóan beszélnek 
a nepotizmusról (a latin nepos, vagyis a magyar unoka szóból) az elitiskolák és a 
bennlakásos elitkollégiumok később zárt elitklubokba tömörülő iskolatársainak a 
kapcsolatairól, akik néha az életük végéig megtartott és gyakran felvett kollégiumi 
nyakkendő révén is felismerik egymást. 
 

A nepotizmus arra az igazságtalan és kontraszelekciós pártfogásra utalt, amely 
révén a befolyással bíró emberek előnybe részesítették a rokonaikat a 
közhivatalok betöltésénél, vagy méltóságok elnyerésénél. A középkorban a 
nepotizmust a pápákkal kapcsolatban emlegették. A feudalizmus királyi és 
nemesi világában a családi nepotizmus volt szentesített, nyílt és arcátlan. A mai 
(fejlett) világ nagy részében viszont megszűnt ugyan a nemesi nepotizmus, de 
helyébe a tőketulajdonosi nepotizmus lépett abban a tekintetben, hogy a 
nagytőkések gyakran helyezik be rokonaikat az általuk irányított gazdasági 
társaságok igazgatótanácsába, felügyelő bizottságába vagy a felső vezetésébe.  
 
A régi magyar „úri” kaszinókban gyakran hangzott el az „intézd el, kérlek” 
kávézás, szivarozás vagy kártyázás közben. Sok színdarab, regény állított 
szomorú vagy mulatságos emléket az így működő dzsentri Magyarországról. Az 
uram-bátyám ország (Ábrahám, 2008) ábrázolói kiemelték, mindenki ismert 
mindenkit, aki számított, és ezen keresztül mindent el lehetett intézni. Az ide 
tartozó elit országos szívességi kört alkotott.  
 
A Kádár rendszerben ugyanez az uram-bátyám világ másképpen és más 
módon, az úgynevezett szocialista viszonyok között, de szintén virult és létezett. 
Ez volt a „kapcsolat orientált” társadalom. Az egypártrendszerben a 



 55 

kapcsolatokon keresztül mindent (a gyerek egyetemi felvételét, az 
álláspályázatot, az esetleges kitüntetést stb.) el lehetett intézni. Persze jó tett 
helyébe jót várj alapon ezt viszonozni is illett. Az egyszerűbb emberek is 
kiismerték ezt a világot, és mindig igyekeztek szerezni egy összekötőt, aki 
elintézte a dolgokat (Hankiss, 1983, stb.).  
 
A rendszerváltás után is felütötte a fejét, majd egyre nyíltabb lett ez a fajta 
társadalmi gyakorlat. Az elithez tartózó sok embernek az egész életét kitölti a 
kapcsolatépítés, vélve, hogy sok területen a tudás nem, csak a kapcsolat számít 
(Sajó, 2001, Kovács Á. 2003).  

 
 

3.3.2. A pártok és az államigazgatás mai összefonódása 
 
A modern szakirodalom a közpolitika-csinálást a politikusok és a hivatalnokok közötti 
kölcsönhatásként (interakcióként) értelmezi és modellezi (Peters, 1987, Kovács Á. 
2003, Jenei-Ráczné-Zsebéné, 2006). Peters formális jogi modellje (tulajdonképpen a 
weberi hivatalnok karikatúrája) szerint a hivatalnok azt mondja a választás után föléje 
került politikusnak, hogy "Igenis, Miniszter úr". Másik modellje szerint a hivatalok 
politika főemberei hasonló értékekkel és célokkal rendelkeznek, amelyek közül a 
legfontosabb a kormányzás a hatalom fenntartása.  
 
A politikai és a hivatali korrupció főszereplőinek a tevékenysége legtöbbször 
kapcsolódik egymáshoz. Elég nagy a prominens szereplők fluktuációja is a politikai 
és a bürokratikus (államigazgatási) szektor között. Ugyanaz a személy hol 
főtisztviselőként, hol jelentős pártpolitikusként tűnik fel. Megszokott jelenség az is, 
hogy a győztes pártok prominens személyiségei a minisztériumok felső vezetési 
köreibe vonulnak át, gyakran megtartva a politikai tisztségeiket, mandátumaikat is. E 
személyi összefonódások miatt a politikai és a hivatali korrupció nehezen választható 
el egymástól.  
 
Peters (1987) szerint a végrehajtó elitek között a politika és a pénz miatt előforduló 
konfliktusokat megkísérelik a saját köreiken belül (titokban) intézni és a kívülállók felé 
az egységes frontot tartani. „Különösen igaz ez az olyan politikai rendszerekre, ahol 
a kormányzás parlamentáris formáján belül belső csatározások zajlanak, mind a 
kabineten belül, mind a kabinet és a hivatalnokok között, de ha egyszer döntés 
született, akkor egy viszonylag egységes frontot kell felmutatni azok felé, akik kívül 
állnak a kormányzaton.” Ez a modell a jelenlegi hazai viszonyokra is illik, és 
alkalmazhatónak tűnik.  
 
Ugyanakkor Peters úgynevezett ellenséges (versengő) modellje szerint a hivatalnok 
gyakran mondja, hogy „Nem, Miniszter úr”. Vagy nem mond semmit, de 
folyamatosan azt csinálja, amit a legjobbnak tart. Ekkor a hivatalnok nem közvetlenül 
opponálja a politikus eszméit vagy eszményeit, de a régi beidegződések követésével 
vagy a hivatali becsület megőrzésével mégis ellenáll „az új seprű jól söprésének”. .A 
végrehajtó hivatalnok túlsúlyát hangoztató e modell szerint a bürokrácia bizonyos 
értelemben kiterjeszti a hatalmát ügyfelein kívül a politikai szférára is, mivel a politikai 
célokat először át kell transzformálni bürokrácia nyelvére, ismereteire és technikáira, 
amelyek felett viszont a bürokrácia monopóliuma uralkodik. Ilyenkor úgy tűnik, hogy a 
jó király, az erényes pártfőtitkár, a bölcs vezér, karizmatikus vezető stb. nem tudja, 
hogy mit tesznek a néppel a „gonosz bürokraták”. 
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A legnagyobb zsákmányokat szerző "udvari beszállítók" ma nem belvárosi 
kisiparosok és kiskereskedők közül kerülnek ki, hanem a hadiipar nagyvállalatai 
köréből. A kétes hadiipari szuperügyletek egyik elhíresült példája, hogy az USA 
kormánya az iraki háború hivatalos befejezése után feltűnően sok megbízást 
adott a Halliburton kőolajipari konszern részére, amelynek az elnök-
vezérigazgatója és jelentős részvényese előzőleg Richard Bruce „Dick” Cheney 
volt, az Amerikai Egyesült Államok 46. alelnöke. Különösen feltűnő volt, hogy az 
egyik alkalommal pályázatkiírás nélkül ítéltek oda egy milliárdos megbízást a 
Halliburton leányvállalatának. A megbízás ráadásul szokatlanul hosszú időre (öt 
évre) szólt – állítólag azért, mert az ügy sürgőssége miatt nem volt más 
megoldás (Menedzsment Fórum, 2008). 
 
Jó példa Schröder német ex kancellár különös esete is a Gazprom orosz állami 
vállalattal. 2004-ben Oroszország elnyerte Németország támogatását a balti-
tengeri Északi Áramlat gázvezeték (NSGP) megépítéséhez, és 2005 
szeptemberében a felek egyezményt írtak alá Vlagyimir Putyin elnök és Gerhard 
Schröder kancellár jelenlétében. Heves ellenérzéseket váltott ki ez után, hogy 
Schröder nem sokkal kancellári visszavonulását követően a Nord Stream 
felügyelő bizottságának elnöke lett (Tom Lantos, 2007). 

 
A politikai korrupció közvetlen célja ritkán a pénz, inkább a hatalom megszerzése és 
megtartása, amihez csak eszköz a hatalmi korrupcióval megszerzett pénz tisztára 
mosása és felhasználása. Újabban az Európában is terjedő vezérelvű demokrácia 
csúcsán levő miniszterelnök (néha elnök, illetve pártelnök-miniszterelnök, mint a 
gazdasági társaságokban az elnök-vezérigazgató) koncentrálja a hatalmat és az 
uralmat. E tekintetben a politikai vezér pozíciója egy kissé hasonló a középkori 
abszolutizmus uralkodóinak a helyzetéhez. A pártelnöki és a miniszterelnöki pozíció 
egybeesése azonban nem lényeges ismérv, hiszen például szovjet pártfőtitkárok cári 
hatalommal bírtak miniszterelnöki pozíció nélkül is. 
 

Körösényi András (2003) leírásában: "Míg a tizenkilencedik századot a liberális 
parlamentarizmus, a huszadikat pedig a pártelvű demokrácia jellemezte, az 
ezredforduló környékén az elemzők egyre több olyan jelenséggel találták szembe 
magukat, amelyek sehogyan sem voltak beilleszthetők a pártelvű demokráciáról 
kialakított képbe." Szerinte az uniós integráció hatására a végrehajtó hatalom 
birtokosai felett gyakorolt parlamenti ellenőrzés is gyengült. A képviseleti 
demokrácia számos sajátosságával együtt magának a képviseletnek az értelme 
is megváltozott. Szerzőnk tehát három demokrácia modellt különböztet meg és ír 
le, amelyek lényege röviden az alábbiak szerint vázolható fel.  
 
− Liberális (deliberatív) parlamentarizmus, amely a fontolgató, latolgató 

("tudós") egyének konszenzus és igazságkeresésén, racionális vitáján és 
(szinte transzcendens) etikai népképviseletén alapul. 

 
− Pluralista pártelvű demokrácia, amelyben a pártok a delegáló (pártagsági, 

szakszervezeti és más) csoportok által tükrözött aggregált érdekeit 
kompromisszumkereső (szakértői) alkudozással, érdekegyeztetéssel, 
mennyiségi képviselettel oldják meg. 

 
− Vezérdemokrácia (vezérelvű demokrácia), amelyben egy kissé az elnöki 

hataloméhoz hasonló pozíciójú politikai vezér a meggyőző retorikák révén, 
cselekvően alakítja is a közakaratot és a közvéleményt a nép minőségi 
politikai képviselete, valamint a kormányzási hatalom megszerzése és/vagy 
megtartása céljából. 
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Sajó András (2001) viszont neofunkcionalista megközelítésben, az átmeneti 
gazdaságok hatalomgyakorlási technikájaként és szükségleteként tárgyalta a 
politikai korrupciót , nem pedig morális eltévelyedésként, amint azt a legtöbbször 
a politika és publicisztika teszi. Szerinte a poszt szocialista korrupció a 
kormányzati működés központi és szükségszerű eleme, és sajátos vonásokat 
mutat. A korrupt gyakorlatok, magatartásminták itt (s Közép-Ázsiában inkább, 
mint Közép-Európában) olyan társadalmi szerkezetet, intézményesült elvárási 
rendszert kínálnak, amely a hatalomgyakorláshoz szükséges. Maga az állam lép 
fel azzal az alig titkolt igénnyel, hogy az üzleti szféra jelentős részét 
(potenciálisan az egészét) a maga szolgálatába kényszerítse. Nem egyszerűen a 
kormányzati tisztviselők és a pártok vesztegetéséről és megvesztegetéséről van 
szó. A nélkülözhetetlen állami szolgáltatásokat olyan szabályok szerint, olyan 
szervezeti keretek közt nyújtják, amelyek legalábbis megkönnyítik, hogy a 
szolgáltatásokra jogosult igénybevevőket megzsarolják. A zsarolás 
természetesen arra az esetre is vonatkozik, amikor valamilyen állami szankciót 
(büntetés, bírság, bontási határozat stb.) nem alkalmaznak.34 A moralizáló 
korrupciókárhoztatás pedig a hatalomgyakorlás része, amely egyebek között arra 
szolgál, hogy leplezze a korrupciónak az átmeneti gazdaságokban játszott 
társadalmi szerepét. Egy velejéig korrupt központi kormányzati apparátus, amely 
a makroszintű, milliárdos vesztegetések kikényszerítésében érdekelt, viszonylag 
határozottan léphet fel a mindennapi apró korrupció ellen. Sőt, Rocca (1993), 
Gulyás (2007) szerint a politikai korrupció üldözése és büntetése kényes kérdés, 
mivel a hatalmi eliten belüli politikai küzdelmek fegyvere is lehet. 

 
Jelen tanulmány nem foglalkozik azzal, hogy melyek a sokpólusú liberális parlamenti, 
vagy a kevesebb pólusú pártelvű pluralista, illetve az egypólusú vezérelvű 
(centralizált) demokrácia előnyei és hátrányai. Különösképpen nem foglalkozik azzal, 
hogy ezek közül melyik a legjobb vagy a legrosszabb. A centralizált, a hierarchikus 
és a kooperatív rendszerek eltérő sajátosságairól, előnyeiről és hátrányairól jó 
magyar nyelvű áttekintést ad például Vámos Tibor akadémikus (1995) írása. 
 
 

3.3.3. A korrupció és a párt- és kampányfinanszírozás  
 
A politikai korrupció elterjedésének okaival kapcsolatos szakértői vélemények 
csaknem egybecsengenek. Teljesen félrevezető ugyanis az a laikus vélemény, hogy 
a politikusok degeszre lopják magukat (ami a választási kampány kedvenc témája 
is). Ez nem életszerű, már csak azért sem, mert a jelentős politikusoknak vagy 
tisztségviselőknek számos országban, nálunk is rendszeresen kell 
vagyonnyilatkozatot tenniük (és a családi vagyongyarapodásról is beszámolniuk). 
Ugyanakkor a szakirodalomban általános az a megítélés, hogy a párt- és 
kampányfinanszírozás jogszabályai világszerte gátolják a politikai korrupció elleni 
védekezést. A tárgykörrel kapcsolatos nemzetközi sajtóközleményeket (a probléma 
közismert volta miatt) ezúttal nem is hivatkozzuk. 
 
A kutatási eredmények, így a Freedom House 2006. évi jelentése szerint 
Magyarországon szintén gondot jelentenek a pártokhoz kötődő áttekinthetetlen üzleti 
ügyek (AKT, 2008a). A háttérben a pártok működési finanszírozásának a kérdése áll. 

                                      
34 A 'piszokgyűjtő mechanizmus' – ahogy ezt Kaminski és szerzőtársa (2001) találóan elnevezte – 
nemcsak a politikai pártok között működik, de a hivatalok vezetőinek és apparátusának a 
kiválasztásában is: ahhoz, hogy megbízzanak valakiben, elég piszkos ügyet kell tudni róla.   
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A pártfinanszírozásra vonatkozó jelenlegi szabályok a Transparency International és 
a Freedom House jelentései szerint is alkalmatlanok arra, hogy a pártok bevételei, 
kiadásai, pénzügyei átláthatóak és ellenőrizhetők legyenek. Már az Open Society 
Institute egyik 2002-ben készült jelentése is megállapítja, hogy a kampányok 
finanszírozása Magyarországon sokszor terjeszkedik a törvényben szabályozott 
kereteken túl. Mindez alkalmas arra, hogy aláássa a képviseleti rendszer tekintélyét, 
illetve, hogy negatívan befolyásolja az emberek demokráciába vetett hitét. 
 

Más megállapítások is idézhetők. Karsai Péter parlamenti képviselő (2007) 
szerint "a jelenleg érvényben levő pártfinanszírozás a korrupció melegágya. 
Manapság nem tudni, hogy a kampányban melyik párt mennyit költ és mire, és 
azt sem, hogy mit ad a külső támogatásért cserébe. Az viszont mindenki 
számára nyilvánvaló, hogy egyre többet költenek a pártok a legcsekélyebb 
törvényi vagy etikai aggály nélkül".  

 
Az Antikorrupciós Koordinációs Testület (AKT 2008a) hivatkozott tanulmánya szerint 
a politikai korrupció okaként az alábbiak azonosíthatók: 
 
− A pártfinanszírozás többek között azért, mert a pártbeszámolók részletei nem 

publikusak, a hibás beszámolók nem szankcionálhatók, valamint a pártoknak 
nyújtott természetbeni hozzájárulások, szolgáltatások, a kifizetett számlák nem 
követhetők nyomon. 

 
− A kampányfinanszírozás főleg azért, mert a politikai, illetve választási 

kampányokra vonatkozó szabályozás hiányos, nincs definiálva a kampány, a 
kampányperiódus, valamint a megengedett támogatók és támogatások köre, ami 
értelmezhetetlenné teszi a kampányra fordított költségeket. 

 
− A képviselők díjazása elsősorban a képviselői jövedelmi és vagyoni helyzet 

dokumentálásának, valamint a képviselői költségtérítési rendszerhez kapcsolódó 
elszámolási kötelezettségnek és ellenőrzési mechanizmusnak a hiányosságai 
miatt. 

 
− A lobbizás, mert a reá vonatkozó 2006-ban született törvény az állami 

döntéshozó és a lobbista kapcsolatát ugyan szabályozza, de nem foglalkozik 
érdemben a lobbista-megbízó és a megbízó-döntéshozó viszonylatokkal. 

 
A TI (2008/b) megállapításai összecsengenek a fentiekkel. A tanulmány szerint 
„külön érdemes kitérni az érvényben levő párt- és kampányfinanszírozási 
szabályokra. A rendszerváltás korának igényeihez igazított, jelöltenként 1 millió forint 
kampányköltési korlátot megszabó törvény kifejezetten arra ösztönzi a pártokat, hogy 
kampányköltéseik jelentős részét (független becslések szerint 90%-át) nem átlátható 
módon finanszírozzák. Általános feltételezés, hogy a cégektől a pártok számára 
juttatott összegek egy része állami megrendeléseken keresztül kerül vissza a 
gazdasági szférába.” Illetve ugyanitt: „Az üzleti és kormányzati szféra közötti 
korrupciós jelenségek mögötti motiváció szolgálhat egyéni, közösségi vagy 
pártérdekeket, illetve ezek kombinációját. Mind kormányzati, mind helyi szinten 
komoly problémát jelent a közbeszerzések rendszere, amit interjúalanyaink 
rendkívül korruptnak tartanak és egyértelműen a pártfinanszírozással hoznak 
összefüggésbe, de nem mentesek az egyéni haszonszerzéstől sem. A főként helyi 
önkormányzatoknál előforduló, engedélyek kiadásával kapcsolatos eljárások során 
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felmerülő korrupció célja az egyéni haszonszerzés, de nem kizárt, hogy indirekt 
módon pártérdekeket szolgál.”  
 
A pártfinanszírozás jelenlegi szabályai nem biztosítják a pártok bevételeinek és 
kiadásainak átlátható nyomon követését, a kampányfinanszírozás szabályozása 
pedig kifejezetten arra ösztönzi a politikai szereplőket, hogy bevételeiket és 
kiadásaikat ne jelenítsék meg könyvelésükben. A jogszabályi környezet korrupciós 
mechanizmusokat generál már a pártokon belül is, de általános feltételezés, hogy a 
pártok támogatására juttatott összegek állami megrendelések útján visszajutnak a 
támogató cégekhez. A pártok finanszírozási rendszeréhez hasonlóan maga a 
politikai elit is alulfizetett, és jövedelmük rendszere nem átlátható Magyarországon. A 
politikusok szoros kapcsolatot ápolnak az üzleti szférával, mind helyi, mind központi 
szinten, a kölcsönös szívességek átláthatatlan hálózatát alkotva. A politika 
finanszírozásához szükséges forrásokat a kapcsolati tőke felhasználásával biztosítja 
az üzleti szféra. Mint említettük a magyarországi üzleti szektor nagy részét az állami 
és önkormányzati megrendelések tartják el; a politikai rendszerbe fektetett források 
ezeken keresztül térülnek meg (TI 2008/b). 
 
A hazai pártfinanszírozás kérdéskörének rendezésére már több kísérlet történt. 2006 
júniusában törvényjavaslat került benyújtásra az Országgyűlés számára (MK, 
2006). Ezt a szakszerű és kitűnő törvényjavaslatot azonban hosszas egyeztetés után 
egyik pillanatról a másikra levették az Országgyűlés napirendjéről, és végül vissza is 
vonták. Majd néhány civil szervezet, a Méltányosság Politikaelemző Központ, az 
Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Védegylet hat javaslatot fogalmazott meg a 
pártfinanszírozás rendezésére (MPK–EKKI–Védegylet, 2007), arra hivatkozva, hogy 
a pártfinanszírozás nem pusztán a politikai elit belügye. A kezdeményezéshez a 
Political Capital, majd a Nézőpont, később a Freedom House Europe és a 
Transparency International is csatlakozott. 2007 októberében pedig két MSZP 
képviselő (Puch László és Tóbiás József, 2007) kezdeményezték a párt- és 
kampányfinanszírozásra vonatkozó javaslatuk sürgős tárgyalásba vételét a 
Parlamentben. Az Országgyűlés az előterjesztést 292 igen szavazattal, 8 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba is vette. Így az ügy számos 
országgyűlési bizottság és fórum elé került, de egyelőre ennyiben maradt. 
 
 

3.3.4. A korrupciós kliensi rendszer 
 
A szakirodalom szerzői csaknem hasonló leírást adnak a politikai korrupció működési 
módjáról is. Kiemelik, hogy a korrupt folyamatokban az előzőkben tárgyaltakon 
túlmenő szereplők is nagyon fontos funkciókat töltenek be. Ők biztosítják a korrupció, 
illetve a korrupciós rezsim keretfeltételeit tápláló és éltető környezetét elsősorban a 
célirányos infrastruktúra és logisztika üzemeltetésével, valamint a szükség szerinti 
rendelkezésre bocsátásával. E „mellék-”szereplők nagy részét gyakran kötik a kliensi 
rendszerhez, és a klientúrát, mint a korrupció haszonélvezőjét állítják be. Ebben sok 
igazság van. A politikai korrupció végcélja azonban, amint ezt már kifejtettük, nem a 
korrupciós klientúra és más mellékszereplők jólétének a növelése, hanem inkább a 
korrupt politikai hatalom megszerzése és fenntartása. A klientúra sajátos funkciója 
ugyanis – például – a modern politikai korrupció által igényelt forrásátcsoportosítások 
megvalósítása. Ezek mérete messze meghaladja az intim módon (borítékban kéz a 
kézbe vagy kéz a zsebbe) átadott csúszópénzek összegét. Nem is két személy 
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közötti ügyletekről van általában szó. Ekkora összegek célba juttatásához komoly 
korrupciós (vagy korrupciós célra is használható) infrastruktúra és logisztika kell. 
 

Sajó (1998) szerint pedig a kliensi rendszer a korszerű politikatudományban a 
társadalmi kapcsolatok olyan hálózatát jelenti, ahol “a főnöknek való személyes 
lojalitás felülkerekedik a piaci kapcsolatok, a demokratikus döntéshozatal és a 
köztisztviselői szakszerűség modern alternatíváin”.  
 
Karin Priester (1996): A korrupció diszkrét bája című írásában az olasz 
viszonyokat elemezve szól a szívességi körök jellemzőiről. Hivatkozik arra, hogy 
Hans-Magnus Enzensberger szerint Európa a legjobb úton halad ahhoz, hogy 
"elolaszosodjon". Sok megfigyelő szerint a "do ut des" (adok, hogy adj) 
elvének érvényesülése, melynek igen mély történelmi gyökerei vannak, és 
kifejlett formájával különösen Olaszország politikai kultúrájában találkozhatunk, 
egyre jellemzőbb a többi európai társadalom politikai szférájában is.  
 
Nagy András (2002) szerint "A patrónus–kliens rendszer gyökerei sokkal 
régebbre nyúlnak vissza Kelet-Európában, egészen a nyugati feudalizmus és a 
keleti ottomán uralom hagyományáig". A klientúra őstípusa a császári, királyi, 
cári, főnemesi udvartartás és vazallus rendszer. A királyok címeket 
adományoztak, és megyényi területeket ajándékoztak a főnemesek 
lekenyerezésére, és ezen keresztül a hatalmuk megtartására. Most a győztes 
párt és a kormányfő adományoz minisztériumokat, IT-FB tagsági helyeket és 
zsíros állásokat a kampányban legjobban segédkezőknek. A klientúrára építő 
korrupt rezsim ilyen értelemben a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti 
kölcsönös kapcsolatok rendszerére épült feudalizmus folytatása (e rendszer 
minden előnyének és hátrányának megőrzésével). Ugyancsak Nagy (2002) 
szerint "A klienshálózatok magától értetődően korruptak – ahol a politikai 
részrehajlás és egyoldalúság, az 'adok-kapok' és a nepotizmus burjánzik, 
súlyosan sérül a demokratikus erkölcsök és a piac logikája". Erős érdekek 
fűződnek ahhoz, hogy ne legyen átlátható a kormány tevékenysége, a 
költségvetési pénzek felhasználása, a privatizálás és a közbeszerzések feltételei, 
az adókedvezmények vagy a külföldi befektetőknek nyújtott előny.  
 
A magyar Számvevőszék elnöke, Kovács Árpád (2000) szerint egyfajta sajátos 
szívességbank-struktúra a magyar gazdaságban is kialakult, ahol a kölcsönös 
kedvezmények és engedmények uralják a terepet. S ahol tulajdonképpen nem is 
forog készpénz. Vagyis ha X kedves Y-hoz, s baj van a cégével, lehet, kérni 
sem kell, hogy elrendeződjön a dolog. A szívességtevők maguk is tudják, mikor 
mit kell tenniük. Ebből adódóan igazi korrupciós ügy, olyan, ami 
bűncselekménynek számít, csak alig néhány száz, ha van Magyarországon. 
Ügyészi, jogi, bírói szempontból tehát aránya nagyon kicsi. Amikor a számvevők 
ilyennel találkoznak, nagyon gyakran csak a kölcsönös szívességeknek a 
megjelenését látják. Az eléjük kerülő ügyekből kimondottan emberek 
megvételét, lefizetését nem lehet kimutatni. De azt, hogy értelmetlenül 
csinálnak valamit, hogy úgy döntenek, ahogy ez az uram-bátyám világban 
működik, azt megállapíthatják és meg is írják.  
 
Marschall Miklós (2007) szerint hazánkban akkor kezdett felerősödni a korrupció, 
amikor a politikai „elit” felismerte, hogy a hatalmát pénzzé is lehet konvertálni, és 
kialakult a pártok körüli üzleti világ. Ez nagyjából a harmadik választási kampány 
idejére öltött ipari méreteket: „a Tocsik-üggyel vált nyilvánvalóvá a pártkasszákba 
történő szervezett pénzvisszaforgatás, körülbelül eddigre szerveződtek meg a 
pártok pénzszerző apparátusai”.  
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A korrupciós infrastruktúra bázisai közé tartoznak a korrumpálható médiának a 
„baráti” politikai erők (néha a teljes rezsim) korrupcióját kimagyarázó, kisebbítő (és 
másik oldal ügyeit gyorsan túlharsogó) képviselői. De ugyanebbe a körbe sorolhatók 
egyes korrumpálható – állami támogatásokra számító – (társadalom- és egyéb) 
tudományi kutatók, kulturális területek, közhasznú társaságok, médiumok, elvontabb 
célú alapítványok, valamint e szektornak a nyilvánvaló korrupciót szó nélkül hagyó 
szereplői is (Babits Mihály – Jónás könyve szerint: "Bűnösök közt cinkos, aki néma"). 
Hamis és különösen káros (a köz-erkölcsöket romboló) hatású a mindenki lop, 
mindenki csal, mindenki korrupt egyenlítősítő nézetek hirdetése. E logika szerint nem 
is olyan nagy probléma ugyanis egy-egy prominens politikus milliárdos közvetett 
károkat okozó korrupciója sem. 
 
Az erőforrásoknak a korrupt intézményekhez irányítása a közvetlen támogatás 
helyett többé-kevésbé messze ívelő korrupciós szívesség-körök révén történik. 
Leggyakoribb eszköz a hatalmas reklámpiacba ágyazott reklámkiadás, a megfelelő 
korrupciós körök közbeiktatásával. Gyakori vád, hogy a kormánypárti média óriási 
összegeket zsebel be a kormányzati befolyás alatt álló gazdasági szereplőktől. Az 
ellenzéki média pedig mindezt vagy a múltban tette, vagy a jövőben várja 
szépreményű ellenzéki pártoktól. Hasonló eredményű technika a felesleges 
tanulmányok készíttetése, esetleg részben visszaosztásos pénzmosás céljából. 
 

Körösényi András (2000) angol példákra hivatkozva ír arról, hogy a 
kampánymódszerek is változtak. Korábban, a tévé tömeges elterjedése előtt (ez 
Angliában az 1960-as éveket megelőző időszak), a kampány viszonylag rövid 
volt, és a hagyományos pártcsatornák igénybevételével történt; önkéntes 
pártaktivisták és pártalkalmazottak munkájára épült (például plakátragasztás, 
szórólapok osztogatása és bedobása a postaládába). Nagy szerepe volt a 
pártsajtónak, valamint a választási gyűléseknek is, ahol a jelöltek és szavazók 
közvetlenül találkozhattak egymással. A modern kampánytechnikák igazi 
áttörését az 1979-es választások hozták. 1987-re már mindkét párt televíziós, 
filmes, reklám- és közvélemény-kutató szakértők által tudatosan megtervezett 
kampányt folytatott. 

 
A politikailag bomlasztó hatású kliensi rendszerek igen hátrányosak a piaci viszonyok 
kiterjesztésére és megerősítésére, következésképpen a gazdaság növekedésére. Ha 
a különböző variánsok közötti választás politikailag motivált a privatizálás, az állami 
megrendelések és pályáztatások során, ha a kliensek belső információkhoz és 
előnyös elbíráláshoz jutnak, akkor a legjobb ajánlat csak ritkán győzhet. A kliensi 
rendszer körülményei között nem tud kifejlődni egy pártatlan és szakértő 
közszolgálati apparátus, amelyet csak a törvényesség és a közérdek vezet. De az 
ilyen rezsim igen jól tudja felhasználni azokat a tisztviselőket, bírókat, újságírókat, 
rendőrtiszteket stb., akik (például a gyarmatokon, vagy a szovjeturalom alatt) 
megtanulták, hogy minden körülmények között engedelmeskedniük kell a hatalmon 
lévő politikusoknak, és a törvényeket úgy kell végrehajtani, hogy az megfeleljen a 
főnökök kívánságainak (például Rose-Ackerman, 1999).  
 
 

3.3.5. Ha a politikai rendszer rossz, a korrupció lehet hasznos is? 
 
Végül a politikai korrupciót taglaló szak-cikkeknek egy speciális témáját is érintenünk 
kell. Szólnunk kell ugyanis arról, hogy a politikai korrupció funkcionális (mondhatnák 
úgy is, hogy cinikus, relativista, machiavellista) megközelítésben attól függően jó 
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vagy rossz, hogy ezt milyen szempontból és ki ítéli meg. További irányzatok azonban 
vitatják ezt az állásfoglalást. 
 

Már Bernard Mandeville (1670–1733), David Hume (1711–1776) és Adam Smith 
(1723–1790) írásaiban is megjelent, hogy az egyéni érdek és az önzés olyan 
cselekvésekre ösztönözhet, amelyek önmagukban károsaknak és rosszaknak 
tekinthetők, de (Smith-nél a Láthatatlan Kéz hatására) végül is társadalmi 
hasznot hajthatnak. Röviden a magánbűnök a közjót szolgálhatják. A 
funkcionalisták ehhez hasonló logikája szerint a korrupció kedvezően is 
befolyásolhatja a társadalom működését. 

 
A korrupció bizonyos formái a mai funkcionalisták szerint is előmozdíthatják egy 
társadalmi alrendszer hatékony működését vagy orvosolhatják annak funkcionális 
zavarait – feltéve, ha valóban egy rossz rendszer (vagy társadalmi alrendszer) 
strukturális problémáira adott válaszreakció, és a rendszer egészére gyakorolt 
hatása pozitív. Gulyás Gyula (2007) szerint azonban a korrupció csak akkor lenne 
hasznosnak minősíthető, ha a „pozitív” hozadékai meghaladnák az általa okozott 
káros externáliákat (amely utóbbiak közé a jogrendből való kiábrándultság, az 
erkölcsök meglazulása és a közhivatalokba fektetett társadalmi bizalom elvesztése 
sorolható). A friss nemzetközi szakirodalom ugyanezt az álláspontot foglalja el. „Az a 
korábbi elképzelés, hogy a korrupció (mint gyorsasági pénz) fokozhatja a 
hatékonyságot (Leff, 1964), mára hitelét vesztette” (Offe, 2005). Klitgaard (1991) 
ugyan elismeri, hogy kivételes esetben előfordulhat pozitív kimenet is, ez azonban 
mindig olyankor fordul elő, amikor maga a rendszer – amit a korrupció megkerül – 
hibás (pl. áruhiány, indokolatlan korlátozások stb.). A társadalmi hatás azonban még 
ilyenkor is negatív: a korrupció hozzájárul a rossz, hibás struktúrák 
fennmaradásához. Erre példaként hozza fel a korrupciónak a marokkói klánrendszer 
továbbélésében, a ghanai etnikai konfliktusok kiéleződésében, vagy az ugandai 
rezsim tartós fennállásában játszott szerepét. Ugyanígy vélekedik Nagy András 
(2001) is. Bővebb kifejtés nélkül leszögezzük ezért, hogy a korrupció semmiféle 
társadalmilag kedvező összhatását nem találtuk bizonyítottnak. 
 
 

3.4. A közbeszerzési korrupció főszereplői 
 
A következőkben a közbeszerzési korrupcióban érdekeltek körét, illetve a 
közbeszerzési ügyletekben résztvevő feleket elsősorban a természetes személyek 
szerint vesszük sorra. E személyek azonban általában a közbeszerzésben részt vevő 
közösségeknek, jogi személyeknek vagy más szervezeteknek a képviselői (vagy az 
utóbbiak tulajdonosai). 
 
 

3.4.1. A „tulajdonos” 
 
A köz-vagyonnak, s ennek részeként a köz-pénzeknek a tulajdonosa, s így a 
közbeszerzések megbízója végső soron maga a „nép” (az állampolgárok), vagy ezek 
valamely érintett csoportja gyakori, de szintén nem pontos szóhasználattal: az 
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adófizetők.35 Képviselőik – akik az adófizetők megbízásából és nevében (az esküjük 
szerint is) a közjó érdekében járnak el és védik meg őket a korrupciós károkozástól –  
elsősorban a parlamenti, önkormányzati és az uniós választásokon mandátumot 
szerző választott képviselők. Gyakorlati szempontok miatt sokszor kezelnek azonban 
tulajdonosként egyes állami, önkormányzati intézményeket. Közbeszerzésnél a 
„megbízó” megszemélyesítője valamely állami, önkormányzati intézmény vezetője is 
lehet.36  
 
A fentiekből következően a korrupt közbeszerzés végső kárviselője és vesztese is a 
lakosság, vagy ennek érintett csoportja, az „adófizetők” köre. 
 
A közbeszerzés területén az adófizetői érdekek legfőbb védelmi jogintézménye a 
választott képviselők által megalkotott közbeszerzési törvény, amely az adófizetői 
érdek helyszíni (de formális) védelmezője. A védelem hatékonysága azonban nagy 
viták tárgya a szakirodalomban (is). 
 

A Greenstein (1993) és a TÁRKI (2005) tanulmányok szerint a közbeszerzési 
eljárási szabályok előnye, hogy nagyobb árversenyt teremtenek, mivel a 
szabályok miatt a hivatal nem tudja a beszállítók minden minőségi jellemzőjét 
meghatározni. Ugyanakkor ez némely esetben rossz választáshoz vezet, hiszen 
releváns információkat kell figyelmen kívül hagyni. Ez a torzítás nem a „puha” 
információk létéből fakad, hanem abból, hogy ezeket a szoft ismérveket nem 
lehet jól szabályozhatóan, kvantifikálhatóan mérni. Az eljárási szabályok másik 
előnye, hogy lehetővé teszik azt is, hogy az ellenőrzés egy részét maguk a 
jelöltek végezzék, hiszen a vesztes pályázók a legkisebb eljárási hiba esetén is 
érdekeltek a fellebbezésben. Tehát hosszútávon, az egész kormányzat számára 
lehet, hogy jobban megéri egy szabályozott közbeszerzés, mert bár vannak 
költségei, de jobb, mint egy alkudozásoktól szabdalt, és ez által végtelenségig 
elnyújtott eljárás.   
 
Kelman (2002a,b) és TÁRKI (2005) szerint viszont a közbeszerzési eljárási 
szabályok a következő problémákat vetik fel:  
 
− A szabályok többségének nem az a célja, hogy elősegítse a jó döntések 

meghozatalát, hanem az, hogy a hivatalnokok döntési jogosítványainak 
szűkítésével megakadályozza a visszaélést. Ezek a szabályok tehát 
megakadályozzák, hogy a nem becsületes hivatalnokok nagy kár 
okozzanak, egyébként viszont sokszor vezetnek rossz döntéshez. 
Végeredményben a szabályok mindennapos hibaforrást jelentenek 
alkalmanként előforduló nagyobb veszteségek elkerülése érdekében.  

 
Például az USA-ban létezik olyan szabály, ami megtiltja a hivatalnokoknak, 
hogy egyenként tárgyaljanak valamelyik pályázóval a közbeszerzés kiírása 
után. Ennek a szabálynak az a célja, hogy a hivatalnok ne hozhassa előnyös 
helyzetbe valamelyik pályázót, eközben viszont nagyon értékes 
információktól fosztja meg a közbeszerzőket.  
 

                                      
35 Amint ezt a 2. fejezetben említettük, a közbeszerzési korrupció kérdéskörében a nemzetközi 
szakirodalom által általában tárgyalt egyes szereplőknek, nevezetesen a tulajdonosnak és az 
ügynököknek az elnevezését, illetve a közbeszerzési törvény pályázat-kérő kifejezését olykor igen 
nehéz egyeztetni. 
36 Az OECD (2005) tanulmánya hangsúlyozza továbbá, hogy korunkban a közbeszerzéseknél a 
„megbízó” gyakran nem is nemzeti érdekeket képvisel, hanem nemzetközi szervezet. 
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− A szabályok nehezen változtathatók. A közbeszerzéseket körülvevő 
társadalmi-gazdasági környezet azonban gyorsan változik, így lehetséges, 
hogy egy szabály, amely korábban csak alkalmanként eredményezett rossz 
döntéseket egy idő után sorozatban vezet ide.  

 
− A szabályokon alapuló döntéshozatal tartósan fennmaradó, nem 

szándékolt negatív következményekkel járhat. Példaként azt a szabályt 
említi, amely kimondja, hogy nem lehet figyelembe venni a pályázatok 
elbírálásánál egy cég korábbi közbeszerzéseken nyújtott teljesítményét. A 
szabály célja az volt, hogy azonos versenyfeltételeket biztosítson a 
pályázóknak, de emellett jelentősen csökkentette a vállalatok jó 
teljesítményre ösztönzését, hiszen így kevésbé lehetett a jó teljesítményt 
jutalmazni, a rosszul teljesítő vállalatokat pedig megbüntetni.  

 
− A szabályokon alapuló szervezeti döntéshozatalnak további hátránya, hogy 

meglassítja a döntéshozatalt, és késésekhez vezethet.  
 
− Ugyancsak probléma, hogy a hivatalnokok hajlamosak a szabályokat az 

előírt maximális teljesítményként értelmezni, tehát a szabályok pontos 
betartására ügyelnek, viszont azon túl többletteljesítményt nem végeznek. 
Emiatt háttérbe szorul az innováció.   

 
Az egyesült államokbeli közbeszerzési reform egyik alapeleme volt a 
túlszabályozottság csökkentése. Növelték a döntéshozatalban a 
hivatalnokok döntési jogkörét azzal, hogy a “legjobb ár” elv helyett a 
“legjobb érték” elv alapján kell kiválasztani a győztest, ami a szubjektívebb 
minőségi jellemzők figyelembevételét is jelenti. A reform óta a beszállító 
korábbi teljesítménye is fontos szempontként vehető számításba. Nagyobb 
teret engedtek a közbeszerzők és a vállalatok együttműködésére, 
szabályozottan, de lehetőséget biztosítva a pályázat korai szakaszában való 
kommunikációra is (Kelman [2002a,b]).  

 
Az AKT (2008) szerint a Freedom House „Nations in Transit 2006" tanulmánya a 
magyarországi korrupcióról szólva problémás területként szintén megemlíti a 
túlszabályozott közbeszerzési eljárásokat. Ezen kívül a problémák közé sorolja 
még a közbeszerzéseket drágító kartelleket, az orvosi hálapénzt, valamint a politikai 
döntéshozóknak a gazdasági életben való részvételét szabályozó rendelkezéseknek 
és legalább egy etikai kódexnek a hiányát, továbbá a közpénz elköltési útjának a 
nehéz követhetőségét – az üvegzseb törvény rendelkezései ellenére is. Ugyanakkor 
több szervezet jelentése, illetve számos tanulmány leszögezi, hogy 
Magyarországon a korrupció elleni küzdelem jogi szabályozása fejlettnek 
tekinthető, s a tennivaló leginkább a szabályozásban foglaltak következetes 
végrehajtása lenne. Bizonyos jogszabályok hiányos rendelkezései azonban továbbra 
is fennállnak, például a pártfinanszírozásról szóló törvényben a kampányidőszak 
definiálása, de vannak más szabályozatlan területek is. 
 
 

3.4.2. Az ajánlatkérő  
 
A közbeszerzési ajánlatkérő általában az állami szféra valamely intézménye, illetve 
ennek képviselői, az ott dolgozó köztisztviselő, közalkalmazott, közszolgáltató vagy 
közképviselő hivatalnokok (mint megszemélyesített felek, esetleg a szerződés aláírói 
stb. OECD, 2007). Akkor korrupt, ha a közbeszerzési eljárás manipulálásáért, 
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ellenőrzésének a lazításáért, és/vagy végeredményének a befolyásolásáért pénzt, 
pozíciót vagy más előnyt fogad el vagy ellenszolgáltatást kényszerít ki a saját maga, 
a felettesei vagy más (különösen politikai) szervezet számára. 
 

A hivatalnokok nem csak politikai jellegű közbeszerzési korrupcióba kerülhetnek 
bele. A TÁRKI (2005) szerint a fejlődő országokban a korrupcióra való késztetés 
politikai meggondolásoktól függetlenül is nagy a piacok fejletlensége és annak 
következtében is, hogy a kormányzat (emiatt is) az egyik legfontosabb és 
leggyakoribb vásárló. A közbeszerzések üzleti célú korrekciójának ismert példáit 
adják a dél-olasz infrastrukturális beruházások (Golden, M. és Picci, L. in Rose-
Ackerman, 2006). Hiába költött az olasz állam többet az infrastruktúrára a déli 
tartományokban, mint az északiakban, a maffia-hatások miatt a déli fejlesztések 
kevésbé voltak eredményesek, mint az északiak. 

 
Az országok egy részében, miként kifejtettük, a helyi, illetve országos politika is 
bizonyítottan befolyásolhatja – esetenként alkalmilag, másutt szervezetten, 
rendszerszerűen – a közbeszerzési eljárást vagy annak a feltételrendszerét. A 
politika valamely párt, pártszervezeti egység vagy más politikai szervezet (vagy azt 
közvetetten, esetleg nagy áttétellel képviselő szervezet vagy intézmény) nem jogos, 
vagy nyíltan nem vállalható érdekei számára veti be a befolyását.  
 

A hazai közbeszerzések körében is a korrupció gyakoriságát növelő okok a 
Rose-Ackerman (2006) által összefoglalt egyes tényezők, így az üzleti világot 
vonzó túlzott méretű állami újraelosztás és a parlamenti választási kampány 
tisztázatlan finanszírozása.  

 
Amint ezt a következőkben részletezzük, a korrupt ajánlatkérők számos – általában 
tiltott – technikát alkalmazhatnak annak céljából, hogy a közbeszerzési eljárásokat a 
kívánt módon torzítsák el. Módjuk van olyan (ún. testre szabott) kiírást közreadni, 
amely csak egyetlen érdekelt számára nyújt lehetőséget ajánlat-tételre. Egyes 
potenciális pályázóknak adhatnak olyan információt, amelyeket mások nem 
ismerhetnek meg. Többnyire van lehetőségük a beérkező ajánlatok elfogult 
értékelésére, vagy az ajánlatkérés követelményeit nem teljesítő teljesítés 
elfogadására. Meg is kerülhetik a közbeszerzést (például egy, a közbeszerzési 
értékhatár fölötti beszerzés helyett több kis ügyletet szervezve) stb. De olykor a 
korrumpáláshoz szükséges összeget is pénzmosással teremthetik elő. 
 

Van olyan nézet is (Trepte, 2004), amely szerint nem biztos, hogy a 
közbeszerzési korrupció hatékonysági problémákhoz vezet. Ugyanis valószínű 
(de kérdés, mennyire valószínű), hogy a leghatékonyabb cég fog a legtöbb 
kenőpénzt fizetni a hivatalnoknak, így korrupció esetén is ugyanazt a vállalatot 
hozhatják ki győztesnek. A kormányzat által kifizetett összeg azonban a 
csúszópénznek megfelelő összeggel nő, tehát a hivatalnok zsebébe vándorol az, 
amit a kormányzat egyébként megtakaríthatott volna, az tehát nem vitatható, 
hogy az ügylet társadalmilag káros. 

 
Az ajánlatkérők korrumpálásának fő hátránya persze nem az, hogy a köztisztviselő 
piszkos pénzt – vagy érdemtelenül politikai „hátszelet” – kap.37 Amint ezt a 
következőkben részletezzük, nagyobb baj az, hogy e korrupció kontraszelekciót 

                                      
37 Sőt, az is előfordul, hogy a korrupt eljárásnak nem is az ajánlattevő a (fő) haszonélvezője. Olykor 
közbeszerzési „sikerrel” jutalmazhatnak intézményeket egyéb szolgálataikért. 
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okoz. A rendszeres korrupciós lehetőség ugyanis vonzza a korrupt személyeket, sőt, 
ki is szoríthatja e pozíciókból az igazán alkalmas személyeket, s igen nagy lehet a 
kár-multiplikátora a miatt is, hogy a termelőerőknek a felhasználása messze kerül a 
Pareto-hatékonyság maximumát, illetve optimumát jelentő megoldástól (Rose-
Ackerman, 2006). 
 
 

3.4.3. Az ajánlattevők 
 
A saját termelő vagy szolgáltató cég, vagy a vállalat érdekében eljáró üzletember, 
mint közbeszerzési ajánlattevő akkor korrupt, ha pénzt vagy előnyt juttat célba a 
számára kedvező kimenet érdekében a közvetlenül vagy kerülő úton a közbeszerzési 
eljárás manipulálását, ellenőrzésének a lazítását, és/vagy a végeredményének a 
befolyásolását elérni tudó, befolyásos vagy annak vélt személy vagy szervezet 
számára. 
 
A korrupt ajánlattevő természetesen leggyakrabban az ajánlatkérőt (valamely 
képviselőjét) vesztegeti meg, hogy az részrehajlóan értékelje ajánlatát, teljesítését 
stb. De nem mindig az ajánlattevő a másik fél. Gyakori az is, hogy (például a verseny 
kiküszöbölése, az ajánlati árak emelése érdekében) a potenciális ajánlattevők 
egymás közt egyeznek meg, s a „kartell-egyezmény” nyomán egyszerű esetben 
egyszer az egyik, máskor a másik adja be az ajánlatot (vagy tesz együttműködő 
társáénál legkedvezőtlenebb ajánlatot). Olykor megvesztegethető a teljesítést az 
ajánlattevő megbízásából ellenőrző személy, vagy intézmény is stb. (OECD, 2007) 
 
Emellett az ajánlattétel esetén is gyakori, hogy a korrupció kezdeményezésére nem 
is üzleti, hanem politikai célból kerül sor. 
 
Annak is hatalmas tovagyűrűződő társadalmi veszteségei lehetnek, ha az ajánlattétel 
rendszeresen korrupt. Az üzleti célú korrupció esetén is általánossá válhat ugyanis, 
hogy a korrumpálást nem vállaló potenciális ajánlattevők már nem is törekszenek 
részt venni a közbeszerzési eljárásokban, s valószínű, hogy ezzel a társadalmilag 
legkedvezőbb ajánlatok megfogalmazására sor se kerül. E szempontból különösen 
károsak lehetnek azonban azok az esetek, ahol az ajánlatkérő és -adó összejátszása 
vált rendszeressé.  
 
 

3.5. A közbeszerzési korrupciót segítő infrastruktúra szereplői 
 
A közbeszerzési szabályok kijátszását segítő korrupció mellékszereplői (ha vannak) 
lehetnek jogalkalmazók, de jogalkotók (és tanácsadóik) is. Kliensi rendszerbe 
szerveződve különösen gyorsan gyorsíthatják a korrupció, különösen a politikai 
korrupció terjedését, s hatalmasra növelhetik kárait (Miller-Roberts-Spense, 2005, 
OECD, 2007). 
 
Az eljárásoknak gyakran fontos mellék-szereplői az ügyletek hamis okmányait 
készítő „bürokraták”-jogászok, az ajánlatokat elbíráló szakértők, a könyvelők, 
könyvvizsgálók (OECD, 2007).  
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A kliensi rendszerben természetesen az ajánlatkérőkkel és adókkal összefonódott 
politikusok nem is mellék-, hanem főszereplők, az eljárások igazi irányítói. Még az is 
előfordulhat, hogy mellék-szereplőkké (utasításaik egyszerű adminisztratív 
végrehajtóivá) fokozzák le a pályázatok kiíróit és a pályázókat. Sajnos azonban e 
kapcsolatrendszer feltárása igen nehéz (OECD, 2007).  
 
A politikai korrupció álcázói között a mai világban különösen fontos szerepkört 
töltenek be a közbeszerzések politikai korrupcióját megszokottnak, 
megengedhetőnek hirdető (média- stb.) illetékesek is (Sajó, 2002). 
 
 
4. A korrupció okai 
 
Bár a szakirodalom (amint erre már az előző részben is utaltunk) az igen változatos 
korrupciós cselekményeknek nagyszámú okát különbözteti meg, ezen okok 
rendszerezése nem túl gyakori. A Gallup (2000) tanulmánya szerint például bizonyos 
korokban és helyzetekben a korrupció különösen erősen fertőzhet, és kiemelkedően 
sok kárt okozhat a társadalmaknak. Felsorol néhány ilyen „helyzetet”, jelezve, hogy 
közülük több is viszonylag közelről érinti Magyarországot. Nevezetesen ilyenek: 
 
− A merev, tekintélyelvű rendszerek, hanyatlásuk korszaka (pl. Kelet-Európa 

állam-szocialista rendszerei a 1980-as években). 
 
− A „kezdeti tőkefelhalmozás” és „vadkapitalizmus” szakasza, amikor a közjavak 

és közszolgáltatások gyors privatizálásra kerülnek (közép-európai új 
piacgazdaságok az 1990-es években). 

 
− Az a társadalom, amelyben az uralkodó elit és közalkalmazotti testület (pl.: 

gyarmati burzsoázia és bürokrácia) nem érez szolidaritást az általa irányított 
társadalommal. 

 
− A csődbement ország, ha vezetői a végső összeomlás előtt elrabolják az ország 

maradék vagyonát (a kelet-európai országok némelyike az 1990-es években). 
 
− A társadalmi változások átmeneti időszaka, amikor a régi játékszabályok már 

nem működnek, az újak pedig még nem kristályosodtak ki (az úgynevezett 
átmeneti országok). 

 
− Az új, kialakulóban lévő piacgazdaságok, ahol a szabad piac eszméje, 

ideológiája, mítosza olyannyira erős, hogy bármiféle társadalmi ellenőrzést 
anakronisztikusnak és kripto-szocialistának bélyegeznek (Közép-Európa 
országai az 1990-es években). 

 
− A "hibrid” társadalom, amelyben több "rendezési elv" működik egymás mellett. 
 
− A fejlődő és "átmeneti" országok a gazdag nyugati világ határán, peremén. A 

fejlett országok szembeszökően magas életszínvonala megzavarja a perem-
országokban élők valóságérzékét, értékrendjét, felborítja a piac és az emberi 
teljesítmények árrendszerét, "erkölcsileg" igazolja a mindenáron, akár korrupció 
útján elért magas extrajövedelmeket. 
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Klitgaard (1991) az alábbi egyszerű képletben foglalta össze a korrupció alapvető 
elemeit: 
 

Korrupció = monopolhelyzet + diszkréció – elszámoltathatóság 
 
Ehhez nem is kell sok magyarázatot fűzni: a korrupt személy nyilvánvalóan valamiről 
való döntését tudja eladni, amire csak akkor van lehetősége, ha egyedül ő 
rendelkezik róla. Részrehajlását elősegíti a tudat, hogy a korrupt tett a titok leple alatt 
marad, rontja viszont a világos, átlátható és számon kérhető működési rend. 
 
Jelen fejezetben, alapvetően Miller-Roberts-Spence (2007) művének friss, és a 
korrupció-ellenes küzdelem számára gondolatébresztő csoportosítására építve, a 
korrupciós okok jellegzetes – s a fentieknél általánosabb körben is érvényes – 
csoportjainak a felvázolására törekszünk.  
 
 

4.1. Az érdekellentét 
 
Miller–Roberts–Spence (2007) – a szokásos korrupciós magyarázatoknál mélyebb 
összefüggéseket kiemelve – arra is rámutatnak, hogy a korrupció hátterében igen 
gyakran valamely érdekellentét, vagy érdek-ütközések eredője áll. Persze nem 
minden érdek-ütközésből keletkezik korrupció (ehhez a fenti Klitgaard-féle 
kritériumok teljesülése, és korrupcióra hajlamos egyének is kellenek). 
 
A korrupciós cselekmények körében a legfontosabb érdekellentét – az ún. „egyéni 
motívum” (Szente, 2007) – természetesen a korrumpáló, illetve azon személy(ek) 
között áll fenn, aki(k) előtt a korrumpáló a korrupció révén előnyt szerezhet. A 
perében a bírót részrehajlása érdekében megvesztegető érdekei például 
nyilvánvalóan ütköznek a perbeli ellenfele érdekeivel. A gyorshajtás elnézéséért a 
rendőrnek kenőpénzt adó gépkocsivezető érdekei is ellentétesek a szabálysértés 
büntetésében érdekelt társadalmi érdekekkel. 
 
A hivatkozott szerzők arra is felhívják a figyelmet, hogy a köz-pénzügyek körében az 
érdek-ellentétek egy sajátos csoportja, a döntéshozó saját „érdekeinek” – 
esetenként: kötelezettségeinek – ütközése is kiegészíti a kiváltó okokat. Ütközhetnek 
a döntéshozó személyes érdekei és a döntést rá bízó intézmény érdekei, de, ha a 
döntéshozónak kettős funkciója van, az e két funkcióból fakadó ellentétes 
meggondolások is. Az ütközések igen változatosak lehetnek. Tárgykörünkben talán 
az ENRON botrány példája, a tanácsadói feladatokkal is megbízott auditor-
intézménynél kialakult érdek-ütközés a legismertebb eset. Amint ez ismeretes, ez 
esetben az auditor, annak érdekében, hogy jó viszonyban maradjon a megbízóval, s 
továbbra is megkapja a „zsíros” tanácsadói megbízásokat, nem tárta fel a megbízó 
„kreatív” könyveléssel megállapított hamis nyereségét. Hasonló érdek-ütközés 
alakulhat ki a sajtóban, ahol a reklám-bevételek szempontjai felülíratják az 
újságíróknak az elfogulatlan hír-közléssel kapcsolatos kötelezettségeit. Számos 
további korrupció-veszélyes helyzet van a kormányzati munkában, például az 
esetenként széles körű üzleti érdekeltségekkel rendelkező törvényhozók parlamenti 
szavazásainál, vagy a gyakran ugyancsak az üzleti életben is fontos szereppel bíró 
gazdaságirányítási illetékesek döntéseinél stb.  
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Az érdekellentét egyik tipikus esete a támogatott és a szabad-, esetleg fekete-piaci ár 
közti különbség. Klitgaard (1991) egy afrikai ország példáján mutatja be, hogy az 
államilag felvásárolt és kedvezményesen árusított gabona és a feketepiaci ár 
különbsége hogyan generált egy széleskörű korrupciós hálózatot, az eltitkolt 
terméstől, az ellopott készleteken át a gabona-jegyekkel való manipulációig. De 
hazai tapasztalatunk is van: a kilencvenes évek olaj-ügyeit az államilag eltérített 
üzemanyag- és tüzelőolaj-ár különbségének kihasználása indukálta. Nem is sikerült 
véget vetni a sötét ügyleteknek addig, míg az eltérő árszabályozást meg nem 
szüntették. 
 
 

4.2. A korrupciót elfogadó társadalom 
 
Egyes publikációk a korrupció további igen általános – ún. „strukturális” (Szente, 
2007) – okait is megjelölik. Amint erre a tanulmány első részében is utaltunk, a 
szerzők gyakran abból indulnak ki, hogy a korrupciós cselekmények alapja a 
társadalmi etikának (vagy erkölcsnek) – a társadalmi normáknak, a törvényeknek, 
konvencióknak, vagy a hagyományoknak, a szokásoknak – valamely, a korrupt 
magatartás minta követői számára kedvező torzulása, érték-válság. Természetesen 
nem lehet mindig pontosan meghatározni, hogy mi tekinthető irányadó értéknek, hol 
kezdődnek a torzulások, s mely ponttól beszélhetünk válságról. Hiszen a 
gondolkodásmódokban is, a hagyományokban is, a törvényekben is világszerte sok a 
„helyi” sajátosság. Napjainkra azonban széles körben világszerte hasonló – és 
egymással összhangban levő – koncepciók alakultak ki a társadalmilag kívánatos 
magatartás-mintákról.38 E „minták”, „értékek” a társadalom egészének érdekeire 
vannak tekintettel, s a korrupt cselekmények a legtöbb esetben ellentétesek velük.  
 
J.G. Lambsdorff a sokat idézett Rose-Ackermann (2006) kötetben a szakirodalom 
széleskörű áttekintésére alapozott jellegzetes összefoglalót ad a korrupció társadalmi 
forrásairól. A korrupciónak a következő – végső soron a társadalmi okok közé tartozó 
– lehetséges okait tárgyalja: 
 
− A közösségi szektor mérete. Egyes szerzők a korrupció korlátozására a 

kormányzat (például: a költségvetés) méreteinek a csökkentését javasolják. A 
matematikai-statisztikai vizsgálatok szerint azonban a költségvetés terjedelme és 
a korrupció mérete közt nem mutató ki kapcsolat. Ezzel ellentétben igenis van 
összefüggés a költségvetés újra-elosztó szerepének nagysága és a korrupció 
méretei között. 

 
− A gazdasági szabályozás minősége. A „zavarosban halászásnak” számos 

példája ismert. Bizonyítottan növeli a korrupció esélyét, ha a szabályozásnak 
egyes ágazatokban módja van monopol-pozíciókat teremteni, vagy erősíteni a 
piacra-lépés korlátjait, ha a közbeszerzéseknél egyes (például a hazai) cég-
csoportok előnyöket élvezhetnek, ha részletezett import-korlátozások vannak 
érvényben stb. 

 

                                      
38 A felfogásmód J.J. Rousseau társadalmi szerződés elméletére emlékeztet. 
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− A verseny hiánya. Számos felmérés egybehangzóan tanúsítja, hogy a verseny 
erőssége negatívan korrelál a korrupció mértékével. A verseny korlátozása bővíti 
a korrupció lehetőségeit. 

 
− A kormányzati struktúra. Ugyancsak negatív korreláció mutatható ki a korrupció 

elterjedtsége és a demokrácia foka között (a demokrácia erősödését azonban 
csak lassan, és ingadozásokkal követi a korrupció visszaszorulása). A 
kapcsolatot jelentősen befolyásolja a parlament súlya és a választási rendszer is. 
A parlament korlátozott hatásköre és az erős elnöki hatalom növeli a korrupció 
veszélyét. Ennél is veszélyesebb, ha a politikusoknak módjuk van szavazat-
vásárlásra (mivel a korrupt politikus több forrást szerezhet e célra, mint a 
becsületes). E szempontból különösen kedvezőtlen, ha a képviselőket párt-listák 
szerint választják, mert ez csökkenti a személyes felelősségüket. A korrupció 
legnagyobb veszélyét azonban az adja, ha a kampány-finanszírozás módja nem 
kellően tisztázott. 

 
− A decentralizáció. A centralizáció foka és a korrupció erőssége közt – az 

ellenkező várakozások ellenére – nem mutatható ki erős korreláció.  
 
− Kultúra, értékek. A szociológusok vitatják, hogy a kultúrák különbségei (a vallási 

hovatartozás, a hierarchikus viszonyok elfogadottsága, az emberek közti 
bizalom) mennyiben befolyásolják a korrupció színvonalát. Egyetértenek viszont 
abban, hogy a korrupció erőteljesen rombolja a kultúrákat – kiemelten a 
társadalmak bizalmi tőkéjét. 

 
− A férfi-nő viszony. A kutatások szerint a férfi-uralmon alapuló társadalmakban a 

korrupció magasabb, mint a nemi egyenjogúságot elfogadókban. 
 
− A földrajzi adottságok. A nagy világkereskedelmi központoktól távol eső 

gazdaságokban a vizsgálatok az átlagosnál magasabb szintű korrupciót 
mutattak ki. 

 
A kultúrával, az értékekkel kapcsolatos bonyolult összefüggéseket jól jellemzi 
Lackó (2006) összefoglalója. „A törvények betartását és betartatását illető 
várakozások és gyakorlat legalább olyan fontos, mint a törvények eredeti célja és 
megformálása. A jogi kultúrának ezt az oldalát tekintve is nagy a különbség az 
országok között abban, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak a jognak a 
társadalmi rend megőrzésében. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy Nagy-
Britanniában és annak néhány korábbi gyarmatán a hangsúly elsődlegesen a 
törvények eljárási rendjén nyugszik, szemben a hierarchia és a hivatali autoritás 
elismerésével …, amely más jogi kultúrákban kerül előtérbe.” 
 
A vallási tradíciók is olyan kulturális keretet alkotnak, amely megszabja a 
társadalmi hierarchiával szembeni magatartást. A katolikus, a keleti ortodox, és 
az iszlám vallásokat a hierarchikus felépítés jellemzi, míg léteznek inkább 
egalitárius, vagy individualisztikus vallások, mint például a protestantizmus. 
Ennek megfelelően a hivatalnokok visszaélései kevésbé elfogadottak az utóbb 
említett vallások befolyása alatt, mint az előbbiek esetén. A protestantizmus 
szemlélete nagyobb lehetőséget ad a hierarchiában elfoglalt pozíciókkal való 
visszaélések, így az állami hivatalnokok gyanús tevékenységeinek kiszűrésére 
és elítélésére. Ott, ahol az egyház és az állam hierarchiái szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, ez az ellenőrző szerep hiányozhat.  
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Az etnikai heterogenitás mértéke szintén fontos szerepet játszik abban, hogy egy 
társadalomban mekkora teret engednek a korrupciónak. E gondolat mögött az 
húzódik meg, hogy egy etnikailag heterogén társadalomban azok az etnikai 
csoportok, amelyek hatalomra kerülnek, rendszerint olyan szabályokat alkotnak, 
amelyek különböző formákban a hatalomból kirekesztett etnikai csoportok ellen 
irányulnak. Nagyszámú országra kiterjedő keresztmetszeti regressziós 
elemzésükben La Porta és szerzőtársai (1999) kimutatják, hogy a nagyobb 
etnikai heterogenitást mutató országokban nagyobb mértékű az állami 
beavatkozás, alacsonyabb a kormányzás hatékonysága, vagyis nagyobb a 
korrupció, és alacsonyabb minőségűek a szolgáltatott közjavak (ez utóbbiakat a 
szerzők demográfiai, oktatási és infrastruktúrát jellemző változókkal 
reprezentálják).  

 
Ugyanakkor a korrupció és az erkölcs/etika összefüggéseivel kapcsolatos 
felfogásmódok – gyakran elméleti-ideológiai alapokon – széleskörűen vitatottak. Az 
az ellenvetés okvetlen megalapozott is, hogy a társadalmak egészének az érdekei 
sokszor igen nehezen, vagy egyáltalán nem meghatározhatók (hiszen az ütköző 
csoport-érdekek esetenként egyáltalán nem rangsorolhatók, illetve 
összehangolhatók). A gyakran kompenzációkat, kompromisszumokat is megengedő, 
s olykor játékelméleti alapokra épített állásfoglalások, viták ismertetése azonban 
messze vezetne témánktól. Ezért itt csak két gyakorlati megjegyzést idézünk. 
Egyrészt kiemeljük, hogy egyes, az „általános” etikai elvek érvényét megkérdőjelező, 
s igen korrupt történelmi esetekben Miller-Roberts-Spence (2005) – nem kétségbe 
vonva valamely határ-esetek megítélésének nehézségeit – világosan kimutatták az 
érték-válság létét. Hangsúlyozták, hogy a szicíliai maffia, a dél-amerikai drog-bárók 
és a sztálini rendszer morális értékét nem szükséges a korrupcióval kapcsolatos, 
bonyolult összefüggések elemzésével mérni, hiszen a megítélést egyértelmű 
jelenségek, gyilkosságok stb. is lehetővé teszik. Másrészt jelezzük, hogy az etikai 
gondok felszámolását a jelenlegi hazai korrupció-ellenes törekvések is célul tűzik ki. 
Az Antikorrupciós Koordinációs Testületet (AKT-IRM, 2008) dokumentuma például – 
figyelemre méltó terminológiai leleménnyel – a „gondolkodásbeli” problémák 
kezelését nevezi szükségesnek, s tennivalókként a felvilágosítást, a képzést és a 
példamutatást irányozza elő. 
 
 

4.3. Az elszámol(tat)ási mechanizmusok gyengeségei 
 
A publikációk természetesen soha nem tagadják, hogy a korrupciós cselekmények 
kialakulásának nem csak általános társadalmi, hanem igen konkrét gyakorlati okai is 
vannak. A köz-pénzekkel való gazdálkodás körében ez utóbbiaknak egyik igen 
fontos csoportja a döntéshozók korlátozott elszámoltathatósága (OECD, 2005).  
 
A tárgykörben – s kiemelten a közbeszerzési törvény működése során – az Állami 
Számvevőszék tapasztalatai alapján a hazai illetékesek, Báger-Kovács (2006) a 
következőkben látják a kockázati tényezőket: 
 
− nem kielégítők a jogalkalmazók felkészültsége, a jogszabályok betartásának 

személyi és tárgyi feltételei, 
− túl erősek a pénzügyi ellenőrzés hatásköri korlátjai, vagy az üzleti titok 

védelmének fennálló bástyái, s 
− hiányosak a törvény helyi alkalmazását segítő intézményi belső szabályok. 
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A TI (2007, Corruption Risks …) ugyancsak megállapítja, hogy Magyarországon az 
erőforrások szűkössége, illetve rossz elosztása, és a túlbürokratizált jogi és 
közigazgatási rendszer napjainkban is a korrupció strukturális előidézői, melyeket 
jelentősen felerősítenek a gazdasági, politikai és társadalmi átalakulással járó 
változások. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a korrupcióellenes programoknak a 
jogalkotáson túl az ahhoz nem kapcsolódó intézkedések egész sorára, pl. az 
összeférhetetlenség szigorú szabályozására, információs kampányok szervezésére 
kell még irányulniuk, továbbá, hogy a korrupció sikeres visszaszorításához a 
kormányzat részéről erős politikai akaratra, a politikai pártok egyetértésére lenne 
szükség. 
 
Az általánosabb felfogásmód szerint a köz-pénzek költésével kapcsolatos – nagy – 
korrupciós cselekmények többsége a hatalommal való visszaélésekre vezethető 
vissza (az elszámoltatás széles körű lehetősége pedig a demokrácia elveinek az 
érvényesítésével alakítható ki). A formai okok ugyanis segíthetik ezt. Miller, Roberts, 
Spence (2005) például, az előző felsorolással sokban összecsengő módon, a 
hatásköri elhatárolások elmulasztását, az etikai elvek jogszabályi rögzítésének 
hiányát, a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás korlátozott 
kapacitását emelik ki, mint a korrupció terjedésére vezető tényezőket.  
 
A hivatkozott szerzők szerint a köz-pénzekkel való gazdálkodás és a törvényhozás 
egyes hatásköreinek egy kézbe helyezése (például az USA-ban) többször is 
eredményezett az indokoltnál nagyobb költség-igényű, csak egy-egy „szakmai” – 
például honvédelmi, informatikai – csoport érdekeit érvényesítő programokat. Az 
alapvető etikai elveket hagyta figyelmen kívül, amikor egyes távol-keleti államokban a 
szabályalkotók saját jövedelmeiket, vagy annak egy részét kivonták a másokra 
kiszabott jövedelem-adó fizetési kötelezettség hatálya alól. Az igazságügyi szakérők 
és a finanszírozási források hiánya is számos országban rontja a korrupció-ellenes 
küzdelem hatékonyságát. 
 
A tárgykörben egy matematika-orientált irányzat is létezik. „La Porta és szerzőtársai 
[1999], valamint Treisman [2000] azt is felteszik, hogy a korrupció mértéke közvetlen 
viszonyban áll a korrupt tevékenységgel kapcsolatos várható (széles értelemben 
vett) költségekkel és nyereségekkel. A korruptan viselkedő tisztségviselők 
legnyilvánvalóbb költsége annak kockázata, hogy leleplezik és megbüntetik őket. Ez 
utóbbiak valószínűsége az adott ország jogi rendszerének hatékonyságától függ. A 
jogi rendszerek különböznek egyrészt abból a szempontból, hogy mekkora védelmet 
nyújtanak a magánszemélyek számára a hivatalnokok és politikusok korrupciójával 
szemben, másrészt milyen lehetőségeket biztosítanak a magánszemélyek így 
elszenvedett veszteségei megtérülésére” (idézi: Lackó, 2006). 
 
 

4.4. Az átláthatóság korlátjai 
 
Már Szókratész és Platón is tudták, hogy a közpénzekkel való színvonalas 
gazdálkodás nagymértékben segíthető azzal, ha megteremtjük mind a rendelkezésre 
álló, mind a felhasználásra kerülő forrásokkal kapcsolatos nyilvántartások 
átláthatóságát. E követelmény kettős: egyaránt megkívánja az adminisztráció 
közérthetőségét, illetve azt, hogy az elkészülő dokumentumokhoz a társadalom 
lehető legszéleseb köre (de legalább az ellenőrzésre illetékesek) könnyen hozzá is 
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tudjanak férni. A szakirodalomban egyetértés van ugyanis abban, hogy e feltételek 
nem teljesülése – például a köz-pénzügyekkel kapcsolatos információknak egyes 
fejlődő országokban gyakori titkosítása – a korrupció fontos közvetlen okává válhat 
(OECD, 2005, Miller-Roberts-Spence, 2007). 
 
A közpénzekkel való gazdálkodás nyilvánosságának fontos záloga a médiák 
függetlensége. A sajtó jelentősen befolyásolja ugyanis a társadalom etikai 
felfogásmódját. Módot nyújthat a korrupt cselekmények leleplezésére, s ezzel 
erősítheti is a korrupt cselekmények széleskörű elutasítását. De magyarázatokat, 
mentségeket is kínálhat a visszaélésekre, s ezzel a korrupt ügyletek terjedéséhez is 
hozzájárulhat. 
 
A szerzők szerint igen fontosak a társadalmi értékek, az elszámoltathatóság és a 
nyilvánosság követelményei közti összefüggések is. Egyrészt egyikük hiánya is 
elegendő ahhoz, hogy kialakuljon és bővüljön a korrupt gazdasági környezet. 
Másrészt a korrupt cselekmények visszaszorítására csak a mindhárom terület 
tennivalóit átfogó korrupció elleni küzdelemnek van esélye. 
 
A szakirodalom (például: OECD, 2005, a TI, 2005 ajánlása) a korszerű információ-
technológia egyes eljárásait is a korrupciót kerülő közpénz-gazdálkodás igen 
hatékony segéd-eszközeinek, a nyilvánosság és elszámoltathatóság lehetőségeit 
megteremtő fegyvereinek tekinti.  
 

Sajnos ma még nem általános nézet, hogy az említett fegyvertár leghatékonyabb 
elemeit a mikro-szférában, a vállalat-irányítás területén kell keresni. A 
„kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer” (Balanced Scorecard, BSC) például a 
túlzottan a pénzügyi összefüggésekre koncentráló vállalati adminisztráció 
korszerűsítését célzó – s a köztulajdonnal való gazdálkodásban is hasznosítható 
– nagy hatású módszertani ajánlás (Kaplan-Norton, 2002). Alkalmazása 
egységbe szervezi a stratégiai tervezésnek, az operatív irányításnak, a 
megvalósítás ösztönzésének és monitoringjának adatbázisait. Arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a gazdálkodás eredményességének a megítéléséhez, illetve a 
következő időszak gazdálkodási stratégiájának a kidolgozásához nem elég 
kizárólag a hagyományos könyvviteli adatbázis, ugyanilyen nélkülözhetetlenek a 
vevői / felhasználói igényekre, a gazdálkodás belső folyamataira, és a fejlesztés 
lehetőségeire vonatkozó információk is. Kiindulópontjai a tervezés során a 
tevékenységek számára megállapított határidők, erőforrás-, kiemelten költség-
normák, minőségi előírások stb., amelyeket az információs rendszerben rögzít 
(és kritériumokként beépít részben a megvalósításon dolgozóknak, részben az 
illetékes vezetőknek a prémiumrendszerébe). Majd azt minősíti, mennyiben 
teremtenek új értéket a vevőkbe, szállítókba, munkatársakba, innovációkba 
befektetett erőforrások. A megvalósítás során az adatbázisból viszonylag 
könnyen megállapítható tehát, hogy a teljesítés időpontja, költsége és minősége 
megfelel-e az előírtaknak (s a mozgó bérek is ennek megfelelően számfejthetők). 
 
Az integrált (vállalat-) irányítás számítógépes rendszerei felhasználták, és az 
irányított tevékenységek összességéről információkat gyűjtő és tároló egységes 
adatbázissá fejlesztették a BSC ajánlást. A SAP például minden irányított 
tevékenységről gazdag tájékoztatást nyújt, s egyaránt lehetővé teszi a célok 
pontos (többnyire numerikus) megfogalmazását, a cél-orientált ösztönzést és a 
naprakész ellenőrzést. A technika igen hatékony, de szigora ki is zsigerelheti, 
kizsákmányolhatja a munkavállalókat, sőt, olykor személyiségi jogaikat is sértheti 
(Chikán, 1997). 
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Az OECD (2005) tanulmánya – Korea és Mexikó példáira hivatkozva – az 
elektronikus közbeszerzési eljárások hatékony ellenőrzési lehetőségeire hívja fel a 
figyelmet. 
 
 

4.5. A közbeszerzési korrupció okai  
 
A közbeszerzések körében, ahol olykor jelentős értékek cserélnek gazdát, s a 
bonyolult szabályozás sokszor teremt nehezen áttekinthető ügyleteket, a korrupt 
cselekmények néhány speciális „oka” – létrejött/létrehozott lehetősége, 
hagyományossá váló cselekvési mintája, kifinomult technikája, gyakran hangoztatott 
mentsége stb. – is kialakult. A szigorúnak szánt és bonyolult törvényi szabályozás 
ellenére a „kreatív” érdekeltek világszerte a közbeszerzési eljárások számos pontján 
találtak módot korrupciós cselekményekre. Az alábbiakban megkíséreljük az e 
cselekményeket magyarázó „feltételeket” az előző pontokban bemutatott ok-
csoportokban áttekinteni.  
 
Törekvésünket (egyebek mellett) az is indokolja, hogy a Kbt. – az eljárási alapelvek 
mellett – megfogalmazza a korrupció elleni küzdelemnek a közbeszerzés egész 
rendszerét átható „céljait” (valójában: feladatait). Rögzíti ugyanis a következőket: 
 
− A közpénzek ésszerű felhasználása érdekében mindenekelőtt fontos cél az 

átláthatóság biztosítása. Ebben a célban megjelenik, hogy a 
közpénzfelhasználás legyen takarékos, és emellett legyen transzparens.  

 
− A másik fontos cél, hogy a közbeszerzési eljárások legyenek nyilvánosak, azaz 

a piaci szereplők szerezzenek arról tudomást, hogy a közpénzből milyen 
beszerzéseket, milyen beruházásokat kíván megvalósítani a közbeszerzési 
ajánlatkérő.  

 
− Végül cél, hogy a verseny tisztasága érdekében olyan jogintézmények 

kerüljenek kidolgozásra, amelyek alkalmasak arra, hogy a piaci szereplők közötti 
verseny egy-egy közbeszerzési szerződés elnyerése érdekében valóban 
befolyásmentesen és valóban verseny útján valósuljon meg. 

 
Munkánkat mindenkor nagyban nehezítik azonban a jelzett normákat sértő 
cselekmények bonyolult összefüggései, a ható okok együttes jelentkezései.  
 
 

4.5.1. Az átláthatóság problémái 
 
Amint ezt az előző fejezetekben is hangsúlyoztuk, a szakirodalom szerzői 
egyetértenek azzal, hogy a közbeszerzések terén a nyilvánosság, az eljárások 
átláthatósága lehet a korrupció megelőzésének talán legfontosabb eszköze. Ebből 
következően az átláthatóság minden korlátozása a korrupció esélyét növelő 
hatótényezőnek minősíthető. S valóban, az elkövetők gyakran megkísérlik valamely 
módon elfedni a különböző korrupciós „mesterfogások” felhasználását. 
 

Szente (2007) szerint az átláthatóság egyaránt gátolható a túlszabályozás miatti 
jogbizonytalanság, a jogszabályok áttekinthetetlen volta, a hatósági jogkörök 
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áttekinthetetlenné váló szétaprózása, a döntéshozóknak túlzottan széles körben 
adott mérlegelési jog, s az ellenőrzés hiánya révén. 

 
Az átláthatóság hiánya a közbeszerzési folyamat bármely fázisában megjelenhet. A 
Transparency International Magyarország (2008) állásfoglalása a közbeszerzési 
törvényben előírt eljárási rend nehezen átlátható mivoltát is bírálja. Kiemeli 
ugyanis, hogy e jogszabály: 
 
− túlszabályozott, így kiskapukat rejt; 
− sok kivételt tartalmaz, ami a szabályozás gyakori megkerülését eredményezi; 
− visszaélésekre ad alkalmat az üzleti titok fogalmának homályos 

megfogalmazásával is; s 
− jogorvoslati rendszere nem működik hatékonyan. 
 
A beszerzési folyamatok homályban tartásának klasszikus módja a közbeszerzési 
eljárás elkerülése, vagy a nem az adott esetre előírt eljárási forma alkalmazása (így 
nyílt eljárás helyett zárt elindítása stb.). A gazdaságunk minden szakértője által jól 
ismert technika a közbeszerzési érték-határokat átlépő megbízások több kisebb 
részletben – s a nyilvánosság kikerülésével – kiadása. E szabálysértés 
„népszerűségét” az magyarázza, hogy feltárása, s bizonyítása olykor igen nehéz. 
Esetenként az is előfordul azonban, hogy egyszerűen „megkerülik” a közbeszerzési 
eljárást. 
 
Az üzleti (vagy honvédelmi stb.) titokra hivatkozás is az átláthatóság 
akadályozásának másik szokásos technikája. Bár igénybevétele a közbeszerzések 
esetén (mivel közpénzek felhasználásáról esik szó) gyakran indokolatlan, sőt, 
törvénysértő, a tapasztalatok szerint mégis hatékony fegyver; ha többnyire nem is 
sikerül a végleges titkosítás, az idő sokáig húzható vele. 
 
Amint ezt például az Állami Számvevőszék vizsgálatai kimutatják, a mesterfogások 
alkalmazásának lehetőségeit megteremtő további „ok” (olykor azonban inkább a 
korrupciós törekvés következménye) a célszerű monitoring és információs 
rendszerek alkalmazásának az elmulasztása. Az integrált információrendszerek 
alkalmazásának elmulasztásával kapcsolatos szokásos magyarázat ugyanis szakmai 
szempontból általában elfogadhatatlan, hiszen a hibás, vagy hiányos adminisztráció 
és ellenőrzés kockázatai többnyire nagyságrendekkel meghaladják a célszerű 
rendszer kiépítésének és működtetésének költségeit (Kovács Á. 2000, 2002, 2004, 
Báger-Kovács 2006, 2007). 
 
A közszolgáltatások romlásának nem ritka esete az, amikor a hivatalnok azért 
nehezíti az eljárást, hogy kikényszerítse a kenőpénzt a sima ügyintézésért. A 
túlbonyolított, nehézkes, a józan észnek ellentmondó eljárásrendeknél jogosan merül 
fel a korrupciós járadékvadászat gyanúja. 
 

Klitgaard (1991) ismertet ilyen példákat a Fülöp-szigetek adóhivatalában 
lefolytatott korrupció-ellenes kampányt feldolgozó esettanulmányában. Ott az 
adóügyi eljárást lehetett gyorsítani megfelelő összeg átadásával. Máskor az 
adótisztviselő azért szabott ki horribilis befizetési kötelezettséget, hogy 
kikényszerítse az adó mértékének csökkentését. Szintén Klitgaard mutatja be, 
hogy az ilyen praktikák ahhoz is elvezetnek, hogy a „kenőpénzes” állások 
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megszerzése is korrupció (nepotizmus, haverizmus, pártszimpátia stb.) tárgyává 
válik, s ilyenkor messze nem a legalkalmasabb jelölt kapja a pozíciót. 

 
 

4.5.2. Az elszámoltathatóság korlátjai 
 
A közbeszerzések esetén többnyire az átláthatósági problémák is erőteljesen 
korlátozzák a korrupciós cselekmények miatti felelősségre vonást. A tisztázatlan 
hatásköri és felelősségi viszonyok azonban gyakran – így a korlátozott 
kapacitásokkal rendelkező kisebb önkormányzatoknál, vagy, más okokból például a 
törvényes párt-finanszírozás buktatóinak áthidalásában közreműködő 
államigazgatási intézményeknél – ennél is inkább nehezítik az elszámoltathatóságot. 
S a tárgykörben a többnyire számos funkciót felvállaló vezetők különböző 
kötelezettségeinek az („érdek”-) ütközése is súlyosbítja a helyzetet (Offe, 2005). 
 
Ugyanakkor, amint ezt már az előző fejezetekben ugyancsak hangsúlyoztuk, a 
korrupt társadalmakban az elszámoltathatóság hiánya sem oka, hanem inkább 
következménye a visszaéléseknek. A korrupciós cselekmények résztvevői, az állami 
nagyberuházásokat engedélyező, irányító, megvalósító és ellenőrző intézmények 
egymással is, a bűnüldözéssel és az igazság-szolgáltatással is összefonódott 
intézményrendszer minden eszközzel rendelkezik ugyanis ahhoz, hogy 
átláthatatlanná tegye a folyamatokat, de arra is, hogy megakadályozza a törvények 
érvényesülését (elhárítsa a törvény-sértésekért járó szankciók kiszabásának 
veszélyeit).  
 
 

4.5.3. A korrupcióba „beletörődő” társadalom  
 
A XX. század második felében élt magyar generáció számára Hankiss Elemér (1983) 
műve adott segítséget ahhoz, hogy megértse: a társadalom egy sajátos hatótényező, 
az ún. „társadalmi csapda” helyzet miatt törődik bele a nyilvánvalóan minden 
tagjának súlyos károkat okozó korrupcióba. E korban a hiánygazdaság monopol-
pozíciói is igen széles kör számára (így a feketekávét mérő büfésnek is) juttattak 
valami lehetőséget a „közösségi” javak elfogult „elosztására”, a bürokratikus 
közigazgatás – vagy például egészségügy – is szükségessé tehette a „szocialista” 
összeköttetést stb. Így igen sokaknak kellett félniük a korrupció elleni küzdelemtől. 
Nem csekély esély volt ugyanis arra, hogy e küzdelem során csak a kisemberek 
vesztik el lehetőségeiket, s a sok kis pozíció féltése megakadályozta, hogy a 
társadalom a komoly társadalmi károkat okozó ügyek ellen forduljon. S a mai 
közbeszerzési gyakorlatban is sok hasonló mozgatórugó létezik. Az ajánlatkérő 
tarthat pozíciójának elvesztésétől, a potenciális ajánlattevő az „exkluzív” információk 
elmaradásától vagy az indokolatlan kizárásoktól stb. 
 
Az utóbbi évek kutatási eredményei azonban a korrupcióval erősen fertőzött – s a 
korrupt közbeszerzéseket szintén elfogadó – társadalom kialakulásának számos 
további okát is feltárták. Aligha vitatható például Rose-Ackerman (2006) 
megállapítása, hogy számos területen (s a közbeszerzések körében is) valóban a 
korrupció fontos magyarázó tényezői a túlzott méretű állami újraelosztás, a gyenge 
verseny vagy a parlamenti választási kampány tisztázatlan finanszírozása. De a 
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magyar gazdaságban az átalakuló társadalomnak a (TI, 2007) tanulmányban kiemelt 
érték-válsága is a korrupciós cselekményeket magyarázó hatású. 
 
 

4.5.4. A közbeszerzési típusok sajátos korrupciós veszélyei  
 
A közbeszerzésekhez kapcsolódó korrupció az eljárások bármely fajtája esetében 
megjelenhet , megjelenésének az esélye azonban különböző.  
 
a) A választható közbeszerzési eljárások sokaságából az ajánlattevők korlátozás 

nélküli versenyét lehetővé tevő – például a nyílt, és a hirdetménnyel induló – 
eljárások korlátozzák a leginkább a korrupció lehetőségét. Ezeknél valamennyi 
potenciális ajánlattevő értesülhet az ajánlatkérésről, és ha kíván, ajánlatot is 
tehet, így csökken az ajánlatkérő és -tevő összejátszásának a lehetősége. Ezért 
ezen eljárás típusoknak elsőbbségük van az eljárások közti választás során 
(Kárpátiné, 2007).  

 
Az ún. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választása versenyt korlátozó 
hatású. Ezért ezen eljárásnál a fenti eljárásokban jelentkezőnél nagyobb az 
ajánlatkérő és valamely ajánlattevő közti összejátszásának a veszélye. Ez 
azonban kivételes eljárás, csak akkor választható és folytatható le, ha annak 
szigorú törvényi feltételei fennállnak. Az eljárás választásának jogszerűségét 
előzetes jogi felülvizsgálat, kötelező döntőbizottsági kontroll is ellenőrzi. Miért 
van erre szükség? Azért, mert a hirdetmény nélküli eljárások korlátozzák a piaci 
versenyt, hiszen ekkor az ajánlatkérő sok esetben csak egy, ritkább esetben 
néhány potenciális „vállalkozót” kér fel ajánlata megtételére. Éppen ezért 
indokolt, hogy ne az eljárás végén derüljön ki, hogy a közbeszerzési ajánlatkérő 
szabálytalanul, a verseny indokolatlan korlátozásával választott szerződéskötési 
eljárást, de már semmit sem lehet tenni, mert a szerződés megkötésre került, 
hanem még a procedúra elején, amikor a Közbeszerzési Döntőbizottság 
elnökének „beavatkozási" lehetősége van.  

 
b) A közbeszerzési eljárásokban az eljárások nyíltsága, illetve hirdetmény nélküli 

jellege mellett a nyilvánosság is mérsékelheti, illetve minden titkosítás növeli a 
korrupció veszélyét (TI, 2008 stb.).  

 
A nyilvánosság iránti – a nyíltság hatásait felerősítő – igényt mindenekelőtt a 
hirdetmény-közzétételi szabályokkal lehet érvényre juttatni. Az eljárási 
hirdetményeket közzé kell tenni az EU Hivatalos Lapjában, vagy a 
Közbeszerzési Értesítőben. Annak a hirdetménynek a közzétételével, amely a 
közbeszerzési eljárás megindításáról szól, nyilvánossá válnak a pályázati 
feltételek, az alkalmassági kritériumok, az ajánlatkérő által választott bírálati 
szempont és az ajánlatok értékelésének módszere, azaz a piaci szereplők 
értesülnek arról, ki, milyen feltételekkel pályázhat és melyek a nyertes 
kiválasztásának szempontjai. Az eljárás lezárásakor közzé teendő 
hirdetményben pedig az adott közbeszerzésben benyújtott ajánlatok elbírálási 
adatait jelenteti meg az ajánlatkérő. Nyilvánosságra hozza többek között az 
alábbiakat: kik pályáztak, ki minősült alkalmasnak, melyik ajánlat milyen ajánlati 
elemet tartalmazott, arra milyen pontszámot kapott, és végül miért a nyertes lett 
„sikeres” az adott közbeszerzésben. A közzétételi szabályok másik fontos 
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területe a szerződési információk közzététele, ugyanis a közbeszerzés 
eredményeként létrejött szerződés tekintetében a nyilvánosságot tájékoztatni kell 
arról, ha a szerződést a felek módosították, valamint a szerződés teljesítéséről is 
közzé kell tenni fontos információkat. 

 
c)  A közbeszerzésekben néhány jogintézmény is segíti a verseny tisztaságát, azaz 

a befolyásmentes versenyfeltételek érvényesülését, az ezekben rögzítettek 
megsértése pedig jelentősen növeli a korrupció esélyeit.  

 
Az összeférhetetlenség szabályainak célja, hogy olyan személy vagy szervezet 
ne vehessen részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásban, aki 
érdekelt piaci szereplővel (érdekelt gazdálkodó szervezettel) „befolyásolásra 
alkalmas" kapcsolatban van. A Kbt. Által összeférhetetlennek minősített és tiltott 
„befolyásolásra alkalmas" helyzetek között említhető a munkaviszony vagy a 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, a tulajdonosi részesedés, továbbá az 
érdekelt szervezetben ellátott vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági 
tagság, illetve a hozzátartozói kapcsolat. Az összeférhetetlenségi körülmények 
valamelyikének megfelelő személy vagy szervezet csak akkor vehet részt az 
eljárás előkészítésében, lefolytatásában, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet 
ún. „távolmaradási nyilatkozatot" tesz, azaz előre nyilatkozik arról, hogy sem 
ajánlattevőként, sem alvállalkozóként az adott közbeszerzésben nem jelenik 
meg. Az összeférhetetlenségi rendelkezések megsértése súlyos jogsértésnek 
minősül, a benyújtott ajánlat érvénytelen lesz. 
 
További eszköz a kizárás jogintézménye. Az az ajánlattevő, aki a közbeszerzési 
eljárásban hamis adatot szolgáltat, súlyos jogsértést követ el. Ha ezt jogerős 
határozatban állapítják meg vele szemben, akkor három évig nem tehet 
ajánlatot. Emellett a konkrét közbeszerzési eljárásban elkövetett hamis 
adatszolgáltatás is kizáró okot jelent (Kárpátiné, 2007). 
 
A legutóbb vázolt szabályokat megszegő eljárásokban különösen nagy 
korrupciós veszélyekkel kell számolni. 

 
 
5. A korrupció „típusai” 
 
A korrupciós cselekmények általában összetett jelenségek, amelyek többféleképpen 
is tipizálhatók. A szakirodalom változatos csoportosításaiban megkülönböztetett 
figyelmet kapnak a tartalmi jegyek, kiemelten a politikai korrupció esetei, a patrónus-
kliens kapcsolatok, az atyafiság és nepotizmus változatos formái. Ugyanazon esetek 
megítélése is jócskán különböző lehet, mivel a korrupció a harmadik világ 
társadalmaiban nagyrészt ugyanazt a funkciót tölti be, mint a lobbik a fejlett nyugati 
világban. Sokan vélik úgy, hogy a társadalom – és a jog – országonként is eltérően 
ítéli meg, mit is tekint korrupciónak. Az USA-ban például a lobbi tevékenység a 
közéleti korrupció elfogadott, legális formája. Az is eldönthetetlen, hogy a korrupció 
mely típusai számítanak norma-szegésnek („bűnnek”), illetve, hogy ezek elkövetése 
milyen büntetést érdemelhet. Eltérőek az álláspontok a politikai pártok választási 
kampányainak magánpénzből való „megtámogatásáról", s olykor még a zsíros 
profitot ígérő közbeszerzési döntéseket meghozó közhivatalnok megvesztegetéséről 
is.  
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További csoportosítások formai jegyek alapján, például a korrupciós folyamatban 
résztvevők státusa, a korrupciós lépések kiváltó okai, a szűkebb értelemben vett 
korrumpáló tevékenység jellemzői szerint rendszereznek, de egyéb, sajátos 
szempontú kategorizálások, elemzések is ismeretesek. A friss közlemények körében 
mélyen tárgyalja a tárgykört Miller-Roberts-Spence (2007). 
 
 

5.1. Üzleti és politikai korrupció 
 
A szakirodalom klasszikus csoportosítása a korrupt cselekmény résztvevőinek 
pozíciója nyomán politikai, hivatali és piaci korrupciót különböztet meg. E tipizálás 
már a Hankiss (1983) műben is kifejtésre került. 
 
Amint ezt már a 2. fejezetben említettük, Hankiss E. aszerint különítette el a 
korrupció e három típusát, hogy a visszaélést melyik fél kezdeményezte. 
 
A friss szakirodalom viszont (amint ezt az előző fejezet elemzése tükrözi) némileg a 
klasszikus hazai felfogásmódtól eltérően értelmezi a politikai, illetve az üzleti 
korrupció fogalmát. A szerzők elfogadják ugyan, hogy a korrupciós cselekmény során 
egy köztisztséget viselő személy, megszegve a belé helyezett közbizalmat, a 
közérdeket sértő módon tudatosan olyan tevékenységet folytat, amelynek során 
valamilyen egyéni haszonszerzés érdekében használja ki tisztségét, s a rá vonatkozó 
szabályok vagy standardok megsértésével, egy arra jogosulatlan személy (csoport 
vagy szervezet) számára biztosít illegitim előnyt. A politikai, illetve üzleti korrupció 
elhatárolása szempontjából azonban nem azt ítélik lényegesnek, hogy a kötelesség 
szegést milyen pozícióban lévő fél kezdeményezi. Minden olyan cselekményt politikai 
korrupciónak minősítenek, amelyben a politikai szempontok lényeges szerepet 
kaptak, s sok közlemény csak e korrupció-típusra koncentrál. Az utóbbi években 
azonban jelentősen gazdagodott a politikai összefüggésekkel nem rendelkező, ún. 
üzleti korrupció szakirodalma is (például: OECD 2004). 
 
Az üzleti (más szóhasználattal olykor: piaci, gazdasági) korrupció csupán annyiban 
tér el a politikaitól, hogy az „ügynök" megbízója nem az állam, illetőleg valamely 
állami szerv, tevékenysége pedig nem közérdekű. Ám a tranzakció sajátos 
cserejellege, a megbízó érdekeivel szembeni, kötelességszegő eljárás, valamint az 
ügynök saját haszna ebben a körben is érvényesül (OECD, 2005). Gyakorlati 
különbség továbbá, hogy a piaci korrupcióra a politikainál is nehezebb fényt deríteni 
(mivel az érintett közbeszerzések többnyire a politikailag motivált ügyekénél kisebb 
volumenűek, s csak egyes társadalmi csoportokra gyakorolnak hatást, így kevésbé 
közbeszéd tárgyai). 
 
A nemzetközi szakirodalom mindkét említett korrupció-típusnak az elterjedtségét, 
súlyos kárait – és büntethetőségét (!) – igazoló gazdag példatárat közöl.  
 

Az ezredfordulón egyre több politikai korrupciós hír jött Németországból. Például: 
egy szemétégető mű tulajdonosa 340 ezer márka adományt helyezett el egy 
svájci bankban az SPD kölni szervezete részére. Az összeget különböző futárok 
vitték Kölnbe, ahol 38 párttag kis részletekben befizette a pártkasszába (ezzel 
megkerülve a nagy összegű adományok nyilvánosságra hozatalát előíró törvényt, 
s adókedvezményt lehetővé téve. Kiderült továbbá, hogy az adományozó egy új 
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szemétégető mű felépítésével kapcsolatos döntésnél kívánt előnyös pozícióba 
kerülni a szocdem vezetésnél (Gantner, 2002). 
 
Tipikus egy kanadai eset is. 1997-bem a kormány 250 millió dolláros reklám-
kampányt indított, 100 millió azonban „eltűnt”. Az ügy kapcsán az újságok 
címoldalára került (többek között) J. Pelletienek, a vasút vezetőjének, a 
miniszterelnök kabinetfőnökének a neve, aki bejelentést kapott a problémáról, de 
ahelyett, hogy utánajárt volna, a feljelentőt hurcolta meg. 
 
Az üzleti korrupcióval kapcsolatos legismertebb példa is amerikai. Az ENRON – 
K. Lay elnök és J. Skilling vezérletével – 1999-ben indította el a világhálós 
kereskedelmet elsőként lehetővé tevő EnronOnline-t. Ez azonban óriási pénzeket 
követelt, így a könyvelés egyre „kreatívabb” lett. 2001-ben elterjedt, hogy valami 
baj van, az elnök azonban megnyugtatta a befektetőket, majd részvény-
pakettjéből 18 milliárd dollár értékben eladott. Néhány hónap múlva a cég csődöt 
jelentett, s az ügy a bíróság elé került. Kiderült, hogy a könyvvizsgálatot végző A. 
Andersen már korábban felismerte a problémákat, de mivel az ENRON duplájára 
emelte a könyvvizsgálat díját, szemet hunyt, s iratokat semmisített meg. A 
bíróság 2006-ban Skillinget 24 év 4 hónapi börtönre és 45 millió dollár 
kártérítésre ítélte (Layt csak azért nem, mert időközben szívrohamban meghalt). 
Eljárás indult az A. Andersen ellen is. Az üggyel kapcsolatban ugyancsak csődbe 
ment WorldCom telekommunikációs cégnél a 63 éves B. Ebberst, a cég 
alapítóját és vezetőjét New York városa 2005 júliusában 25 év börtönre ítélte 
bűnszövetkezetben elkövetett hűtlen kezelés, hamis könyvelés és 11 milliárd 
dollár elsikkasztása miatt (Inzelt, 2007). 

 
A korrupció – vagy korrupciós gyanú – számos hasonló esete ismert az elmúlt 10 év 
magyar gyakorlatában is. Figyelemre méltó azonban, hogy ezek ritkán kerülnek 
feldolgozásra a vizsgált hazai havi periodikákban. Ezért a sajtó anyagából is idézünk. 
 

Az autópálya-építések nemcsak azért számítanak a korrupció ideális terepének, 
és vetül rájuk időről időre a gyanú, mert ezek a legnagyobb állami beruházások, 
de azért is, mert a felhasznált pénzek sorsa, a költségek elszámolása 
gyakorlatilag követhetetlen. Első ránézésre azt mondhatnánk: az útépítés 
rendkívül bonyolult, egyetlen beruházás sem olyan, mint a másik, a 
terepviszonyok, a hidak, a felüljárók, a felhajtók száma, azaz az eltérő "műszaki 
tartalom" miatt egy kívülállónak végképp lehetetlen két építkezés költségeit 
érdemben összevetni. De ez a feladat még a képzett szakembernek is komoly 
kihívás lehet. Ebből persze az is következne: nem kell csodálkozni, ha az állam 
szakértőit is megvezetik néha a kivitelezők. Ha tehát történnek is visszaélések, 
azokban a megbízó igenis lehet ártatlan. A beruházások "bonyolultságából" az is 
érthető, ha a fejlesztésekről – bár irdatlan közpénzt emésztenek fel – legfeljebb 
annyit tudhat a közvélemény, hogy egy-egy szakasz összességében mennyibe 
kerül. Az árajánlatok részletei ugyanis – a kivitelezők érdekében – üzleti titoknak 
minősülnek (Római, 2006). 
 
Nemcsak a versenytársak, hanem néhány városházi politikus is kétségbe vonta 
annak idején, 2003-ban a Combino villamosokra kiírt negyvenmilliárd forintos 
tender tisztaságát. A BKV felügyelő bizottságának egyik tagja vizsgálatot is 
kezdeményezett az ügyben, mert – mint korábban nyilatkozta – szerinte irányított 
döntés született, amikor a Siemenst hozták ki győztesnek. A német cég adta a 
legdrágább ajánlatot, és számos műszaki paraméterben sem volt jobb 
versenytársainál, az Alstomnál és és a Bombardier-nél. Igaz, a BKV az 
eredményhirdetés után elmagyarázta: az ajánlatokat szigorú pontrendszer 
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alapján rangsorolták, és ebben nemcsak a költség, hanem számos egyéb 
műszaki, garanciális szempont és referencia kapott nagy hangsúlyt. Ez utóbbi 
magyarázat azonban később súlyosan sérült, hiszen a szerződéskötés után nem 
sokkal kiderült, gyártási hibás a világ összes üzemelő Combino villamosa, 
repednek az alumínium kocsiszekrények. A megrendeléstől még ekkor sem állt el 
a főváros, visszalépés helyett inkább „átírták” a tender műszaki elvárásainak egy 
részét: szegecselt alumínium helyett öntött acél szerkezetű kocsiszekrényt kértek 
a Siemenstől (Német H. 2006). 

 
Úgy tűnik, a politikai korrupciónak nemzeti különbségei is vannak. Egyes 
közlemények az ENRON sztorit összehasonlították például a magyar Postabank 
történetével. Megállapítást nyert, hogy míg az ENRON-ügy (drákói szigorú) 
lezárásához 4 évre volt szükség, a Postabank ügyben – alapvetően a büntetőeljárás 
elhúzódása miatt – csak 9 évvel a bűncselekmény elkövetése után született (enyhe) 
ítélet (Inzelt, 2007). 
 
 

5.2. A nagy korrupció 
 
A szakirodalomban gyakran említett ún. nagy korrupció (grand corruption) a 
társadalmi hierarchiában komoly szintre emelkedett jelentős volumenű korrupció, 
melynek egy vagy több állami és társadalmi alap, intézmény is szerves részét képezi 
(Miller, Roberts, Spence, 2007). Ellentét-párja a kisemberek (például egyszerű 
állampolgárok, illetve rendőrök, orvosok) által elkövetett normaszegés. 
 
A nagy korrupció korszerű esete a rendszerbe épült korrupció, a szociális normák 
általános eróziója, mely széles körben beívódott a szervezetek, intézmények, 
valamint a társadalmi csoportok rendszerébe. A korrupció e típusát néhány 
társadalmi embercsoport morális sérülékenysége táplálja. Nem hirtelen változások 
közepette alakult ki, alapjai történelmi gyökerűek, hasonlóan, mint a drogoké, a 
prostitúcióé vagy a szerencsejátéké.  
 
A korrupciós típusok közül mind a rendszerbe épült, mind a nagy korrupció igen 
káros, mindkettő kibontakozási és hatásspektruma nagyon változatos, valamint 
kiterjedése széles. A rendszerbe épült, nagy korrupció mintegy megfertőzi a 
kormánytagokat, a törvényhozást, a rendvédelmi szerveket, az államháztartást, az 
üzleti életet, valamint a pénzügyi rendszert. Emellett a politikai életet és a 
törvényhozást is vastagon átitatja. Ráadásul a rendszerbe épült, nagy korrupció nem 
csupán szervezeti korrupciót feltételez, hanem a korrumpálás intézményesült 
formáját.  
 

A kolumbiai kokain kartellek (melyek már önmagukban az intézményesült 
korrupció megtestesítői) már olyan szinten dominálták és korrumpálták a 
kormányt, az állami szervezeteket (szervezeti korrupció), hogy jelentéktelenné 
vált a társadalmi normák betartató ereje, jelentéktelenné váltak a törvények mind 
a politikai és az igazságszolgáltatási rendszer, mind pedig a társadalom 
számára. Ráadásul a korrupció ezen intézmények legmagasabb szintjén létezett, 
működésüket is teljesen meghatározva (Miller, Roberts, Spence, 2007). A nagy 
korrupcióra további jó példa Türkmenisztán volt vezetője, aki az ország 
energiaexportból származó bevételét áttételesen ugyan, de a saját számláján 
tárolta, melyhez nyugat-európai bankok asszisztálnak (Kitzinger, 2006). 
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A rendszerbe épült, nagy korrupció fontos tulajdonsága, hogy a megfékezésére 
rendelkezésre álló anyagi bázist is alámossa. A korrupció elleni nyomozás és az 
elrettentés leghatékonyabb eszköze a szervezeti elszámoltatás mechanizmusa, a 
bejelentés alapú vizsgálatok, tájékoztatók, auditok és felügyelet elrendelése lehet. 
Ugyanakkor a rendszerbe épült, nagy korrupció esetében nem elegendő egy 
gondosan kidolgozott nyomozási, elrettentési szisztéma, mivel a rendszer 
működtetői; a rendőrség, bíróság vagy a politikusok maguk is korruptak. Az 
átlagpolgár, akitől e körülmények közt elvárható volna a korrupció ezen megjelenési 
formáival szembeni fellépés, a legtöbb esetben – olykor a társadalmi csapda-
szituáció, máskor a kényszer miatt – „toleráns” iránta. (Miller, Roberts, Spence, 
2007). 
 
 

5.3. Egyéni és intézményekhez köthető korrupció 
 
Az intézményi korrupciót a komolysága, a mérete, kiterjedtsége, valamint a 
bevontak száma különbözteti meg az egyéni korrupciótól. A skála egyik végén 
néhány független egyén vagy néhányuk kis csoportosulása áll, a másik oldalt pedig 
nagy számú és jól szervezett egyének képviselik olyan alapvető állami és társadalmi 
szervezetek magas szintjén és láncolatában, mint a kormány, a bíróság, illetve az 
üzleti szféra. Az intézményi korrupció néhány eleme azonban független a 
szervezetektől, de a fenti szférák erőterében zajlik (Miller, Roberts, Spence, 2007).  
 
Az egyéni korrupcióra jó példa egy vállalatnál dolgozó alkalmazott, valamint egy 
külsős, a vállalattal kapcsolatban lévő társa, akik pozíciójuknál fogva pénzügyi 
tranzakciók keretében károsítják meg a vállalatot, majd osztoznak a realizált 
hasznon. 
 

Lengyel László, politológus szerint az 1989-1995 közötti időszakban a korrupció 
Magyarországon még egyedi jellegű volt, bár kétségkívül meghökkentően nagy 
ügyekkel, botrányokkal terjedt. Ám akkoriban még világos, megfogható, 
behatárolható volt, hogy a visszaélés milyen területeket fertőz, kiket érint. 
Leginkább a jövedékek területén összpontosult. Emlékezetesen az olaj "olajozta" 
a gazdaságot, egészen 1995 áprilisáig, amikor a Bokros-csomaggal véget ért a 
háztartási tüzelőolaj külön árszabályozása. Úgynevezett áfa-utaztatások, 
számlacsalások sora és jó néhány privatizációs ügy, valamint a bank- és 
adóskonszolidáció borzolta a kedélyeket. De az ügyek még nem hálózati 
formában jelentek meg, a klientúra elmosódottnak, képlékenynek látszott. 
Lengyel László megfogalmazásában ez az időszak nem volt egyéb, mint a nagy 
akciók kora. 
 
Veszélyesebbé váltak a viszonyok 1995-1998 között, a patrónus-kliens 
kapcsolatok kialakulásával. A politológus úgy ítéli meg: ettől kezdve 
rendszerszerű a korrupció, pontosan érzékelhető, hogy miként működik. A 
"jutalmazás" immár nemcsak egyedi ügyletekre jellemző, hanem szinte mindenütt 
bekerült a számításba, hogy egy-egy köztisztviselőnek vagy politikusnak mit kell 
fizetni a tervezett üzlet sikere végett. A visszaélések zöme az időközben csődbe 
zuhant, felszámolás sorsára jutott hazai cégek megszerzésével, az úgynevezett 
másodlagos privatizációval függött össze. Megjelentek azonban a nagy 
közbeszerzési ügyek is: egyáltalán nem volt mindegy, mire és hogyan írnak ki 
pályázatokat. Mindez – szemlélteti Lengyel László – egy tapintható rákos 
daganat volt, de még áttétek nélkül. 
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Az új klientarista korrupciós hálózat 1998-2002 között jött létre azzal, hogy immár 
legalizálták a kettős költségvetést. Amikor a központi büdzsén kívül helyezik el a 
közpénzek jelentős részét, úgy, hogy azok ne legyenek ellenőrizhetőek a 
parlament és a számvevőszék által, amikor legálisan kikerülnek a 
költségvetésből az autópálya-építések, a nagy állami fejlesztések, akkor már a 
törvényhozás is cinkos. Ha úgy szentesít törvényt, hogy eleve lehetetlenné teszi 
a közpénzek ellenőrzését, akkor az nem elszivárogtatás, hanem nyílt csatorna, 
ahol úgy mehet ki pénz, hogy útját nem láthatja a parlament sem, hiába is állít föl 
vizsgálóbizottságot. Az Állami Számvevőszék sem tudja ellenőrizni, és bár 
gyanús az ügylet, nem lehet rajtakapni senkit (Lengyel, 2003). 

 

Az intézményi korrupciónak sajátos válfaja az intézményesült korrupció, mely olyan 
szervezetek sajátja, melyek a korrupciós folyamatokra, az ezzel elérhető előnyök 
kihasználására alakultak (ilyen pl. a Maffia, a Yakuza vagy a Triádok). A korrupció e 
szervezetek „core kompetenciája”. 
 

A fenti módozatok közt félúton létezik egy további korrupciós forma, mely szintén 
szervezethez vagy szervezetekhez kapcsolható, és átható, kölcsönös függőségen 
alapul. Az anyaszervezet az előbbi típussal ellentétben nem a korrupció céljából 
alakult, hanem az alkalmazásában álló egyének használják fel e célra.  
 

Jó példa lehet erre a hetvenes évek liberál-demokrata pártja Japánban, melynek 
tagjai (köztük az idősebbek is) részt vettek az ún. money politics-ben, melyben a 
közérdek egyértelműen háttérbe szorult az egyéni meggazdagodás és előnyszerzés 
mögött.  
 
 

5.4. A korrupciós háttér alapján történő tipizálás 
 
A korrupció egyes típusai a korrupciós cselekmények hátterének a vizsgálata alapján 
különböztethetők meg. Az alábbi táblázat a korrupció egyes jellemzői és társadalmi 
hatásaik közti összefüggéseket mutatja, amely a következő változókat használja: 
 

− a korrupciós tranzakció tétje (a kívánt előny) rutinszerűen, vagy különleges 
módon kerül elosztásra; 

− a korrupciós gyakorlat követőinek a száma sok, vagy kevés; 
− a korrupciót működtető mechanizmusok jellege, amely szerint a korrupció lehet 

integratív, a közös érdekeken alapulóan stabil, a résztvevők között tartós 
hálózatot hozva létre, illetőleg lehet dezintegratív, amely megosztottsághoz és 
konfliktusokhoz vezet a résztvevő felek, illetve a résztvevők és a kívül maradtak 
között, s amely jellegénél fogva instabil kapcsolatokkal jár (Szente, 2007). 

 

A korrupciós háttér alapján megkülönböztethető korrupció típusok 
 

TÉTEK FENNTARTÓK 
RUTIN KÜLÖNLEGES 

SOK 
PIACI KORRUPCIÓ 
Integratív 
nagyon stabil 

KRÍZIS KORRUPCIÓ 
dezintegratív 
nagyon labilis 

KEVÉS 
PATRÓNUS-KLIENS HÁLÓZATOK 
Integratív 
Stabil 

ATYAFISÁG, NEPOTIZMUS 
belsőleg integratív 
külsőleg dezintegratív 
valamelyest labilis 

Forrás: Johnston in Szente 2007 
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E változók összetett hatásai alapján négyféle korrupciós típust mutattak ki: 
 
− A piaci korrupcióra a benne résztvevők viszonylag magas száma jellemző, ahol 

a tranzakciók meghatározott mechanizmusokon, illetve hálózatokon keresztül, 
kiszámítható módon történnek. 

  
− A patrónus-kliens hálózatok által működtetett korrupciós modellben a 

csereüzletek rutinszerűen történnek ugyan, de csak kevés résztvevő között. A 
résztvevőket sokrétű, egymást átfedő és megerősítő kötelék (rendszeres 
korrupció, nepotizmus, politikai kapcsolat) tartja össze, ennél fogva a korrupció 
többnyire integratív szerepet játszik, és stabil viszonyokhoz vezet. 

 
− Az atyafiság és a nepotizmus modelljében egy vagy néhány személy gyakorol 

ellenőrzést általában különleges tétre irányuló cserék fölött az értékes tétek 
lehetősége és a kevés fenntartó teremti meg a hasznosítás (korrupció) 
lehetőségét. Ezért az ilyen típusú elosztás nem lehet tömegek, hanem csupán 
kisebb csoportok ügye. Tekintettel azonban arra, hogy a különleges tétek nem 
vezetnek gyakran ismétlődő ügyletekhez, ez a típus nem vezet stabil és 
állandósult viszonyokhoz, s az is jellemző, hogy mivel nem rutintétekről van szó, 
nem mindig egyértelmű a viszonzás módja. 

 
− Végül az ún. krízis korrupció során sok fenntartó „kereskedik” különleges 

tétekkel. Ez ritkán előforduló helyzet, s például egy politikai rendszer válsága 
esetén fordulhat elő, amikor a közjavak és közösségi döntések nagy része válik 
eladható áruvá, mint például Magyarországon a rendszerváltást követő években. 
Épp e különleges körülmények miatt valószínűtlen, hogy a kríziskorrupció tartós 
állapottá váljon. A társadalmi szinten értelmezett korrupció e formája ugyanis 
dezintegráló hatású, mert az eliten kívül eső rétegek – megfelelő erőforrások 
hiányában – kiesnek a társadalmi javak korrupciós elosztásából; ők zűrzavar 
formájában élik meg a folyamatát, s nem lesznek érdekeltek fenntartásában, 
amely a magánosítható javak elfogyásával amúgy sem lenne lehetséges. A 
krízis korrupciót ezért rendszerint a korrupció megszokott formáinak 
konszolidációja követi. 

 
Kétségtelen persze, hogy az ilyesfajta elméleti csoportosítások alapvetően spekulatív 
természetűek, mégis azzal az előnnyel járnak, hogy egy-egy országban, korszakban, 
vagy akár valamely társadalmi alrendszerben meglévő korrupció elhelyezéséhez, 
értelmezéséhez és összehasonlításához nyújtanak eszközöket, továbbá elméleti 
előfeltevéseik – legalábbis elvileg – empirikus úton bizonyíthatók vagy cáfolhatók 
(Szente, 2007). 
 
 

5.5. Fehér, szürke és fekete korrupció 
 
A korrupció társadalmi fogadtatását tekintve fekete, szürke és fehér korrupcióról 
beszélhetünk. E csoportosítás szintén igen régi, már Hankiss (1983) is idézi. Lásd 
továbbá: Heidenheimer (2004). A típusok jellemzői a következők: 
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− A szerzők fekete korrupciónak tartják azokat a korrupciós formákat, amelyeket 
egy társadalomban mind az elit, mind a széles nyilvánosság elítél, általában 
teljes közfelháborodás és esetleg büntetőeljárás is követ (Kovács 2005). 

 
− Szürke korrupcióról akkor beszélnek, ha a korrupt magatartásformák egyes 

eseteit a társadalom bizonyos részei (főleg az elit) elítélendőnek tartják, más 
csoportok azonban nem, vagy a többség legalábbis bizonytalan a megítélésében 
(Szente, 2007). A magán- és nyilvános ítéletekben egymásnak feszülő 
vélemények is elhangzanak (Kovács 2005).  

 
− Végül a fehér korrupció esetén az elit és a nyilvánosság döntő hányada tolerálja 

azt a tevékenységet, amelyet a jog korrupciónak minősít. Hazánkban például a 
hálapénz intézménye lehet erre jó példa. 

 
A Magyar Gallup Intézet 2004-es felméréséből az derült ki, hogy a felnőtt 
lakosság többsége súlyos gondnak tartja a korrupciót. A megkérdezettek a 
közszférában leginkább az egészségüggyel kapcsolatban feltételezték, hogy 
ügyeik intézéséhez külön juttatást kell adniuk. Minden második ember azt 
valószínűsítette, hogy megfelelő bánásmódhoz csak hálapénz ellenében juthat. A 
nagy többség szerint ilyen "borítékos befolyásolásban" leginkább a kórházi 
orvosoknak van részük. Gaál Péter, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi 
Menedzserképző Központjának oktatója saját kutatásai alapján azt mondta: az 
egészségügyi kiadások 1,5-4,5%-a, vagyis körülbelül 10-50 milliárd forint kerülhet 
hálapénzként a rendszerbe. Az orvosok a hierarchiában elfoglalt helyük alapján 
minimálisan a nettó bérük 60%-át, de beosztásuk szerint akár két és félszeresét 
is megkaphatják hálapénz formájában (Danó, 2006). 

 
 

5.6. Egyszeri és rendszeres korrupció 
 
A korrupció elterjedtsége, illetve működési mechanizmusai szerinti 
csoportosítás az a tipológia, amely – rendszerint egyes országok vagy régiók 
viszonylatában – elválasztja a rendszerszerű, vagy intézményesített, illetőleg az 
alkalmi vagy szervezetlen korrupciót. A két típus alapvető jellemzői a következők (de 
számos átmeneti forma is megkülönböztethető): 
 
− Rendszerszerű korrupcióról akkor beszélhetünk, ha a korrupció szervezett 

mechanizmusokon keresztül, rendszeresen ismétlődően, a (köz)javak 
jelentékeny részét érintően történik, s ez által jelentős elosztó szerepet játszik. 
Az ilyen korrupció szervezett hálózatokon keresztül bonyolódik, s 
intézményesített folyamatokban érvényesül. Erre a korrupciós formára jellemző, 
hogy olyan eljárások működnek, amelyek biztosítják az ügyletek biztonságos 
kivitelezését és a viszonylag stabil árakat; ezáltal lecsökken a lebukás és a 
szankciók érvényesítésének valószínűsége, vagyis azok kockázata alacsony.  

 
− Ezzel szemben az alkalmi korrupció szervezetlen és eseti, amikor nincsenek 

világos játékszabályok, vagy legalábbis azok nem stabilak, a tranzakciók 
résztvevői jobbára egymást nem ismerők, vagyis kapcsolatuk személytelen 
(Cartier-Bresson, 2004). 
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E kategorizáláshoz hasonlóak az olyan csoportosítások, amelyek a korrupció – adott 
entitáson belüli – elterjedtsége, szintje szerint osztályoznak. Itt szintén csak az 
értékeléstől függ, hogy hány és pontosan milyen kategóriákba sorolják a korrupciót. 
 
 

5.7. Egyéb tipizálások 
 
A fentiekben bemutatottak mellett a korrupciónak, a korrupciós folyamatoknak 
számos egyéb típusa, csoportosítása létezik. Néhány fontosabbat az alábbiakban 
bemutatunk. 
 
− A kedvezményezett ügyfél lehet magánszemély, jogi személy vagy tág 

értelemben vett lobby-csoport; ez utóbbiakon most nemcsak gazdasági 
csoportosulásokat értünk, hanem faji, vallási, kulturális, kisebbségi csoportokat 
is. Különleges, bár igen gyakori eset áll elő akkor, amikor a normaszegés hatalmi 
nyomásra áll elő; a kedvezményezett ilyenkor egy felsőbb hatalom. Sokszor ez 
utóbbi esetben is inkább hivatali hatalommal való visszaélésről kell beszélnünk 
(például ha az iskolaigazgató arra kényszeríti a tanárt, hogy egy diáknak a 
megérdemeltnél jobb jegyet adjon.) (Aszalós, 1999). 

 
− Kaminski-Kaminski (2001) kétféle korrupciót különböztetnek meg: az 

adminisztratív korrupciót, amin a köztisztviselők megvesztegetését értik és az 
állam megvételét (state capture), ami törvények, szabályozások megvásárlását 
jelenti. Különböző, meglehetősen szoros eredményeket hozó mérések alapján 
kijelentik: „Ahol mind az adminisztratív korrupció, mint az állam megvétele 
magas, ott valószínűsíthető, hogy a rendszer szándékosan alakítja úgy a 
játékszabályokat, hogy a politikai hatalom birtokosai minél magasabb járadékhoz 
jussanak. A korrupció ilyen körülmények között önmagát erősíti azzal, hogy a 
céllal ellentétes hatású, korrupciót generáló szabályokat alkot.” Ez egészen az 
igazságszolgáltatásig elérhet: „Triesman azt tárta fel, hogy ahol az 
igazságszolgáltatás nem független, és a bíróknak szélesebb a mérlegelési 
jogkörük, ott ez még ösztönözheti is a korrupciót, növelve annak terheit” (Nagy, 
2001). 

 
− A tipológia egyik fontos metszete a szorosan vett politikai korrupció a politikai 

hatalom klasszikus összetevőinek megfelelő hármas tagozódására mutat rá. A 
bírói, a végrehajtói és a törvényhozói tevékenységekhez fűződő korrupció a 
legősibb és (talán) a közjót leginkább sújtó korrupciós forrás.  

 
Már Hamurappi (i. e. 1800 körüli) törvénykönyvében is találunk előírást a 
megvesztegetett bírót illető szankcióra: elevenen kell megnyúzni! A végrehajtó 
hatalom képviselőinek, a közhivatalok hatalmasainak vélt vagy valós korrupciós 
ügyeivel kapcsolatban a minisztertől kezdve a portásig terjedő teljes skálán soha 
sem szűnt meg a gyanakvás. A törvényhozási visszaélésekre jó példa a 
választási „lélekvásárlás”: a kortesek a legkülönbözőbb ígérgetéssel, burkolt 
vagy nyílt fenyegetéssel „vásárolják meg” a szavazatokat a leendő törvényhozó, 
a képviselőjelölt számára. A történelemből jól ismertek például az athéni 
demokrácia cserépszavazásaival kapcsolatos visszaélések, de többek között 
Mikszáth K. regényeiből az osztrák-magyar monarchia választási csalásai is. 
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− A közjóra gyakorolt hatása szerint a korrupciós gyakorlat jogsértő, jogbiztosító 
és/vagy jogalkotó lehet. 

 
− Más szempontból tekintve az előny – a normával történő egybevetés alapján – 

normaszegő, normaérvényesítő, illetve normaalkotó lehet aszerint, hogy az 
előny a norma megszegése révén áll elő, vagy éppen annak biztosítását 
célozza, illetve egy idejétmúlt, diszfunkcionális vagy korrupcióval létrejött norma 
helyett igazságosabb norma létrejöttét segíti elő. Az első esetben a korrupció 
klasszikus esete forog fenn: a közjó sérül, a „magánjó” törvénysértő módon 
gyarapszik. A második esetben egyikről sincs szó, csupán a hatalom képviselője 
korrumpálódik az ajándékok, ígéretek, fenyegetések hatására, de a cél az, hogy 
a jogban biztosított magánérdek érvényesülni tudjon, s ez által a közjó is 
gazdagodik. (Például lefizetjük a köztisztviselőt, hogy utalja ki számunkra a 
jogilag egyébként biztosított segélyt. Ilyen esetben célszerűbb lenne „eljárási 
hálapénz”-ről beszélni, vagy hasonló kifejezést használni, bár a tisztviselő 
valóban korrupt.) A normaalkotó változat akkor fordul elő leggyakrabban, ha a 
jelenlegi normarendszer elavult, a fejlődés akadályát képezi, s nincs más mód 
egy új jogrendszer kikényszerítésére. A korrupciós eszközökkel létrehozott 
szokásrendszer azonban olyan helyzetet teremt, hogy a jogalkotók később 
elfogadják és kodifikálják ezt az illegitim, de már visszavonhatatlanul elterjedt 
helyzetet. A jutalom, melyhez a hatalom képviselője, a korrumpált személy 
hozzájut, ugyanolyan szerkezetű, mint az előny esetében (Kovács, 2005). 

 
− A jogellenesen szerzett előny szempontjából a korrupció lehet anyagi, erkölcsi 

vagy szellemi jellegű. Egy korrupció útján nyert koncessziós jog nyilván 
(közvetve) anyagi előnyt biztosít, és ide sorolnánk még a vezetői vagy a jól fizető 
beosztásokhoz való juttatást is, de például egy színházi szerep elnyerése, 
publikációs lehetőség, külföldi utazás, állami kitüntetés stb. inkább szellemi 
jellegűnek tekinthető. Éles határvonal a két változat között nincs, hiszen a kétféle 
előny gyakran együtt jár. Az előny nem feltétlenül pozitív; ha az ügyfél előnye 
csak annyi, hogy nem esik kára (például nem állítják bíróság elé), akkor negatív 
előnyről beszélünk (Aszalós, 1999) 

 
A szerzők az erkölcsi vagy szellemi korrupciót olykor virtuális hatalomnak is nevezik, 
szembeállítva a jogi eszközökkel is kikényszeríthető hatalomgyakorlással. Erkölcsi 
hatalommal rendelkezhet például egy püspök, a pedagógus, kisebb léptékben egy 
családfő, de akár egy nagy tekintélyű államférfi is, jogilag nem hozzátartozó 
területen. Szellemi hatalom birtokosai leggyakrabban tudósok, művészek, tanárok, 
tanítók, publicisták, médiumok vezetői és szakemberei, riporterek lehetnek. 
 
A korrupcióról szóló közlemények olykor emlegetik a korrupció „olajozó” szerepét is. 
Állítják, hogy e nélkül helyenként „besülne a motor” a társadalom életmenetében. 
Ennek az észrevételnek alátámasztására idézzük Lengyel Lászlót: „az ancien regime 
éppen a korrupció révén módosul úgy, hogy a harmadik rend ‘bevásárolja magát’ a 
hatalomba; a korrupció viszonylag önálló gazdasági szereplőket teremt. A korrupció 
a polgár által fizetett védelmi pénz a rendszer ‘olajozására”.  
 

Lengyel Lászlónál is találunk hivatkozást S. Hunningtonra, aki szerint Afrika több 
országában a korrupció „modernizáló eszköz”, mert „világos pénzpályát teremt a 
bizonytalan… viszonyok között”. Mások úgy vélik viszont, hogy a kelet-ázsiai 
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kistigrisek újabb ugrását éppen a túlságosan is elterjedt korrupt klientizmus 
bénította le. Az olajozás-elmélet tehát ugyancsak szűk korlátok között 
érvényesülhet (Aszalós, 1999). 

 
A korrupciós tranzakciók egyes jellegzetességei alapján ugyancsak többféleképpen 
csoportosíthatjuk az ilyen jelenségeket. Bár a korrupció legtöbb alakzatában 
bizonyos javak cserélnek gazdát, a csere – miként a gazdasági életben – igen 
változatos körülmények között valósulhat meg. Így vannak egyenlő feltételekkel 
megvalósuló és kikényszerített korrupciós ügyletek; a korrupciós csere „tárgyát” 
illetően lehet arányos vagy egyenlőtlen, e tárgy lehet kézzel fogható előny vagy 
eszmei érték, tartós vagy nem időtálló, és így tovább. Lehetséges, hogy az ilyesfajta 
cserék lehetősége mindenki előtt nyitott, de még gyakoribb, hogy a lehetséges 
résztvevők köre zárt stb. 
 
 

5.8. A közbeszerzési korrupció típusai 
 
A szakirodalom esetenként arra is rámutat, hogy a közbeszerzési eljárásokban – 
sajátosságaik és szigorú szabályaik nyomán – a korrupció mely típusai jelentek meg, 
illetve váltak gyakorivá.  
 
 

5.8.1. Legtöbbször politikai korrupció 
 
A szerzők az eljárásokkal kapcsolatosan mind az üzleti, mind a politikai korrupció 
számos példáját ismertetik. Olykor, némi kenőpénz ellenében az ajánlatkérő is 
rávehető a közbeszerzési eljárás elmulasztására, a potenciális ajánlattevők körének 
indokolatlan korlátozására. Egy-egy potenciális ajánlattevő gyakran tudja rávenni az 
ajánlatkérőt színlelt (a korrumpálót eleve nyertes pozícióba juttató) kiírásra, kivételes 
információk kiadására, az ajánlatok részrehajló értékelésére, a kiírástól eltérő ajánlat 
vagy teljesítés elfogadására. De az ajánlattevők is megállapodhatnak már az 
ajánlattétel előtt ajánlataik tartalmában, illetve a kedvezőtlenebb ajánlatot adónak 
juttatandó ellenértékben, vagy az indokolt jogorvoslati eljárás megindításának 
elmulasztásában stb. (OECD 2007). 
 
A politikai korrupció keretében akár a közbeszerzések lehetőségeit kihasználó 
korrupciós láncok, vagy több csomópontot tartalmazó hálózatok is kialakulhatnak. A 
pártok finanszírozása céljából meghonosodhatnak a hamis célt rögzítő, de a 
megbízási díj 10, 20, vagy akár 50%-át a nyertestől visszaigénylő ajánlatkérések. 
Egy-egy, a politikai körökkel „jó kapcsolatokat” kialakított ajánlatkérő 
következmények nélküli „hagyománnyá” teheti azt is, hogy a kiírást nyíltan valamely 
termék jellemzőire szűkítve korlátozza a potenciális ajánlattevők körét, rendszeresen 
részrehajlóan értékeli – az elnyert összeg egy hányadának visszaforgatásáért 
cserébe – az ajánlatokat, tudatja, hogy az ajánlat elfogadásához szükséges alacsony 
ajánlati árat egyéb úton kiegészíti, szankcionálja a jogorvoslati eljárás megindítását. 
A politikai összefonódások erősödésével a törvényhozás és a szabályozás is a 
korrupció hatáskörébe kerülhet stb. (például: Sajó, 2002). 
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5.8.2. Általában intézményekhez köthető és nagy  
 
Tekintettel az eljárások viszonylag jelentős alsó határértékeire a közbeszerzési 
korrupció többnyire jelentős összegű, s gyakran a rendszerbe beépült. A TI éves 
jelentései például évről-évre riasztó eseteket ismertetnek hol a korrupcióval párosult 
rossz minőségű építkezések következtében összeomló épületekről és tömeg-
szerencsétlenségekről, hol a nemzetközi segélyekből létrehozandó, de a források 
felhasználása ellenére soha el nem készült vízierőművekről, hol a bíróságok 
megvásárlásáról stb.  
 
Az eljárásokra vonatkozó előírások ismeretében az sem meglepő, hogy a 
közbeszerzési korrupció általában nem egyénekhez, hanem intézményekhez köthető 
(OECD, 2007). 
 
 

5.8.3. Nepotizmus, patrónus-kliens hálózatok 
 
Bár a közbeszerzések körében is gyakori az alkalmi piaci korrupció, a szükséges 
szakértelem és jelentős volumenű forrás miatt legtöbbször e cselekmények 
elkövetőinek a száma is csekély. Ugyanakkor viszonylag hamar válik rendszeressé.  
 
E mellett, amint már többször hangsúlyoztuk, a közbeszerzési korrupció hátterében 
az egyéb korrupciós ügyekben kialakulthoz viszonyítva igen gyakori a nepotizmus, a 
patrónus-kliens hálózatok szerepe (OECD, 2007).  
 
 

5.8.4. A korrupció többnyire fekete, s megszokottá válhat 
 
Tekintettel a közbeszerzési eljárások szigorú törvényi szabályozására, e körben a 
korrupció többnyire egyértelműen törvénytelen, s az elkövetők többnyire kis száma 
miatt a társadalom által elítélt is. Az állítás igazát a témára vonatkozó cikkek 
hangvétele egyértelműen alátámasztja.  
 
Mindazonáltal, amint korábban kifejtettük, a jelenség nehezen feltárható, hiszen a 
résztvevő feleknek elemi érdeke a norma-sértés titokban tartása. Ezért a 
társadalmak a jelentős károk ellenére (s többek között a kialakuló csapda-helyzet 
miatt) gyakran beletörődnek létébe Hankiss, 1983 stb.). 
 
 
6. A korrupció hatásai 
 
A korrupció – miként erre már Hankiss E. (1983) rámutatott – kétélű fegyver. Egyfelől 
az alulról építkező korrupció bomlaszthatja a rendszert, másfelől azonban (és ez a 
gyakoribb eset) a hatalmon lévők kezében az uralom és a haszonszerzés fontos 
eszközévé válhat. Társadalmi csapda, mert minden belépőnek egyéni hasznot ígér, 
de minél többen vesznek benne részt, annál inkább növekszik a társadalmi kár, 
olyannyira, hogy végül mindenki rosszul jár. S ha egyszer beindult, igen nehéz 
leállítani. 
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Klitgaard számos fejlődő országot vizsgálva az alábbiakban összegzi a hatásokat: 
 

A korrupció költségei 
 

Források elvesztése 
„Köz-rossz” keletkezése közjavak helyett 

Hatékonyság 

A politika eltorzítása 
Elosztás Rossz forrásallokáció a szegényektől a gazdagok, politikai, katonai 

hatalommal bírók, monopóliumok felé 
Elveszi a hivatalnokok és polgárok energiáit a társadalmilag improduktív 
korrupciós járadékhajszolók elleni küzdelemtől 

Ösztönzők 

Kockázatokat, hatástalan megelőző intézkedéseket indukál, a beruházásokat 
elijeszti a magas korrupciójú térségekből 
Táplálja az elidegenedést és cinizmust Politika 
Instabillá teszi a rendszereket 

Forrás: Klitgaard, 1991. 
 
Az alábbiakban e hatások döntően Rose-Ackerman (2007) Kézikönyvének kitűnő 
összefoglalója nyomán – s az ebben közölt friss empirikus kutatások kiemelkedő 
fontosságú eredményeit reflektorfénybe állítva – kerülnek kifejtésre.  
 
 

6.1. A korrupció nemzetgazdasági hatásairól 
 

6.1.1. Korrupció és növekedés 
 
Amikor mintegy 30 éve Hankiss Elemér a korrupció hazai gondjairól írt, az erős 
feketekávé érdekében a talán 3 forintos számla mellé adott plusz egy forintot 
választotta példának (Hankiss, 1983). Azóta azonban sok víz folyt le a Dunán, s 
tárgykörünkben is bővültek a lehetőségek. Napjainkban az elméleti elemzések és 
gyakorlati tapasztalatok egyaránt azt valószínűsítik, hogy a gazdálkodás kereteit 
megszabó – kiemelten a tulajdonhoz és a szerződésekhez fűződő – egyes 
„intézmények”, így a korrupció is a gazdasági haladás (növekedés, fejlődés) 
meghatározó „tényezői”.39  
 
Már a gazdasági fejlettség és a korrupció kapcsolatának első matematikai-statisztikai 
vizsgálata (Mauro 1995) is erős negatív korrelációt állapított meg – „keresztmetszeti” 
adatok alapján – a „fejlettség” (az egy főre jutó GDP), illetve a korrupció szintje 
közt.40 A módszer első hazai adaptációja azonos eredményt mutatott (Papanek 
2000). 41 A számítások egyrészt az egy főre jutó (vásárlóérték paritáson mért) GDP 
adatokat, másrészt a TI korrupciós érzet indexeit használták fel, s egyértelműen arra 
mutattak, hogy a gazdag országokban a korrupció viszonylag alacsony szintű, az 
igen szegényekben viszont többnyire az egekbe szökő. A két mutató közti korreláció 

                                      
39 Az általánosan elfogadott szóhasználat szerint a növekedés a nemzeti jövedelem (GDP) éves 
változásának az indexe, a fejlődés viszont a gazdasági haladás számos minőségi jellemzőjét (így 
fenntartható és az élet minőségét emelő voltát) is mérő komplex fogalom. 
40 Miként a 2.3. pontban már említettük, gyakran vonják kétségbe, hogy e visszaélések gazdasági 
súlya mérhető. A jelzett matematikai számítással kimutatott kapcsolat azonban sztochasztikus, 
ellenpélda tehát nyilván van, de az összefüggést ez nem cáfolhatja. 
41 A számításokat időnként egy-egy szerző – nemrég például (Sebestyén 2005) – megismételte és 
ugyancsak hasonló eredményeket kapott. 
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értéke igen magas, a legtöbb kalkulációnál 0,8 fölötti. A 2006 évi adatok közti 
összefüggést az alábbi ábra szemlélteti. 
 

A korrupció és a GDP szintje 
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        Forrás: GDP: IMD, 2007. CPI: TI, 2007 
 
A korrupció, illetve a GDP szintje közti, az ábrán is bemutatott kapcsolat (a 
korrelációs összefüggések közismert tulajdonsága miatt) persze önmagában nem 
bizonyítja sem azt a feltételezést, hogy a fejlett országokban a korrupció 
„szükségszerűen” kicsi, sem azt, hogy a fejlődő gazdaságokban a korrupció 
visszaszorítása esetén a gazdasági növekedés gyorsulása valószínűsíthető. S a 
hivatkozott első hazai számítások alá is támasztották e tételt. Arra mutattak, hogy – 
ellentétben a fejlettségi szint indexeivel – a növekedési ütem rövidtávú változásai és 
a korrupció színvonala közt nincs igazán erős összefüggés. Nem várható tehát, hogy 
a korrupció visszaszorítása nyomán azonnal és automatikusan gyorsuljon a 
gazdasági növekedés (illetve, hogy a korrupció a gazdasági növekedéssel 
párhuzamosan csökkenjen). 
 
Természetesen jogosan merül fel a kérdés, hogy kapcsolat milyen irányú: a magas 
korrupció szívja el a forrásokat a növekedés elől, vagy épp a gazdaság fejletlensége 
okozza a magas korrupciót (az utóbbi állítást képviseli például Husted, 1999). 
Mindesetre a korrupciót kutatások sora találta a gazdaságilag kevésbé fejlett 
országokban magasabbnak, így pl. a már többször idézett Kenny (2007) is. Érdekes 
összefüggésre világított rá Klitgaard (1991). Régebben a fejlettnek nevezett 
országokban is virágzott a korrupció, a nyolcvanas években egymást érték a 
botrányok, ezek jelentős változásokhoz is vezettek a holland, a nyugat-német, a brit, 
az izraeli, japán, vagy az USA kormányában. Egy massachusettsi felmérés 
ugyanebben az időben azt találta, hogy vizsgált középületek 76%-ánál legalább egy 
olyan strukturális hiba mutatkozik, ami nem fordulhatott volna elő az épületet 
felügyelők korrupt magatartása nélkül. A korrupció ezzel együtt inkább a fejlődőnek 
nevezett országokban elterjedt jelenség és erős meggyőződésünk, hogy – a lentebb 
bemutatott hatások miatt – ez a jelenség elsősorban okozója, nem pedig 
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következménye a lassú gazdasági növekedésnek. Ugyanerre jut Rose-Ackermann 
(2006) is Gupta et al. (2002) számításai alapján. Gupta 37 ország adataiban 10%-os 
konfidencia mellett talált szignifikáns korrelációt a fajlagos GDP és a korrupció szintje 
között. Számításai kiterjedtek az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatára is. Bizonyította, 
hogy a korrupció növeli az egyenlőtlenséget az oktatásban és a földhasználat 
eloszlásában, ezek a tényezők pedig hozzájárulnak a jövedelmi egyenlőtlenségek 
kialakulásához. Szintén Rose-Ackermann idézi viszont You és Khagram (2005) 
számításait, akik fordított összefüggést találtak az intézményi változók vizsgálatakor: 
a korrupció jövedelmi egyenlőtlenségekre való hatását találták erősebbnek, mint a 
fordított irányút, ráadásul demokráciákban inkább, mint más társadalmakban. Ezt 
azzal magyarázzák, hogy autokratikus rendszerekben a gazdagok és hatalmasok el 
tudják nyomni a szegényeket és gyengéket, demokráciában viszont korrupciót kell 
alkalmazniuk jólétük növelésére. Azt bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a korrupció és 
az egyenlőtlenség ördögi kört alkothat, amiből egy ország csak jelentős 
erőfeszítésekkel törhet ki. 
 

A fenti eltérő eredményeket általában az ún. kelet-ázsiai országok 
paradoxona, azaz az okozza, hogy mennyi kelet-ázsiai országot vonnak be a 
vizsgálatba.  Rock és Bonnett (2004) mutatták ki, hogy a többi országban a 
korrupció negatívan függ össze a növekedéssel, de a Távol-Kelet újonnan 
iparosodott országaiban megfordulni látszik a kapcsolat. A szerzők a kormányzati 
privilégiumok stabil árfolyamával magyarázzák ezt a paradoxont. Shang-Jin Wei 
(1999), a Harvard professzora azonban nagyon élesen vitatja, hogy a 
korrupciónak gazdaságélénkítő hatása volna Kelet-Ázsiában. Tagadja azt is, 
hogy ezek kulturális tradíciókon (az elöljáró szokásos megajándékozása) nyugvó, 
ázsiai szemmel nem is bűnös eljárásról lenne szó, amit csak a nyugati értékrend 
tekint elítélendőnek, amint ezt pedig Klitgaard (1991) is lehetségesnek tartja. Wei 
szerint semmi bizonyíték arra, hogy a korrupció okozta károk kisebbek volnának 
Ázsiában, mint máshol a világon. Wei arra hívja fel a figyelmet, hogy a kelet-
ázsiai térség mérete, a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége és olcsósága 
önmagában jelentős külföldi tőkebefektetést generált, ennek mértéke azonban 
kisebb, mint amit a régió méretei indokolnának. A térségen belül pedig 
kimutathatóan a kevésbé korrupt országokba több befektetés irányul, mint a 
fertőzöttekbe. Ő a korrupciót a társadalom sokféle betegsége szimptómájának 
tartja, ami ellen többfrontos harcot kell vívni, elsősorban a hazai intézmények 
megreformálásával. 

 
A bizonyítás jelzett nehézségei ellenére is feltételezhető azonban, hogy 
Magyarországon a korrupció mérséklődése esetén esélyeink érdemi javulására is 
számíthatunk. Némi optimizmussal a változások hatásainak az előrebecsléséhez is 
szerezhetünk alap-adatokat. A (Papanek, 2003/b) műben ezért – a legkisebb 
négyzetek módszerével – regressziós egyenletet is számítottunk. Eredményünk a 
következő volt: 
 

yi = -  5412 + 3082 xi 
(t) (-5,33) (16,33) 

ahol xi az i-edik ország korrupciós indexe és 
yi az adott ország GDP-jének becslése. 

 
A fenti egyenlet t-statisztikáinak az értékei (igen alacsony szignifikancia szintek 
mellett is) magasak. A becsült regresszió determinációs együtthatója 0,758 (vagyis a 
korrupciós index a GDP adatok szórásának több mint 75%-át megmagyarázza). Ez – 
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keresztmetszeti adatok esetében – igen jó illeszkedést jelez. S ebből, a megállapítás 
felhasználásakor kötelező óvatosságot is hangsúlyozva azt valószínűsíthetjük, hogy 
a vizsgált országok körében a korrupciós index minden egytizedes romlása/javulása 
a GDP háromtized százalékos mérséklődésével/növekedésével járhat, azaz komoly 
lehetőségeket teremthet a növekedés gyorsítására. 
 

Egy regressziós egyenlet önmagában nem bizonyítja az oksági összefüggést két 
tényező között. Rose-Ackermann (2006) szerint lehet, hogy mögötte egy 
harmadik tényező – pl. a kulturális meghatározottság – húzódik meg közös 
okként. Kézikönyve 25-27. oldalán azonban a szerző több számítást is idéz, 
amelyek (bár mindegyikük tartalmaz megkérdőjelezhető elemet, pl. mindjárt a 
korrupció mérési módszerét) arra jutnak, hogy a magas korrupció csökkenti az 
egy főre jutó GDP növekedési ütemét. A továbbiakban még számos korrelációs 
és regressziós vizsgálat eredményét mutatjuk be a korrupció káros hatásainak 
alátámasztására. Ennek során nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
összefüggéseknél ott is működhet a közös ok: a magas korrupció alacsony 
gazdasági fejlettséggel jár együtt és a feltárt következmények ez utóbbinak, nem 
pedig a korrupciónak a közvetlen folyományai. Ettől persze még a korrupció nem 
menthető fel az okozók közül. 

 
Deduktív következtetésünk empirikus információkkal is imponálóan megtámasztható. 
A szakirodalomból is, a sajtóközleményekből is gazdag információbázis gyűjthető 
ugyanis a korrupció tényleges gazdasági kárairól.  
 
A nemzetközi publikációk is hangsúlyozzák, hogy a korrupció közvetlen kárai 
hatalmasak. A (TI 2005) a korrupció számos példáját mutatta be a (nemzetközi 
támogatásokból finanszírozott) nagyberuházásoknál és megállapította, hogy 
korrupció esetén a beruházás költségei gyakran a szükségesnek a kétszeresét is 
elérik, sőt arra is van példa, hogy a pénz elfogy, de a létesítmény egyáltalán nem 
készül el. De az EU valamennyi szakértőjét megrázta az az információ is, hogy egy 
sajátos típusú áfa-csalás, a – korrupcióval összefonódott – „körhinta” az Uniónak is 
elképesztő méretű, évi mintegy 50 milliárd euró kárt okoz42 (Csécsi, 2007). S ehhez 
még hozzá kell számítanunk a közvetett károkat, a korrupciós fenyegetettség miatt 
visszafogott vállalkozási hajlandóságból fakadóan kihasználatlanul maradt üzleti 
lehetőségek (meg se alapított cégek, el se készített pályázatok stb.) nyomán 
elmaradt hasznot.  
 
A tárgykör hazai kutatása ritkább a kívánatosnál. A friss (GKM 2007, 215. oldal) kkv 
jelentés kiemeli ugyan, hogy a hazai kis- és középvállalkozók továbbra is a magas 
közterhek teljesítését és a túlzott adminisztratív kötelezettségeket tekintik a 
vállalkozások növekedését akadályozó legsúlyosabb tényezőnek, s a második 
helyen a piaci környezet elemeit szerepeltetik. A károk konkrétabb (köztük a 
korrupcióval összefüggő) okairól és a veszteségek nagyságáról azonban inkább csak 
sajtó-közleményekből értesülhetünk. Hazánkban például a Pricewaterhouse Coopers 
könyvvizsgáló cég bevezetőben már idézett felmérése szerint immár a cégeknek 

                                      
42 A visszaélések a számlák több országon keresztüli körbeküldésén, valamint ennek keretében 
egyes, nincstelenek által e célra alapított cégek olcsó vásárlásain, drága eladásain, s az ebből 
keletkező áfa-kötelezettség kifizetésének az elmulasztásán – majd e cégek gyors felszámolásán – 
alapulnak (Csécsi, 2007). A nincstelenek cég-alapításai esetén a korrupció nyilvánvaló, sokszor 
azonban a megelőző fázisokban és ennél is inkább a drága vásárlások miatti áfa-visszatérítésre jogot 
nyert cégeknél, valamint a folyamatok hiányos ellenőrzésénél is valószínűsíthető. 
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62%-a válik súlyos gazdasági bűncselekmények áldozatává, a korrupcióval is szinte 
minden cég találkozik, többek közt azért, mert minden harmadik megrendelésért 
kenőpénzt kérnek tőlük. Ezek mind a fejlett, mind a szomszédos országokénál 
rosszabb mutatók (Pricewaterhouse Coopers, 2008). A már szintén említett körhinta 
miatti áfa-kiesés hazai méretét legalább 250 milliárd forintra becsülik. Mindenkor 
számos bírálat érte, éri a közbeszerzéseket (lásd például: Kiss, 2007), így 
napjainkban a (regionális) fejlesztési források elosztását.  
 
A vázoltakhoz hasonló korábbi információk nyomán a korrupció hazai kárait már 
néhány éve 1000 milliárd forintos nagyságrendűnek becsültük. Azóta az infláció 
biztosan növelte ezt az összeget néhány százmilliárddal. Aligha vitatható tehát, hogy 
e károk érdemi csökkentése gyorsíthatná gazdaságunk növekedését. Ugyanakkor az 
is nyilvánvaló azonban, hogy az (üzleti) korrupció visszaszorítása nem csak a 
menedzserek vállalkozási hajlandóságára gyakorolna jelentős – dinamizáló – hatást, 
de legtöbb állampolgárunk életének a „minőségét” is erőteljesebben jobbítaná. Más 
szóval: nem csak a gazdasági növekedést, hanem a nemzetgazdaság fejlődését is 
kedvezőbben befolyásolná.  
 

„Az amerikai nagykövet ’kedden’ (2008 június 24-én) egyértelműen felhívta a 
kormányzat figyelmét a külföldi befektetők elégedetlenségére (is): ha nem 
találunk sürgősen megoldást a korrupció visszaszorítására … akkor jelentős 
beruházásoktól esünk el.” (Magyar Hírlap, 2008. június 25). 

 
 

6.1.2. Korrupció és a gazdasági források 
 
A következőkben az idézettnél szélesebb következményrendszert mutatunk be, de a 
fenti hatások mindegyikét valós okozatnak tartjuk és a maga helyén – további 
hivatkozásokkal gazdagítva – fel is tüntetjük. 
 
Tanzi és Dawoodi (1997) az alábbiakban összegezte a korrupció nemzetgazdasági 
hatásait: 
 
− növeli a közfinanszírozású beruházások nagyságát (mert az nyújt nagyobb 

lehetőséget a kenőpénzek mozgására), 
− áttereli a közkiadásokat a szükséges működtetési és felújítási céloktól az új 

létesítmények, berendezések beszerzése felé, 
− eltolja a közkiadások szerkezetét az egészségügyi és oktatási alapoktól, mert 

ezek kevés korrupcióra nyújtanak lehetőséget, 
− csökkenti a közfinanszírozású beruházások és infrastruktúra hatékonyságát, s 
− mérsékli a költségvetési bevételeket. 
 
Nem gazdasági szakemberek számára is könnyen megérthető, hogy a korrupció 
elsősorban a nemzetgazdaságban megvalósuló beruházások visszafogásával 
csökkenti a növekedést. Olykor a beruházásra fordítható összeget csökkenti, máskor 
a megvalósuló beruházások (mind pénzügyi, mind egyéb értelemben vett) 
megtérülését veszélyezteti. 
 

Lackó Mária (2006) – az állítás magyarázatát szolgáltatva – például a 
következőképpen csoportosítja a külföldi szakirodalom alapján a korrupció 
nemzetgazdasági hatásait: „ A korrupció: 
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− … csökkenti a beruházásokat és ennek következtében a növekedési rátát is 
(Mauro [1995]), csökkenti az oktatási és egészségügyi kiadásokat (Mauro 
[1998]), csökkenti a közjavak bővítését szolgáló beruházásokat (Tanzi-
Davoodi [1997]), és csökkenti a közszférára költött pénzek hatékony 

felhasználását,
4 
 

− eltorzítja az iparpolitikának a beruházásokra kifejtett hatását (Ades–Di Tella 
[1997]),  

− csökkenti a közberuházások és az infrastruktúra hatékonyságát (Tanzi-
Davoodi [1997]),  

− csökkenti az adóbevételeket, főként az adó- és vámellenőrzésre gyakorolt 
negatív hatáson keresztül, és ezáltal  

− csökkenti az államnak azt a lehetőségét, hogy a közkiadások szükséges 
szintjét fenntartsa (Tanzi-Davoodi [1997]), végül 

− csökkenti a külföldi közvetlen beruházások volumenét, mivel úgy hat, mint 
egy pótlólagos adóteher (Wei [1997]).” 

 
Nagy András (2001) viszont a következőkre hivatkozik: „Ami a növekedésre 
gyakorolt hatást illeti, azt találták, hogy a rossz bürokratikus hatékonyság 
általában, és a korrupció különösen erős negatív kapcsolatban van a beruházási 
rátával. Nagy biztonsággal lehet azt állítani, hogy az intézmények rossz 
hatékonysága és a korrupció miatt alacsonyabb a beruházások szintje, és ez az, 
ami miatt a rossz intézményi rendszer csökkenti a növekedés ütemét. Azzal, 
hogy a korrupció növeli az adóelkerülést, egyúttal csökkenti a közösségi 
bevételeket és kiadásokat, beleértve a közösségi beruházásokat. Ha az állami 
beszerzési szerződéseket korrupcióval befolyásolják, növekednek az építési 
költségek, gyengébb minőségűek a szolgáltatások, olcsóbb, rosszabb minőségű 
anyagokat használnak fel. Ebből következik, hogy a korrupció okozta veszteség 
sokkal magasabb, mint a vesztegetés összege. A rendszerváltó országok 
esetében ezt a veszteséget növeli, hogy csökken az ország jó hírneve, ami 
veszélyezteti a külföldi befektetők bizalmát.” 

 
A legszembetűnőbben megjelenő beruházási hatásokhoz hasonló növekedésrontó 
következmények tulajdonképpen arra vezethetők vissza, hogy a korrupció 
következményeként a nemzetgazdaság (nem csupán a közszféra!) kevesebb 
erőforráshoz jut hozzá, és azt sem a leghatékonyabban használja fel. Rose-
Ackermann (2006) megfogalmazásában: a korrupció csökkenti az ország 
tőkeállományát. Ennek legfőbb oka a politika hitelességének esése. A kezdő 
vállalkozások ilyen környezetben gyorsan tönkremennek, és a befektetők illúziókat 
vesztve nem vágnak újabb projektbe. Korrupt hírű kormányzatok nehéznek 
találhatják a megbízható, nem kikényszerítő politikákat és nem tudják meggyőzni a 
befektetőket saját elkötelezettségükről. Ennek eredményeként nem csupán a külföldi 
befektetők fogják elkerülni az országot, de a hazaiak is inkább máshol invesztálják a 
kimentett tőkét. 
 

Az egyes országok külfölditőke-vonzási képességét vizsgálva Wei (1997) 
bizonyítottnak találta, hogy a korrupció negatívan függ össze a közvetlen külföldi 
beruházásokkal. Mivel a korrupció természetszerűleg titkos és önkényes, a 
megvesztegető és a megvesztegetett közötti hallgatólagos szerződést nem lehet 
kikényszeríteni, ez a bizonytalanság sok lehetséges befektetőt visszariaszt. 
Hines (1995) kimutatta, hogy az amerikai befektetők 1977 után határozottan 
preferálták a kevésbé korrupt országokat. Wei (2000/b) viszont nem talált 
szignifikáns különbséget az amerikai és a japán befektetők viselkedésében, az 
utóbbiakról pedig kimutatta, inkább hajlanak korrupt országokba befektetni. 
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Rose-Ackermann saját számításai azt mutatták, hogy a kép differenciált: a 
korrupt országokba való befektetésnél előnyben van Belgium, Franciaország, 
Olaszország, Hollandia és Dél-Afrika, hátrányban pedig Ausztrália, Svédország 
és Malajzia. Kevésbé szignifikánsan, de e csoport része lett az USA is. A két 
csoport közti különbséget az ottani exportőrök megvesztegetésre való hajlama 
különböztette meg. Wei (1999) és Kenny (2007) arra is felhívja a figyelmet, hogy 
azok az országok, amelyek a világban korrupciótól erősen sújtottnak tartanak, 
kimaradhatnak a nemzetközi fejlesztési programokból, ezzel nem csupán pénzt, 
de tudást is veszítnek. Ezek tényleges veszteségek: az országba beáramló külső 
források összegét csökkentik. Az elmaradt fejlesztési programok, a máshova vitt 
magánberuházások egyértelmű, közvetlen veszteségek a korrupcióval 
gyanúsított ország számára. Kevésbé meghatározható annak a vesztségnek a 
mértéke, amit az elmaradó programokkal be nem érkező menedzsmenttudás, 
üzlet- és projektvezetési know-how távolmaradása okoz.  
 
Ismét hivatkozunk Rose-Ackermann (2006) Kézikönyvére is. Ez a 28-31. oldalon 
sok számítást ismertet, amelyek a korrupció beruházásokra, illetve külföldi 
befektetésekre gyakorolt negatív hatását igazolták. Idézi Wei (2000c), illetve Wei 
és Wu (2001) érdekes megállapítását: azok az országok, ahol magas a 
korrupció, nagyobb arányban finanszírozzák könnyebben visszavonható 
bankhitelből a beruházásokat, mint tartós forrásból. Sajátos tünete a korrupt 
gazdasági környezetnek, ha a külföldi befektetők csak közös vállalatokat hoznak 
létre, mivel a belföldi partnerek sikeresen boldogulnak a helyi praktikákkal. 

 
Az említett hatások közvetlenek. A gazdálkodástudomány azonban ismeri a „virtuális 
költség”, vagy „elszalasztott nyerség” (opportunity cost) fogalmát is. Ez azt a 
vesztéséget jelenti, amit azáltal szenvedek el, hogy valamilyen befektetési 
lehetőséget nem használok ki. Ha korlátozott tőkémmel olyan befektetést választok, 
aminek hozama magasabb, mint a ki nem használté, akkor a döntésem jó volt, a 
befektetésem nyereséget hoz. Ha az elmulasztott befektetés hozama lett volna 
nagyobb, akkor veszteséget szenvedek. 
 
A korrupciónak a forrásokat érintő egyik legsúlyosabb – és roppant nehezen 
azonosítható, mérhető – következménye éppen az, hogy a beruházások ágazatok 
közötti eloszlását torzítja, ezáltal elszalasztott nyereséget okoz, amelynek mértéke 
nagyobb, mint a megszerzetté. Az így elveszített hasznokat, azaz veszteségeket a 
korrupció virtuális költségeinek nevezhetjük. Mindez jelentkezhet pénzbeli 
veszteségként, de társadalmi problémák megoldásának, életminőség javulásának 
elmaradásaként is. Emiatt maradnak olyan sokszor rejtve ezek a virtuális költségek. 
Keletkezésük oka az, hogy a korrupt állami tisztviselők előnyben részesítik azokat a 
kiadásokat, ahol kenőpénzekre számíthatnak, méghozzá minél nagyobbakra (Rose-
Ackermann, 2006). Ez gyakori az olyan megbízásoknál, mint a hidak és kórházak 
építése, egészségügyi felszerelések beszerzése stb. (Mauro, 1997).  
 

Kenny (2007) szerint a korrupció erősen hozzájárul a közösségi források rossz 
allokációjához. Az indonéz útkarbantartási kiadások 1990-ben még az utakra 
szánt költségvetés 47%-át tették ki, majd az évtized végére ez az arány 15%-ra 
esett, pedig ennek 17-szeresére lett volna szükség ahhoz, hogy a meglevő 
útállományt jó állapotban tartsák. A karbantartási kiadások más, nagyobb 
járadékvadászatra lehetőséget nyújtó programok miatt szorultak vissza. Mindez 
nemcsak egyes projektek, de akár az egész infrastrukturális hálózat gyenge 
megtérülését, rossz teljesítményét okozhatja. Sajátos eset, amikor a korrupció az 
oka a fejlesztés elhalasztásának. Így szerzőnk példát ismertet arra, hogy 
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Jakartában a kilencvenes évek közepén a vízárus lobbi akadályozta meg a városi 
kutak számának szaporítását, a vízvezeték hálózat bővítését, mivel a 
monopolizált kutakból nyert víz utcai árusításán jelentős extraprofitot lehetett 
elérni. 
 
A rossz forrásallokáció gyanúja a magyarországi fejlesztési programok kapcsán 
is felmerül. Nem vitatva a jelenleg épülő autópályák szükségességét, erősen 
elgondolkodtató, hogy az alsóbb rendű közutak korszerűsítése – sőt sokszor 
egyszerű karbantartása – mennyire elmarad az M jelzésű utaké mögött. Ez 
utóbbiakról pedig számosan bizonyították már, hogy fajlagos építési költségük 
igencsak magas a környező országokban szokásoshoz képest. Valószínűleg az 
sem véletlen, hogy Magyarországon hosszú évek óta mindenféle 
környezetvédelmi program dacára fennáll az ún. közmű-olló, vagyis a 
vízvezetékek hossza, a bekötött háztartások száma jóval magasabb, mint a 
csatornahálózat megfelelő számai. Hazánkban ugyan magán vízárusítás nincs, 
de a derítők szippantását, a csatornázást ellen-érdekelt magánvállalkozások 
végzik a csatornázatlan település részeken. 

 
A Lőke et al.(2006) cikk számos példát hoz fel arra, hogy a rossz forrásallokáció az 
uniós fejlesztési pályázatok során is megvalósul. Bár itt sem merült fel konkrét 
esetekben korrupció vádja, a közvéleményben a gyanú bizony körüllengi ezeket a 
programokat.  
 
Rose-Ackermann (2006) szerint a korrupt tisztviselők előnyben részesítik a tőke-
intenzív, műszakilag bonyolult és egyedi megoldásokat igénylő projekteket, mert 
ezeknél több lehetőség nyílik a kenőpénzekre. Ennek szélsőséges példái a „fehér 
elefánt” projektek. Azokat nevezi így a szerző, amelyek egyáltalán nem szolgálnak 
közösségi szükségleteket, vagy amelyek a korrupció lezajlása után rögtön be is 
fuccsolnak. 
 
Hasonló megfontolások alapján Tanzi és Davoodi (1998) még sarkosabban 
fogalmaznak: a megvalósuló közösségi beruházások korrupt környezetben 
egyenesen csökkenthetik a gazdasági növekedést. A gondolatment kiinduló 
pontja az a gyakorlat, hogy a kormányzati büdzsé összeállításakor a közgazdász 
szakma elvárja, hogy a folyó kiadásokat a rendszeres bevételekből fedezzék. Ezzel 
szemben – korlátok között – elfogadhatónak tartja, ha az ország hiteleket vesz fel 
beruházásokra. E mögött az a feltételezés áll, hogy a beruházás megvalósulása után 
hozzájárul a gazdasági növekedéshez. De ha a közfinanszírozású beruházások nem 
hatékonyak – akár azért, mert túl drágák, akár azért, mert a rossz forrásallokáció 
miatt nem valódi szükségleteket szolgálnak – akkor rontják a növekedés 
lehetőségeit. Sőt, a helyzet még rosszabb. Ha a folyó kiadásokat kormányzati 
bevételekkel kell fedezni, de bármennyit lehet költeni beruházásokra, akkor kevés 
pénz jut meglevő infrastruktúra karban tartására, javítására, felújítására, viszont 
korlátlanul lehet újakat építeni. Ergo a meglevő állományt célszerű hagyni 
tönkremenni, és új létesítmények építését kezdeményezni, ahol még komolyabb 
kenőpénzek is leeshetnek. Lehetőleg jó nagy fejlesztést érdemes végrehajtani, 
hiszen egy négysávos autópálya beruházási költségeinek 2%-a kétszerese a 
kétsávosénak. Azonban mindenki tudja, hogy a meglevő eszközállomány jó 
állapotban tartásával nagyobb jövedelmet lehet termelni, mint tönkretételével és új 
beruházással. A gondolatmentet regresszió számításokkal sikerült alátámasztaniuk. 
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6.2. A társadalom érték-tudatának rombolása 
 
A korrupció gazdasági hatásaival legalábbis vetekszik a társadalom működésében 
okozott károké. Mivel pontos mérési módszerek nem állnak rendelkezésre, ezt a 
kijelentést nehéz verifikálni, azonban egyszerűen belátható, hogy itt az erkölcs és a 
demokrácia alapvető értékeinek rombolásáról van szó.43 Azok, akik a korrupcióban 
részt vesznek, olyan előnyökhöz jutnak, amelyek kedvezőbb helyzetbe hozzák őket a 
jogkövetőknél. Különösen nyilvánvaló ez az ún. „állam megvétele” (state capture)” 
típusú korrupcióknál, amikor a megkent szabályhozó egy szűk csoport – néha 
egyetlen vállalat, vagy személy – érdekében alkot szabályokat, rendelkezéseket, 
előírásokat.44 Bár konkrét gyanú nem merült fel, erre kézenfekvő példa lehet a 
magyar adórendszer a sok lebonthatatlan kedvezményével és kivételével. A 
korrumpált nem csak kenőpénzt kaphat. Honoráriuma lehet egy jól fizető – akár 
választott – köztisztség is, amit addig tölthet be, amíg az őt odaküldők javára 
tevékenykedik (ez persze akkor baj, ha az odaküldők nem azonosak a választókkal). 
 
Offe (2005) a liberális demokrácia és a korrupció kapcsolatáról szólva felhívja a 
figyelmet arra, hogy a korrupció károsítja a nép (a felettes) jogát a törvények 
elfogulatlan végrehajtásához és a részrehajlásmentes állami közigazgatáshoz, 
megsérti az elszámoltathatóság elvét, tehát nagyjából a demokratikus társadalmak 
összes alapértékét. Posztkommunista kontextusban különös kárt okoz azzal, hogy 
csökkenti a nép demokratikus átalakulás és konszolidáció iránti támogatását. 
Kialakulhat egy olyan hozzáállás (ezt Offe végzetesnek nevezi), hogy a demokrácia 
nemhogy csökkentené, inkább megsokszorozza a korrupció lehetőségét. 
 
Persze a korrupció mindig elsősorban a szegényeket károsítja. Ennek megjelenési 
formáit Rose-Ackermann (1997) szedte csokorba: 
 
− A szegények alacsonyabb szintű társadalmi szolgáltatáshoz jutnak hozzá. 
− Az infrastrukturális beruházások elviszik a szegények támogatása elől a 

forrásokat. 
− A szegényeknek magasabb adókat kell fizetni, de kevesebb közszolgáltatást 

kapnak érte. 
− A szegények hátrányt szenvednek mezőgazdasági termékeik eladásakor. 
− Csökkennek lehetőségeik arra, hogy kisvállalkozóként meneküljenek ki 

szegénységükből. 
 
Mindez meglehetősen reménytelenné is teszi a korrupció elleni küzdelmet a „körön 
kívül” rekedtek szemében. „Korrupt törvényhozóktól és köztisztviselőktől ugyanis 
nem lehet azt várni, hogy szigorú korrupcióellenes törvényeket hozzanak, még 
kevésbé, hogy azokat végre is hajtsák/hajtassák. Azok az erőfeszítések, hogy a 
törvényhozók és főtisztviselők vagyonát és vagyongyarapodását átláthatóvá tegyék, 
jól mutatják, hogy ez a veszély nagyon is reális.” (Nagy András, 2001) 
 

                                      
43 A szakirodalom korábban inkább az erkölcs, majd inkább a demokrácia rombolásáról írt. Mivel a mai 
szerzők sokszor nem különítik el e két témát, e fejezetben együtt tárgyaljuk őket.  
44 Természetesen korrupció demokratikus országban is létezik. Ismert példák Olaszország és Dél-
Korea. 
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Talán szükségtelen is megemlíteni az elmúlt évek elvetélt kezdeményezéseit a 
közpénzügyi államtitkárságtól kezdve a Tiszta Kezek Hivatalán át a parlamenti 
képviselők elszámoltathatóságáig. Legfrissebb kudarcként a leendő Költségvetési 
Hivatal pár fős bizottsággá degradálását említhetjük. 
 

„Erős érdekek fűződnek ahhoz, hogy ne legyen átlátható a kormány 
tevékenysége, a költségvetési pénzek felhasználása, a privatizálás és a 
közbeszerzések feltételei, az adókedvezmények vagy a külföldi befektetőknek 
nyújtott előnyök stb. Emiatt, bár gyakoriak a botrányok, ritkán fordul elő, hogy 
komoly és alapos bűnügyi vizsgálat eredményre vezetne korrupciós, hűtlen 
kezelési, sőt maffiatípusú ügyekben. Ha a korrupciót gyakorlatilag nem büntetik, 
ha befolyásos politikusok elkerülhetik vagy elfojthatják a vizsgálatokat, az 
nemcsak a törvényesség uralma szempontjából romboló hatású, de a lakosság 
beletörődéséhez is vezethet, ami az újonnan alakuló demokráciákban a civil 
társadalom kialakulására még károsabb lehet, mint az, hogy a vétkesek 
büntetlenül maradnak.” (Nagy András, 2001) 

 
Ez a helyzet azonban visszatartja – mind a gazdasági, mind a közéleti – cselekvéstől 
azokat, akik tisztességes feltétekkel szeretnének játszani, megöli a vállalkozó 
szellemet, a kezdeményező készséget. Mint Offe (2005) felhívja rá a figyelmet: „Ha a 
széles körben elterjedt korrupciót az áldozatok többsége fatalizmussal … 
kommentálja, akkor már nem úgy tekintenek rá, mint egy rendellenességre, amit 
kordában kell tartani és végül meg lehet szüntetni. … Az emberek jól tudják, hogy 
gazdasági következményeit tekintve a korrupció rossz, de a legtöbb esetben nem 
gondolják, hogy megéri erkölcsileg tiltakozni vagy jogilag fellépni ellene.” 
 
Krasznyev-Ganyev (2005) bulgáriai vizsgálatai arra mutattak rá, hogy a lakosság 
egyáltalán nem az intézményi teljesítménnyel összefüggésben értékeli a korrupció 
szintjét. „Sokkal valószínűbb, hogy a köz szemében a korrupció jelensége 
összefonódik az elittel. Általános nézet, hogy a „a politikusok szélhámos csalók” és a 
politika mint köztevékenység kriminalizálódik.” Sajnos, ezek a vélekedések 
egyáltalán nem tűnnek furcsának a magyar olvasó számára sem. Ezt támasztják alá 
Csepeli és szerzőtársai (2005) hazai kutatásai is. „Az állam-szocialista rendszerek 
1989-90-es összeomlását követően a közvéleményt sokkolta az átmenet 
hirtelensége és mélysége. A sokkhatás okozta elbizonytalanodásban az emberek a 
morális eszmények biztonságosnak vélt menedékébe húzódtak, ahonnan azonban a 
gazdasági átmenet jelenségei még inkább viszolyogtatóknak tűntek. Az átmenetet az 
igazságosság, a tisztesség és a bizalom eszményeibe vetett hit perspektívájából 
nézve az emberek ott is korrupciót, tisztességtelenséget, igazságtalanságot, 
érdemtelen meggazdagodást láttak, ahol egyébként a piac normális működésén kívül 
nem történt egyéb”. Ez vezetett oda, hogy tizennyolc évvel a rendszerváltás után a 
magyar közvélemény még mindig fogékony az antikapitalista szlogenekre, 
megkérdőjelezi az üzleti sikert, a magánszférában szerzett vagyont törvénytelennek, 
a köztisztviselőket alapvetően korrumpálhatónak tekinti. 
 
A széles körben elterjedt – vagy legalábbis annak hitt – korrupció tehát igencsak 
rombolja a közbizalmat. Ugyanakkor a korrupció sajátos bizalmi viszony meglétét 
feltételezi a tranzakció szereplői között. Sőt, Offe (2005) szerint itt két dologról is szó 
van: „Első a hit, hogy a másik szereplő nem szolgáltatja ki őt egy harmadik félnek, aki 
képes és hajlandó szankcionálni a korrupt tettet. A másik a bizalom … hogy a 
megvesztegetett végrehajtja azt, amiért megvesztegették és vica versa, mivel 
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nyilvánvalóan ilyen esetekben nem lehet bírósághoz fordulni …” Az első típusú 
bizalom pótolható azzal is, ha nemcsak a korrupt döntést hozó hivatalnokot, hanem 
felettesét is megvesztegetik. Ilyenkor már a korrupció szüli a korrupciót, a függőség 
hosszú láncolata alakulhat ki. Klitgaard (1991) a korrupciós lánc kialakulásának 
másik típusára mutat rá: ha a korrupcióban résztvevő boldogul, a tőle tartózkodó 
pedig sikertelen, akkor a korrupt magatartás válik a követendő mintává és az lesz a 
vesztes, aki kimarad belőle. Erre Joseph Heller regényéből, A 22-es csapdájából 
idézi a párbeszédet: „De mi van, ha mindenki teszi? – Akkor bolond az, aki nem.” (A 
regény egyébként gazdag – nyilván eltúlzott – példáit kínálja az amerikai hadsereg 
második világháború során elkövetett visszaéléseinek, köztük kiemelten a lopásnak, 
korrupciónak, de még saját katonák ellen üzleti érdekből vívott csata is előfordul 
benne.) 
 
A politikai korrupciónak van egy sajátos veszélye, ami mostanában kezd 
Magyarországon is jelentőséget kapni. Klitgaard (1991) hívja fel rá a figyelmet, hogy 
a korrupció néha igen alkalmas arra, hogy elérjék a politikai szélsőségeket és 
megvásárolják az együttműködésüket, lojalitásukat. Ez a társadalomba való 
integrálásuknak tűnhet. Valójában az eszköz széles körben való alkalmazása növeli 
a hétköznapi emberek elidegenedését és a politikai instabilitást. 
 
Magyarországon feltűnően kevés ítélet született korrupciós ügyekben, néha egészen 
nevetséges indokkal húzták el a vizsgálatot az elévülésig. A Tranparency 
International (2008/b) ország-jelentésében leszögezi: „A rendszerváltás óta a közélet 
tisztasága elleni bűncselekmények büntetési tételei egyre szigorodtak, ugyanakkor a 
jogalkalmazás problematikus, hiszen a gazdasági korrupcióval kapcsolatos ügyek 
felderítése nem elég hatékony, és a vonatkozó bírói döntések nem tükrözik a törvény 
szigorúságát. Pedig – mint a későbbiekben kiderül – a korrupció elleni harc egyik 
(bár nem kizárólagos) eszköze a korrupt cselekedetek büntetése és ennek széles 
körű kommunikálása.” Szinte természetes, hogy a társadalom tagjai úgy gondolják, 
hogy a maguk terepén nekik is szabad a pálya, rájuk sem vonatkoznak a ki nem 
kényszeríthető szabályok. Különösen, mivel nem lehet tudni, hogy adott szabály 
milyen – köz- vagy magán – érdeket szolgál. Offe (2005) ezeket a következményeket 
erkölcsi externáliáknak nevezi. A kívülállók gyakorlott szemmel veszik észre, vagy 
legalábbis gyanítják az ilyen ügyleteket. Ez pedig erősíti a kísértést és gyengíti a 
hasonló viselkedéssel szembeni gátlásokat: a korrupció önmagát táplálja, mivel 
elterjed egyfajta „én is” felfogás mindkét oldalon.” 
 
Ezért azután nem is meglepő, hogy Rose-Ackermann (2006) gazdag hivatkozási 
anyaggal mutatja be Kézikönyvében, hogy a korrupció együtt jár a feketepiac 
virágzásával, az adócsalással és mindezek révén az állami bevételek csökkenésével. 
Tanzi és Dawoodi (2001) számításai szerint a korrupció egypontos emelkedése (a TI 
CPI indexét használták) a GDP-hez viszonyított bevételek 1,5, az adóbevételek 2,7 
százalékpontnyi csökkenésével jár együtt. A csökkenés jobban sújtja a közvetlen, 
mint az indirekt adókat, tehát korrupt országokban is célszerű a közvetett adónemek 
felé áthelyezni az adórendszer fő hangsúlyait. Ugyanezt erősítik meg Ghura (2002) 
39 ország adatain végzett számításai is. Hwang (2002) viszont az export-import adók 
növekedését állapította meg a korrupció emelkedésével, amit az ilyen országokban 
gyakori protekcionista gazdaságpolitika magyaráz. Arra nem készült számítás, hogy 
ezen adók mekkora része nem folyik be a korrupt vám- és adóhivatali tisztviselők 
miatt. Klitgaard (1999) az – egyébként igen puritán erkölcsű – szingapúri 
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vámhivatalban készült esettanulmány alapján a kereskedelmi vámbevételek felének 
eltűnését valószínűsítette. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a társadalmi 
adótudatosság romlása a költségvetési bevételek komoly megcsapolásával jár. 
 
A társadalmi értékrend egy különös torzulására hívja fel a figyelmet Rose-Ackermann 
(2006). Azokban a társadalmakban, ahol a korrupció a potyautas magatartás 
terjedését indukálja, az emberi erőforrást is inkább az újraelosztási trükkök, mint a 
termelékenység szempontjai mozgatják. Ennek tünete az, hogy a jogrendszer 
lyukainak megtalálása és kihasználása, a váratlan nyereség hajszolása eltéríti a 
diákokat a műszaki pályákról, hiszen a jog tanulása sokkal jobb kilátásokat ígér 
nekik. Tanzi és Dawoodi (2001) a jogi és mérnök hallgatók aránya és a korrupció 
között talált összefüggést.  
 
 

6.3. A közbeszerzési korrupció versenyt korlátozó hatása 
 
A szerzők szerint a korrupció virtuális költségei között a legnagyobb veszteséget a 
gazdasági verseny tönkretétele okozza, ezért ezt külön fejezetben tárgyaljuk. 
Kiindulásként, a túl messzire vezető hosszas gazdaságelméleti fejtegetés nélkül 
leszögezzük, hogy a piacgazdaság működése a versenyen alapul, ez a záloga 
annak, hogy a valóban szükséges áruk, szolgáltatások jelenjenek meg és reális áron 
találkozzanak azokkal, akinek szükségük van rájuk. Ez az ideális helyzet a 
valóságban tisztán persze soha nem valósul meg – egyébként akkor is hibák, 
kudarcok sorozatán át érvényesülne – ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy az 
eltérítés, a piac működésébe való beavatkozás ne a közérdeket szolgáló módon 
valósuljon meg. Ilyen szempontból kényes terület a monopóliumok kérdése. 
 
A közbeszerzések versenyre gyakorolt hatása két tényező eredménye: egyrészt 
általában nagy összegű üzletekről van szó, másrészt a projektek megvalósulási 
módja gyakran meghatározza a további működtetés, továbbfejlesztés során eséllyel 
indulók körét. Bevett trükk például olcsó ajánlattal megnyerni egy pályázatot, majd 
egyetlen hozzáértőként borsos karbantartási, működtetési, tanácsadási szerződést is 
nyerni mellé. 
 
Hámori és társai említett vállalati versengő és kooperatív magatartás vizsgálatukban 
felmérték a cégek véleményét az állami beszerzések versenyre gyakorolt hatásáról. 
 

Vélemények az állami megrendelések versenytorzító hatásáról a cég piaci 
helyzetének függvényében 

 

Mérsékleten, illetve gyorsan 
növekvő cégektől jövő válaszok 

Zsugorodó, illetve stagnáló 
cégektől jövő válaszok 

 
Az állami 
megrendelések száma százalékaránya száma százalékaránya 
tisztességesek 1 3 1 8 
a korrupció melegágyai 27 73 7 58 
nem különböznek a 
magánmegrendelésektől 

9 24 4 34 

Forrás: Hámori et al, 2007. 
 
A táblázat két csoportjának válaszai közötti eltérést a szerzők azzal magyarázták, 
hogy a rosszabb helyzetben levőknek „kevésbé van lehetőségük kivenni a részüket 
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az állami megrendelésekből, így nem halmoztak fel annyi negatív tapasztalatot, mint 
a jobb helyzetben lévő csoport.” (Hámori et al. 2007). 
 

Más helyen a szerzők konkrét példát is idéznek: „Szerintem nem helyes a 
versenyt korlátozni. Sok állami beruházást megnézhetünk, amely azért kerül 
többe, mert nincs verseny. Az autópálya-építés például. Ha nem zárt meghívásos 
tárgyalással történne ezeknek a tendereknek az eldöntése, akkor sokkal 
olcsóbban lehetne megépíteni az autópályákat. Volt egy tender, amin kikötötték, 
hogy csak az vehet részt benne, aki már épített 50 km autópályát. Leszűkítették 
a kört, és sokkal drágában építették meg az autópályát. Legalább 10 milliárd 
elúszott. Azzal az álindokkal, hogy Magyarországon maradjon a profit. De hát ki 
tudja, hogy ki a tulajdonos abban a cégben, és hova megy a profit? Később 
kiderült, hogy a profit elment a brókerügy csalásaiba.” (Műanyag-feldolgozó cég 
tulajdonosa.)  

 
A korrupciós versenykorlátozás sajátos esete az, amikor a potenciális szállítók előre 
„egyeztetik” a benyújtandó ajánlatokat. Klitgaard (1991) egészen durva – gazdasági 
ellehetetlenüléssel és öngyilkossággal végződő – esetet is ismertet a koreai 
vállalatok közti, az USA hadserege részére történő beszállításokra létrejött kartell 
működéséből. Ott mindez ráadásul a koreai állam támogatásával zajlott, 
exportösztönzés címén. Klitgaard az esettanulmány kapcsán összeállította a 
közbeszerzések esetén kartellező, vagy megvesztegetett ajánlattételre utaló jelek 
listáját: A lehetséges összejátszásra utaló jelek: 
 
− azonos árajánlatok, 
− azonos személy által készített ajánlatok (kézírás, gépírásminta), 
− azonos minták több szerződésben, 
− ugyanaz az alvállalkozó egyes részfeladatoknál, 
− azonos regionális, vagy ügynöki sajátosságok, 
− a győztesek rotálására utaló jelek. 
 
Végül azonnal utalunk rá, hogy olyan esetben, amikor a természetes monopóliumok 
léte szükségszerű (ilyen például a kis országok hálózatos infrastruktúrája, vagy a 
helyi közmű), ott szükség van a vállalatok közösség érdekében való korlátozására. 
Ez lehet árszabályozás – ahogy ezt Kenny (2007) ajánlja –, de működési, minőségi 
szabványok, normák előírása is. Olyan esetben pedig, ha a körülmények (pl. a 
műszaki fejlődés, vagy a külgazdasági helyzet változása) lehetővé teszik, a 
közhatalomnak kell megteremtenie a versenybe lépés lehetőségét a monopolistával 
szemben.45 A korrupció célja lehet épp az indokolt beavatkozás elmulasztása (vagy 
eltúlzása). 
 
 

6.4. A közbeszerzési árak emelkedése 
 
A közbeszerzési korrupció nyilvánvalóan növeli a projekt költségeit. Ez azt jelenti, 
hogy a döntéshozó nem a saját pénzét költi feleslegesen, hanem a közjó érdekében 
másoktól elszedett összeget dob ki felelőtlenül, vagy éppen magánhasznot vásárol 
rajtuk. Továbbá az így megdrágult projekt később a létesítmény működését, az általa 
igénybe vehető szolgáltatásokat is megdrágítja. 

                                      
45 A legtöbbször ajánlott fegyver a „támadható piac” megteremtése. 
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A költség-növekedés természetét Szente (2007) egy ausztrál vicc átdolgozásával 
szemlélteti. A sztori szerint valamely közbeszerzési ajánlat-kérésre három ajánlat 
érkezik. Az első pályázó 3 milliót, a második 6 milliót, a harmadik 9 milliót kér az 
elvégzendő munkáért. Az utóbbi (bizalmas) indoklása az, hogy az összegből 3 
millió az ajánlatkérőé, 3 millió az ajánlattevőé, s a maradék 3 millióból az első 
ajánlattevő alvállalkozóként elvégezheti a tennivalókat. S természetesen a 
pályázatot a harmadik nyeri. 

 
Az OECD (2007) a nagyobb nemzetközi tenderek esetén a megbízási díj 5-20%-ára 
becsüli a korrupciós díj összegét (amely „természetesen” beépül az árba). Mivel e 
díjat ma már nem lehet az igazi célt megnevezve lekönyvelni, a túlszámlázást hamis 
indokok alapján – például tanácsadói díjként, felesleges és el se végzett 
részfeladatok ráfordításaiként stb. – számolják el. 
 
Klitgaard (1991) ázsiai országok – Thaiföld, Indonézia, India – példái alapján 
készített becslése a korrupt közbeszerzések miatt a fejlődő országok kormányai által 
fizetett felárat 20-tól 100%-ig terjedő sávba teszi. A koreai esettanulmányban helyi 
kormánytisztviselőkre hivatkozik, akik, persze nem hivatalosan, 30%-ra becsülték azt 
a felárat, amit az USA hadserege fizetett a helyi beszerzésekért. A hadsereg 
számvevői viszont kétszer olyan magasaknak találták a Koreában beszerzett 
háztartási javak árát, mint ugyanezekét Japánban. A korrupció ellenes intézkedések 
meghozatala után átlagosan 10-15%-os költségcsökkenést tudtak elérni, nagyobb 
projekteknél 30%-ot is. A „ruritániai” (a nevet a nyilatkozók védelmében a szerző 
megváltoztatta) állami gabonaszállításokat a magánfuvarozók egyre drágábban 
szállították el. A vizsgálat feltárta, hogy korrupt szerződések révén az 
üzemanyagárak emelkedése felett még 25%-ot tettek rá a díjakra. 
 
A közbeszerzési árakat növeli az is, ha a fogyasztók azért korrumpálnak, hogy 
hozzáférjenek az épülő infrastruktúra hálózathoz. A Világbank kutatása szerint 
(Kenny, 2007) a kelet-európai és a közép-ázsiai kenőpénzek 11%-a megy ilyen 
célokra. Indiában egy legális fogyasztóra 2,64 dollár költség esik az illegálisan 
bekötött fogyasztók után. 
 
Klitgaard (1991) szerint a közbeszerzési korrupciót csökkentheti, ha a közintézmény 
szabványos javakat, szolgáltatásokat kínál. Ezek ára közismert, ezért a hozzájuk 
igénybevett beszállítások ára sem igen térhet el egymástól, kevesebb a csábítás a 
korrupt megvásárlásukra. Rose-Ackermann (2006) is az egyedi ügyeknél lát nagyobb 
lehetőséget a korrupciós árak kialakítására, mint a szabványosaknál. 
 
 

6.5. A megvalósítás minőségének romlása 
 
A korrupt közbeszerzés természetesen igyekszik csökkenteni a beépített 
ellenőrzéseket is. Így viszont a megvalósuló projekt jó minősége sem biztosítható 
(Rose-Ackermann, 2006). 
 
Kenny (2007) kutatásai szerint az infrastrukturális beruházásoknál a közbeszerzési 
korrupció egyik kellemetlen következménye az, hogy a kivitelezők egyszerűen 
ellopják az anyagok egy részét. Indonéziában egy helyi útépítésnél, amelyet a falu 
vezetése felügyelt, a fizikai audit úgy találta, hogy költségekben feltüntetett anyagok 
24%-a tűnt el. Gyakori az is, hogy az infrastruktúra nyújtotta kimenetnek egy részét 
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lopják el, Indiában például a vezetéken áramló vízmennyiség 35%-ára teszik az így 
keletkezett hiányt. 
 
Ezek a csalások ahhoz is hozzájárulnak, hogy a közbeszerzésben létrehozott 
létesítmény megtérülése lassabb lesz a ténylegesnél. Az indonéz útépítéseknél a 
világbank szakértői úgy találták, hogy minden 1$ értékű anyaglopás 3,41$-ral 
csökkenti a projekt megtérülését a csökkent útminőség és élettartam miatt (u.o.). 
 
A korrupció egyik drámai következményének lehettünk tanúi az 1999-es törökországi 
földrengéskor. Az építési előírásoknak meg nem felelő házak fele omlott össze, 11 
ezer ember halálát okozva (Kenny, 2007). Ugyancsak felmerült a korrupció gyanúja a 
2008 tavaszi kínai földrengéskor, amikor feltűnően sok középület – köztük iskolák 
sora – omlott össze, ismét sok áldozattal. 
 
Klitaard (1991) „Ruritánia” állami élelmiszer-elosztó rendszerében azt találta, hogy a 
korrupt tisztviselők lejelentették a tárolt gabona megromlását, majd a központi 
utasítás megérkezésekor a romlott árut nem semmisítették meg, hanem kiosztották a 
rászorulóknak, a megfelelő mennyiségű jó gabonát pedig eladták a feketepiacon. A 
gabona valóban férges lett, így a rászorulók felháborodása a miniszterig jutott el. 
 
Gupta és társai (2001/a) számításokkal támasztották alá, hogy a magas szintű 
korrupció rontja a közszolgáltatások és az állami egészségügyi ellátások színvonalát 
is. Ez utóbbit a gyermek- és csecsemőhalandósági adatokkal, a kis súlyú újszülöttek 
arányával is vizsgálták, mindezek a változók szoros kapcsolatot mutattak a korrupció 
szintjével. A gyermekhalandósági ráták a magas korrupciójú országokban 
egyharmaddal voltak magasabbak, mint az alacsony korrupciójukban, a 
csecsemőhalandóság és a kis súlyú újszülöttek aránya kétszer olyan magas volt. E 
számításoknál érdemes meggondolni, hogy a tünetek közvetlenül persze lehetnek 
csak az alacsony fejlettség következményei, de a korrupció közvetlenül is okozhatja 
az egészségügyi szolgáltatások romlását, amint azt a magyar hálapénz rendszer (az 
egyik legtisztább formájú korrupció) működése számos esetben bizonyította. 
 
A korrupció kikényszerítése – amiről korábban már volt szó – egyben azt is jelenti, 
hogy a romlik az adott közszolgáltatás. A tisztviselők mesterségesen kreálnak szűk 
keresztmetszeteket, hogy „gyorsító pénzt” kapjanak a normális ügymenetért. Ehhez 
elég lehet némi lustaság is (Rose-Ackermann, 2006). Ezek a szűk keresztmetszetek 
azonban a szolgáltatás hatékonyságát és minőség is rontják. ”Az ingatlan 
nyilvántartások rendszere rendkívül problematikus Magyarországon. A változások 
bejegyzése késedelmes, viszont az ügyek megsürgethetők, ilyen esetben a 
korrumpált fél számára felajánlott előny általában készpénz.” (TI 2008/b) A korrupt 
tisztviselők egy közbeszerzésnél előnyben részesíthetik azt az ajánlattevőt, aki 
rutinosabb a titkos pénzügyek lerendezésében, mint azt, aki jobb minőségben tudja 
teljesíteni a szállítást. Korrupt intézménynél még létszámleépítéskor is inkább azt 
tartják meg, aki hajlandó részt venni a rendszer működtetésében, mint a 
tehetségesebb, alkalmasabb munkatársat. Wei (1999) pedig Tanzira (1998) 
hivatkozva igen kategorikus megfogalmazást tesz: minél nehezebben megérthető az 
adórendszer, annál valószínűbb, hogy korrupció van benne jelen. E téren 
Magyarország nem áll túl jól. „Az adózási szabályok gyakori – stratégiai ígéretekkel 
összhangban nem álló – kiszámíthatatlan módosításai jogbizonytalanságot és a 
befektetések kiszámíthatatlanságát eredményezik. … Magyarországon több állami 



 105

kezdeményezés a fejlődés irányába mutat, azonban gazdasági és szabályozó 
szerepében az állam mindeddig nem teremtett az üzleti szférának megfelelő, azt 
teljesítményre és versenyre ösztönző klímát. A túlzott adminisztratív terhek, és 
bürokratikus szabályozás nehezítik az ügymenetet, az ügymenet önkényes 
egyszerűsítése korrupciós kockázatot rejt.” (TI 2008/b). 
 
 

6.6. Speciális következmények 
 
Már a versenyről szóló fejezetben is említettük, hogy a korrupció többféleképpen 
erodálja a piacgazdaság működését. Ennek egyik hosszú távon kiható vetülete a 
vállalati innovációk visszafogása. 
 
A közbeszerzési korrupció során a vállalat olyan jövedelemhez jut, amit normál piaci 
versenyben nem tudott volna megszerezni. Ez felpuhítja a gazdálkodás költségvetési 
korlátját, és lehetővé teszi, hogy elkerülje a verseny által kikényszerített 
következményeket. A gyenge versenyképességű cégek nem mennek tönkre, de nem 
is fejlődnek és elszívják a forrásokat a megújulásra készek elől. 
 
„A költségvetési korlát felpuhulása akadályokat gördít a destrukció elé ott, ahol ezt a 
piaci szelekció megvalósítaná. A Schumpeter által kiemelt jelenségekkel 
szimmetrikusan a puha költségvetési korlát jelensége konzerválja a régi terméket, a 
régi technológiát, a régi szervezési formát, a ragaszkodást a régi piachoz, ott is, ahol 
már mindezeket újakkal kellett volna felváltani. Az elimináció akadályozásával 
tartósan leköt olyan erőforrásokat, amelyeket a piaci szelekció új, hatékonyabb 
felhasználás céljaira szabadítana fel. … Ha a vállalat biztos abban, hogy 
veszteségeiért kompenzálják, és túlélését nem fenyegeti a fizetőképtelenség, 
kevésbé ár- és költségérzékeny, azaz kevésbé érzi fontosnak, hogy a relatív ár- és 
költségváltozásokra a technológia és a termékösszetétel megváltoztatásával 
reagáljon.” (Kornai, 1997.) 
 
A másik, nem kevésbé fájdalmas következmény a munkahelyek elsorvasztása. Ezt a 
viszonylag ritkán vizsgált szempontot Lackó Mária elemezte ki alaposan. 
Gondolatmenete abból indult ki, hogy a korrupciós díjat a vállalatot terhelő extra 
adónak fogta fel, ami a vállalat működési költségeit növeli. Így abban a döntésben, 
hogy melyik országban célszerű adott tevékenységet folytatni, az ismert adóráták 
mellett a szokásos korrupciós tarifák is a kalkuláció részét képezik. 
 
A jelenbeli adóbevételek segítségével létrejött hasznok egy része a lakosság 
számára nem a jelenben, hanem csak hosszú távon realizálódik. A gazdaság alanyai 
azonban észlelik, hogy egy korrupt intézményi rendszerben a hasznok a vártnál 
kisebbek, erodálódnak. Szembesülnek az adóbevételek nem hatékony 
felhasználásával, amikor például az egészségügyben, a jogi védelemben, a 
bűnözőkkel szembeni védelemben extrakiadásokra kényszerülnek. A korrupció 
mindkét típusa pótlólagos kiadásokat követel a gazdaság szereplőitől, amely 
extraadóként fogható fel, olyan adónak, amely azonban az állam számára nem jelent 
semmilyen új bevételt. A társadalom tagjai nem vakok: előbb vagy utóbb észlelik a 
korrupcióból következő extraadót, és erre megadják a saját válaszukat” (Lackó, 
2006). 
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A gondolatmenet nemzetközi összehasonlításra is módot nyújt. Összevethető az 
adó-ék – a vállalati bér-ráfordítás és az alkalmazottaknak kifizetett nettó bér 
különbsége – és a korrupció szintje. 
 

Adó-ék és korrupciós index, 2000 

 
Megjegyzés: a függőleges és vízszintes egyenesek az adott változó átlagos értékét jelzik a mintában. 
Forrás: Lackó, 2006. 
 
Az ábra azt mutatja, hogy a kétféle adóteher (a hagyományos adó-ék és a 
korrupcióból adódó teher) hogyan terheli a munkavállalókat és a munkáltatókat az 
egyes országokban. Láthatjuk, hogy a legmagasabb adóék Svédországban található, 
míg a korrupció elterjedtségét tekintve a svéd adat az OECD-országok átlagos 
értékénél jóval kisebb (vagyis a korrupciós index definíciója szerint jóval nagyobb). 
Mexikó esete éppen ellenkező irányú eltérést mutat: átlag alatti adóék mellett a 
korrupcióból származó teher magas. Az ország-mintánkban szereplő átalakuló 
országokat tekintve, Lengyelországban és Magyarországon az átlagosnál magasabb 
adóék és az átlagosnál magasabb korrupciós teher a jellemző, míg Csehországban 
az adóék egy kissé az átlag alatt található, miközben a korrupciós teher relatíve 
magas. A magyar és a lengyel esethez hasonló a helyzet néhány fejlett 
piacgazdaságban is, mint például Olaszországban, Belgiumban és Görögországban. 
…Ha a munkavállaló és a munkáltató nemcsak a szokásos adórátára, hanem a 
korrupcióra, mint pótlólagos adóra is figyel, a fenti hagyományos hatások 
módosulhatnak: a korrupt környezet fokozhatja a lehetséges munkavállalók munkától 
való tartózkodását, hozzájárulhat a munkakereslet csökkenéséhez is (a beruházások 
csökkenésén keresztül, amit a költségnövekedés vagy a korrupció miatti 
bizonytalanság okoz)” (Lackó, 2006). 
 
A munkavállalók mozgását, érdekérvényesítését súlyosan korlátozza az, amikor a 
szakszervezeti vezetőket korrumpálják. Wei (1999) mutat be ilyen esetet: a new yorki 
húsfeldolgozók szakszervezeti vezetői megfelelő kenőpénz fejében mindenféle 
tiltakozás nélkül tűrték, hogy a munka jelentős részét egy cég elvigye a közép-
nyugatra. 
 
További fájdalmas következményre hívja fel a figyelmet Rose-Ackermann (2006). 
Mivel a közoktatás viszonylag kevés lehetőséget nyújt a korrupcióra, ezért a fentebb 
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említett rossz kormányzati forrásallokáció áldozatává válhat az oktatási szektor. 
Mauro (1998) számításokkal igazolta ezt az összefüggést, Esty és Porter (2002) 
megerősítették Mauro viszonylag gyenge magyarázó erejű elemzését. Gupta és 
társai (2001/a,b) a rossz egészségügyi adatok mellett szintén kimutatták az oktatási 
hatékonyság romlását a korrupcióval összefüggésben. Ezzel szemben a katonai 
kiadások nőhetnek a kiváló korrupciós lehetőségek kihasználása miatt. 
 
Szintén Rose-Ackermann (2006) mutatja be kézikönyvében, hogy a korrupció magas 
szintje – számos elemzés szerint – együtt jár a gyenge, alacsony hatékonyságú 
környezetvédelmi szabályozással. Ezt kimutatták a lég- és vízszennyezésre (Welsch 
2004), a mezőgazdasági földterületek védelmére (Pellegrini-Vujic, 2003) és a 
nemzetközi környezetvédelmi együttműködések ben való részvételre (Damania és 
társai 2004) is. Ugyanerre a következtetésre jutott Esty és Porter (2002) illetve a 
biodiverzitás és a korrupció összefüggéseit vizsgáló Smith és társai (2003) is. 
 
További sajátossága lehet az erősen korrupt országoknak, hogy exportjukban 
alacsony a feldolgozott javak aránya (Meon és Sekkat, 2004). A szerzők szerint a 
sikeres országok gyorsabban el tudnak mozdulni a primer szektor termékeinek 
exportjától, a korrupció viszont lassítja ezt a folyamatot. A Transparency International 
paneladatainak használata azonban megkérdőjelezhető számításaikban. Lee és Ng 
(2004) azt mutatta ki, hogy a rossz CPI értékű országok cégeinek piaci értékét – 
mind a piaci érték/könyvszerinti érték, mind az ár/hozam mutató alapján – rosszabbul 
értékelik a nemzetközi befektetők. Ezt a magas kockázati felárakkal magyarázzák. A 
CPI index egy pontos csökkenése a a cégek részvényértékének 10% emelkedésével 
jár számításaik szerint.  
 
Kaufmann és Wei (1998) pedig azt mutatták ki, hogy a kenőpénz „gyorsító hatása” 
nem nagyon érvényesül a cégek életében. 58 ország 2400 cégének adatai alapján 
arra jutottak, hogy a kenőpénzt fizető cégvezetők inkább több időt töltenek el 
kormányzati tisztviselőkkel való tárgyalással.  
 
 
7. A korrupció elleni védekezés 
 
Jelen fejezetben arra teszünk kísérletet, hogy a korrupció elleni küzdelem terén nyíló 
lehetőségekről, a felhasználható korszerű módszerekről, eszközökről, az e célt 
szolgáló tennivalókról, s ezek hazai alkalmazásairól adjunk összefoglaló leírást. A 
témáról igen sok publikáció igen sokféle nézőpontú leírást ad, s igen sok ajánlást 
ismertet. A téma-gazdagság „kezelésének”, így a különböző állásfoglalások 
csoportosításának szokásos módja a jogi, gazdasági, etikai eszköztár 
megkülönböztetése, az egyénekre és az intézményekre ható eszköz-csoportosítás, 
vagy a nemzetközi és nemzeti javaslatok különválasztása stb. Jelen ismertetésünket 
azonban (a jelzett hagyományoktól, és az előző fejezetek tagolásától eltérően) a főbb 
információ-források szerint tagoltuk. Azt reméltük, így jobban kiemelhetők 
mondanivalónk súlypontjai.  
 
A kifejtést három témakörre osztottuk: 
 
− Elsőként néhány nagy nemzetközi korrupció-ellenes programot tekintünk át 

(hármat emelve ki közülük). Az ENSZ „konvenció” említésre kerülő ajánlásai 
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idehaza is ismertek (kidolgozásuk kutatással indult, s Magyarország részt vett a 
munkában). Az OECD (az ENSZ konvenció nyomán) a külföldi személyek 
megvesztegetését tiltó törvényre tett javaslatot, s gazdaságunkban a kívánt 
szabályozás már törvényerőre is emelkedett.46 De irányadóak számunkra az 
Unió korrupció ellenes intézkedései is. 

 
− A következőkben néhány, a közbeszerzési korrupció elleni küzdelem számára 

kidolgozott, fontosnak ítélt, de jogrendszerünkben nem kodifikált ajánlást 
tekintünk át. Azt kívánjuk éles megvilágításba helyezni, hogy míg az ajánlások 
egyes kidolgozói inkább „felülről”, mások inkább „alulról” indított akciókkal 
kívánnak küzdeni a korrupció ellen. Példaként előbb az OECD-nak széleskörű 
kutatások után összeállított javaslatait és a TI igen gyakorlatias ajánlásait, majd 
az USA-ban nem rég elfogadott, kifejezetten szigorú Sarbanes-Oxley törvény 
„adaptációját”, a Felelős Vállalatirányítási Ajánlások témánkra vonatkozó elemeit 
tekintjük át.  Ezek közül egyesekkel már csak épp, hogy ismerkedünk. 

 
− A fejezet végén a korrupció elleni küzdelemnek az elmúlt évek során kialakult 

hazai gyakorlatát elemezzük, s ezt az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó 
egy példával is kiegészítjük. 

 
Igen nehéz a felsorolt dokumentumokban stb. ajánlott eszköztár besorolása a fent 
említett hagyományos csoportosításokba. Az Országgyűlés az ENSZ „konvenciót” és 
az OECD elsőnek említett ajánlásait elfogadta. Jogszabályaink EU harmonizációját is 
elvégeztük. A Felelős Vállalatirányítási Ajánlások tőzsdei cégeink számára szintén 
kötelezőek. Az első három szervezet által ajánlott eszközök tehát okvetlenül, de sok 
tekintetben a harmadikban említettek is a jogi eszköztár elemeinek (is) tekinthetők. 
Számos közölt, például az ösztönzés kérdéskörét érintő javaslat azonban gazdasági 
jellegű is. Miként a korrupcióban érintettek körének tárgyalásánál sem, a javaslatok 
csoportosításánál sem könnyen tisztázható az, hogy mely állítások vonatkoznak 
személyekre, s melyek intézményekre stb.47 
 
Már a bevezetőben hangsúlyozzuk, hogy az elemzések nyomán megállapítható 
hazai tennivalókat illetően azzal az állásponttal értünk egyet, amely szerint a 
korrupció ellenes küzdelemben egy-egy akármilyen jó, de elkülönült intézkedés – 
tiltás, adminisztratív szabályozás, szankcionálás – nem adhat esélyt a sikerre. Ezen 
a téren csak a problémák rendszerben történő kezelése, a sokoldalú összefüggések 
széles körű figyelembe vételével megvalósított komplex erőfeszítések 
eredményezhetnek előrehaladást (lásd például: TI: Corruption Risks … 2007).  
 
A korrupció elleni küzdelem módszereinek megválasztásánál tekintettel kell lenni 
Klitgaard (1991) elemzésére is. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a korrupció 
esetében is működnek a piaci görbék: a korrupció okozta kár a korrupció mértékével 
nő, a korrupció elleni küzdelem pedig a korrupció csökkenésével válik egyre 
költségesebbé. Létezik itt is egy egyensúlyi pont, amit Klitgaard a korrupció optimális 
mértékének nevez (valójában azonban inkább a korrupció-ellenes küzdelem 
optimális foka). Ez a pont éppen olyan nehezen határozható meg, mint a áruk 

                                      
46 Lásd a 2000. évi XXXII. törvényt. 
47 Itt jelezzük, hogy az erkölcsi jellegű – például az oktatással kapcsolatos – javaslatokra csak igen 
vázlatosan térünk ki, mert tárgyalásuk túl messze vezetne témánktól. 
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keresleti és kínálati görbéjének metszéspontja, azonban az egészséges társadalom 
éppúgy megtalálja tapasztalati úton, mint ahogy a szabadon működő piacon is 
kialakul az egyensúlyi helyzet.  
 
A szakértők a fentiekkel összhangban egyetértenek ugyan abban, hogy korrupció 
mindig volt, és mindig lesz, s amióta közbeszerzés van, a közbeszerzési korrupcióval 
is számolnunk kell – de soha nem vonták kétségbe azt sem, hogy a mai magyar 
gazdaságban van mód a visszaszorítására. Számos intézkedés is született. Az 
elmúlt években a hazai korrupcióellenes tevékenység jórészt a korrupcióval 
szembeni kormányzati stratégiáról szóló 1023/2001. (III. 14.) Korm. határozatban 
megfogalmazott 27 feladatponton alapult. A lassan hét éve elfogadott 
kormányhatározat külön csoportosította a korrupció elleni általános jogi, büntetőjogi, 
valamint a jogon kívüli eszközöket. A valóban stratégiai jelentőségű 
kormányhatározat mindazonáltal csupán egy olyan rövid távú feladatterv volt (a 
feladatok többségét 2001. december 31.-ig kellett teljesíteni), amelyhez 
helyzetértékelésen alapuló és szakmai módszertani szempontból is megalapozott 
stratégiai dokumentum eredetileg nem kapcsolódott. Emellett a 
kormányhatározatban foglalt feladatok – különösen a büntetőjogi szabályozás 
vonatkozásában – mára jelentős részben teljesültek, a fennmaradó és eddig 
megoldatlan feladatok ugyanakkor mindenképpen újragondolást igényeltek. Ezért a 
közelmúltban a korrupciós jelenségeket átfogóan feltáró és értelmező, ezek alapján 
pedig a problémakezelés lehetséges irányait is meghatározó stratégiai javaslat – az 
ún. Korrupció Elleni Stratégia – készült (AKT-IRM, 2008). 
 
 

7.1. Korrupció-ellenes nemzetközi javaslatok 
 
Több nemzetek „feletti” intézmény is fogalmazott meg ajánlásokat a korrupció elleni 
küzdelem céljaira. Közülük hármat ismertetünk (s egyes továbbiakat nem, mivel az 
eszköztár jellegét az ismertetettek is kielégítően bemutatják). 
 
 

7.1.1. Az ENSZ konvenció javaslatai  
 
Az ENSZ legutóbb a 2005. december 14-én hatályba lépett Korrupció elleni 
Konvenciójában (UN, 2005) hívta fel a figyelmet a korrupció elleni harc fontosságára. 
A dokumentum hangsúlyozza, hogy a korrupció a társadalmi biztonságot és 
stabilitást fenyegető súlyos probléma, mely többnyire már nem lokális gondot jelent, 
hanem határokon átnyúló, nemzetközi jelenség, így megelőzése, megszüntetése 
minden állam felelőssége. Az egyezmény kiemeli továbbá, hogy a korrupció elleni 
hatékony küzdelemhez átfogó, multi-diszciplináris megközelítési módra van szükség, 
mely csak akkor lehet sikeres, ha a közszférán túli társadalmi körökkel (az NGO-kkal, 
a civil társadalommal) együttműködésben kerül kialakításra.  
 
A megelőzésnek a korrupció elleni küzdelemben tulajdonított jelentős szerepét 
mutatja, hogy a Konvenció egy egész fejezete e témával foglalkozik. A dokumentum 
alapján a korrupció megelőzéséhez szükséges fontosabb intézkedések a 
következők: 
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a) korrupció-ellenes politikák és gyakorlatok kidolgozása és bevezetése, 
b) korrupció-ellenes intézmények létrehozatala, melyek végrehajtják az említett 

korrupció-ellenes politikákat, valamint minél szélesebb körben terjesztik a 
korrupcióval és a megelőzésével kapcsolatos tudást, információkat, 

c) a közszolgálati dolgozók hatékony, átlátható és objektív kritériumrendszeren 
alapuló toborzásának, felvételének, előmenetelének biztosítása, továbbá az 
állam gazdasági fejlettségéhez mért, megfelelő díjazásuk megteremtése, 

d) etikai kódex kidolgozása a köztisztviselők részére, 
e) a közpénz-gazdálkodás átláthatóságon, versenyen, objektív kritériumokon 

alapuló döntés-hozatali rendszerének kidolgozása, 
f) a közigazgatási rendszer átláthatóságának, az információk nyilvánosságra 

hozatalának biztosítása, 
g) a korrupció ellenes törvények minél hatékonyabb érvényesítése a magán-

szférában; az elszámoltatás és az audit normáinak érvényesítése, az etikai 
kódexek kidolgozásának szorgalmazása e szférában is (annak biztosítása, hogy 
a magán-vállalatok megfelelő belső ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek ahhoz, 
hogy megelőzzék, felfedezzék a korrupt tevékenységeket),  

h) a társadalom szereplőinek bevonása a korrupció elleni harcba, 
i) a pénzmosás megelőzésére szolgáló intézkedések bevezetése. 
 
A Konvenció a közpénzek elköltésével, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban 
rögzíti, hogy a korrupció ellen küzdeni akaró államoknak olyan közbeszerzési 
rendszert kell kialakítaniuk, melyben a döntéshozatal átláthatóságon, versenyen és 
objektív kritériumok alapján történik. E rendszer feladatai a következők: 
 
− a közbeszerzési eljárásokkal, szerződésekkel kapcsolatos információk 

nyilvánosságának megteremtése (ide értve a tenderek megjelenéséről szóló 
információk olyan közreadását, hogy a potenciális ajánlattevőknek elegendő 
ideje legyen ajánlatuk elkészítésére, benyújtására),  

− a részvétel feltételeinek előzetes kidolgozása, 
− a döntéshozatal során objektív és előre meghatározott kritériumok alkalmazása, 
− a fellebbezések és a belső ellenőrzés hatékony rendszerének működtetése, 

törvényes segítséget biztosítva, ha az eljárások nem megfelelőek, 
− szükség esetén olyan intézkedések meghozatala, melyek a közbeszerzések 

során a személyes felelősség kérdéseit szabályozzák (mint például bizonyos 
közbeszerzési eljárások alkalmával az érdekeltségre vonatkozó nyilatkozat, vagy 
az átvilágítás /igazoló eljárás/). 

 
A dokumentum hangsúlyozza a közpénzek menedzselése során az átláthatóság és 
elszámoltathatóság növelését biztosító intézkedések fontosságát. Ezen 
intézkedéseknek érvényesülniük kell a nemzeti költségvetés elfogadására hivatott 
eljárásokban; a bevételek/kiadások időben történő jelentésénél; az elszámoltatási és 
auditálási standardok rendszerében48; valamint a hatékony kockázat kezelési és 
belső ellenőrzési rendszerben. 
 
 

                                      
48 Az ellenőrzés feladatai terén számos országban – így Kanadában (Gantner, 2004), de 
Magyarországon is (Kovács Á. 2003) – kiemelkedő szerepet kapott az Állami Számvevőszék, 
Németországban azonban a Parlament (Bundestag) ad-hoc vizsgálóbizottsága (Gantner, 2002). 
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7.1.2. Az OECD ajánlásai  
 
A nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 1997. 
november 21.-én elfogadásra került „A Nemzetközi Üzleti Tranzakciók során történő, 
Külföldi Közhivatalnok Megvesztegetése Elleni Harcról szóló Konvenció”-ja (OECD: 
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials…; 1997) kimondja, hogy 
a megvesztegetés a nemzetközi üzleti tranzakciók során is széles körben elterjedt 
jelenség. Ezért az ellene irányuló küzdelem nem csak nemzeti erőfeszítéseket, 
hanem nemzetközi együttműködést igényel. Az egyezményt aláíró országok (így 
Magyarország is) olyan intézkedések bevezetését vállalták, melyek alapján 
büntetendő cselekmény a külföldi köztisztviselők megvesztegetése, annak 
érdekében, hogy a köztisztviselő hivatali kötelességének megfelelően, illetve ne 
azzal ellentétesen cselekedjen. Fontos, hogy az aláíró országok olyan jogi 
környezetet teremtsenek, mely lehetővé teszi a jogi személyiséggel rendelkezők 
felelősségre vonását a külföldi köztisztviselők megvesztegetéséért. A Konvenció 
kimondja, hogy a külföldi köztisztviselő megvesztegetése hatékony, arányos és 
visszatartó erejű módon büntetendő.  
 
A Konvenció aláírói a könyvvitelre és bizonylataira, az éves pénzügyi beszámolókra, 
valamint az elszámolási és auditálási standardokra vonatkozó olyan intézkedések 
meghozatalát is vállalták, melyek tiltják, hogy külföldi köztisztviselőt 
megvesztegessenek, illetve, hogy ezt a megvesztegetést eltitkolják. Egyaránt tilosak 
a könyvelésen kívüli elszámolások, a nem megfelelően azonosított tranzakciók, a 
nem létező költségek lekönyvelése, a valótlan indokokra hivatkozó kötelezettség-
vállalások, csakúgy, mint a hamis dokumentumok alkalmazása.  
 
A Konvenció alapja a szervezet által 1997 májusában elfogadott „Felülvizsgált 
Javaslatok a Nemzetközi Üzleti Tranzakciók során elkövetett Megvesztegetések 
Elleni Harcra” (OECD: Revised Recommendations on Combating Bribery in 
International Business Transactions; 1997; C(97)123/FINAL) c. dokumentum volt, 
mely hatékony intézkedések megtételét szorgalmazta az OECD tagállamokban a 
külföldi köztisztviselők nemzetközi üzletkötések során történő megvesztegetésének 
megelőzése érdekében. A javaslatok között szerepel a büntető törvénykönyv, az 
adórendszer, a társasági és üzleti könyvelés, banki, pénzügyi rendelkezések, 
közbeszerzés és az adminisztratív szabályozások felülvizsgálata, hogy alkalmasak-e 
a megvesztegetések megelőzésére, az attól való elrettentésre. A dokumentum külön 
kiemeli annak fontosságát, hogy az aláíró államok megtiltsák a külföldi köztisztviselők 
megvesztegetésére fordított összegnek az adóból történő levonását, továbbá sürgeti 
a vesztegetések megelőzésére, leleplezésére alkalmas könyvelési, külső audit- és 
belső ellenőrzési rendszerre vonatkozó előírások alkalmazását. Ennek érdekében a 
következő lépések megtételét javasolja: 
 
a) A könyvelési előírásokkal kapcsolatosan: 

− meg kell követelni, hogy a gazdasági társaságok adekvát módon, a 
„tárgykör” megjelölésével könyveljék el bevételeiket és kiadásaikat. Meg kell 
tiltani a könyvelésen kívüli tranzakciókat; 

− elő kell írni, hogy a társaságok éves pénzügyi beszámolójukban felfedjék 
anyagi kötelezettségvállalásuk teljes körét;  

− kellő mértékű szankciókat kell előirányozni a könyvelési hamisításokra, 
mulasztásokra válaszul. 
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b) A külső audittal kapcsolatosan: 
− felül kell vizsgálni, hogy a külső auditálásra vonatkozó előírások 

megfelelőek-e; 
− meg kell teremteni a külső auditorok függetlenségét, annak érdekében, hogy 

objektív értékelést adjanak a vizsgált cég könyveléséről, pénzügyi 
beszámolójáról, belső ellenőrzéséről; 

− meg kell követelni, hogy az auditor, akiben felmerül a megvesztegetés 
gyanúja, jelentse ezt a felfedezését a menedzsmentnek, a társaság 
felügyelő-testületének, valamint az illetékes hatóságoknak. 

 
c) A belső vállalati ellenőrzéssel kapcsolatosan: 

− szorgalmazni kell, hogy a vállalatok megfelelő belső ellenőrzési rendszert 
léptessenek életbe, ide értve az etikai kódexek bevezetését is; s 

− szorgalmazni kell, hogy a vállalatok a menedzsmenttől független felügyelő-
testületeket, úgymint audit bizottságokat vagy felügyelő bizottságokat 
hozzanak létre. 

 
A közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan a dokumentum javasolja, hogy a 
tagállamok belső jogi szabályozása adjon módot a hatóságoknak arra, hogy 
felfüggesszék a közbeszerzési versenyből azokat a vállalatokat, akik külföldi 
köztisztviselő megvesztegetését tervezik. Kiemeli a korrupció-ellenes előírások 
fontosságát a kétoldalú segély-alapú közbeszerzések terén, valamint a nemzetközi 
fejlesztési intézmények munkájában is. 
 
 

7.1.3. Az Unió szabályozása 
 
Már az Európai Uniót létrehozó 1992. évi ún. Maastrichti Szerződés (29. cikk) is 
kiemeli a korrupció megelőzésének, az ellene való küzdelemnek a fontosságát a 
szabadságon, biztonságon, a jog érvényesülésén alapuló Európai térség 
létrehozásában és fenntartásában (EU: European Union, Consolidated versions... 
1992). A figyelmeztetést számos további lépés követi. 
 
Az 1995 évi Konvenció az Európai Közösség Pénzügyi Érdekei Védelmére 
(Convention on the protecion of the European Communities’ Financal Interest) 
valamint az 1997-ben kidolgozott Konvenció az Európai Hivatalnokokat Érintő 
Korrupció Ellen (Convention against corruption involving officials of the European 
Communities or officials of Member States of the European Union) már a korrupció 
kezelésére alkalmas eszközrenszert is az Unió szolgálatába állít. Utóbbi 
részletesebben taglalja az aktív és passzív korrupció fogalmát, és a büntetőjogi 
intézkedések harmonizációját. Az EU 1997. évi Szervezett Bűnözés elleni Akció 
Terve is a megelőzésen alapuló, átfogó, korrupció elleni politika kialakítását sürgeti. 
 
1999-ben az Unió a korábbiaknál konkrétabb lépést tett. Pénzügyi érdekeinek 
védelme, a csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok elleni küzdelem jegyében 
létrehozta az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), mely szorosan és 
rendszeresen együttműködik a tagállamok illetékes hatóságaival, technikai 
ismeretekkel segíti a tagállamok csalás- és korrupcióellenes tevékenységét.  
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Az Európai Unió korrupcióval kapcsolatos politikáját az Európai Bizottság 2003-ban 
kiadott, az „Átfogó Uniós Korrupció Elleni Politikáról” című Kommunikációja 
aktualizálta. A Kommunikációban a Bizottság, amellett, hogy áttekinti a közösségi és 
a főbb nemzetközi szervezetek korrupcióellenes lépéseit, javaslatokat fogalmaz meg 
arról, hogyan előzhető meg, illetve csökkenthető a korrupció az EU intézményeiben, 
a tagállamokban és harmadik országokban. A Kommunikáció egyik célja azon 
területek azonosítása volt, amelyeken az Unió képes korrupció elleni lépéseket 
kezdeményezni. Átlátható és elszámoltatható közigazgatás kialakítását, s ezzel 
mindenfajta korrupció leleplezését és szankcionálását sürgeti. Felszólítja a 
tagállamokat a releváns nemzetek feletti és nemzetközi szervezetek által elfogadott 
korrupció ellenes intézkedések életbe léptetésére, törvénybe iktatására. A 
dokumentum hangsúlyozza az ellenőrzés szerepének kiemelkedő fontosságát. 
Multidiszciplináris megközelítésmódot javasol mind a köz-, mind a magánszféra 
integritás-ösztönző stratégiáiban.  
 
A Kommunikáció Melléklete a korrupció elleni küzdelem tíz alapelvére hívja fel, 
elsősorban a csatlakozás előtt álló, és egyéb harmadik országok figyelmét. Ezek a 
következők:  
 
− erős politikai akarat a korrupció visszaszorítására, 
− a fontosabb nemzetközi szervezetek korrupció-ellenes intézkedéseinek átvétele 

és alkalmazása, 
− az igazságszolgáltatási (law enforcement) intézmények és intézkedések 

(nyomozási technikák, statisztikák, indikátorok) fejlesztése, 
− a közigazgatásban dolgozók érdem alapú kiválasztása, kellő mértékű díjazása, 
− a közigazgatás valamennyi területén az integritás, elszámoltathatóság, 

átláthatóság biztosítása, 
− közigazgatási etikai kódexek kidolgozása, 
− a feljelentést tevő személyek védelméről történő gondoskodás, 
− a korrupció társadalmi elfogadottságának csökkentése, megszüntetése, 
− átlátható pártfinanszírozási szabályok kialakítása, 
− a korrupt gyakorlattól történő tartózkodást ösztönző módszerek kidolgozása 

(etikai kódex pl.) a magánszektor számára.  
 
Az EU korrupció ellenes politikája tehát lényegében a fő nemzetközi szervezetek által 
megfogalmazott ajánlásokat tükrözi. Igyekszik elkerülni azt, hogy más 
intézményeknél már létező intézkedéseket fogalmazzon meg újra, már szabályozott 
területeket szabályozzon, ezért különös figyelmet szentel annak, hogy a tagállamok 
átvegyék a fontosabb nemzetközi szervezetek intézkedéseit. Elsősorban az OECD 
és az ENSZ, valamint az Európa Tanács Korrupcióról szóló Konvenciói 
alkalmazását, továbbá a tagállamoknak az Európa Tanács által 1999-ben létrehozott 
GRECO szervezetéhez csatlakozását (Group of States against Corruption) kíséri 
figyelemmel (s sürgeti szükség esetén).  
 
 

7.1.4. További nézetek 
 
Természetesen a fent elemzett „módszerektől” (többé-kevésbé) eltérő – bár azokkal 
nem ellentétes hatású – fegyverek is szolgálhatják a védekezést.  
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a) A World Bank (2000) tanulmánya például komplex fegyvertár alkalmazását, így 
decentralizációt, a politikai érdekek átláthatóvá tételét, a monopol-pozíciók 
korlátozását, a költségvetések betarttatásának következetes ellenőrzését, a 
sajtószabadság és a „civil” szervezetek erősítését ajánlotta.  

 
A Világbank szakértője (Kenny, 2007) a versengő magáncégek ajánlataiban bízik 
a korrupció visszaszorításáért folytatott harcban. Chile példáján igazolja, hogy a 
kormányzat politikai, szabályozási és ügyfél funkcióinak szétválasztása 
eredményes lehet. Chilében a Közmunkaügyi Minisztérium a beruházási források 
65%-át a magánszférából szerzi. Egy független szabályozó szervezet, a 
Közmunkák Felügyelete (Superintendatur of Public Works) gondoskodik az 
átlátható koncessziós szabályokról, amelyek inkább a kimenetre és a 
teljesítményre orientáltak, mint az inputokra és beruházási jogosítványokra. 
Ehhez szolgáltatási standardok csoportja szolgál benchmark-ként. 

 
Szintén Kenny (2007) hívja fel a figyelmet arra, hogy azokban a – többnyire 
fejlődő – országokban, ahol a szabályozó hatóságok kapacitásai szűkösek, 
nagyon fontos, hogy a szabályozás egyszerű legyen. Néhány pontos és 
egyszerű szabályzó eszközre koncentrálni jóval eredményesebb lehet, mint 
komplex szabályzórendszert létrehozni. Fontosnak tartja továbbá, hogy a 
közösségi beruházásoknál ne spórolják meg a tervező, műszaki és gazdasági 
kapacitásokat, amelyek mind a megfelelő projekt kritériumok kitűzéshez, mind a 
megvalósítás ellenőrzéshez szükségesek. 25 súlyosan eladósodott ország 
tapasztalata mutatja, hogy a projekt költségvetések folyamatos ellenőrzése 
jelentősen csökkentheti azon esetek számát, amikor a megvalósuló projekt nem 
fér bele az előzetesen rögzített finanszírozási keretbe. 
 

Ha Magyarországot már nem is számíthatjuk a fejlődő országok közé, a súlyos 
eladósodottság ránk is vonatkozik. A magyar közigazgatásról pedig köztudott, 
hogy szívesen gyártja a rendeletek, előírások tömegét, de igencsak takarékosan 
bánik a végrehajtó-ellenőrző kapacitásokkal. Például a 40 milliárd forintot 
meghaladó budapesti Combino villamos beruházási programnak nem volt 
egységes projektmenedzsmentje, így a menetközben felmerülő problémákért a 
részterületek felelősei egymásra mutogathattak és végül egészen magas szinten 
kellett beavatkozni az akadályok elhárítása érdekében. Nyilván ezzel is 
összefügg, hogy az egész projektet erősen körüllengi a korrupció gyanúja.49  

 
De Kenny (207) szerint a közpénzből finanszírozott projektek szerződéseinek 
nyilvánossá tétele is sokat segíthet a költségvetés és a műszaki program 
betartásában. Az ellenőrző kapacitás pedig bővíthető azzal, ha civil 
szervezeteket (NGO-kat) kérnek fel az „őrkutya” szerepre. 

 
b) Egyes szakirodalmi szerzők régóta hangsúlyozzák, hogy a korrupció elleni 

küzdelem távolról sem csak a nemzetközi szervezetek és az állami intézmények 
feladata, a (nagy) vállalatok is jelentős erőfeszítéseket tehetnek a visszaélések 
lehetőségeinek korlátozására. Klitgaard (1991) például a fülöp-szigeteki 
adóhivatal, a szingapúri vámhivatal, a hong-kongi rendőrség és a ruritániai 

                                      
49 Az elmúlt években a téma a hazai sajtó kedvelt témája volt. A korrupció gyanúja már az évtized 
elején megfogalmazódott (Magyar Hírlap, 2003. április 10.). Majd – a forgalomba-helyezés gondjait 
látva – számos cikk fogalmazta újra (HVG, 2006. szeptember 20., Magyar Nemzet, 2006. november 
23., Népszabadság 2006 november 24 stb.).  
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élelmezési hivatal korrupció-ellenes kampányainak tanulságából – melyek között 
voltak sikeresek és kudarcosak is – a következő javaslatokat állította össze: 

 
− Az ügynökök megválasztása. Ügynökön a hivatal, közintézmény, stb. 

szolgálatában eljáró személyt kell érteni. A megválasztás szempontjai: 
becsületes  személyek keresése és a külső függések felhasználása a helyes 
magatartás, mint viselkedési elvárás bevésésére.  

− Jutalmak és büntetések rendszere. A helyes viselkedésért nyerhető 
elismerés növeli a korrupció elfogadásával járó veszteséget, a korrupt 
magatartás szigorú büntetése szintén. 

− Információgyűjtés. A korrupció elleni kampányhoz fel kell állítani egy 
rendszert, ami gyűjti és elemzi az információkat, nem csupán annak utólagos 
kimutatására, hogy korrupció történhetett, hanem azokat a pontoknak a 
feltárására, ahol korrupció fordulhat elő. Ehhez információ-ügynökökre 
(auditorokra, értékelőkre, felügyelőkre, stb.) is szükség van. Célszerű 
harmadik személyek (pl. köznyilvántartások, banki feljegyzések) adatait is 
felhasználni. Még jobb források lehetnek az ügyfelek és a nyilvánosság is. 

− A bizonyítás terhe. Korrupció gyanúja esetén célszerű az ártatlanság 
bizonyítását az ügynökre terhelni. 

− A tulajdonos-ügynök-ügyfél viszony átrendezése. A verseny megteremtése 
általában a monopólium kínálta korrupció lehetőségének megszűnését is 
jelenti. De az elöljáró versenyt teremthet az ügynökök között is, ekkor az 
ügyfél elkerülheti a korrupció kikényszerítését úgy is, hogy egyszerűen másik 
ügynökhöz fordul. Célszerű megszüntetni az ügynökök munkáját körülvevő 
titoktartást is. Erre az ügynökök rotációja is megfelel, de ez arra is jó, hogy 
ne épülhessenek ki tartós korrupciós kapcsolatok (hiszen ezek is sajátos 
bizalmat igényelnek, aminek a kialakulásához idő kell). Gyakran a szervezet 
küldetésének, az általa kínált szolgáltatásoknak az újradefiniálása is segít 
(például a korábban említett egyedi-tömegtermék különbség). Az ügyfelek 
csoportjai értékes segítők lehetnek ebben a küzdelemben. 

 
Szerzőnk a fenti esettanulmányok tapasztalatai alapján arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a korrupció ellenes hadjáratok sikeréhez nem csupán a jól 
megválasztott intézkedésekből felépített terv szükséges, de ezeket „el is kell 
adni”. Ehhez a következőket javasolja: 
 
− Különböztesd meg a külső és a stratégiai tételeket! Elemezd a különféle 

korrupciók költségeit! Gyűjtsd össze az alkalmazható technikákat, vesd 
össze a korrupció csökkentésének velük járó költségeit! Ezek alapján 
válaszd ki az alkalmazandó technikákat. 

− Teremts politikai támogatást! Ennek legjobb módja meggondolni, hogy a 
korrupció csökkentése mely csoportoknak okoz előnyt, ezt előre bemutatni 
nekik és így megnyerni a támogatásukat. 

− Állítsd a nyilvánosságot a korrupció ellenes erőfeszítések mögé! Ezzel meg 
lehet nyerni az emberek közreműködését és ezzel is lehet politikai 
támogatást is szerezni. 

− Törd meg a korrupciós kultúrát a szervezetben! Ennek legfontosabb eleme a 
korrupciós elnéző cinikus, esetleg a fellépést reménytelennek tartó 
gondolkodás megváltoztatása, amit részben az elöljáró saját 
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feddhetetlensége, másrészt eltökéltsége tesz lehetővé, de csak az első 
tényleges  akciók után fog megerősödni. 

− Cselekedj pozitívan és negatívan is! Egy szervezet esetleg támadásnak 
érezheti a korrupció elleni hadjáratot. Viszont ha sikerül elfogadtatni, hogy a 
korrupciómentesség növeli a szervezet presztízsét, rangját, akkor a 
szervezet tagjai szívesen állnak a megtisztulás mellé. 

− Kösd a korrupció ellenes intézkedéseket a szervezet céljához! 
− Találd meg Mr. Tisztakezet! 

 
Wei (1999) pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a köztisztviselők alacsony 
díjazása jelentős korrupciós kockázatot rejt. A világ egyik legkevésbé korruptnak 
elismert államában, Szingapúrban például a köztisztviselők keresetét gondosan 
a magánszektorban elérhető szint felett tartják. A közszolgák fizetése és a 
korrupció között összefüggést mutatott ki a Világbank 1997 évi World 
Development Report jelentése, és ezt igazolták van Rijckeghem és Weder 
(1997) számításai is. Ők a köztisztviselők átlagkeresetét az ipari 
átlagkeresetekhez viszonyították, és ezt vetették össze a korrupciós mutatóval. 
Az összefüggés negatív lett, tehát a relatíve alacsony közszférabeli fizetések 
igencsak növelték a korrupció terjedelmét a közszférában. 
 
Évtizedünk elején az USA-ban a vázoltakhoz hasonló intézkedések 
meghozatalára jogszabály is született. Az ENRON-nak a „kreatív” könyveléssel 
nem létező profitokat kimutató – és a korrupt könyvvizsgálat által jóváhagyott – 
mérleg-hamisítási botrányát követően ugyanis kidolgozták és elfogadták az ún. 
Sarbanes-Oxley törvényt, amely a vállalatok pénzügyi helyzetének 
átláthatóságára és a hiteles könyvvizsgálatra módot nyújtó adminisztratív 
szabályokat, az ún. Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat vázolja.  
 
Az Ajánlások a vállalati mérlegek és a könyvvizsgálói jelentések 
meghamisításának lehetőségét korlátozó vállalati kormányzás (corporate 
governance) kívánatos módját jelölik meg, olyan rendszabályokat 
szorgalmaznak, amelyek a nyilvánosságot és az átláthatóságot segítik. Ajánlják 
például, hogy: 

 
− az igazgatótanácsok (IT) tagjai közé válasszanak be néhány főt a „külső” 

szakértői körből,  
− a menedzsment-tagok megválasztásánál érvényesítsék az 

összeférhetetlenségi szabályokat, 
− hozzák nyilvánosságra az IT tagok nevét,  
− pontosan rögzítsék e szervezet ügyrendjét, napirendjeit, az ülésein 

elhangzottakat és őrizzék meg a jegyzőkönyveket, 
− a cég tevékenységének törvényességét rendszeresen ellenőrizzék külső 

tanácsadók, könyvvizsgálók és auditorok,  
− a könyvvizsgálók, auditorok ne kapjanak a cégtől az ellenőrzésen túlmenő – 

s ezek esetleg jelentős bevételei miatt a cégtől való függetlenséget 
veszélyeztető – feladatokat stb.  

 
A Sarbanes-Oxley törvény a vázoltakon túlmenően drákói szigorúságú szankciókkal 
(hatalmas pénzbüntetéssel és akár több tíz éves börtönnel) sújtja a hamis pénzügyi 
okmányokat aláíró vállalatvezetőket. 
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Az (igazgatótanácsok működésére koncentráló) Ajánlások követése az USA-ban 
a nyilvános tőzsdei cégek körében kötelező. Az OECD – figyelembe véve, hogy 
egyes gazdaságokban az „angolszásztól” eltérő társaság-típusok alakultak ki50 – 
általánosabb javaslatokat fogadott el (OECD, 2004): az ajánlások érvényét 
valamennyi (tőzsdei) cégre, illetve a felügyelő bizottságok működésére is 
kiterjesztették. Számoltak a nagy- és kisbefektetőket egyaránt tartalmazó 
részvényesi struktúrájú cégekkel, s törekedtek a kisbefektetői – valamint a 
munkavállalói – érdekek védelmére.  
 
A magyar vállalat-kormányzási szabályozás a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) 
jegyzett – kis számú – cégekre vonatkozik (BÉT, 2007). Az előírások nem 
kötelezőek, de az érintett cégeknek nyilatkozniuk kell, mely ajánlásokat nem 
követnek, s e döntésük indoklása is, s az elfogadott ajánlások mindennapi 
érvényesítése is kötelező. A többségükben egyszerű, sőt, triviális javaslatok 
követését azonban egyes szakértők a részvényeiket a tőzsdén nem forgalmazó 
nagy (monopol-) cégek körében is kívánatosnak vélnék. 

 
 

7.2. Ajánlások a közbeszerzési korrupció ellen 
 

7.2.1. Az OECD javaslatai 
 
Az OECD legfrissebb korrupcióval foglalkozó munkája éppen jelen tanulmányunk 
témájával, a közbeszerzési korrupcióval, pontosabban a közbeszerzések során 
alkalmazott megvesztegetések elhárítási mógjaival foglalkozik. A 2007-ben megjelent 
„Vesztegetés a Közbeszerzési Eljárások során. Módszerek, Szereplők és 
Ellenintézkedések” (OECD: Bribery in Public Procurement ... 2007) c. dokumentum 
mindenekelőtt összefoglalja a vesztegetések során alkalmazott technikákat és 
eszközöket, majd megvizsgálja a vesztegetés és egyéb bűnök közötti 
összefüggéseket, valamint a vesztegetési összeg felkínálására és elfogadására 
indító motivációkat, továbbá példákkal illusztrált megelőzési, felderítési és 
szankcionálási módokat is felsorakoztat. A dokumentum a korrupció elleni küzdelem 
három alapvető fontosságú lépéseként említi:  
 
− megfelelően érvényesített, világos szabályokat és alapos szankciókat kell 

kimunkálni, hisz ez a korrupció elleni harc egyik leghatékonyabb eszköze; 
− a korrupció és a vesztegetések hatékonyabb megelőzése és felderítése 

érdekében jogi és nem jogi készséggel rendelkező szakértők hálózatát kell 
kiépíteni; 

− a hivatalnokok körében tudatosítani kell a korrupció és a vesztegetés káros 
hatásait, javítani kell a megfelelő eljárási szabályok ismeretét, és bővíteni kell 
alkalmazásaik körét. 

 
A közbeszerzések általános nemzetközi szabályai: verseny, publicitás, átláthatóság. 
Az átlátható eljárás négy jellegzetessége: minden résztvevő ismeri a szabályokat, a 

                                      
50 Az „angolszász” társaságokat a szétaprózott részvényesi szerkezet, a részvényesi érdekek 
elsődlegessége és a stratégiai, illetve ellenőrzési funkciókat (a Közgyűlést megelőzően) az 
Igazgatótanács hatáskörébe utaló irányítás jellemzi. A „kontinentális (német)” társaság-típusban az 
igazgatótanács mellett felügyelő bizottság működik, a stratégia ellenőrzése e szervezet feladata, s a 
részvényesi érdekek mellett más érdekeltek, például a munkavállalók érdekeit is érvényesítik.  
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hivatalnok diszkrécióját konkrét szabályok határozzák meg, a szabályoknak való 
alkalmazkodás ellenőrizhető, valamint létezik egy mechanizmus, mely vizsgálhatóvá 
teszi azt a döntést, hogy az eljárás megfelel-e a jogi szabályoknak. A követelmények 
megvalósítása a közbeszerzési eljárás több pontján tesz szükségessé 
intézkedéseket. 
 
 
a) Javasolt intézkedések a korrupció megelőzésére:  
 
− A nyilvánosság és az átláthatóság elsőrendű fontosságú a közbeszerzési eljárási 

gyakorlatban, hiányuk pedig a korrupciós virágzásához vezet. Az OECD 
szakértői nagy jelentőséget tulajdonítanak annak is, hogy az átláthatóság a 
szerződés teljesítését követően is fennmaradjon.  

 
− Az eljáró hivatalnokok képzése (tréning) is kardinális fontosságú. Tökéletesen 

kell ismerniük a közbeszerzési szabályokat és az antikorrupciós intézkedéseket, 
valamint meg kell érteniük a szabályozás okát, hasznát és a korrupció romboló 
hatásait. Elsődleges, hogy jártasak legyenek a korrupció jelenlétéről tanúskodó 
gyanús jelek felismerésében. (E jelek között említhető például a nem 
igazolhatóan magas ár, vagy jelentős árnövekedés; rossz minőség, vagy késő 
szállítás elfogadása a közbeszerzési eljárást lefolytató hivatalnok részéről; 
szükségtelen, vagy nem megfelelő beszerzés stb.) 

 
− A szakértők ugyancsak hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy a 

közbeszerzési eljárást lefolytató hivatalnokok ismerjék a „jó”, „legjobb” 
gyakorlatokat (good vagy best practices). Az ezt bizonyító tanúsítványok, 
igazolások alkalmazását is hasznosnak vélik. 

 
 
b) Célszerű ellenőrző intézkedések  
 
Az ellenőrző intézkedések bevezetése elengedhetetlen fontosságú a korrupció 
megelőzése és felfedése szempontjából. Az OECD szakértői szerint a korrupciós 
ügyekben folytatott nyomozásokat az ellenőrző intézkedések hiánya, illetve a nem 
kellően hatékony ellenőrző rendszer komolyan nehezíti. Elsősorban a közbeszerzési 
adminisztrációt kell belső ellenőrzési rendszerrel kiegészíteni, mind a közbeszerzési 
eljárás folyamatával, mind a döntéshozatali eljárással és szerkezettel 
összefüggésben (pl. a felső vezetésre és az eljárást lefolytató köztisztviselőre 
vonatkozó kockázatelemzés). Az ellenőrzési folyamat javítása érdekében a szakértők 
az ajánlják, hogy a szerződésre vonatkozó valamennyi változást (még a 
legkisebbeket is) rögzítsenek (hiszen sok kis változtatás is nagy volumenű 
költségnövekedést eredményezhet, ami mögött korrupció rejtőzhet). A kiegészítő 
ellenőrzés, azaz külső auditorok bevonása ugyancsak a korrupció kockázatát 
csökkentő elemként jelenik meg. 
 
 
c) Felderítő mechanizmusok  
 
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF, Office Européen de Lutte Anti-Fraude – 
European Anti-Fraud Office), valamint a francia Korrupció Megelőzési Központi 
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Szolgálat (Service Central de Prévention de la Corruption) jelentéseire hivatkozva az 
OECD szakértői megállapítják, hogy a korrupció leleplezésének esélye jelentős 
mértékben változik a közbeszerzési eljárás különböző szakaszai során. A tender 
készítése, tervezése során az összejátszás igen gyakori, de mivel az ilyen típusú 
egyezségek bizalmasak, a nyomozás szinte lehetetlen. A kiválasztási eljárás 
folyamán némi információ már szerezhető az esetleges elégedetlen versenytársaktól, 
besúgóktól vagy névtelen bejelentőktől. Legkönnyebben azonban a szerződés-
végrehajtási szakaszban vizsgálható és leplezhető le a korrupció, ekkor a benyújtott 
panaszokat már dokumentált tények támaszthatják alá.  
 
A vizsgálatok szinte mindig egy bejelentett panasz, egy magánszemély vagy a 
versenytárs képviselője által nyújtott információ, esetleg egy újsághír alapján 
kezdődnek. Ezért az olyan mechanizmusok, melyek az illetékes hatóság felé az 
információ-szolgáltatást, bejelentést, „besúgást” könnyítik, igencsak hatékonyan 
segíthetik a vesztegetések, a korrupciós esetek leleplezését. Hasonlóképp fontos, 
hogy a köztisztviselők számára előírt jelentési kötelezettség világosan körülhatárolt 
legyen, és ugyancsak lényeges, hogy a korrupció jeleit észlelő hivatalnoknak legyen 
lehetősége jelenteni ezt szervezetén belül, vagy egy független hatóságnak. 
Szakértők szerint a multilaterális fejlesztési bankok (Multilateral Development Banks) 
fontos szerepet játszhatnak e folyamatban, hiszen megfigyelték, hogy általában 
könnyebben, gyakrabban tesznek bejelentést feléjük, mint a nemzeti hatóságok felé. 
 
 
d) Nyomozások és szankciók  
 
A korrupció megelőzésére számos óvintézkedés hozható, azonban ezek csak 
hatékony szankciók alkalmazásával lehetnek valóban eredményesek. Számos példa 
alátámasztja a szankciók alóli felmentésnek, illetve a szankciók nem alkalmazásának 
ártalmas hatását. Például a „nemzetbiztonsági” kategóriába sorolt szerződésekhez 
kapcsolódó hivatalnokok kevesebb esélyt látnak a lebukásra, így könnyebben 
„sodródnak bele” egy vesztegetési ügybe. Egy világos szabályozó keret, mely 
ténylegesen érvényesül, alapvető elrettentő eszköz tehát a korrupció ellen. Ha a 
szabályokat és törvényeket nem vagy csak részlegesen alkalmazzák, akkor a 
lelepleződés és büntetés valószínűsége alacsony, azaz nagyobb az esélye, hogy a 
tett büntetlen marad, így a korrupció kockázata jelentősen megnő. 
 
A korrupció-gyanús esetekben lefolytatott vizsgálat széles körű kell, hogy legyen, 
nem szabad, hogy csak a közbeszerzési eljárás adott szakaszára irányuljon, hanem 
meg kell, hogy célozza a disztribúciós csatornák, védett kapcsolatok hálózatának 
leleplezését is. A nyomozás hatékonyságát fokozza, ha a jogi és bűnüldözési 
szervek nem jogi szakértők bevonásával folytatják munkájukat. 
 
 

7.2.2. A Transparency International ajánlásai 
 
A (TI 2005) közvetlenebbül a közbeszerzések célszerű módjával kapcsolatos 
ajánlásokat is megfogalmazott. Ezek a következőket minősítik fontosaknak az állami 
szervek által kötött szerződések létrehozatalánál: 
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a) A közbeszerzési intézmények dolgozzanak ki etikai kódexet, amelyben az 
intézmény és alkalmazottai vállalják a korrupció elleni következetes harcot. 

 
b) Az intézmény rögzítse, hogy csak olyan cégek közbeszerzési pályázatát fogadja 

el, amelyeknek van hasonló kötelezettség-vállalást tanúsító etikai kódexe. 
 
c) Készítsék el azoknak a cégeknek a feketelistáját, amelyekről nyilvánvalóvá vált, 

hogy korrupciós ügyletekbe keveredtek, vagy fogadják el egy nemzetközi 
intézmény hasonló listáját – s a listán szereplőket meghatározott időre zárják ki a 
közbeszerzési lehetőségekből. 

 
d) A felek a közbeszerzési szerződésekben – és a fővállalkozó, illetve az 

alvállalkozók közti szerződésekben is – vállalják a korrupciót elkerülő 
magatartást. 

 
e) Nyílt versenytárgyalás előzzön meg valamennyi, egy nem túl magas értékhatárt 

meghaladó közbeszerzést. A kivételek indoklása legyen világos. 
 
f) Valamennyi pályázó – és lehetőség szerint a közvélemény is – könnyen jusson 

hozzá a szerződéskötést megelőző minden lépéssel, a versenytárgyalási 
lehetőségekkel, a bírálati szempontokkal, az értékelési eljárásokkal, a 
döntésekkel és indoklásukkal, a szerződési határidőkkel és feltételekkel, a 
szerződés végrehajtásával, a közreműködők és ügynökök szerepével és a 
jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz, s csak a törvények által 
titkosnak minősített információk legyenek bizalmasan kezelhetők. 

 
g) Egyetlen pályázó se juthasson hozzá olyan információhoz, amit a versenytársak 

nem kaptak meg. 
 
h) A pályázóknak legyen elegendő idejük a pályázat kidolgozására. Ugyancsak 

elegendő idő álljon rendelkezésre a pályázatok elfogadása és a szerződéskötés 
között arra, hogy az elutasítottaknak legyen módjuk kifogásaik beterjesztésére. 

 
i) A szerződés nagyobb (például a szerződéses értéket 15%-kal meghaladó) 

megváltoztatására csak magas szinten – lehetőleg csak a szerződést aláírók 
jóváhagyásával – legyen lehetőség. 

 
j) A belső és külső ellenőrző, auditáló szervek legyenek függetlenek, és jelentéseik 

legyenek nyilvánosak. Minden indokolatlan késés esetén automatikusan 
induljanak be ellenőrző mechanizmusok. 

 
k) Az előkészítés, a pályázatok bírálata, a szerződéskötés és a megvalósítás 

ellenőrzése legyen különböző testületek feladata. 
 
l) A közbeszerzéseket lebonyolító kollektíva legyen jól képzett és kellően 

megfizetett, s szervezeti megoldások (így a bizottsági döntési gyakorlat 
bevezetése és az illetékesek rotációja) erősítsék megbízhatóságukat. 

 
m) A civil szervezetek, mint a versenytárgyalások és a megvalósulás független 

megfigyelői, kapjanak lehetőségeket az eljárásokban való részvételre (i. m. 4-6. 
oldal). 
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A (TI Corruption Risks …, 2007) tanulmány – a TI által kialakított ún. Nemzeti 
Integritás Rendszer (NIS) koncepciónak megfelelően – az átláthatóság és 
számonkérési lehetőség szempontjából kulcsfontosságú hazai intézményeket, 
jogszabályokat és gyakorlatokat (a nemzeti integritás rendszert) elemezte. A 
dokumentum a tiszta közélet tizenhat „pillérének”51 működését, és egymásra 
gyakorolt hatását vizsgálta, a korrupciós jelenségek eredetét és okait igyekezett 
feltárni, illetve kezelésükre vonatkozóan ajánlásokat fogalmazott meg. Értékelése 
szerint hazánk EU-konform intézményi és szabályozási rendszerrel rendelkezik az 
átláthatóság megteremtéséhez, a korrupció minimálisra csökkentéséhez, a 
megszületett stratégiák mégis többnyire csak dokumentumok maradnak, és a 
törvények és jogszabályok megvalósítása se kellően következetes és maradéktalan. 
Az elemzés megállapította, hogy vannak olyan fontos hibák és hiányosságok, melyek 
mind a 16 vizsgált pillér esetében egyaránt javításra szorulnak. Ezek a következők:  
 
− nincs hatékony védelem a bejelentést tevők részére, 
− a legtöbb közintézetben hiányzik az etikai és magatartási kódex, 
− sok esetben nem átláthatók a munkaerő-felvételi eljárások, 
− túl nagy a politikai befolyás a közigazgatási struktúrák tekintetében, 
− nem minden nyilvános információ válik ténylegesen ismertté, 
− a korrupcióellenes eljárásokban szerepet játszó intézmények ténymegállapításai 

és ajánlásai sokszor következmény nélkül maradnak. 
 
Konkrétan a közbeszerzési korrupcióval kapcsolatosan a tanulmány kiemeli, hogy a 
közbeszerzés rendszere és szabályozása túl bonyolult, ugyanakkor még mindig 
teret enged a manipulációnak. Hangsúlyozza, hogy az egyszerűbb, de 
hatékonyabban érvényesített és folyamatosan figyelemmel kísért rendszer 
javítana a helyzeten. A közbeszerzési rendszer erősségeként említi, hogy 
bevezetésre került az elektronikus közbeszerzési rendszer, valamint, hogy a 
törvények értelmében minden – üzleti titkokat nem tartalmazó – dokumentumot 
nyilvánossá kell tenni. Gyengeségei közé sorolja ugyanakkor, hogy a rá vonatkozó 
törvények lehetőséget hagynak különleges feltételek megszabására, vagy 
rendelkezések előírására önkényes hatalom alapján; hogy az üzleti titok fogalma 
hiányosan van megfogalmazva, és így a vele való visszaélés szabálytalanságokra ad 
alkalmat; továbbá hiányolja a korrupcióellenes záradékokat a 
tenderdokumentációkból. Mindezek alapján a közbeszerzési korrupció csökkentése, 
a közbeszerzések tisztasága iránti bizalom erősítése, a hazai közbeszerzési 
rendszer javítása érdekében a tanulmány az alábbi javaslatokat fogalmazta meg: 
 
− a közbeszerzési törvény egyszerűsítése, alkalmazásának sokkal erőteljesebb 

érvényre juttatása és figyelemmel kísérése; 
− stabilabb szabályozás, a törvény gyakori módosításai jogbizonytalanságot 

eredményeznek; 

                                      
51 A vizsgált pillérek a következők: Végrehajtó hatalom; Törvényhozás; Politikai pártok; Választási 
Bizottságok; Állami Számvevőszék; Igazságszolgáltatás; Közszolgálat, Közigazgatási intézmények; 
Bűnüldöző hatóságok; A közbeszerzés rendszere; Országgyűlési biztosok; Kormányzati 
korrupcióellenes szervezetek; Média; Civil társadalom; Regionális és helyi önkormányzatok; 
Nemzetközi intézmények. 
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− az ésszerűtlen formai és anyagi követelmények felülvizsgálata és kiiktatása a 
törvényből, ezek gyakran ahhoz vezetnek, hogy a szerződő hatóság ésszerű és 
tisztességes indokok nélkül kizárja az ajánlattevőket a versenyből; 

− elfogadott, szigorú etikai kódex ajánlattételi feltételként történő alkalmazása; 
− annak a gyakorlatnak a felülvizsgálata és megszüntetése, hogy a közbeszerzési 

eljárást sikertelennek lehet nyilvánítani, ha az ajánlatkérő felettes hatósága 
visszavonja a pénzügyi támogatást. Ez széleskörű visszaélési lehetőséget 
teremt a hatalom számára; 

− a közbeszerzési eljárások monitorozási rendszerének fejlesztése; 
− a Közbeszerzési Döntőbizottság függetlenségi garanciáinak megerősítése; 
− a jogorvoslati fórumok számának csökkentése, a szükséges anyagi támogatás 

biztosítása részükre, a vitás kérdések gyorsabb rendezése érdekében. 
 

A tanulmánynak a közbeszerzésekre vonatkozó néhány további állásfoglalása a 
következő: „A közbeszerzések adminisztratív szabályozása önmagában nem 
akadályozza meg a korrupciós gyakorlatokat, mivel nemcsak a széles 
mérlegelési jogkör vagy a pontatlan jogi meghatározások, hanem a szigorú 
formális követelmények helytelen használata is szisztematikus korrupciót 
eredményezhet. A polgári jogban alkalmazható jogorvoslatokra vonatkozó 
szabályok megerősítése, az oktatás és a tudatosság színvonalának 
növelése, valamint a civil szféra részvételének fokozása csökkentheti a 
közbeszerzési eljárások során szükségtelenül felmerülő magas kiadásokat.” 
Hiányosság, hogy „a kizárólagosan korrupciós esetek kivizsgálására és az 
ezekkel kapcsolatos büntetőeljárások elrendelésére nem jött létre erre 
szakosodott hatóság, csupán konzultációs testületek alakultak a stratégiai 
tervezés koordinálására, elősegítésére”. A média helyzetével kapcsolatos bírálat, 
hogy „a jogszabályokban foglaltak megvalósítása nem megfelelő és az 
engedélyezési eljárások nem átláthatók”. Végül két, a szervezeti rendszerrel 
kapcsolatos megjegyzés: „Az önkormányzatokra nehezedő pénzügyi terhek, az 
összeférhetetlenség gyenge szabályozása és az elégtelen helyi irányítás és 
ellenőrzés miatt az önkormányzati tevékenységek kiszervezésével és a 
közösségi vagyon felhasználásával kapcsolatos korrupció kockázata magas.” 
Illetve: „Magyarországon a korrupciós gyakorlatok leggyakoribb formái 
adminisztratív jellegűek, illetve a politikai és gazdasági érdekek 
összefonódásából adódnak. Gyakran napvilágot látnak privatizációs, koncessziós 
eljárások, közbeszerzési pályázatok terén elkövetett szabálytalanságok és az 
ezekben érvényesülő átláthatatlan gyakorlatok. Egyes aggályok szerint végül 
ezek a közpénzek – a pályázatokat és a szerződéseket elnyerő, az egyes 
pártokhoz közel álló üzleti vállalkozások révén – a politikai pártokhoz kerülnek.”  

 
Más kérdés, hogy melyek az ajánlások honosításának a feltételei. Offe (2005) szerint 
például a korrupció elleni küzdelem feltételezi a jólét bizonyos szintjét. Úgy véli, hogy 
csak viszonylag fejlett nemzetgazdaságok tudnak megfelelő feladat kiíró és ellenőrző 
kapacitást mozgósítani a közpénzek kezelésére. „Végül, és annak érdekében, hogy 
ellenálljanak a korrupciónak és támogassák az erre irányuló reformtörekvéseket, az 
embereknek minimálisan függetlennek és önállónak kell lenniük, hogy 
megengedhessék maguknak a tartózkodást a korrupt ügyletektől. Ha az embernek 
közvetlen, létfenntartáshoz szükséges érdekei – munka és jövedelem szerzése és 
megtartása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az elnyomás elleni védekezés – 
mind attól függnek, hajlandó-e megvesztegetéshez folyamodni, akkor ez a 
függetlenség hiányzik. Hasonló anyagi előfeltételek érvényesek a korrupt döntések 
szolgáltatóira is.” 
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7.3. Korrupcióellenes küzdelem Magyarországon 
 

7.3.1. A közelmúlt erőfeszítései 
 
Az elmúlt évtizedekben, években – részben nemzetközi nyomás eredményeként – a 
magyar kormány is egy sor korrupcióellenes programba kezdett.  
 
1992-ben, a volt szocialista országok régiójában elsőként hazánkban iktatták be a 
személyes adatok védelméről, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
korszerű törvényt (MK (1992). 2001-ben kidolgozásra került egy „átfogó” – 
elsősorban a büntető intézkedésekre koncentráló – Korrupcióellenes Kormányzati 
Stratégia (1022/2001. Korm. határozat), s e stratégiával összefüggésben számos, az 
összeférhetetlenségre, a vagyonnyilatkozatokra, a pénzmosásra, a terrorizmusra és 
a közbeszerzésekre vonatkozó intézkedést fogadtak el. Sajnálatos módon ezek csak 
részben valósultak meg. 2002-ben Miniszterelnöki Hivatalon belül megalakult a 
Közpénzügyi Államtitkárság (s a 2396/2002 Kormányhatározat előírta a közérdekű 
adatok hozzáférésével kapcsolatos szabályok áttekintését és korszerűsítését is). A 
korrupcióellenes lépések keretében, a közbeszerzési eljárások figyelemmel 
kísérésére és a közpénz-kezelés átláthatóságának biztosítása érdekében létrehozott 
említett szervezet sem tudott azonban átütő sikert elérni, ezért a kormány 2004. 
október 6.-i döntésével megszüntette.52  
 
2003-ban az Országgyűlés a korrupció megfékezése érdekében elfogadta az 
Üvegzseb törvényt, és felállította az ugyancsak rövid életű Köztársasági Etikai 
Tanácsot, mely aztán egy évvel később, a Közpénzügyi Államtitkársággal együtt, 
feloszlatásra került. 2005-ben elfogadták az elektronikus információ 
szabadságáról szóló törvényt, megvalósítása azonban csak részben történt meg. 
A közbeszerzési törvény is újra módosításra került: az új törvény megtiltotta a helyi 
önkormányzatok számára, hogy nyílt pályázat nélkül szerződéses viszonyt 
létesítsenek (MK, 2003). A 2006-ban elfogadott lobbi-törvény sem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, nem járult hozzá jelentősen a lobbi-tevékenységek 
átláthatóságához,53 hiszen hatásköre túlzottan korlátozott, ráadásul a benne foglaltak 
megvalósítása is csak részben történt meg. Végül 2007 augusztusában létrehozták 
az Antikorrupciós Koordinációs Testületet (AKT).  
 
Az 1037/2007. (VI. 18.) Korm. határozat – mely a korrupció elleni küzdelemmel 
kapcsolatos feladatokról szól – 1. pontjában az Antikorrupciós Koordinációs 
Testületet (AKT) megbízta a Korrupció Elleni Stratégia kidolgozásával. A 
kidolgozásra került ajánlás-tervezet (AKT–IRM, 2008) a táblázatban összefoglalt 
perem-feltételeket tekintette irányadóaknak. 

                                      
52 A döntéshez hozzájárult, hogy megállapítást nyert: a Közpénzügyi Államtitkárság főtanácsadója 10 
millió forintért a hivatali hatáskörében rendelkezésére álló, a PSZÁF gazdálkodásának vizsgálatáról 
szóló jelentés másolatát jogosulatlanul átadta Kulcsár Attilának, a K&H Bank volt munkatársának  
(Forrás: http://www.jogiforum.hu/hirek/11426 vagy http://hvg.hu/itthon/00000000005A0B26.aspx ) 
53 Sok szakértő véleménye szerint a törvény erénye mindössze annyi, hogy létezik, hibája viszont, 
hogy számos pontja egyszerűen nem életszerű és betarthatatlan. http://nol.hu/cikk/413749/, illetve 
http://www.hirszerzo.hu/cikk.teret_hagy_a_visszaeleseknek_a_lobbitorveny.63399.html 
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A Korrupció elleni stratégia perem-feltételei 
A korrupcióba 
belenyugodni   

A korrupcióval 
szembeszállni  

Kampányszerű korrupció 
elleni fellépés   

Folyamatos korrupció 
elleni küzdelem  

Tüneti kezelés   Átfogó terápia 
 

Totális stratégia   Koncentrált stratégia 
 

Kormányzati stratégia   Nemzeti stratégia 
 

Értéksemlegesség   Értékválasztás 
 

Túlzott 
eredményközpontúság   Jogállamiság 

 
Forrás: AKT–IRM, 2008 
 
A Stratégia célszinteket és prioritásszintet tartalmaz. Az „átfogó” célok igen 
általánosak, egyrészt a korrupciós okok fokozatos felszámolását (korrupciós 
helyzetek kialakulásának megelőzését), másrészt a korrupciós jelenségek kezelését 
irányozzák elő. A „specifikus” célok a következők: 
 
− Kockázatelemzés. A feladat egyaránt magában foglalja a kockázatelemzési 

módszerek kidolgozását, a kritikus pontok azonosítását (a kockázati térképek 
készítését), illetve mindezek elemzését. 

 
− Gondolkodásbeli problémák kezelése. A tennivalók a felvilágosítás, a képzés és 

a példamutatás. 
 
− Szabályozásbeli problémák kezelése. A dokumentum a tárgykörben a jogon túli 

– etikai – normák írásba foglalásának elmaradását ítéli a legszembeötlőbbnek, s 
szorgalmazza e hiány felszámolását. Az egyes területeken megvalósuló egyéb 
korrupcióellenes beavatkozások (pl. kockázattérképek késztése, ellenőrzési 
rendszer fejlesztése, jogalkotási feladatok teljesítése) keretében lát módot 
továbbá a korrupciót kiváltó túlszabályozás, illetve túlzott mértékű bürokrácia 
visszaszorítására (az adott intézményt, szakterületet vagy ágazatot érintő 
normaanyag áttekintésével). Ehhez kapcsolódhatnak a kormányzat 
deregulációs, illetve egyéb szabályozást (üzleti környezetet) fejlesztő programjai. 

 
− Átláthatósági problémák kezelése. Az alapvető követelmények a közügyekkel 

kapcsolatos döntési eljárások nyilvánossága, a döntéshozók tevékenységének 
átláthatósága, valamint a közpénzekkel való elszámoltathatóság. A probléma a 
hatályos normák érvényesülése, a Stratégia ennek ellenőrzését helyezi a 
középpontba.  

 
− Az anyagi kiszolgáltatottság csökkentése.  
 
− Az antikorrupciós jelzőrendszer fejlesztése. A cél egyrészt az önkéntes 

bejelentés gyors, ingyenes és egyszerű feltételeinek megteremtése, másrészt a 
korrupciós ügyek felderítését jogszabály alapján (hivatalból) elősegítő szervek 
jelzőrendszerszerű funkcióinak megerősítése. 
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− Ellenőrzésbeli problémák kezelése. A Stratégia – az ellenőrzési rendszerek 
felmérését és megfelelő módszertani alapvetést követően – a rendszerek 
összehangolására, illetve az immár korrupciós szempontokat is érvényesítő 
ellenőrzések ütemezésére irányuló programot kíván megvalósítani. 

 
− A vizsgálati eljárások feltételeinek megteremtése. Elkerülhetetlen tennivaló a 

nyomozó szervek megerősítése. Ennél is fontosabb – mivel a hazai jogrendből 
hiányzik – az etikai normák megsértése esetén lefolytatandó eljárások 
kialakítása, az eljárásokban résztvevőknek, illetve az alkalmazandó 
szankcióknak a meghatározása. 

 
− A szankciórendszer tökéletesítése. Az előirányzott – összetett, komplex – 

szankciórendszer egyszerre kívánja orvosolni a keletkezett egyéni és közösségi 
érdeksérelmeket, elrettenteni az elkövetőket, illetve megfosztani a korrupciós 
ügyletek szereplőit a további jogsértés lehetőségétől. 

 
A valamennyi cél esetén érvényesítendő prioritások (fontossági sorrend) a párt- és 
kampányfinanszírozás, illetve a közbeszerzési folyamatok átláthatóbbá tétele, a 
fejlesztési támogatások tiszta és átlátható felhasználása, valamint a korrupció 
visszaszorítása a hatósági engedélyezési eljárások során. 
 

Az antikorrupciós stratégia vázolt tervezete vitákat váltott ki. Az Országos 
Érdekegyeztető Tanácstól éles kritikát kapott (Korrupció ellen …, 2008). Kelemen 
Géza, az MGYOSZ alelnöke a munkáltatói oldal képviseletében egyszerűen 
rossznak nevezte a dokumentumot. Több fontos elemet hiányolt, így azt, hogy 
nem ad képet a magyarországi korrupció valódi méretéről, nem mérlegeli, 
összegzi, miként hat az az egész gazdaságra. Mint elmondta, az a szintű 
korrupció, amely valóban tetten érhető, bénítja a gazdaságot, csökken a magyar 
vállalatok versenyképessége, torzulnak az állami kifizetések, vagyis igen nagy 
értékek folynak el kisebb jelentőségű fejlesztésekre. Súlyos probléma, hogy a 
jogszabályok is lehetőséget adnak a visszaélésekre, így azok nagy része – 
úgymond – jogszerűen zajlik. Hangsúlyozta továbbá, határozottabb fellépésre 
van szükség, s rögtön adott is egy gyakorlati receptet, nevezetesen: a nem 
Magyarországon bejegyzett offshore cégekkel ne kössenek állami üzletet. Borsik 
János, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvezető alelnöke a 
munkavállalói oldalt képviselve többek között a korrupció morális hatásaira hívta 
fel a figyelmet. Azt mondta: a korrupció a társadalom rossz működését jelzi, 
aláássa az emberek hitét az adott kormányzatban. A politikai elit – tartozzék akár 
a jobb-, akár a baloldalhoz – a visszaélései miatt nem várhat el másoktól 
jogkövető magatartást. Véleménye szerint a méltányosabb és igazságosabb 
elosztási rend, az alapvető kérdésekben történő társadalmi megállapodás, az 
erős társadalmi ellenőrzés és főként a politikai elit példamutatása nélkül nem 
lehet eredményt elérni.  

 
Mindezek miatt a (TI Corruption Risks …, 2007) tanulmány úgy látja, hogy a hazai 
korrupcióellenes erőfeszítések többsége nemzetközi elvárások eredménye vagy 
politikai érdekek által vezérelt ad hoc jellegű intézkedés volt. A hozott intézkedések 
általában jogszabály- és intézményközpontúak, nem építenek a gazdasági szféra és 
a társadalom tudatos felelősségvállalására. Az eddig megvalósított programok 
többsége a politikailag érzékeny, fő problémákat kerülő látszatintézkedéseket 
tartalmazott. Az egy kormányzati cikluson túlmutató lépéseket garantáló, átfogó 
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stratégiai megközelítés hiánya világosan jelzi, milyen nagy szükség lenne tényleges 
politikai akaratra a korrupció elleni küzdelemhez. 
 
 

7.3.2. Egy javaslat: az elektronikus közbeszerzés terjesztése 
 
Amint ezt az előzőkben többször is hangsúlyoztuk, a szakirodalomban, s különösen a 
hazai szakirodalomban számos közlemény szorgalmazza a közbeszerzések terén 
jelentkező korrupciós gondjaink megoldását. Ugyanitt természetesen számos 
javaslat is található a megoldás módszereire. A javaslatok jelentős hányada 
összecseng az előző fejezet ajánlásaival (a nyilvánosság, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság megteremtésére hivatott új és új ötleteket vet fel, a 
pártfinanszírozás gondjainak a megoldási módját keresi stb.). Ezúttal kiemeljük 
azonban egy további sajátos típusukat, az elektronikus közbeszerzés technikáinak 
felhasználásával kapcsolatosakat is.  
 
Az elektronikus közbeszerzés fontosságát számos dokumentum hangsúlyozta – így 
a közbeszerzési törvény is ajánlotta már. Az eljárások terjedése azonban lassú. 
„Magyarország elsősorban az elektronikus technikák közbeszerzési eljárásokban 
való elterjesztésében van elmaradásban; még a többi kelet-közép-európai országhoz 
képest is. Ami azért is sajnálatos, mert e technikák a közbeszerzések 
átláthatóságának javításához is hozzájárulhatnának”– állapította meg például a 
Közbeszerzések Tanácsa (KT) a parlament számára készített 2006-os 
beszámolójában. (Napi Gazdaság, 2007.07.25.)  
 
Ugyanakkor nem kívánjuk felsorolni a közbeszerzési törvény összes ajánlását. A 
kívánatos előrehaladás irányának a szemléltetésére csak egyetlen, a korrupció 
visszaszorítására széles körben felhasználható módszerre, az elektronikus „árlejtés” 
(versenytárgyalás, licit) eljárására utalunk (röviden). Alkalmazásának lépései a 
következők: 
 
− Az ajánlatkérőnek a lehető legpontosabban meg kell határoznia, és 

nyilvánosságra kell hoznia a beszerezni kívánt áru, vagy igénybe venni kívánt 
szolgáltatás (műszaki stb.) paramétereit. Ugyancsak közre kell adnia a jövőbeli 
nyertessel megkötni kívánt szerződés tervezetét. 

 
− Az ajánlatkérőnek rögzítenie kell, és nyilvánosságra kell továbbá hoznia az 

árlejtés helyét (egy elektronikus címet), a licit kezdetének időpontját, az induló 
szállítási árat, valamint a licit egymást követő lépéseire adott időtartamot 
(például: 2 perc) és az egy-egy lépésben adható árcsökkentés mértékét. 
Megbízható teamet kell továbbá szerveznie a beérkező ajánlatok korrekt 
rögzítésére. 

 
− A megadott kezdő időpontban az ajánlattevők bejelentkeznek, ezzel az induló 

árat is elfogadják. 
 
− A licitálásra megadott idő-intervallumokban (azaz mondjuk 2 percenként) a 

licitálók folyamatosan bejelentkeznek, ha még elfogadják az adott időpontig 
kialakult ár-csökkenést. 
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− Az eljárás addig tart, ameddig van bejelentkező. Az utolsó (a legkisebb árat 
elfogadó) ajánlatevővel kell megkötni a beszerzési szerződést. 

 
Természetesen, mint minden technika, ez sem csodaszer, van mód a szabályok 
kijátszására. Azokban az ágazatokban azonban, ahol a teljesítés megkívánt 
minősége pontosan megadható és nagyobb számú potenciális ajánlattevő van, az 
eladók licitálás előtti megállapodása szinte lehetetlen. Ha a beérkező ajánlatokat 
fogadó team megbízható, akkor igen nehéz az ajánlatkérő korrumpálása is.  
 
 
8. A közbeszerzési korrupcióra vonatkozó főbb eredmények 
 
A szakirodalmi feldolgozás utolsó, összefoglaló fejezetében a bemutatottaknak a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupcióra vonatkozó legfontosabb megállapításait 
tekintjük át. Célkitűzésünket az indokolja, hogy – ellentétben a korrupciót általában 
tárgyaló szakirodalom gazdagságával – a közbeszerzésekhez kapcsolódó korrupció 
jellemzőire vonatkozó publikációk ritkák, s így a tárgykör kevéssé ismert. A 
kifejtésnek sajátos, cél-orientált módját választottuk. Mivel a munka egy nagyobb, a 
közbeszerzési korrupció hazai folyamatait vizsgáló kutatás első lépése, az 
alábbiakban a további vizsgálatokat megalapozó hipotézisek megfogalmazására 
teszünk kísérletet.  
 
 

8.1. A hazai szakirodalom lassan követi a nemzetközi trendeket 
 
Az áttekintett nemzetközi és hazai közlemények információ-tartalma sok tárgyban 
eltér.  
 
A korrupció gazdasági-társadalmi összefüggéseit tárgyaló irányadó külföldi szerzők – 
különösen a fejlett országokban folyó kutatásokat ismertetve – újszerű kérdéseket 
vetnek fel, és a válaszadás során korszerű módszerek alkalmazásáról adnak számot. 
Széles körben koncentrálnak a politológiai és gazdasági kérdésekre (is). Igen mélyen 
(az együttműködők széles körére kitérve) vizsgálják a korrupciós magatartások 
szereplőit. Nem csak a formai, hanem az érdemi jellemzőket is feltárva tekintik át a 
korrupció okait és típusait. Matematikai-statisztikai eszköztárat bevetve bizonyítják a 
korrupcióval erősen fertőzött társadalmakban ennek gazdasági kárait. S komplex 
eszköztárat dolgoztak ki, javasolnak a korrupció elleni küzdelem számára. 
 
A hazai szak-folyóiratokban természetesen számos kitűnő cikk jelenik meg. A 
korrupció kérdésköréről megjelent közlemények többnyire jogi, illetve szociológiai 
ihletésűek, az előbbiek körében tipikus például a jog-ismertetés, az utóbbiakéban a 
lakossági vélemény-felmérés bemutatása, s a tárgyalás összességében magas 
színvonalú. A friss nemzetközi szakirodalom egyes tárgykörei azonban alig-alig 
kerülnek tárgyalásra. A mély politológiai elemzés ritka (de például a Sajó A. által 
közöltek kiválóak). A korrupciós eset-elemzések ritkán mutatják be az 
együttműködők szélesebb körét, vagy az alkalmazott norma-sértések konkrét 
technikáit. A korszerű hatás-elemzést Papanek G. és Sebestyén T. néhány szerény 
kísérlete képviseli. A korrupció-ellenes küzdelem eszköztárának komplexitására is 
csak kevés közlemény (például a TI, illetve az AKT egy-egy kiadványa) utal. 
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8.2. A közbeszerzési korrupció „fehér galléros” visszaélés 
 
A közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupciónak az eljárások természetéből fakadó 
szembetűnő sajátossága, hogy elkövetői legtöbbször (viszonylag) magas 
beosztásban dolgozó értelmiségiek. Az „üzleti” korrupció esetén a tipikus korrumpáló 
az ajánlattevő intézmény valamely vezetője (vagy a felső vezetés egésze), s az 
ajánlatkérő intézménynél is a vezetés tagja (vagy egésze). A politikai korrupciónál 
pedig a szálak esetenként még feljebb vezetnek. Amint Offe (2005) írja: „ … minél 
magasabb beosztásban van az illető egy állami szervezetnél, annál valószínűbb, 
hogy második típusba tartozó döntés (kézzel fogható előnyök kiosztása, például 
beruházási vagy közbeszerzési szerződések) a megállapodás tárgya. Ezzel 
szemben a kötelezettségek nem teljesítésének mentesítés során … az alacsonyabb 
beosztásban lévő személyek tudnak szerepet vállalni.” 
 
Tanulmányunk hangsúlyozottan hívja fel a figyelmet a mai korrupt társadalmakban 
kialakuló láncokba, hálózatokba beépülő érdekeltek széles körére. Ez már nem a 
klasszikus „hivatalnoki” korrupció, s nem is az „urambátyám világ” kora (Sík, 2008 
stb.). Nem arról van szó, hogy például egy érdekelt üzletember – valamely anyagi 
előny érdekében – megkeni a részrehajló ajánlatkérőt, vagy hogy érvényesül a „ma 
nekem, holnap neked” gyakorlata. A potenciális döntéshozók „szekér-táborokba” 
tömörülnek, a társadalmi konfliktusok fő forrásává a hatalomért folyó küzdelem válik, 
s ennek keretében a részrehajlás, a saját táboron belülieknek juttatott kedvezmények 
– valamint a „másként gondolkodók” háttérbe szorítása – általános magatartás-
mintává lesz.  
 
A változások a közbeszerzések területén különös erővel érvényesülnek. Már nincs is 
okvetlen szükség arra, hogy az ajánlatkérők és egyes ajánlattevők között alkalmi 
kapcsolatok létesüljenek. A színlelt (a nyertest előre eldöntő) kiírás, a potenciális 
ajánlattevők körének indokolatlan korlátozása, az ajánlatok részrehajló értékelése, a 
hamis célt (például: tanulmányra, tanácsadásra vonatkozó igényt) rögzítő ajánlat-
kérés, a közbeszerzési eljárás elkerülése általánossá és közismertté válik. A 
korrupció és megvesztegetés gyakran egyéb bűncselekményekkel, pénzmosással, 
könyvelési és adócsalással is összekapcsolódik (OECD: Bribery in Public 
Procurement ... 2007). Az illetékesek köré a visszaéléseket megideologizáló 
„holdudvar” szerveződik. A hatalomból (éppen) kiszorultak pedig, mivel nincs esélyük 
a sikerre, nem is pályáznak. 
 
 

8.3. A politikai korrupció a legveszélyesebb 
 
Az állami finanszírozású projektekben mindenkor hatalmas üzleti lehetőségek 
rejlettek. Napjaink ügyletei a korábbiaknál is nagyobbak. A közpénzekből 
megvalósuló infrastrukturális beruházások, kormányzati beszerzések igen jelentős 
összeget tesznek ki, egyes becslések szerint az OECD országokban a 
közbeszerzési eljárások értéke a GDP 15%-ának felel meg. Ugyanakkor (mivel az 
előírások szerint az eljárások indítása valamely „minimális”, de az egyének 
többséges számára hatalmas méreten felül kötelező) az egy-egy eljárás keretében 
elnyerhető összegek is igen nagy csábító erőt képviselnek. Nem véletlen hát, hogy, 
amint ezt mind egyes nagy nemzetközi szervezetek (az ENSZ, az OECD, a 
Világbank), mind a szakirodalom szerzői élesen kiemelik, a közbeszerzési pályázatok 
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elnyeréséért folyó verseny valójában a korrupció melegágya volt, s maradt. Napjaink 
korrupt társadalmai tudják, hogy hatalmas összegekről van szó, s ezek 
megszerzését erő-fölényük könnyűvé is teheti.  
 
A tárgykör kutatásai különösen a Watergate ügy után erősödtek meg. A Rose-
Ackerman (2006) Kézikönyv összefoglalása igen meggyőzően mutatja be az új 
eredményeket. Nagyszámú empirikus kutatás igazolja, hogy a mai politikai korrupció 
közvetlen céljai módosultak. A nepotizmus, az urambátyám-világ kisstílű egyéni, 
kiscsoport-törekvései kiegészültek. Már ritkán a pénz, inkább a hatalom 
megszerzése és megtartása a vezérelv, amihez csak eszköz a hatalmi korrupcióval 
megszerzett pénz tisztára mosása és felhasználása.  
 
A politikai korrupció mai szereplőinek köre is messze meghaladja az ajánlatkérők és  
-adók világát. Helyenként bizonyítást nyert már államigazgatási és párt-vezetők 
érintettsége is.54 Kiterjedt az ún. kliensi rendszer is. A kliensek nagyon fontos 
funkciókat töltenek be. Ők biztosítják a korrupció, illetve a korrupciós rezsim 
keretfeltételeit, tápláló és éltető környezetét, elsősorban a célirányos infrastruktúra és 
logisztika üzemeltetésével, valamint a szükség szerinti rendelkezésre bocsátásával. 
Az ideológusi, könyvelői, igazság-szolgáltatási „holdudvar” akadályozza meg továbbá 
a szabálytalanságok következményeinek (a szankcióknak) az érvényesítését is. 
 
Sok országban mutatható ki az államigazgatás és a pártok összefonódása. Teljesen 
félrevezető az a vélemény, hogy e jelenség fő haszonélvezői a politikusok (bár ez 
egyes választási kampány kedvenc témája). A párt- és kampányfinanszírozási 
jogszabályai azonban világszerte gátolják a politikai korrupció elleni védekezést. A 
Freedom House és a Transparency International jelentései például egyaránt azt 
állapítják meg, hogy a pártfinanszírozásra vonatkozó jelenlegi szabályok széles 
körben nem teszik lehetővé a pártok bevételeinek, kiadásainak, pénzügyei 
helyzetének ellenőrzését, s ez gyakran nyit utat az államigazgatás számos pontjára 
kiterjedő korrupciónak is. 
 
Ugyanakkor, figyelembe véve, hogy a közbeszerzések a gazdasági aktivitás 
(növekedés) milyen jelentős részét teszik ki, az itt elkövetett korrupció/vesztegetés 
által a társadalomnak okozott károk mértéke is számottevő. Egy-egy igazán nagy 
(hadiipari, autópálya-, metró- stb. építési) ügyben egyenként is sok százmilliárdos 
lehet a közvetlen kár (az indokolatlan költség-emelkedés, a minőség-rontás, a 
garanciális és szavatossági kötelezettségek nem-teljesítése). A közvetett károk, a 
bizalom-hiány miatti teljesítmény-visszatartás, a rossz példák nyomán gyorsan 
terjedő korrupciós gyakorlat pedig ennél is nagyobb veszteségek forrása. Amint 
Kovács Árpád (2003, 291. oldal) írja: „A korrupció … ma – a globalizáció körülményei 
között – az egyik legnegatívabb következményekkel járó jelenség.” 
 

                                      
54 Sajtó-hírek szerint legutóbb A. Tajani, az Európai Néppárt alelnöke Európa parlamenti beszédében 
már úgy fogalmazott, hogy: „… a korrupció forrása maga az államot képviselő kormányzat”. 
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8.4. A közbeszerzési korrupció néhány ágazatban kiemelkedő  
 
A szakirodalmi szerzők sajnálatosan ritkán elemzik átfogóan a korrupció által 
leginkább érintett szférákat. Többnyire egyetértenek ugyan a TI (2005) azon 
megállapításával, hogy világszerte a politikai pártok és a törvényhozás képezik a 
leginkább korrupt szektorokat, felméréseik szerint széles körben 
megvesztegethetők továbbá a rendőrségek, a bíróságok, az adó- és vámhivatalok, 
az egészségügy, az oktatás stb. egyes tisztviselői. 55 Klaus Abbink azt is kiemeli, 
hogy az államigazgatás, s ezen belül a közbeszerzések képezik a leginkább fertőzött 
területek egyikét (OECD, 2005, Rose-Ackerman, 2006, p. 434). Az igazán mély (így 
a nemzeti sajátosságokra is kitérő) szektorális vizsgálódás azonban kivételes, s ezek 
többsége is többnyire csak egy-egy „ágazat” eseteit vizsgálja.  
 
A mélyebb elemzések kivételes eseteinek egyike a Rose-Ackerman (2006) kötet. 
Ötödik részében Meagher, P. részletesen mutatja be – jogosan hivatkozva a 
sajnálatos magyar hálapénz-adás szokására is – a bulgár gyógyszeripar korrupciós 
gyakorlatát. A vizsgálat cél-keresztjében az oligopol-pozícióit kihasználó gyógyszer-
gyártók és a gyógyszerforgalmazást irányító szabályozási, egészségügyi stb. 
szakemberek összefonódása áll. 
 
Több munkában találtunk elemzéseket az építőiparban elterjedt korrupcióra. A TI 
(2005) jelentés részletesebb áttekintést ad a nagy építkezéseket (beruházásokat) – s 
ezek keretében az építkezésekkel kapcsolatos közbeszerzéseket – kísérő, valamint 
a nemzetközi pénzügyi szférában meghonosodott korrupcióról és kárairól. Kiemeli 
például az afrikai vízműveknél, a latin-amerikai elektromos hálózatnál, az olasz, 
illetve törtök földrengések utáni helyreállításoknál, a kölni szemétégető műnél stb. 
tapasztalt korrupciót, melyek kiküszöbölése 20-30, esetenként 50%-kal is 
csökkenthette (volna) a költségeket. Golden, M. és Picci, L. a (Rose-Ackerman, 
2006) kötetben az olasz autópálya és szociális infrastruktúra építkezéseket kísérő 
korrupció mutatja be stb. 
 
A fentieken túlmenően egyes kiadványok (például az OECD, 2007) az átlagosnál 
nagyobbnak ítélik a korrupció veszélyeit a bánya- és energiaipar, valamint a 
hírközlés nagy projektjeiben – valamint a tanácsadási, oktatási, egészségügyi 
szolgáltatások körében. 
 
A TI (2007) viszont az igazságügy fertőzöttségét állítja élesebb megvilágításba. Bár 
nem tárgyalja részletekbe menően az egészségügy témakörét, ugyancsak rögzíti, 
hogy Magyarországon ez az egyik legkorruptabbként érzékelt – s egyes orvos-
látogatók tevékenysége esetén szintén a közbeszerzések körébe tartozó – terület.  
 
Több tanulmány is tárgyalja az államigazgatás egyes szféráinak korrupciós eseteit.56 
Reinikka, R. és Svensson, J. a (Rose-Ackerman, 2006) kötetben az ugandai elemi 
iskolai oktatási ösztöndíjak példáját is bemutatja. Közli, hogy a tárgykörben elvégzett 
follow-up (hatásvizsgálati) felmérési eredmények szerint az ösztöndíjakra adott 
források többsége a helyi és országos politika alapjaiba jutott (i.m. p. 446). 

                                      
55 Wolkers, M. megállapítása, i. m. 239-240. oldal. 
56 A (Rose-Ackerman, 2006) munka az adó- és vám-korrupció egyes eseteit is bemutatja. 
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A TI (Corruption Risks … 2007) szerint a (magyar) pártok, politikusok … is gyakran 
követnek törvénytelen és korrupt egyéni célokat. A kutatások szerint megszokott, 
hogy a pártok a választási kampányok illegális finanszírozásáért és egyéb pénzügyi 
támogatásáért megválasztásukat követően az adományozók számára kedvező 
gazdaságpolitikával és szerződésekkel fizetnek. Gyakran kerül napvilágra a 
privatizáció, a koncessziók – és a közbeszerzések – szabálytalan, átláthatatlan és 
korrupt gyakorlata, derül ki, hogy a közbeszerzési kiírásokat és a szerződéseket 
valamely párthoz közeli cég kapja. A kiadvány ugyancsak megemlíti, hogy a 
megvesztegetés számos szektorban gyakori. A „hálapénz” megszokott az 
egészségügyben, a kenőpénz a (közlekedési) rendőrök, a vám-, adó- és telekkönyvi 
illetékesek körében. A 2008 évi magyar ország-jelentésben az üzletemberek az 
önkormányzati szférát, a közbeszerzéseket, az (állami és önkormányzati 
beszerzések) tendereztetését, az EU-s fejlesztési források szétosztását, az 
engedélyek kiadását és a visszafizetések ügyintézését említik első helyen a tipikus 
korrupciós kockázatok között (TI, 2008/b). 
 
Szente (2007) viszont a magyar önkormányzati közigazgatás – szintén nem 
elhanyagolható súlyú – korrupciós jelenségeit teszi vizsgálat tárgyává.  
 
 

8.5. Csak komplex erőfeszítések védhetnek  
 
A korrupció elleni küzdelem egyfelől az Európai Unió tagállamainak kiemelt feladata, 
másfelől az erről szóló ENSZ egyezményben meghatározottak szerint a részes 
államokkal – így Magyarországgal – szemben támasztott alapvető követelmény. A 
legnagyobb nemzetközi szervezetek (ENSZ, OECD, Európa Tanács), továbbá az 
Európai Unió intézményei különféle nemzetközi standardok szerint végzett 
felmérések alapján rendszeresen jelentést készítenek az egyes országok korrupciós 
jellemzőiről, valamint a korrupciós jelenségek kezelésének módjáról és 
eredményességéről. Erre tekintettel egy ország nemzetközi megítélése jelentős 
mértékben attól is függ, hogy az adott államon belül mennyire elterjedt a korrupció, 
illetve, hogy annak kormánya mennyire kiterjedt és hatékony korrupcióellenes 
politikát folytat (AKT-IRM, 2008). 
 
A korrupció-ellenes erőfeszítések céljaira nagyszámú és igen változatos eszköztár 
került kidolgozásra. A magyar közbeszerzési törvényben – az Európai Unió 
közbeszerzési irányelveinek megfelelően – megjelenő közbeszerzési alapelvek közül 
a korrupció szempontjából elsősorban a verseny tisztaságának és nyilvánosságának, 
valamint az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosításának van kiemelkedő 
jelentősége. A verseny tisztaságát és nyilvánosságát az ajánlatkérőnek minden 
közbeszerzési eljárásban biztosítania kell, az ajánlattevőnek pedig tiszteletben kell 
tartania. Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód alapelve ajánlatkérői 
kötelezettségként jelenik meg, és eszköz a tiszta, befolyásmentes versenyeztetés 
eléréséhez.  
 
A „hivatalnoki” korrupció lehetőségeit korlátozhatjuk a köz-pénzek világos és 
egyértelmű elszámolási követelményeinek az érvényesítésével. Olykor az ár-lejtés is 
segít. Vállalati szinten igen hatékony lehet például a Felelős Vállalatirányítási 
Ajánlások követése, a közbeszerzések irányításában az ezen eljárásokkal 
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kapcsolatos TI ajánlások megvalósítása. „Kiegészítésként” bővíthetjük a 
döntéshozók elszámoltathatósági lehetőségeit stb. 
 
A politikai korrupció elleni küzdelem nehezebb. Alapvető az egy-egy kormányzati 
cikluson túlmutató lépéseket garantáló, átfogó stratégiai megközelítés. Minden, a 
hivatalnoki korrupció ellen bevethető fegyver alkalmazása szóba jöhet. Bizonyára 
sokat segít a párt- és választási kampány finanszírozás reális szabályozása és a 
szabályok betartásának kivételeket nem ismerő ellenőrzése. A legfontosabb azonban 
a korrupció elleni hatékony küzdelem iránti politikai akarat (elkötelezettség). A siker-
esély minimális előfeltétele, hogy a pártok ne csak az ellenzék körében, hanem saját 
soraikban is üldözzék ezeket a visszaéléseket. 
 
Végül kiemeljük, hogy a szerzők egységes álláspontja szerint a korrupció elleni 
küzdelemben nincsenek „csodafegyverek”. Egy-egy vázolt és ezekhez hasonló 
technika alkalmazásától soha nem várható komoly eredmény. Amint ezt legutóbb a 
TI (Corruption Risks … 2007) műve már alcímében is élesen hangsúlyozza, csak a 
nemzeti korrupció-ellenes törekvések komplex rendszerétől és csak akkor várható 
siker, ha van alkalmazására politikai akarat (mert akkor a reformok számottevően 
csökkenthetik a korrupció szintjét). 
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III. A közbeszerzési korrupció a magyar sajtóban 
 

(A sajtófigyelés eredményei) 
 
 
1. Bevezetés 
 
A beszámoló a Közbeszerzések Tanácsa megbízása alapján készülő, a 
közbeszerzési korrupció témakörét vizsgáló kutatás keretében került összeállításra. 
Elméleti alapjait az ugyancsak e kutatás céljaira kidolgozott, „A korrupció, mint 
társadalmi jelenség” című (2008) szakirodalmi áttekintés (első rész-beszámoló) 
foglalja össze. A jelen munka a kutatás második fázisának eredményeit mutatja be. 
Konkrét feladata az, hogy képet adjon a hazai sajtóban a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos korrupcióról megjelent publikációk tartalmáról.  
 

A kutatás keretében a legfontosabb kifejezések alábbi – a jelzett anyagban 
részletezett – meghatározásait alkalmaztuk: 
 
A közbeszerzés fogalmát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) szerint értelmeztük57 (de a vizsgálatot kiterjesztettük azokra 
az esetekre is, ahol a törvényt, bár kellett volna, nem alkalmazták). 
 
Egy cselekmény akkor korrupt,58 ha elkövetője 
− közvetlen vagy közvetett önérdekből  
− megszegi a közösségi együttélés egy vagy több olyan szabályát, amelynek 

érvényesítéséért felelős, s ennek keretében 
− legalább két fél, magánszemély vagy intézményi képviselő játszik össze. 
 
Közbeszerzési korrupció az a cselekmény, amelyre az alábbi négy feltétel 
mindegyike tejesül: 
− közbeszerzési eljárással kapcsolatos, vagy ilyen eljárást kerül meg,  
− legalább két résztvevője van,  
− legalább az egyik fél megsérti a közbeszerzések egy vagy több olyan 

(írott vagy íratlan) szabályát, amelynek érvényesítéséért felelős, 
valamint 

− ezt legalább az egyik fél közvetlen vagy közvetett – s gyakran illegitim – 
ön-, vagy csoport- érdekből teszi. 

 
A fogalom egyes sajátos kiterjesztéseit és lehatárolásait a fent említett 
tanulmányban részletesebben is megadtuk. 

 

                                      
57 A Kbt. szerint akkor kell a közbeszerzési törvény szerint eljárni, ha ezt a beszerző kiléte kötelezővé 
teszi (mivel ajánlatkérőnek minősül), a beszerzés a Kbt. által szabályozott beszerzési tárgyak közé 
tartozik és nem sorolható a kivételek közé, a beszerzés értéke eléri az érvényes irányadó értékhatárt, 
s a jogügylet visszterhes. 
58 A korrupció kifejezésnek számos szinonimája ismert. Például: megvesztegetés (bribery), lefizetés, 
megkenés, panama (általánosabb esetekben: csalás /fraud/, hivatali hatalommal való visszaélés, 
hűtlen kezeléslobbizás, bunda, nepotizmus, kliens-rendszer, urambátyám viszony, klientúra-építés, 
korábban: szocialista összeköttetés, napjainkban: kapcsolati tőke). A korrumpáló fél által a 
korrumpáltnak adott ellentételnek is változatos elnevezései vannak: kenőpénz, csúszópénz, jatt, sáp, 
harács, hálapénz, borravaló, ajándék, adomány, alkotmányos költség stb.  
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A kutatás konkrétan a közpénzekből finanszírozott beszerzések körét érintő 
szabálytalanságokkal, jogsértésekkel, korrupciógyanús esetekkel kapcsolatos 
sajtóközleményeket tekintette át, s jelen tanulmány a korrupt közbeszerzési folyamat 
fő jellemzőiről a norma-sértések indokairól, a résztvevő személyek pozíciójáról, a 
visszaélések következményeiről, kiemelten az okozott kár nagyságáról stb. 
közreadottakat ismerteti. 
 
A vizsgálat egyrészt napi- és hetilapoknak, másrészt havi tudományos folyóiratoknak 
a tartalmára terjedt ki. A munka során széles körben hasznosítottuk a következő 
módszertani tapasztalatokat is: 
 
− A közbeszerzési korrupciónak sok sajátos jellemzője van ugyan, de 

résztvevőinek, okainak, hatásainak a jellemzői széles körben hasonlóak az 
egyéb korrupciós cselekmények körében tapasztaltakhoz. A közbeszerzési 
korrupció vizsgálatánál gyakran volt érdemes tehát figyelembe venni az 
általános korrupciós jellemzőket (is). 

 
− Bár a különböző politikai orientáltságú sajtóközlemények állásfoglalásaiban 

általában jelentős különbségek vannak, az eltérések a korrupcióval és a 
közbeszerzés korrupció „vámszedőivel” kapcsolatos számos kérdésben 
kisebbek az elemzők által előzetesen feltételezettnél. A mértékadó 
sajtóközlemények általában nyomatékosan mutattak rá mind a korrupció, s a 
közbeszerzési korrupció nagy társadalmi káraira, mind az e cselekmények elleni 
küzdelem jelentőségére. Fő vonalakban egyetértettek a legfontosabb 
tennivalókat (a témára vonatkozó oktatás fejlesztését, a nyilvánosság erősítését, 
az ellenőrzések fokozását stb.) illetően is. Ez a megállapítás, ha jobban 
meggondoljuk, nem meglepő. Egyes nemzetközi szervezetek (pl. a Freedom 
House) a magyar sajtót alapvetően függetlennek értékelik, így az általunk 
feldolgozott mértékadó napilapok is többé-kevésbé kiszolgálják a szélesebb 
nagyközönséget, amely természetszerűleg érdeklődik a korrupciós esetek iránt. 
Így tehát a vizsgálódás során csak kevés kérdésben (elsősorban az egy-egy 
konkrét esetet értékelő megjegyzéseknél) kellett kitérni a felhasznált közleményt 
közreadó kiadvány párt-szimpátiájára is. 

 
− A vizsgált hazai havi (tudományos, ismeretterjesztő stb.) folyóiratokban 

lényegesen szűkebb körben találhatók információk mind a korrupcióval, mind a 
közbeszerzési korrupcióval kapcsolatos témakörökről, mint a napi és 
hetilapokban. Sokszor a napi- és hetilapokban közölt vizsgálatok mélysége is 
vetekszik a tudományos közleményekével és – részben a nagyobb konkrétság, 
de részben a sajtóban is tapasztalható erős politikai ellentétek miatt – a közölt 
bírálatok megfogalmazása is pontosabb, élesebb, illetve életszerűbb (a magyar 
helyzetet adekvátabban jellemző), mint a folyóiratokban. Ezért a kutatásban 
célszerű volt nagyobb teret adni a napi és hetilapokban közöltek ismertetésének, 
mint a havi periodika közlemények áttekintésének. 

 
Ezúttal is jelezzük továbbá, hogy a cikkekben a közbeszerzés szabályozási 
gondjaival kapcsolatos nagyszámú sajtó-állásfoglalással párhuzamosan a 
közbeszerzések szükségességéről is olvashatunk. E közlemények „üzenete” is 
fontos, mivel ellentmond azon nézeteknek, amelyek szerint a közbeszerzési 
eljárások szabályozásának semmi értelme. Igen veszélyes lenne ugyanis, ha a 
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társadalom a nagy közbeszerzések esetében elkerülhetetlennek tekintené a 
korrupciót, s ezért lemondana az e norma-szegés elleni küzdelemről. 
 
Természetesen a sajtóelemzés fő megállapításai összevethetők, s szembesítésre is 
kerülnek a kutatás más módszerekkel gyűjtött információival is. 
 
A következőkben három rész-feladatot valósítunk meg. Először áttekintjük a sajtó-
feldolgozásban alkalmazott módszereket. Ezt követően – a kutatás fő témakörei 
szerinti tagolásban – bemutatjuk egyrészt a korrupció, kiemelten a közbeszerzési 
korrupció tárgykörét érintő közlemények statisztikai jellemzőit, másrészt részletesen 
vizsgáljuk meg a szelekciós eljárások keretében relevánsnak ítélt mintegy 450 cikk 
tartalmát, kiemelve a közlemények legérdekesebb információit.  
 
 
2. A sajtó-figyelésben alkalmazott módszerek 
 
A közbeszerzési korrupció témakörével kapcsolatosan a Közbeszerzések Tanácsa 
részére készített „sajtó”-figyelés keretében széles körben az ún. tartalomelemzés 
(content analysis) technikáit alkalmaztuk. Hasonló fontosságot tulajdonítottunk 
azonban a vizsgált közlemények elolvasásának, és a közöltek szakértői munkán 
alapuló tömörítésének is.  
 

A kvantitatív tartalomelemzés e módszernek a klasszikus formája, amelyet O.R. 
Holsti (1969) mellett Berelson (1971) és Krippendorff (1995, 2004) képvisel. A 
kvalitatív tartalomelemzés a Glaser és Strauss-féle (1967) „elméletképzés”-ben 
(más szóval „megalapozott elmélet”-ben) gyökerezik, de nagy hatással volt 
kialakulására az ún. „természetszerű vizsgálódás” felfogásmódja is. A 
tartalomelemzés segítségével a kutató azonosítja és/vagy feltárja a vizsgálni 
kívánt szövegben a használt fogalmak (szókészlet, fogalomkészlet) összetett 
kapcsolatait, s a szavak, szófordulatok gyakoriságából és a fogalmak egymáshoz 
viszonyított kapcsolataiból von le következtetéseket. Esetünkben például 
lehetséges a közbeszerzéssel és a korrupcióval foglalkozó cikkeken belül 
pozitívabb illetve negatívabb kifejezések, szóhalmazok, szóbokrok keresése, és 
ennek segítségével jó közelítéssel állapíthatók meg az alapsokaságban a pozitív 
illetve negatív tartalmak arányai. Ezekre a fogalmi kapcsolatokra a továbbiakban 
részletesen is rámutatunk. 
 
Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a cikkeknek a fentiek szerinti bibliometriai 
elemzése hasonló a statisztikai mintavételi eljáráshoz. Az analógia szerint a 
cikkek képezik az alapsokaságot, az egyes szóhalmazokkal kapott találatok 
pedig a mintavételt. Az így kiválasztott cikkek mintaként viselkednek, közöttük 
nagy arányban a szóhalmazokkal valóban jellemezni kívánt jelenség jelenik meg, 
de ez nem igaz minden egyes esetre. Ez a mintavétel hibája, aminek mértéke 
minden egyes szóhalmaznál különböző. A hiba mértékét az határozza meg, hogy 
a használt szóhalmazban talált kifejezések együttes megjelenése mennyire 
pontosan ír le egy-egy jelenséget. A továbbiakban igyekszünk rávilágítani e 
kapcsolat pontosságára minden egyes keresés esetében. 

 
Munkánknak két jól elkülöníthető részfeladata volt:  
 
− meghatározott napi- és hetilapokban, illetve  
− egyes tudományos igényű periodikákban megjelent közlemények feldolgozása. 
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Mindkét esetben a 2002 és 2007 között megjelent lapszámokat tekintettük át. 
 
 

2.1. Napi- és hetilapok 
 
A sajtóból – a Közbeszerzések Tanácsa és a GKI között létrejött szerződésnek 
megfelelően – a következő hír-forrásoknak 2002-2007 közt megjelent közleményeit 
dolgoztuk fel:59 
 
− Magyar Hírlap (napilap),  
− Magyar Nemzet (napilap),  
− Napi Gazdaság (napilap), 
− Népszabadság (napilap), 
− Világgazdaság (napilap), 
− Figyelő (hetilap), 
− HVG (hetilap), 
− Index (interneten megjelenő, folyamatosan frissített hír-forrás, ahol csak az 

eredeti – azaz nem más periodikákból átvett – cikkeket vizsgáltuk). 
 
A felsorolt sajtótermékekben megjelent közlemények feldolgozása során a következő 
szelekciós eljárást alkalmaztuk: 
 
− Összegyűjtöttük és megvizsgáltuk60 az újságok „nagy” elektronikus (internet 

vagy archív CD) adatbázisait. Megállapítottuk, hogy a vizsgálni kívánt lapokban 
az adott évek alatt mintegy háromnegyed millió cikk jelent meg.  

 
Valamennyi lap esetén megszámoltuk az egy kiválasztott évben megjelent cikkek 
számát. Ennek alapján a vizsgált hat év alatt a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet 
cikkeinek száma bő 100 ezerre, a Napi Gazdaságé 60 ezerre, a Népszabadságé 
több mint 200 ezerre, a Világgazdaságé 60 ezerre, a Figyelőé 10 ezerre, a HVG-é 30 
ezerre, s az Indexé mintegy 150 ezerre tehető. 
 
− A fenti cikkek – teljes körű – halmazából a <korrupció> és a <közbeszerzés> 

kereső szavak (és a sajtó-adatbázisok internetes keresője) segítségével 
kiválasztottuk az általunk vizsgálni kívántakat. S az összes sajtócikk közt 
mintegy 15 ezer, tágabban vett témánkat érintő közleményt találtunk, ebből közel 
8 ezer cikk a <korrupció> szót tartalmazta, ugyancsak közel 8 ezer a 
közbeszerzéssel volt kapcsolatos, s 693 cikkben mindkét szó szerepelt. A több 
mint 14 ezer tételből álló cikk-csoport közleményeiről elektronikus adatbázist 
készítettünk, amit tovább vizsgáltunk 

 
Az ismertetett válogatásnak több kisebb – ugyanakkor az alkalmazott módszer 
sajátosságaiból fakadóan elkerülhetetlen – problémája van. A <korrupció> 
szónak sok szinonimája ismert, ezért az első válogatásnál nem kevés, valójában 
a tárgykörünkbe sorolható munkát kihagyhattunk. Mivel azonban a 
felhasználható keresőprogramok – napilapról-napilapra, s olykor ezen belül 

                                      
59 Az origo.hu hírportál többnyire másodközlésű közleményeit célszerűtlennek ítéltük szerepeltetni az 
adatbázisban.  
60 A vizsgálódás módszertani alapjairól lásd például: Krippendorf, 1995, Babbie, 2003. 
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egyes években is – különböznek, a közel háromnegyed milliós halmazban 
minden egyes keresőszó szerinti keresés több napos munka, így a szinonimák 
kereséséről le kellett mondanunk. A probléma nagyságát a <közbeszerzés> 
szerinti kereséssel mérsékeltük. Az e kifejezést tartalmazó cikkek körében már 
megkereshettük ugyanis a <korrupció> szó szinonimáit tartalmazó cikkeket is, s 
így szűkebben vett témánk szinte valamennyi cikkét elértük. 
 
A vizsgálódás pontosságát a fentiek mellett némileg mérséklik az újság-
adatbázisok internetes keresőinek technikai korlátai is. Kifejezetten 
hatékonyaknak bizonyultak a HVG és az Index kereső programjai. A legtöbb 
gondunk a Figyelő keresőjével volt (amelynél nem sikerült módot találnunk a 
keresett szavak ragozott alakjainak a kikeresésére). Így a Figyelőre vonatkozó 
találatok száma alábecsült, s a találatok elemzése némileg megbízhatatlanabb. 

 
− A mintegy 15 ezer cikket tartalmazó adatbázist – egy e célú szoftver 

kialakításával és felhasználásával – bibliometriai jellegű statisztikai 
vizsgálatoknak vetettük alá. Keresőszavak, szó-„bokrok”, illetve ezek logikai 
kapcsolatai segítségével széles körben kerestük ki a vizsgálati időszak alatt 
megjelent, a korrupcióval kapcsolatos egy-egy konkrétabb témakört érintő 
cikkeket, s határoztuk meg ezek számát, összefüggéseit. A jelen kutatás 
szempontjából legfontosabb összefüggéseket a következő pontokban 
részletesen ismertetjük. Tárgykörünkben hasonló kutatási módszert tudomásunk 
szerint még nem alkalmaztak Magyarországon.  

 
− A sajtó-feldolgozásban résztvevő kutatók maguk is átnézték a kiválogatott 

mintegy 15 ezer cikket. Elsősorban a közlemények címei – de néhány esetben, 
ahol nehéz volt dönteni, a közlemények tartalmának az átnézése – alapján 
igyekeztünk kiválogatni a leginkább releváns (a hazai korrupció, s kiemelten a 
közbeszerzési korrupció kérdéskörét boncolgató, s érdekes információt közlő) 
cikkeket. E szelekció során sok cikket hagytunk ki azért, mert más országok 
korrupciós ügyeit taglalták hazai tanulság nélkül. Ugyancsak sokat azért, mert 
„párhuzamos” (más kiadványokban is megjelent) közlésnek bizonyultak, illetve 
valamely, adatbázisunkban már szereplő ügy egy-egy kisebb fejleményének 
ismertetései voltak. Végül mintegy 400 olyan jelentősebb cikket találtunk, 
amelyek kutatásunk szempontjából igen fontos információkat hordoznak.61  

 
Ez utóbbi válogatás során szubjektív válogatási szempontok is érvényesülhettek, ami 
a 15.000 cikk számítógépes kiválasztásánál értelemszerűen nem fordulhatott elő. Az 
eseteleges szubjektivitás veszélyeit azonban csökkentette, hogy lehetőséget 
teremtettünk a további elektronikus válogatásokra a csaknem 15 ezer cikket 
tartalmazó adatbázisban, s a lehetőséget az adatbázis valamennyi elemzője 
számára felkínáltuk.  
 
− A relevánsaknak ítélt cikkeket egy több mint 800 oldalas – tovább kereshető – 

Word fájlba helyeztük, kinyomtattuk, s tovább elemeztük. A file vizsgálatánál 
elsősorban a program keresőrutinját használtuk, s (az erőteljes tömörítés 
feladatával küzdve) különböző keresőszavak segítségével feldolgoztuk az adott 

                                      
61 Ez alapvetően azért kevesebb, mint a <korrupció> és <közbeszerzés> szavakat tartalmazó 
közleményeké, mert kiszűrtük az azonos témáról a különböző lapokban megjelent, nagyjából azonos 
cikkeket és azokat, amelyek sokadszor írtak ugyanarról a témáról. 
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szavakat tartalmazó cikkek tartalmát. A közlemények legérdekesebbnek ítélt 
mondatait szó szerint idézve illesztettük be elemzéseink szövegébe. Ez az 
eljárás a kvalitatív társadalomtudományi elemzésben egy adott jelenség 
plasztikusabb érzékeltetésére széles körben alkalmazott. 

 
 

2.2. Havi periodikák 
 
A 2002-2007 közt megjelent tudományos igényű periodikák közül – a vállalás 
szerint – a következőket tekintettük át: 
 
− Belügyi Szemle, 
− Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. 
− Jogi Szemle,  
− Közgazdasági Szemle,  
− Külgazdaság,  
− Magyar Tudomány,  
− Pénzügyi Szemle,  
− Polgári Szemle,  
− Vezetéstudomány.  
 
A felsorolt kiadványokban megjelent közlemények feldolgozása az alábbi módon 
történt: 
 
− Könyvtárban átnéztük a folyóiratok minden megjelent (papírra kinyomtatott) 

számát. Összesen mintegy 4200 cikket vizsgáltunk meg. 
 
A vizsgált időszak során a Belügyi Szemlében mintegy 650, az Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Szemlében több mint 250, a Jogi, valamint a Közgazdasági Szemlében 
mintegy 400-400, a Külgazdaságban 300, a Magyar Tudományban csaknem 1000, a 
Pénzügyi Szemlében 300, Polgári Szemlében közel 200, a Vezetéstudományban 
650 közlemény található. 
 
− Címeik és tartalmuk alapján kiválogattuk a hazai korrupcióról, kiemelten a 

közbeszerzési korrupcióról szóló cikkeket. Mivel a papír alapú dokumentumoknál 
a további keresés már nehezebb, arra törekedtünk, hogy minden, a témát érintő 
művet kimásoljunk. 55 darabot találtunk relevánsnak. 

 
− A témába vágó cikkekről a további kutatások céljaira fénymásolatokat 

készítettünk és ezeket lapolvasóval beolvastuk (így ezek is rendelkezésre állnak 
elektronikus formában is, de – mivel kép formátumúak – bibliometriai 
módszerekkel már nem, csak desk research segítségével kereshetők). Ez utóbbi 
módon, megküzdve az erőteljes tömörítés feladatával, áttekintettük a cikk-
gyűjteménybe került közlemények tartalmát. Megállapításainkat szintén jelen 
tanulmány rögzíti.  

 
A vizsgálatok során kétségeink támadtak az iránt, hogy jól választottuk-e ki a 
kiadványokat. Ezért ellenőrzésként néhány olyan folyóirat cikkeit is áttekintettük, 
amelyeknek a feldolgozását a szerződésben nem vállaltuk. A Heti Válasz és a 168 
óra periodikákban viszonylag sok, a korrupció kérdéskörét is érintő cikket, s néhány, 
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valóban releváns (s a témákat a FIDESZ, illetve az MSZP nézőpontjából áttekintő) 
közleményt is találtunk. Egy cikket a Progresszív Magazinból is kiemeltünk. A 
Cosmopolitan, a Magyar Demokrata, a Manager Magazin és a Piac és Profit 
cikkeiben viszont nem találtunk a korábbi vizsgálati eredményeinket kiegészítő 
információkat. 
 
A sajtófeldolgozás tapasztalatai arra is rámutattak, hogy a tárgykör egyes kérdései 
nem nyilvános kiadványokban, hanem szinte csak kutatási jelentésekben (working 
paperekben) kerülnek kifejtésre. Bár a főbb eredményeket olykor egy-egy interjúban 
összefoglalják, a megállapításokat alátámasztó részletes elemzések többsége 
közkönyvtárakban sem hozzáférhető. Ezért számolnunk kell azzal, hogy néhány, 
valójában fontos hazai kutatás eredményeiről jelen tanulmányban sem tudunk a 
szakirodalom-feldolgozásban vázoltnál részletesebben tájékoztatni. 
 
Úgy látjuk, hogy az ismertetett technikák segítségével viszonylag pontos képet 
kaptunk és adhatunk a korrupcióra, s kiemelten a közbeszerzési korrupcióra 
vonatkozó hazai sajtóközlemények tartalmáról és a téma sajtójának időbeli 
trendjeiről. 
 
 
3. A sajtó-feldolgozás átfogó eredményei 
 
Fejezetünk fő feladata az átfogó kutatási eredményeknek – a bibliometriai 
vizsgálatok számszerű eredményeit is hasznosító – ismertetése. A munka 
eredményeit a napi- és hetilapok, valamint a havi folyóiratok különválasztott 
elemzésével mutatjuk be. 
 
 

3.1. A korrupció és a közbeszerzés megjelenítése a magyar sajtóban  
 
A vizsgálatnak alapvető megállapítása, hogy a hazai sajtó az elmúlt években jelentős 
súllyal foglalkozott a korrupció problémájával. Megállapíthattuk: a vizsgálatra kijelölt 
napi- és hetilapokban, valamint az Index elektronikus hírforrásban 2002-2007 között 
megjelent mintegy háromnegyed millió közleményben – az elektronikus válogatás 
szerint – közel 8.000 tartalmazta a <korrupció> szót. Így a hazai olvasók a 
korrupció problémáiról nap, mint nap többször is olvashatnak a sajtóban. 
Kiegészítésként (hozzávetőleg havi-kéthavi gyakorisággal) a tudományos 
periodikákban is találnak egy-egy – hosszabb – s tudományos igényű elemzést. A 
<korrupció> szót tartalmazó cikkeknek laponkénti és évenkénti számát a következő 
oldalon lévő táblázat és ábra mutatja meg.62 
 
Jellegzetes a korrupcióval foglalkozó közlemények időbeli változása, az, hogy a 
témával foglalkozó cikkek száma – bizonyára nem függetlenül az olvasók e tárgy 
iránti érdeklődésének fokozódó intenzitásától – a közelmúltban évről-évre 
növekedett. 
 
 

                                      
62 A kiegészítésként vizsgált Heti Válasz, illetve 168 óra periodikákban 2002-2006 közt 135, illetve 
130, a <korrupció> szót tartalmazó cikk jelent meg. Ugyanakkor például a Piac és Profitban csak 17. 
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A <korrupció> szót tartalmazó cikkek száma a vizsgált napilapokban 
 

Újság Találatok száma 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

HVG 837 136 153 57 113 198 180 
FIGYELŐ 116 9 20 20 5 30 32 
INDEX 1102 109 144 161 144 196 348 
MAGYAR HÍRLAP 1346 197 168 118 182 269 412 
MAGYAR NEMZET 2331 359 377 415 424 430 326 
NAPI GAZDASÁG 373 56 45 51 41 84 96 
VILÁGGAZDASÁG 57 6 13 4 7 5 22 
NÉPSZABADSÁG 1682 297 268 235 269 278 335 
Összesen 7844 1169 1188 1061 1185 1490 1751 

 
A <korrupció> szót tartalmazó cikkek évenkénti száma a 8 megfigyelt újságban 
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„Amikor a brit kereskedelmi kamara 2002-ben felmérést készített a 
magyarországi üzleti környezet problémáiról, ez a gond a hatodik-hetedik volt a 
cégek által jelzett gondok listáján, 2006-ban viszont már a második helyen 
szerepelt” – mondta John Nichols távozó budapesti brit nagykövet. HVG 
2007.11.10. 

 
Igen hasonló megállapítást tehetünk a közbeszerzések tárgyköréről: e téma is napi 
gyakorisággal szerepel sajtónkban. Vizsgálataink azt mutatták ugyanis, hogy a 
közlemények hangvétele gyakran negatív. A két szóba hozott témát tárgyaló 
közlemények halmazainak jelentős „közös része” van: a <közbeszerzés>-t említő 
cikkek közül 693-ban megjelent a <korrupció> szó is (illetve ugyancsak 693, a 
<korrupció>-t említő közleményben a <közbeszerzés> kifejezés is). A szorosabban a 
témánkra vonatkozó cikkek száma ennél nem sokkal több: a közbeszerzésekkel 
foglalkozó cikkek közt például mindössze 40 olyan van, amelyik tartalmazza a 
<vesztegetés> kifejezést, de a <korrupció> szót nem, s csak 5 olyan, amelyik a 
<kenőpénz> kifejezést használja, de a <korrupció> és a <vesztegetés> szavakat 
nem. Ebből következően az olvasók a közbeszerzési korrupció tárgykörével 
átlagosan heti két-háromszor szembesülhetnek. 
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A sajtónak a közbeszerzési korrupció iránti e viszonylag erős érdeklődése 
elsősorban azokkal az (utóbbi időszakban megjelent) újság-hírekkel 
magyarázható, amelyek szerint napjainkban a korrupció a magyar 
közbeszerzések 90%-ánál jelentkezik.63 Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy 
milyen kevés a <közbeszerzés> szót tartalmazó és a pozitív hatásokkal is 
foglalkozó cikkek száma. Például: a <fejlőd> szótő e cikkcsoportban csak 329 
esetben lelhető fel (s az esetek számát a <felzárkóz> szócsonkot tartalmazó 
további 83 közlemény sem sokat növeli), a <munkahely-teremtés> kifejezést is 
tartalmazó cikkek száma 50, a <hatékony> szótő 602-szer volt regisztrálható (s 
ezt a <költségkímél> csonk számbavétele csupán 8 további közleménnyel 
egészíti ki). Sajtónkat tehát nyilvánvalóan kiemelten érdeklik az erősen negatív 
közbeszerzési hírek. 

 
De figyelemre méltóak a közleményekben bemutatott egyes konkrét korrupciós 
esetek témái és ezek időszakonkénti változásai is. Néhány – közbeszerzéssel is 
kapcsolatba hozható – példa (közismert esetek keresőszavai segítségével számítva): 
 

Egyes, a <korrupció> szóval egy cikkben szereplő szavak előfordulásának 
gyakorisága 

 

Szavak 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Autópálya, sztráda 57 56 90 42 45 67 
Metró 33 19 25 21 42 24 
Tűzijáték 15   4   4   2   5   5 
Nemzeti Színház 10 16   4   7 11   4 
Országimázs Központ 29 17   2   2   2 - 
Combino -   5   1   1 12   4 
Kakaóbiztos -   - 20   9   6   1 
 
Az adatok világosan tükrözik, hogy az autópálya- és a metró-építkezésekkel 
kapcsolatos korrupciós hírek a vizsgált időszak egészében gyakoriak voltak, s az 
újságok folyamatosan napirendre tartozónak vélik a nagy állami beruházások 
korrupció-gyanúját. Más esetekben ciklusok látszanak. A tűzijáték 2002-ben, a 
Nemzeti Színház és az Országimázs Központ megbízásai 2002-2003-ban, az 
oktatási célú „kakaóbiztos” számítógép-vásárlás 2004-ben voltak sláger-témák, majd 
„lecsengtek”. A Combino villamosok ügye 2003-ban, megrendelésük idején, majd 
2006-ban, üzembe helyezésük nehézségei kapcsán került reflektorfénybe.  
 
Aki pedig az egyre türelmetlenebbé váló közlemények mai hangvételére kíváncsi, 
annak például a <robert.posa@tvnetwork.hu> szamizdat 2008. augusztus 8-ai, a 
lényegében a síkságon fúrt M6-os autópálya-alagút beomlását fényképes 
illusztrációval kommentáló írása ajánlható. 
 
 

3.2. A „releváns” cikkek főbb statisztikai jellemzői 
 
Említettük már, hogy a sajtó-feldolgozásban résztvevő kutatók a kiválasztott több 
ezer cikkből igyekeztek kiválogatni a hazai korrupció, s kiemelten a közbeszerzési 
korrupció kérdéskörét boncolgató, s érdekes információt közlő cikkeket, s 

                                      
63 A hírek forrása: Freedom House (2006), hivatkozik rá: Transparency International Magyarország 
(2008), 1. o. 
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hozzávetőleg 400 cikket találtak relevánsnak, köztük sok olyant, amely a 
közbeszerzési korrupció kérdésköréről is érdekes információkat közöl. A folyóirat-
cikkek közül mintegy 50 bizonyult relevánsnak, de ez utóbbiak közt a közbeszerzési 
korrupció témáját mélyebben tárgyaló tanulmány nincs is. 
 
 

3.2.1. A cikkek száma évenként és kiadónként 
 
Vizsgálatunk szerint a napi sajtóban közölt mintegy 400 „releváns” (azaz a hazai 
korrupció, s kiemelten a közbeszerzési korrupció kérdéskörét boncolgató, s érdekes 
információt közlő) közlemény, és a tudományos folyóiratokban talált 55 cikk a vizsgált 
évek alatt közel egyenletesen oszlik meg, de 2003-ban az átlagnál kicsit több, 
2005-ben viszont az átlagnál kevesebb cikket találtunk. 
 
A találatok újságok szerinti eltérései már jelentősebbnek nevezhetők. A témában a 
napilapok közül a Magyar Nemzet közölt az átlagosnál több cikket.  
 

Releváns napilap-cikkek száma újságonként és évenként, db 
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A tudományos lapok közül pedig a Belügyi, illetve a Pénzügyi Szemle írt valamivel a 
többieknél gyakrabban a korrupció és közbeszerzés témákról. A Belügyi Szemle 
magasabb cikk-számát az magyarázza, hogy a folyóirat 2003-ban közreadta a 
korrupció-ellenes budapesti ENSZ konferencia anyagait. A Pénzügyi Szemle erős 
érdeklődésének fő oka, hogy az Állami Számvevőszék a lap egyik meghatározó 
tulajdonosa/irányítója, ezért hivatalból rendszeresen foglalkozik ezzel a témával. 
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Releváns tudományos folyóirat-cikkek száma kiadványonként és évenként, db 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Összesen 
Belügyi Szemle - 13∗∗ 2 1 - 1 17 
Jogi Szemle - - - - 1 - 1 
Közgazdasági Szemle - 1 2 1 - 2 6 
Külgazdaság - - 1 - 1 - 2 
Magyar Tudomány - - - - - - - 
Pénzügyi Szemle∗ 5 4 1 - 3 - 13 
Polgári Szemle∗ - - - 3 - 9 12 
Vezetéstudomány - 3 - - 1 - 4 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle - - - - - - - 
Összesen 5 21 6 5 6 12 55 
* A Pénzügyi Szemle átszervezés miatt 2005-ben nem rendszeresen jelent meg, a Polgári Szemle 
2005. januárjában jelent meg első alkalommal. 
∗∗ A Belügyi Szemle 2003-ban önálló kötetben (sok cikkben) mutatta be az ENSZ budapesti 
korrupciós konferenciájának anyagait. Itt jegyezzük meg, hogy a kinyomtatott változatban ezek 
egyetlen publikációként vannak regisztrálva, ezért az ott adott sorszámok csak 43 tételt sorolnak fel. 
 
 

3.2.2. A leírt korrupciós esetek ágazati, területi jellemzői 
 
A relevánsaknak ítélt mintegy 400 napi- és hetilap cikket két csoportra osztottuk:  
 
− különválogattuk azokat a cikkeket, amelyek a közbeszerzés és korrupció 

témájáról általában szóltak (pl. törvények, intézkedések, politikai döntések), 
illetve 

− azokat, amelyek egy-egy konkrét ügyet (például autópálya-építést, a Combino 
villamosok beszerzését, valamely kórházi eszköz-beszerzést) tárgyaltak és 
megemlítették a korrupció gyanúját is.  

 
A két csoport cikkeinek a számát az alábbi táblázat adja meg. 
 

Releváns napilap-cikkek száma témák szerint, db 
 

 Cikkek száma 
Közbeszerzés, korrupció általában 221 
Konkrét eset leírása 194 
   Ebből biztosan közbeszerzés volt 159 
Összesen 415 

 
A konkrét ügyek cikkeinél megvizsgáltuk, hogy a leírt (vagyis a talált 136) eset milyen 
iparágakba sorolható. A talált releváns cikkeket egyesével besoroltuk egy-egy 
„ágazatba” aszerint, hogy a cikkben közölt közbeszerzés melyik ipari vagy 
szolgáltatási területhez áll a legközelebb. Úgy találtuk, hogy a sajtó gyakrabban 
szól a szolgáltatások terén gondokat okozó korrupcióról, mint az ipari, vagy 
építőipari ügyekről (bár az utóbbi ágazat említésének gyakorisága az ágazat 
viszonylag szerény nemzetgazdasági súlyához képest már magas). A szolgáltatások 
köréből különösen érzékeny terület az informatika és az egészségügy. 
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Releváns napilap-cikkekben talált esetek száma ágazat szerint, db 
 

 Cikkek száma 
Ipar 17 
   Ebből feldolgozóipar 12 
Építőipar 35 
   Ebből útépítés 23 
Szolgáltatás 98 
  Ebből: közművek 6 
            közlekedés 9 
            posta és távközlés 7 
            informatika 34 
            tanácsadás 12 
            egészségügy 11 
            katonai 10 
            egyéb szolgáltatás 13 
Egyéb 3 
Összesen 159 

 
Ugyancsak megállapítottuk (ha lehetett), hogy a konkrét esetek mely hazai 
régióinkban kerültek feltárásra. Megállapítottuk, hogy sok tárgyalt ügy országos (vagy 
nem beazonosítható helyszínű) volt, s kiemelkedően sok normasértés került 
reflektorfénybe a közép-magyarországi térségből. 
 

Releváns napilap-cikkekben talált esetek száma terület szerint, db 
 

 Cikkek száma 
Közép-Magyarország 55 
Észak-Magyarország 2 
Észak-Alföld 2 
Dél-Alföld 2 
Nyugat-Dunántúl 6 
Közép-Dunántúl 1 
Dél-Dunántúl 7 
Magyarország (nem beazonosítható) 83 
Egyéb (USA) 1 
Összesen 159 

 
A továbbiakban a vázolt módon kiválogatott közleményekben leírt korrupciós ügyek 
főbb jellemzőit vázoljuk. 
 
A megvizsgált folyóirat-cikkek közt összesen 26 olyat találtunk, amely mélyebben 
foglalkozik a korrupcióval, s 9 olyat, amely a közbeszerzés korrupciós ügyeiről is 
szól. E cikkeknek az ágazati, regionális megoszlása a közlemények szerény száma, 
illetve szerzőiknek a közbeszerzés kérdései iránti csekély érdeklődése miatt nem volt 
vizsgálható. 
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4. A korrupció okai a magyar gazdaságban 
 
Mivel a korrupció – s a közbeszerzési korrupció is – igen bonyolult társadalmi 
folyamat, ezért összefüggéseit számos hatótényező befolyásolhatja. E tényezők 
csoportosításával a sajtó legtöbbször csak jelentősen egyszerűsített 
megközelítésben foglalkozik (mivel a tudományos elemzés, kiemelten a jelenségek 
rendszerezése nem feladata). A források sajátosságait követve jelen fejezetben 
elsősorban a korrupciós okok hagyományos (a nyilvánossággal, átláthatósággal, 
elszámoltathatósággal kapcsolatos problémákra koncentráló) csoportosításában 
tekintjük át a sajtónak a témára vonatkozó állásfoglalásait, de természetesen 
jelezzük az egyéb nézeteket is. A témára visszatérünk továbbá a következő 
fejezetekben is: a sajtónak a politikai okokkal kapcsolatos nézeteit a következő 
fejezetben elemezzük, a közbeszerzési eljárásnak a korrupciót lehetővé tevő 
részleteivel kapcsolatos megjegyzésekkel pedig a védekezéssel foglalkozó 
fejezetben is foglalkozunk. 
 
 

4.1. Újságírók a korrupció okairól  
 
Elemzéseink – a vizsgálati eredmények korrekt bemutatása érdekében – 
megkísérelték megkülönböztetni azokat a cikkeket, amelyek a <korrupció>, illetve 
amelyek a <közbeszerzés> szavak szerepeltetése miatt kerültek be a sajtó-
adatbázisba. E különbségtétel persze sokszor inkább csak formai volt, hiszen sok, a 
<korrupció> szót tartalmazó „általános” cikk, bár nem szerepelt benne a 
<közbeszerzés> szó, valójában ez utóbbi témáról (például sztráda-építési, metró-
beruházási stb. visszaélésekről) írt. Ennek ellenére az elemzés végső változatában is 
indokoltnak láttuk meghagyni az általános, illetve a konkrétan a közbeszerzésekkel 
kapcsolatos elemzések kettősét.  
 
 

4.1.1. A korrupciót általában lehetővé tevő tényezők 
 
A sajtóközlemények vizsgálata során számos problémát vetett fel a korrupció 
okainak a feltárása. Bibliometriai módszerekkel nem tisztázható ugyanis, hogy a 
segítségükkel kiválogatott cikkeknek mekkora hányada bírálja a jelzett 
követelmények hiányát, vagy szorgalmazza ezek megvalósítását, s mekkora 
hányada szól arról, hogy azok teljesültek. Csak számos nehézséget okozó 
keresőszavak állnak rendelkezésünkre, s a segítségükkel nyerhető információk 
kiegészítésére csak a cikkek egyedi átnézése és az ily módon nyerhető 
információknak a jelentős szubjektivitás veszélyét támasztó összegzése teremthetett 
módot.  
 
Mindazonáltal a vizsgálat világos képet adott a korrupció okait illetően a sajtóban 
megjelent nézetekről. Megállapítható volt mindenek előtt, hogy a kérdéskört érintő 
csaknem 8 ezer napi- és hetilap közlemény közül igen sok kitér azon normákra, 
amelyeknek a megsértését a szakirodalom széles körben a korrupció lehetőségét 
megteremtő fő feltételeknek tart (illetve amelyeknek a betartását a korrupció elleni 
küzdelem fő eszközének minősít). Konkrétan: a <korrupció> szót tartalmazó 
közlemények közül különböző, olykor egymással ellentétes összefüggésekben: 
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− 260 említi az <átláthatóság>,  
− 51 az <elszámoltathatóság> / <elszámoltatás>, s 
− 1177 a <nyilvánosság> kifejezéseket,  
− (de mindhárom szó együtt egyetlen írásban sem szerepel, s szinonímiákkal 

keresve is csak egy-egy kivételes írást találtunk).  
 
Az említések adott gyakorisága a vizsgált időszakban nem sokat változott. A 
korrupció és a nyilvánosság kérdésköreit együttesen tárgyaló cikkek megjelenésének 
helyét és időpontját az ábra adatai jellemzik. Jól látható belőlük, hogy az adott 
fogalmak összefüggései az egész vizsgált időszakban, s egyes, a mintába került 
lapokban gyakran is szerepeltek. 
 
A <korrupció> és a <nyilvánosság> szavakat egyaránt tartalmazó cikkek száma 
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Igencsak problematikusnak véljük, hogy a közlemények jelentős hányada csak egy-
egy jelzett norma kérdéskörét érinti (nem tekinti át mindhárom tárgykört). A számok 
arra utalnak ugyanis, hogy a hazai közgondolkodás a korrupció elleni küzdelem 
sokkal fontosabb fegyverének tekinti a nyilvánosságot, mint az átláthatóságot, vagy 
az elszámoltathatóságot, illetve, hogy úgy véli: gazdaságunkban a korrupció 
terjedését főként a nyilvánosság hiánya magyarázza. Azaz: sajtónk (valószínűleg a 
társadalom felfogásmódjához igazodva) gyakran egyáltalán nem tulajdonít 
kellő súlyt az elszámoltathatóság követelményének (vagy az elszámolás 
elmulasztásának), s olykor az átláthatóságot sem ajánlja ellenszerként, vagy 
kéri számon az illetékesektől. Nyilvánvaló azonban, hogy a nyilvánosság a mások 
két norma érvényesülése nélkül nem sokat ér. Ezért az adott kommunikációs 
gyakorlat egyoldalú, nem segíti a tisztánlátást. 
 
A témakör további boncolgatására – így annak a tisztázására, hogy az adott 
keresőszavakat tartalmazó cikkek mikor inkább a korrupció okairól, illetve mennyiben 
inkább a korrupció elleni eszközökről szólnak – a mélyebb elemzést lehetővé tevő 
cikkenkénti (az alábbiakban következő) vizsgálat keretében térünk ki. 
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A nyilvánosság korlátozása 
 
A <korrupció>, illetve a <közbeszerzés> szavak mellett a <nyilvánosság> szót is 
tartalmazó mintegy 400 releváns napi- és hetilap cikkre kiterjesztett részletes 
vizsgálódás szerint számos közlemény e követelmény kiemelt fontosságát 
hangsúlyozza a korrupciós esélyek korlátozása terén. A cikkek nagyobbik fele nem 
hagy kétséget afelől sem, hogy mind a nemzetközi, mind a hazai gazdasági 
gyakorlatban e norma követése terén is vannak gondok. Az előbbi tárgykörről a 
korrupció elleni küzdelem eszközeivel kapcsolatos fejezetben szólunk. Az utóbbiakra 
néhány, a közbeszerzések tárgykörében is iránymutató példát most idézünk: 
 

„… ’az uniós pénzek elköltését még mindig túl nagy titkolózás övezi’ – mondja 
Rune Rasmussen, a Transparency International brüsszeli irodavezetője. … Ezért 
új nyilvánosságpolitikára készül az Unió. Brüsszel egyebek mellett közzétenné a 
közösségi támogatáshoz jutók nevét és az összeg nagyságát is. … Ám 
korántsem mindenki lelkesedik azért, hogy megossza ezeket az információkat a 
nyilvánossággal. … Ennek a legtöbb országban, így például a régi tagállamok 
közül Franciaországban, míg az újak egyikeként Magyarországon hivatalosan 
adatvédelmi akadályai vannak, ám egészen biztos, hogy a titkolózásban politikai 
megfontolások is szerepet játszanak.” Figyelő, 06.07.06. 
 
 „Egyebek közt a megelőzés szlogenjével állt fel augusztusban az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium (IRM) égisze alatt az Antikorrupciós Koordinációs 
Testület. Az átláthatóságról és a nyilvánosságról csak annyit, hogy a grémium 
titkára, Sántha György és a tárca sajtóosztálya indokolatlan bürokratikus 
korlátokkal kiügyeskedte, hogy egyetlen mondatot se kelljen mondania a HVG-
nek a testület munkájáról.” HVG, 2007.10.13. 

 
Hosszú évek óta nagyszámú cikk keresi a korrupciós gondok gyökereit is. Számos 
közlemény bírálta például a hazai jogszabályokat, korábban a lobbi-törvény hiányát, 
ennek elfogadása óta a szabályozás hiányosságait. A szerzők sokszor jórészt e 
problémákkal magyarázták, magyarázzák mind az üzleti, mind a hivatali, mind a 
politikai korrupció hazai elterjedését (s adatbázisunkban szintén 420-szor szerepel a 
<lobbi> szó a <korrupció> szóval együtt). Tipikus bírálat a következő: 
 

„Csak az érdekkijárás hivatásos formáját szabályozza a lobbi-törvény, miközben 
a profik számára is számos kiskaput hagy nyitva.” Figyelő, 2006.02.23. 

 
Az egyéb témák bírálata is megszokott. Mivel azonban nem kevés cikk együtt említi a 
<nyilvánosság>, illetve az <átláthatóság>, esetenként az <elszámoltathatóság> 
szavakat, vagy ez utóbbiak valamely szinonimáját, a további okokat ez utóbbi 
normák kapcsán tekintjük át. 
 
 
Az átláthatóság gátjai 
 
Sok releváns cikk e keresőszó esetén is a követelmény fontosságára utal. 
Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy számos további – bár a nyilvánosság hiányát 
említőnél kevesebb – cikk súlyos gondokat jelez az átláthatóság területén is. Az 
ezekre vonatkozó állítás alátámasztásaként egy európai és egy hazai problémákra 
rámutató példát idézünk. 
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„… ’Brüsszelben még az érdekkijárás legalapvetőbb szabályai sem léteznek’ – 
vélekedik Erik Wesselius, az egyik, zömében civil szervezeteket tömörítő 
szövetség tagja.” Figyelő, 2006.02.23. 
 
„Az állam titkosítási törekvései erősen túlzottak, és ez több tekintetben is károsan 
hat a magyar gazdaság versenyképességére – fejtegették hosszan nyolc ország 
(Ausztria, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, Japán, Kanada, 
Nagy-Britannia, Németország) nagykövetei és kereskedelmi kamarai vezetői, 
amikor Kóka János gazdasági miniszterrel találkoztak. Példákat az 
önkormányzatok, a pártfinanszírozás és a közbeszerzés gyakorlatából hoztak 
fel.” Népszabadság, 2007.07.20. 

 
A jelzett gondok közvetlen magyarázatai többnyire technikaiak: a szükséges 
nyilvántartások az állampolgárok számára követhetetlenül bonyolultak, pontatlanok, 
vagy el se készülnek,64 az ellenőrzés hivatott intézményeinek túlzottan korlátozott a 
hatásköre, vagy nincs is ilyen intézmény stb. Két hazai példa: 
 

Szente Zoltán, az MKI tudományos főmunkatársa szerint „kríziskorrupció 
leselkedik Magyarországra. … A közjavakat korrupciós mechanizmuson 
keresztül osztják szét, ezt pedig nem lehet igazán észrevenni, ugyanis 
hiányoznak a monitoring-rendszerek.” Világgazdaság, 2007.06.06. 
 
„A Transparency International kutatása felhívja a figyelmet arra, hogy az Állami 
Számvevőszék az egyik legfontosabb korrupcióellenes intézmény, de szervezeti 
kapacitásának és humánerőforrásainak korlátozottsága miatt nem tud eléggé 
gyakran és széles körben ellenőrzést végezni, ráadásul az ajánlásaikat sem 
kötelező figyelembe venni.” Magyar Hírlap, 2007.12.26. 

 
A közlemények nem ritkán azt a kérdést is felvetik: mi a magyarázata annak, hogy az 
átláthatóság terén súlyos gondok vannak annak ellenére, hogy korunkban a fejlett 
(elektronikus) technikák minden ellenőrzéshez hatékony módszereket ajánlanak. S 
gyakran választ is kapunk e kérdésre. A sajtóban gyakori állásfoglalás ugyanis az, 
hogy az átláthatósági gondok végső gyökerei legtöbbször a politikához, s kiemelten a 
pártfinanszírozás szabályozásának a hiányához vezetnek. A nemzetközi 
hivatkozások ismert volta miatt ezen állítás alátámasztására is csak hazai idézetet 
hozunk. 
 

„Nincs olyan módszer, amely kimutatná, hogy melyik párt milyen gazdasági erőt 
képes mobilizálni, illetve ténylegesen mennyit költ a választási eljárás során.” 
Figyelő, 2006.03.09. 

 
Az is kétségtelen azonban, hogy a magyar sajtóban az átláthatóság zavarait és ezek 
politikai okait tartalmazó cikkek gyakran nem tartalmazzák a <korrupció> szót. Kitűnő 
példát adnak erre az Állami Számvevőszék jelentéseiről adott közlések: kiemelik a 
gondot, de nem tekintik feladatuknak az ezeket magyarázó visszaélések             
(bűn-)üldözését. 
 

                                      
64 Hasonló okokból az OECD innováció-politikai országjelentése is erőteljesen hangsúlyozza a 
monitoring és az értékelés (evaluation) kiemelt jelentőségét. 
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Az elszámoltathatóság hiánya 
 
Az elszámoltathatóság tárgykörét érintő néhány (bár az <elszámol> kifejezést is 
tartalmazónál nagyobb számú) cikk e normának is kiemelt, sőt, esetenként az 
előzőeknél is nagyobb jelentőséget tulajdonít. A legtöbb esetben azonban az 
állítással a hazai gyakorlat bírálata is párosul. Jól jellemzi ezt az alábbi példa: 
 

„Társadalmi elvárássá vált a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, az 
úgynevezett üvegzseb-igény. Az adófizető alkotmányos joga tudni ugyanis, hogy 
mi történik a pénzével, és annak, aki a közvagyonnal gazdálkodik, alkotmányos 
kötelezettsége elszámolni arról. Éppen ezért az ÁSZ-nál az elmúlt négy év a 
modernizáció jegyében telt, és paradigmaváltás kezdődött meg. Olyan 
szabályozásbeli megoldások alkalmazását javasoltuk, amelyek nem az általános 
jogi szigorítására, a jogalkalmazási mozgástér szűkítésére, hanem a jelenleg is 
érvényes előírások fokozott megtartására, azok érvényességi határának 
egyértelműbbé tételére ösztönöznek.” – mondta Kovács Árpád, az Állami 
Számvevőszék elnöke. Magyar Nemzet, 2002.04.03. 

 
Egyes közlemények e tárgykörben is utalnak a politikai összefüggések fontosságára: 
pálcát törnek a felett az olykor világszerte is, de idehaza is elterjedt gyakorlat fölött, 
hogy a normasértések napvilágra kerülésének nincsenek következményei. 
 

„Eddig a brit politikusoknak csak bocsánatot kellett kérniük … ha kiderült, hogy 
pozíciójuk révén előnyökhöz, kiváltságokhoz jutottak. … Az új tervezet szerint … 
pénzbüntetést rónának ki az esendő politikusra. Az új rendszerért persze nem 
rajong egyetlen honatya sem. … (Magyarországon) a Keller-féle szocialista 
nagyszótár második, javított kiadásában az ’átláthatóság’, ’közbeszerzés’, 
’üvegmúlt’, ’üvegzseb’ mellett hiába keressük pl. a ’lemond’, ’leköszön’ 
kifejezéseket.” Magyar Nemzet, 2003.08.10. 

 
A következmények elmaradásának társadalmunkban megszokott voltát tanúsítja, 
hogy a releváns – s többnyire kizárólag hazai híreket közlő – cikkekben a 
<korrupció> szó mellett 15-ször találtuk meg a <következmény nélkül>, további 
60 esetben a <következmények nélkül> kifejezést, s 86 esetben a <megúsz> 
szócsonkot. Jellemző a kezdeti várakozások erősségére, valamint ezek későbbi 
gyengülésére utaló jelenséget jelez az <üvegzseb> szó előfordulási gyakorisága is: 
2002-2003-ban e szám 41, illetve 68, 2007-ben viszont már csupán 10. 
 
A hagyományos okok elemzésének lezárásaként azt is jelezzük, hogy újságjaink, bár 
az átláthatóság és az elszámoltathatóság normasértéseiről a nyilvánosság 
gondjainál ritkábban szólnak, ha az előbbiekre is kitérnek, ezek súlyát sem becsülik 
le. 
 
 
További magyarázatok 
 
A kutatók olykor az okok hierarchiájáról is értekeznek, más szóval: megkülönböztetik 
a korrupció elsődleges, másodlagos stb. okait, s ennek segítségével ún. „ok-fák”-at 
rajzolnak fel. Elsődleges okoknak tekintik például az egyéni haszonszerzési, a 
pártfinanszírozási stb. meggondolásokat, s megkülönböztetik tőlük a korrupciót 
elősegítő, lehetővé tevő (a fentiekben „technikai” okoknak nevezett) tényezőket, így a 
nyilvánosság, az elszámoltathatóság előzőkben tárgyalt hiányát stb. A 
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sajtóközlemények persze többnyire nem értekeznek ezen elméleti kérdésekről – 
gyakori azonban, hogy  a hierarchia jelzése nélkül szólnak az elsődleges okokról is.  
 
Az elsődleges okok témakörében közöltek példájaként kiemeljük, hogy a 
közlemények esetenként nem követik a korrupcióra vezető okok eddigi – végül is 
inkább „technikai” jellegű, a mélyebb okokra és a visszaélésekkel kapcsolatos 
felelősségre alig utaló – gondolatmenetet, s a hatalommal való visszaélést is a 
korrupció fontos közvetlen okai egyikeként tárgyalják.  
 

A Transparency International szerint az állami pályázatok mellett a 
pártfinanszírozás is az a terület, amely miatt hazánk az európai korrupciós lista 
középmezőnyének alján található.” Magyar Nemzet, 2007.07.21. 
 
„A korrupció elhatalmasodásához és a korrupciós vélekedések általánossá 
válásához vezet a nem kellően ellenőrizhető döntési rendszer, a klientúra és a 
hűbéri rend kiépítése.” HVG, szám, 2002.04.27 
 
A Transparency International konferenciáján … „az iparszövetség képviselője 
elmondta: a kisiparosok, kisvállalkozók sokszor annyira kiszolgáltatott helyzetben 
vannak, hogy nemcsak el kell fogadniuk a ’nagyok’ előnytelen fizetési feltételeit, 
hanem gyakran még arra is rákényszerülnek, hogy az ügyintézőknek fizessenek, 
nehogy elköszönjenek tőlük.” Magyar Nemzet, 2003. 09.02. 

 
Az utóbbi idézethez hasonló, a korrupció okait a politikai szféra területén kereső 
további sajtóközleményeket (mivel inkább a korrupt ügyletekben résztvevők kilétével, 
mint cselekedeteik mozgatórugóival foglalkoznak) a következő fejezetben tekintjük 
át. 
 
Itt is jelezzük viszont, hogy sajtónkban olykor a szóban forgó norma-sértés 
társadalmi elfogadottságának sajátos, illúziókra hivatkozó magyarázata is 
nyilvánosságra kerül.  
 

Magyarországon – más tekintélyuralom alól szabadult országokhoz hasonlóan – 
él a korrupció pozitív olvasata is, miszerint az „megolajozza a bürokratikus 
rendszert”. HVG, 2007.10.13. 

 
A jelen (4.1.1.) pont elemzése arra mutat, hogy közvéleményünk összességében 
igen gazdag információkat kap a korrupció okairól. A tájékoztatás belső arányai, az 
okok súlyozása ugyan nem felelnek meg pontosan a korrupt cselekményeket kiváltó 
tényezők valós (a kutatás más részei során feltárt) jelentőségének, de e téren a 
tudományos pontosság talán nem is elvárható a sajtótól. 
 
 

4.1.2. A közbeszerzési korrupció okai 
 
A közbeszerzési korrupció okaival kapcsolatosan igen fontos információkat adott a 
korrupcióval „általában” (azaz: a <közbeszerzés> szó használata nélkül) foglalkozó 
cikkek előző vizsgálata is. Hiszen a legtöbb megállapítás a közbeszerzési korrupció 
esetén is „megáll” (s így hatékonyan védekezni is csak a társadalom egészét 
megmozgatva lehet ellene). A bibliometriai vizsgálat szerint ugyanis a közbeszerzési 
korrupció okait taglaló legtöbb közleményben is érvényesül a fent vázolt általános 
felfogásmód. A <közbeszerzés> és a <korrupció> szavakat egyaránt tartalmazó 
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csaknem 700 cikk közül 182 érinti a nyilvánosság, 87 az átláthatóság és mindössze 5 
az elszámoltathatóság /elszámoltatás kérdéskörét. Azaz e cikkek is főkét a korrupció 
és a nyilvánosság közti összefüggésekre térnek ki. 
 
 
Nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság 
 
A gondok közvetlen okai közt a <közbeszerzés> szót tartalmazó cikkekben is 
említésre kerülnek az előzőkben már részletezett „technikai” (azaz a mélyebb okok 
és a felelősség kérdésköreit kerülő) problémák. 
 

„A. H. Foley, az USA új budapesti nagykövete a Magyarországon működő 
amerikai tulajdonú vállalatoktól arról értesült, hogy a legtöbb gondjuk a 
közbeszerzések, az állami megrendelések átláthatósága terén van.” HVG, 
2006.10.31. 
 
„Öt év alatt több mint 850 milliárd forintot költött a magyar büdzsé autópályák 
építésére. Egyre több jel mutat arra, hogy az elkészült és az épülőfélben lévő 
gyorsforgalmi utak 250-300 milliárd forinttal olcsóbban is elkészülhettek volna. … 
Az autópálya-építések nemcsak azért számítanak a korrupció ideális terepének, 
és vetül rájuk időről időre a gyanú, hogy a törvénytelen pártfinanszírozás legfőbb 
forrását adják, mert ezek a legnagyobb állami beruházások, de azért is, mert a 
felhasznált pénzek sorsa, a költségek elszámolása gyakorlatilag követhetetlen.” 
Népszabadság, 2006.08.26. 
 
„A magyar közbeszerzési szabályozás és gyakorlat általában semmivel sem 
marad el más uniós országokétól, azonban az új uniós irányelvekben foglaltak 
meghonosításában jelentős hiányosságok vannak – állapította meg a 
Közbeszerzések Tanácsa a parlament számára készített 2006-os 
beszámolójában.” Napi Gazdaság, 2007. 07.25. 

 
A közbeszerzési korrupció témakörében is megjelennek azonban a bajok politikai 
gyökereire vonatkozó megjegyzések is. Ezúttal először azt emeljük ki közülük, amely 
a feltárt visszaélések szigorú szankcionálásának a hiányát ostorozza, majd 
bemutatunk egy utalást a társadalmi háttér bajaira is. 
 

„Magyarországon mindeddig egyetlen igazi, közbeszerzéshez kapcsolódó 
korrupciós ügy pattant ki: Székely Zoltán börtönbüntetéssel végződött 
kenőpénzes esete.” HVG 07.10.13. 
 
„Érdemi változást azonban csakis a társadalmi-gazdasági-politikai 
érdekharmonizáció javulásától várhatunk, amikor majd kevesebben tekintik a 
közbeszerzést szükséges rossznak, a döntési szabadság korlátjának, és ezért 
kevesebben is kerülik meg a törvényi előírásokat – mutatott rá Báger Gusztáv, az 
Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének főigazgatója.” 
Világgazdaság 2003.02.20. 

 
A releváns közlemények elemzése a társadalmi-politikai okokra vonatkozó 
megállapítás határozottabb megfogalmazását is lehetővé teszi. Egyes közlemények 
arra utalnak ugyanis, hogy a közpénzekkel való gazdálkodást bíráló, valamint a 
nyilvánosságot hiányoló hazai vélemények jelentős részben éppen a 
közbeszerzési tapasztalatok nyomán alakultak ki.  
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„Az OECD idei tanulmánya szerint (amely magyarul is elérhető lesz a KT 
honlapján) a cégek a közbeszerzéseket tekintik azon kormányzati 
tevékenységnek, amely az összes közül a legérzékenyebben van kitéve a 
korrupció veszélyének.” Napi Gazdaság, 2007.07.25. 
 
„Szinte a kezdetektől, 1995-től vesz részt a folyamatok előkészítésében és 
lebonyolításában Toperczer Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Szerinte 
a közvéleményt elsősorban a kiemelt kormányzati megrendelések foglalkoztatják, 
és a nyilvánosság esetleges kizárása leggyakrabban az ilyen eljárások nyomán 
vezet vitákhoz.” Népszabadság, 2007.07.20. 

 
Az utóbbi idézetnek a politikát kísérő kiemelt figyelemre vonatkozó üzenetét 
különösen erős hangsúllyal ajánlhatjuk a korrupció ellen érdemben küzdeni akaró 
döntéshozók figyelmébe. 
 
 
A közbeszerzési szabályozást érintő megjegyzések 
 
Kiemeljük ugyanakkor, hogy a vizsgált mintegy 6000, a <korrupció> szót tartalmazó 
cikk közül egyesek a korrupció elterjedtségét okozó tényezők közé sorolták a 
közbeszerzési szabályozás bizonyos sajátosságait is. Jellemző az is, hogy a 
<közbeszerzés> és a <korrupció> szavakat egyaránt megemlítő cikkek közül 20 a 
<kijátsz> szócsonkot, 26 a <bonyolult> (s az utóbbit kiegészítve további 14 a 
<bürokratikus>) jelzőt, illetve 3 a <túlszabályoz> szócsonkot is tartalmazza. S bár a 
részletező vizsgálódás szerint a felsorolt darabszámok ezúttal – a bibliometriai 
keresés korlátozott lehetőségei miatt – meglehetősen sok, nem a közbeszerzési 
szabályozásra vonatkozó megállapítás adatait is magukban foglalják, a cikkek 
átnézése e szabályozás bírálatát sem találta ritkának. Néhány példa: 
 

”… a rendszer gyakorlati működése nem zökkenőmentes, a legjelentősebb 
hiányosságok többek között … a közbeszerzések bonyolultságában fedezhetők 
fel - nyilatkozta Marschall Miklós, a Transparency International európai és közép-
ázsiai regionális igazgatója.” Világgazdaság, 2006.05.08. 
 
„Hozzáértők a világ egyik legbonyolultabb közbeszerzési szabályozásának tartják 
a 2003-ban elfogadott magyar törvényt. Az idén januárban módosult ugyan a 
jogszabály, ám a helyzet nem sokat javult. A szabályozás átláthatóbbá tételére 
kevés az esély, mert az állami megrendelésekből élő cégek tucatjai 
ellenérdekeltek az ügyben. A pályázatok beadása túlbürokratizált, a regulák 
sokféleképpen értelmezhetők, törvényes kibúvót adva ezzel az állami milliárdokra 
ácsingózó vállalatoknak. Eközben a pályázat kiírói nemritkán összejátszanak a 
reménybeli nyertessel, s ’személyre szabják’ a pályázati feltételeket.” Figyelő, 
2006. június 22. 
 
„A közbeszerzési eljárások ma leginkább egy akadálypályához hasonlítanak, 
amelyen a kevésbé dörzsöltek elbuknak, az igazán profik azonban túljutnak. … A 
magyar intézményrendszer – beleértve a képzést, a továbbképzést és az 
ellenőrzésre hivatott Közbeszerzések Tanácsát – bürokratikus, nem hatékony – 
nyilatkozta Várday György közbeszerzési szakértő.” Magyar Nemzet, 
2006.09.27.  
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Más közlemények azonban vitatják azt a nézetet, hogy a korrupció elsősorban a 
közbeszerzési szabályozás hiányosságaira visszavezethető. Hangsúlyos érveik – 
melyekről a továbbiakban részletesebben is szólunk – a következők: 
 

„Nem a törvénnyel van a baj. Sokkal inkább az a gond, hogy a közbeszerzési 
eljárásokba rendre beleszól a politika, ráadásul a tenderek kiíróinak és a 
pályázóknak a szakmai felkészültsége is sok kívánnivalót hagy maga után – véli 
Várday György közbeszerzési szakértő.” Népszabadság, 2002.12.16. 
 
„A jogi eszközök közvetlenül csak egyedi és nagyon durva korrupciós gazdasági 
ügyeket oldhatnak meg” – mondta Lengyel László, a Pénzügykutató Rt. elnök-
vezérigazgatója.” Világgazdaság, 2003.02.20. 

 
A pont végén jelezzük, hogy a témakörben megjelent egyes további, a törvény 
konkrét részleteit bíráló cikkek tárgyalására a közbeszerzési korrupció elleni 
védekezés kérdéseivel foglalkozó fejezetben visszatérünk. 
 
 
A törvény hasznáról 
 
A gondjaikkal kapcsolatos sajtóközlemények fenti áttekintése olyan látszatot is 
kelthet, hogy újságíróink körében a közbeszerzésnek egyértelműen rossz imázsa 
alakult ki. Ezért a pont zárásaként idézünk két, a közbeszerzési szabályozás pozitív 
hatását kiemelő – de viszonylag ritkán nyilvánosságra kerülő – nézetet is: 
 

„Az ÁSZ a közbeszerzési törvényben foglalt jogalkotói szándék érvényesülését 
már két alkalommal is vizsgálta, s a számos kritikai megjegyzés – hiányos a 
szabályozás, elégtelenek a személyi és tárgyi feltételek, nem megfelelő az 
iratkezelés, nem elég konkrétak a megkötött szerződések teljesítési kritériumai, 
elmarad a központosított beszerzések értékelése, elemzése – ellenére úgy véli: a 
törvény működik, átláthatóbbá vált az állami pénzek elköltése. Éppen a törvény 
hatására kerültek felszínre a közbeszerzések tisztaságát veszélyeztető 
cselekmények, ezek az esetek korábban, a törvény megalkotása előtt meg sem 
jelenhettek. … Igaz, ezekből az ügyekből a média és a politika általánosító 
következtetéseket von le, s magát a törvényt hibáztatja, mintha a közbeszerzés a 
korrupció melegágya lenne. Valójában éppen ezek az eljárások azok, 
amelyekben érvényesülhet a nyilvánosság kontrollja, és amelyek ezért 
meghatározó szerepet játszhatnak a korrupció visszaszorításában tett hitet a 
közbeszerzések körének szélesítése mellett Kovács Árpád.” Népszabadság, 
2002.02.20. 
 
„Mádl Ferenc levelében kifejtette: a közbeszerzés intézményének lényege, hogy 
a közpénzek felhasználását átláthatóvá és ellenőrizhetővé tegye, így megelőzze 
a korrupció lehetőségét és biztosítsa a verseny tisztaságát.” Index, 2004.12.27 

 
Úgy véljük, igen fontos a közbeszerzés szabályozásával kapcsolatos, fent vázolt 
sajtó-állásfoglalások „üzenete” is, mivel ellentmond azon nézeteknek, amelyek 
szerint a közbeszerzési eljárások szabályozásának semmi értelme. Igen veszélyes 
lenne ugyanis, ha a társadalom a nagy közbeszerzések esetében elkerülhetetlennek 
tekintené korrupciót, s ezért lemondana az e norma-szegés elleni küzdelemről. 
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4.2. Havi periodikák a korrupció okairól 
 
Szakirodalom-feldolgozásunk tanúsága szerint a korrupció hazai okait 
részletesebben tárgyaló folyóiratcikkek jelentős hányada az Állami Számvevőszék 
környezetében született. Közülük szakértőink (az ismétlések elkerülése céljából) 
egyet minősítettek relevánsnak: 
 

Korrupciós okok egy folyóiratcikk tükrében 
 

A cikk címe (és szerzője) Újság neve év szám 
Ellenőrzési tapasztalatok és következtetések (Kovács Á.) Pénzügyi Szemle 2003 3 
 
A cikk az Állami Számvevőszéknek az államháztartás 2002. évi alakulásával 
kapcsolatos országgyűlési beszámolóját ismereti. Kovács Árpád, a Számvevőszék 
elnöke az elszámoltathatóság fontosságát hangsúlyozza. „A költségvetési belső 
ellenőrzés nem alkalmazkodott az államháztartás területén bekövetkezett 
változásokhoz. … A helyzet megváltoztatása … a korrupciós kockázatok 
csökkentése szempontjából is döntő fontosságú” – rögzíti (232. oldal). Majd a gondok 
okait részletezi. Rámutat, hogy … a célszerű önkormányzati gazdálkodás gátjai a 
hiányos vagyon-nyilvántartás, az állandósult forráshiány és a pénzügyi ellenőrzési 
rendszer kiépítésének elmulasztása. A közszolgáltatások körében (kiemelten a MÁV 
és a TV terén) ugyancsak a stratégia hiánya gátolja a túlköltekezés visszafogását. Az 
oktatásban szintén nem tisztázottak a gazdálkodás kívánatos alapelvei. A 
környezetvédelem hatékonyságát a forráselosztás maradvány-elvű, előre láthatatlan 
jellege rontja. Az uniós támogatások helyes felhasználását a monitoring formális 
jellege veszélyezteti. 
 
A fejezetben elmondottakat követően összefoglalóan azt rögzíthetjük, hogy 
kutatásunk első két lépése (a szakirodalom-feldolgozás és a sajtó-figyelés) szerint a 
hazai sajtónak, illetve a nemzetközi és hazai szakirodalomnak a korrupció, 
valamint a közbeszerzési korrupció okaival kapcsolatos hírei sok tekintetben 
hasonlóak, ugyanakkor a hangsúlyok terén nem jelentéktelen eltéréseket is 
regisztrálhatók.  
 
− Egyetértés mutatkozik a korrupció súlyosan káros voltának a megítélésében, és 

abban is, hogy a korrupció elterjedésének fontos oka a nyilvánosság, 
átláthatóság, elszámoltathatóság normáinak a megsértése.  

 
− A hazai napi- és hetilapok hírei a tudományos közleményekben megszokottnál 

élesebben fogalmazzák meg azonban a korrupció elterjedtségével kapcsolatos 
politikai felelősséget. 

 

− A (nemzetközi) szakirodalomban megszokottnál ritkábban foglalkoznak viszont a 
hazai újságcikkek a bajok társadalmi gyökereivel (például: a korrupció elleni 
társadalmi küzdelem jelentőségét lebecsülő nézetek bírálatával). 
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5. A korrupciós ügyek hazai szereplői 
 
A fejezet elsősorban a közbeszerzési eljárásokban feltárt (vagy valószínűsített) 
korrupciós ügyek résztvevőinek az áttekintésére, az ezen ügyekbe keveredett 
intézmények jellemzőinek, valamint személyek pozícióinak az elemzésére törekszik. 
E téma elemzésénél is igyekeztünk kihasználni a bibliometriai módszerek 
lehetőségeit, de számolunk korlátaikkal is. 
 
 

5.1. A napi- és hetilapok a korrupt személyekről, intézményekről 
 
Az igen éles hazai politikai viták ismeretében távolról sem meglepő módon úgy 
találtuk, hogy sajtónk a vizsgált időszakban jóval kevesebbet foglalkozott az ún. 
„hivatali”, illetve „üzleti”, mint a „politikai” korrupció szereplőivel. Kétségtelen persze, 
hogy e kategóriák megkülönböztetése a gyakorlatban igen nehéz,65 úgy találtuk 
azonban, hogy gyakran, ha valóban akarjuk, nem lehetetlen.  
 
 

5.1.1. A korrupció főszereplői a hazai napi- és hetilapok tükrében 
 
Vizsgálatunk időszakában a feldolgozott lapokban közreadott, <korrupció> szót 
tartalmazó mintegy 8 ezer sajtócikkben számos utalás található a befolyásolni kívánt 
folyamatokban résztvevőkről és ezek pozícióiról. Nem állítható persze, hogy a 
közlemények mindig korrupcióval vádolnák az említésre került személyt, vagy 
csoportot, hiszen akár a korrupció elleni küzdelem bajnokaiként is idézhetik őket. A 
statisztikai vizsgálódás eredményeként csak azt rögzíthetjük, hogy adatbázisunknak 
a <korrupció> szót tartalmazó cikkei közül: 
 
− 613-ban fordul elő az <engedély>,  
− 2499-ben a <képviselő>, 
− 661-ben az <orvos>,  
− 1125-ben az <önkormányzat> (s 1087 esetben a <főváros>, illetve 252 esetben 

a <jegyző>),  
− 1692-ben a <rendőr>  
− 2583-ban a <politikus>, 
− 871-ben a <vállalkozó> (ebből 33-ban a <fővállalkozó>, illetve 75-ben az 

<alvállalkozó>), s 
− 78-ban a <vámos> kifejezés. 
 
A politikával, politikusokkal is foglalkozó cikkek napilapok és évek szerinti 
megoszlásáról a következő ábra ad képet. 
 
 

                                      
65 Hankiss Elemér (1983) szerint a három típust az különbözteti meg, hogy a korrupciót ki, vagy mely 
intézmény (képviselője) kezdeményezi. A mai felfogásmódokról (amelyek politikai összefüggések 
gyanúja esetén elsősorban a politikusok felelősségét emelik ki) lásd a jelen kutatás keretében készült 
szakirodalom-feldolgozásról adott beszámolót. 
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A <korrupció> mellett a < politika> szót is tartalmazó cikkek száma 
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A korrupció hazai (politikai) gyökereiről az előző fejezetben mondottak után talán 
nem is meglepő, hogy a korrupció kérdéskörét érintő cikkekben a <politika> szó 
a témánkkal kapcsolatos leggyakoribb kifejezés, minden második megvizsgált 
írásban megtalálható. Nem felejthető persze, hogy a szóba hozott cikkek közt – a 
leválogatási nehézségek miatt – sok nem is a szorosabban vett témánkról szól 
(hanem például nemzetközi tapasztalatokat, jogszabályokat stb. ismertet, a politikus 
korrupció elleni állásfoglalását idézi). A részletesebb vizsgálódás szerint egyáltalán 
nem ritka azonban, hogy a sajtó – valamely szerző, vagy számos lap 
egybehangzóan – valóban egyes politikusokat, politikusi csoportokat, vagy éppen 
általában a politikát gyanúsítja, illetőleg vádolja meg korrupcióval.  
 
A <korrupció> és a <politika> szót egyaránt tartalmazó közlemények részletesebb 
elemzése szerint számos közleményben – így <Kulcsár> Attila66 (összesen 115-
szöri), <Szabadi> Béla (64-szeri), <Tocsik> Márta (102-szeri), <Zuschlag> János 
(77-szeri) és <Székely Zoltán> (44-szeri) említésekor – a korrupciós vádat bírósági 
hírek is alátámasztották.67 E gyakoriságok egyértelműen bizonyítják a sajtónak 
azt a meggyőződését, hogy a hazai politika gyakran érintett a korrupciós 
cselekményekben. 
 
A cikkek böngészése azonban számos példát adott a nem témakörünkbe tartozó 
említésekre, illetve a megalapozatlan vádaskodásokra is. Rendre 978-szor, 871-szer, 
illetve 787-szer fordul elő bennük például <Orbán> Viktor, <Gyurcsány> Ferenc, 
illetve <Medgyessy> Péter neve, de ha beleolvasunk e közleményekbe, azt látjuk, 
hogy e cikkek nagy többsége inkább sár-dobálásként, egy-egy esetleg gyanús, 

                                      
66 A legtöbb esetben csak a vezetéknevet kerestük. Úgy véljük azonban, hogy ez alig okoz 
torzításokat. 
67 Regisztrálhattuk a közfigyelem időbeli változásait, így azt is, hogy a vizsgált időszak 
közleményeiben már nem volt fellelhető az előző évtizedben ismert <Tribuszerné> név. 
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közérdeklődésre számot tartó eset sulykolásaként, mint megalapozott (tényfeltáró) 
közlésként értékelhető.68 

 
Eredményeinket a K-Monitor69 2002-2007-es sajtó-adatbázisa alapján 
ellenőriztük. Ezen adatbázisnak a korrupcióval foglalkozó írásaiban legtöbbször 
ugyancsak politikusok szerepelnek. Az első öt leggyakoribb név Gyurcsány 
Ferenc (262), Kulcsár Attila (241), Zuschlag János (224), Orbán Viktor (129), 
Szilvásy György (102), amelyek közé csupán Kulcsár Attila neve ékelődött be 
másodikként. A politikusi pozíciót viselők további személyek: Baja Ferenc (60), 
Kóka János (58), Veres János (55), Puch László (54), Ujhelyi István (51), 
Medgyessy Péter (40). 
 
Ugyanott a nem politikusnak tekinthető személyek sorrendje: Kulcsár Attila (241), 
Leisztinger Tamás (83), Princz Gábor (64), Kerék Csaba (61), Lévai Anikó (58), 
Molnár Csaba (ORFK) (57), Rejtő E. Tibor (57), Földesi-Szabó László (54), 
Bácskai János (48), Kabai Károly (48), Arató Gergely (47), Weiszenberger László 
(45), Katus Ferenc (42), Bitvai Miklós (40), akik közül többen a Kulcsár-ügy 
szereplői.70 
 
A vizsgálódás azt is megállapította továbbá, hogy a korrupcióval leginkább 
érintett intézmények bibliográfiai módszerekkel történő meghatározása szintén 
igen nehéz. Az állami és a politikai (vagy az azokhoz szorosan kapcsolódó) 
szervezetek gyakoriságukkal kitűnnek ugyan a <korrupció> szót tartalmazó 
cikkekben említett intézmények körében – de ez szerepükről szintén nem sokat 
mond. A konkrét gyakorisági sorrend az élen: MSZP (553), Fidesz (204), K&H 
(186), Sportminisztérium (147), Rendőrség (139), MEH (130), Honvédelmi 
Minisztérium (101), Postabank (100), ÁPV Rt. (91), Britton Holding (86), SZDSZ 
(86), Egymásért Egy-Másért Alapítvány (84), Betonút Rt. (74), Nemzetbiztonsági 
Hivatal (74), Altus Rt. (70), MÁV (66), Gazdasági Minisztérium (65), Állami 
Autópálya-kezelő Rt. (58), Strabag Rt. (55), Szárhegydűlő-Sárazsadány-
Tokajhegyalja Kft. (55), Magyar Fejlesztési Bank (51), BAE Systems-SAAB (49), 
Budapest Airport Rt. (47), Fiatal Baloldal (45), Földművelésügyi Minisztérium 
(43), Siemens Zrt. (43), Oktatási Minisztérium (39). E tárgykörben is „csak” a 
cikkek elolvasásával állapítható meg azonban, hogy közülük a szerzők melyeket 
vádolnak vagy gyanúsítanak valóban korrupcióval, s melyeket említenek egyéb 
okokból. 

 
Mivel a hazai sajtó lényegében minden nap közöl korrupcióval foglalkozó cikk(ek)et, 
ezekben éppen a <politik> a leggyakoribb szótő, s éppen ezért már eddig is többször 
hivatkoztunk rájuk, úgy véljük, a politikai korrupciót bemutató néhány általános vád 
ismételgetése itt teljességgel felesleges lenne (hiszen az Olvasó nap, mint nap 
találkozik velük kedvelt lapjában, de jelen tanulmány különböző fejezeteiben is). A 
közbeszerzési esetekre pedig a továbbiakban térünk ki. 
 

                                      
68 Megemlítjük néhány további közéleti szereplő említési gyakoriságát is: <Demszky> Gábor 253, 
<Kóka> János 189, <Wekler> Ferenc 54, <Kósa Lajos> 34, <Várhegyi> Attila 19. 
69 A K-Monitor az Open Society Institute szolgáltatása. Több sajtóorgánum anyagát tartalmazza, mint 
a mi adatbázisunk, de (s a fenti találat-számok ezért kisebbek, mint nálunk) a ragozott szavakat nem 
tudja a szótövekkel azonosítani.  
70 Érdekességként megjegyezzük, hogy a szebbik nem képviselői nagyságrendekkel kisebb arányban 
szerepelnek a korrupcióval kapcsolatos sajtóanyagokban, mint a férfiak. E tekintetben a nők aránya 
7,84%, a férfiaké pedig 92,16% (a két nem összes előfordulására vetítve és a 2002-2007. évekre a K-
Monitor korrupcióval foglalkozó írásaiban). Sőt, több esetben a nők megemlítése lényegében csak a 
családi kapcsolataikhoz fűződik. 
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Kiemeljük viszont, hogy az <engedély>, <orvos>, <önkormányzat>, <rendőr> stb. 
szavak fent adott magas gyakoriságai persze azt tanúsítják, hogy a sajtó intenzíven 
foglalkozik a hivatali korrupció problémájával is. Két példával támasztjuk alá azt, 
hogy ezen említések közt valóban vannak olyanok, amelyek az adott szakmákra 
terhelő híreket adnak közre. 
 
Az egészségügyben a hivatali korrupció klasszikus esete a hálapénz. A TÁRKI és az 
Image Factory 2007 novemberében végzett kutatása szerint ilyen célra Európában 
Magyarországon fizetnek a legtöbbet. Az orvosok legnagyobb eséllyel a hölgyektől, 
illetve a nyugdíjasoktól számíthatnak hálapénzre (különösen Budapesten). A 
háziorvosnak a betegek negyede ad hálapénzt. A kórházi orvosok összességében 
már ritkábban kapnak borítékot, de a szülészeknek továbbra is szinte mindenki fizet 
hálapénzt. Népszabadság, 2007. 12. 20. 
 
Az egyik legfrissebb botrány, a budapesti parkolási korrupció nagyon vegyes – 
lakossági, vállalati, önkormányzati – jellegű. A pénzt a lakosok (az autósok) adják a 
pakolóőröknek, de a pakolóőrök szerint a pénzt tovább kellett adniuk a főnökeiknek. 
Hírextra, 2008. 06. 30. 
 
A korrupciós cselekmények főszereplőivel kapcsolatos általános bibliográfiai elemzés 
lezárásaként ismét hangsúlyozzuk, hogy a bemutatott statisztika nem több és nem 
kevesebb, mint említési gyakoriság. E statisztika nem szól arról, hogy a sajtó pozitív, 
negatív vagy semleges jelleggel említi-e meg az egyes neveket vagy intézményeket. 
Egyik (olcsó) bölcsesség e téren, hogy "nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél", a 
másik az, hogy az említés lehet olyan is, mint kabátlopás ügybe keveredés a 
meglopott részéről (vagyis mindennek az ellenkezője igaz: nem lopott, hanem 
meglopták). A korrupció elleni harcot hirdető államférfi neve is belekerülhet egy 
korrupciót emlegető cikkbe, de egy közelebbi tartalmi elemzés kimutatná, hogy igen 
pozitív tartalommal. Azt is figyelembe kell venni, hogy a sajtó (a média) nemcsak 
közvetíti az eseményeket, hanem a politikai harc eszköze is. Az írások nem mindig 
az objektív szemtanú beszámolói, hanem lehetnek a korrupciós vádaskodás vagy 
egy tényleges korrupciós cselekmény átértelmezésének (védelmének) az eszközei 
is. De politikailag és gazdaságilag semleges okból is keletkezhet torzítás amiatt, 
hogy a sajtó – az ügy valós súlyától és jelentőségétől függetlenül – legszívesebben 
mindig az érdekes dolgokkal foglalkozik (az olvasottság növelése céljából). Az 
érdekességet pedig – mint a bűnügyi regényekben – növelik az eseménnyel 
kapcsolatos titkok, váratlan fordulatok stb.  
 
 

5.1.2. Lapjaink a közbeszerzés vámszedőiről 
 
A <közbeszerzés> és a <korrupció> szavakat egyaránt tartalmazó 693 sajtócikkben 
a közbeszerzési korrupció főszereplőivel is meglepően sokszor találkozhattunk.  
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Fontos „szereplő-típusok” megemlítésének gyakorisága (%) 
 

Gyakoriság Szereplő 
közbeszerzési 

cikkekben 
összes cikkben 

A közbeszerzési 
említések 
hányada 

<politikus> 229 2583 9 
<képviselő> 269 2499 11 
<rendőr> 129 1692 8 
<vámos> 2 78 3 
<önkormányzat> 270 1125 24 
<főváros> 144 1087 13 
<jegyző> 50 252 20 
<engedélyező> 70 613 11 
<vállalkozó> 178 871 20 
ebből: <fővállalkozó> 25 35 71 
            <alvállalkozó> 36 75 48 

 
Megjegyezzük továbbá, hogy a 693 cikkben: 
 
− 37-szer fordul elő az <ajánlatkérő>, további 21-szer a kiíró, 11-szer a pályáztató, 

illetve 
− 68-szer a pályázó, s további 48-szor az <ajánlattevő> kifejezés. 
 

Ezúttal is összevetettük számainkat más közlések adataival. S úgy találtuk, hogy 
a K-Monitor adatbázisában szereplő, a közbeszerzéssel és a korrupcióval 
egyidejűleg foglalkozó írásokban szintén gyakran szerepelnek politikusok. A 
leggyakoribb nevek közé Gyurcsány Ferenc (24), Szilvásy György (16), Juhász 
Ferenc (13), Orbán Viktor (12), Magyar Bálint (9), Demszky Gábor (8), Kóka 
János (8), Medgyessy Péter (8) Bajnai Gordon (6) tartozik. 
 
Ugyanott a nem politikusnak tekinthető személyek sorrendje a következő: 
Mensdorff-Pouilly Alfons osztrák üzletember a Gripen ügy kapcsán (18), 
Gergényi Péter (14), Bodrácska János (8), Erdős Ákos (8), Wermer András (7), 
Berkecz Mária (6), Rákosi Ferenc (6), Antalóczi Zoltán (5), Bruck Gábor (5), 
Görözdi György (5), Kolosi Tamás (5), Leisztinger Tamás (5), Rudi Zoltán (5), 
Szabados Krisztián (5). 
 
Az intézménynevek megemlítési gyakorisága pedig a következő: Honvédelmi 
Minisztérium (58), MÁV (56), MEH (46), Stadler Bussnang AG (38), BAE 
Systems-SAAB (30), Fidesz (30), MSZP (29), Siemens Zrt. (22), Rendőrség (21), 
Oktatási Minisztérium (20), Bombardier (18), BKV Rt. (17), Informatikai 
Minisztérium (17), Gazdasági Minisztérium (16), SZDSZ (15), Altus Rt. (14), 
Strabag Rt. (14), Belügyminisztérium (13), Vegyépszer Rt. (13), Állami Nyomda 
Rt. (12), Nemzeti Autópálya Rt. (12).   

 
A közlemények, mint jeleztük, olykor igen konkrétak is: megírják, hogy az adott 
típusú norma-sértést mely konkrét ügyben – valamely autópálya-építésénél, valamely 
tűzijáték megrendezésénél, a metró-beruházásnál, a Combino villamosok 
beszerzésénél stb. – vélték felismerhetőnek. Természetesen a számokat óvatosan 
kell értelmeznünk. A <politikus> kifejezést tartalmazó cikkek aránya azonban 
ezúttal is sokat mondó (akkor is, ha az említések ez esetben sem okvetlen a 
hivatkozott személyekkel kapcsolatos korrupciós gyanúról, vagy korrupciós 
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cselekményekről szólnak). A részletes cikk-elemzés szerint számos példa van 
ugyanis ilyen vádakra is. 
 
A közelmúltban például számos írás jelezte azt, hogy mostanában feltűnően sok 
külső tanulmány készült különböző kormányzati szervek megrendelésére.  
 
A Kormányszóvivői Iroda tájékoztatása szerint (Index, 2008. 02. 26.) a 
minisztériumok 2002 és 2007 között összesen 1811 darab tanulmányt készíttettek 
külső szervezetekkel, összesen 4,58 milliárd forint értékben. A legtöbb tanulmányt 
(1100) a Miniszterelnöki Hivatal rendelte, őt követi az oktatási tárca 193, illetve a 
gazdasági minisztérium 103 tanulmánnyal. Az Iroda emlékeztetett rá, hogy 1998 és 
2002 között is kértek fel tanulmányok írására külsős cégeket, így például a budapesti 
olimpia megvalósításáról szóló tanulmány akkori árakon félmilliárd forintba került. Az 
Index szerint a külsős szakértők bevonása visszaélésekre ad lehetőséget. 
 
A (Népszabadság, 2008.07.15.) cikk többoldalú áttekintést is ad e témakörről. A cikk 
szerint külső megrendelésekre azért is szükség lehet, mert a jogszabályalkotói 
munkához, illetve a minisztériumi döntéshozatalhoz sokféle területről célszerű 
elmélyült szaktudáson és tapasztalaton alapuló háttéranyagokat begyűjteni. Sokszor 
olcsóbb tanulmányt rendelni, mint duzzasztani az államapparátust. Még akkor is, ha 
az irományok negyede mindenféle haszon nélkül a kukában köt ki. Csakhogy a jó 
válaszokhoz jó kérdéseket kell felvetni, s erre nem mindig kerül sor. „A 
minisztériumok elvben törekednek arra, hogy a piaci árakat, a szaktudást és a 
munkára fordított időt figyelembe véve a legalacsonyabb piaci áron vásárolják meg a 
szükséges szolgáltatást, ráadásul csak akkor rendelhetnek meg munkát külsősöktől, 
ha valóban ez a legolcsóbb módja a feladat teljesítésének. A különböző 
sajtóorgánumokban megszellőztetett eseteket – például a regionális gazdálkodás 
lehetőségeit hatmillióért taglaló fércművet71 – tekintve úgy tűnik azonban, hogy 
valahol komoly hiba csúszik a gépezetbe. Talán több is." 
 
A Népszabadság 2008.07.15-én közölt cikke szerint a problémán nem segít az 
úgynevezett üvegzseb-törvény sem, amely előírja az ötmilliónál nagyobb értékű 
szerződések adatainak közzétételét. A tanulmányok többsége e határérték alatt 
marad. 
 
A Népszabadság munkatársai számára a megrendelésekről elérhetővé tett adatok 
szerint néhány minisztérium, mint például a szociális, illetve az egészségügyi tárca 
igen gálánsan honorálja a tanácsadóit is.  
 

„Fontos szerződési terület például a kommunikáció, a médiajelenlét-szervezése, 
amelyre a Miniszterelnöki Hivatal tavaly 120 millió forintot áldozott. Az NFÜ 
inkább úgynevezett koprodukciós szerződéseket köt.” Népszabadság 
2008.07.15. 

 

                                      
71 A Népszabadság egy másik cikke (2008.03.03.) szerint a regionális gazdálkodás lehetőségeit 
hatmillióért taglaló "fércművet" az Ariba Bt.-től a kabinetfőnök-helyettes rendelte meg és hagyta jóvá. 
Az Origo hírportál derítette ki, hogy a dolgozat értelmezhetetlen mondatokkal és elavult információkkal 
volt tele. A tanulmányt jegyző Ariba Bt. tulajdonosa egy targoncákat árusító kecskeméti férfi, aki az 
Origónak azt mondta: a dolgozathoz semmi köze. A bruttó 7,7 millió forintba került tanulmány miatt a 
kabinetfőnöknek távoznia kellett. 
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Mindezen hírek esetében az is erősíti a korrupciós gyanút, hogy Kovács Árpád, az 
Állami Számvevőszék elnöke szerint (Magyar Hírlap 2007. 11. 22.) szinte soha nem 
készülnek hatástanulmányok a kormányzati intézkedések hatásairól (annak ellenére, 
hogy erről törvény rendelkezik72).  
 
A cikk e hiány felszámolását, a hosszú távú tervezési szemlélet meghonosítását és 
alternatív tervek kidolgozását is javasolja.  
 
A sajtóközlemények sem rejtik azonban véka alá azt sem, hogy a nemzetgazdaság 
számára a legnagyobb károkat nem a fenti néhány milliós-tízmilliós „szívességi” 
megbízások okozzák. Az elmúlt években az autópályák építésével, villamosok, 
vadászrepülőgépek beszerzésével stb. kapcsolatba hozott korrupciós ügyek 
százmilliárdos nagyságrendű törvénysértéseket sejtetnek. Ezekről itt (közismert 
voltuk miatt) csak két közleményt idézünk (de számos további hír található a 
tanulmány más részeiben is). 
 

„A fülig adósodott állam 400 milliárdért földalatti vasutat épít, miközben az ország 
vasúthálózata romokban hever; digitális iskolatáblákra többet költ, mint amennyit 
a kisiskolák tanárainak elbocsátásával megtakarít; a Művészetek Palotájáról – 
hogy csak egyet említsünk a felesleges és megalomán állami nagyberuházások 
közül – kiderül, hogy a kamatos kamatokkal mintegy százmilliárdjába kerül az 
adófizetőnek, de már épül az új kormányzati negyed is. Mindez folytonos 
tiltakozás és alig leplezett korrupciós ügyletek közepette zajlik. (Mert minden 
autópálya valamelyik pártkasszába vezet.)” M. Hírlap, 2007.12.16 
 
„… a fővárosban sem kevesebb a szabálytalanság. Nem ritkán ismeretségi 
alapon kötnek szerződéseket, így fordulhatott elő, hogy laboratóriumi 
vegyszereket, élelmiszert, különféle szolgáltatásokat a piaci árnál 20-50%-kal 
drágábban vásároltak meg.” Figyelő, 2002.01.16 

 
Jelezzük viszont, hogy egyes, a közbeszerzési korrupció témakörét tárgyaló cikkek 
arra is felhívják a figyelmet, hogy e tevékenység vámszedőinek a körébe sem csak 
politikusok sorolhatók. Sajnálatosan gyakori az üzleti (célú) közbeszerzési 
korrupció is. Az utóbbi híreket jól példázzák (a tanulmány más részein közöltek 
mellett) a következő idézetek is. 
 

„Székely Zoltánt, a kisgazda parlamenti képviselőt 2000. október 12-én érték 
tetten a fővárosi ügyészség és az ORFK nyomozói, amint épp húszmillió forintot 
vett volna át egy közbeszerzési pályázat nyertesétől annak fejében, hogy az a 
vállalkozását tovább folytathassa.” INDEX, 2005. 04. 12. 

 
„Az ÁSZ elnöke felvetette: a számvevőknek bepillantást kellene kapniuk a 
magántulajdonban levő minősített ajánlattevők, azaz az ’udvari szállítók’ 
könyveibe is, mert ez is erősítené az állami pénzek fölötti nyilvános kontrollt. 

                                      
72 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 18. §-ának (1) bekezdése szerint: "A jogszabály 
megalkotása előtt – a tudomány eredményeire támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt 
társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdek-
összeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a 
végrehajtás feltételeit. Erről a jogalkotót tájékoztatni kell." A 44. § szerint: "A jogalkotó és a 
jogalkalmazó szerveknek figyelemmel kell kísérniük a jogszabályok alkalmazásának hatását, fel kell 
tárniuk az érvényre juttatásukat gátló körülményeket, és a tapasztalatokat a jogalkotásban is 
hasznosítani kell." 
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Nem volna példa nélküli az ’államon kívüli’ kör ellenőrzése, hiszen például az 
egyházak is hozzájárultak ahhoz, hogy az ÁSZ ellenőrizze az állami pénzeket 
használó intézményeik gazdálkodását.” Népszabadság, 2002.02.20. 

 
A korrupció szereplőinek áttekintésekor nem felejthető azonban, hogy a korrupt 
ügyletnek mindig legalább két szereplője van: egy, aki valami kedvezményt tud adni, 
s egy, aki ezt tisztességtelen módon kívánja megszerezni. Rá kell mutatnunk ezért 
arra is, hogy a megvizsgált sajtóközleményekben korrupt (vagy korrupcióval 
gyanúsított) politikusok és üzletemberek összefonódásával megvalósított 
törvénysértésekről is sokszor esik szó. 
 

„Fölháborodást váltott ki a gyógyszerpiacon, hogy a dán inzulinforgalmazó külön 
alkuval biztosítja a cukorbetegek életmentő gyógyszerét.…Mindenképpen 
felvetődik a korrupció gyanúja, amikor két versenytárs közül az egyiknek kedvez 
az állam minden megmagyarázható ok nélkül. Népszabadság, 2004. 04.03. 
 
„Testre szabott tender kiírásával behozhatatlan előnybe hozta a Sulinet-
pályázaton a MatávCom-Elender párost az Oktatási Minisztérium – állítják egyes 
szakértők. Minden más cég számára fizikai képtelenség lett volna ugyanis, hogy 
a február közepi eredményhirdetést követő szerződéskötés után hat nappal az 
összes „végponton” szolgáltasson. S mivel a Közbeszerzési Döntőbíróság 
igazolva látta, hogy sérülhet az esélyegyenlőség, nyomban fel is függesztette a 
pályázatot.” HVG, 2003.03.08. 
 
„Az egyik budapesti kerület alpolgármesterét feljelentette volt üzlettársa. E szerint 
a feljelentő cége éveken keresztül úgy juthatott önkormányzati 
megrendelésekhez, ha a megbízási díj egy részét egy helyi vezető 
érdekeltségébe tartozó vállalkozás számlájára utalta.” Népszabadság, 
2005.09.30. 

 
Végül kiemeljük, hogy egyes cikkek olykor az államigazgatás korrupt intézményeit és 
személyeit kiszolgáló bürokratákról is megemlékeznek. Gyakori például az ügyek 
indokolatlan titkosítását bíráló, olykor igen általános, máskor konkrét írás. 
 

„A Transparency International Magyarország a legfrissebb kiadványában arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a korrupcióhoz tartozik például az adatok 
hozzáférésének megnehezítése is, mivel ’különböző érdekek mentén 
titkosítanak állami szerződéseket, s a nyilvánosság kizárásával ágyaznak meg a 
korrupciónak’. …” Magyar Nemzet, 2007.07.21. 
 
A Gripen-beszerzésekkel kapcsolatosan „az államtitkár közölte: a módosítás arra 
irányult, hogy ne csak átmeneti időre, hanem hosszú távon, 20-25 évre 
alkalmazzák a 14 repülőgépet. Mint mondta, a testület sem korrupciót, sem 
politikai felelősséget nem vizsgált, mindez a később felállítandó parlamenti 
vizsgálóbizottság feladata lesz. Közölte, hogy a kormány számára tett javaslataik 
titkosak, mert azok jövőbeli beszerzésekre vonatkoznak …” Népszabadság, 
2007.11.9. 
 
„A cég – tulajdonrészét az állami megbízatás elvállalása után is megőrző – 
részvényese, Kiss Elemér kancelláriaminiszter …  a vitatott állami megrendelései 
miatt elhíresült Forgács & Kiss ügyvédi iroda … ügyei miatt volt kénytelen távozni 
posztjáról. … Forgács János, az iroda vezetője az ügyvédi titoktartásra 
hivatkozva ezeket az információkat nem kívánta megerősíteni …” Figyelő, 
2003.03.06. 
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5.2. A korrupció főszereplői a folyóiratcikkekben 
 
A vizsgált időszak alatt megjelent tudományos cikkek körében mindössze 6 említ 
magyar korrupciós szereplőket. E véletlenszerű, és többségükben csak közvetetten a 
közbeszerzéssel is foglalkozó említések a következő publikációkban találhatók:  
 

A korrupció főszereplőit említő folyóiratcikkek 
 

A cikk címe (és szerzője) Újság neve év szám 
Korrupcióellenes küzdelem (Krőzsel K.) Belügyi Szemle 2003 9 
Mit tehetünk a korrupció ellen? (Krémer F.) Belügyi Szemle 2003 9 
A korrupció Magyarországon (Papanek G.) Polgári Szemle 2005 8 
A versenyt korlátozó megállapodás … (Csépai B. - Ujvári Á.) Jogtudományi K. 2006 6 
Versengő és kooperatív magatartás (Hámori B. et al.) Közgazdasági Sz. 2007 6 
Kibulizott ország (Beleznay A.) Polgári Szemle 2007 12. 
 
A korrupciós ügyek résztvevőivel kapcsolatosan a hazai napi- és hetilapokban, illetve 
havi periodikákban megjelent közlemények legfontosabb különbségei a konkrétság 
foka terén jelentkeznek. Az újságok (olykor megalapozottan, máskor korrupciós 
gyanúként) széles körben állítják reflektorfénybe a korrupt személyeket és 
személyi felelősségüket is. A cikkek a konkrét ügyekre vonatkozó információk 
kincsestárát kínálják a téma iránt érdeklődőknek. A tudományos közleményekben 
viszont ritka a konkrét esetekre hivatkozás. Jelzik, hogy a politikusok befolyásolják az 
eljárásokat, az üzletemberek kartelleznek stb., de alig közölnek konkrétumokat. 
Számos kutató (olykor a sajtó-feldolgozásához szükséges idő hiányában, máskor 
inkább óvatosságból) akkor sem használja fel a sajtó-információit, ha azok (például 
bírósági ítéletekre hivatkozásokkal) vitathatatlanul alátámasztottak. 
 
 
6. A korrupció hazai típusai 
 
A sajtóközlemények általában nem foglalkoznak a korrupciós esetek tipizálásával. 
Ezért vizsgálatunk során az elemzőknek kellett megkísérelniük a különböző 
cikkekben ismertetett korrupciós gondok típusokba sorolását. Gyakran nehézségek 
nélkül azonosíthattuk – az előző fejezetekben hangsúlyozott nagy jelentősége miatt – 
a politikai korrupció eseteit, s e norma-szegés jellemzéséhez viszonylag sok 
segítséget kaptunk a témával foglalkozó cikkek keresőszavas módszerű 
kiválasztásától is. Sokszor ráismerhettünk a hivatali, illetve üzleti korrupció eseteire 
is, ezeket már nem tudtuk azonban keresőszavakkal kiválogatni. Egy-egy cikk 
említette az ún. fehér (társadalmilag elfogadott) korrupció típusát is. Kiválogathattuk 
továbbá a közbeszerzési korrupció eseteit, s ezek körében is megtaláltuk a legtöbb 
most említett korrupció példáit.  
 
 

6.1. Újságcikkek a korrupció típusairól 
 

6.1.1. Politikai korrupció 
 
Bibliometriai vizsgálatunk révén megállapítottuk, hogy a sajtócikk gyűjteményünkben 
fellelhető korrupcióval foglalkozó csaknem 8 ezer sajtócikk közül: 
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− 2583-ban fordul elő a <politikus>, 
− 46-ban a <nepotizmus>, 
− 11-ben a <patrónus-kliens> szó, vagy szóösszetétel, s 
− 197-ben a sokban ezek magyarázatára utaló <pártfinanszírozás> kifejezés. 
 
Természetesen a keresőszavainkkal kapcsolatos nehézségek miatt a fenti 
eredményeket ez esetben is óvatosan kellett interpretálnunk, s nem nélkülözhettük 
az adott szavakat tartalmazó közlemények széles körű elolvasását. E vizsgálódás 
során igen sok esetben állapíthattuk meg azonban, hogy a közlemények valóban a 
politikai korrupció típusát írják le. Egyaránt említésre kerülnek az egyedi esetek, a 
patrónus-kliens kapcsolatok, s az intézményesült (a politikai küzdelem szokásos 
eszközévé vált) korrupció. Jellegzetes példák a következők: 
 

„A politikai korrupció elválaszthatatlan a hatalommal való visszaéléstől, a 
szereplők tehát leginkább politikusok, köztisztviselők és persze polgárok, 
vállalkozók, vagyis mindenki, aki előnyöket nyújt valamely ellenszolgáltatásért, na 
meg az, aki kezdeményez, vagyis elfogad. A korrupció típusai, ha már 
skatulyákba illesztenénk őket, rendkívül sokfélék. Megkülönböztetett figyelmet 
érdemelnek ’a patrónus-kliens kapcsolatok’, valamint ’az atyafiság és 
nepotizmus’ változatos formái. Az azonos esetek megítélése is szerfelett 
különböző. Merthogy ’a korrupció nagyrészt ugyanazt a funkciót tölti be a 
harmadik világ társadalmaiban, mint a lobbik a fejlett nyugati világban’. Sokan 
vélik úgy: Amerikában a lobbi tevékenység a közéleti korrupció-jellemző, 
elfogadott, legális formája. Következésképpen a társadalom – és a jog – 
országonként is eltérően ítéli meg, mit is tekint politikai korrupciónak. 
Vonatkozhat ez a zsíros profitot hozó közbeszerzések esetében a döntéshozó 
közhivatalnok megvesztegetésére éppúgy, mint a politikai pártok választási 
kampányainak magánpénzből való ’megtámogatására’. Ezért az is 
eldönthetetlen, mi is számít bűnnek, és annak elkövetése milyen büntetést 
érdemel.” Figyelő, 2005. 08. 25. (kiemelés jelen tanulmány szerkesztőjétől) 
 
„Több mint egy évtizeddel az államszocializmus összeomlása után "a legtöbb 
kelet- és közép-európai ország a nepotizmus, a megvesztegetés, a mutyizás 
mocsarába" süpped – írja hétfőn megjelent friss számában a Der Spiegel.” Index, 
2003. 12. 15. 

 
A cikkek a tipizálásénál jóval mérsékeltebb gyakorisággal ugyan, de felszínre hozzák 
a politikai korrupció típusainak időszakonkénti változásait is. Miként ezt már a 
szakirodalom feldolgozásban is jeleztük, a szerzők szerint a politikai váltást követően 
a hazai (hosszú távú) trend a korrupció terjedése. 
 

„Lengyel László, politológus szerint az 1989-1995 közötti időszakban a korrupció 
még egyedi jelleggel terjedt, bár kétségkívül meghökkentően nagy ügyekkel, 
botrányokkal. Ám akkoriban még világos, megfogható, behatárolható volt, hogy a 
visszaélés milyen területeket fertőz, kiket érint. Leginkább a jövedékek területén 
összpontosult. Emlékezetesen az olaj ’olajozta’ a gazdaságot, egészen 1995 
áprilisáig, amikor a Bokros-csomaggal véget ért a háztartási tüzelőolaj külön 
árszabályozása. Úgynevezett áfa-utaztatások, számlacsalások sora és jó néhány 
privatizációs ügy, valamint a bank- és adóskonszolidáció borzolta a kedélyeket. 
De az ügyek még nem hálózati formában jelentek meg, elmosódottnak, 
képlékenynek látszott a klientúra. Lengyel László megfogalmazásában ez az 
időszak nem volt egyéb, mint a nagy akciók kora. 
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Veszélyesebbé váltak a viszonyok 1995-1998 között, a patrónus-kliens 
kapcsolatok kialakulásával (lásd a Társadalmi hatások alapján történő tipizálás 
fejezetet). A politológus úgy ítéli meg: ettől kezdve rendszerszerű a korrupció, 
pontosan érzékelhető, hogy miként működik. A ’jutalmazás’ immár nemcsak 
egyedi ügyletekre jellemző, hanem szinte mindenütt bekerült a számításba, hogy 
egy-egy köztisztviselőnek vagy politikusnak mit kell fizetni a tervezett üzlet sikere 
végett. A visszaélések zöme az időközben csődbe zuhant, felszámolás sorsára 
jutott hazai cégek megszerzésével, az úgynevezett másodlagos privatizációval 
függött össze. Megjelentek a közbeszerzési ügyek is: egyáltalán nem volt 
mindegy, mire és hogyan írnak ki pályázatokat. Mindez – szemlélteti Lengyel 
László – egy tapintható rákos daganat volt, de még áttétek nélkül.  
 
Az új klientarista korrupciós hálózat 1998-2002 között jött létre azzal, hogy 
immár legalizálták a kettős költségvetést. Amikor a központi büdzsén kívül 
helyezik el a közpénzek jelentős részét, úgy, hogy azok ne legyenek 
ellenőrizhetőek a parlament és a számvevőszék által, amikor legálisan kikerülnek 
a költségvetésből az autópálya-építések, a nagy állami fejlesztések, akkor már a 
törvényhozás is cinkos. Ha úgy szentesít törvényt, hogy eleve lehetetlenné teszi 
a közpénzek ellenőrzését, akkor az nem elszivárogtatás, hanem nyílt csatorna, 
ahol úgy mehet ki pénz, hogy útját nem láthatja a parlament sem, hiába is állít föl 
vizsgálóbizottságot. Az Állami Számvevőszék sem tudja ellenőrizni, és bár 
gyanús az ügylet, nem lehet rajtakapni senkit.” Világgazdaság, 2003.02.20. 

 
A Transparency International jelentéseit ismertető sajtóközleményekből az elmúlt 
éveknek a korábbiakkal azonos trendje is kirajzolódik. 
 
A vázoltak szerint a politikai korrupció természetét, veszélyeit és jelenlegi növekvő 
súlyát illetően a sajtóközlemények és a szakirodalmi álláspontok hasonlóak. 
Különbség csak az elemzéseknek az előző fejezetben már kiemelt konkrétsága terén 
van (azaz az újságok nem ritkán néven is nevezik a korrupt személyeket és 
intézményeket, amit a tudományos közlemények többnyire kerülnek). 
 
 

6.1.2. Hivatali és üzleti korrupció 
 
Sem a hivatali, sem az üzleti korrupció típusairól szóló cikkek kiválogatásához nem 
találtunk igazán jó keresőszavakat (a sajtó ugyanis egyik kifejezést sem csak a 
korrupció-típus megjelölésére használja). Az adott szavakat tartalmazó közlemények 
elolvasása alapján azonban megállapítható volt, hogy a napi és hetilapok ugyanúgy 
elítélik a hivatali és üzleti korrupciót, mint a politikai norma-sértéseket. E tárgykörben 
is gyakran közölnek továbbá példákat is – szintén a vizsgált havi periodikáktól 
némileg eltérően – e korrupció-típusokra. Jelentős különbségek alakultak ki ezért a 
két forrásból származó közlemények konkrétságában. Mindkét forrás állásfoglalásai 
szerint kitűnik azonban az, hogy egyaránt gyakran lehet korrupt intézményeket 
(„hivatalokat”) találni a különböző állami intézmények és az önkormányzatok 
körében, s ezeket sokszor vállalatok (képviselői), máskor azonban politikusok 
vesztegetik meg. Az alábbiakban az e szférákat elítélő közleményre adunk néhány 
példát. 
 

„A Magyar Posta 6 milliárdos veszteségének egyik forrása a tudatlanságnak, a 
felelőtlenségnek és a korrupciónak nehezen szétválasztható elegye volt – 
jelentette ki a cég elnöke. A társaság vezetése hűtlen kezelés, a számviteli 
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fegyelem megsértése és magánokirat-hamisítás címén, ismeretlen tettes ellen 
tett feljelentést a korábbi vezetés által kötött egyes szerződések miatt. Hét 
társasággal, összesen 118 millió forint értékben, a Posta úgy kötött szerződést, 
hogy teljesítés nem volt, az MP részéről viszont volt kifizetés. Öt esetben, 100 
millió forint értékben, a cég korábbi vezetése a szerződés aláírása után azonnal 
fizetett, bár teljesítési igazolás nem volt, a teljesítés csak részben történt meg. 
Három építőipari cég esetében a Posta gazdasági területért felelős vezetőjének 
utasítására 11 millió forint kifizetése úgy történt meg, hogy nem csupán teljesítés, 
de még szerződés sem volt (csak szóbeli megállapodást kötöttek), többszörösen 
megsértve ezzel a Posta belső szabályzatát” Napi Gazdaság, 2002.10.15. 
 
„A Magyar Televízió Rt. által egyes 2003-ban kötött szerződések a tv számára 
súlyosan hátrányosak, a szerződő társaságok számára pedig egyoldalú 
előnyöket kötnek ki – olvasható az MTV Rt. Felügyelőbizottsága vizsgálati 
jelentésében, amely megállapítja az elnök felelősségét az általa kötött, a köztévé 
reklámidejének értékesítéséről szóló szerződésekkel kapcsolatban. Az elnök 
cégenként magasan a piaci ár alatt, 125 millió forintért adta el 5 havi reklámidő 
értékesítési jogát 4 cégnek. E cégek opciót kaptak a 2004-2007-es időszakra is, 
változatlanul havi 25 millió forintért” HVG, 2003.11.15. 
 
„A fenntartó Fővárosi Önkormányzat korrupció gyanújával önkormányzati biztost 
rendelt ki 2005-ben a Szent János Kórházhoz, aki az eladósodás tényezői közé 
sorolta a kórházi labort 2002 januárja óta működtető és az informatikát 
üzemeltető céggel kötött, a kórház számára szerinte előnytelen szerződést is.” 
HVG, 2005.03.30. 

 
Szente Zoltán, az MKI tudományos főmunkatársa szerint: „Az önkormányzatoknál a 
korrupciós „népszerűségi lista” elején a klasszikus készpénzes vesztegetés áll, de 
kedvelt technika az ajándékozás – legújabban már üdülési csekkel is –, van példa 
arra, hogy orvosi szolgáltatás felajánlásával vagy kapcsolati tőke felhasználásával 
igyekeznek jogtalan előnyt kicsikarni maguknak a helyhatóság potenciális partnerei.” 
Világgazdaság 2007.06.06. 
 
Mindenképp figyelemre méltó az is, hogy az üzleti korrupció sajtóban ismertetett 
esetei kifejezetten gyakran nagyobb (valójában közbeszerzési eljárás keretében 
megvalósítandó) beruházásokkal kapcsolatosak. 
 
 

6.1.3. Fehér korrupció 
 
Bár, mint említettük, a sajtó a politikai, hivatali és üzleti korrupció típusain túlmenően 
nem sokat foglalkozik a korrupció tudományos csoportosításaival, olykor a „fehér” (a 
társadalom által széles körben elfogadott) korrupcióra és bírálatára is találtunk 
utalást a hazai lapokban.  
 

„A Magyar Gallup Intézet 2004-es felméréséből az derült ki, hogy a felnőtt 
lakosság többsége súlyos gondnak tartja a korrupciót. A megkérdezettek a 
közszférában leginkább az egészségüggyel kapcsolatban feltételezték, hogy 
ügyeik intézéséhez külön juttatást kell adniuk. Minden második ember 
valószínűsítette, hogy megfelelő bánásmódhoz csak hálapénz ellenében juthat. A 
nagy többség szerint ilyen "borítékos befolyásolásban" leginkább a kórházi 
orvosoknak van részük. Gaál Péter, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi 
Menedzserképző Központjának oktatója saját kutatásai alapján azt mondta: az 
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egészségügyi kiadások 1,5-4,5%-a, vagyis körülbelül 10-50 milliárd forint kerülhet 
hálapénzként a rendszerbe. Az orvosok a hierarchiában elfoglalt helyük alapján 
minimálisan a nettó bérük 60%-át, de beosztásuk szerint akár két és félszeresét 
is megkaphatják hálapénz formájában.” Népszabadság, 2006.02.06. 

 
A magyar egészségügyet a nemzetközi szakirodalom is az egyik legmélyebben 
„fertőzött” ágazatunknak ítéli. S úgy tűnik, az orvos-látogatók hatására megrendelt 
kórházi berendezésekkel, illetve felírt drága gyógyszerekkel kapcsolatos 
tapasztalatok hatására lassan a megértő hazai közvélemény is változik.  
 
 

6.2. A lapok a közbeszerzési korrupció formáiról 
 

6.2.1. A hagyományos korrupció-típusok 
 
A közbeszerzési korrupció sajtóban közölt példái gyakran besorolhatók a fenti 
típusokba. Az adatbázisunkban szereplő 693, a <korrupció> és a <közbeszerzés> 
szavakat egyaránt tartalmazó sajtócikk közül: 
 
− 229-ben fordul elő a <politikus>, 
− 55-ben a <pártfinanszírozás>, 
− 2-ben a <nepotizmus>, 
− 3-ban a <patrónus-kliens> szó, vagy szóösszetétel. 
 
Természetesen a fenti cikkek sem mind a politika felelősségéről szólnak, de ha a 
felelősség kérdését vetik fel, általában e szférát ítélik el.  
 

„A Közbeszerzési Döntőbizottság után a Fővárosi Bíróságon landolt annak a 
mintegy 100 milliárd forintos tendernek az ügye, amelyet a MÁV írt ki elővárosi 
motorvonatok szállítására és karbantartására, s amelyen három fordulóban is a 
svájci Stadler Bussnang AG nyert a kanadai-német Bombardier Transportation 
GmbH előtt. Mit szúrtak el a tender kiírói? 
 
V. Gy.: Ez egy ezer sebből vérző ügy, a magyar közbeszerzések szinte minden 
betegségét magában hordozó állatorvosi ló. A MÁV az ajánlattételi szakaszban 
törvénytelen módon kiegészítette a beszerzés tárgyának a paramétereit, 
megváltoztatta az értékelés szempontrendszerét, a határidő lejárta után is 
engedélyezte az ajánlat módosítását. A döntőbizottságnak már első 
határozatában meg kellett volna semmisítenie a kiírást …” HVG 2005.11.03. 

 
Egy további ügy; melynek az az érdekessége, hogy a sajtó olykor inkább a korrupció 
politikai, máskor a hivatali nézőpontjait világítja meg: 
 

„Nemcsak a versenytársak, hanem néhány városházi politikus is kétségbe vonta 
annak idején, 2003-ban a Combino villamosokra kiírt negyvenmilliárd forintos 
tender tisztaságát. A BKV felügyelőbizottságának egyik tagja vizsgálatot is 
kezdeményezett az ügyben, mert szerinte irányított döntés született, amikor a 
Siemenst hozták ki győztesnek. A német cég adta a legdrágább ajánlatot, és 
számos műszaki paraméterben sem volt jobb versenytársainál, az Alstomnál és 
és a Bombardier-nél.” Népszabadság, 2006.11.21. 
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„A magyarországi Siemens cégcsoport azért kerül újból és újból kereszttűzbe, 
mert üzleteinek jelentős része a közszférából származik. A Siemens tucatnál is 
több cége a Magyar Közbeszerzési Hírbörze Kft. adatai szerint 2005-ben 17 
milliárd forintnyi megbízást kapott közbeszerzési pályázatokon, köztük például az 
állami tulajdonú Miskolci Hőszolgáltató Kft. új erőművének megépítésére 
vonatkozót. A Nemzeti Nyomozó Iroda vesztegetés miatt javasolt vádemelést a 
Siemens Rt. egyik ágazati igazgatója ellen, mert a gyanú szerint összességében 
több millió forintnyi ajándékot adott a Honvédelmi Minisztérium két 
alkalmazottjának, akiknek az információi hozzásegítették a céget ahhoz, hogy 
elnyerje a laktanya-felújítási tendert. Emellett a cégcsoport orvosi műszereket 
gyártó cége érintett abban a sikkasztási ügyben, amelyben hajléktalanok nevére 
alapított cégek bankszámláira utaltak át vesztegetési pénzeket. A Nemzeti 
Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen indított vizsgálatot.” HVG, 2006.09.20.  

 
De kizárólag a vállalati szféra felelősségére utaló híreket is gyakran olvashattunk. 
 

„Kartellek után kutatva csaknem másfél tucat útépítő céget vizsgál a Gazdasági 
Versenyhivatal – mondja az interjúban Nagy Zoltán, a GVH elnöke. Figyelő 
2004.08.22. 

 
Végül találtunk azonban olyan cikket is, amely közvéleményünknek túlzottan 
politikus-ellenes voltát bizonygatta. 
 

„A véleményeket jelentősen árnyalja az emberek tájékozatlansága: a magyar 
autópálya-hálózat hosszára vonatkozó kérdésre a válaszok 200 és 7000 km 
között szóródtak; a felnőtt magyar lakosság mindössze 6%-a tudta, hogy jelenleg 
nagyjából 1000 kilométernyi autópályánk és gyorsforgalmi utunk van. „A 
megkérdezettek 2%-a szerint az utóbbi öt évben nem épült autópálya és csak 3% 
tudta a nagyjából 500 kilométernyi növekedést” – idézte a felmérés adatait a 
vezérigazgató. Magyar Hírlap, 2007.12.16 

 
 

6.2.2. Az eljárás sajátosságai szerinti csoportosítások 
 
Kiemeljük ugyanakkor, hogy a közlemények sokszor adnak hírt a közbeszerzési 
korrupció nagyszámú, igen változatos eljárási sajátosságairól. Egy, a hasonló 
mesterfogásokkal kapcsolatos (még a törvény utolsó módosítása előtti73) 
összefoglalás: 
 

„…Mindenki elégedett lehetne, ha érvényesülne a törvényalkotó eredeti célja, s a 
közpénzeket tiszta versenyben, esélyegyenlőséget biztosítva, átlátható és 
racionális módon költenék el. Csakhogy ezek a szép elvek sok esetben papíron 
maradnak. A törvény többszöri szigorítása ellenére is maradtak kiskapuk – a 
kormány számára is! –, amelyeket az érintettek időnként ki is használnak.  

 
A kabinet lehetősége, hogy az igazán jelentős állami beruházásokat a közbeszerzési 
törvény hatálya alá nem tartozó Magyar Fejlesztési Bank (MFB), vagy más állami cég 
"közbeiktatásával" valósítja meg. 
 

                                      
73 A törvénymódosítás nyomán a felvetések többsége ma is időszerű. „Nagy tévedés azt hinni, a 
közbeszerzési törvény rossz, és ha majd alkotnak végre egy jót, egy csapásra minden megjavul” - 
állítja Várday György közbeszerzési tanácsadó is. HVG 2005.11.03. 
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Kiskapuk költségvetési szervek számára: 
 

− Az MFB-n, s az állami cégeken keresztül megvalósuló beszerzések nem 
tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá; 

− Sürgősségre hivatkozva nem írnak ki nyílt eljárást; 
− Állami intézmény magáncégnek ad át bizonyos összeget saját feladatai 

ellátására; 
− Közműberuházásnál azzal állapodnak meg, aki a költségvetési szervre eső 

önrészt is kifizeti helyettük; 
− Részekre bontják a beruházást, hogy ne kelljen pályázatot kiírni; 
− Olyan feltételeket szabnak, aminek csak a számukra kedves cég képes 

megfelelni; 
− Ha eredménytelen a nyílt eljárás, a második körben már tárgyalásos eljárást 

tarthatnak. 
 
Az ajánlattevők sem mindig fehér bárányok. A versenyhivatal a pályázók oldalán is 
gyanít nemkívánatos jelenségeket, bár erre vonatkozó bejelentés csak ritkán érkezik 
hozzájuk. A cégek felosztják maguk között a közbeszerzési piacot. Előre 
megbeszélik, ki melyik megrendelést viszi el, vagy egymás alvállalkozói lesznek. 
Sokkal több lehet a konkrét eset, hiszen az EU-ban is a kartellügyek nagyobb része 
közbeszerzési versenytárgyalások kapcsán derül ki. Versenyt korlátozó manőverek: 
 

− Szövetkeznek a versenytársak, ki melyik megrendelést viszi el; 
− Árkartellt hoznak létre; 
− A korábbi konkurensek közösen jelentkeznek, vagy egyikük mögé sorakoznak 

fel; 
− Felosztják a piacot; 
− A jelentkezők egymás alvállalkozói; 
− Olyan pályázatokat nyújtanak be, amelyek irreális teljesítési feltételeket 

tartalmaznak, s biztosak lehetnek abban, hogy a maguk közül már előre 
kiválasztott nyertest hozza ki győztesnek az ajánlatkérő is. 

 
„Az összejátszás egyik formáját éppen a törvénymódosítás révén lehet a jövőben 
kiszűrni. Korábban a közbeszerzési eljárás a szerződéskötéssel lezárult, ám a 
felek menet közben módosíthatták a megállapodást. Megváltoztathatták a 
szerződés értékét, az alvállalkozók részesedését, számát, sőt a teljesítés idejét 
is. A lefolytatott közbeszerzési eljárás ernyője alatt tehát rejtett kontraktusok 
sokasága bújt meg.” Figyelő, 2002.01.16. 
 

A legtöbb cikk természetesen csak egy-egy módszert említ, s a hír olykor igen általános.74 A 
közlések olykor a szerint is csoportosíthatók, hogy a lehetséges trükköket alkalmazók a 
korrupt szereplők mely típusához tartoznak (az elkövetők a kormányzat, az ajánlatkérő vagy 
az ajánlattevők körébe sorolhatók-e). 
 

                                      
74 Egy, az általánosságok közlését indokoló magyarázat: „A versenyjog nem szolgál olyan definícióval 
a verseny korlátozásának mibenlétét illetően, amely maradéktalanul kielégítené a büntetőjog igényeit. 
Egy taxatív felsorolás értelemszerűen nem lenne alkalmazható, hiszen a gazdasági élet folyamatosan 
változó közegében értelmetlen lenne átfogó lista készítésére törekedni. Egy átfogó definíció 
meghatározása ellen dolgozik pedig, hogy a versenyjog maga is egyfajta evidenciaként kezeli a 
versenykorlátozás fogalmát.” (Csépai-Ujvári, 2006). 
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„… a Számvevők az első hazai nagyprojektek – az M5-ös autópálya első 
szakasza, a Budapest Sportaréna vagy a Művészetek Palotája – fiaskóját az 
állam felkészületlenségében jelölte meg, de az efféle ügyletek számviteli 
környezetét ismerő szakemberek szerint ez csak az érem egyik oldala. ’A 
szabályozatlan hazai gyakorlatban a PPP a korrupció melegágya: sokkal 
kevésbé regulázott, sokkal kevésbé transzparens, sokkal puhább a költségvetési 
korlátja’ – mond sommás véleményt egy gyakorló auditor, majd az ÁSZ fenti 
’szégyenlistáját’ a Budapest Airport 2B termináljának építésével és a Nemzeti 
Színházzal egészíti ki.” Figyelő 2007.11.08 
 
„Február elején hihetetlen dolog történt. A Nemzeti Autópálya Rt. kihirdette az 
autópálya-építések három előminősítő tenderének eredményeit, s a két 
nagyobbik második fordulójából kizártak hat külföldi vállalatot. Egy kivételével 
valamennyit. A Nemzeti Autópálya Rt.-nek, úgy látszik, az az elgondolása, hogy 
az uniós szabályok életbeléptetése előtt még kedvez egy kicsit a "magyar" 
vállalatoknak, amelyek persze jórészt úgyszintén külföldi tulajdonban vannak.” 
Népszabadság, 2004.03.09. 
 
„Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke a legnagyobb korrupciós 
kockázati tényezőnek a közbeszerzés rendszerét nevezte. Az ÁSZ adatai szerint 
a közbeszerzés nem vált még általánossá, hiányos a belső szabályozás és nem 
megfelelő az átláthatóság – tette hozzá. Példaként említette azt a szerinte 
rendszeres gyakorlatot, amelyet a következőképpen jellemzett: az idén te nyersz 
és engem vonsz be alvállalkozónak, jövőre pedig én, és téged bízlak meg.” 
Index, 2003.02.26. 

 
„Az ISH Kft. 130, az SAP Magyarország Kft. és az IBM Magyarország Kft. 
egyenként 690 millió forintot köteles leróni, mert a GVH szerint úgy sikerült 
befutniuk, hogy „a megbízások biztos elnyerése érdekében versenykorlátozásra 
alkalmas módon hangolták össze magatartásukat”. Összehangoltan tettek 
párhuzamos ajánlatokat egy-egy tenderen, közösen befolyásolták a pályázatok 
megfogalmazását, és a versenytársak távoltartását célzó tárgyalásokat 
folytattak.” Figyelő, 2006.06.22. 

 
Más újsághírek a közbeszerzési eljárások egyes lépéseiben megnyíló korrupciós 
lehetőségekről szólnak. 
 

„Egy magyar nagyvállalati vezető lapunknak a következőképpen mesélte el egyik 
ilyen tapasztalatát: Volt egy tender, amelynek már a kiírása is okot adott a 
gyanúra, mert olyan részletekre is kiterjedt, amelyek nem befolyásolják a 
működést. ’Azért megér egy próbát’ – sóhajtott a vállalatvezető, osztottak-
szoroztak, és kihoztak egy saját megítélésük szerint reális árat. Hamarosan 
kaptak egy levelet, amelyben felszólították őket, hogy indokolják, miért olyan 
olcsó az ajánlatuk. Indokolták. Ám amikor egy újabb ürüggyel jelentkezett a kiíró, 
akkor feladták a harcot.” Magyar Hírlap, 2004.06.28. 
 
„Az autópálya-építések nemcsak azért számítanak a korrupció ideális terepének, 
és vetül rájuk időről időre a gyanú, mert ezek a legnagyobb állami beruházások, 
de azért is, mert a felhasznált pénzek sorsa, a költségek elszámolása 
gyakorlatilag követhetetlen. Első ránézésre azt mondhatnánk: az útépítés 
rendkívül bonyolult, egyetlen beruházás sem olyan, mint a másik, a 
terepviszonyok, a hidak, a felüljárók, a felhajtók száma, azaz az eltérő ’műszaki 
tartalom’ miatt egy kívülállónak végképp lehetetlen két építkezés költségeit 
érdemben összevetni. De ez a feladat még a képzett szakembernek is komoly 
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kihívás lehet. Ebből persze az is következne: nem kell csodálkozni, ha az állam 
szakértőit is megvezetik néha a kivitelezők. Ha tehát történnek is visszaélések, 
azokban a megbízó igenis lehet ártatlan. A beruházások ’bonyolultságából’ az is 
érthető, ha a fejlesztésekről – bár irdatlan közpénzt emésztenek fel – legfeljebb 
annyit tudhat a közvélemény, hogy egy-egy szakasz összességében mennyibe 
kerül.” Népszabadság, 2006. 08. 26. 
 
„Vannak ugyanakkor furfangos koreográfiák, mint például az Állami Privatizációs 
és Vagyonkezelő Zrt. megsemmisített busztenderéé, amelyben testre szabott 
műszaki paraméterek hoztak volna előnybe adott pályázót (HVG, 2006.04.07.). 
Vagy a környezetvédelmi tárca által menedzselt csepeli szennyvíztisztító közel 
félmilliárd eurós beruházásának esete, amelyben a pályázatok zömét 
érvénytelenné nyilvánították, majd a ringben maradt egyetlennel köttetett 
szerződés (HVG, 2006.01.07.). Kedvezőtlen trendet lát a Közbeszerzések 
Tanácsa abban, hogy az úgynevezett gyorsított eljárásokban elbírált ügyletek 
összértéke a 2005-ös 8 milliárdról tavaly 70 milliárd forintra duzzadt. Ilyenkor 
ugyanis néhány napra rövidíthető le a jelentkezési határidő, és nem valóságtól 
elrugaszkodott feltételezés, hogy az ajánlatkérő a számára megfelelő vállalkozást 
előzetes információkkal látja el, míg a versenytársak az idő rövidsége miatt nem 
képesek nyerő pályázatot benyújtani. A dunaújvárosi önkormányzat 3,4 milliárd 
forint értékű fürdőfejlesztő pályázatára például mindössze 11 napot hagytak a 
jelentkezőknek, s végül egyetlen ajánlkozó akadt, a nyertesnek ki is hirdetett CIB-
Vegyépszer konzorcium (HVG, 2006.09.02.).” HVG, 2007.10.10. 
 
„Átláthatatlan közbeszerzési döntési folyamatok, a bürokrácia 
túlméretezettsége s a jogi kiskapuk jelentik itthon a korrupció melegágyát, melyet 
elsősorban az egyre nagyobb értékű állami közbeszerzések és a 
pártfinanszírozás megoldatlansága súlyosbítanak – derül ki a hazai és külföldi 
szakmai szervezetek állásfoglalásaiból, melyre legutóbb a Transparency 
International friss jelentése és a Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) 
konferenciája is felhívta a figyelmet. … A HEBC mostani figyelmeztetését már 
több külföldi kereskedelmi kamara és a Transparency International sorozatos 
felhívásai is megelőzték, sőt az utóbbi időben megrendezett több hazai 
gazdasági konferencia egyik alapvető témája a kenőpénzek rendszerének 
problémája volt. A magyarországi működő tőke befektetések 85%-át uraló nyolc 
állam – Ausztria, Franciaország, Hollandia, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, 
Németország és az Egyesült Államok – kereskedelmi kamarái néhány héttel 
ezelőtt petíciót adtak át Kóka János gazdasági miniszternek a bürokrácia 
csökkentését és nagyobb átláthatóságot sürgetve. A Transparency International 
Magyarország a legfrissebb kiadványában pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
… a kritikus pontok közé tartozik például a hiánypótlás módszere, ilyenkor az 
ajánlatkérő csak egy szűk kör részére vagy csak formálisan biztosít hiánypótlást, 
ugyanakkor igen sokféle elvárást támaszt, ezért a ’nem tájékozott’ ajánlattévők jó 
része elbukhat a pályázaton. Másik népszerű trükk az egészen egyszerű 
formális hiba miatti kizárás, ilyen lehet akár egy több száz oldalas szerződés 
esetében az ügyvezető igazgató aláírásának minden egyes oldalon történő 
szerepeltetési kötelezettsége elmaradása. Előszeretettel alkalmazott eszköz 
továbbá a versenyzői kör szűkítése tetszés szerint meghatározott 
rangsorolási szempontok felállításával vagy az ajánlatokon belüli későbbi 
lapcsere, melyet azután szinte lehetetlen bizonyítani. … Idén akár 1500 
milliárdnyi közbeszerzésben is előfordulhat valamilyen szabálytalanság, s ’akár 
mintegy 160 milliárd forintot fordíthatnak a későbbi nyertesek a pályázati elbírálás 
befolyásolására’. Legalább ekkora kárt okoz ugyanakkor az is, hogy a 
kenőpénzek miatt nem a leghatékonyabb módon használják fel a közpénzeket, 
éves szinten a GDP közel 1%-a is elveszhet az átláthatatlanság következtében. 
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… Míg egy átlagos informatikai beszerzést két éve még 6%-os hálapénzzel el 
lehetett nyerni, addig ma már 10%-os ’együttműködési költséget’ kell az ajánlatba 
kalkulálni.” Magyar Nemzet, 2007.07.21. 

 
Ismét más közlemények arra hívják fel a figyelmet, hogy egyes korrupt cselekmény-
típusok megvalósításához nincs is szükség törvénysértésre.  
 

„A korrupció szabálysértés nélkül is megtörténhet. Kovács Árpád megemlített egy 
egyetemi diplomadolgozatot, amely egy önkormányzati csatorna-beruházás 
történetét dolgozta fel. A dolgozat – egyébként jelessel honorált – szerzője olyan 
módszereket mutatott be, amelyek lehetővé tették egy paktum megkötését a 
beruházó és az önkormányzat között, a törvény minden passzusának betartása 
mellett. … A törvényesség és a törvénytelenség közötti szűk mezsgye 
kihasználására hozott fel példákat Terták Ádám, a Transparency International 
magyar tagozatának elnöke is. Idézte a német számviteli törvény módosítását, 
amely a német cégek külföldi beruházásai esetén elszámolhatóvá tette 8% 
"alkotmányos költség", azaz kenőpénz kifizetését.” Népszabadság, 2002.02.20. 

 
További cikkek arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos norma-sértéseket a 
közbeszerzési törvény se tud gátolni. 
 

„Éveken keresztül nap, mint nap hallottuk, hogy az elburjánzó korrupció egyetlen 
ellenszere a közbeszerzési eljárás. Hogy mennyire burjánzott a korrupció az 
utóbbi időkben, azt nem tudjuk pontosan, de abban bizonyosak lehetünk, hogy a 
javasolt gyógymód nagyjából annyira hatékony, mint a szemmel verés ellen 
használt fokhagyma. … Ám bizonyos, sötét gyanúra okot adó jelek szerint a 
közbeszerzés sem csodaszer. A korruptak közbeszerzés közben is 
vesztegetnek, és vesztegethetők maradnak. ... Egy derék állampolgár 
hónapokkal ezelőtt borítékolta, mely cégek nyerik a fővárosi útfelújítások és 
csatornázások ügyében kiírt tendereket. Jeles honfitársunk (így legyen ötöse a 
lottón!) nem tévedett.” Magyar Nemzet, 2002.09.26. 

 
De találhatunk a korrupció során a megvesztegetettnek nyújtott ajándékok 
mibenléte alapján összeállított csoportosítást is. 
 

Szente Zoltán már idézett cikke szerint: „Az önkormányzatánál korrupciós 
„népszerűségi lista” elején a klasszikus készpénzes vesztegetés áll, de kedvelt 
technika az ajándékozás – legújabban már üdülési csekkel is –, van példa arra, 
hogy orvosi szolgáltatás felajánlásával vagy kapcsolati tőke felhasználásával 
igyekeznek jogtalan előnyt kicsikarni maguknak a helyhatóság potenciális 
partnerei.” Világgazdaság 2007.06.06. 

 
Tekintettel azonban e vélekedések gyakran aligha bizonyítható jellegére e kérdést 
nem részletezzük tovább. 
 
 

6.2.3. A korrupciós ügyek kimenet szerinti csoportosítása 
 
Korábbi kutatásaink75 szerint igen tanulságos, ha a sajtóban ismertetett 
törvénysértések esetében azt is megnézzük, hogy milyenek ezek következményei. S 
ez úttal is a korábbiakat megerősítő tapasztalatokat szereztünk. Amint erre már 

                                      
75 Papanek (1999). 
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utaltunk is, megállapíthattuk, hogy a korrupciós esetek viszonylag ritkán kerülnek a 
bíróságok elé, s kifejezetten ritka a visszaélések büntetése, illetve a károsult 
kárpótlása. 
 
Megnéztük, hogy a <Közbeszerzési Döntőbizottság>, illetve a <bíróság> szavak 
milyen gyakorisággal kerültek említésre az adatbázisban. Azt találtuk, hogy a KDB, 
illetve a bíróság szó valamilyen változata a napisajtó mintegy 6000, a <korrupció> 
szót tartalmazó cikke közül körülbelül 50-ben, illetve kb. 1400-ban szerepel. Az 
utóbbiak között nem kevés olyan cikk is volt, amiben az <ítél> szótő is előfordult.  
 
Lap-cikkek száma, ahol a <korrupció> és a <bíróság> szavak, valamint az <ítél> 

szótő is szerepel, db 
 

Újság Találatok száma 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

HVG 104 22 25 10 12 23 12 
FIGYELŐ 12 2 1 1 1 4 3 
INDEX 87 7 8 15 11 9 37 
MAGYAR HÍRLAP 99 18 16 8 10 17 30 
MAGYAR NEMZET 228 35 53 45 36 28 31 
NAPI GAZDASÁG 18 2 2 2 2 4 6 
VILÁGGAZDASÁG 3  2  1   
NÉPSZABADSÁG 156 34 35 23 11 18 35 
 707 120 142 104 84 103 154 

 
A releváns lapok áttekintése azt mutatja azonban, hogy a hivatkozott, az <ítél> 
szótövet is tartalmazó cikkek viszonylag jelentős, mintegy 700-at kitevő számából 
nem következtethetünk arra, hogy a hazai bíróságok viszonylag sokszor elítélik a 
korrupt cselekmények résztvevőit. A cikkek többségében ugyanis éppen a szankciók 
iránti igény, s az ítélet hiánya (vagy gyengesége) a közlemények tárgya. Kiváló, 
bár a vizsgálati időszak elejéről vett példa erre a következő (melynek lényegét a 
későbbi évek néhány esete sem cáfolja): 
 

„Ne felejtsük: 10-12 év alatt legfeljebb egyetlen jelentős korrupciós ügyet sikerült 
teljes mélységében feltárni, és eljutni a jogerős ítéletig.” Figyelő, 2002.11.20 

 
Idézünk továbbá néhány, az elmúlt években döntőbírósági eljárásokról, a korrupció-
gyanús ügyekben hozott elmarasztaló versenyhivatali határozatokról, igazságügyi 
következményekről, letartóztatásokról, perekről, ítéletekről szóló – ritka – hírt. 
 

„A Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezető jogásza két autót kért cserébe azért az 
Audi cégtől, hogy ne “szívózzon” egy a gyár számára fontos 60 hektáros 
honvédségi terület megszerzésekor. … A két férfit letartóztatták – írja a 
Népszabadság.” Index, 2005.10.10. 

 
„A Fővárosi Bíróság (FB) gazdasági kollégiumának ítélete is megerősítette az 
idei év elején, hogy nem volt minden rendben a Pharmadose Kft. és a kórház 
egyezségével. Igazat adott ugyanis a felperes – a hazai laborpiac egyharmadát 
uraló – Diagon Kft.-nek, és első fokon jogellenesnek mondta azt a szerződést, 
amely a piaci versenytársak megkerülésével a közbeszerzésben meghirdetett 
gyógyszerek szállításán kívül a laborvegyszerekre is kiterjedt.” HVG, 2006.06.09. 
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„Első fokon hatévi börtönbüntetésre és tízévi közügyektől való eltiltásra ítélte a 
bíróság Székely Zoltánt. A volt kisgazda politikust kétrendbeli vesztegetés 
büntettében találták vétkesnek.” Index, 2002.05.17. 
 
„Egy korábbi büntetőperben a Békés Megyei Bíróság tanácsvezető bírája azt 
kérdezte az akkor még csak tanúként meghallgatott Kneifel Istvántól, a Körös 
Volán Rt. egykori vezérigazgatójától, hogy mit tud az üzemanyag-beszerzésekről, 
az éj leple alatt a céghez érkező külföldi rendszámú kamionokról, a gyenge 
minőségű gázolaj miatti műszaki problémákról. Kneifel azt mondta: első számú 
vezetőként ilyen részletkérdésekről nem tudhatott. A napokban az egykori 
tanúból vádlott lett, miután a Békés Megyei Főügyészség különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt vádat 
emelt a Körös Volán Rt. négy korábbi vezetője ellen. A vád szerint az általuk 
okozott kár eléri a 250 millió forintot.” Index, 2003.06.14. 

 
Végül jelezzük, hogy – a társadalmi értékeket minden egyébnél jobban romboló 
hatásai miatt különösen sajnálatos módon – vannak a kormányzati döntések, az 
elmarasztaló határozatok, ítéletek érvényesíthető voltát kétségbe vonó közlemények 
is.  
 

„Információink szerint Medgyessy Péter augusztus elején arra kérte Csillag 
Istvánt, hogy vizsgálja ki a beruházás versenyeztetésének körülményeit, és 
halassza el a tender-győztes kihirdetését. A vizsgálat megindítását a kormányfő 
azután indítványozta, hogy megkapta azt a szakértői jelentést, amely 
megkérdőjelezte a korábban korrupciós gyanúba keveredett Duna Autópálya 
Konzorcium ajánlatát, és megállapította: az állam irreálisan nagy kockázatot 
vállal, amennyiben ez a társaság építi az autópályát. A gazdasági miniszter a 
kérés ellenére augusztus 6-án kihirdette a versenyeztetés végeredményét, amely 
szerint a német társaság építheti meg az M6-os autópálya 45 kilométeres 
szakaszát, mintegy 125 milliárd forintért.” Magyar Nemzet, 2004.08.25. 
 
„A Gazdasági Versenyhivatal hatszázmillió forintra büntette azokat az autópálya-
építő cégeket, amelyek árkartellt alkotva felosztották egymás között a budapesti 
utak felújítását. Persze a cégek fellebbeznek az ’alaptalan’ vádak ellen. Nem 
tudni, mi lesz a végső ítélet. Eszembe jut, hogy tavaly ugyancsak a 
Versenyhivatal összesen hétmilliárd körüli összegre büntetett néhány útépítő 
céget árkartell miatt. Akkor is tiltakoztak a megbüntetettek. Azóta csend van az 
ügyről.” Magyar Hírlap, 2005.09.20. 

 
Meggyőződésünk, hogy hazai korrupciós ügyek gyakran „következmények nélküli” 
jellege a legfontosabb üzenet azoknak, akik a most közölt elemzést a korrupció elleni 
küzdelemben kívánják hasznosítani. Kétségtelen, hogy ezek az ügyek a mai hazai 
viszonyok közt nehezen bizonyíthatók. A javaslati részben bemutatjuk azonban a 
bizonyítás könnyítése érdekében bevezetett azon amerikai gyakorlatot, melynek 
honosítása segíthetne e gondon. 
 
 

6.3. A havi folyóiratok a korrupció típusairól 
 
A korrupció típusairól a hazai tudományos közlemények is csak ritkán értekeznek. A 
releváns folyóiratcikkek közül a következő 3 említ közbeszerzési korrupció típusokat: 
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A közbeszerzési korrupció típusai a szak-szerzők szerint 
 

A cikk címe (és szerzője) Újság neve év szám 
A köz- és magánszféra együttműködése és az ÁSZ (Báger G.) Pénzügyi Sz. 2006 1 
A versenyt korlátozó megállapodás … (Csépai B. - Ujvári Á.) Jogtudományi K. 2006 6 
Versengő és kooperatív magatartás (Hámori B. et al.) Közgazdasági Sz. 2007 6 
 
A korrupciónak a jelzett publikációkban közölt tipizálása érdemben nem tér el a 
szakirodalom-feldolgozásban bemutatott csoportosításoktól. 
 
Összefoglalva: A vizsgálat szerint a hazai sajtó széles körben egyáltalán nem 
használja a kutatóknak a korrupció-típusokkal kapcsolatos formális (például a norma-
sértés gyakorisága, az elkövető jellemzői szerinti) csoportosításait. Legtöbbször a 
politikai, illetve üzleti korrupció közti különbségre sem utal, a besorolás csak a 
szöveg-összefüggésekből állapítható meg. Amint láttuk, többször ad viszont nagy 
hangsúlyt a „következmények nélküli” visszaélések problémáinak, egy olyan 
csoportosítási szempontnak, amelyre a tudományos közlemények többsége ki sem 
tér. 
 
Ugyanakkor a közbeszerzési korrupció tárgykörében olvasható sajtó-közlemények 
kimeríthetetlen információ-forrást ajánlanak a közbeszerzési szabályok fejlesztésén 
dolgozó szakembereknek a norma-sértések konkrét módjairól. Ezek ismertetésére a 
korrupció elleni védekezés módszereivel foglalkozó fejezetben térünk ki 
részletesebben, s csak remélhetjük, hogy a védekezésért illetékesek többet 
profitálnak belőle, mint a korrupció új és új technikáit kereső elkövetők. 
 
 
7. A korrupciónak a magyar gazdaságra gyakorolt hatásai 
 
A korrupció hatásairól viszonylag ritkán jelenik meg önálló sajtóközlemény. Az ilyen 
ügyekről szóló cikkek általában egyaránt tárgyalják a szereplőket, az okokat és az 
elkövetés módját is. E cikkek nagy száma azonban módot ad arra, hogy 
következőkben ne a már bemutatott hivatkozásokat ismételjük meg.  
 
A szakirodalom meglehetősen széles körben foglalkozik a közbeszerzési korrupció 
következményeivel is. Elsősorban a közvetlen mikro-gazdasági hatásokról találtunk 
híreket. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a sajtó a makrogazdasági hatások többségét – a 
növekedés-lassulást, a külföldi befektetések távol maradását, a túlbonyolított 
ügymenetet vagy adórendszert, az infrastruktúra-fejlesztés felfuttatásával 
párhuzamosan alulfinanszírozott oktatás és egészségügyet, a joghallgatók 
számának a mérnökképzés rovására bekövetkező növekedését, nem hozhatja 
közvetlen kapcsolatba a nyilvánosságra került konkrét ügyekkel. Megkíséreltünk 
ugyan néhány szót, kifejezést lefuttatni az adatbázison, de ezek eredménye sokszor 
meglehetősen esetleges lett. Így a makro-hatások áttekintésére gyakran nem maradt 
más lehetőségünk, mint a rengeteg cikk olvasása és idézése. 
 
 

7.1. Lapjaink a korrupció hatásairól 
 
A lehetséges keresőszavak és a szinonimák nagy száma miatt igen nehéz 
megállapítani, hogy a korrupció valamely társadalmi-gazdasági hatásáról a korrupció 
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szót tartalmazó csaknem 8 ezer cikknek mekkora hányada számol be. Vizsgálatunk 
azonban néhány összefüggésre rámutathatott. 
 
 

7.1.1. A vezető-kiválasztásra gyakorolt hatás 
 
Elterjedt nézet, hogy a korrupcióval erősen fertőzött társadalmakban gyakran 
kerülnek (vannak) alkalmatlan személyek a közigazgatási pozíciókba(n). S erre az 
összefüggésre sajtónk is gyakran utal. Adatbázisunk 330 írásában fordult elő az 
<alkalmatlan> szótő, ebből 189 esetben megállapíthatóan a korrupcióval összefüggő 
szövegekben. A közölt esetek körében jellemzőek azok a különféle állami és 
önkormányzati beruházások, beszerzések körül kirobbant viták és az építkezéseknek 
a felmerült problémák miatti csúszásai, amelyekre a közbeszerzési ügyekben döntést 
hozók valós, vagy vélt alkalmatlansága miatt került sor. Idézünk néhány jellemző 
állásfoglalást: 
 

A miniszterelnök szerint a Magyar Mozgókép Közalapítvány kuratóriuma 
alkalmatlanná vált arra a feladatra, hogy a magyar filmkészítésre szánt 
közpénzekről döntsön, "hiszen a közalapítvány működésére a korrupció árnyéka 
vetül". Magyar Hírlap, 2005.04.14.  
 
„Ha el is fogadnánk, hogy az állami szakértők és tisztségviselők a kartellbotrány 
előtt nem láttak reálisan a kivitelezőktől kapott árajánlatok részleteiben, vagyis 
felelősségük alkalmatlanságukra korlátozódik, a kartellbotrány után nyilvánvaló 
kellett, hogy legyen számukra is, mi tekinthető indokolt, és mi indokolatlan 
költségnek.” – írja a Népszabadság 2006.08. 26-án az autópálya építésekről.  
 
„Demszky 16 éves teljesítménye önmagáért beszél. Teljesen alkalmatlan erre a 
posztra, csak a kiszolgáló média segítségével sikerült mindig nyernie.” Index, 
2006. 09.15. (interjú Zsinka Lászlóval, a MIÉP főpolgármester jelöltjével) 

 
A felhasznált és ezekhez hasonló sajtócikkek természetesen nem bizonyítják az 
alkalmatlanság idézett vádját, „csupán” azt szemléltetik, hogy a korrupció és az 
alkalmatlan vezetők közti összefüggés többször is a napi- és hetilapok témájává vált. 
 
 

7.1.2. A közvetlen gazdasági hatások 
 
Az állami, önkormányzati korrupcióból eredő egyik legnyilvánvalóbb közvetlen kár az, 
hogy feleslegesen költenek el közpénzeket, amelyek azután hiányoznak a további 
célok megvalósításánál (vagy a közteher-csökkentés forrásaiból). Sajtónkból a 
megállapítás mindkét eleme jól ismert; legtöbbször beruházásokkal kapcsolatosan 
kerül kifejtésre. A <beruházás> szó összesen 3001-szer fordul elő közbeszerzési 
adatbázisunkban, ebből 774 esetben a <korrupció> szóval együtt. Az utóbbi 
közlemények között számos elemző, általános megállapításokat tevő cikk van. 
 
A cikk-adatbázisban egy Afganisztánról szóló 2002-es HVG cikkben a <drága 
beruházás> szókapcsolat is felbukkant. A <rossz beruházás> is csak egyszer kerül 
említésre, egy 2007-es Magyar Nemzet cikkben, az 1968-1975 közötti 
gazdaságpolitika kapcsán. A <felesleges> szóra keresve viszont 295 találatot 
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kaptunk, ebből 182-ben szerepelt a korrupció szó is. A napilap-cikkek bőségesen 
hoznak példákat is a feleslegesnek ítélt közkiadásokra.  
 

„A fuvarozók múlt heti lázadása után nem lesz kötelező használni a hegyeshalmi 
kamionparkolót, ahová az állami autópálya-kezelő társaság terelte a kamionokat. 
A 400 millió forintos magánberuházással épült parkoló az uniós csatlakozás után 
egyébként feleslegessé válik.” HVG, 2003.10.25. 
 
„Dávid Ibolya március közepén több párteseményen és interjúban is beszélt arról, 
hogy információi vannak az állami beruházások túlszámlázásáról, amelyről 
megállapodás történt a Fidesz és az MSZP mögött álló "keresztapák" között. A 
pártelnök (…) állítása, amely szerint "kézfogás történt a két nagy párt között 
azzal a céllal, hogy az állami beruházásokat felülértékeljék, és az így nyert 
összeg 30-70%-át visszajuttassák párt-közeli cégeknek …” Index, 2004. 05. 06. 
 
„Miután az állam képviselői az árajánlatok részleteit a kivitelezők "üzleti 
érdekeinek védelmében" nem hozzák nyilvánosságra, az újságíró kénytelen arra 
támaszkodni, amit kézen-közön megtud a titkolt adatokból, ha hozzávetőleges 
képet szeretne kapni arról, mennyi közpénz folyt ki "feleslegesen" az 
államkasszából az elmúlt években. Bár a kilométerre lebontott fajlagos költségek 
is árulkodók, az indokolatlan túlszámlázásokat az egységárak összevetése teheti 
egyértelművé. Egy példa. A kartellbotrányban érintett, 2002-es közbeszerzési 
eljárás egyik beruházása az M3-as Polgár-Görbeháza közötti szakaszának 
építése volt. Mint az árajánlat máig titkolt részleteiből kiderül, az aszfalt 
kopórétegének köbméterét itt több mint 75 ezer forintért adta el a magyar 
államnak a nyertes, ugyanaz a cég, amely három évvel később, 2005 végén, az 
M0-s továbbépítésében is szerepet kapott. A körgyűrű le- és felhajtóira – jelentős 
alapanyag-drágulást követően – a társaság információink szerint 38 ezer forintért 
számlázza ki ugyanazt az aszfaltot.” Népszabadság, 2006.08.26. 

 
Meg kell jegyezni, hogy a <felesleges> szó gyakran felbukkant akkor is, ha a cikkben 
megszólalók a közbeszerzési szabályokat tartották felesleges adminisztrációnak, túl 
szigorúnak stb. Ugyanakkor egy közbeszerzési szakértő – a túl pongyola kiírásokra 
hivatkozva – ezzel épp ellentétes véleményt fejt ki: 
 

„V.Gy: Sokszor már a beszerzés tárgyát sem határozzák meg jól. Az 
Országgyűlés egy ízben feleslegesen vásárolt több tonna olyan A4-es papírt, ami 
nem volt jó az ottani másológépekbe. A Volán tulajdonosa, az ÁPV Rt. egyszer 
„elővárosi autóbuszok" vételére írt ki pályázatot, s amikor megkérdeztem, hogy 
az „elővárosi autóbusz" egyértelmű fogalom-e, a vezérigazgatójuk lehülyézett, 
aztán kiderült: ilyen kifejezés a szakmai konyhanyelvben létezik, de nincs 
definiálva.  
 
Mondom tovább: most a tendereken indulók, ha nincs számlájukkal szembeni 
sorban állás, ha a mérlegük nincs mínuszban, s ha akár egyetlen referenciát is 
képesek felmutatni, már meg is kapták az alkalmassági minősítést. Pedig ilyen 
feltételeket minden szélhámos teljesíthet. Ez olyan, mint ha egy atlétikai 
bajnokságon 50 centire helyeznék a magasugrólécet!  
 
Végül az értékelés: a Közbeszerzési Értesítőben gyakorta találkozni azzal a 
megfogalmazással, hogy a pályázatot „az összességében legjobb ajánlatot tévő" 
versenyző nyeri.  
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HVG: Ezzel mi a baj? Külső szemmel nagyon is helyénvalónak tűnik, hogy ne 
csak ezt vagy azt a tényezőt vegyék figyelembe, hanem - megfelelően súlyozva - 
mindet együtt. 
 
V. Gy.: Persze, pontoznak is mindenfélét, az árat, a határidőt, a garanciákat, a 
kötbérvállalásos részszámlák darabszámát, meg a többit, de mindezt anélkül, 
hogy lefektetnének egy egyértelmű, értelmes szempontrendszert. E tekintetben 
2000-2001-ben szabadult el a pokol. Egy kerékpárút építője azzal nyert tendert, 
hogy ezeréves garanciát ígért. Mogyoród község csatornázásánál az ajánlattevő 
napi 2,4 milliárd forint kötbért ajánlott, és csakis az így kapott pontokkal győzött. 
A közbeszerzési törvényből ugyanis hiányzott egy előírás, amelynek értelmében 
a tisztességtelen, teljesíthetetlen feltételeket ajánlók ajánlatát érvénytelennek kell 
nyilvánítani. Ezt aztán 2004-ben pótolták. HVG, 2005. 11. 03. 

 
Nem felejthető ugyanakkor a felesleges (köz-) kiadásoknak a rossz forrásallokációt 
eredményező következménye, vagyis az a helyzet sem, amikor a közpénzeket nem a 
lakosság jólétéhez szükséges célokra fordítják, hanem olyan programok kapnak 
aránytalanuk nagy közpénzt, amelyeket könnyen meg lehet csapolni. S sajtónk 
valóban kitér e témára is. Az <allokáció> szó hatszor fordult elő az adatbázisban, 
háromszor a közbeszerzéssel, háromszor a korrupcióval összefüggésben (bár egyik 
cikk sem a közösségi – állami, önkormányzati – források allokációjával foglalkozott). 
 
A korrupció jelenlétének tünetei között fontos a romló, rossz minőség is – mely 
gondot sajtónk legtöbbször a megvalósuló beruházások kapcsán említ meg. A 
részletes elemzés keretében vizsgáltak közt is ezek vannak túlsúlyban. Körükben 
felbukkantak a közbeszédben is meghatározóan jelenlevő, már említett témák: az út- 
és autópálya építések, a négyes metró, a kormányzati negyed, az iskolai informatikai 
fejlesztések is. Nem maradhattak ki a BKV buszvásárlásai és a Combino-ügy sem. 
 

„A második, immár meghívásos, tárgyalásos fordulón, amelyre a beruházáshoz 
hitelt nyújtó Európai Beruházási Bank Rt. (EIB) adott engedélyt, mindhárom cég 
részt vett. A villamos-vásárlás körülményeit nem mindenki látja ennyire 
világosnak és egyértelműnek. A BKV felügyelőbizottságának egyik tagja, a 
Fideszes Szálka Miklós vizsgálatot kezdeményezett az ügyben, mert 
korrupciógyanúsnak tartja a közbeszerzési eljárást. Mint azt lapunkkal korábban 
közölte: nem hiszi el, hogy két villamos gyártó cég, amelyeknek járművei 
Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Angliában is 
közlekednek, elfelejtette volna mesterségét. Egyelőre ugyanis úgy tűnik, hogy 
műszakilag nem megfelelőek a Siemens versenytársai, legalábbis a tendert 
elbíráló bizottság szerint. A Siemens adta a legdrágább árajánlatot, pedig az 
elbírálásnál épp az ár a leginkább döntő tényező: a pontok mintegy 
háromnegyedét az ár alapján szerezhetik meg a pályázók, míg a műszaki 
tartalom csak mintegy 26%-kal esik latba. Ez azt jelenti, hogy a Siemens 
nagyságrendekkel jobb villamosokat kell, hogy szállítson.” Magyar Hírlap, 
2003.04.10  

 
A következőkben néhány további gazdasági szektort érintő hírt is kiemelünk. A 
konkrét ügyek között szerepelt például a sportot érintő is: 
 

„Papp alezredes elmondta, hogy a nyomozás az 5 milliárd forintos beléptető 
rendszer-beruházás pályáztatását, és a megvalósulás elmaradását vizsgálja. A 
38 stadionba tervezett beléptetők ugyanis – annak ellenére, hogy 4 milliárdot már 
kifizettek a kivitelezőnek – csak két helyen készültek el.” Index, 2002.11.14. 
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Egyes években meglepően gyakoriak is (voltak) a drága egészségügyi stb. 
beruházásokról szóló hírek. 
 

„Az elmúlt három évben végrehajtott, összesen 1,2 milliárd forint értékű kórházi 
felújításokat és beruházásokat sem lehet fedezet nélküli kötelezettségvállalásnak 
tekinteni – állapították meg a revizorok. A kivitelező kiválasztása, az 
engedélyokirattól való bizonyos eltérések, a késedelmes számlabenyújtások 
azonban veszteségeket okoztak az intézménynek.” HVG, 2005.03.30. a János-
kórházról 
 
„A közbeszerzési ajánlatkéréssel a megyei tulajdonban lévő szombathelyi 
Markusovszky Kórház három évre keres olyan beszállítókat, akik-amelyek 
megfelelő berendezéssel és laborvegyszerekkel látnák el az intézményt, évi 
mintegy 140 millió forintért. A feltételek megfogalmazásában nyitott – vagyis 
szakmai szempontból semmiféle részrehajlással nem gyanúsítható – felhívás 
egyetlen szépséghibája, hogy többéves késéssel jelent meg. Ennek okai 2000 
októberéig nyúlnak vissza. A Pharmadose Kft. ekkor 100 millió forintot fizetett a 
kórháznak a bérleti jogért, és ugyanannyit fektetett be a patika korszerűsítésébe. 
Csakhogy a kórházzal megkötött szerződése a gyógyszerek beszerzésén kívül 
már a laborvegyszerekre is kiterjedt, ami a közbeszerzési pályázatban nem 
szerepelt. Sőt utóbb már a laborműszerek bérbevételét is a Pharmadose 
"versenyeztette". …” HVG, 2006.06.09. 
 
A fővárosi Bajcsy-Zsilinszky kórház orvostechnikai beszerzései kapcsán írta a 
Népszabadság: „Az Allegro már a második forduló előtt a Közbeszerzések 
Tanácsához fordult jogorvoslati kérelmével, azt állítva, hogy a versenyhelyzetet 
kiiktató kiírások miatt a piaci árnál több százmillió forinttal drágábban valósulhat 
meg a közpénzeken zajló beruházás.” 2006.12.11. 

 
A legsúlyosabb vállalati károkra vonatkozó hírek körét talán a <csőd> szót is 
tartalmazó 324 közlemény reprezentálja legjobban, a gondok súlya azonban 
esetenként a <csőd> szó nélkül is jellemezhető volt.  
 

„Az Index birtokába került dokumentumok szerint az Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium a Közháló eszközbeszerzése tárgyában kiírt pályázatán olyan 
feltételeket szabott, amelyeknek csak egy gyártó, a Cisco Systems partnerei 
felelnek meg, és a műszaki kiírás is a Cisco termékeit preferálja.” Index, 
2003.11.12. 

 
”A Magyar Posta összesen 25 milliárd forintot fordított informatikai 
beruházásokra, ebből 6-8 milliárdot teljesen feleslegesen költött el – állította 
Keresztes Péter általános vezérigazgató-helyettes. Az elektronikus 
kereskedelemhez szükséges program beindítása például 1,1 milliárd forintos, 
soha meg nem térülő befektetést jelentett. Az egyelőre használhatatlan integrált 
vállalatirányítási rendszer nyolcmilliárd forintos költségéből pedig 2-3 milliárdot 
lehetett volna lefaragni.” Népszabadság, 2002. 10. 16. 

 
De mikro-szintű problémákra utalnak egyesek a <versenykorlátozás> szót megemlítő 
4, illetve a <minőségromlás> vagy <minőségrontás> kifejezést használó 5 közlemény 
közül is. A kifejtettekre jó példákat adnak a következő idézetek: 
 

„A korrupcióval a nagyvállalatok kerülnek versenyelőnybe, a kisebbek, amelyek 
nem tudnak eleget fizetni, háttérbe szorulnak.” Napi Gazdaság, 2004.08.26. 
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Az ’Iskola’ indult a „Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből 
finanszírozandó, a gimnáziumokban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás 
tárgyi eszközfejlesztésének támogatására” elnevezésű pályázaton. „Ősszel derült 
ki, hogy nyertek. Ezután következett a meglepetés: a nyertes pályázatot a kiíró 
utólag módosította. … rájuk erőltettek több méregdrága, Cisco gyártmányú, 
nagyon jó minőségű, de a feladat megoldásához nem szükséges eszközt. 
Teljesen indokolatlanul, közel félmillió forintért.” Magyar Nemzet, 2006.06.19.  

 
Itt emlékezünk meg azokról a közleményekről, amelyeknek többsége (feltehetően) a 
korrupcióval elérhető előnyöket ismertette. Nyilván ezek közé sorolható számos a 
közül a 613 közül, amelyek a <korrupció> mellett az <engedély> szót is tartalmazták 
(s az engedély gyors, vagy szabálytalan megszerzéséről értesítettek). A továbbiak 
meghatározása nehezebb. A leltározáskor megkereshető volt például az a 2, amelyik 
a <büntetés elengedés> szavakat, s az a 4, amely a <luxusutazás> kifejezést 
tartalmazta, de azok a már idézett írások is, amelyekben a <pártfinanszírozás> szó is 
megtalálható volt. 
 
 

7.1.3. A nemzetgazdasági következmények 
 
A sajtóban esetenként megjelennek a közbeszerzési korrupció makro-kárainak 
számszerű becslései is. Egyes közlések a korrupciónak a GDP-re (a növekedésre) 
gyakorolt kedvezőtlen hatását is kiemelték. 
 

„A korrupciós index a tapasztalatok szerint fordítottan arányos az országok egy 
főre jutó GDP-jével, és függ a kereskedelmi korlátozások mértékétől is – adott 
nemzetközi kitekintést előadásában Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék 
elnöke.” Népszabadság, 2002.02.20. 

 
Kétségtelenül a makro-hatásokkal foglalkozó közlemények körébe tartozik az 
<infláció> szót tartalmazó 364 közlemény többsége is (de sok cikk csak a most 
vizsgálni kívánt összefüggéseik jelzése nélkül említi párhuzamosan e szavakat).  
 
A miniszterelnök gazdaságfehérítési programcsomagjának bejelentése kapcsán a 
fekete gazdaság GDP-hez való viszonyára vonatkozó becslések is elhangzottak (bár 
ezek számítási módja és az ebből a korrupcióhoz, különösen a közbeszerzéssel 
összefüggőhöz kapcsolható része nem vált ismertté):  
 

„… óvatos becslések szerint hazánkban a gazdaság 18%-át teszi ki a 
feketeszektor, ami jóval magasabb a cseh aránynál (7%), illetve a szlovénnál is 
(15%). Ebből 2-3%-os csökkenést várnak az új lépésektől, amelyek így néhány 
százmillió forintot hoznak a költségvetésnek.” Magyar Nemzet, 2007.09.12. 

 
Viszonylag kedvező vélemények láttak viszont napvilágot a sajtóban az uniós 
pályázatok során felbukkanó korrupcióról, legalábbis ami a pályázatok uniós 
elbírálását illeti. 
 

„A bírálati rendszer meglehet, nehézkes, de nagyjából objektív. A legtöbb 
korrupciós hír a beruházások későbbi szakaszáról érkezik, olyasmiről például, 
hogy a nyertes önkormányzatok már magyar közbeszerzési eljárás során, baráti 
cégeknek juttatják a megrendeléseket.” HVG, 2006.06.21. 
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Hangsúlyozzuk azonban, hogy a napi hírek közlésére specializálódott sajtó (miként 
erre a fejezet elején utaltunk) csak ritkán tud világos áttekintést adni a korrupció 
makro-hatásairól, hiszen ezek többnyire csak hosszabb időszak vizsgálatával 
kimutathatók. 
 
 

7.2. A közbeszerzési korrupció következményei 
 
A közbeszerzési korrupció által okozott károk bibliometriai módszerű áttekintése a 
fentieknél is nehezebb. Emlékeztetünk rá, hogy ezt a visszaélést a közbeszerzés 
kérdésével foglalkozó közel 8 ezerből 693 közlemény érintette. Ezek közül 2-2 
tartalmazza az <áremelkedés>, illetve a <versenykorlátozás>, 1 a <minőségromlás>, 
39 a <csőd> szavakat, s hozzátehetjük, hogy az infláció kérdése 44 esetben került 
szóba. Mindez azonban csak a cikkek elolvasása után igazán használható 
információ. Csak ez után állapíthattuk meg ugyanis, hogy a közlemények legtöbbször 
a fentebb már említett következményeket taglalták-e. S még e megállapítást is 
óvatosan kell kezelnünk, mivel a pozitív hírek számánál lényegesen több elutasító 
közlemény okai egyaránt lehetnek a közbeszerzések valós gondjai, illetve a sajtónak 
a botrány-hírek iránti olvasói igényeket figyelembe vevő szempontjai. 
 
Amint erre már az előző pontban is utaltunk, a korrupció kárai közt leggyakrabban a 
beruházási költség-növekedés kerül említésre. Egy, a fentebb hivatkozottakat 
kiegészítő példa: 
 

„A nagyvonalú, 10-15%-os közbeszerzési felárról szóló, közszájon forgó 
becslések alapján mindenesetre a tavalyi rekordév 2000 milliárd forint értékű 
összes közbeszerzéséből – ami a bruttó hazai termék mintegy 9%-a – akár 200-
300 milliárd forint közpénzlenyúlás következhet. Eszerint a GDP mintegy 1%-a 
is elcsordogálhat a nagy állami megrendelések elnyerésének megolajozása 
közepette. … a KDB nem a korrupciógyanút, hanem a pályázati eljárások 
jogszerűségét vizsgálja. Ha mégis visszaélés jeleire bukkanna a testület, jeleznie 
kell a hatóságoknak, ám a Közbeszerzések Tanácsánál nem tudtak olyan 
büntetőügyről beszámolni a HVG-nek, amely ennek alapján indult volna.” HVG 
2007.10.13. 

 
A közlemények igen gyakran tulajdonították a korrupt közbeszerzés 
következményének azt is, hogy a teljesítés minősége nem megfelelő, hiszen a 
szállítónak valahol meg kell termelnie, vagy takarítania a korrupcióra kifizetett pénz 
ellenértékét.  
 

„A Kehi nem kutathatta, hogy az OK (Országimázs Központ) számára a 
költségvetésekben előirányzott összesen 18,7 milliárd forintból ténylegesen 
kifizetett 12,98 milliárd hová lett, megvan-e belőle még valamennyi, s ha igen, 
vissza lehet-e szerezni. Sok esetben a megrendelt és kifizetett terméknek nem 
találták nyomát, vagy azok annyira silány minőségűek voltak, hogy – a Kehi 
szakértői szerint – az áruk a töredékét sem érte.” HVG, 2002.10.26. 
 
„Magyarországon az utóbbi években nőtt ugyan a közbeszerzések 
nyilvánossága, ám az eljárások hatására nem csökkent érdemben az árszint, 
valamint nem javult a vásárolt áruk minősége és a szállítási fegyelem sem. 
Nincsenek konkrétan meghatározva a szállítókkal kötött szerződések teljesítési 
kritériumai, néha még a szerződés tárgya és keretösszege sem egyértelmű, s 
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mindezek nyomán indokolatlan szállítói pozíciók alakulnak ki – állapították meg 
az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetői a korrupció elleni küzdelem helyzetéről 
készített tanulmányukban.” Napi Online, 2002.11.07. 
 
„Ez teljesen érthető, hiszen nincs minősítő rendszer, amely kiszűrné az 
ügyeskedőket és a nem megfelelően felkészült vállalkozókat. Így fordulhat elő, 
hogy Magyarországon a rossz minőséget produkáló cég is győzhet egy 
pályázaton – magyarázza Várday György.” Népszabadság, 2002.12.16. 
 
„Dávid Péter annak a Molnár László eleki alvállalkozónak vette át a szerepét, aki 
kapcsolatai révén "kidolgozta annak technikáját", hogyan lehet győztes egy 
egymilliós törzstőkéjű kft. az olajmultikkal szemben egy meghívásos pályázaton, 
ráadásul úgy, hogy közben folyamatosak a minőségi kifogások a beszállított 
gázolajra. … A kft.-knek ráadásul nem volt nagykereskedelmi forgalmazási 
engedélyük, sőt esetenként a nem megfelelő minőségű üzemanyag miatt nem 
vagy nehezen indultak a reggeli műszakban a buszok.”  Magyar Narancs, 
2003.06.14. 
 
„Az autópálya-építésben Európa-szerte fellelhetők a nyomai a cégek 
kartelligyekezetének. Az alapvető különbség, hogy míg a Lajtán túl akármelyik 
cég nyeri el a munkát, biztos, hogy első osztályú minőségben készíti el, 
hazánkban lehetőséget kapnak tapasztalatlan, egy-egy projektre összeállt 
vállalkozások is.” Magyar Nemzet, 2005.11.16. 

 
A cikkek olykor a vázoltaknak a versenyképességre gyakorolt hatásaira is utalnak. 
Például: 
 

„Közvetlen összefüggést látunk az ország gazdaságának átláthatósága és 
versenyképessége között” – szögezte le a HVG-nek Fáth Péter, a csaknem 
hatszáz magyarországi céget képviselő, saját transzparencia bizottságot 
működtető Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) vezérigazgatója. HVG 
2007.10.13. 

 
Esetenként a sajtó említi továbbá az uniós források megszerzésének növekvő 
nehézségeit is. 
 

„A magyar intézményrendszer – beleértve a képzést, a továbbképzést és az 
ellenőrzésre hivatott Közbeszerzések Tanácsát – bürokratikus, nem hatékony, 
mindennek pedig az lesz a következménye, hogy a fejlesztési pénzek jelentős 
részét nem tudjuk lehívni, illetve az ellenőrzések során feltárt visszaélések miatt 
vissza kell fizetni. – nyilatkozta Várday György közbeszerzési szakértő.” Magyar 
Nemzet, 2006.09.27. 

 
„A közbeszerzésekben tapasztalható korrupciós jelenségek visszahathatnak az 
uniós pénzek befogadására – mondta Kósa Eszter, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
tanácsadója.” Magyar Nemzet, 2006.05.06. 

 
Nem felejthető ugyanakkor, hogy a bibliometriai vizsgálat a közbeszerzési 
korrupcióval foglalkozó írások mintegy 700-as számához képest milyen kevés, a 
közbeszerzések előnyeiről, kedvező következményeiről megemlékező cikket 
tudott feltárni.. A közel 8 ezer, a <közbeszerzés> szót tartalmazó cikk közül 32-ben 
szerepel a <munkahelyteremtés>, s 25-ben a <költségcsökkentés>/<-csökkenés> 
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szó (s még itt sem biztos, hogy a tárgyalás olykor nem ezek hiányát emeli ki). A 
jelenség magyarázatát azonban már nem tudjuk megadni.  
 
 

7.3. A korrupció hatásai a hazai folyóirat-cikkekben 
 
A folyóiratokban megjelenő cikkekre különösen igaz az a fejezet bevezetőjében 
említett tulajdonság, hogy tárgyalásmódjuk komplex, hiszen ezek végképp nem 
csupán tudósítanak az eseményekről, hanem a jelenségeknek – a közbeszerzések 
folyamatainak, a korrupció megjelenésének és működésének stb. – az átfogó 
elemzésével foglalkoznak, ritkán kerülve el a következmények, hatások témakörét.  
 
A folyóiratcikkek közül a következők elemzik a korrupció nemzetgazdasági hatásait: 
 

Szak-cikkek a korrupció hatásairól 
 

A cikk címe (és szerzője) Újság neve év szám 
A rejtett gazdaság és az ellene való fellépés tényezői 
(Szántó Zoltán – Tóth István János) 

Közgazdasági Szemle 2001 3 

Az intézmények átalakulása és a fejlett gazdaságok 
utolérése (Nagy András) 

Közgazdasági Szemle 2001 11 

Nemzetközi tranzakciók monitoringjának … (Papanek G.) Belügyi Szemle 2003 9 
A puha költségvetési korlát (Kornai János – Eric Maskin – 
Gérard Roland) 

Közgazdasági Szemle 2004 7-8 

Korrupcióellenes trendek … I. (Sebestyén T.) Polgári Szemle 2005 3 
Korrupcióellenes trendek … II. (Sebestyén T.) Polgári Szemle 2005 5 
A korrupció Magyarországon (Papanek G.) Polgári Szemle 2005 8 
Az adóráták és a korrupció hatásai a munkapiacra (Lackó 
Mária) 

Közgazdasági Szemle 2006 11 

Társadalmi bizalom és költségvetési hiány  
(Győrffy Dóra) 

Közgazdasági Szemle 2007 3 

Versengő és kooperatív magatartás az átalakuló 
gazdaságban (Hámori Balázs – Szabó Katalin – 
Derecskei Anita – Hurta Hilda – Tóth László) 

Közgazdasági Szemle 2007 6 

A versenyképesség egyes jogi és szabályozási feltételei 
Magyarországon (Török Ádám) 

Közgazdasági Szemle 2007 12 

 
Mivel e művek többségét már elemeztük a szakirodalom feldolgozás során, most 
csak átfogó jelleggel megemlítjük, hogy a korrupció következményeként a vállalati 
versenyképesség, innovativitás gyengülése, a növekedés lassulása, az adóbevételek 
csökkenése, a társadalmi kohézió gyengülése jelenik meg bennük. 
 
Az elmondottak arra is utalnak azonban, hogy a friss nemzetközi kutatásoknak a 
korrupció társadalmi és gazdasági hatásaival kapcsolatos megállapításai 
idehaza még nem kellően ismertek. Bár a hazai sajtó is széles körben jelöli meg a 
korrupciós cselekmények hatásait, a közleményekben az intézményesült 
korrupciónak a társadalmi összefüggések egész rendszerét torzító hatásairól kevés 
szó esik. A jelen gazdasági bajai, s a kilábalás tennivalói kapcsán különösen ritkán 
kerül e téma említésre, pedig a korrupció visszaszorításától várható növekedési, 
vagy adóbevétel többlet nagyságrenddel nagyobb, mint ami a konvergencia-program 
megszorításaitól várható. Ugyancsak az indokoltnál kisebb súlyt kapnak a korrupció 
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kárai az államigazgatási, illetve az egészségügyi reformot szükségessé tevő 
problémákkal foglalkozó anyagokban stb. 
 
 
8. A korrupció elleni védekezés eszközeiről 
 

8.1. Újságcikkek a védekezés módszereiről  
 

8.1.1. A küzdelem általános technikái 
 
A bibliometriai vizsgálat szerint a korrupció kérdéskörét érintő mintegy 8 ezer 
sajtócikk közül jóval több, mint ezerben szerepel a <javaslat> szó, s további 115-ben 
az <ajánlás> kifejezés. Vizsgálatunk szerint ezek nem elhanyagolható hányada 
valóban a korrupció elleni küzdelemhez ajánl módszereket. 
 

A korrupciót érintő, a javaslat szót is tartalmazó cikkek száma 
 

Újság Találatok száma 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

HVG 143 19 25 16 17 38 28 
FIGYELŐ 27 2 4 4 3 9 5 
INDEX 89 4 5 12 7 11 50 
MAGYAR HÍRLAP 189 27 30 15 27 25 65 
MAGYAR NEMZET 336 46 48 69 63 53 57 
NAPI GAZDASÁG 65 7 4 10 5 20 19 
VILÁGGAZDASÁG 16 1 5  2 2 6 
NÉPSZABADSÁG 258 46 31 27 48 35 71 
Összesen 1123 152 152 153 172 193 301 

 
Táblázatunk nagy számai – a bibliomertia többször hangsúlyozott korlátai ellenére – 
okvetlen arra utalnak, hogy a hazai sajtó erőteljesen érdeklődik a korrupció 
csökkentésének tennivalói iránt.  
 
Sokat mond a szóba hozott javaslatokról az is, hogy a cikkekben igen sokszor 
szerepelnek a talán legismertebb ajánlásokat kidolgozó nemzetközi intézmények; így 
446-szor az < ENSZ>76, 245-ször a <Transparency International>, s 71-szer az 
<OECD>. Viszonylag sok (54) közlemény tartalmazza továbbá egyszerre a 
<korrupció>, < ENSZ>, <javaslat> szavakat, s ezt a számot további 10-zel egészítik 
ki azok, amelyekben a <konvenció> szerepel <javaslat> helyett, s további 12, ahol az 
<ajánlás> jelenik meg a <javaslat>, illetve a <konvenció> helyén. Feltételezhető 
tehát, hogy az újságírók sokszor ajánlják az említett intézmények javaslatait a 
korrupció ellen küzdő hazai szervezetek figyelmébe. E hipotézist a további, 
részletező vizsgálatoknak igazolták is. Arra is rámutattak azonban, hogy sajtónk az 
említett szavakat számos további tárgykörben is megemlíti. 
 

                                      
76 Ha az < ENSZ> betűkombinációra a kezdeti szóköz jelölése nélkül kerestünk, igen sokszor értünk el 
hibás találatokat, mert a keresőprogram például az <ellenszer>, <ellenszolgáltatás>, 
<ötvenszázalékos> szavakat tartalmazó cikkeket is a keresettek közé sorolta. 
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Vélemények a védekezés fontosságáról 
 
Az újságok álláspontja nem egységes a korrupció elleni küzdelem lehetőségeit 
illetően sem. Egyes cikkek a határozott intézkedéseket sürgetik, azt az érzést keltik, 
hogy vannak eszközeink a problémák megoldására, mások a „korrupció mindig volt, 
mindig lesz” nézetet elfogadva egyes korrupciós típusoknál inkább a beletörődést 
sugallják. De a két szélsőség közti vélemények is gyakoriak. Három példát idézünk: 
 

„A korrupcióba belebukhat az egész magyar demokrácia – jelentette ki 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Napkeltében, hozzátéve, hogy a törvények 
kijátszásának véget kell vetni. A miniszterelnök közölte, kezdeményezéseket kell 
tenni a politika és a gazdaság világának jobb elválasztásáért, azt átláthatóbbá, 
ellenőrizhetőbbé kell tenni.” Index, 2005.02.05. 
 
„Az ÁSZ tanulmánya bírálja a korrupció elleni kampányszerű küzdelmet. A 
rendőrért kiáltó közhangulat – amelyet a politikusok, és a média gerjeszt – 
kapkodásra készteti az ellenőrző szerveket, bizonyítási kényszert rak az 
ellenőrző hatóságokra, ami a számvevők szerint önmagában is korrupciós 
kockázatot növelő tényező. ... A jelenlegi Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
kizárólag egyedi ügyekben vizsgálódik, és szinte csak olyan esetekben 
kezdeményez büntetőeljárásokat, amelyeket előzőleg az Állami Számvevőszék 
vagy más hatóságok – vagy a sajtó – korábban már feltárt, nyilvánosságra 
hozott.” Népszabadság, 2002.11.06. 
 
„A korrupció teljes felszámolása helyett csak annak visszaszorítása lehet reális 
cél – derül ki az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Fejlesztési és Módszertani Intézete 
és a Corvinus Egyetem kutatóközpontjának kiadott tanulmányából.” Magyar 
Nemzet, 2007.06.06. 

 
 
Javaslatok a nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság erősítésére 
 
Igen sok cikk várja a korrupció visszaszorítását a hagyományos ajánlások 
követésétől. Miként a korrupciós cselekmények okaival kapcsolatos állásfoglalások 
körében, a terápiai javaslatok terén is a nyilvánosság fontosságát hangsúlyozó 
cikkek a leggyakoribbak, de sok írás hangsúlyozza a másik két említett követelmény 
jelentőségét is. Az alábbiakban néhány tipikus állásfoglalást mutatunk be. 
 

"Olyan szabályozásbeli megoldások alkalmazását javasoltuk, amelyek nem az 
általános jogi szigorításra, a jogalkalmazási mozgástér szűkítésére, hanem a 
jelenleg is érvényes előírások fokozott megtartására, azok érvényességi 
határának egyértelműbbé tételére ösztönöznek. Továbbá szeretnénk elérni, hogy 
az uniós pénzekhez hasonlóan az állam és vállalkozók közti, szerződéses 
belföldi kapcsolatokba is rendre kerüljön bele olyan klauzula, ami az 
átláthatóságot biztosítja.” – idézi Kovács Árpádot, az ÁSZ elnökét a Magyar 
Nemzet, 2002.04.03. 
 
„A sajtószabadság segíti a gazdasági fejlődést – jelentette ki Daniel Kaufmann, 
a Világbank Intézet globális programokért felelős igazgatója azon a konferencián, 
amelyet a Világbank és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) rendezett arról, miért jó a médiaszabadság a fejlődő országoknak. … 
Világbanki adatok szerint hétszer akkora az esély a korrupció féken tartására 
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azokban az országokban, ahol szabad a sajtó, mint ott, ahol nem.” HVG, 
2006.11.29. 
 
„A külföldi befektetések 60%-át eszközlő, 600 vállalatot tömörítő Amerikai 
Kereskedelmi Kamara irodavezetője kiemelte: a kamara idei legfőbb lobby-célja 
az átláthatóság javítása. Szintén az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta az 
50 legnagyobb nemzetközi befektetőt magában foglaló Nemzetközi Vállalatok 
Magyarországi Társaságának képviselője, aki kilátásba helyezte, hogy az etikai 
kódex be nem tartása esetén akár ki is zárják soraikból a korrupciót elkövető 
vállalkozásokat.” Index, 2006.04.19.  
 
„Az állam titkosítási törekvései erősen túlzottak, és ez több tekintetben is károsan 
hat a magyar gazdaság versenyképességére – fejtegették hosszan nyolc ország 
(Ausztria, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, Japán, Kanada, 
Nagy-Britannia, Németország) nagykövetei és kereskedelmi kamarai vezetői, 
amikor Kóka János gazdasági miniszterrel találkoztak.” Népszabadság, 
2007.07.20. 
 
„… a korrupció ténye jellegénél fogva korlátozottan bizonyítható, így a büntetőjog 
eszközeivel nehéz ellene harcolni. Az e téren sikeres országokban a 
visszaélések megelőzésére, azaz a megfelelő szabályozásra, az átláthatóságra, 
az ellenőrizhetőségre, a nyilvánosságra helyezik a hangsúlyt.” HVG, 
2007.10.13. 

 
Ezúttal sem hagyható említés nélkül az idézett állásfoglalások többségének óvatos – 
a korrupció visszafogását, nem pedig megszüntetését ígérő – megfogalmazása.  
 
 
Az irányadó nemzetközi ajánlások elfogadását sürgető állásfoglalások 
 
Az elmúlt években napi- és hetilapjaink rendszeresen ismertették a nagy nemzetközi 
szervezeteknek a korrupció elleni küzdelem módszereivel kapcsolatos ajánlásait és 
szorgalmazták ezek hazai alkalmazását. A cikkek fontosnak minősítették a 
nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság követelményeinek a teljesítését is, de 
sokszor komplexebb fegyvertár alkalmazását javasolták. Igen gyakran ítélték például 
fontosnak az etikai elvek rögzítését, a pártfinanszírozás felügyeletét, a tanúskodók 
védelmét, és mindezek gyakorlati megvalósításának elvárását. 
 

„Mint Hegedűs A. Péter, a – 600 tagot, közte mintegy 450 céget tömörítő – 
AmCham új elnöke a Világgazdaságnak elmondta: céljaik között szerepel, hogy 
az ENSZ és a világ legnagyobb cégei által aláírt, a tisztességes üzleti 
viselkedésről szóló megállapodás mintájára egy átfogó etikai szabályzatot 
dolgoznak ki Magyarországon is. A szabályozásban részletesen meghatároznák, 
milyen keretek közt biztosíthatók céges ajándékok s végezhető lobbi 
tevékenység, emellett az aláíró cégek az egyenlő esélyek elvének biztosítását is 
kötelezőnek tekintenék magukra nézve.” Világgazdaság, 2002.10.25. 
 
„Kilencvenöt ország írta alá összesen a korrupcióellenes harccal foglalkozó új 
ENSZ-megállapodást a témával foglalkozó, csütörtökön befejeződött mexikói 
tanácskozás keretében. A világ egészére kiterjedő nemzetközi megállapodás 
egyebek között kötelezi az aláíró országokat, hogy határokon belül és 
egymásnak is segítsenek a korrupciógyanús ügyek kivizsgálásában, illetve 
előírja, hogy a bűnös úton szerzett pénzt juttassák vissza rendeltetési helyére. 
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Törvényi szabályozásuk szigorítását, a pártok és kampányok finanszírozásának 
átláthatóvá tételét, külön nemzeti felügyelőszervek létesítését, továbbá az 
ügyekben tanúskodók védelmét is megköveteli a dokumentum a részt vevő 
országoktól. Cél annak megakadályozása, hogy a nemzetgazdaságok jelentős 
forrásoktól essenek el a korrupció miatt.” .Index 2003.12.12.  
 
„A korrupció visszaszorítása és a társadalmi problémák megoldása a fő cél az 
ENSZ globális megállapodás programjának itthoni bevezetésével, amely 
etikusabb vállalatokat szeretne.” – mondta lapunknak adott interjújában Mizsei 
Kálmán, az ENSZ főtitkárhelyettese, a szervezet fejlesztési programjának 
Európáért és a FÁK országokért felelős regionális igazgatója. Napi Gazdaság, 
2004.08.26. 
 
„A Transparency International, e nemzetközi civil szervezet minden évben 
elkészíti egy speciális terület korrupciós vizsgálatát. 2006-ban az egészségügyről 
készített jelentést. … A szervezet szigorúbb korrupcióellenes törvényeket, 
magasabb béreket, és átláthatóbb rendszerek kialakítását javasolja a világ 
országainak.” Népszabadság, 2006.02.06. 

 
Néhány cikk az USA-beli viszonylag új Sarbanes-Oxley törvényt77 szintén említette 
már, hiszen a new yorki tőzsdén lévő cégekre kötelező (s hatására az idehaza is 
hatályos „Felelős Vállalatirányítási Ajánlások” is születtek). A törvényben, illetve az 
ajánlásokban előírt vállalati kötelezettségek korrupció elleni hatásairól azonban csak 
az alábbi, az amerikai szabályok változásával kapcsolatos utalást találtuk. 
 

„Negyedévente belső mérleget kell készítenünk mind a száz országban, ahol a 
Unysis jelen van – mondja Larry Weinbach, a világ száz országában jelen lévő 
Unysis elnök-vezérigazgatója. S ha egyetlen helyen is megtévesztő adatok 
szerepelnek, azért végső soron én felelek. Nem is kevéssel. Tíz évet sózhatnak a 
nyakamba, ha valahol valamelyik munkatársam mérleghamisításra adná a fejét.” 
Magyar Hírlap, 2003.07.01. 

 
Vegyük észre, hogy az amerikaiaknak sikerült olyan korrupció elleni intézkedéseket 
foganatosítani, amelyek a multik vezetőinek a magatartását, döntéseit is 
befolyásolják. 
 
 
További nézetek 
 
Lapjaink esetenként a fentieknél szélesebb körű, vagy részletesebb javaslatokat is 
ismertettek. Egyaránt igen fontosaknak véljük közülük az oktatás, jogszabály-alkotás, 
hivatalnok-kiválasztás javítására, az ellenőrzés hatékonyságának javítására, vagy az 
elektronikus adminisztráció lehetőségeinek jobb kihasználására stb. vonatkozó 
ajánlásokat. Néhány, ezekkel kapcsolatos állásfoglalás a következő: 
 

                                      
77 A 2002 júliusában elfogadott, a részvényesek érdekeit védő Sarbanes-Oxley törvény szigorú 
szabályokat állított fel a vállalatok pénzügyi elszámolásainak formáira. A könyvvizsgáló lefizetésének 
a megakadályozása céljából korlátozta azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a könyvvizsgáló cégek 
nyújthatnak azon vállalatoknak, amelyeknek mérlegét szintén az adott cég végzi. Állami hatóság 
felállítását írta elő, amely a tőzsdei cégek auditorait hivatott felügyelni stb. Magyar Hírlap, 2002.12.28. 



 198

„… a megelőzésre, vagyis a korrupciós lehetőségeket csökkentő jogszabályok 
megalkotására és a közgondolkodás átalakulására van szükség – mutatott rá 
Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke.” Index, 2003.02.26.   
 
„Marschall Miklós, a Transparency International nemzetközi korrupcióellenes 
szervezet európai és közép-ázsiai regionális igazgatója elmondta: több eszköz is 
rendelkezésre áll a magyar rendszer hatékonyabbá tételére. Fontos többek 
között jól alkalmazható jogszabályok alkotása, valamint oktatási, fejlesztési 
tréningprogramok szervezése az érintettek tájékoztatására. Ez utóbbinak 
Marschall Miklós a köztisztviselők kiválasztási folyamatában tulajdonít 
kiemelkedő szerepet, s célként jelölte meg a közigazgatási rendszer 
szolgáltatásszerűvé alakítását. Az egyablakos szisztéma vagy az e-kormányzás 
bevezetése előrelépést jelentene az átláthatóbb működés irányába. Ugyanakkor 
elengedhetetlenek az olyan független civil szervezetek, amelyek ellenőrzik a 
bürokratikus folyamatokat, és nyilvános jelentésekben számolnak be az 
eredményekről.” Világgazdaság, 2003.11.26.  

 
„Nagy János a VPOP parancsnoka a VPOP korrupcióellenes fellépése 
eszközeinek az etikai kódex és a korrupcióellenes stratégia aktualizálását, az 
ellenőrzési rendszer hatékonyságának javítását, és a nemzetközi normák 
alkalmazását nevezte.” Index, 2006.04.19. 
 
„A korrupció visszaszorítása érdekében a Transparency International 
korrupcióellenes etikai kódexek kidolgozását javasolja jogászok, pénzügyesek és 
könyvelők számára, akiket egyébként korrupcióban való részvételük esetén 
szakmai és jogi szankciókkal sújtana. Szorgalmazza ezenkívül a banki 
rendszerek átláthatóságának fokozását is.” Index, 2006.11.06. 

 
Ugyanakkor arra is felhívjuk a figyelmet, hogy sajtónk meglehetősen kevés 
gondolatot közöl a – nyilvánvalóan súlyos gondokat okozó – politikai korrupció 
„kezelési módjáról”. A kivételek három jellegzetes példáját idézzük: 
 

„Az elmúlt évtizedben született nemzetközi megállapodások –  köztük például az 
Európai Közösség tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 
egyezmény – azt jelzik, hogy a nemzetközi szervezetek tagállamai alapvetően 
átértékelték a korrupciós jellegű bűncselekményeknek a demokratikus 
társadalom alapértékeit veszélyeztető súlyát és jelentőségét, kiemelt figyelmet 
szentelve a büntetőjogi fellépés hatékonyságának növelésére. … A 
közigazgatás korrupciómentes működése, a vesztegetések felderítése a 
demokratikus társadalom működésének egyik alapfeltétele.” Világgazdaság, 
2003.02.20. 
 
„A korrupció felszámolása nem politikai kérdés, hanem az egyik legfontosabb 
közügy. Az ellene folytatott harc sikeresebb, ha radikális átfogó intézkedéseket 
hoznak, mintha a kis lépések politikájával igyekeznek javítani a helyzeten.” 
Magyar Nemzet, 2006.11.22. 
 
„A hazai korrupció melegágya a politika és a gazdaság összefonódása – áll a 
Transparency International korrupcióellenes civilszervezet Magyarországról szóló 
tanulmányában. A hazai szakemberekből álló testület több száz kérdőív 
válaszainak feldolgozása után megállapította, hogy a korrupcióellenes 
törekvések azért vallanak rendre kudarcot Magyarországon, mert a politikai elit 
nem érdekelt a rendszer teljes átláthatóságban. A tanulmány szerint a 
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legfontosabb feladat a pártok finanszírozásának átláthatóvá tétele. Magyar 
Hírlap, 2007.12.26. 

 
Az elmondottak után arra is utalunk, hogy a politikai korrupció elleni küzdelemmel 
kapcsolatos idézett ajánlások az elmúlt években hasonlóak voltak, nem mutattak 
jelentősebb előrehaladást se a tárgyalt témákban, se a közölt állásfoglalásokban. 
Ez arra mutat, hogy a feltárt tennivalók megvalósításához hiányzott a (politikai) 
akarat. Olykor a cikkek a jelenség egy-egy konkrét megjelenési formájára, (formális 
okára) is rávilágítanak. Jó példa erre a már hivatkozott alábbi idézet is: 
 

„A Transparency International kutatása felhívja a figyelmet arra, hogy az Állami 
Számvevőszék az egyik legfontosabb korrupcióellenes intézmény, de szervezeti 
kapacitásának és humánerőforrásainak korlátozottsága miatt nem tud eléggé 
gyakran és széles körben ellenőrzést végezni, ráadásul az ajánlásaikat sem 
kötelező figyelembe venni.” Magyar Hírlap, 2007.12.26. 

 
Az elmondottak nyomán egyes sajtócikkek élesen hangsúlyozzák azt is, hogy a 
korrupció elleni védekezés nem lehet kampányfeladat, csak komplex erőfeszítések 
esetén vezethet sikerre. 
 
 

8.1.2. A védekezés lehetőségei a közbeszerzéseknél 
 
A bibliometriai vizsgálat a közbeszerzési korrupció elleni védekezés sajátos 
módszereit taglaló cikkekről csak homályos képet ad (alig találtunk az e célra 
alkalmas keresőszavakat). A közbeszerzési korrupcióval foglalkozó mintegy 700 
újságcikkben 15-szer találkozunk például az <ENSZ>, 14-szer az <OECD> és 65-
ször a <Transparency International> szavakkal. A további kísérleteink nem vezettek 
értékelhető eredményekre. A részletesebb vizsgálatok szerint azonban a 
közlemények a közbeszerzés szférájában is gyakran foglalkoznak intenzíven a 
fegyvertár eszközeivel. 
 
 
A jó gyakorlat elemei 
 
Napi- és hetilapjaink időnként arra is utalnak, hogy a hazai közbeszerzések irányítói 
– minden ellenkező híreszteléssel szemben – esetenként nem is eredménytelenül 
küzdenek a korrupció ellen. A cikkek kiemelik az e célra felhasznált eszköztárnak 
több sikeres elemét is. Példaként a következő közleményekre hivatkozunk: 
 

„Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsának az elnöke hangsúlyozta: a 
közzétételi kötelezettség, a hirdetmény-ellenőrzési rendszer az OECD 
korrupcióellenes eszközöket feltérképező tanulmánya szerint is jó gyakorlat. Az 
átláthatóság érvényesülésével kapcsolatban igen fontos – többek között – a 
bírálati szempontrendszer, az ajánlatok tartalmára vonatkozó 
feltételrendszer, a szakértelem biztosítása, de kiemelt szempont még a 
beszerzésre kötelezettek (beszerzési tárgyak), kivételek meghatározása, 
valamint a közbeszerzési terv készítése. A korrupciós kockázatok 
csökkentésével kapcsolatban megjegyezte, hogy a nyilvánosság, átláthatóság, 
és egyéb alapelvek érvényesülésének biztosításán túl, kiemelt szerepe van a 
folyamatos ellenőrzésnek: amely előzetes, folyamatba épített utólagos és 
belső, végül átfogó ellenőrzésből áll.” Világgazdaság, 2007.05.31. 
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„A közbeszerzések tisztaságával foglalkozó idei OECD tanulmány több hatékony 
magyar intézkedést is kiemel. Például a jó gyakorlatok körében említi a KT 
Titkárságának a keretében működő szerkesztőbizottság hirdetmény-ellenőrzési 
tevékenységét. Ez ugyanis jelentősen hozzájárul az ajánlatkérések testre 
szabásának megakadályozásához és a közbeszerzések területén érvényesülő 
verseny korlátozásának meggátolásához – vélik az OECD-nél. Dicsérik azt is, 
hogy Magyarországon 2004 óta a szerződések esetleges módosításáról, illetve 
teljesítéséről hirdetményt kell közzétenni. Ezzel megakadályozható, hogy a 
rendkívül szigorú kiválasztási folyamatot, a közbeszerzési eljárást követően a 
felek a szerződéses feltételeket a törvény előírásai ellenére átalakítsák. A Tanács 
a korrupció elleni fellépés eszközének tekinti a jogorvoslatot és a hirdetmény 
nélkül induló eljárások előzetes döntőbizottsági kontrollját is. Ez utóbbi 
lényegében a testület engedélyéhez köti a nyilvánosság szempontjából erősen 
korlátozott eljárások megindítását.” Világgazdaság, 2007.08.16. 

 
A fentiekkel természetesen nem kívánjuk azt sugallni, hogy a hazai közbeszerzési 
gyakorlaton már nincs mit javítani. A továbbiakban a fejlesztéshez szükséges 
tennivalókat kifejtő sajtócikkek tartalmát tekintjük át.  
 
 
Általános javaslatok 
 
A közbeszerzések esetén is gyakori korrupció-ellenes javaslatok a nyilvánosság, 
átláthatóság, elszámoltathatóság javítása stb. S az sem lényegtelen, hogy a sajtó 
nézete szerint ez legtöbbször megfelel a közbeszerzési eljárásokban résztvevők 
érdekeinek is. Az álláspontot kifejtő idézetek közül a következő kettőt emeljük ki: 
 

„Mind az ajánlatkérők, mind az ajánlatadók érdekeltek abban, hogy a 
közbeszerzésben csökkenjen a korrupciós veszély, növekedjen az átláthatóság, 
az esélyegyenlőség és a működés színvonala. Véleményük szerint előrelépést 
jelent a közbeszerzési törvény (kbt.) tervezett módosítása derül ki a 
Piacgazdaság Alapítvány (PA) felméréséből. A közbeszerzési folyamat nagyobb 
átláthatósága esetén ugyanis csökkenthető a korrupciós veszély, a 
transzparenciát elsősorban a nyilvánosság garantálása biztosítja.” Napi 
Gazdaság, 2003.11.26. 
 
„Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsának elnöke kiemelte: elengedhetetlen 
a nyilvánosság növelése a döntéshozatali folyamatokban, az üzleti titkok 
korlátozásában, illetve a szerződések végrehajtásában. Korlátot csupán az üzleti 
ésszerűség szabhat – mondta.” Világgazdaság, 2007.05.31. 

 
A közöltek szerint a közbeszerzési korrupció elleni hagyományos fegyvertár 
alkalmazásával kapcsolatosan a sajtó kevés speciális szempontra mutat rá. Talán 
nem is a sajtótól kellene azonban várunk, hogy konkrét szabályokat alkosson arról: 
mit, kinek, miként kötelező közreadni.  
 
 
Ajánlások a közbeszerzés „társadalmi” környezetének a fejlesztésére 
 
A vizsgált időszakban nem kevés cikk állította, hogy a közbeszerzési korrupció 
visszaszorításának kulcs-kérdése az etikai, jogszabályi stb. környezet fejlesztése. 
Jellegzetes állásfoglalások a következők:  
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„Radácsi László egyetemi docens, a Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem Vezetőképző Központjának üzleti etika oktatója szerint 
az üzleti szférát az elmúlt években megrázó külföldi botrányokból az egész 
társadalom tanulhat, ezek tanulságai jól adaptálhatóak a közszférára is. … Egy 
OECD tanulmányra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy már a kiválasztásnál 
megelőzhetők lehetnének a későbbi korrupciós helyzetek. Az emberi erőforrás 
menedzsment felelőssége az, hogy a vezetők kinevezésénél ne tisztán 
technokrata, szakmai szempontok érvényesüljenek, hanem morális elvárások 
is.  
 
„További biztosíték lehet a közszférában dolgozók oktatása: nyugaton sok 
helyen évenként tartanak a korrupcióval kapcsolatos tréningeket, az 
államigazgatási intézményeknél, kormányszerveknél pedig külön audit 
osztályokat hoznak létre, hogy mérlegeljék az egyes vezetők, illetve az adott 
hivatal korrupciós kockázatait, s minimalizálják azokat. A ’bejáratott’ 
demokráciákban üzleti etikai kurzusokon oktatják: mindenki a szerint 
cselekedjen, hogy szívesen látná-e a másnapi újságok címlapjain, milyen 
szerződések részese. Nálunk ezzel szemben még elvétve sem tartanak hasonló 
tréningeket, sőt, a gazdasági felsőoktatásban is alig esik szó a korrupciógyanús 
ügyekről.” Figyelő, 2003.03.06. 
 
 „Az ÁSZ a közbeszerzések kívánatosnál lassabb terjedését és a törvény 
alkalmazása közben tapasztalt hiányosságokat is korrupciós kockázati 
tényezőként értékeli. Ezek hátterében (illetve okozójaként) a jogalkalmazók 
felkészületlenségét, szemléleti okokat, illetve csoportérdekek érvényesítésének 
következményeit, és a közpénzek felhasználásának átláthatóságával szembeni 
ellenérdekeltséget vélnek felfedezni a számvevők. Noha a korrupciós ügyek 
60%-át a belső ellenőrzések fedik fel, Magyarországon szinte sehol sem 
kielégítő ez a kontrollmechanizmus. A leleplezések negyedét bejelentések előzik 
meg, a nálunk mostanában oly divatos külső ellenőrzések és vizsgálatok csupán 
az esetek hatodában leplezik le a jogsértőket.” Népszabadság, 2002.11.06. 
 
„Az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézetének a közszféra és a gazdaság 
versenyképességéről szóló elemzése megállapítja: a közbeszerzési törvények 
helyi alkalmazását segítő intézmények belső szabályozásai hiányosak, a 
jogszabályok betartatásának feltételei nem kielégítők, és a pénzügyi ellenőrzés 
korlátjai végesek, valamint a pártfinanszírozás jelentős korrupciós kockázatokat 
rejt.” Magyar Nemzet, 2007.06.06. 
 
„A közbeszerzések körében a jelenlegi, cseppet sem szívderítő állapotokon 
könnyen lehetne változtatni – állítja Gelléri Péter, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem döntéstechnológiai kutatócsoportjának igazgatója. 
Fontos például egy olyan megkerülhetetlen követelményrendszer kialakítása, 
amely meghatározza, hogy mely szabályokat kell például betartani egy csatorna-
beruházásnál. ….  Megfelelő informatikai támogatással kiszűrhetők a szakmai 
és formai hiányosságok, és nem utolsósorban ellenőrizhető a beruházás 
lebonyolítása. Nem megfelelő a közbeszerzési döntések kapcsán felmerülő vitás 
kérdések rendezése sem. Egy fellebbezés például ma még nem vizsgálható ki 
tisztességesen, mert nem létezik olyan intézmény, amelyik egy ügy minden 
vonatkozásában igazságot tudna tenni. A Közbeszerzési Döntőbíróság ugyanis 
csak azt állapítja meg, hogy a tender kiírása és elbírálása jogszerű volt-e. Egy 
választott bírósághoz hasonló szervezet felállításával talán kevesebb lenne a 
probléma.” Népszabadság, 2002.12.16. 
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Javaslatok a közbeszerzési eljárás részleteinek javítására 
 
A szerzők azonban további, a részletekre vonatkozó javaslatokkal is kiegészítették 
az idézett általános megjegyzéseket. Ezek közül egyesek a Kbt módosításakor 
megvalósultak. A közlemények olykor csak a szabályokat ismertetik, máskor az 
ajánlatkérés módjának a fejlesztését, az ajánlatok etikus kidolgozását, és a 
pályázatok hatékony értékelési technikáinak a kialakítását szorgalmazzák. De az is 
gyakori, hogy a cikk a hibákra rámutatva jelzi a tennivalókat. Az alábbiakban néhány 
példát adunk.  
 

„A közösségi közbeszerzési szabályozás az eljárás teljes átláthatósága mellett 
olyan eredmény elősegítésére törekszik, amely a kívánt minőséget a 
legkedvezőbb áron garantálja. Ennek érvényesülését alapelvek szolgálják. Így 
például meghatározott értékhatár felett kötelező a közbeszerzési eljárás. A 
pályáztatás és odaítélés során objektív feltételrendszert kell alkalmazni. Tilos az 
állam vagy állami szerv által kiírt tendereken a külföldi ajánlattevők kizárása. 
Jogellenes az ajánlattevők hátrányos megkülönböztetését célzó gazdasági, 
pénzügyi vagy műszaki leírások alkalmazása. A tisztességes verseny végett nem 
pályázhat az, aki részt vesz a tender előkészítésében. Alapkövetelmény, hogy a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell elfogadni – ismerteti a közösségi 
közbeszerzési szabályok legfontosabb vonásait Fazekas Judit, az Igazságügyi 
Minisztérium helyettes államtitkára.” Világgazdaság, 2003.02.20.  
 
„A közbeszerzések … hagynak teret az átláthatatlan döntéseknek, a 
korrupciónak. A TI magyar elnöke szerint javítana a helyzeten, ha intézményes 
módon különválasztanák az ajánlatok szakmai és pénzügyi értékelését, azaz 
– külföldi példákhoz hasonlatos módon – a közbeszerzésre pályázóknak két 
borítékban kellene letenniük ajánlatukat, s a pályázatok pénzügyi részét 
tartalmazó borítékokat csak a szakmai ajánlatok értékelése után volna szabad 
fölbontani.” Népszabadság, 2002.02.20. 
 
„Dezsériné Major Mária, a Piacgazdaság Alapítvány ügyvezető igazgatója 
sajtótájékoztatón az alapítvány által készített ’A korrupció természete a 
közbeszerzésben Magyarországon’ című tanulmányt ismertette. Elmondta: 
véleménye szerint szükség lenne arra, hogy a nagy volumenű támogatási 
projektek végeztével ne formális beszámolók, hanem valós elemzések 
készüljenek, és erre a célra az EU gyakorlatához hasonlóan a támogatási összeg 
mintegy 5%-át kellene fordítani.” Index, 2003.11.24.  
 
„A közbeszerzési eljárásokat vizsgálva a Transparency International szakértői 
arra a következtetésre jutottak, hogy az eljárások rendszere és szabályozása túl 
bonyolult, ugyanakkor még mindig teret enged a manipulációnak. Nem minden 
közérdekű adat kap nyilvánosságot. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ugyan 
alapvető fontosságú intézmény, ami a korrupcióellenes intézkedéseket illeti, de 
jelentéseihez a nyilvánosság nem férhet hozzá. A jogszabályi környezet és az 
intézményrendszer sok területen képes lenne a korrupciós mechanizmusok 
kivédésére, de a lebukás veszélye kicsi, mert a nyomozati, büntetés-
végrehajtási szervek nem vizsgálják megfelelő hatékonysággal a vesztegetési 
ügyeket.” Magyar Hírlap, 2007.12.26. 

 
Mivel a közbeszerzés nemrég lehetővé tett elektronikus technikáit ma még a 
kívánatosnál ritkábban alkalmazzák, kiemelünk továbbá egy e tárgyú javaslatot. 
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„Az elektronikus árlejtés alkalmazásával – a tapasztalatok szerint – a jelenlegi 
beszerzési árakhoz képest mintegy 15%-os megtakarítás érhető el. A szolgáltató 
igénybevételének is van költségvetési vonzata – ez az ajánlatkérőknél jelentkezik 
–, de a megtakarítás átlagosan a 3-5 millió forintos beszerzésnél meghaladja a 
szolgáltatási díjat. … Az elektronikus közbeszerzési eljárás, illetve árlejtés 
hozzájárul a korrupció csökkentéséhez és a közpénzek hatékonyabb, átláthatóbb 
felhasználásához.” Világgazdaság, 2007.06.21. 

 
A közbeszerzési törvény közelmúltbeli igazítása során az előzetesen megfogalmazott 
egyes (például az elektronikus licitre, a keretszerződésre vagy a versenypárbeszédre 
vonatkozó) javaslatok már hasznosultak is. Azt reméljük, a most vázolt ajánlások egy 
része szintén beépülhet majd a szabályozásba. 
 
 

8.2. A szak-szerzők által ajánlott korrupció-ellenes technikák 
 
A korrupcióval foglalkozó hazai tudományos közleményekben az e norma-sértés 
elleni védekezés lehetséges módszerei képezik a leggyakrabban tárgyalt kérdéskört. 
Az erről írt 15 közleményből 10 azonban a korrupció-ellenes budapesti ENSZ 
konferencia céljaira született. 
 

A korrupció-ellenes küzdelem technikái folyóirataink szerint 
 

A cikk címe (és szerzője) Újság neve év szám 
Az ENSZ korrupció-ellenes programja (Dijk, J. van) Belügyi Szemle 2003 9 
Törvényhozás a korrupció ellen (Hankó F.M.) Belügyi Szemle 2003 9 
Bűnmegelőzés és –üldözés a korrupció ellen  
(Hegedüs A.) 

Belügyi Szemle 2003 9 

A VPOP szerepe a korrupció elleni harcban (Arnold M.) Belügyi Szemle 2003 9 
Miként segítheti az ENSZ a nemzeteket …  
(Langseth, P.) 

Belügyi Szemle 2003 9 

Az etikai kódex fontossága … (Dékány T.) Belügyi Szemle 2003 9 
A nemzetközi tranzakciók monitoringjának …  
(Papanek G.) 

Belügyi Szemle 2003 9 

Az ügyészi szervezet tevékenysége … (Sinku P.) Belügyi Szemle 2003 9 
Korrupció-ellenes küzdelem (Krőzsel K.) Belügyi Szemle 2003 9 
Mit tehetünk a korrupció ellen? (Krémer F.) Belügyi Szemle 2003 9 
Kovács Á.: Pénzügyi ellenőrzés … (Hetényi I.) Közgazdasági Szemle 2003 11 
Az üvegzseb-program … (Aradi Zs.) Pénzügyi Szemle 2003 9 
Konferencia az Akadémián a korrupcióról (Báger G.) Pénzügyi Szemle 2006 1 
A korrupció Magyarországon (Papanek G.) Polgári Szemle 2005 8 
A korrupció és korlátozásának lehetőségei (Perényi Á.) Vezetéstudomány 2006 6 
 
Amint ez a táblázatból is kitűnik, a cikkek jelentős hányada a korábbi szakirodalom-
feldolgozásban már tárgyalt témákkal foglalkozik. Gyakori téma az ENSZ konvenció, 
sokszor kerülnek szóba a hagyományos fegyverek, a nyilvánosság, átláthatóság, 
elszámoltathatóság. Említésre kerül a cikk megjelenésekor idehaza éppen aktuális 
üvegzseb program is stb. A cikkeket átnézve úgy találtuk azonban, hogy a magyar 
társadalomtudományi kutatás még adós a különböző ajánlások áttekintésével, az 
egyes fegyverek hatékonyságának összefoglaló értékelésével és különösen 
mindezek közbeszerzési összefüggéseinek a feltárásával. 
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9. Zárszó 
 
Jelen tanulmány a Közbeszerzések Tanácsa korrupciós kutatásának céljaira készülő 
sajtó-feldolgozás eredményeit mutatja be. E munka során kiválogattuk a vizsgálni 
kívánt sajtótermékekben 2002-2007 közt megjelent mintegy háromnegyed millió 
közleményből azt a mintegy 15 ezret, amelyek korrupcióval, s azokat, amelyek a 
közbeszerzési korrupcióval foglalkoztak, majd kétféleképp is feldolgoztuk ezen 
adatbázist.  
 
− Egyrészt döntő részében objektívnek tekinthető bibliometriai módszerekkel 

megvizsgáltuk az említett 15 ezres cikk-csoport megoszlását, s jelen 
dolgozatban bemutattuk e vizsgálódás számszerű eredményeit. 

 
− Másrészt szakértőink áttekintették az ily módon összeállított cikkek halmazát, 

kiválogatták közülük a 450 relevánst (leginkább jellemzőt), ezekről másolatokat 
készítettek mind elektronikusan, mind papírra, majd részletesebb elemzést 
állítottak össze tartalmukról. 

 
A vizsgálat tanúsága szerint a korrupció, valamint a közbeszerzési korrupció 
kérdéskörével foglalkozó hazai tudományos közlemények, illetve a hazai sajtó 
megállapításai a legtöbb téren összecsengenek. Mindkét forrás súlyos társadalmi 
problémaként kezeli a korrupciót, és kiemelt hangsúllyal ítéli el a közbeszerzési 
korrupciót. Mindazonáltal a közöltek néhány különbsége is regisztrálható. 
 
A hazai napi- és hetilapokban megjelent közlemények információ-tartalma a 
konkrét korrupciós esetek leírása terén különösen gazdag. Az írások széles 
körben mutatnak rá az ismertetett norma-sértésekkel kapcsolatos személyes, illetve 
csoport-felelősségre, valamint esetenként a jogsértések személyekre szóló 
következményeire is. A hazai kutatások mégis a kívánatosnál ritkábban használják 
ezt az adat-forrást. 
 
Az újságok hírei széles körben támasztják alá konkrétumokkal a szakirodalomnak a 
politikai korrupció elterjedtségével, valamint súlyos káraival kapcsolatos – sokszor 
elméleti – megállapításait. Különös élességgel mutatnak rá a nagy közbeszerzések 
korrupciós ügyeire. A nagyszámú, sokszor bírósági ítéletekkel is alátámasztott hír 
áttekintése után aligha lehet csak a sajtónak a botrányokat preferáló szerkesztési 
elveivel magyarázni, hogy az elmúlt éveknek a korrupcióval, s a közbeszerzési 
korrupcióval foglalkozó közleményeiben a <politika> szó a leggyakoribb 
kifejezés. 
 
Ezúttal is jelezzük azonban, hogy a cikkekben a közbeszerzés szabályozási 
gondjaival kapcsolatosan megjelent nagyszámú sajtó-állásfoglalással párhuzamosan 
a közbeszerzések szükségességéről is olvashattunk. E közlemények „üzenete” is 
fontos, mivel ellentmond azon nézeteknek, amelyek szerint a közbeszerzési 
eljárások szabályozásának semmi értelme. Igen veszélyes lenne ugyanis, ha a 
társadalom a nagy közbeszerzések esetében elkerülhetetlennek tekintené korrupciót, 
s ezért lemondana az e norma-szegés elleni küzdelemről. 
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A kutatás arra is rámutatott azonban, hogy idehaza még nem kellően ismertek a 
friss nemzetközi kutatásoknak a korrupció társadalmi és gazdasági hatásaival 
kapcsolatos egyes fontos megállapításai. A sajtó nem kellő intenzitással 
tudatosítja, hogy számos irányadó nemzetközi kutatás a korrupciót találta a jelenlegi 
gazdasági bajok egyik legfontosabb okának, s – sok fontos nemzetközi intézmény és 
üzleti partnerünk elvárásával78 összhangban – országunktól is elvárja a hatékony 
korrupció, valamint közbeszerzési korrupció ellenes intézkedéseket. 
 

                                      
78 Emlékeztetünk rá, hogy a közelmúltban a határozottabb korrupció elleni küzdelmet sürgették 
például az Ausztria, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, Japán, Kanada, Nagy-
Britannia, Németország nagykövetei és kereskedelmi kamarai vezetői (Népszabadság, 2007.07.20), 
illetve a Transparency International (2008), s 2008-as Közgazdász Vándorgyűlésen Dirk Wölker, a 
Magyar-Német Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs vezetője.  
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IV. Mélyinterjúk a magyarországi közbeszerzési 
korrupcióról 

 
 
1. Bevezető  
 
A Közbeszerzések Tanácsa által tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében 
meghirdetett magyarországi közbeszerzési korrupciós kutatást a GKI 
Gazdaságkutató Zrt. 2008. márciusban nyerte el. Nevesített alvállalkozóként a GKI 
leánycége, a GKIeNET Kft. került bevonásra. Szerződés szerinti feladata a 
közbeszerzési korrupció magyarországi jellemzőinek mélyinterjúk révén 
történő felmérése volt. Jelen kutatási beszámoló e munka összefoglalóját 
tartalmazza. 
 
A mélyinterjúknak a KT-GKI szerződés szerint az alábbi tárgykörökről kellett képet 
adniuk: 
 
− a közbeszerzési korrupció elterjedtsége, 
− a korrupt személyek köre, 
− a korrupt magatartásformák (a korrupció típusai) és a közbeszerzési eljárás 

legfertőzöttebb részei, elemei,  
− a korrupcióval elérhető előnyök és az okozott károk, valamint 
− a korrupció elleni védekezés módszerei. 
 
A mélyinterjúk készítésének részfeladatai az alábbiak voltak:  
 
− nem nyertes ajánlattevők adatainak kigyűjtése a Közbeszerzési Értesítőből; 
− 120 interjúadó kiválasztása négy célcsoportból (ajánlatkérők, nyertes és nem 

nyertes ajánlattevők, hivatalos közbeszerzési tanácsadók); 
− a mélyinterjúk kérdés-struktúrájának (a kérdőíveknek) a kidolgozása és 

egyeztetése a megbízóval;; 
− az interjúk megszervezése; 
− a megkérdezés; végül 
− a mélyinterjúk szövegének, továbbá azok rendszerezett adatbázisának és 

elemzésének átadása.  
 

A mélyinterjúk során használt legfontosabb szakkifejezések meghatározásait a 
jelen kutatásban „A korrupció, mint társadalmi jelenség” című (2008) rész-
beszámolójában adtuk meg: 
 
A közbeszerzés fogalmát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 
szerint értelmeztük79 (de a vizsgálatunkat kiterjesztettük azokra az esetekre is, 
ahol a törvényt, bár kellett volna, nem alkalmazták, tehát például, ha az eljárás 
kötelező lett volna, de megkerülték). 

                                      
79 A Törvény szerint akkor kell a közbeszerzési törvény szerint eljárni, ha ezt az ajánlattevő kiléte 
kötelezővé teszi, a beszerzés tárgya nem sorolható a kivételek közé, a beszerzés értéke eléri az előírt 
értékhatárt, s a jogügylet visszterhes. 
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Jelen kutatásban a korrupció fogalmát a következőképp határoztuk meg: egy 
cselekményt akkor tekintünk korruptnak,80 ha elkövetője /1/ közvetlen vagy 
közvetett önérdekből /2/ megszegi a közösségi együttélés egy vagy több olyan 
szabályát, amelynek érvényesítéséért felelős, s /3/ a norma-sértés keretében 
legalább két fél, magánszemély vagy intézményi képviselő játszik össze. 

 
 
Közbeszerzési korrupció az a cselekmény, amelyre az alábbi négy feltétel 
mindegyike tejesül: 
 
− közbeszerzési eljárással kapcsolatos, vagy ilyen eljárást kerül meg, 
− legalább két résztvevője van,  
− legalább az egyik fél megsérti a közbeszerzések egy vagy több olyan (írott vagy 

íratlan) szabályát, amelynek érvénesítéséért felelős, valamint 
− ezt legalább az egyik fél közvetlen vagy közvetett – s gyakran illegitim – ön-, 

vagy csoportérdekből teszi. 
 
A fogalom egyes sajátos kiterjesztéseit és lehatárolásait a fent említett tanulmányban 
részletesebben is megadtuk. 
 
A felmérés során nagy interjús tapasztalattal rendelkező szakemberek dolgoztak 
azért, hogy a válaszadók valós információkat közöljenek a közbeszerzési korrupció 
elterjedtségéről, okairól, résztvevőiről, módszereiről. Ez igen „érzékeny” téma. Így 
elkerülhetetlen volt, hogy az interjú alanyok egy részénél „ellenállásba”, illetve a 
korrupcióra vonatkozó ismeretek egyszerű elhallgatásába ütközzünk. Az adott 
viselkedést az magyarázza, hogy a válaszadó a bizalom hiánya miatt nem volt 
hajlandó lényegében büntetőjogi kérdéseket is felvető kérdésekről beszélgetni. Ezen 
a hozzáálláson az sem változtatott, hogy minden megkeresett számára garantáltuk – 
a kutatási szerződésben is előírt – anonimitást. A GKI Gazdaságkutató Zrt. és a 
Közbeszerzések Tanácsa közötti szerződést az interjúalanyok elolvashatták a 
www.kozbeszerzes.hu honlapon, és erre az interjúalanyok figyelmét is minden 
esetben felhívtuk. 
 
Meg kell említenünk, hogy a válaszadási hajlandóság még gyengébb lett volna, ha 
az interjúk – és így a „mérés” vagy vizsgálódás – tárgyát egyes konkrét 
korrupciógyanús esetekben határoztuk volna meg. A közbeszerzési korrupció 
jelenségére általánosabban kérdező interjú-kérdésekkel valamivel könnyebb dolga 
volt a kérdezőknek, ugyanakkor ez az elemzési lehetőségeket némileg korlátozta 
(elsősorban a számszerű statisztikai elemzési eszköztár szűkült le). 
 
Mindazonáltal a mélyinterjúk széles körben tették lehetővé olyan – a hazai 
közbeszerzési korrupció elterjedésével, indítékaival, résztvevőivel, technikáival és 
hatásaival kapcsolatos – információk megszerzését, amelyek a témák érzékenysége 

                                      
80 A korrupció kifejezésnek számos szinonimája ismert. Például: megvesztegetés (bribery), lefizetés, 
megkenés, panama (általánosabb esetekben: hivatali hatalommal való visszaélés, hűtlen kezelés, 
lobbizás, bunda, nepotizmus, kliens-rendszer, urambátyám viszony, klientúra-építés, időnként, 
pontatlanul: csalás /fraud/, korábban: szocialista összeköttetés, napjainkban esetenként: kapcsolati 
tőke). A korrumpáló fél által a korrumpáltnak adott ellentételnek is változatos elnevezései vannak: 
kenőpénz, csúszópénz, jatt, sáp, harács, hálapénz, borravaló, ajándék, adomány, alkotmányos 
költség stb.  
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miatt semmilyen más kutatási módszer alkalmazásával nem lettek volna elérhetők, 
feltárhatók. 
 
 
2. A mélyinterjús adatfelvétel módszerei  
 
A mélyinterjúk készítése során 3 fő csoportot vizsgáltunk, ezek a következők voltak: 
 
− ajánlatkérők,  
− (nyertes és nem nyertes) ajánlattevők, 
− hivatalos közbeszerzési tanácsadók. 
 
A mintavételi eljárás az ajánlattevők és az ajánlatkérők esetében a 2006.07.01.-
2007.12.31.-ig terjedő időszakot ölelte fel, ez a 18 hónapos időszak jelentette a 
vizsgálati bázist: az ebben az időszakban, a Közbeszerzési Értesítőkben megjelent 
eljárásokban szereplő szervezetek és cégek alkották a mintavétel során a teljes 
sokaságot. A mintavétel során az egyes csoportokon belül különböző rétegzési 
szempontokat érvényesítettünk, melyet a megrendelővel közösen alakítottunk ki. A 
következőkben bemutatjuk, hogy miként alakult az egyes csoportokon belül a minta 
összetétele és mik voltak a rétegző szempontok.  
 
A munka módszertanának a kialakítását – a kutatásban részt vevők több évtizedes 
tapasztalatain túlmenően – a Babbie [1998], Huberman-Miles [1984], Kvale [1994] és 
a Maxwell [1996] művek ajánlásaira alapoztuk. 
 
 

2.1. A minta összetétele és a mintavétel folyamata 
 
Ajánlatkérők 
 
Az ajánlatkérők esetében 3 rétegzési szempont került meghatározásra: 
 
− Földrajzi elhelyezkedés: Budapesten, vagy vidéken található-e az adott 

szervezet, intézmény, cég. 
− Szervi jelleg: az adott szervezet típusától függően 5 csoportba soroltuk a 

sokaságot. Ezek a következők: önkormányzat, központi közigazgatási szerv, 
közszolgáltató, egyéb költségvetési szerv, egyéb, az előbbiekbe nem sorolható. 

− Eljárásrend: a nemzeti és a közösségi eljárásrendben ajánlatot tevők listáját az 
eljárásrendet alapul véve 2 külön csoportra bontottuk. Természetesen 
előfordulhatott, hogy egy szervezet, cég mindkét listában szerepelt, ezekben az 
esetekben mindkét sokaságban egy rekordnak számítottuk be. 

 
Az ajánlatkérők adatbázisát a Megrendelő bocsátotta rendelkezésünkre. A következő 
táblázatban összefoglaltuk, hogy az egyes csoportokban miként alakultak a sokasági 
és a minta-elemszámok. Az egyes részcsoportok ismerete azért fontos, mert csak 
így volt megvalósítható a véletlenszerű mintavétel a rétegzési szempontok 
figyelembevételével. 
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Az ajánlatkérők mintájának jellemzői 
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Sokaság 
nemzeti eljárásrend 24 43 108 51 20 246 Budapest 
közösségi eljárásrend 21 36 82 61 25 225 
nemzeti eljárásrend 227 0 214 59 56 556 

Vidék 
közösségi eljárásrend 115 0 119 42 27 303 

Minta 
nemzeti eljárásrend 1 2 3 2 1 9 Budapest 
közösségi eljárásrend 1 2 2 1 1 7 
nemzeti eljárásrend 4 0 5 3 3 15 

Vidék 
közösségi eljárásrend 4 0 3 1 1 9 

Összesen 10 4 13 7 6 40 
 
 
Ajánlattevők 
 
Az ajánlattevők esetében szintén 3 rétegzési szempont került meghatározásra: 
 
− Sikeresség: az ajánlattevőknek (a KT-GKI szerződésnek megfelelően) két külön 

csoportja alakult ki aszerint, hogy a nyertes, vagy a vesztes pályázatot beadók 
listájáról kerültek kiválasztásra. Természetesen előfordulhatott, hogy egy 
szervezet/intézmény/cég mindkét listában szerepelt, mivel egynél több ajánlatot 
adott be a fenti időszakban, s ezek sikeressége eltért. Ezekben az esetekben az 
adott sokaság(ok)ban egy esetnek (rekordnak) számítottuk be a szervezetet, 
céget, függetlenül a leadott, érvényes ajánlatok számától. Tekintettel a jelzett 
átfedésekre kezdetben azon is gondolkodtunk, hogy a két típust összevonjuk, de 
az elemzés olykor figyelemre méltó különbségeket talált a két csoport 
válaszaiban, így a különbségtétel az elemzésekben is megjelenik. 

 
− Földrajzi elhelyezkedés szerint szintén két csoportot képeztünk, aszerint, hogy 

Budapesten, vagy vidéken található-e az adott szervezet/intézmény/cég. Úgy 
találtuk azonban, hogy e szempont érvényesítése többnyire nem eredményez 
szignifikáns különbségeket a válaszokban. Valószínű, hogy a megyék szerinti 
tagolás jellegzetesebb eltéréseket tárt volna fel, de ilyen részletes bontást az 
interjúk száma nem tett lehetővé. 

 
− Eljárásrend: a nemzeti és a közösségi eljárásrendben ajánlatot tevők listáját 

szintén két külön csoportra bontottuk az eljárásrendet alapul véve (s 
részletesebb bontásra itt se láttunk módot). Ebben a bontásban is 
előfordulhatott, hogy egy ajánlattevő mindkét listában szerepelt. A korábbihoz 
hasonlóan e két sokaságban is egy rekordnak számítottuk be, az ajánlatok 
számától függetlenül, az adott szervezetet, intézményt, céget. 
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A továbbiakban az első rétegzési szempont szerint külön kezeljük az ajánlattevők 
körét. 
 
 
Nyertes ajánlattevők 
 
A nyertes ajánlattevőkre vonatkozó sokasági és minta-elemszámokat a következő 
táblában foglaltuk össze: 
 

A nyertes ajánlattevők mintájának jellemzői 
 

  

Nemzeti 
eljárásrendben 

nyertes ajánlattevők 

Közösségi eljárásrendben 
nyertes ajánlattevők 

értékhatár felett 
Sokaság Budapest 542 530 
 Vidék 704 424 
Minta Budapest 7 7 
 Vidék 10 6 
Teljes sokaság 1246 954 
Mintanagyság 30 

 
A nyertes ajánlattevők listáját tartalmazó adatbázist a Megrendelő bocsátotta 
rendelkezésünkre. Az egyes csoportok mintanagyságát a sokasággal arányosan 
határoztuk meg. A minta összeállítása az egyes csoportokban véletlenszerű 
kiválasztás (a gyakorlatban a MS Excel random függvényének használata) útján 
történt. Amennyiben egy ajánlattevőt nem sikerült elérni, úgy a véletlen függvény 
útján az adott csoportból új elem került kiválasztásra (kisorsolásra). Az adatbázisban 
jelöltük, hogy mely rekord került már bele legalább egyszer a mintába, így az újbóli 
sorsolás alkalmával az adott rekord már nem kerülhetett ismét kiválasztásra. 
 
 
Vesztes ajánlattevők 
 
A nem nyertes ajánlatot tevők listája a Megrendelőnél nem állt rendelkezésre, így azt 
a vizsgált időszakra vonatkozóan – 2006.07.01.-2007.12.31. – a Közbeszerzési 
Értesítők hirdetményeinek feldolgozásával volt szükséges előállítani. Az adatok 
kigyűjtését az alábbi struktúrában végeztük el: 
 
− Közbeszerzési értesítő száma; 
− Eljárás sorszáma; 
− Eljárás értékhatár szerinti besorolása: nemzeti eljárásrend, vagy közösségi 

eljárásrend; 
− Eljárás tárgya: szolgáltatás, építési beruházás, árubeszerzés; 
− Eljárás értéke forintban; 
− Ajánlattevő neve, címe, telefonszáma; 
− Ajánlat sikeressége: nyertes, nem nyertes, érvénytelen ajánlat. 
 
Az összeállított adatbázisban minden eljáráson belül az összes ajánlatot tevő cég 
külön rekordot képezett. Az Értesítők feldolgozásának eredményeképp egy 27.463 
rekordból álló adatbázis került átadásra, mely a nem nyertes ajánlattevők listája 
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mellett a nyertes, illetve az érvénytelen ajánlatot tevők körét is tartalmazta. Összesen 
233 Értesítő és 7506 hirdetmény került feldolgozásra. 
 
Az ajánlattevők listájának előállítása után a nyertes ajánlattevőknél már leírt módon 
tisztítottuk az adatbázist, kiszűrtük a duplikációkat (a több ajánlatot is tevő cégek, 
szervezetek körét) és előállítottuk a jelen felmérés alapját képező sokaságot. A nem 
nyertes ajánlattevőkre vonatkozó sokasági és minta-adatokat a következő táblában 
foglaltuk össze: 
 

A nem nyertes ajánlattevők mintájának jellemzői 
 

   
Nemzeti 

eljárásrendben 
vesztes ajánlattevők 

Közösségi eljárásrendben 
vesztes ajánlattevők 

Sokaság 2439 2653 
Mintanagyság 30 
Sokaság Budapest 998 1355 
 Vidék 1441 1298 
Minta Budapest 7 8 
 Vidék 8 7 

 
A mintavétel gyakorlati megvalósítása a nyertes ajánlattevőkével teljesen megegyező 
módon történt. 
 
 
Közbeszerzési tanácsadók 
 
A kutatás során megkeresett közbeszerzési tanácsadók körét kizárólag a személy 
hivatalos közbeszerzési tanácsadók jelentik. A mintavétel során a Megrendelő által 
átadott nyilvántartás segítségével állítottuk elő a tanácsadók teljes sokaságát 
tartalmazó listát, melyben összesen 541 fő személy hivatalos tanácsadó szerepelt. 
Közülük 311 fő Budapesten, 230 fő vidéken tevékenykedik.  
 
A mintavétel során a tanácsadók esetében az egyetlen rétegzési szempontot a 
földrajzi elhelyezkedés jelentette Budapest-vidék bontásban. A belső arányok 
megtartása érdekében a mintavétel során 11 budapesti és 9 vidéki tanácsadó 
kiválasztása történt meg. Az egyes csoportokon belül véletlenszerű kiválasztással 
kerültek be a tanácsadók a mintába. 
 
A következő táblázatban összefoglaltuk a sokasági és minta-elemszámokat:  
 

A tanácsadói minta jellemzői 
 

   Tanácsadók 
Sokaság 541 
Mintanagyság   20 
Sokaság Budapest 311 
 Vidék 230 
Minta Budapest   11 
 Vidék     9 
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A rétegzési szempont mellett a Megrendelő kérésére a mintavétel folyamán 
figyeltünk arra, hogy nagyobb, illetve kisebb tapasztalattal rendelkező tanácsadók 
egyaránt kerüljenek a mintába. A tapasztalat mértékét a tanácsadói engedély 
kiadásának dátuma jelentette. A következő táblázatban évek szerinti bontásban 
mutatjuk be a kiadott engedélyek számát: 
 

Adott években kiadott tanácsadói engedélyek száma 
 

 Budapest Vidék 
2004 20 2 
2005 167 127 
2006 55 56 
2007 57 36 
2008 12 9 

 
A kijelölt minta nagysága ugyanakkor nem tette volna lehetővé, hogy a mintán belül 
hasonló arányokat kövessen az engedély kiadásának a dátuma, azaz ahogy 
korábban jeleztük, a mintavétel során a tanácsadói engedély megszerzésének 
dátuma nem szerepelt a rétegző szempontok között. A mintavétel során ugyanakkor 
megvizsgáltuk, melyik az a dátum, mely előtt, illetve után (közel) ugyannyi engedély 
került kiadásra. A mintavétel során azt tartottuk szem előtt, hogy a mintában is ez a 
dátum (2005.08.31.) szerepeljen osztópontként (medián). Mivel a gyakorlatban ez 
nem volt rétegzési szempont, ezért a kritérium gyakorlati megvalósítását úgy értük el, 
hogy a minta előállítása után ellenőriztük a feltételek teljesülését. A budapesti 
tanácsadók esetében az előre kitűzött céloktól egy fős eltérés mutatkozott, így az 
utolsó 25% ismételt véletlenszerű kiválasztásával korrigáltuk a mintát. Az így kapott 
minta már megfelelt a kritériumoknak, melyet a következő táblázat foglal össze. 
 

A tanácsadói minta megoszlása 
 

Engedély megszerzésének dátuma Budapest Vidék Összesen 
Sokaság 

2005.08.31. előtt 162 110 272 
2005.08.31. után 149 120 269 

Minta 
2005.08.31. előtt 6 4 10 
2005.08.31. után 5 5 10 

 
A vidéki tanácsadók esetében nem volt szükség korrekcióra, mivel a véletlenszerű 
mintavétel során kapott minta a sokasági bontáshoz igazodott.  
 
 

2.2. A mélyinterjúk elkészítése  
 
A mélyinterjús kutatás során mind a négy csoport (ajánlatkérők, nyertes ajánlattevők, 
nem nyertes ajánlattevők, közbeszerzési tanácsadók) számára külön kérdőív készült, 
figyelembe véve az egyes csoportok sajátosságait. Minden kérdőív esetében 3 
csoportba rendeztük kérdéseinket: az interjú elején és a végén zárt kérdésekre 
kértünk rövid, illetve az interjú középső részében nyílt kérdésekre hosszabb 
válaszokat. Az interjú elején a közbeszerzésekkel és a közbeszerzési korrupcióval 
kapcsolatos általános tapasztalatok gyors feltérképezésére törekedtünk. A középső 
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blokk 4 kérdéscsoportjában kérdésenként 8-10 perces eszmecsere keretében tártuk 
fel az interjú-adó által ismert konkrét közbeszerzési eljárásokban jelentkező 
korrupciós ügyek részletesebb jellemzőit. Végül néhány összefoglaló megállapítást 
kértünk.  
 
A 120 interjúalannyal való mélyinterjú időpont egyeztetés a közbeszerzési korrupció 
kényes témaköre miatt – ahogy azt előzetesen is vártuk – jóval nehezebb feladat 
volt, amint egy kevésbé érzékeny téma esetében lett volna. Egy „átlagosnak” 
tekinthető kutatás során kb. minden harmadik időpont-egyeztetési telefonhívás 
sikeres, ezzel szemben jelen kutatás esetében átlagosan minden hetedik hívás volt 
csak eredményes.  
 
Egyes interjúadók a felvétel során is együttműködőknek bizonyultak. Törekedtünk 
arra, hogy egyetlen (köztudottan elfoglalt) vezető idejét se vegyük igénybe 60 
percnél tovább, de volt, aki kifejezetten nyitott volt, és az előzetesen megbeszélt 
időtartam ellenére is hajlandóságot mutatott az egy óránál hosszabb beszélgetésre. 
Az összes interjú 13%-ánál jelezték az interjút készítők, hogy az egy órás időtartamot 
legalább 15 perccel túllépték.  
 
Ugyanakkor az interjúkészítők (utólag) sok esetben számoltak be az interjút követően 
arról, hogy az interjúalany zavartan, idegesen viselkedett, a kényes kérdésekre 
gyakran adott „óvatos”, azaz a problémákat lehetőleg elkendőző válaszokat,81 
sőt, láthatóan nem minden feltett kérdés esetében volt őszinte. Mivel azonban 
minden interjúkészítő törekedett rá, hogy interjúalanyával a lehető legjobb viszonyt 
alakítsa ki, gyakori volt, az interjú elején még nem, de fél óra elteltével már őszinte 
válaszok születtek. Így 15 interjúnál a kapott válaszok láthatóan ellentmondásosak is 
lettek. Ezért az összegyűjtött információk értelmezése nem könnyű, nagy 
elővigyázatot igénylő feladat. 
 
 

2.3. Az eredmények elemzése 
 
Az interjúk során elhangzottak egységes formában legépelésre kerültek. A 
Megrendelő számára átadott változatok, a szerződésnek megfelelően, nem 
tartalmazzák, hogy melyik interjú kivel készült. Egyes interjúk szövegezéséből 
azonban be lehet azonosítani, hogy az mely cégnél készült (pl. a mintában nem 
szerepelt más ugyanazon a területen működő cég), amire felhívtuk a megrendelő 
figyelmét, és jeleztük, hogy ezen ok miatt az interjúk legépelt változatai nem tehetők 
közzé az anonimitás garantálása végett.  
 
Az elemzés során a zárt kérdésekre adott válaszokat legtöbbször gyakoriságok és 
százalékos megoszlások közlésével – de esetenként a mélyebb összefüggések 
feltárására is alkalmas számítások segítségével – mutatjuk be. Tekintettel a 
válaszmegtagadás és a gyakori válaszadói „óvatosság” torzító hatására, különösen a 

                                      
81 Az óvatosság esetenként indokolt is volt. Jellemzően ilyen esetek voltak a klasszikus 
ajánlatkérőnek tekinthető önkormányzatoknál készített interjúk, ahol megkeresésünkre automatikusan 
nem a polgármesterhez,.hanem a közbeszerzési osztály vezetőjéhez irányítottak, akik nem 
döntéshozók, csak döntés előkészítők, s a korrupt cselekményekről nem okvetlen rendelkeznek 
hiteles információkkal..  
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kényes kérdéseknél a válaszok megoszlása is nagy elővigyázatossággal 
értelmezhető. 
 
Emlékeztetünk rá, hogy az ún. zárt interjúkérdésekre kapott válaszok jelentős részét 
statisztikai változókként lehet kezelni, ugyanakkor a kapott válaszok a változók 
különböző statisztikai mérési szintjein jelennek meg: 

 
− nominális a mérési szint, ha a kapott válaszok között nincsen mennyiségi 

(kisebb/nagyobb) reláció; ilyenek jellemzően azok a kérdések, amelyekre a 
válasz igen vagy nem, vagy azok a kérdések, amelyekre több válasz-lehetőség 
is van, de köztük nem értelmezhető a kisebb-nagyobb reláció; 

− az ún. ordinális mérési szinten a (szöveges) válaszok között a kisebb-nagyobb 
reláció már értelmezhető, de a köztük lévő távolság nem; ilyen például az a 
kérdés, hogy mekkora a verseny érzékelt intenzitása (és válaszként ’gyenge’, 
’erős’ stb. jelölhető meg); 

− az intervallum-skála esetében a válaszok közötti távolságok egyformák, de az 
abszolút viszonyítási pont (a ’0 érték’) nem értelmezett; ilyen például az iskolai 
osztályzás (vagy az ahhoz hasonló Likert-skála stb.); 

− az arány-skála esetében az abszolút viszonyítási pont is értelmezhető, ilyen pl. 
az arra a kérdésre adott válasz, hogy egy adott időszak alatt hány db 
közbeszerzési ajánlatot tettek. 

 
A statisztikai elemzési lehetőségeket a változók mérési szintje határozza meg. A 
legkevesebb statisztikai módszer a nominális, a legtöbb az arány-skálás szintre 
alkalmazható. A magasabb mérési szintű változókat alacsonyabb szintre tudjuk 
transzformálni, fordítva ez már nem lehetséges. A nominális mérési szinten néhány 
ún. asszociációs mérőszámmal jellemezhetjük az egyes jelenségek közötti 
kapcsolatok szorosságát, ahhoz, hogy valamilyenfajta korrelációt számolhassunk, 
legalább két ordinális mérési szintű változó mért értékeire van szükség. 
 
A vázoltak miatt a közbeszerzési kérdéseket vizsgáló interjúsorozat legtöbb kérdése 
nominális mérési szinten értelmezhető válaszokat eredményezett, néhány esetben 
ordinális, illetve arány-skálán értelmezhető válaszokat kaptunk (intervallum-skálán 
értelmezhető változóink pedig nem voltak). Ezért többször készítettünk asszociációs 
mérőszámokat, s korrelációs elemzésre csak néhány esetben volt lehetőségünk. 
 
A nyílt kérdések feldolgozása során egy logikai lánc mentén haladva feltárjuk, hogy 
a közbeszerzések résztvevői miként látják a közbeszerzési korrupció mértékét, 
véleményük szerint milyen okok vezetnek e korrupció kialakulásához és 
fennmaradásához, a közbeszerzési korrupciónak milyen hazai típusai alakultak ki és 
kik ennek résztvevői, melyek e cselekmények hatásai, valamint milyen eszközöket 
látnak alkalmasnak a közbeszerzési korrupció visszaszorítására, a károk 
mérséklésére. Az egyes fejezeteknél gyakran elkülönítjük a korábban már említett 
csoportok válaszait, azaz külön mutatjuk be a kiírók, a hivatalos személy 
közbeszerzési tanácsadók, valamint az ajánlattevők véleményét, tapasztalatait.  
 
Az elemzés során a kutatás fő tematikájába illeszkedve mutatjuk be az interjúkból 
leszűrhető információkat. Azokban az esetekben, ahol a rétegzési csoportok 
(ajánlatkérők, -adók, tanácsadók) között fontos különbség mutatkozott, az elemzés 
során természetesen jeleztük ezt.  
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A feldolgozás során az interjúkon elhangzott korrupciós okok eszközök, hatások stb. 
kategorizálásával – vagyis kategória elnevezések, „címkék” megfogalmazásával – 
mutatjuk be a közbeszerzések szereplőinek legfontosabb tapasztalatait. Fontos 
ugyanakkor megjegyezni, hogy a nevesített kategóriák nem feltétlenül szó szerint 
hangzottak el az interjúk során. Az azonosított kategóriák a mélyinterjúk legépelt 
szöveges változatának értelmezésével lettek besorolva és számszerűsítve. Minden 
egyes azonosított kategória esetében kialakítottunk egy „említési gyakoriság” 
mutatót, mely az adott csoporton belül jelzi, hogy hány esetben került említésre az 
adott kategória.  
 

A fenti kategóriákba besorolás bizonytalanságaira való tekintettel a nyílt kérdésekre 
kapott válaszoknál nem láttunk lehetőséget bonyolultabb statisztikai technikák 
alkalmazására.. 
 

A kapott információk lehető legpontosabb szemléltetése céljából minden esetben 
elkülönítve jeleztük viszont az adott kategóriára vonatkozó legjellemzőbb, esetenként 
legmarkánsabb, az interjúk során elhangzott válasz(oka)t. Kiemeljük ugyanakkor, 
hogy nem volt feladatunk ezen állítások valódiságának ellenőrzése, illetve a felmérés 
során a válaszadó hiányos vagy rossz ismereteinek kijavítása (és erre többnyire 
eszközök sem álltak rendelkezésünkre). A mélyinterjús kutatás során a 
közbeszerzések szereplőinek tapasztalatait gyűjtöttük össze, s összegeztük. A 
feldolgozás feladata annak bemutatása volt, hogy Magyarországon a 
közbeszerzések szereplői milyen problémákat és feladatokat látnak a közbeszerzési 
eljárások kereteiben.  
 

A kutatási összefoglalóban megjelenített idézetek esetében igyekeztünk csak konkrét 
állításokat, megfogalmazásokat tartalmazó részeket kiemelni, ugyanakkor előfordul 
olyan idézet is, melynél nem minden részlet került teljes mértékben tisztázásra. A 
téma érzékenysége nem mindig tette lehetővé, hogy a válaszadók teljes mértékben 
együttműködjenek a kérdezőbiztossal, hiszen amennyiben egy válaszadó 
határozottan jelezte volna, hogy adott esetben tudott a korrupciós cselekményről 
(vagy részt vett ilyenben), de ezt nem jelentette hivatalos fórumon, azzal azt közölte 
volna: törvényt sértett. Ennek tükrében a kérdezőbiztosok sok esetben „kénytelenek” 
voltak beérni a kevésbé konkrét válaszokkal is, mivel a kutatás megvalósításához, 
annak eredményességéhez, illetve a vonatkozó vállalkozói szerződésnek való 
megfeleléshez válaszadóink teljes anonimitását és jogi felelőségre vonásuk teljes 
kizárását garantálnunk kellett. 
 
 

3. A korrupció mértéke a magyar közbeszerzésekben 
 
Alábbi elemzéseinknek fontos kiindulópontjai azok az – elterjedt – nézetek, amelyek 
szerint a hazai közbeszerzések a korrupció fontos melegágyai. Reflektorfénybe 
állítjuk ugyanakkor, hogy a mélyinterjúk részlet-információi számos ponton tették 
lehetővé e sommás állítás pontosabb megfogalmazását.  
 
 

3.1. A vizsgálat terepe: a magyar közbeszerzés 
 
2005-ben Magyarországon 3782, 2006-ban 4957, 2007-ben 3446 közbeszerzési 
eljárásra került sor, rendre 1291, 1686, illetve 1521 milliárd forint összértékben (azaz 
egy eljárás átlagos értéke 341, 340, illetve 441 millió forint volt). Nagyobb – de 
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csökkenő – hányaduk nyílt, negyedük-harmaduk tárgyalásos, de néhány százalékuk 
egyszerűsített, illetve meghívásos eljárás (ÁSZ, 2008, 3. melléklet). 
 
Kutatásunk az eljárások számos sajátosságát tárta fel. Így megállapítottuk, hogy az 
elmúlt öt évben (2003-2008) a vizsgált ajánlatkérő intézmények által kiírt 
közbeszerzési pályázatok száma erősen szór, 1 és 620 közt mozgott (az átlag igen 
magas, 94), s az ajánlattevők teljesítménye is hasonló, a megtett ajánlatok száma 4 
és mintegy 3000 között mozog (az átlag pedig itt 238). A válaszadók közt 
nemzetgazdasági súlyukhoz képest erősen túlreprezentáltak az építőipari 
tevékenységet végzők, illetve (az előbbihez mérten kisebb számosságban) az 
informatikával foglalkozó cégek.  
 
Itt jegyezzük meg, hogy a vizsgálatunk során megkérdezett egyes válaszadók az 
ÁSZ által jelzett fenti átlagos méreteknél lényegesen nagyobb átlagos összegekre 
kértek, illetve kaptak ajánlatokat. A megkérdezettek által 2006-ban kiírt 
közbeszerzések értéke ugyanis 14 millió és 70 milliárd között ingadozik, s az átlag 
3,55 milliárd forintot. A megtett ajánlatok értéke viszont 300 millió és százmilliárd 
közötti, ahol az átlag közel 13 milliárd. Az átlagosnál nagyobb méreteknek számos 
oka lehet. Eltérhet például az alapsokaság és a minta ágazati megoszlása (ez azért 
téríti el az átlagot, mert például egy útépítéssel foglalkozó vállalat esetében jóval 
magasabb a közbeszerzések átlagértéke, mint pl. egy közétkeztetéssel foglalkozó 
cégnél). A becsült értékeket az is befolyásolhatta (a valóságosnál nagyobbá tehette), 
hogy a válaszok érzetekre támaszkodtak, a legtöbb esetben nem volt mögöttük 
egyértelmű számítás – egy termék vagy szolgáltatás ára pedig igen szubjektív, csak 
nagy hibákkal becsülhető nagyságú tényező. 
 
Az interjú alanyok – bár sok esetben jól ismerik a Kbt-t – jellemzően nem tudtak a 
közbeszerzési korrupció kapcsán úgy felidézni eseteket, hogy az beazonosítható 
legyen akár csak a közösségi, nemzeti vagy egyszerű eljárásrenddel. Az eljárások 
Kbt szerinti típusainak sajátosságairól így csak ritkán tudunk hasznos tájékoztatást 
adni. 
 
A közbeszerzések tárgyát a válaszadó ajánlatkérők a vizsgált négyféle lehetőségből 
(építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatásvásárlás, eszközbeszerzés) választva 
jelölhették meg. Tájékoztatásuk szerint az elmúlt években árubeszerzésre 65%-uk, 
eszközbeszerzésre 16%-uk, építési beruházásra 26%-uk, szolgáltatásvásárlásra 
68%-uk írt ki közbeszerzési pályázatot. 
 
Interjúadóink szerint jelentős különbségek alakultak ki a különböző közbeszerzési 
profilokban tapasztalható verseny erőssége terén. A nincs verseny – kifejezetten 
éles versenyskálán a válaszadók 1/8-a a kifejezetten élesnek, fele viszonylag 
erősnek, ismét 1/8-a gyengének ítélte a profiljában tapasztalható konkurenciaharcot 
(egynegyedük viszont e kérdésre nem tudott érdemi válasszal szolgálni). A 
konkurenciaharc élességének megítélésében számításaink szerint nincs különbség 
az ágazatok közt. 
 
Igen tanulságos, hogy – a Kendall Tau-b mutató szerint – a nyerési arány és a 
közbeszerzési eljárásokban tapasztalt verseny erősségének érzete mutatók között 
nincs korrelációs kapcsolat (amit a khí-négyzet asszociációs mérőszám is 
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megerősít).82 A megállapítás azt jelenti ugyanis, hogy a válaszadóknak a verseny 
erősségével kapcsolatos érzete nem attól függ, hogy a pályázatok terén mennyire 
sikeresek.  
 

Az asszociációs vizsgálat szerint a lefolytatott eljárások típusa ugyancsak viszonylag 
ritkán korlátozza a verseny kialakulását. A nagy értékű közbeszerzési eljárásokban 
részvevő építőipari és informatikai intézmények ugyan a leggyakrabban tárgyalásos 
eljárásokon vesznek részt (ahol az eredmény befolyásolására számos mód nyílik), 
de ez nem rontja túlzottan a verseny-érzet átlagait. Az egyéb eljárások alkalmazása 
pedig nem gyakori: 
 

− Az érintettek közel háromnegyede (73%-a) ritkán alkalmaz hirdetmény nélkül 
induló eljárásokat, 18%-ánál soha nem fordul elő ez a kiírási megoldás, s csak 
5%-uk él gyakran ezzel a lehetőséggel (5% pedig nem tudott értékelhető 
válasszal szolgálni).  

 

− A megkérdezettek 10%-nál egyáltalán nincsen egyszerű eljárás, s az alkalmazók 
döntő többsége (88%-a) is törekszik ezen eljárásokban a verseny fenntartására 
(e kérdésre 2% nem adott érdemi választ). 

 

Említésre méltóak a sikeres közbeszerzési ajánlattétel ismérveinek 
(kritériumainak) mibenlétére vonatkozó vélemények is. Az ábra adatai élesen 
világítják meg a magyar társadalom érték-válságát. Csaknem egységes (a 
válaszadók közel 90%-a által elfogadott) álláspont, hogy a közbeszerzési 
eljárásoknál az ajánlott ár a nyertesek sikerének kulcs-fontosságú magyarázata. Ez 
persze természetes is. Néhány további aránynak (s ezek szóródásainak) értékelése 
azonban nehezebb. 
 

A pályázati siker adott kritériumát fontosnak tartó cégek részaránya* 
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            *Több válasz volt lehetséges 

                                      
82 E számításhoz az elmúlt 5 évben tett közbeszerzési ajánlatok nyerési arányát – ami egy arány-
skálás metrika – ordinális mérési szintre transzformáltuk, s nem-paraméteres korreláció-számítást 
végeztünk (a nem-paraméteres tesztek esetében a változók statisztikai eloszlásával kapcsolatban 
nincsenek előfeltételek). A Kendall Tau-b mutató számítása is egy ún. nem-paraméteres eljárás, 
amivel az asszociáció (azaz a statisztikai kapcsolat) ordinális mérési szintű változók között számítható 
ki. Egyebekben a megszokott (Pearson-féle) lineáris korrelációhoz hasonlít, értéke -1 és +1 között 
változik: az előjelek a kapcsolat irányát, a szám abszolút értékének nagysága pedig a kapcsolat 
erősségét jelzi. 
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A táblázat adatai több ponton is nyugtalanítóak: 
 
− Az ajánlattevők felkészültségét, referenciáit csak az interjúadóknak mintegy fele 

mondta a versenyképesség fontos tényezőinek, s különösen sajnálatos, hogy e 
tényezőnek az ajánlatkérők az átlagosnál is kisebb arányban (40%-ban) 
tulajdonítottak komoly jelentőséget. Megalapozottabbnak tűnik ugyanis a 
közbeszerzési tanácsadók 60%-ának azon véleménye, hogy e tényező 
szélesebb körben lehetne a színvonalas teljesítés kiemelkedően fontos záloga.  

 
− Igen jelentős különbségek vannak a közbeszerzési pályázat keretében 

beszerezni kívánt termék, szolgáltatás minőségével kapcsolatos 
véleményekben. Meglepő, hogy e tényezőt az ajánlatkérőknek is csupán 40%-a 
jelölte meg fontos siker-tényezőként, hiszen a rossz minőségű teljesítéssel 
kapcsolatos gondok legtöbbször ezen intézményeket (is) terhelik. A nyertes és 
nem nyertes ajánlatevők kissé mesterséges elhatárolása83 miatt némileg 
meglepő, okvetlen a válaszok jelentős szubjektivitására utal, hogy a nyertes 
ajánlattevők ennél kissé nagyobb, a nem nyertesek viszont jóval kisebb 
arányban (47, illetve 20%) gondolkodnak hasonlóan annak ellenére, hogy a két 
csoport nyertes, illetve nem nyertes pályázatainak a száma hasonló. S még 
kedvezőtlenebb, hogy a közbeszerzési tanácsadóknak csak 10%-a ítéli úgy, 
hogy a hazai közbeszerzéseknél fontos szempont a teljesítés minősége is. 
A minőség megítélése a gyakorlatban nem mindig egyszerű, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló ún. értékelési (evaluation84) technikákkal sikeresen 
elvégezhető és fontos eredményekre vezet. 

 
− Nagy különbségek vannak az ajánlatok komplexitásának a megítélése terén is. 

Legnagyobb arányban (40%) ismét a nem nyertes ajánlattevők vélik úgy, hogy 
az ajánlatkérőknek fontos volt a felajánlott termékek, szolgáltatások teljes körű 
mivolta, az e tényezőt kifejezetten fontosnak minősítők aránya azonban az 
ajánlatkérők körében csak 20%, s a közbeszerzési tanácsadóknál még ennél is 
kisebb. 

 
− Igen jelentősek a személyes kapcsolatok jelentőségével kapcsolatos 

nézeteltérések is. Az ajánlatkérők csak kivételesen (8%) ismerték el, hogy 
döntésüket e tényező is befolyásolta. Ugyanakkor a nyertes ajánlattevőknek 40, 
s a nem nyerteseknek, illetve a tanácsadóknak mintegy 30-30%-a tekintette ezt 
sikere fontos magyarázatának. S nem tudhatjuk, hogy az álláspont képviselői e 
kapcsolatokról milyen hányadban a jó minőség szinonimájaként, s milyen 
arányban az urambátyám viszony, vagy a politikai összefonódások jelzéseként 
informáltak. 

                                      
83 Amint már említettük, a mélyinterjúk a közbeszerzésen „nyertes”, illetve „vesztes” ajánlattevők 
listáiról kerültek kiválasztásra. Ez azonban csupán az interjúadók kiválasztásának a technikája 
szempontjából volt fontos, hiszen az elmúlt években mindkét csoportnak voltak (mégpedig hasonló 
arányokban) nyertes és vesztes ajánlatai, és a mélyinterjú-kérdések nem a kiválasztásnál szerepet 
kapott konkrét eljárásokra, hanem általában a közbeszerzéseknél tapasztalható visszásságokra 
kérdeztek rá. 
84 A viszonylag friss elnevezés olyan módszer-csoportot takar, melynek tagjai például a következők: 
költség-haszon elemzés, esettanulmányok, benchmarking, Lásd: EPUB (Socio-economic Evaluation 
of Public RTD Policies): RTD Evaluation Toolbox. EC-Joanneum Research. 2002. 
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− Végül valamennyi válaszadói csoport képviselői csak kivételesen sorolták a 
közbeszerzési pályázatok sikerét magyarázó legfontosabb tényezők közé a 
korrupciót. A terminus technikus barátságtalan csengése, az interjú elején való 
elhelyezkedés és a fogalomhoz kapcsolódó ismeretek hiánya – hogy ti. a 
korszerű felfogás szerint igen széles értelmezés ajánlatos – valószínűleg 
egyaránt magyarázzák a visszafogottságot. Mindenesetre a korrupcióval a 
következő pontokban részletesebben foglalkozunk. 

 
Figyelemre méltónak ítéljük továbbá, hogy vizsgálatunk esetében a sikeres 
pályázatok számának az összes leadott pályázat számához viszonyított aránya nem 
befolyásolja a közbeszerzéseknek az ajánlattevők bevételében kialakult arányait. Az 
interjút adó, közbeszerzési pályázatokon induló szervezetek közül 55 esetében állt 
rendelkezésre a közbeszerzési pályázatokon a nyerési arány, illetve az árbevételből 
a közbeszerzések súlya. Amint azt az ábrából is láthatjuk, a két mutató között nincs 
korrelációs kapcsolat (a Pearson-féle lineáris korreláció értéke 0,005). A nyerési 
arány tehát nem magasabb azoknál, akiknél a közbeszerzés jelentős súlyt képvisel 
az árbevételben, más szavakkal: a válaszok szerint interjúadóink körére nem 
jellemző az ajánlatérők által preferált, elsősorban pályázati pénzekből 
finanszírozni kívánt intézményi szektor kialakulása. 
 

A közbeszerzési ajánlatok nyerési aránya az elmúlt 5 évben és a 
közbeszerzések súlya az árbevételben* 

 
* Néhány pont két, sőt egy három ajánlat jellemzőit rögzíti. 
 
Mivel a nyertes és nem nyertes ajánlattevők csoportjai véletlenszerűen lettek 
kiválasztva, független mintáknak tekinthetők, és a válaszok legalább intervallum-
skálás mérési szintű változók, az átlagokra elvégezhető az ún. független mintás t-
próba. A számításokat elvégezve megállapíthattuk tehát, hogy sem a 
közbeszerzésekből származó árbevétel aránya, sem a nyerési arány nincs 
kapcsolatban azzal, hogy valaki „nyertesként” vagy „vesztesként” válaszolt a 
kérdéseinkre. Ugyanakkor a verseny erősségének megítélésénél – de több más 
válasznál is – statisztikailag mérhető a különbség.85 A független mintás t-próba 

                                      
85 Ezekben az esetben olykor módszertani okok miatt az állítások óvatos értelmezésére van szükség. 
Esetenként (például a verseny-erősség minősítésénél) szöveges válaszok alapján képeztünk ugyanis 
csoportokat, s ekkor az osztályközök azonos nagyságával sem számolhattunk. 
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szerint a versenyt valamivel erősebbnek mondták a „nyertesként” nyilatkozók. Bár ez 
lehet csak a „felcímkézés” következménye, mégis érzékeltet valamit abból, hogy a 
korrupcióra vonatkozó nézetek értékelése a véleményeket megfogalmazók gyakran 
áttekinthetetlen érdekei miatt nem könnyű. 
 
Az ugyanezen módszerű vizsgálatok nem mutatnak különbséget a budapesti és a 
vidéki ajánlattevők között sem. 
 
A t-próba szerint a közbeszerzési ajánlatok nyerési esélye szignifikánsan eltér 
azonban ágazatok szerint: magasabb arányok jellemzőek az iparban és a 
kereskedelmi stb. szolgáltatásokban (36-43%), mint az építőiparban (21%). 
 
Mélyinterjúink során igen sok információt gyűjtöttünk arról is, hogy az ajánlatkérők és 
-tevők mennyiben követik, vagy nem követik az előírásokat. Az alábbi táblázatban 
néhány példával világítjuk meg a zárt kérdéseinkre86 kapott válaszok jellemzőit (majd 
a következő fejezetekben részletesen elemezzük a tárgyat). 
 
Az előírásokat sértő magatartásokkal tapasztalatokkal rendelkező interjúadók 

aránya, % 
 

A szabálysértés típusa hányada 
Egyetlen ajánlattevőre szabott ajánlatkérés 70 
Az ajánlatkérésben túlzottan szigorú feltételek megkövetelése 84 
Indokolatlan kizárás 60 
Ajánlattétel csak a verseny látszatának megteremtése céljából 30 
A feladatoknak a versenytársak közti megosztása 39 
Eredményhirdetés utáni tárgyalás a feltételekről 35 
Alvállalkozó bevonása a teljesítménytől eltérő indokkal 15 
Szerződéstől eltérő teljesítés 10 

 Forrás: A zárt kérdésekre kapott válaszok 
 
Végül sok információt kértünk és kaptunk a közbeszerzési eljárások ellenőrzési 
gyakorlatáról is. Megállapíthattuk például, hogy csak a válaszolók egyharmadának az 
intézménye rendelkezik határozott korrupció ellenes politikával. Az ajánlat-kérőknél 
távolról sem általános az ajánlatok bíráló bizottsági elbírálása, egyaránt ritka az 
eljárások belső ellenőrzése és utólagos auditja (s kifejezetten kivételes az a törekvés, 
hogy az ajánlatkérések kimunkálói, a bírálatokban résztvevők és az ellenőrzéseket 
végzők különböző személyek legyenek, illetve hogy e személyek rendszeres 
rotációja is megszervezésre kerüljön). De azt is rögzíthettük, hogy valamely ellenőrző 
szerv a válaszadó intézmények 44%-ánál indított már vizsgálatot / jogorvoslati 
eljárást egyik közbeszerzési eljárásukkal kapcsolatban, s további 15%-ánál annak 
ellenére nem, hogy lett volna ok rá (a megkérdezetteknek 34% azonban nem szolgált 
értékelhető válasszal). 
 
 
 
                                      
86 Azonnal jelezzük, hogy a nyílt kérdésekre adott válaszok más – és többnyire kisebb – 
gyakoriságokat jeleznek. Úgy látjuk, ennek az az oka, hogy a zárt kérdés esetén az interjúadó még 
csak általában beszélt a korrupcióról, a nyílt kérdéseknél viszont már konkrét közbeszerzésekről 
nyilatkozott, ahol a korrupció gyanújának a hangoztatása konkrét személyek megvádolását jelentette 
volna.   
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3.2. Az interjúadók véleménye a korrupció hazai mértékéről 
 
Összességében a válaszadók meglehetősen ellentmondásos értékelést adtak a 
korrupció hazai gyakoriságáról. Természetesen nem volt ritka az sem, hogy az 
interjú-adó (a korábbi tanulmányunkban ismertetett sajtó-közleményekkel 
összhangban) közismertnek nevezte e gond elterjedt jelentkezését. További 
válaszolók azonban széles körben korrupció-mentesnek ítélték a hazai 
közbeszerzési folyamatokat. Ismét más interjúalanyoknál az első percekben jelzett 
rózsaszínű képet követően, a sokadik kérdésnél kiderült: mégis csak gyakorinak 
tapasztalták ezt a norma-sértést.  
 
Szeretnénk azonnal kiemelni: úgy véljük, a válaszoknak ez a sokszínűsége érthető. 
Hiszen a megkérdezettek maguk is a közbeszerzési folyamat résztvevői (azaz: 
állásfoglalásuk saját tevékenységükkel is kapcsolatba hozható). Persze nem állítjuk, 
hogy körükben is sok a korrupt, illetve a korrupció lehetőségének megteremtéséért, a 
bajok elhallgatásáért stb. felelős személy, hiszen se ezen állítás alátámasztásához, 
se elvetéséhez nincsenek információink. Mivel az interjú-felkérés visszautasítása 
igen széleskörű volt, feltételezhető lenne az is, hogy a legtöbb norma-sértő (annak az 
elvnek alapján, amely szerint: „akinek vaj van a fején, ne menjen a napra”) ez 
utóbbiak közt kereshető, de e feltételezés se alátámasztható. Azt azonban a 
kérdezőbiztosok információi nyomán az adott feltételezés elutasítása esetén is 
megállapíthattuk, hogy egyes válaszadók is tartottak a felszínes (a cselekmények 
körülményeinek, motivációinak, következményeinek nem ismeretében 
megfogalmazott), s ezért esetleg nekik is kellemetlen megállapításoktól, s 
tartózkodtak számos információjuk közreadásától. 
 
Végül is az interjúk kezdetén válaszadóinknak alig több, mint 40%-a az adott 
tájékoztatást arról, hogy korrupciós gyanúról (vagy cselekményről) értesült az 
általa ismert egyes közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a többség igen sok eljárást ismer, ez a korrupció igen alacsony gyakoriságának 
jelzése is lehetne. A fertőzöttség adott arányát azonban több okból is kisebbnek kell 
ítélnünk a valóságosnál. A táblázat adatai is magasabb arányokat valószínűsítenek. 
Feltűnő – bár a következő alpontban elmondottak nélkül nem perdöntő – továbbá az 
interjú-eredmény jelentős szórása is: az ajánlattevők és a közbeszerzési tanácsadók 
köréből megkérdezett interjú alanyok közül jóval többen (50, illetve 60%) állították 
ugyanis, hogy az általuk kiírt (egyes) közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerült a 
korrupció gyanúja, mint a közbeszerzési ajánlatkérő intézmények képviselői.  
 
A korrupciós gyanú jelentkezésének gyakorisága nem tér el jelentősen se a 
nagyobb, illetve kisebb közbeszerzésekben résztvevő intézmények körében, se a 
közbeszerzési eljárások különböző típusaiban. A korrupciós érzet Budapesten és 
vidéken is egyformán magas. Asszociációs kapcsolat-elemzéssel87 (khí-négyzet 
statisztikával) megvizsgáltuk ugyanis, hogy vannak-e összefüggések a között, hogy a 
korrupció gyanúja felmerült-e, illetve, hogy a kiválasztott közbeszerzési eljárás milyen 
típusú, az ajánlat értéke nagy vagy kicsi, az ajánlattevő budapesti vagy vidéki, s 
megállapítottuk, hogy nincs. Nem állítható tehát sem az, hogy a korrupciós érzet 
csak a nagy értékű eljárásoknál magas, sem az, hogy a korrupciós gyanút észlelő 
cégek jobban kerülnék például a hirdetmény nélküli eljárást, mint azok, amelyeknél a 

                                      
87 A számítás tulajdonképpen a korreláció-számítás nominális változókra alkalmazható technikája. 
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közbeszerzési eljárások a vezetők szerint tiszták, sem azt, hogy a korrupció a 
fővárosiak gyakorlata. 
 

A közbeszerzési korrupció gyanúját érzékelő interjúadóink aránya 
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Igen jelentős különbségeket találtunk viszont a korrupciós gyanúról tudósítók ágazati 
arányaiban. Az ipari válaszadóknak 56%-a, de mind az öt számítástechnikával 
foglalkozó cég képviselője jelezte a korrupciós gyanút. Az építőipari válaszadók 
66%-a, a kereskedelmi stb. szolgáltatások képviselőinek viszont csak 23%-a, az 
oktatási intézmények interjúadóinak 31%-a, s a közigazgatás nyilatkozóinak 14%-a 
adott tájékoztatást ilyen információiról. 
 
Emlékeztetnünk kell továbbá arra, hogy (az ábra tanúsága szerint) a közbeszerzési 
korrupció gazdasági hatásait az interjúk elején szinte valamennyi válaszadó 
csekélynek vélte. A közbeszerzési ajánlatok sikerére vezető tényezőkkel 
kapcsolatos, fent idézett állásfoglalások áttekintésével e nézet kialakulására is 
találhatunk ugyanis némi magyarázatot. Hiszen a válaszolók többsége az utóbbi 
kérdés kapcsán a siker legfontosabb kritériumaiként elsősorban a kedvező árat, 
illetve a cég kellő felkészültségét (referenciáit), a termékek és szolgáltatások jó 
minőségét, a kiépült személyes kapcsolatokat, azaz a pályázat (a piac) elnyerését 
elősegítő tényezőket sorolta fel. Egyáltalán nem vette tehát figyelembe azt, hogy a 
korrumpáló nem csak a közbeszerzési pályázat megnyerésére, hanem egyéb célra 
(például a vállalási ár emelésére, az így elérhető haszonból való részesedésre stb.) 
is törekedhet. Valószínű tehát, hogy arra gondolt: nagy esélye van annak, hogy 
korrupció nélkül is a nyertes kapta volna a megbízást, s nem számolt a magasabb ár, 
rosszabb minőség, elvesző garanciális lehetőség stb. káraival. 
 
 

3.3. A válaszok értékelése 
 
Napi- és heti sajtónk (előző tanulmányunkban már idézett) közlései szerint a 
korrupció gazdaságunk számos szférájában, s a közbeszerzések körében is 
általánosan elterjedt. Gyakoriságára számszerű becslés is ismert: egyes gyakran 
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hivatkozott források azt állítják, hogy a korrupció a hazai eljárások 90%ában 
megjelenik.88 S nyilvánvaló, hogy fent idézett interjú-információink éles ellentétben 
állnak ezen állásfoglalással. Ezért részleteiben vizsgáljuk meg az ellentmondás 
feloldásának a lehetőségeit. 
 
 

3.3.1. A 90%-nál alacsonyabb értéket alátámasztó érvek 
 
Interjúink során esetenként a korrupciós gyanú (vádak) túl gyakori voltával 
kapcsolatos jelzéseket is kaptunk. Egyes interjúalanyaink ugyanis olyan eseteket 
is említettek, melyeknél igencsak gondolatébresztő magyarázatok okán nem volt 
korrupció, mégis meggyanúsították őket ezzel. Az alábbi idézetek jól mutatják 
például, hogy a kiíróknak milyen élethelyzetekben kell korrupciós vádakkal 
szembenézniük: 
 

„Tavaly nyáron kánikula volt, hőségriadót rendeltek el. A politikusok valamelyike 
kitalálta – és mindjárt be is jelentette – hogy a személyszállításhoz használt 
vasúti kocsikon másnap(!) osztogassunk vizet, nehogy az utasok rosszul 
legyenek. A felvetés jogos, de hogy lehet megoldani több ezer liter ásványvíz 
beszerzését egy nap alatt kiszállítással együtt? A víz leszállítását másnapra 
megoldottuk, de mondanom sem kell, hogy az eljárás során nem volt idő 
ajánlatot kérnünk. A számlát a mai napig nem fizették ki, megy a vita rajta, hogy 
kinek mit kellett volna tennie.” 
 
„Előfordult, hogy valamely beszerzésünknél a törvény szerint ajánlatot kellett 
volna kérnünk, de mégsem tettük. És ez nem volt korrupció. … Előfordul például, 
hogy eltörik valahol az országban egy nagy nyomású vízvezetékünk az azt elzáró 
csapnál. Sokféle anyagot tartunk raktáron, de olyan csapokat, amelyek 40 cm 
átmérőjű vízcsövekre kellenek, és talán 70-100 évente egyszer van velük gond, 
nem érdemes készleten tartani az ország több pontján. A csap tehát eltört és 
ömlik ki a víz belőle. Ha néhány órán belül nem sikerül elzárnunk, a helyi 
vízellátást is veszélyeztetjük. Közbeszerzés kiírására értelemszerűen nincs idő, 
de arra sem, hogy nekiálljak lepapírozni az ilyen esetben használható rendkívüli 
sürgősségű közbeszerzést. Iszonyatos mennyiségű papír az is, miközben a víz 
folyik. Marad tehát az a megoldás, hogy ha arany áron is, de az első csapot 
megvesszük, ami csak elérhető a lehető legközelebbi szállítótól. Aztán majd 
valahogy lepapírozzuk.” 
 
„A Kbt. céltudatos megkerülése nem fordul elő. Az ingatlanokkal kapcsolatos 
eseteket viszont ki kell emelni. Itt ugyanis sok esetben nagyon nehéz az 
önkormányzatnak megtalálnia a megfelelő beszerzési módot. – Vegyünk például 
egy 5 lakás együttes beszerzésére vonatkozó eljárást, ami meghaladja a 
közbeszerzési értékhatárt (8 millió forintot). Ez esetben az a gond, hogy egy 
lakás, attól, hogy a pályázati leírásnak megfelel, még nem biztos, hogy 
„megfelelő” állapotú. Ez csak akkor derül ki, ha a helyszínen meggyőződnek az 
állapotról, amit sok, a kiírásban nem felsorolható szempont befolyásol. Olykor 
tehát el kell térnünk a kiírástól. Ha viszont hirdetmény nélkül szerezzük be az 
ingatlant, akkor megkerüljük a Kbt-t.” 
 

                                      
88 Lásd: Freedom House (2006), többek között hivatkozik rá: Transparency International 
Magyarország (2008), 1. oldal. 
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A vázoltak arra is felhívják a figyelmet, hogy a korrupció vádjának a 
megfogalmazásakor az értékelések (evaluation) családjába tartozó valamely 
módszer(ek) alkalmazása szükséges, de arra is, hogy a Kbt. élethelyzetekhez való 
igazítása is elkerülhetetlen. Ha egyes értékelések a témakörben szokásos ajánlások 
szerint (azaz szigorú követelményeket támasztó módon) készülnének, senkinek nem 
jutna eszébe még a Kbt. részletes formai szabályozásának egyszerűsítése után sem 
korrupciót kiáltani ott, ahol az nincs. Ha viszont nincsen értékelés, akkor óriási „zaj” 
kerül a közbeszerzésekkel kapcsolatos információk és érzetek közé, ami önmagában 
káros. Különösen akkor, ha a törvény a kényszer-helyzeteket nem ismeri (el). 
 
A most idézetteken túlmenő egyes interjú-jelzések szerint a világos feladatkijelölést 
tartalmazó, s kis értékű közbeszerzéseknél az is visszafoghatja a korrupciós 
törekvéseket, hogy az ügyletből nehéz kitermelni a korrupció összegét. A témát 
érintő interjú-részletek példája a következő:89 
 

„A korrupcióra leginkább a központosított, illetve nagyobb (1 milliárd forintnál 
nagyobb értékű) beruházásoknál adódik lehetőség … ahol a személyes 
kapcsolatok jelentősen befolyásolják a nyertes ajánlattevő kiválasztását.” 

 
Az elmondottak nyomán úgy véljük, hogy a korrupció valós hazai gyakoriságát a fenti 
90%-os becslésnél mindenképp kisebbre kell tennünk.  
 
 

3.3.2. Az interjúk szerintinél szélesebb körű korrupcióra vonatkozó 
érvek 

 
Ugyanakkor interjú-információink erőteljesen alábecsülteknek mutatják a 
közbeszerzési korrupció elterjedtségére vonatkozó fent idézett állásfoglalásokat. 
Eleve ezt sugallja a problémára vonatkozó – kiemelten a norma-sértések során 
alkalmazott technikák részleteit illető, a táblázatba foglalt – információk gazdagsága. 
De a további elemzés is ugyanerre a következtetésre vezet. 
 
Amint már említettük, feltételezhetnénk persze, hogy a korrupció tárgykörét kerülő 
interjú-válaszok magyarázatát elsősorban az interjú-adás magas visszautasítási 
arányában, azaz abban kell keresni, hogy válaszadóink a korrekt eljárásokban részt 
vevők, míg a tájékoztatástól elzárkózók a korrupt ügyletekben érintettek. Ez azonban, 
miként erre szintén utaltunk, a minta jelentős nagysága ellenére önmagában 
igencsak erőltetett magyarázat lenne.  
 
Segíti viszont a korrupció gyakoriságának helyes megítélését, ha számításba 
vesszük, hogy az interjúk készítői számos esetben számoltak be a válaszadók 
sajátos attitűdjeiről. Az interjúalanyok három magatartás-mintája volt különösen 
gyakori. 90 

                                      
89 Amint ezt szakirodalom-feldolgozásunk is rögzíti, a nagy összegű (például beruházásokkal 
kapcsolatos) közbeszerzési eljárások átlagosnál nagyobb korrupciós kísértésére a szakirodalom is 
felhívta a figyelmet. 
90 Az interjút készítők „érzetei” kiegészítő információk. A mintában az ezen interjúk során adott 
válaszok is ugyanúgy szerepelnek, mint a nyíltan, őszintén válaszolók körében kapottak. A 
„testbeszéd” stb. azonban sokat elárul egy interjú reálértékéről – ezért (a szokásos eljárásnak 
megfelelően) a kérdezőbiztosoktól tájékoztatást kértünk és kaptunk e háttér-információikról is.  
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− Amint ezt már jeleztük is, sokan óvatosan fogalmaztak. Az ajánlatkérőknél 
interjút készítő kérdezőbiztosok közül például minden második, de a nyertes 
ajánlattevőknél jártak közül is minden ötödik jelezte az interjúkésztés után ezt az 
érzetet. Egy tipikus megjegyzés: 

 
„… a közbeszerzési eljárás lebonyolítóit korrupciós szándékkal nem keresték 
meg egyetlen esetben sem. A közbeszerzési döntéshozók nevében viszont nem 
nyilatkozhatok, ugyanakkor nincs tudomásom korrupcióról, vagy annak 
gyanújáról.” 

 
− Mások inkább védekező vagy elutasító magatartást tanúsítottak. Az interjú után 

nem kevés, az ajánlatkérőknél, illetve a nyertes ajánlattevőknél járt 
kérdezőbiztos jelezte, hogy a válaszadó ideges, feszült volt a kényes kérdések 
esetében.  

 
− Többen (valamennyien ajánlattevők) az interjú elindulásakor még nemleges 

válaszokat adtak arra a kérdésre, hogy találkoztak-e már közbeszerzési 
korrupcióval, majd az interjú kifejtendő részénél „megnyíltak” és elmondták, hogy 
például a személyre szabott kiírások, az ajánlattevők kartellje stb. 
rendszereseknek tekinthetők. 

 
A két elsőként vázolt attitűdöt könnyű lenne azzal magyarázni, hogy az interjúadó 
nem kívánta önmagát (vagy más, könnyen azonosítható személyt, intézményt) 
vádolni a korrupcióval. Az indokok azonban – miként ezt például a hazai tudományos 
közleményeknek a korrupció témáját kerülő gyakorlata is jelezheti91 – többnyire 
bonyolultabbak. Ezért azt feltételezzük, hogy az interjúadók „óvatosságának”, a 
korrupció kényes kérdésére vonatkozó nyilatkozatok kerülésének (egyik) okát a 
magyar értelmiség egyes köreiben kialakult, a problémákat elhallgató 
gyakorlatban kell keresnünk.92 
 
S az utolsó állítással még el is utasítjuk azt (az interjúadóknak tett anonimitási ígéret 
megsértésének veszélye nélkül alá se támasztható) gyanúsítást, hogy egyes 
válaszadóink a baj tagadásával saját felelősségüket kívánják leplezni. Hiszen az 
adott vélemény-nyilvánítás értékelése – annak megítélése, hogy ki miért felelős, 
illetve miért beszél úgy, ahogy – nagyon bonyolult. A válaszok helyes értelmezését 
valószínűleg csak a Transparency International azon megállapítása segítheti, amely 
szerint a korrupció Magyarországon intézményesült, s a következményektől tartva 
sokan érinteni sem merik a témát. Ennek az állításnak az igazolását azonban ebben 
a tudományos célú tanulmányban a szükséges vizsgálati technika hiányában meg 
sem kísérelhetjük. 
 
Az elmondottak után is nehéz azonban számszerű választ adni arra a kérdésre, hogy 
az interjúk nyomán végül is mekkorának ítéljük a korrupció gyakoriságát a hazai 
közbeszerzési eljárásokban. Tudjuk ugyan, hogy munkája során e norma-sértéssel a 
közbeszerzési szereplők többsége (nem is egyszer) találkozott már. Feltételezhetjük 
tehát, hogy az ismeretek e mértékű elterjedése csak legalább az eljárások 

                                      
91 Emlékeztetünk rá, hogy szakirodalom-feldolgozásunk során a gazdasági kérdésekkel (is) foglalkozó 
tudományos folyóiratokban meglehetősen kevés, a korrupcióval foglalkozó cikket találtunk, s egyesek 
egyáltalán nem tekintették témájuknak a gazdasági gyakorlat e fontos jelenségét. 
92 Szakirodalom-feldolgozásunk szerint e magatartás-típusnak számos nemzetközi példája ismert. 



 227

harmadának-felének a fertőzöttsége esetén alakulhatott ki. Pontosabb becslésre 
azonban nem vállalkozhatunk. 
 
Összefoglalóan: vizsgálatunk során sikerült „villába” fognunk a korrupt 
közbeszerzések hazai gyakoriságát. Interjúadóinknak hozzávetőleg a fele az adott 
tájékoztatást ugyanis arról, hogy az általa ismert közbeszerzési eljárásokban értesült 
korrupciós gyanúról vagy cselekményről. Ez arra mutat, hogy a korrupció a 
közbeszerzések körében is igen gyakori. A közölt arányok nagy szórását, a 
megkérdezettek „óvatos” válaszait, s az igen magas nem-válaszolási arányt stb. 
figyelembe véve arra következtethetünk azonban, hogy a korrupció valós hazai 
gyakorisága a fenti arányoknál magasabbra becsülhető. Ugyanakkor igazoltnak 
láttuk azt is, hogy túlzó az az – elterjedt, s fent már idézett – állítás, amely szerint e 
norma-sértés gazdaságunkban az eljárások 90%-ánál, tehát például nem csak a 
nagyoknál, de a kis összegűek többségénél is általános. 
 
Az is mindenképpen fontos tanulság, hogy a jövőben is érdemes lenne a téma 
kutatása annak érdekében, hogy a hazai viszonyok pontosabb feltérképezését 
lehetővé tevő módszertan alakulhasson ki, s a jelenleg lehetségesnél pontosabb 
diagnózis készülhessen. Ez a Megbízónak is és a társadalomnak is érdeke. 
 
 
4. A közbeszerzési korrupció magyarországi okai  
 
Amint előző tanulmányainkban bemutattuk, a hagyományos felfogásmód a korrupció 
okait olykor etikai problémákban, leggyakrabban az átláthatóság, 
elszámoltathatóság, nyilvánosság hiányában, de sokszor a szabályozás technikai 
gyengeségében látja. Jelen fejezetben arra mutatunk rá, hogy interjúink során – 
legtöbbször egymással is összefüggésben, egymást átfedően – mindhárom 
felfogásmóddal találkoztunk. A közbeszerzési korrupció ún. elsődleges okai, miként 
minden más korrupció indokai, elsősorban az egyéni illetve a csoportos (cég vagy 
éppen politikai párt szintű) anyagi haszonérdekek érvényesítésében kereshetők, a 
megvalósulás cselekménye (esemény-sora) azonban általában igen bonyolult, 
számos összefüggés által vezérelt és befolyásolt társadalmi folyamat, amelynek a 
közvélemény általában csak ún. végső, vagy közvetlen okait ismerheti meg. Gyakran 
okoz gondot az okok és a hatások megkülönböztetése is. Az „okok” e hálójával pedig 
interjú-adóink nem (de általában a sajtóközlemények se) sokat foglalkoznak, hiszen a 
tudományos rendszerezés nem feladatuk. 
 
 

4.1. A társadalmi okok  
 
Bár interjúadóink legtöbbször a korrupció közvetlen mozgatórugóiról szóltak, 
időnként utaltak e visszaélés elsődleges okaira is. Így olykor (a válaszadók minden 
csoportjában néhányszor, az összes válaszadó 15%-ánál) a társadalom általános 
morális – etikai – problémái is említésre kerültek. A válaszadók úgy vélik, hogy a 
mai magyar „mentalitásban” a kiskapuk folyamatos keresése, a szabályok trükkös 
kikerülése és az alternatív lehetőségek felkutatása mélyen beidegződött szokások a 
mindennapokban, így a közbeszerzések során is. Interjú-adóink tipikus 
állásfoglalásai a következők: 
 



 228

„A korrupció mentalitás kérdése: ott bukkan fel, ahol egy ország gazdasága 
működik gyengén.” 
 
„A korrupció lehetőségét elsősorban nem a jogi szabályozás hiányosságaiban, 
hanem a hazai közállapot jellemzőiben kell keresni.” 
 
„Az építőiparban a korrupció a kialakult üzleti mentalitás, üzletvitel miatt hat. Volt 
olyan eset, hogy az X cég által rosszul felépített fal leomlása egy ember halálát 
okozta. A cég közbeszerzési eljárás során irreálisan alacsony áron – a piaci ár 
40%-áért – nyerte el a megbízást.” 
 
„A korrupció oka az ország kulturálatlansága, azaz a korrupció itt az élet 
természetes velejárója.” 

 
Az idézettek nyugtalanítóak: a közbeszerzési eljárásokban résztvevő gazdasági 
szereplők jelentős hányadának a korrupcióba való beletörődését tükrözik.  
 
A fentiek magyarázatául a válaszolók leggyakrabban (35%) egyes döntéshozók 
egyéni indokait – legtöbbször: pénzéhségét – jelölték meg a közbeszerzési korrupció 
okaként. Kifejezetten keserű állásfoglalás a következő: 
 

„Érdemes elgondolkodni rajta, hogy Magyarországon az infrastrukturális 
beruházásoknál, beszerzéseknél a költségvetés 50%-át így osztják. Az EU-ban 
ez az arány 40%.” Nyertes ajánlattevő véleménye, 

 
Egy-egy interjúadó arra is utalt azonban, hogy a közbeszerzési eljárásokban a 
korrupció nem csak az ajánlatkérők és -tevők körében jelentkezhet. A következőkben 
egy nyertes építőipari ajánlattevő olyan közlését idézünk, amely az ajánlat 
teljesítőinek egyéni anyagi érdekei miatt fellépő, s a költségeket növelő, illetve a 
minőséget rontó korrupcióra hívja fel a figyelmet. 
 

„Gyakran fordul elő, hogy a cégen belül a határozott tiltás ellenére korrumpálnak 
valakit. Tipikusan ilyen pozíció az építésvezető. A mi cégünknél ilyen esetet még 
nem sikerült felderíteni, de volt már, akinél sejthető volt, csak nem sikerült 
bizonyítani. Ezek a munkavállalók gyorsan el is mennek a cégtől, mielőtt baj 
lenne. Eddigi pályafutásom alatt egyetlen olyan esettel találkoztam, ahol 
konkrétan „lekapcsolták” az illetőt egy bőröndnyi pénzzel.” 

 
További néhány interjúadó (7%) – minden óvatosságuk mellett – arra is utalt, hogy a 
gondok gyökereit olykor a politikai céloknak a kiszolgálásában kell keresni. Három 
vélemény e tárgyról: 
 

„A korrupció kiindulópontja a politikai pártok finanszírozásának megoldatlansága. 
Ebből következik, hogy minden olyan tárgyú közbeszerzés, amely jelentős 
összegű megbízásokkal jár, a politika befolyása alá kerül”.  
 
„A legtöbb esetben nekünk azt mondják, hogy pártfinanszírozásról van szó. Ezt 
pedig készpénzzel lehet a legjobban végezni, szépen bőröndben viszik a pénzt, 
következmények nélkül. Azt persze nem lehet megmondani, hogy ténylegesen a 
pártkasszákba megy-e, vagy sem. De a cégünknek ki kellett fizetnie, az biztos.” 
 
„Az autópálya építésekre fordított összeg 5%-a automatikusan „táskában” a 
megfelelő párt(ok)hoz kerül, vagy legalábbis erre való hivatkozással tűnik el a 
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pénz. Az anyagi károknál sokkal nagyobb veszteség az erkölcsi kár: a 
társadalomban vezető szerepet betöltő réteg ilyen magatartása aláássa a 
társadalom normális értékrendjét.” 

 
Az elemzők összefoglalóan úgy vélik, a társadalmi összefüggések fenti említési 
arányai lényegesen alacsonyabbak valós hatásaiknál. 
 
 

4.2. Az átláthatóság, elszámoltathatóság, nyilvánosság hiánya 
 
A közbeszerzési korrupció okait leggyakrabban – a mélyinterjúk 89%-ánál – 
válaszadóink (is) a szokásos indokok körében, az átláthatóság, elszámoltathatóság, 
nyilvánosság hiányában keresték.93 Úgy véljük, a tárgykör gondjainak ismertsége 
miatt felesleges lenne e pont túlzott részletezése. Ezért az alábbiakban csak egy, 
távolról sem a szokásos sablonokat ismételgető (hanem a figyelmet az 
elszámoltathatóság törvényi akadályára felhívó) kiemelkedően éles nyilatkozatot 
emelünk ki:  
 

„Rendkívül problémás, hogy a saját tapasztalatainkat nem vehetjük figyelembe a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításakor. Egy építőipari cég például egy iskola 
tetőszerkezetét úgy készítette el, hogy az az átadást követő fél éven belül 
életveszélyessé vált. A pereskedés megkezdődött, de a cég továbbra is 
rendszeresen indul a közbeszerzési pályázatokon, és ha minden szempontból ő 
adja a legjobb ajánlatot, nyertesnek kell kihirdetnünk.” 

 
Természetesen idézetünk közlésével nem állítjuk, hogy a tárgykörben mindig a 
törvényi előírások az akadályok. 
 
 

4.3. A közbeszerzési eljárásban résztvevők sajátos meggondolásai 
 
Az interjúk nyílt kérdései során a megkérdezettektől részletes tájékoztatást kértünk 
és gyakran kaptunk – az általuk megismert korrupciós jelenségek ismertetése 
keretében – e visszaélés okairól is. E tájékoztatások (jelentős egyszerűsítésekkel) az 
alábbi ábra adatai szerint foglalhatók össze. S ismételten felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a megadott említési arányokból nem következik, hogy az adott kategóriát nem 
említők ennek az ellenkezőjét látnák: sokan (s az ajánlatkérők, illetve a nyertesek 
különösen gyakran) eleve nem voltak nyitottak a válaszadásra. 
 

                                      
93 Mivel ezt látták a visszaélések elleni küzdelem leghatékonyabb módszerének. 
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A közbeszerzési korrupció közvetlen okai 
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ajánlatkérő nyertes vesztes tanácsadó összesen

 
 
Az interjúadók véleménye szerint a közbeszerzési korrupció legfontosabb közvetlen 
oka az ajánlatkérő forráshiánya, többnyire a döntéshozó személyének alacsony 
jövedelme, de esetenként az intézménynél egyéb célokra rendelkezésre álló források 
szűkössége is. Figyelemre méltó a válaszok gyakoriságának szórása is. A szóban 
forgó okot ugyanis az ajánlatkérők egy része feltehetően óvatosságból, számos 
ajánlattevő viszont információhiány miatt nem említi, s így valószínű, hogy a 
tanácsadók említési gyakorisága jár a legközelebb a valós viszonyokhoz. (Az 
interjúknak a megvesztegetett személyére vonatkozó tájékoztatásait a következő 
fejezetben részletesebben fogjuk idézni.) 
 
Valamennyi válaszadói csoportban voltak, akik azt is jelezték, hogy találkoztak már 
olyan eljárással, ahol az ajánlatkérő egy általa ismert, megszokott vagy megkedvelt 
beszállítót előnyben részesített. Megjegyzéseikből világosan érzékelhető azonban, 
hogy e magatartást – ha nem durva korrupció magyarázta – sokan nem is ítélték el 
(ezért igencsak valószínű az is, hogy további interjúadók, bár ismerték e gyakorlatot, 
válaszukban nem is tettek említést róla). 
 

„Az elmúlt évtizedek alatt persze kialakult, hogy mely cégekkel érdemes 
dolgoztatni, akik a megfelelő minőséget tudják garantálni…” Ajánlatkérő 
állásfoglalása. 
 
„Találkoztunk olyan közbeszerzési kiírásokkal, ahol a kiírásból eleve látszik, kivel 
akarja a kiíró azt megnyeretni, de ez nem feltétlenül korrupció: sok esetben egy 
intézménynél kialakult kapcsolatok vannak.” Nyertes ajánlattevő véleménye. 
 
„Meg kell jegyezni, hogy a személyre szabottság gyakran gazdasági, szakmai 
érdek, és akkor alkalmazzák, ha van egy folyamatos beszállító, és a feltételek 
változása egyszer csak már közbeszerzési eljárás lefolytatását követeli meg, de 
a megrendelő szeretné, hogy a szállítója mégis ugyanaz maradjon.” Nem nyertes 
ajánlattevő. 
 
„… a közbeszerzési korrupciót a feltételek kiírása lehetővé teheti: a kiíró fél 
részéről sokszor találkozunk azzal, hogy a kiírásnak nem sok köze van a 
közbeszerzés tárgyához, vagyis egyértelmű, hogy van egy eleve preferált fél. A 
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kiírásban szereplő feltételek – amelyek egyértelművé teszik az egyik fél eleve 
előnyből indulását – a legváltozatosabbak lehetnek. Próbálkoznak például a 
bírálati szempontrendszernél a „mennyivel teljesíti előbb a feladatot, mint a kiírási 
határidő?” pontozásával is.” Tanácsadói közlés. 
 
„Az esetleges visszaéléseket maguk a kiírók teszik lehetővé. A törvény keretei 
között viszonylag nagy mozgástere van az ajánlatkérőknek … így könnyen 
„személyre” lehet szabni a kiírásokat.” Tanácsadói közlés 

 
Természetesen interjúadóink a közbeszerzési visszaélések résztvevői közt nem csak 
az ajánlatkérőkről, hanem az ajánlattevőkről is megemlékeztek. Leggyakrabban az 
utóbbiak három motivációját ítélték fontosnak. E motivációk egyike a piacinál 
magasabb ár elérése, melyről valamennyi válaszadói csoport egyes képviselői – de a 
tanácsadók ez esetben is az eljárások közvetlen résztvevőinél lényegesen nagyobb, 
feltehetően a valóságot leginkább közelítő arányban – említést tettek.94 
Mindazonáltal (egyrészt a minőségrontásra szintén kitérő tartalma, másrészt 
tömörsége miatt) az alábbiakban egy nem nyertes ajánlattevő véleményét idézzük: 
 

„A korrupció közvetlen rövid távú hatása a magasabb árban és az ár alapján 
elvárható szolgáltatás-tartalom csökkenésében egyaránt tetten érhető.” 

 
Az okok és a hatások pontos elhatárolására törekvés reménytelen vállalkozás. 
Olykor a kiírásnak nem megfelelő minőségű teljesítés elfogadtatása lehet korrupciós 
indíték, s nem mond ellent ennek, hogy máskor a minőségrontás lehet a korrupció 
következménye is. 
 
A korrupt – s gyakran az ajánlatkérőket saját céljaik érdekében nem megvesztegető, 
hanem „csak” rájuk nyomást gyakorló – közbeszerzési ajánlattevők másik igen fontos 
(s az előzőtől olykor nehezen elhatárolható) motivációja a piacszerzés. Egyes 
interjúadók úgy vélték, hogy a koncon való marakodás elsősorban a legnagyobb 
megbízások esetén jelentkező magatartás, s igencsak figyelemre méltó, hogy e 
gyakorlatról – az ajánlattevők hallgatásával párhuzamosan – nem csak a 
tanácsadóknak, hanem az ajánlatkérőknek jelentős hányada is megemlékezik. 
Néhány további válaszadó azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a nehéz 
helyzetbe került cégek a piacokért olykor azok méretétől függetlenül is mindent, 
köztük tisztességtelen eszközöket is bevetnek. A jelen világgazdasági válság idején 
elsősorban néhány, ez utóbbiak közé sorolható megjegyzés idézését véljük 
időszerűnek. 
 

„Több az eszkimó, mint a fóka, egyre kevesebb a megbízás, az ajánlattevők 
pedig megpróbálnak minden eszközzel talpon maradni. Előfordul, hogy a 
pályázók a későbbi megbízások reményében veszteségesen is bevállalnak 
munkákat.” Ajánlatkérő állásfoglalása. 
 
„…egyre több cégnél látható, hogy megpróbálnak előre menekülni a problémák 
elől. Vagyis a versenytárgyalásoknál lemennek árban a padlóra, ahol már előre 
lehet látni, hogy veszteség fog teremtődni. A túlélés reményében teszik ezt, 

                                      
94 Tévedések elkerülése érdekében jelezzük, hogy az áremelés nem okvetlen az ajánlattevő célja, 
lehet az ajánlatkérő, de a tanácsadó érdeke is (ha például a kiírás eleve ürügy, csak pénzmosást 
szolgál, ha az ajánlatadó és az ajánlattevő osztoznak a hozamon, ha a tanácsadó százalékos 
arányban kapja a díjat stb.). 
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azért, hogy időt nyerjenek. A finanszírozáshoz hiteleket vesznek fel a bankoktól, 
és bíznak abban, hogy ha túlélik a nehéz periódust, akkor jön majd néhány 
zsírosabb megrendelés. A pénzből a be nem fejezett munkákat finanszírozzák, 
miközben új, üzletileg jónak számító megrendelés nem jön. Ilyen módon 
maximum 4-5 évig lehet egy céget működtetni. Nem véletlen, hogy egymás után 
lehet olvasni a korábban ígéretesnek tűnő vállalatok csődbejelentéseiről.” 
Nyertes ajánlattevő közlése. 
 
„Az építőiparban jelen van a korrupció a kialakult üzleti mentalitás, üzletvitel 
miatt. Volt olyan eset, hogy az X cég által rosszul felépített fal leomlása egy 
ember halálát okozta. A cég közbeszerzési eljárás során irreálisan alacsony áron 
– a piaci ár 40%-áért – nyerte el a megbízást.” Nyertes ajánlattevő közlése. 
 
„Időnként teljesen irreális árverseny alakul ki, olyan áron hozzák ki egy ebéd árát, 
ami már nevetséges. Mindenki tudja, hogy annyiból nem lehet minőséget 
produkálni.” Nem nyertes ajánlattevő véleménye. 

 
Az idézettek tartalmának pontosítása céljából emlékeztetünk rá, hogy interjú-adóink 
nem mindig kívánták / tudták világosan elhatárolni a korrupció okait és hatásait. Ezért 
a témára a hatásokkal kapcsolatos fejezetben visszatérünk. 
 
 

4.4. A közbeszerzési eljárások hibáiban rejlő korrupciós lehetőségek 
 
Egyes interjúadóink szerint a korrupció a közbeszerzési eljárások elidegeníthetetlen 
jellemzője. Egy e nézetre jellemző állásfoglalás a következő: 
 

„A közbeszerzés jellegénél fogva teremti meg a korrupció lehetőségét. A döntés 
és valamely pénzösszeg feletti rendelkezés együttesen megteremti a visszaélés 
lehetőségét és a kísértést, hogy a haszonból a döntéshozó részesüljön.” 
Közbeszerzési tanácsadó véleménye. 

 
Ugyanakkor a mélyinterjúk során számos olyan vélemény fogalmazódott meg, amely 
a mai magyar közbeszerzési eljárások számos korrupciós jelenségét 
megelőzhetőnek ítélte, s a közbeszerzési törvénynek (kbt), illetve gyakorlatnak 
javítási lehetőségeire mutatott rá. Az eljárásokban részt vevő szereplők szerint 
általánosan igaz a jelenlegi törvényre, hogy – már a hosszúságából eredően is – 
bonyolult, és túlszabályozza a folyamatokat. A szabályozás javítási lehetőségeinek 
feltárása céljából a következőkben részletesen kifejtjük az említésre került 
problémákat. 
 
 
A közbeszerzési törvény bonyolultsága 
 
Ha a kbt. került szóba, a válaszadók – legyen szó akár ajánlatkérőkről, akár -tevőkről 
– elsősorban a törvény bonyolultságáról panaszkodtak. Megjegyzéseik szerint a 
törvény könnyű megértését az is nehezíti, hogy több olyan kifejezést tartalmaz, 
amelyet a köznyelv nem, vagy nem a törvény szerinti értelemben használ, nehezen, 
vagy többféleképp is értelmezhető. Kiváló példa erre az „árlejtés” szó is (amely az 
1982-es Magyar Értelmező Kéziszótár szerint egyrészt az árverés régies kifejezése, 
másrészt a kereskedelmi szaknyelvben versenytárgyalást jelent, s félő, hogy a mára 
kihalt szavakat, illetve a kereskedelmi szaknyelvet nem kellően ismerő fiatal törvény-
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alkalmazók jelentős hányadának semmit sem mond). De a törvény bonyolult 
szerkezete is számos gond forrása. A törvény jelenlegi szövege például – részben az 
elmúlt évek sok módosításának az eredményeként – rengeteg kereszthivatkozást 
tartalmaz, az oda-vissza hivatkozások megnehezítik az értelmezést, és 
nagymértékben bonyolítják az alkalmazók munkáját. Tipikus felvetés a következő: 
 

”Használhatóbb, átláthatóbb törvényre lenne szükség. Ezzel szemben manapság 
inkább a döntőbizottság alakítja a gyakorlatot, működésképtelenné téve ezzel a 
rendszert. Amennyiben a szabályozás átláthatóbb volna, valószínűleg kevésbé 
érvényesülnének az ismerősi kapcsolatok.” 

 
A jelenlegi szabályozás további, a fentieknél is súlyosabb gondja, hogy túlságosan 
igyekszik minden közbeszerzéssel kapcsolatos folyamatot szabályozni, nem 
életszerű, egyáltalán nem igazodik a piaci folyamatokhoz. Számos megkérdezett 
panaszkodott a törvény túlzott (120 oldalas) hosszúságára is, jelezve, hogy a 
jogszabályok tengerében még az azokban jártassággal rendelkezők sem tudnak 
egyszerűen kiigazodni. E mellett a bürokratikus előírások is lassítják a közbeszerzési 
ajánlatkérések és ajánlatok elkészítését, illetve a közbeszerzések megvalósítási 
folyamatait (pl. sokszor fordul elő kisebb ajánlatkéréseknél hiánypótlás azért, mert az 
ajánlattevőknek nincs elegendő kapacitásuk a pályázatbeadáshoz előírt nagyszámú, 
s az adott esetben céltalan tennivaló áttekintésére). 
 
A válaszadók szerint azonban a legalapvetőbb problémaforrás a Kbt. gyakori 
módosítása. A rengeteg változást sem az ajánlatkérők, sem az ajánlattevők nem 
tudják követni. Ezért sok a törvénynek nem megfelelően összeállított ajánlat, mely az 
említések alapján főként a kisebb cégekre (mint ajánlattevőkre) jellemző. Az egyik 
megkérdezett jelezte például, hogy 2001 óta nem lehetett ugyanarra a témára két 
ugyanolyan pályázatot kiírni, aminek okát egy másik válaszadó fogalmazta meg:  
 

„… az elmúlt 3 évben a törvény 18 változtatása mellett a végrehajtói rendeletek 
módosítgatásai is nehezítették, hogy az ajánlattevők valóban könnyen és 
egyszerűen készíthessenek a törvénynek megfelelő ajánlatokat.” 

 
A vázolt gondok felszámolása mindenképpen fontos lenne, hiszen ezek kiskapukat 
nyitnak azok számára, akik többféleképp igyekeznek értelmezni a szabályozást. A 
témára ezért a javaslatokat adó fejezetben visszatérünk. Itt is hangsúlyozzuk 
azonban, hogy csak a törvény gyökeres átdolgozása segíthet. A folyamatos 
„javítgatás” – a jogalkotók szándékával ellentétben – a verseny elősegítése és az 
átláthatóság fokozása helyett az ezekkel ellentétes hatást váltja ki.  
 
 
A külső erőforrás bevonása – az erőforrás szervezet szerepeltetése 
 
A törvény egyik legutóbbi változtatása során lehetővé vált, hogy az ajánlattevő külső 
erőforrás referenciáival igazolja az elvárt feltételeknek való megfelelését. A más 
erőforrására való támaszkodás azonban interjúadóink szerint sok esetben gondot 
jelent, hiszen lehetetlenné teszi az erőforrások tényleges meglétének az 
ellenőrzését. Az interjúalanyok – kiírók, közbeszerzési tanácsadók és ajánlattevők – 
különösen problémásnak látták az erőforrás szervezet szerepeltetését (említési 
arány: 25%). Ha a pályázó cégeknek nincs meg az ajánlat teljesítéséhez szükséges 
szakmai tudása, hozzáállása, nem áll rendelkezésére a kellő referencia, a Kbt. 
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módosításának köszönhetően mindezt most már egy igazolással helyettesíteni tudja. 
Az ajánlatkérő egyáltalán nem kap információkat az ajánlattevő által elvállalt munka 
elvégzésének várható minőségéről, az ár marad szinte az egyetlen valós döntési 
szempontja. 
 

”A más erőforrására való támaszkodás sok esetben jelent gondot. Amióta ez a 
lehetőség fennáll, lényegében értelmetlenné vált az adminisztratív 
kötelezettségek többsége. A törvény a második szintnél megáll: az alvállalkozó 
alvállalkozója már nincs benne a fókuszban.” 
 
”Az alvállalkozók bevonásával kapcsolatos jogszabály nem régen történt 
módosítása problémaforrás lehet: a más erőforrásaira való támaszkodás 
megnehezíti a döntéshozók helyzetét. Többször fordul például elő, hogy egy 
negatív mérleg miatti kizárás elkerülésére hoznak egy másik céget, akiknél a 
mérleg pozitív. Így mindenféle hátrányt el lehet tussolni más cégek bevonásával.” 

 
A megoldásnak a vázoltakon túlmenő hatása, hogy új korrupciós lehetőségeket 
teremtett, létrehozta az igazolások piacát. Az egyik ajánlattevő a téma kapcsán 
megjegyezte a következőket is: 
 

„A külső erőforrás igénybevételére vonatkozó szabályozás hatalmas butaság. 
Már az is szép volt, hogy nekünk, akik közbeszerzésekkel a kezdetektől fogva ott 
vagyunk, közbeszerzési szakértőt kellett hívnunk, hogy elmagyarázza a törvényi 
változtatást. Értem, hogy a verseny fokozása volt a cél, de ezzel az egésszel 
csak azt érték el, hogy piaci ára lett az igazolásoknak, a kiírók pedig még inkább 
körbehatárolják a kiírásokat. Ezen biztosan változtatni kellene, ráadásul egy 
halom fölösleges adminisztrációt el lehetne törölni, ha már ezt a lehetőséget meg 
akarják hagyni.” 

 
A közbeszerzések szabályozását ellátó törvény a jogalkotók szándéka szerint 
igyekszik mindent nagyon pontosan lehatárolni. A folyamatos változtatások és 
javítgatások ugyanakkor pont az eredeti célok ellenkezőjét érik el, vagyis csökkentik 
a versenyt és az átláthatóságot. A válaszokból kiderül, hogy a közbeszerzések 
szereplőinek nem a törvény céljaival van problémája, hanem a végeredménnyel és a 
filozófiával. Sokkal rövidebb, ugyanakkor érthetőbb és egyszerűbb törvény jobban el 
tudná látni a jogalkotók által kitűzött célokat. A túlszabályozás, a felesleges 
adminisztrációs terhek felállítása, a közismert kiskapuk nyitva hagyása egyáltalán 
nem szolgálja a verseny tisztaságának növelését. 
 
 
A formai előírásokra koncentráló eljárási gyakorlat 
 
Számos válaszadó ítélte a hazai közbeszerzési eljárások alapvető gondjának az 
érdemi munka háttérbe szorulását és a formai meggondolásoknak, 
követelményeknek tulajdonított túlzott súlyt. 
 

”Fontos lenne, hogy a kiírásba a közbeszerzés tárgyával szigorúan összefüggő 
dolgok kerüljenek, s ne a formai követelményeket, hanem az alkalmassági 
feltételeket vegyék hangsúlyosabban figyelembe az ajánlatok bírálásánál.” 
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Számos további interjúalany is a közbeszerzési eljárások kulcs-kérdésének 
minősítette a tartalmi kérdéseknek tulajdonított súly növelését, a verseny 
tisztaságának, a megvalósítás minőségének stb. a középpontba állítását. 
 
 
Az ellenőrzés gyengesége 
 
Interjúink során a közbeszerzési gyakorlat bírálatának csomópontjában az 
ellenőrzések álltak. Egyes válaszadóink szerint sem a kisebb, sem a nagyobb értékű 
közbeszerzések széles körében nem kerül sor a közbeszerzési ajánlatokban vállalt 
feladatok elvégzésének az ellenőrzésére.  
 

”A kiírás sokszor testre szabott. De érdekes módon csak az elmúlt másfél évben 
van így, előtte a mi profilunkban nem szerepeltek a Közbeszerzési Értesítőben 
ilyen nyilvánvalóan egy cégnek kiírt felhívások. Az a baj, hogy a Közbeszerzési 
Értesítőben egyáltalán megjelenhet egy ilyen felhívás.” 

 
Ha az ellenőrzésnek valós és viszonylag nagy esélye lenne, akkor az ajánlatkérők 
sokkal nagyobb mértékben törekednének vállalásaik pontos betartására. A témát – 
fontossága miatt – a 7. fejezetben részleteiben tekintjük át. 
 
A fejezet lezárásakor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a tárgyalásra került ható-okok 
általában nem egyenként, hanem különböző kombinációkat alkotva jelentkeznek. E 
kombinációk tanulmányozását azonban szerény mintánk nem teszi lehetővé. 
 
 
5. A közbeszerzési korrupció hazai szereplői és e visszaélés típusai  
 
A GKI felvétel megkérdezettjei a mélyinterjúk során meglehetősen ritkán jelölték meg 
pontosabban a korrupcióban résztvevőket. Csak kivételesen kerülnek említésre a 
nemzetközi szakirodalomban általánosan tárgyalt „szereplők”, a tisztességtelen 
üzletemberek, a megvesztegethető hivatalnokok – és a (hazai sajtóban is minden 
nap elmarasztalt) korrupt politikusok. Információ-gazdag, s sokszor a szabálysértők 
kilétére is utaló tájékoztatást nyertünk viszont a közbeszerzési eljárások különböző 
feladatait ellátók korrupciós cselekményeiről – kiemelten a korrupció során 
alkalmazott módszereikről.  
 
 

5.1. A szereplők hagyományos tipizálása 
 
Az interjúadók „óvatossága” következtében, amint jeleztük, a hagyományos tipizálás 
során leggyakrabban említett szereplőkre, a politikusokra terhelő állásfoglalások 
kivételesek. Az előző fejezetben közöltek kiegészítésére az alábbiakban ezeknek 
néhány további példáját idézzük: 
 

„Az eddigieken túlmenően jellemző a „vigyétek a munkát, csak vegyetek bele ezt 
meg ezt” elv, nevezzük kötelező foglalkoztatásnak. Ugyanez megy az 
engedélyeknél. A legtöbb esetben nekünk azt mondják, hogy pártfinanszírozásról 
van szó. Ezt pedig készpénzzel lehet a legjobban végezni, szépen bőröndben 
viszik a pénzt, következmények nélkül. Azt persze nem lehet megmondani, hogy 
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ezt ténylegesen a pártkasszákba megy-e, vagy sem. De a cégünknek ki kellett 
fizetnie, az biztos.” 
 
„A korrupció kiindulópontja a politikai pártok finanszírozásának megoldatlansága. 
Ebből következik, hogy minden olyan tárgyú közbeszerzés, amely jelentős 
összegű megbízásokkal jár, a politika befolyása alá kerül. Tudtommal az 
autópálya építésekre fordított összeg 5%-a automatikusan „táskában” kerül a 
megfelelő párt(ok)hoz, vagy legalábbis erre való hivatkozással tűnik el a pénz. Az 
anyagi károkon túl sokkal nagyobb veszteség az erkölcsi kár: a társadalomban 
vezető szerepet betöltő réteg ilyen magatartása aláássa a társadalom normális 
értékrendjét.” 
 
„A pártkasszák feltöltése a legnagyobb költség, vagy legalábbis erre hivatkoznak, 
akik bőröndben kérik a pénzt. Ezek szinte mindegyike a nagyberuházásokhoz 
kapcsolható.” 
 
„A korrumpáló célja, hogy nyerjenek, amiből visszafizetnek akár 100 millió 
forintot; ezt a polgármester akár készpénzben kapja, akár iskolát újít fel belőle, és 
közben gyűjti a szimpatizánsokat a választásokra.” 

 
A valamennyi válaszadói csoportra egyformán jellemző óvatos fogalmazásnak 
sokszor a „ne szólj, szám, nem fáj fejem” elve, máskor azonban többféle ezen 
túlmenő oka is lehet. Számos esetben feltételezhető például, hogy az interjúadónak 
valóban nincsenek (megalapozott) információi a korrupciós folyamatokról: persze 
tudja, hogy a jelenség elterjedt, de felelősséggel nem állíthatja, hogy az általa ismert 
eset(ek)ben is hatott, hiszen az érintettek őt nem tájékoztatták. Máskor a válaszadó 
is csak az anonimitás követelményét próbálhatta meg érvényesíteni. Ezeken 
túlmenően a nyilatkozatot olykor befolyásolhatta a jól ismert törekvés is a „mundér” 
becsületének védelmére. De esetenként az is hatóerő lehetett, hogy a megkérdezett 
maga is érintettek volt a korrupcióban, de ezt nem kívánta bevallani. 
 
A közbeszerzési folyamatok döntéshozóit szintén nem sok, a vártnál sokkal 
kevesebb vád érte. Az is meglepő, hogy a bírálatok száma az ajánlattevők köréből 
sem érdemben több mint az ajánlatkérők köréből – s az is, hogy az elmarasztaltak 
közé az önkormányzati szervek mellé szinte nem is kerültek be a legnagyobb kiírók, 
a minisztériumok, nagy állami beruházók. A jelenség okai feltehetően a politikusok 
ritka elmarasztalásának okaihoz hasonlóak: az információhiány, a nagy megrendelő 
elvesztésétől (vagy egyéb retorziójától) való félelem, az érintettség stb.  
 

„A hivatali dolgozók ki vannak téve bizonyos befektetői körök, lobbycsoportok 
megkeresésének, ami köszönhető annak is, hogy a hivatal „túlságosan 
ügyfélbarát” intézménnyé vált, amelyben vannak olyan ügyfelek, akik a 
jogszabály adta kereteken túli intézkedést szeretnének foganatosítani.” 
 
„A korrupciónak alapvető feltétele a közbeszerzési eljárásban közreműködő 
önkormányzati szervek, bizottságok összejátszása.” 
 
„Mi zömében önkormányzatoknak dolgozunk, ahol a polgármester az esetek 
50%-ban finoman szólva is gyanús magatartással jellemezhető a 
közbeszerzések során.” 
 
„…volt olyan, hogy egy értékelőnek egy teljesen egyértelműen bevállalt 
kategóriára 5 pontot kellett volna adnia az értékelésen. Helyette odaírt egy   
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„OK”-t, a pontozásnál viszont nekünk 0 pontot számoltak, lévén nem a pont 
szerepelt. Mi jeleztük a problémát a MAG Zrt-nél, akik viszont nem voltak 
hajlandóak változtatni az eredményen, pedig döntő lehetett volna a szoros 
verseny miatt.” 

 
A megkérdezett minden körében az üzleti szféra vádolása volt a leggyakoribb. E kör 
bírálatánál kell ugyanis a legkevésbé retorzióktól tartani, különösen akkor, ha már 
korábbi kis hatalmukat is elvesztették. Íme néhány felvetés: 
 

„A közbeszerzések során – elsősorban a kereskedő cégek – egyértelműen 
próbálkoznak, az úgymond sikeres együttműködés jegyében felajánlják a 
beszerzés értékének bizonyos százalékát.” 
 
„Az egészségügy amúgy is az egyik melegágya a korrupciós eseteknek. A 
kórház pl. kiír egy közbeszerzést kesztyű beszerzésre, gépbeszerzésre és épület 
beruházásra. Majd az orvosok alapítanak egy céget, egy igazi mutyi vállalatot, 
amit csak a szlengben leginkább csak integrátor cégnek szoktak nevezni. A 
beszerzendő tételekre rádobnak 25%-ot csak azért, mert rajtuk keresztül megy 
az egész.  
 
A közbeszerzési korrupció kapcsán nem kell viszont mindig szofisztikát 
módszerekre gondolni. Itt a cégen belül a korábbi vezetés alatt nem egyszer 
találkoztunk olyan esetekkel, ahol hajléktalanokkal alapítattak egy céget pár ezer 
forintért, aztán azt csináltak vele, amit akartak. Ez az esetek többségében nem a 
cégen belül dolgozók egyéni érdekeit szolgálta, hanem azokét, akiket zsebből 
kellett kifizetni. Leginkább a korrupt döntéshozókét.” 
 
„Igen, volt már rá példa, hogy egy alkalmazott lebukott és ezért ki is rúgták.” 
 
„A cégen belül azok, akik érintettek voltak, már régen elmentek a cégtől, vagy a 
külföldi tulajdonos kirúgta őket. Érintett volt az ügyvezető és a vállalkozási 
igazgató.” 

 
Az elmondottak alapján úgy véljük tehát, hogy az idézett állásfoglalások minden 
bizonytalanságuk ellenére is inkább alátámasztják, mint megkérdőjelezik a kutatás 
egyéb ágain kapott eredményeket: azt valószínűsítik, hogy a korrupció a magyar 
gazdaságban legtöbbször sokszereplős folyamat, melyet jelentős hányadban 
csoport- érdekek motiválnak és irányítanak. E csoportérdekek olykor vállalatok, 
vállalat-csoportok érdekeit jelentik, de nem ritkán „hálózatok”, azaz sajátos 
összefonódás alapján rendeződő lobbik, egész ágazatok, térségek (régiók), vagy 
politikai pártok vezetésének meggondolásai szerint szerveződnek.  
 
 

5.2. A közbeszerzések résztvevőinek korrupciós gyakorlata 
 
Köztudott, de a szakirodalom és a sajtó közleményeiből is kitűnik, hogy a 
közbeszerzési eljárások hagyományos résztvevői (az ajánlatkérők, illetve az 
ajánlattevők) egyaránt lehetnek korrupt cselekmények résztvevői. Az állítást 
mélyinterjúink is alátámasztják – ugyanakkor megvilágítják azonban az e 
cselekmények során alkalmazott néhány fontosabb technikát (trükköt) is. A nyílt 
kérdéseinkre kapott, a fontos szereplőkre és szokásos módszereikre vonatkozó 
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verbális válaszok legfontosabb közléseit az alábbiakban egyetlen táblázat kereteibe 
rendeztük: 
 

A közbeszerzések résztvevői, a korrupt ügyleteknél alkalmazott néhány 
fontosabb „technikájuk” és ezek gyakorisága (%) 

 

Résztvevők és módszereik Említési 
gyakoriság 

Alap-
sokaság∗ 

Ajánlatkérő 
Egyetlen ajánlattevő adottságaira korlátozott ajánlatkérés 36 Teljes 
Egyes ajánlattevők többletinformációkkal ellátása 8 Teljes 
Egyes ajánlattevők indokolatlan kizárása 17 A.tevők 
Ajánlatkérő ajánlattevőkkel összejátszva 

Az alacsony vállalási ár utólagos kiegészítése pót-munkák címén 9 Teljes 
A szerződési feltételek indokolatlan módosítása szerződéskötés 
után 

3 A.tevők 

A kiírásban rögzítettől eltérő teljesítés 7 A.tevők 
Ajánlattevő(k) 

Nyomásgyakorlás az ajánlattevőre az ajánlat sikeréért 23 Teljes 
Az ajánlatkérő korrumpálása a magas ajánlati ár elfogadásáért 19 Teljes 
Az ajánlatkérő korrumpálása és alacsony ár az ajánlat sikeréért 8 Teljes 
Ajánlattevők kartellezése magas ár elérése érdekében 13 Teljes 
Ajánlattevő és alvállalkozói 

Megállapodás minőség-csökkentésről és az ár fenntartásáról  2 Teljes 
∗Az adott technika alkalmazásáról esetenként csak a 120 fős alapsokaság egy része nyilatkozhatott. 
Forrás: A kérdőív nyílt kérdéseire adott válaszok feldolgozása 
 
Természetesen a táblázatban rögzítettek értékelése – egyrészt az interjú-adók 
szerény és több tekintetben nem reprezentatív mintája, másrészt „óvatos” válaszaik 
és ezek gyakran nem könnyű „tömörítése” miatt – csak igen visszafogott lehet. 
Biztos, hogy a korrupciós folyamatokban olykor további résztvevők is fontos szerepet 
vállaltak, a válasz-adók által megnevezett szereplők a jelzetteknél nagyobb arányban 
követték el a megemlített normasértéseket (azaz: az említési gyakoriság az 
elterjedésnek csak valamely laza alsó hatása), s valószínű, hogy esetenként további 
módszerek is bevetésre kerültek.  
 
A táblázat adatai alapján is egyértelműen megállapíthatjuk azonban, hogy a hazai 
közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérők és az ajánlattevők egyaránt 
gyakran vesznek részt korrupciós cselekményekben, sőt, összejátszásuk se 
kifejezetten ritka. Észre kell vennünk azt is, hogy, amint ezt korábban jeleztük, az 
ezen adatok által valószínűsíthető gyakoriság jóval magasabb, mint az, amit az 
interjúadók a megkérdezés első kérdéseire adott válaszukban megjelöltek. 
 
 

5.2.1. Az ajánlatkérők korrupció esetén alkalmazott technikái 
 
Az interjúadók szerint a korrupció az ajánlatkérők körében is megszokott. A 
közbeszerzési eljárások különböző szereplőinek erősen eltérő említési gyakoriságai 
világosan mutatják az ajánlatkérők e témában megnyilvánuló önkritika-hiányát is.  
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A kapott információk azt jelzik továbbá, hogy a korrupt ajánlatkérők leggyakrabban 
azzal tesznek szolgálatot a megvesztegetőknek, hogy az ajánlati felhívásban olyan 
feltételrendszert határoznak meg, amely egy, vagy néhány szereplőre szűkíti a 
lehetséges ajánlattevői kört.95 Az állítást az alábbi táblázatok információi is 
alátámasztják. Idézzük azonban a válaszolók néhány jellegzetes megfogalmazását 
is, ahol a közbeszerzési eljárásban betöltött szerep és a kritika élessége közti 
összefüggések is világosan érzékelhetők.  
 

Az egy ajánlattevő adottságaira korlátozott ajánlatkérés gyakorisága (%) 
 

A technika alkalmazását jelző válaszadó Említési gyakoriság 
Ajánlatkérő 10 
Nyertes ajánlattevő 43 
Nem nyertes ajánlattevő 50 
Közbeszerzési tanácsadó 55 

 
„A kiírásnál a technikai specifikációk meghatározásával, a feltételek, a 
követelmények definiálásával lehet játszani.” – Ajánlatkérő közlése 
 
„Testre szabott a kiírások többsége, vagyis a kiíró már eleve preferál valakit. Ez 
általában véve igaznak mondható, de kétségtelen, hogy nem mindig anyagi 
előnyök miatt történik. A kiíró egyszerűen szeretné, ha nem lenne kockázata. A 
referenciaigazolások elfogadása óta még inkább megpróbálják körbezárni a 
kiírást. A beszerző egységek nem is tudják, vagy nem akarják pontosan körbeírni 
a tartalmat, kifejezetten gyenge a kiírások műszaki része. Sokkal jobb lenne, ha a 
műszaki feltételek lennének kemények, de a kiíráson bárki indulhatna, aki 
ezeknek hajlandó eleget tenni” – Egy nyertes ajánlattevő véleménye 
 
„Az építőipar érintett a közbeszerzési korrupciókban, ez nem kérdés. Valahogy 
úgy, ahogy a gyógyszeripar az egészségügyben. A kiírások nem szakmai alapon 
történnek, eleve korlátozzák az indulók létszámát, körét. A kisebb cégeknek így 
esélyük sincs feljutni, ezen pedig a referenciaigazolás sem segít sokat.” Nyertes 
ajánlattevő közlése 
 
„A részvételi feltételek legtöbbször olyan szigorúak, hogy a lehetséges 
ajánlattevők körét minimálisra szűkítik, így verseny nem alakulhat ki.” – Nem 
nyertes ajánlattevő 
 
„Hivatali gépjárművek beszerzésénél a CÉG azért lett kizárva az eljárásból, mert 
feltételként szabták meg, hogy az ajánlattevő saját tőkéje haladja meg a jegyzett 
tőkéjét. Ez nem teljesült egy aktuális beruházás miatt (a jegyzett tőke: 125 
milliárd forint, a saját tőke: 124,7 milliárd forint volt). Helyette egy … fiktív cég 
nyerte el a megbízást” Tanácsadói közlés 
 
„A kiírók próbálkoznak például a bírálati szempontrendszernél a „mennyivel 
teljesíti előbb a feladatot, mint a kiírási határidő?” pontozásával is. Így előnyhöz 
nyilván az tud jutni, aki ismeri a terepet. Ilyenkor jellemzően viták szokták lenni a 
közbeszerzési tanácsadóval, ha az tisztességes munkát akar végezni.” 
Tanácsadó 

 

                                      
95 Inkorrekt feltételekként az ajánlatkérők gyakran egy-egy termék műszaki paramétereit rögzítik, de 
szokásos az ajánlattételi határidőknek az előzetesen nem informáltak számára teljesíthetetlenül 
rövidre szabása is. 
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Az ajánlatkérőknek a korrupciós folyamatokban olykor alkalmazott, a fentieknél talán 
kifinomultabb (s így sokszor nehezen bizonyítható) technikája az egyoldalú előnyök 
nyújtása. Ebbe a körbe sorolható az, ha a megvesztegetettek a versenytársak 
számára nem rendelkezésre bocsátott többlet-információkkal látnak el egyes 
ajánlattevőket. A tájékoztatások gyakoriságában, illetve megfogalmazásában az 
alábbiak szerint e témánál is jelentős elétérések mutatkoznak.   
 

Egyes ajánlattevők többletinformációkkal ellátásának gyakorisága (%) 
 

A technika alkalmazását jelző válaszadó Említési gyakoriság 
Ajánlatkérő 3 
Nyertes ajánlattevő 13 
Nem nyertes ajánlattevő 13 
Közbeszerzési tanácsadó - 

 
„Titoksértés, információ kiszivárogtatása előfordult, de bizonyíték hiányában 
megszüntették a rendőrségi eljárást.” Ajánlatkérői közlés 
 
„Ha a kiíró nem mindenkinek ismerteti időben a feltételeket (pl. szállítási 
határidőt), a projekt előkészítése miatt néhány ajánlattevő kieshet a versenyből, 
mivel az előírtnál több időt vesz igénybe az eszköz beszerzése” Nyertes 
ajánlattevő 
 
„Az eljárások végkimenetelét nagymértékben befolyásolják a feltett kérdésekre 
adott válaszok. Sokszor fordul elő, hogy nem kapunk időben választ, vagy az 
nem teljes körű.” Nem nyertes ajánlattevő tájékoztatása 

 
De egyes ajánlattevők a fentieken túlmenő trükköket is megemlítettek. 7%-uk jelezte 
például, hogy egyes tendereken indokolatlanul, vagy mondvacsinált indokokkal 
kizárták ajánlatukat. Két példát idézünk. 
 

”A kiírók mindenféle lehetetlen formai hibára hivatkozva utasítanak el abszolút 
versenyképes ajánlatokat. Nekünk volt olyan közbeszerzésünk, ahol azért zártak 
ki, mert a borítólap – amin nincs semmilyen lényeges információ – véletlenül nem 
lett sorszámozva.” 
 
„Most fut egy pályázat a SZERVEZETnél, ahol hosszú versenytárgyalás van, 
versenypárbeszédes eljárás keretében. A mi cégünk is végig benne volt, már 
maga a kiírás előkészítése is konzultációval járt. Dolgozunk rajta 3 hónapja. 
Hiánypótlásra volt lehetőség, de egy egészen elképesztő formai hibára 
hivatkozva – konkrétan egy árazott anyaglistáról van szó – menet közben 
kizártak minket. Persze X forint elköltéséről van szó, így már csak 3 cég maradt 
az eljárásban.  
 
Volt olyan esetünk is, ahol egy bankigazolásra nem írták rá, hogy az egyébként 
országosan ismert cégünk mikor nyitott számlát, de e formai ok miatt (bár sorban 
állás nem volt a számlán) elutasították a pályázatunkat.” Ajánlattevő 

 
A közbeszerzési korrupcióban résztvevők viszonylag gyakori módszere az 
ajánlatkérők és az ajánlattevők összejátszása is. A legismertebb technika az, ha az 
ajánlattevő pályázatában olyan alacsony árat ajánl, amelyért valójában egyáltalán 
nem éri meg elvégezni a munkát, de bekerül a kalkulációba, mert a pályázó tudja, 
hogy a megvesztegetett ajánlatkérő ezt később – például más termékek, 
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szolgáltatások megrendelésénél, vagy egyéb módon – kiegészíti.96 S észre kell 
vennünk, hogy e módszert gyakran sokkal megértőbben kezelik az összejátszó felek, 
mint a tanácsadók. 
 

Az alacsony vállalási ár utólagos kiegészítésének gyakorisága (%) 
 

A technika alkalmazását jelző válaszadó Említési gyakoriság 
Ajánlatkérő 5 
Nyertes ajánlattevő 13 
Nem nyertes ajánlattevő 23 
Közbeszerzési tanácsadó 20 

 
„Számos ún. hiéna cég alakult, melyek irreálisan alacsony árért próbálnak meg 
megbízáshoz jutni, majd a bevállalt veszteséget az ajánlattevőkkel összejátszva 
próbálják pótolni.” Ajánlatkérő tájékoztatása 
 
„Időnként teljesen irreális árverseny alakul ki, ilyen alacsony árból nem lehet 
minőséget produkálni. Mégis, ha a kiegészítő szolgáltatásban egyes pályázók 
jobbak, akkor nyernek.” Nem nyertes ajánlattevő 
 
„Irreálisan alacsony ajánlati ár és ennek más csatornákon történő kiegészítése, 
az ajánlattevők összejátszása.” Közbeszerzési tanácsadó válasza 

 
Az ajánlatkérő és -tevő „együttműködésének” azonban egyes interjúadók szerint 
nemcsak a kedvező ár, hanem a pénzmosás is célja lehet. Előfordult például, hogy a 
felek (egyetértésben) valamely támogatás összegének elsajátítása érdekében a 
kiírás tárgyától eltérő termék adás-vételét bonyolították le a tender keretében. 
 

„A kiíró intézmény nyer egy pénzösszeget egy adott termékre, de mást vesz 
belőle, viszont a beszállítók a számlákat az eredeti (támogatott) árura állítják ki.” 
Nem nyertes ajánlattevő közlése 

 
Információink alapján jelezzük még, hogy a korrupt cselekmények szokásos 
módszerei ágazatonként is eltérőek. Az építőiparban például a közbeszerzéseken 
elsősorban az irreálisan alacsony ajánlati ár és azt követően a „pótlólagos 
szolgáltatások” alkalmazása számít bevett gyakorlatnak, míg a többi ágazatban ez a 
megoldás kevésbé jellemző. Az informatikai szférában viszont a pályázatok inkorrekt 
értékelésének, illetve az ajánlatok bontásakor való információszerzésnek az említése 
gyakoribb az átlagosnál. 
 
Arról is kaptunk azonban (a korrupció gyakorisága kapcsán erről elmondottakkal 
összhangban levő) tájékoztatást, hogy olykor az alacsony ajánlati ár nem is párosul 
korrupcióval: 
 

„A cégnél is többször előfordul, hogy egy munka megszerzése érdekében olyan 
ajánlati árat adunk meg a közbeszerzésen, amiből nem lehet nyereséget 
termelve elvégezni a munkát. Ezekben az esetekben a cég a kiépítést követően 

                                      
96 Az összejátszás tárgya olykor nem az alacsony ár, hanem az előírtnál rosszabb minőség nyújtása–
elfogadása. A visszaélések adminisztrálásának további szokásos módja pedig a sikeres 
közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés utólagos, az „igényeknek megfelelő” 
módosítása is. 



 242

a különböző szolgáltatásokon keresztül „hozza be” az elvárt hasznot. De ez nem 
tekinthető korrupciónak, sokkal inkább üzletpolitikai kérdés.” 

 
Úgy véljük, a felsorolt technikák köre igen gazdag választéknak ítélhető. 
 
 

5.2.2. Az ajánlattevők körében használatos korrupciós technikák 
 
Interjúadóink szerint a korrupció a közbeszerzési ajánlattevők körében is gyakori 
magatartás-forma. A kapott tájékoztatások értelmében a leggyakoribb technika az 
ajánlattevőknek a verseny korlátozását célzó összejátszása (elterjedt 
szóhasználattal: a kartellezés).97  
 

Az ajánlattevők kartellezésének gyakorisága(%) 
 

A technika alkalmazását jelző válaszadó Említési gyakoriság 
Ajánlatkérő 20 
Nyertes ajánlattevő 43 
Nem nyertes ajánlattevő 43 
Közbeszerzési tanácsadó  

 
A következőkben néhány (esetenként a cselekmény minősítésének a nehézségét is 
érzékeltető) példát közlünk – hangsúlyozva, hogy az interjúadók ezeket legalább is 
korrupció-gyanúsakként említették: 
 

„2003-ban … szennyvízcsatorna-építésről volt szó. A beruházás céltámogatásból 
valósult meg. Nyertest hirdettek – az első és a második helyezett között 70 millió 
forint volt a különbség – majd a nyertes visszalépett, így az eredetileg második 
lett a befutó, akinél alvállalkozóként megjelent a korábbi nyertes. Egyértelmű volt, 
hogy a két ajánlattevő elosztotta a különbözetet. Az önkormányzatnak azonban a 
gyors teljesítés volt az érdeke, az év végéig végre kellett hajtani a beruházást, 
nem akartuk elveszíteni a támogatást.” Ajánlatkérő közlése 
 
„Igen, felosztottuk a feladatokat részekre történő ajánlattételnél/ismétlődően kiírt 
közbeszerzésnél.” Nem nyertes ajánlattevő állítása 
 
„Manapság a kartell a jellemző, vagyis amikor megegyezéses alapon magasan 
tartják az árakat.” Tanácsadó 

 
A közbeszerzési kartell egy további ismert, egyes szférákban tudomásunk szerint 
igen csak elterjedt – de az interjúk során csak ritkán szóba hozott – módja az, hogy 
az ajánlattevő beadja saját ajánlatát, majd (például egy másik ajánlatkérésnél 
hasonló „szívességet” ígérve) két másik cégeket is „megkér” az övénél rosszabb 
feltételeket kínáló pályázat beadására, s ezzel feleslegessé teszi az egyéb ajánlatok 
kérését. Egy említés: 
 

                                      
97 Mivel sok a határeset, olykor igen nehéz megítélni, hogy a kartellezés korrupció-e, vagy nem. A 
verseny korlátozása azonban mindenkor norma-sértés, az összejátszásnál okvetlen vannak legalább 
ketten, s a cselekmény többnyire mindkét félnek az érdeke, így a legtöbb eset korrupciónak (is) 
minősíthető. 
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„A meghívásos pályáztatás szokásos esete, hogy az előre kijelölt vállalkozó 
mellett két másik „fals” ajánlat érkezik, melyeket az esetek nagy részében maga 
a nyerni kívánó cég készít el.” Nem nyertes ajánlattevő 

 
Bemutatunk továbbá egy jó példát a határesetekre is. Nyilvánvaló, hogy a jelzett 
együttműködés önmagában nem kifogásolható, kérdés azonban, hogy a bérleti díj 
nem túl magas-e, az „üzleti érdek” érvényesítése tisztességes-e stb. 
 

„Az építőipari cégek csak egy külföldi projekt esetében hajlandók egy másik 
cégnek segíteni referenciaigazolással, mert nem akarnak a magyarországi, 
rendkívül kiélezett versenyben segíteni egymásnak. Csak abban az esetben 
állnak össze a konkurenciával, ha a háttérben a technológia vagy az „üzleti 
érdek” úgy kívánja …  üzleti érdek lehet pl. egy adott gép használata, amivel akár 
rendelkezhet is a cég, csak éppen nem az építési helyszín közelében, hanem 
több száz kilométerre. Amennyiben a szállítási költségek magasak, egyértelmű, 
hogy megéri a gépet egy másik cégtől bérelni.” Nyertes ajánlattevő tájékoztatása 

 
Nem ritka azonban az sem, hogy a jelentős alkuerővel, vagy összeköttetéssel 
rendelkező ajánlattevők nem a saját szférájukban szervezett kartell révén kívánnak 
jogtalan előnyökhöz jutni, hanem pályázatuk sikere érdekében „nyomást” 
gyakorolnak az ajánlatkérőre (meg is vesztegethetik, de, amint ez politikai 
kapcsolatokban előfordul, nehezen, vagy nem elhárítható „szívességet” is kérhetnek 
tőle stb.).  
 
Annak gyakorisága, hogy az ajánlattevő egy ajánlata elfogadása érdekében 

megkísérli az ajánlatkérő megvesztegetését (%) 
 

A technika alkalmazását jelző válaszadó Említési gyakoriság 
Ajánlatkérő 3 
Nyertes ajánlattevő 13 
Nem nyertes ajánlattevő 7 
Közbeszerzési tanácsadó 10 

 
„A közbeszerzések során – elsősorban a kereskedő cégek – felajánlják a 
beszerzés értékének bizonyos százalékát, vagy minden egyes szállított darab 
után X forintot az úgymond sikeres együttműködés jegyében.” Ajánlatkérő 
tájékoztatása 
 
„Ha az ajánlattevők nem egyszerre adják be ajánlatukat, akkor a bontásokat 
bizottság előtt végzik. A bizottság 3 tagú, így annak tagjaival kell csak 
összejátszani, mert a bontás nem nyilvános. 
 
A helyszínen történő bontás folyamatos, így bár a korrumpáló ajánlattevő nem 
tudhatja, mekkora a legalacsonyabb ajánlati ár, de előzőleg készít 4-5 ajánlatot, 
és miután a korrumpált bizottsági tagtól sms-ben megkapja, hogy milyen árral 
nyerhet, bemegy a megfelelő ajánlattal utolsónak.” Nyertes ajánlattevő 
 
„Vannak még úgymond szakmai tanulmányutak, gyárlátogatások valamilyen 
egzotikus országban, és egy sor egyéb lehetőség, amivel a döntéseket lehet 
befolyásolni. Ehhez persze az is kell, hogy a cég – vagy annak tulajdonosa – 
rendelkezzen könnyen mozdítható pénzekkel.” Nem nyertes ajánlattevő 
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„A közbeszerzési eljárás során a döntés előkészítő csoport és a döntéshozó 
szerv összejátszása adhatott módot a visszaélésre.” Tanácsadó közlése 

 
Az említések gazdagsága alapján e korrupciós technikák tára se ítélhető 
szegényesnek. 
 
 

5.2.3. A korrupt cselekmények egyéb megoldásai  
 
Néhány interjúadó az ajánlattevő, illetve egye-egy alvállalkozó korrupt 
együttműködésére is utalt. Az összejátszás célja lehet az alvállalkozó „fekete” 
foglalkoztatása, lehet minőség-rontás, de lehet egy „ügyeskedő” cég közönséges 
csalásának elfogadtatása is (s mert az interjú során megemlítették, valószínű, hogy 
az ügyletet „ellentételezték”). Az alábbi példák jól mutatják a technika lényegét. 
 

„…papíron alapvetően inkább 10% alatti alvállalkozóval dolgoznak együtt a 
megbízók. A gyakorlatban nem jelentik be a 10% felettit sem, ellenőrzésnél pedig 
közlik, hogy a gép- ás személyállomány bérelt, amiről lehet ugyan szerződést 
kérni, de ellenőrizni rendkívül nehéz.” 
 
„…a kivitelező és az általa felhasznált termékek gyártója összejátszhatnak a 
rosszabb minőségű és természetesen olcsóbb termék elfogadására.” Ajánlattevő 
 
„Egy autópálya építésnél alvállalkozóként lettünk bevonva. Földmunkára volt 
szükség, de a terepet az előkészítő munka során rosszul mérték fel, nem az 
végezte a felmérést, aki korábban a többi szakaszét. A kiíró ugyanakkor a 
közbeszerzési kiírásban a kotrókra helyezte a hangsúlyt, amire egy földmunkás 
cég ráérzett. Árban lementek, de valójában nem akarták megcsinálni a munkát: 
20%-ot kértek azért, hogy lemondjanak róla, mint alvállalkozók. A fővállalkozó 
kénytelen volt visszavásárolni a jogot ettől a cégtől, kénytelenek voltak a 20%-ot 
odaadni nekik.” 

 
 
Végül interjú-adóink olykor a közbeszerzési eljárásokban résztvevő tanácsadók, 
ellenőrök korrupt cselekményeiről, s ennek módjairól is beszámoltak. Például: 
 

„…a kivitelezési folyamatban az első időkben az irreálisan alacsony ár volt 
jellemző. A profitjukat a 10% műszaki tartalékkeret „lemutyizása” biztosította, ide 
is kellettek „megbízható” tanácsadók és műszaki ellenőrök. Manapság a kartell a 
jellemző, vagyis amikor megegyezéses alapon magasan tartják az árakat. A 
kartell gyanú is terheli a tanácsadókat is, és a kivitelezőket is.” Nem nyertes 
ajánlattevő 

 
A fejezet lezárásaként először ismét hangsúlyozzuk, hogy – bár az elmondottak 
szerint a korrupció a közbeszerzési eljárások valamennyi szereplői típusa esetén 
elterjedt – a közölt gyakoriságok nem adnak alapot az egyes típusok valós 
előfordulási arányainak pontos megállapítására. Egyrészt számolnunk kell ugyanis 
azzal, hogy az interjú-adók „óvatossága” mindenkor mérsékelte az említések számát, 
másrészt nem felejthetjük azt sem, hogy az eljárások résztvevőit olykor (többnyire 
valamely adminisztratív kényszer következményei alapján) akkor is meggyanúsítják a 
korrupcióval, amikor valójában nincs ilyen szándékuk. 
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De azt se hagyhatjuk említés nélkül, hogy interjúadóink „béka-perspektívája” nem is 
tette lehetővé a korrupciós cselekmények egyes típusainak a tárgyalását. 
Lényegében nem kerülhetett szóba például a hazai korrupciós folyamatok széles 
körére jellemző hálózatosodás, azaz a korrupt személyek közti kapcsolatok 
állandósulása, a norma-sértések ismétlődő jellege, sőt rendszeressé válása, az 
egyre inkább a korrupcióból élő csoportoknak és hold-udvaraiknak a kialakulása stb. 
 
 
6. A magyar közbeszerzési korrupció hatásai  
 
A közbeszerzési korrupció hatásainak azonosítása, becslése az interjúalanyok 
számára a legkevésbé kézzel fogható, pontosan megválaszolható kérdés volt. Sokan 
nem is vállalkoztak nézeteik megfogalmazására, többen bizonytalan választ adtak, 
és viszonylag kevesen foglaltak határozottan állást. Amint ezt már említettük, a 
vélemények sajátos jellemzőjének találtuk továbbá, hogy az interjúk elején szinte 
valamennyi válaszadó csekélyeknek vélte e norma-sértések gazdasági hatásait, 
ez az álláspont azonban a kutatás további lépéseiben gyakran elsietettnek bizonyult, 
a részletes kérdések nyomán módosult.  
 
Az interjúadók „óvatos” becsléseinek az okairól lásd az előző fejezetben közölteket. 
 
A megkérdezett négy szereplőcsoport tagjai (olykor e tárgykörben se világosan 
megkülönböztetve az okokat és a következményeket) végül is négy jól 
elkülöníthető csoportba sorolták a korrupció hatásait.  
 

A korrupció hatásai a válaszadók csoportjaiban 
Említési gyakoriságok a válaszadói csoportokban 
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Forrás: A kérdőív nyílt kérdéseire kapott válaszok feldolgozása. 
 
A nyílt kérdésekre természetesen itt is, másutt is több válasz is lehetséges volt. Így 
egyes interjúadónk egyáltalán nem említettek okokat, de volt, aki többet is 
megnevezett. Egy példa az utóbbi állásfoglalásokra:  
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„A korrupció által okozott legnagyobb kár az, hogy nem az kapja meg a 
megbízást, aki leginkább érdemes volna rá. Az ár a korrupció miatt jellemzően 
nem magasabb a versenyszerű árnál, jellemzően a szolgáltatástartalom sem lesz 
kevesebb, a közvetett hatások (bizalomvesztés, teljesítmény-visszafogás) is 
csupán esetlegesek.” 

 
A válaszok jelzett sajátosságától eltérően a következőkben egyenként tekintjük át az 
okokat. 
 
 

6.1. A közbeszerzési korrupció hatása a versenyre 
 
Érdekes módon a korrupciós károkat az ajánlattevők valamivel – de nem sokkal – 
gyakoribb gondnak jelezték, mint a közbeszerzési tanácsadók, s legkevésbé az 
ajánlatkérők aggodalmaskodtak. Az utóbbi álláspont kifejezetten elgondolkodtató, 
hiszen a közbeszerzéseknél a verseny elvben leginkább az ajánlatkérők érdekeit 
szolgálja. Két (az interjúadónak a nyertes ajánlattevő előzetes kiválasztását minden 
esetben elfogadhatónak tekintő nézetére is utaló) vállalati véleményt idézünk:  
 

„Előfordulhat, hogy a kiíró a hatékony és gyors munkavégzés miatt a jól bevált 
alvállalkozóval kíván együttműködni, és nem kíván ismeretlen céggel dolgozni. 
Ebben az esetben sem minőségben, sem árban nem okoz veszteséget a 
tisztességtelen eljárás.” 
 
„A korrupció módja a konkrét ajánlattevőre kiírt ajánlatkérés. Számunkra a 
gazdasági feltételek, … a megkövetelt referenciák egyértelműen bizonyítják, 
hogy valamely versenytársuknak kell győzni. … Jellemző ugyan, de az összes 
kiírás arányában kevés az ilyen jellegű személyre szabott kiírás. Ennek egy 
része a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe kerül, vagy bejelentés útján, 
vagy hivatalból indított eljárás során. Előfordult olyan eset, melynél megbüntették 
ugyan a kiírót, de a szerződést helyben hagyták. Az ilyen precedensek viszont 
nemhogy gátat szabnak a korrupciónak, hanem inkább annak melegágyát 
jelentik.” 

 
A verseny korlátozásának jogosnak tekinthető szempontjai a sürgősség (ld. a 
korábbi árvízi, illetve hőségriadós példákat), illetve a gyanús cégektől való 
tartózkodás. Egy nyertes ajánlattevői vélemény: 
 

„Másrészt az ágazat egészének rossz teljesítménye a gazdaság egészére rossz 
hatással van. Ma nem jelent gondot csődbe vinni egy céget, másnap alakítani 
egy másikat, és ugyanúgy folytatni tovább a korábbi tevékenységet. Ezért senkit 
nem vonnak igazán felelősségre, nem küldenek börtönbe. A csődbe vitt cégek 
lényegében „lenyeletik” a veszteséget az alvállalkozóikkal, akiket egyszerűen 
nem fizetnek ki.” 

 
Amint erre a fenti idézetek is utalnak, a versenykorlátozás leggyakoribb technikája 
az, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás feltételrendszerét úgy állítja össze, 
hogy a közbeszerzési eljárásban az általa preferált cég eleve előnyt élvezzen, vagy 
akár más, nyerésre esélyes cég ne is tudjon indulni. Az előre leosztott megbízások 
kiadásának további gyakori technikája a nyílt közzététel nélküli eljárás. 
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„A legnagyobb mutyizás a közzététel nélküli eljárásoknál megy, ott van a 
korrupció melegágya.” 

 
Amint ezt már említettük is, az interjúadók egyharmada a fentiek mellett azt is jelezte, 
hogy a verseny korlátozása különösen világos az ajánlattevők összejátszásakor (a 
kartellezésnél). A nagyobb szállítók sokszor kifejezetten felosztják egymás között a 
piacot, sőt, egyes piaci szegmensekben a versenyt teljesen kizáró monopol-pozíciót 
hoznak létre. 
 
 

6.2. A közbeszerzési árak emelkedése  
 
A korrupciónak az árakra gyakorolt hatásairól ellentétes (bár feloldható 
ellentmondást tartalmazó) véleményeket kaptunk. A válaszadók egy része – a 
várakozásoknak megfelelően – árnövelő hatást tulajdonított a korrupciónak, mások 
viszont épp az irreálisan alacsony árak elfogadását tartották a következménynek (s 
az utóbbi esetben az árveszteség, valamint a korrupciós díj forrása legtöbbször a 
termék, vagy szolgáltatás minőségének rontása volt). Két példát adunk: 
 

„A korrupció közvetlen rövid távú hatása a magasabb árban és az ár alapján 
elvárható szolgáltatás-tartalom csökkenésében egyaránt tetten érhető, hosszabb 
távon pedig a költségek emelkedésében jelentkezik. Az anyagi károkon túl sokkal 
nagyobb veszteség az erkölcsi kár: a társadalomban vezető szerepet betöltő 
réteg ilyen magatartása aláássa a társadalom normális értékrendjét.” 
 
„A korrupciónak nem a magasabb ár a jellemző következménye. A versenynek 
köszönhetően az alacsony árat ajánlók nyernek általában. Az alacsony árat 
később nem teljesített, de kiszámlázott szolgáltatásokkal kompenzálják.” 

 
A közbeszerzési tanácsadók és a nem nyertes ajánlattevők körében a korrupció 
hatásai között a legtöbben az indokoltnál magasabb árat említették (az utóbbi 
csoport állásfoglalása meglepőnek is ítélhető, hiszen azt gondoltuk, hogy a 
vesztesek épp magasabb áraik miatt nem kapták meg a megbízást). Úgy tűnik 
azonban, hogy e jelenség magyarázatát gyakran a formai okok miatti kizárások terén 
kell keresnünk, mivel ezek, akár valóban korrupció, akár csak merev szabálykövetés 
hatására következnek be, a közbeszerzésre kerülő javak és szolgáltatások árának 
felhajtását eredményezik. 
 

„A korrupció növeli ugyan az árat, de csak olyan környezetben, ahol a megnövelt 
ár is versenyképes. A nyertes árnak a verseny torz bírálati szempontokkal 
kizárása esetén csak a gátlástalanság mértéke szabhat határt. A közbeszerzési 
érték arányában a károk átlagosan 15%-osak, de nem ritka a 30-40%-os arány 
sem.” 

 
Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy az árak csökkenésére vezető korrupciós hatásra 
rámutató vélemény valójában nem tagadja az árnövelő tendenciákat. Csupán arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a korrupció hatására bekövetkező „áremelésre” – a 
visszaélés leplezése érdekében – olykor a közbeszerzési eljáráson kívül kerül sor. 
Különösen az irreálisan alacsony árajánlatok esetén elterjedt megoldás, hogy a 
pályázat lezárulta után további kifizetnivalók kerülnek elő (amelyek csak a kiíró 
közreműködése érvényesíthetők). Érdekes módon ezt a trükköt a leggyakrabban a 
nyertes ajánlattevők említették. 
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„Azoknál a közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az ár a döntő szempont, a 
versenyszerű ártól való elmaradás a korrupció gyanúját veti fel. Ezekben az 
esetekben a nyertes (korrupt) ajánlattevő pótszerződés vagy egy másik 
közbeszerzési eljárás keretében kompenzációt kap a reális költségektől 
elmaradó ár kiegészítése céljából.” 
 
„Az ajánlattevők a versenytárgyalásoknál lemennek árban a „padlóra”, ahol már 
előre lehet látni, hogy veszteség fog teremtődni. A rendkívül éles versenynek 
köszönhetően, még ha korrupció fel is merül, az ár nem lesz magasabb a 
versenyszerű árnál.” 

 
Itt jegyezzük meg, hogy egyes korrupt cselekmények (a formális kiírások, az egyes 
ajánlattevőknek adott indokolatlan preferenciák stb.) azzal is növelik a „társadalmi” 
károkat, hogy a diszpreferált versenytársaknál feleslegesen készíttetik el a 
pályázatot. 
 
 

6.3. A minőség romlása és a szolgáltatástartalom csökkenése 
 
Amint ez már a fentiekből szintén érzékelhető, számos interjúadó utalt a 
korrupciónak az áremelésen túlmenő, a minőséggel kapcsolatos hatásaira is (a 
megkérdezettek 30%-a nyilatkozott úgy, hogy e két tényező viszonya nem válaszható 
el egymástól). A közbeszerzési pályázatot kiíró intézmények válaszadói legtöbben 
azt a korrupciós hatást említették meg, hogy a nyertes pályázók irreálisan alacsony 
árakat vállalva elnyerik a megbízást, majd vállalásukat nem tudják a kívánt 
minőségben teljesíteni. Természetesen itt a korrupció a minőségromlás eltűréséhez 
kell, amit legtöbbször a felületes, vagy csupán a jogi eljárásokra korlátozott 
ellenőrzés tesz azután lehetővé.  
 
A megkérdezett csoportok közül a közbeszerzési tanácsadók látták a legnagyobb 
arányban gondnak ezt a jelenséget. 
 

„Nem feltétlenül a versenyszerűnél magasabb ár okoz károkat, hanem a 
megvalósuló szolgáltatás csökkentett tartalma. Ismerik a piaci szereplők 
egymást, látszik, ha valaki nagyon alacsony áron vállal el megbízást, amely 
összegből nem lehet végrehajtani az adott munkát” 
 
„A teljesítés színvonala, minősége nem azon a szinten valósul meg, mint amilyen 
szintet az ár indokolna. A teljesítmény visszafogását a korrupcióra fordított 
összeg miatt csökkenő rendelkezésre álló pénzeszközök okozzák. A minőség 
csökkenését az teszi lehetővé, hogy a teljesítés ellenőrzése felületes, a teljesítés 
minőségére egyáltalán nem terjed ki.” 

 
Többen megemlítették azonban, hogy a silány minőség elfogadása nem feltétlenül a 
közbeszerzést kiírók megvesztegetésének a következménye. Gyakran csupán az 
ajánlattevő kényszer-helyzetéről, és/vagy az ajánlatkérő egyszerű hozzá nem 
értésről van szó (ahol az utóbbit persze olykor a műszaki tanácsadók alkalmazási 
díjának „megtakarítása” okozza). Ugyanilyen hatású az ellenőrzés hanyagsága. Ezért 
több megkérdezett se a piacinál magasabb ár, se a rosszabb minőség kárait nem a 
közbeszerzési korrupció káraként, hanem mint a közbeszerzések általános 
problémáját említette meg (így ez az állásfoglalás az „említési gyakoriság” 
mérőszámban sem került figyelembe vételre). A nézetre két példát adunk: 
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 „…egyre több cégnél látható, hogy megpróbálnak „előre menekülni” a problémák 
elől. Vagyis a versenytárgyalásoknál lemennek árban a „padlóra”, ahol már előre 
lehet látni, hogy veszteség fog teremtődni. A túlélés reményében teszik ezt, 
azért, hogy időt nyerjenek. … Ez persze már nem a korrupció problémája, hanem 
az egész nemzetgazdaságé, csak jól mutatja, hogy mi a korrupció egyik 
gyökere.” 
 
„A megbízóknak általában nincs szükségük lelkiismeretes szakértőkre, a 
szakemberektől saját – gyakran korrupció vezérelte – elgondolásaiknak jogi 
alátámasztását várják el.” 

 
Sajnos az elmondottak kiegészítése sem elkerülhető. Korrupt közbeszerzések 
esetén olykor igen jelentősen is növelheti ugyanis a károkat, hogy a kapott „sáp” 
erőteljesen korlátozza a kiírót garanciális, szavatossági jogainak az 
érvényesítésében.  
 
 

6.4. Makrogazdasági következmények 
 
A korábbi idézetekből is kiderült, hogy a válaszadók sokasága tartja a korrupció 
súlyos következményének a közbizalom megrendülését. Ez elsősorban a 
közigazgatás és a politikai intézményrendszer iránti bizalomra irányul. 
Gyakorlatilag az állam hitelessége is megkérdőjeleződik. Az e problémákat felvető 
interjú-válaszok egy példája a következő: 
 

„A központosított közbeszerzéseknél olyan cégek vannak, akik egyértelműen 
nem működnek tisztességesen: áfát, vámot mindent csalnak, amit lehet … 
Hogyan lehet ez? Ezek szerint az állam az egyik oldalon elnézi a csalást a jobb 
ár érdekében amikor beszerez, amikor pedig nem fűződik érdeke hozzá, akkor 
üldözi?” 

 
Hasonlóan szkeptikus a következő vélemény is, ami a rosszul értelmezett árverseny 
hátulütőire hívja fel a figyelmet: 
 

„Jellemzőek emiatt a szerződésmódosítások, amikor az ajánlattevő rájön, hogy 
az adott áron nem tudja vállalni a teljesítést. Amennyiben mégis teljesíti, akkor az 
irreálisan alacsony ajánlati ár egyrészt a fő- és a segédanyag minőségromlását 
vonja maga után.” 

 
A mélyinterjúk során több megkérdezett vetette fel azt is, hogy az irreálisan alacsony 
árral a közbeszerzési eljáráson sikeresen szereplő cégek egy részénél állami 
pénzből a feketemunkát támogatják, hiszen nyilvánvaló, hogy a cégek a minimálbért 
sem fizetik meg munkavállalóiknak.  
 
 

6.5. A veszteség mértéke 
 
A válaszadók közül csak kevesen vállalkoztak arra, hogy számszerűsítsék a 
korrupció által okozott károkat. A kiírók körében a közbeszerzési érték 20-30%-ára 
tették ezek mértékét, a szakértők (közbeszerzési tanácsadók) között a 10% volt 
gyakori, de volt, aki 50-60%-ról is tudott. A nyertes ajánlattevők még óvatosabbak 
voltak, itt az 1-2%-os becsléstől a 30%-ig mentek a tippek. A vesztes ajánlattevők 
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körében 10 és 30% között szóródtak a vélekedések (viszont közülük mondtak a 
legtöbben – 7%-uk – számszerű véleményt). A magas arányok elsősorban az építési 
projekteknél jellemzőek. Két becslés (és a magasabb kár-értéket adó magyarázata) a 
következő: 
 

„Magasabb ár, kisebb szolgáltatástartalom, a jó hírnév elvesztése. A kár a 
közbeszerzési érték mintegy 20%-a.” 
 
„A korrupció kb. 50%-kal emeli a versenyszerű, korrekt árat. Természetesen az 
alacsonyabb vállalási ár csökkenti a szolgáltatás műszaki tartalmát is. A 
bizalomvesztés is egyértelmű a nem nyertes cégek körében, egy inkorrekt kiírást 
ugyanis nem nehéz észrevenni, mind a korrupt kiíró, mind az ajánlattevő elveszti 
hitelességét.” 

 
Az idézett vélemények alapján nem könnyű becslést adni a nemzetgazdasági kár 
nagyságára. A sajtó-feldolgozásban közöltek alapján a vállalási ár 20-50%-os 
növekedésére vonatkozó becslések is alacsonyaknak tűnnek (hiszen, mint ott 
jeleztük, a hazai autópálya-építések esetén elterjedt a 100%-os becslés, a Metro-
beruházásnál az 500%-ról is olvashattunk, s a 7-es pálya völgy-hídja, valamint 
alagútjai esetén az építés teljesen felesleges voltáról is idézhetők cikkek). A 
minőség-romlás káráról igazából nem is kaptunk használható becslést. A korrupt 
közbeszerzések értékének az összes közbeszerzés értékéhez (ma mintegy évi 1.500 
milliárd forint) viszonyított hányada szintén vitatott. Nyilvánvaló azonban, hogy a kár 
nagyságrendje, bárhogy számolunk, sok százmilliárd forint.  
 
Itt jegyezzük meg, hogy a korrupt cselekményért fizetett ellentételek összegéről még 
a károkra vonatkozóaknál is kevesebb információt kaptunk. A téma kényes volta 
miatt e kérdésre csak kevés választ kaptunk (csak kevesen vállalták, hogy állítsák: 
pontos információi vannak egy törvénysértésről, de, kötelezettségét megsértve, nem 
tett bejelentést). A kevésszámú „néhány százalék”, „több tízmillió forint” típusú közlés 
átlagolását nem láttuk célszerűnek (lehetségesnek). 
 
Összefoglalóan: az interjúadóknak a közbeszerzési korrupció hatásaira vonatkozó 
véleményei három csoportba sorolhatók be:  
 
1. Az első csoport szerint a korrupció megnöveli az árakat, melyből a nyertes 

ajánlattevők közvetve, vagy közvetlenül magát a korrupciót is finanszírozni 
tudják. 

 
2. A második – s legkisebb – csoport szerint a közbeszerzési korrupció nem növeli 

meg az árat, egyszerűen az adott megrendelés, munka megszerzése a cél, a 
korrupció „fedezete” pedig a csökkenő haszon.  

 
3. A harmadik – legnagyobb – csoport szerint a korrupció az adott eljárás esetében 

éppen hogy csökkenti az árat, hiszen a megfelelő információ birtokában az 
ajánlattevők képesek a legalacsonyabb árral nyerni. Ezekben az esetekben a 
nyertes ajánlattevő „veszteségét” vagy minőségrontás, vagy az adott eljárás 
keretein kívüli további búsás megrendelések ellentételezik. 

 
Valamennyi csoport véleményei rámutatnak ugyanakkor arra is, hogy az 
árnövekedés széles körben a teljesítés minőségének romlásával is párosul. 
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7. A közbeszerzési korrupció elleni védekezés lehetséges 
módszerei  

 
A kutatás során készített mélyinterjúk szerint a hazai közbeszerzések résztvevői 
gyakran nem (nagyon) védekeznek a korrupciós cselekmények veszélyei ellen, de 
erőteljesen érdeklődnek a korrupció visszafogásának lehetőségei iránt. Hiszen az 
interjúalanyok olykor már a korrupció okaira vonatkozó véleményüket is 
feladatkijelölő megfogalmazásokban adták meg, számos, a korrupció elleni küzdelem 
eszközeivel, módszereivel kapcsolatos ajánlást adtak, még a kérdezőbiztosok utolsó, 
összegző kérdésére („Kimaradt-e az eddigiekből valami, aminek az elmondása 
fontos?”) is új és új, a korrupció csökkentésére irányuló javaslatokat fogalmaztak 
meg.  
 
Emlékeztetünk rá, hogy napjaink legelfogadottabb felfogásmódja a korrupció elleni 
védekezésnek két alapvető módszer-csoportját különbözteti meg. Az egyik az 
integritás (integrity), ami az emberi cselekedetek belső indítékaira – a 
becsületességre, megbízhatóságra, erkölcsi tartásra, stb. – koncentrál, a másik az 
ún. megfelelőség (compliance), ami a jogi és egyéb szabályozási normákkal való 
cselekvést, az erre ösztönzést/kényszerítést jelenti, s a magatartás-formákat 
befolyásoló külső erőkre – a jogi szabályozásra, a vizsgálatokra, ellenőrzésekre, 
szankciókra – koncentrál.  
 
Az alábbiakban a megkérdezetteknek a korrupció megfékezésére adott javaslatait 
szintén a jelzett két módszer-csoport szerinti tagolásban, egyrészt az eljárások 
résztvevőinek „belső” erőit mozgósító módszerek (társadalmi tennivalók), másrészt a 
külső – szabályozási – technikák megkülönböztetésével mutatjuk be. A külső erőkre 
koncentráló módszereket a könnyebb átláthatóság érdekében két további csoportra: 
a hagyományos javaslatok, illetve a közbeszerzési törvényre/eljárásra vonatkozó 
javaslatok témáira osztjuk. S kiemeljük, hogy egyes javaslatok minősítését nem 
tekintettük feladatunknak. 
 
 

7.1. Ajánlások a társadalmi környezet fejlesztésére 
 
A fontosabb nemzetközi gazdasági szervezetek, így az ENSZ, az OECD és az EU 
korrupció ellenes kiadványai egybehangzóan hangsúlyozzák a megelőzés 
kiemelkedő fontosságát a korrupció elleni küzdelemben. A kutatásunk során végzett 
mélyinterjúk egyes válaszai szerint ennek – s kiemelten a magyar társadalomban 
kialakult etika módosításának – a hazai közbeszerzésekben is kulcs-szerepe van. A 
témát érintő tipikus felvetések a következők: 
 

„Annak ellenére, hogy a Kbt. az egyik legrosszabb törvény ma hazánkban, a 
korrupciót mégsem e jogszabály csiszolásával kell kordában tartani. A korrupció 
bűncselekmény, így alacsony erkölcsi szintet feltételez.” 
 
„A közbeszerzési korrupció kárainak mérséklésére a közbeszerzési törvény 
módosítása nem megfelelő eszköz. Az alapvető probléma a társadalom morális 
válsága, amely a közbeszerzésen messze túlmutató jelenség.” 
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„Sok esetben a cég megpróbál korrektül viselkedni, csak éppen az alkalmazottai 
nem akarnak etikusan dolgozni. Ez nyilván a cég felelőssége, de általában véve 
a mentalitásra vezethető vissza.” 

 
Volt interjúalany, aki a tennivalók megvalósításához szükséges jelentős 
időszükségletet is hangsúlyozta: 
 

„Csak a morális válság enyhülésével fog javulni a helyzet, de ez csak hosszú 
távon várható.” 

 
Néhány válaszadó az etikai problémák enyhítéséhez szükséges tennivalókra is tett 
javaslatot. 
 
 
A társadalmi értékrend módosítása 
 
A megkérdezettek 7%-a a védekezés tárgykörérről szólva azt is megemlítette, hogy a 
(közbeszerzési) korrupció magyarországi szintjén elsősorban nem jogi 
szabályozással, hanem neveléssel, oktatással, a tisztességes viselkedés példájával 
lehetne/kellene javítani. Mivel ezen ajánlásokat fontosaknak véljük, több idézettel 
szemléltetjük tartalmukat: 
 

„A fiatalok erkölcsi nevelésére, a tiszta, egyenes út megbecsültetésére sokkal 
nagyobb gondot kellene fordítani.” 
 
„Az emberek mentalitásának gyökeres megváltoztatására lenne szükség. A 
szabályozáson kívüli eszközök, mellyel vissza lehetne szorítani a korrupt 
magatartási mintákat a gyermekkorban, az iskolai nevelésben keresendők. A 
csalástól és egyéb egyszerűbb utaktól mentes alapértékek elsajátításával lehet a 
gyermeket orientálni.” 

 
A hazai oktatási rendszerrel kapcsolatos társadalmi elvárások teljesítéséhez 
szükséges tennivalók feltérképezését, az oktatási reform célszerű módjának 
vázolását a téma fontossága ellenére nem tekintjük tanulmányunk feladatának. 
 
 
A pártfinanszírozás átláthatóvá tétele 
 
Néhány interjúalany a közbeszerzési korrupció egyik okaként a korrupt magatartásra 
késztető magyarországi pártfinanszírozást, s ennek átláthatatlan voltát jelölte meg, 
és e kérdés mielőbbi rendezését, a pártok tisztességes és átlátható 
finanszírozásának megoldását is sürgette. A javaslat az EU „Átfogó Uniós Korrupció 
Elleni Politikáról” c. Kommunikációjának ajánlásával is összecseng. Az elhangzott 
állásfoglalások néhány példáját a következők adják:  
 

„A közbeszerzési korrupció kárainak mérséklését elsősorban a politikai pártok 
átlátható finanszírozásának megoldásával lehetne elérni.” 
 
„A korrupció mérséklésének eszköze a pártfinanszírozás rendbetétele lenne. 
Előre definiált játékszabályok nélkül a közbeszerzések mindig is lehetőséget 
fognak adni csalásokra, pénzek eltüntetésére.” 
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„A politikai pártok átlátható finanszírozását valahogy biztosan meg kell oldani. Ez 
persze a legtöbb országban problémát jelent, és érthető, hogy közpénzekből sem 
lehet egy pártot szponzorálni. De az sem megoldás, hogy kerülőutas 
megoldásokat alkalmazunk, aminek kiváló terepe a közbeszerzés.” 

 
A célszerű pártfinanszírozás megoldási lehetőségeinek felvázolására jelen 
tanulmányban szintén nem vállalkozhatunk. 
 
 
Az önkormányzatok számának csökkentése 
 
Bár a javaslat megvalósítási módja az előbbieknél is messzebbre vezet 
tanulmányunk tárgykörétől, megjegyezzük, hogy az interjúk során többször 
elhangzott egy, a fentiektől eltérő jellegű „politikai” megjegyzés is. Több interjúadónk 
is hangsúlyozta ugyanis, hogy a 3152 önkormányzatnak, elsősorban a kisebb 
önkormányzatoknak jelentős hányada egyáltalán nem felkészült a közbeszerzési 
eljárásokban szükséges feladataik sikeres elvégzésére. 

 
„Kisebb önkormányzatok nem kellően ismerik a közbeszerzés szabályait (és 
nagyon drága a közbeszerzési képzés). … A jegyzők számára évekkel ezelőtt 
indult közbeszerzési képzés, de nem történt gyakorlatilag semmilyen előrelépés, 
sikertelenül zárult a kezdeményezés, érdemes lenne újraindítani az 
önkormányzatok számára.” 

 
A témát felvetők egyes képviselői úgy vélik, hogy a jelzett probléma megoldására 
amennyire csak lehet, központosítani kellene az önkormányzatok beszerzéseit. 
Mások (mivel tapasztalataik szerint az erőteljes közbeszerzési központosítás 
rengeteg konfliktus forrása lehet) inkább magát az önkormányzati rendszert 
alakítanák át, az önkormányzatok számát csökkentenék, vagy a legkisebb 
szervezetek jogosítványait korlátoznák (bár tudják, hogy az önkormányzati törvény 
módosítása kétharmados szavazati többséget követel meg a parlamentben).  
 

„Az önkormányzatok beszerzéseit amennyire csak lehet, elvágni, központosítani. 
A 3200 önkormányzat már a számosságánál fogva is mutatja a rendszer 
ellenőrizhetetlenségét.” 

 
E javaslat értékelése is meghaladja kompetenciánkat. Bár vannak kétségeink azt 
illetően, hogy a kis településeken a felkészült szakemberekre (például jegyzőkre) 
csak a közbeszerzések miatt van szükség, hogy 3200 szakember túl sok, illetve hogy 
az önkormányzatok gazdálkodását okvetlen „felülről” kell ellenőrizni, e kérdésekkel 
ez úttal nem foglalkozunk. 
 
 
Korrupció ellenes politikák és gyakorlat bevezetése az eljárásokban 
résztvevőknél 
 
Az ENSZ 2005. évi Korrupció elleni Konvenciója – mely nem a közbeszerzések 
esetén célszerű korrupció-ellenes tennivalókkal, hanem általában az intézmények 
korrupció-elleni küzdelmével foglalkozik – egy egész fejezetet szentel a megelőzés 
feladatainak, s ebben a szükséges intézkedések közt első helyen a korrupció ellenes 
politikák és gyakorlatok kidolgozása és bevezetése szerepel. Külön hangsúlyozza, 
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hogy e politikáknak például etikai kódexek formájában történő kidolgozása a 
magánszektorban is sürgető. De az EU „Átfogó Uniós Korrupció Elleni Politikáról” 
című Kommunikációja is tíz alapelve közé sorolja, hogy mind a köz-, mind a 
magánszférában szorgalmazni kell a korrupt gyakorlattól történő tartózkodást 
ösztönző módszerek kidolgozását.  
 
A Transparency International Magyarországi Tagozata a közbeszerzés kérdéseit 
taglalva túlmegy a fentieken: javaslatai között nem csak az szerepel, hogy a 
közbeszerzési intézmények dolgozzanak ki etikai kódexet, amely alapján az 
intézmény és alkalmazottai vállalják a korrupció elleni következetes harcot, hanem az 
is, hogy a közbeszerzési intézmény csak olyan cégek közbeszerzési pályázatát 
fogadja el, amelyeknek van hasonló kötelezettség-vállalást tanúsító etikai kódexe. 
 
A vázoltak ismeretében különösen figyelemreméltó, hogy a interjúalanyaink 66%-a 
úgy nyilatkozott: intézményük nem rendelkezik korrupció ellenes politikával, s 
nem hozott korrupció elleni intézkedéseket. Árnyalja a képet, ha a vizsgált négy 
csoport (ajánlatkérők, nyertes ajánlattevők, vesztes ajánlattevők, szakértők) válaszait 
külön-külön elemezzük. Az ajánlatkérőknek ugyanis csaknem fele (43%) rendelkezik 
Etikai Kódexszel, és / vagy Közbeszerzési Szabályzattal.98 A nyertes ajánlattevők és 
a szakértők közül csupán 32-35% tudott hasonlóképp nyilatkozni; a vesztes 
ajánlattevők esetében pedig még ennél is kevesebb, mindösszesen 20% jelezte, 
hogy van a cégének korrupció ellenes politikája. 
 

Az sem kevésbé figyelemreméltó (mert lemaradásunkra utaló) jel, hogy több, a 
korrupció ellenes politika elfogadásáról tudósító interjúalany arra hivatkozott, 
hogy a külföldi anyacég etikai kódexét vette át, vagy az anyacég elvárásai 
alapján alakította ki korrupció ellenes politikáját.  

 
Az ajánlatkérők közül a korrupció ellenes politika hiányát többen azzal indokolták, 
hogy mivel intézményüknél nem merült fel korrupció, ezért nem kellett szabályozást 
hozni. Például: 
 

„Íratlan szabályként, általános elvárásként jelenik meg.” 
 
Biztató azonban, hogy a korrupció ellenes politikával rendelkező intézmények közül 
egyesek nem csak a minimálisan elvárható etikai kódex kidolgozásáig és 
bevezetéséig jutottak, hanem komoly elszántsággal küzdenek a korrupció ellen. Erről 
tanúskodik az alábbi idézet: 
 

„A cégnél folyamatosan szerveznek tréningeket, melyeken gyakran napirenden 
van a korrupció kérdése. Az alkalmazottak ezek keretében felismerhetik, hogy mi 
is a korrupció, mi minősül korrupt cselekedetnek, valamint, hogy miként zárhatják 
ki üzletkötéseiknél, milyen plusz szolgáltatásokat nyújthatnak a partnereknek, 
ami még nem meríti ki a korrupció fogalmát.” 

 
E tárgykörben az elemzőknek, az előzőekkel ellentétben, határozott véleménye van. 
Meggyőződésünk, hogy az etikai kódexek kimunkálásával és elfogadtatásával 
kapcsolatos irányadó nemzetközi ajánlások követése gazdaságunkban is kötelező 
feladat lenne. 

                                      
98 Sajnos a válaszadók széles köre nem különböztette meg a két dokumentumot. 
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Minősített közbeszerzők hatékonyabb oktatása, komolyabb ellenőrzése 
 
A megkérdezettek közül többen is említették, hogy a független közbeszerzési 
szakértők (tanácsadók) hatékonyabb oktatása (továbbképzése) is hozzájárulhatna a 
korrupciós visszaélések csökkentéséhez. 
 

„Rendkívül nagy szükség lenne függetlennek tekinthető szakemberek 
kinevelésére: őket kellően meg kellene fizetni, illetve biztosítani számukra a 
tudásuk folyamatos megújítási lehetőségét.” 

 
Egy javaslat a továbbképzés irányára is elhangzott. 
 

„A közbeszerzési oktatás legyen hatékonyabb, gyakorlat-orientáltabb. Jelenleg 
túl sok az olyan közbeszerzési tanácsadó, akinek fogalma sincs az egyes 
szakmák specifikumairól.” 

 
Más interjúalanyok inkább a szakértők, tanácsadók feladatainak tisztázását és ezek 
elvégzésének szigorúbb ellenőrzését ítélik fontosnak. 
 

„A közbeszerzési szakértők feladatát is pontosítani kellene. Tapasztalataik 
szerint számos esetben azért húzódik el az amúgy is lassú eljárás, mert a 
szakértő létjogosultságának bizonyítása érdekében nehezíti mind a kiíró, mind az 
ajánlatadó dolgát.” 
 
„A minősített közbeszerzőknek nagyobb teret kellene adni. A minősítési 
rendszernek ugyanakkor folyamatosan ellenőrzöttnek kellene lennie. Jelenleg 
következmények nélkül tevékenykedhet bárki ezen a piacon. Én például még 
nem hallottam olyan esetről, hogy egy közbeszerzési tanácsadónak visszavonták 
volna a jogosultságát, pedig nem egy olyan közbeszerzésnél született már 
elmarasztaló ítélet, ahol ugyanaz a könnyen megvehető közbeszerző dolgozott.” 

 
Bár az adott javaslatok értékelése terén sem véljük illetékeseknek magunkat, 
helyességüket nem vonjuk kétségbe. 
 
 
A közhivatalnokok tisztességes megfizetése 
 
Némely válaszadó utalt arra az általánosan elfogadott nézetre is, mely szerint a 
korrupció lehetőségét jelentősen csökkentené, ha az ajánlatkérő oldalon álló 
személyek kellő fizetést kapnának, s nem volna annyira csábító számukra a 
kötelesség-szegésért cserébe beígért pénzösszeg.  
 

”Olyan díjazás kialakítása lehetne megoldás, amelynek következtében az 
érintettek kevésbé lennének érdekeltek a korrupciós folyamatokban.” 
 
”Rosszul fizetett és nem ellenőrzött hivatalnokoknál persze bármi előfordulhat.” 

 
Van olyan megjegyzés, amelyik pontosabban behatárolta azt is, kinek kellene többet 
fizetni. 
 

”Az ajánlatkérői oldalt környékezik meg az ajánlattevők, így az ajánlatkérői oldalt 
kell megerősíteni, olyan embereket alkalmazni, akik nem korrumpálhatóak.” 
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Az ajánlások helyessége nyilván megkérdőjelezhetetlen. Ennek ellenére óvunk 
jelentőségük túlértékelésétől. Úgy véljük egyrészt, hogy szegény ember is lehet 
tisztességes. S ennél is élesebben tiltakozunk az ellen a nézet ellen, hogy a magas 
fizetés egyben a tisztesség záloga is. 
 
Úgy véljük, a társadalmi környezet fejlesztésnek a korrupció elleni küzdelemben levő 
fontossága nem túlértékelhető. Bár a vázolt feladatok megvalósítási módjai többnyire 
nehezen megadhatók, s a megvalósítás jelentős idő-szükséglete is nyilvánvaló, 
számos interjúadónk említette meg, hogy az e téren való előrehaladás nélkül nem is 
remélhetjük a korrupció ellenes küzdelem átütő sikerét.  
 
 

7.2. Hagyományos javaslatok a küzdelem technikáira 
 
Amint ezt már említettük is, interjúadóink a korrupció ellenes küzdelem céljaira a 
legtöbbször az átláthatóság, az elszámoltathatóság, és mindenek előtt a 
nyilvánosság fokozását ajánlották. 
 
 
A nyilvánosság biztosítása 
 
A közigazgatási rendszer átláthatósága, és az információ nyilvánossága a korrupció 
témájával foglalkozó főbb nemzetközi szervezetek (ENSZ, OECD, TI) dokumentumai 
szerint is – de a kutatás során felvett mélyinterjúk legtöbbje (89%) szerint is – a 
korrupció elleni küzdelemnek fontos, a legnagyobb visszatartó erőt jelentő eszközei. 
A jelzett igényt az egyik interjúadó a következőképp fogalmazta meg: 
 

„A Kbt. további szigorítása, az értelmetlen számviteli feltételek meghatározása 
egyáltalán nem javít a helyzeten. Az átláthatóság, az ellenőrizhetőség és a 
nyilvánosság minden más eszköznél nagyobb erővel bír, nem beszélve az 
egyszerűbb elszámoltathatóságról.” 

 
További válaszadóink pontosabban is megfogalmazták igényeiket. Alapvető 
követelménynek ítélték, hogy valamennyi érdeklődő könnyen hozzájusson a 
versenytárgyalási lehetőségekkel, bírálati szempontokkal, az értékelési eljárásokkal 
és döntésekkel, valamint a szerződéskötést megelőző tárgyalásokkal kapcsolatos 
minden információhoz. Ugyanilyen lényegesnek mondták, hogy mindenki 
megismerhesse a szerződések tartalmát, s tájékozódhasson a munka 
előrehaladásáról, eredményeiről, illetve az ez utóbbiak ellenőrzése során 
tapasztaltakról stb.  
 

„A nyilvánosság ereje az egyik legjobb megoldás. Minél szélesebb kör számára 
érhetőek el a közbeszerzésekkel kapcsolatos információk, annál kevésbé lehet 
úgy manipulálni a kiírásokat, hogy annak ne legyenek jogi következményei.” 
 
„A közbeszerzési korrupció egyik legjobb ellenszere a nyilvánosság biztosítása. 
Mindig lesznek olyan újságírók, vagy éppen a közügyek iránt érdeklődők, akik 
átbogarásszák az összes szerződést, azok mellékleteit, ha éppenséggel azok 
könnyen megtekinthetők. Az internet segítségével ez nagyon egyszerűen 
megoldható, csak persze akarni kell, és valakinek számon kérni. Nem elég, hogy 
kötelezettséget írnak elő a nyilvánosság biztosítására, ha annak elmaradása 
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esetén nincsenek következmények. Pl. simán ki lehetne szabni pénzbüntetést, 
vagy éppen jogosultságok elvételét, ha ez elmarad.” 
 
„A nyilvánosság biztosítása, és elmaradása esetén következmények kilátásba 
helyezése. Bár a KBT szabályozza, de a közbeszerzéseken született 
szerződések többsége mégsem válik publikussá. Próbáljon meg valaki akárcsak 
egy megyei jogú város, vagy egy önkormányzat honlapjáról megnézni egy 
szerződést. Ha esetleg felteszik, a lényeget tartalmazó mellékletek már biztosan 
nem kerülnek fel a honlapra. De ugyanez igaz az önkormányzatok 
költségvetéséről szóló adatokra is, amit egyszerűen nem akarnak kiadni a 
közbeszerzéseiken induló, de nem „preferált” pályázóknak. Márpedig ezek 
kellenek a hitelajánlat kiszámolásához.” 
 
„Átlátható közbeszerzési szabályozási rendszerre lenne szükség. Össze kellene 
vetni a lezárt közbeszerzések összegét a kiírással és ha azok eltérnek, elemezni 
kellene az okokat.” 

 
Egy megjegyzés a legtöbb problémát okozó eljárás-típust is megjelölte: 
 

„A legnagyobb mutyizás a közzététel nélküli eljárásoknál megy, ott van a 
korrupció melegágya.” 

 
A vázoltak érdekében több megkérdezett egy mindenki által elérhető, rendezett, 
karbantartott elektronikus adatbázis felállítását javasolta. Egyúttal kiemelték a 
szankcionálás fontosságát a nyilvánosság elmaradása esetén. A javaslatok szerint a 
szerződés megkötését követő 30 napon belül kötelezővé kellene tenni az 
eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adatbázis 
frissítéséhez szükséges szerződéseknek és azok mellékleteinek kötelező 
megküldését az adatbázis karbantartója számára. A szerződéseket online módon, a 
közbeszerzési eljárás száma, illetve a kiíró intézmény neve alapján kellene 
kereshetővé tenni. Mindez összhangban volna az OECD azon ajánlásával is99, mely 
szerint a közbeszerzések során az átláthatóság a szerződés teljesítését követően is 
fennmaradjon. 
 

„… Az adatbázisokkal ugyanez a helyzet. Kiváló elemzéseket lehetne készíteni 
egy pontos nyertes-vesztes lista alapján is, ami még a cégek számára is remek 
versenytárs-elemzéseket tenne lehetővé. Ez tipikusan a Közbeszerzések 
Tanácsának lenne a feladata, de meg lehet nézni, hogy mi van ma fenn a 
honlapjukon. A weboldaluk csilli-villi, de a nyilvántartások a legkevésbé sem 
strukturáltak, így nem nyerhető ki belőlük túl sok információ.” 
 
„Egy központi nyilvántartással könnyen ellenőrizhetővé válnának az eljárások. 
Nem érthető, hogy miért halogatják a döntéshozók egy elektronikus nyilvántartási 
rendszer létrehozását, melyben könnyen és gyorsan össze lehetne hasonlítani a 
hasonló témájú és típusú eljárások eredményét. Egy ilyen rendszernek fontos 
előnye lenne a nyilvánosság. Az a tény, hogy bárki, bármikor „kutakodhat”, 
megfelelő elrettentő erő lenne a csalásokkal szemben. Az elektronikus 
rendszerben továbbá könnyen kiszűrhetőek lennének a nagyságrendi eltérések, 
a fajlagos teljesítmények különbségei, és a feltűnő esetekben felelősségre 
vonásra is sor kerülhetne.” 

 

                                      
99 OECD:Bribery in Public Procurement, 2007. 
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A megkérdezettek véleménye szerint az önkormányzatok honlapjain jellemzően nem 
találhatók meg a közbeszerzések alapján kötött szerződések és mellékleteik, s ezzel 
az „üvegzseb” elv mindenképpen sérül. Központi nyilvántartásukra pedig azért lenne 
szükség, mert nagy számú hazai önkormányzatnak nincs honlapja, illetve annak 
fenntartása, rendszeres frissítése költséges lenne. De csak egy egységes 
nyilvántartás tehetné például könnyűvé az ajánlattevőknek az „átlagos” piaci ár 
előkalkulálását (s az ellenőrzésnek az árkontrollt) stb.  
 
Végül nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a válaszadók legtöbbször a 
Közbeszerzések Tanácsát jelölték meg a nyilvánosság biztosításáért elsőként felelős 
szervezetnek. 
 

„A Közbeszerzések Tanácsának … leginkább a traszparenciát kellene 
biztosítaniuk. Végig kellene gondolniuk, hogy mivel lehetne minden téren 
értelmes mederbe terelni a funkciójukat. A nyilvánosság már önmagában nagyon 
sok disznóság felszínre hozására, vagy éppen megelőzésére alkalmas.” 

 
A most vázolt ajánlások irányainak helyességét illető egyetértésünket talán nem is 
kell külön kiemelnünk. 
 
 
Ellenőrzés és szankciók 
 
A korrupcióelleni küzdelemre, és azon belül a közbeszerzési korrupció 
megelőzésére, illetve leleplezésére számtalan eszköz felhasználható, s az 
intézkedések eredményességéhez a hatékony és szigorú szankciók alkalmazása 
sem nélkülözhető. A mélyinterjúk során kapott válaszok azt mutatják azonban, hogy 
a hazai közbeszerzések szereplői elégedetlenek az előírások betartásának az 
ellenőrzésével is, s a korrupció megelőzésére irányuló intézkedések elmulasztásáért, 
be nem tartásáért, illetve a korrupcióban történő részvételért kiszabható büntetéseket 
is túlságosan enyhéknek tartják. Azt hangsúlyozzák, hogy a törvény visszatartó 
erejének a megteremtéséhez a következetes ellenőrzés és a jelenlegi büntetések 
szigorítása egyaránt szükségesek.  
 

„Minden esetben következetes büntetési eszközöket és tételeket kell alkalmazni. 
Az eseteknek nem csak a felderítése, nyilvánosságra hozatala, hanem a kellően 
magas büntetési tételekkel történő szankcionálása is elengedhetetlen.” 

 
Egyes interjúalanyok a véleményük szerint leginkább ellenőrzendő, szankcionálandó 
cselekményekre is utaltak. 
 

„A kiíró szándékos versenycsökkentő törekvéseinek, hibás ajánlatkéréseinek 
kellene, hogy legyen, de nincs következménye.” 

 
„A Kbt. (44. §) megköveteli a nyilvánosság biztosítását, de jelenleg ennek 
elmaradása esetén lényegében nincs semmilyen következmény.” 

 
Többen kívánatosnak és kellően visszatartó erejűnek tartanák, ha a szankciók között 
szerepelne a több éves eltiltás a közbeszerzésektől. Felmerült továbbá, hogy 
különösen célszerű volna a büntetett előéletű vezetőket a jelenlegi két évnél 
hosszabb időre távol tartani a közbeszerzésektől. 
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„Komolyabb szankciók bevezetésével (pl. közbeszerzésektől való több éves 
eltiltással) sikeresebben lehetne harcolni a korrupció ellen. Két-három elrettentő 
precedens elegendő volna, hogy a törvénysértők többsége elálljon a jogszerűtlen 
cselekvéstől.” 
 
„A korrupció elleni védekezés hatékonyságának a növelésére több lehetőség is 
kínálkozik. Jelentős hatású lenne például a Gazdasági Versenyhivatal erősebb 
fellépése, ahol egy-egy elmarasztaló határozat évekre kizárná az adott céget a 
versenyből.” 

 
Egy további állásfoglalás a hatékony ellenőrzés előfeltételeinek a kialakítását is 
fontosnak mondotta: 
 

„A közbeszerzési korrupció kárai profilunkban azzal lennének mérsékelhetők, ha 
a jogszabályok egyszerűsítenék a jelenleg igencsak körülményes eljárási rendet. 
Az eljárásrend mind a kiírói, mind az ajánlattevői oldalon számos esetben 
bonyolult és felesleges. A jelenleginél jóval átláthatóbbá, ugyanakkor szigorúbba 
kell tenni a jogorvoslati rendet. A retorziók erősítése, gyakoriságának növelése 
elengedhetetlen. A jelenlegi szankcióknak nincs visszatartó ereje, emellett az 
elhúzódó eljárások elriasztják a pertől a jogorvoslatért folyamodókat.” 

 
Valószínűsítjük, hogy az e pontban bemutatott javaslatok megvalósulása is hasznos 
lehetne. 
 
 
„Feketelista” összeállítása 
 
Néhány interjúadó jelezte, hogy támogatandónak tartaná egy, a közbeszerzési 
eljárásokban nyertes, ámde rosszul teljesítő, problémás ajánlattevőket felsoroló, 
közbeszerzési „BAR-lista” összeállítását. De a feketelista összeállításának és az 
azon szereplőknek a közbeszerzésektől történő meghatározott idejű eltiltásának 
javaslata már a Transparency International a közbeszerzések célszerű módjával 
kapcsolatos 2005. évi ajánlásai között is szerepel. S a bankok gyakorlatából átvett e 
megoldás feltehetően hatékony segítséget is nyújtana ahhoz, hogy a többszörösen 
rosszul teljesítő, illetve korrupt közbeszerzési ajánlattevőket az illetékesek 
kizárhassák a közbeszerzési eljárásokból. Az alábbiakban az ajánlások egy igen 
világos példáját idézzük:  
 

”Össze lehetne állítani egy listát a rosszul teljesítőkről, a szándékosan 
megtévesztőkről, a háttérben megállapodókról, sőt akár ki is lehetne zárni őket a 
közbeszerzésekből egy időre.” 

 
Ha arra gondolunk, hogy egyes ajánlattevőket teljesen ártatlan formai „bakik” miatt is 
kizárhatnak, e javaslatot se utasítjuk el azonnal. Jelentős óvatosságot ajánlunk 
azonban a kizárási feltételek pontosabb megfogalmazásakor, hiszen az 
elhamarkodott kizárások több kárt okoznának, mint amekkora az akciótól várható 
haszon. 
 
A pont elemzéseiből az is kiderül, hogy a vázolt („hagyományos”) javaslatok 
megvalósításától is sok interjúadó várná a hazai közbeszerzési korrupció jelentős 
visszaszorulását. Amint azonban ezt a következőkben kiemeljük, a legtöbben a 
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sikerhez a közbeszerzési törvénnyel és intézkedésekkel kapcsolatos több konkrétabb 
intézkedést is szükségesnek ítéltek.  
 
 

7.3. A közbeszerzési törvénnyel kapcsolatos javaslatok100 

 
A mélyinterjúkban is hangsúlyt kapott általános vélemény, hogy bár a magyarországi 
közbeszerzési rendszer költséges és túlszabályozott, mégsem lehetetleníti el, 
akadályozza meg a korrupciós visszaéléseket. Az alábbi válaszadói vélemények jól 
illusztrálják az elmondottakat:  
 

”A közbeszerzések során csak az nem csal, aki nem akar. A KBT bármely pontját 
ki lehet játszani, bármennyire is részletes a jogszabály. Ha tovább bonyolítják, a 
új szabályokat ugyanúgy ki lehet majd játszani.” 
 
”A közbeszerzés arra jó, hogy törvényesen lehessen lopni.” 

 
Nem meglepő tehát, hogy az interjúk alkalmával a megkérdezettek számos, a 
közbeszerzési törvénnyel, illetve -eljárással kapcsolatos javaslatot is 
megfogalmaztak. Ezeket a következőkben – az elhangzottak felhasználási 
lehetőségének megteremtése érdekében – az eddigieknél is nagyobb számú 
megjegyzés idézésével szemléltetjük: 
 
 
A közbeszerzési törvény legyen egyszerű (és stabil) 
 
A válaszadók jelentős része hosszadalmasnak és átláthatatlannak nevezte a 
közbeszerzési törvényt (Kbt.), amely nem segíti, hanem inkább hátráltatja a tiszta 
versenyt és úgy ítélte meg, hogy a korrupció csökkentése érdekében is 
elkerülhetetlen rendelkezéseinek egyszerűsítése, egyértelműbbé tétele. A legtöbb 
vélemény szerint a Kbt. jelenleg alapvetően arra törekszik, hogy rendelkezései 
mindenáron megakadályozzák a csalás lehetőségét, tehát hogy a visszaélésre 
nyitható minden kiskaput bezárjon, ez azonban megvalósíthatatlan cél. Bármennyire 
is szigorú és részletes a szabályozás, mindig lesz benne olyan lehetőség, ami 
korrupciós szándék esetén kijátszható. Többen kifogásolták továbbá, hogy a Kbt 
egyes igen bonyolult előírásai már nem is eléggé életszerűek, szabályos ügymenet 
esetén is alig betarthatók. Ezért a válaszadók átláthatóbb, érthetőbb közbeszerzési 
törvényt ítéltek szükségesnek, s úgy vélték, az egyszerű szabályok még a kiskapuk 
keresésére is a jelenleginél kevesebb lehetőséget adnának.  
 

”A törvény egyszerűsítése elengedhetetlen. Jelenleg átláthatatlan, külön szakértő 
kell, ha valaminek utána akarunk nézni.” 

 
Sok megjegyzés hangzott el az egyszerűsítés kívánatos irányairól. A 
legfontosabbaknak a következőket véljük: 
 

                                      
100 A közölt javaslatok egy része általános, megvalósításuk sokféle előnyre vezethetne – de, amint ezt 
mindig kiemeljük  – segíthetné a korrupció elleni küzdelmet is.  
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”A Kbt. újrafogalmazására, a felesleges agyonbonyolítások kiirtására volna 
szükség. Jelenleg nagyon bonyolult, túl hosszú és nehezen követhető a Kbt. az 
oda-vissza hivatkozások miatt.” 
 
”Nagyon sok eljárásrend van: biztos, hogy mindegyik mögött van magyarázat, de 
a szabályozás a bonyolultság olyan fokára jutott, hogy ezt már a területtel 
foglalkozó jogászok is alig bírják követni. Nem hogy a cégek, akik alapvetően 
nem ehhez értenek. Célszerű lenne valamilyen egyszerűsítésen gondolkodni.” 
 
”Maga a közbeszerzési törvény is hozzájárul a visszaélésekhez. A túlságosan 
bonyolult szabályozás jelentősen csökkenti a potenciális indulók számát, mivel az 
ajánlatok elkészítése a kisebb cégeknél arányaiban magas adminisztrációs terhet 
jelent. Jelentős egyszerűsítésre lenne szükség, főként a számviteli előírások 
terén. A piaci viszonyokba beleillő szabályozás hozzájárulhatna a verseny 
éleződéséhez.” 
 
”A közbeszerzési törvény alkotói megpróbálnak mindent jogszabályokkal 
szabályozni, ennek megfelelően már van egy több mint 120 oldalas átláthatatlan, 
keresztbe-kasul hivatkozott törvényünk, ami önmagában még nem oldja meg a 
közbeszerzési korrupciót, viszont jó átláthatatlanná és drágává teszi a rendszer 
egészét. A jogászok biztos jól élnek belőle, mert annyi teljesen felesleges 
dokumentációt kérnek be az egyes eljárásokhoz.” 

 
Többen is – elsősorban az ajánlattevők – igen konkrét (bár olykor kifejezetten keserű 
hangvételű) megoldási módokra is rámutattak:  
 

„A Kbt. ugyanakkor egy vicc. Megpróbál minden iparágra szabottan egységesen 
működni, testületi szabályozásnak nem ad helyet. A kiírók tudják, hogy a 
peremfeltételek nem jók, s nincs szabadságuk, hogy rendelkezzenek. Ilyen 
például a geográfia esetében a felvonulási költség, amit egyszerűen nem 
engednek figyelembe venni. Pedig egy nagy beruházás esetében nem mindegy, 
hogy azt a raktáraktól nem messze, mondjuk Budapest közelében, vagy az ukrán 
határnál kell megvalósítani. A Kbt. ugyancsak nem alkalmazkodik az informatika 
kihívásaihoz.” 
 
„A Kbt. vonatkozó részeinél a közbeszerzési eljárásokhoz beszerzendő 
igazolásokról kb. 6 oldal leírás van. Ez kész röhej! Az angoloknál néhány sor. Fel 
kellene tenni a kérdést végre: ott miért nem éri meg hazudni? A válasz minden 
bizonnyal az, hogy ott van a hazugságnak következménye. Nálunk pedig nincs.” 

 
Itt is jelezzük, hogy több megkérdezett szerint a most vázolt gondok súlyát az is 
növeli, hogy a közbeszerzésre vonatkozó szabályozás nem elég stabil, túl gyakori a 
Kbt módosítása. A problémára már a Transparency International is felhívta a 
figyelmet. A mélyinterjúk során erről elhangzott legjellemzőbb megfogalmazásokat 
azonban már idéztük (a 6. fejezetben). 
 
 
Célszerű lenne módosítani a közbeszerzési értékhatárokat 
 
Talán a fentieknél is nagyobb gyakorlati fontossága van az előzőknél konkrétabb 
törvénymódosítási javaslatoknak. Több interjúalany jelezte például, hogy 
szükségesnek látná a közbeszerzési értékhatár módosítását (egységesítését, illetve 
– az infláció miatt – emelését).  
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„A KBT-ben a nemzeti és a nemzetközi értékhatár közötti különbség minimális, 
nem is értelmes ezt fenntartani, a nemzeti értékhatárt meg kellene szüntetni. A 8 
millió forintos értékhatár ugyanakkor nagyon alacsony, egyértelműen feljebb 
kellene vinni..” 
 
„Az értékhatárt legalább a duplájára fel kellene emelni, hogy ne kelljen kis dolgok 
beszerzése miatt ilyen bonyolult törvényi előírásokat alkalmazni.” 

 
A javaslat megvalósítása általában is segítené a munkát, de esetenként (például 
azzal, hogy segíti: a figyelem a bagatell ügyek helyett a valóban jelentős 
beszerzésekre irányuljon) a korrupció elleni küzdelem számára is előnyös lehetne. 
 
 
Határidők meghatározása az ajánlatkérők számára és azok betartatása  
 
Az interjúadók közül többen jeleztek az ajánlatkérők által megszabott határidőkkel 
kapcsolatos gondokat. Kifejtették például azon véleményüket, mely szerint olykor a 
korrupció gyanújára ad okot az is, ha az ajánlatkérő túlságosan rövid határidőket ad 
az ajánlat elkészítésre, a hiánypótlásra, vagy készakarva húzza az időt, így a törvény 
szerinti határidőkig nem tájékoztatja az ajánlattevőt stb.101 Egy felvetés (és a 
probléma megoldását célzó jellemző javaslat) a következő: 
 

”Az eljárások végkimenetelét nagymértékben befolyásolják a feltett kérdésekre 
adott válaszok. Sokszor fordul elő, hogy nem kapunk időben választ, vagy az 
nem teljes körű. Véleményem szerint, ha köteleznék a kiírókat egy rövid (pl: 2 
nap) válaszadási határidő betartására, akkor ez a probléma is egyszerűen 
megszűntethető lenne.” 

 
Ezzel a javaslattal hangsúlyozottan egyet lehet érteni. Megvalósítása saját 
tapasztalataink szerint gyakran segítené a tényleges munkavégzést is, de szűkítené 
egy, a korrupció kikényszerítésére alkalmazott technika felhasználási lehetőségeit is. 
 
 
A közbeszerzési kiírások műszaki tartalmát erősítő intézkedések  
 
A mélyinterjúk során számos bírálat fogalmazódott meg a közbeszerzési kiírások 
műszaki tartalmával, illetve ellenőrzésével kapcsolatosan is. Több ajánlatkérő (8%) 
jelezte például, hogy az ajánlatok műszaki tartalmával kapcsolatos, a jelenleginél 
részletesebb kalkulációk nagy segítséget jelentenének a munkájukhoz. De széles 
körben adna módot például az egyetlen potenciális ajánlattevőre kiírt pályázatok, 
valamint a pénzmosási célú kiírások visszaszorítására is. 
 

„A beszerző egységek nem is tudják, vagy nem akarják pontosan körbeírni a 
tartalmat, kifejezetten gyenge a kiírások műszaki része. Sokkal jobb lenne, ha a 

                                      
101 A tanulmány készítőinek tapasztalatai szerint a jelzett gond – mivel a határidő-túllépésnek nincs 
szankciója – a jelzettnél is súlyosabb, és a közbeszerzések megvalósításánál is jelentkezhet. Amikor 
azonban nyertes ajánlattevőként egy államigazgatási szervezetnek azt javasoltuk, hogy a 
szerződésbe azt rögzítsék, ha a határidőig nem kapunk választ, ez az ajánlattevőnek kedvező választ 
jelentse, az ajánlatkérő ezt a „szokásos” szerződési szövegtől való eltérés lehetetlen voltára 
hivatkozva visszautasította. 
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műszaki feltételek lennének kemények, de a kiíráson bárki indulhatna, aki 
ezeknek hajlandó eleget tenni.” 

 
A jelenlegi helyzet javítására többen ítélnék célszerűnek továbbá, ha műszaki jellegű 
beszerzés esetén előírnák, hogy az ajánlatkérő (valamely alkalmazottja) 
rendelkezzen műszaki végzettséggel, illetve ennek hiányában vonjon be a kiírás 
összeállításába műszaki szakértőt, hiszen ez által kerülhető lenne a szakszerűtlen 
(így túlságosan magas vagy alacsony) feltételek rögzítése. 
 

„A közbeszerzés nem csak jogi, hanem szakmai kérdés: a beszerzési szakértők 
nálunk műszaki üzletágaktól kell, hogy érkezzenek, ami fontos. Én nem is 
engednék működni egy adott területen közbeszerzési kiírót, ha nem ért hozzá, 
vagy nincsenek műszaki szakértői. A jogi végzettség itt kevés.” 
 
„A mi szakterületünkön olyan konyhatechnológussal kellene készíttetni a 
terveket, és ennek megfelelően a közbeszerzési kiírásokat, hogy azok 
szakmailag indokoltak legyenek. Vagyis a kiírást nem csak jogászoknak kellene 
vizslatniuk, hanem mérnököknek is, akik nem korruptak. Pontos, egyféleképpen 
értelmezhető tervek kellenek pontos műszaki tartalommal.” 

 
A kivitelezést igénylő közbeszerzési pályázatok teljesítése során a műszaki 
ellenőrzés az egyik legsarkalatosabb pont. Számtalan probléma (és korrupciós 
lehetőség) forrása, hogy a kivitelezést tartalmazó projekteknél a műszaki ellenőrt a 
nyertes ajánlattevő – vagyis a kivitelező – fizeti. Az egyik megkérdezett így 
nyilatkozott:  
 

„A műszaki kivitelezést tartalmazó projekt esetében a műszaki ellenőrt a kiírónak 
kellene fizetnie. Ha ugyanis az ellenőrzés költségeit a kivitelező cég állja, az 
ellenőröket kilóra meg lehet venni.” 
 
„A közbeszerzések során korrupcióra sok helyen van lehetőség. Vegyük például 
a műszaki ellenőrzést. A kivitelező céggel fizettetik meg a műszaki ellenőrt, ami, 
ha a folyamat lényegét tekintjük, egy vicc. Mivel a kiírásokban eleve nincs jó 
műszaki tartalom, így a vevő csak az átadást követően szembesül a műszaki 
valósággal.” 

 
További javaslatként merült fel, hogy a Közbeszerzési Értesítő összeállításakor a 
pályázati kiírások ne csak jogi, hanem műszaki szempontból is megvizsgálásra 
kerüljenek.  
 

„A kiírás szakszerűségére, valamint a korrekt értékelésre kellene jobban figyelni. 
Ha valaki ellenőrizné, a kiíró a kiírásban miért ragaszkodik sokszor értelmetlen, 
indokolatlan pontokhoz, valószínűleg kevesebben mernének ilyen módon csalni.” 
 
„A Közbeszerzési Értesítő összeállításakor egy jogi lektorátus végzi a munkát, a 
szerkesztési feladatokat. Ez egy jó intézmény, de ők csak jogi szempontból 
vizsgálják meg a kiírásokat, a műszaki feltételeket nem nézik. Ha kiadnák az 
ellenőrzést tanácsadóknak, akkor ez drága lenne. Nagy segítség lenne viszont, 
ha lennének például ellenőrző kalkulációk – mint pl. az ügyvédeknél a kamarai 
árszabás – amelyek segítenék a kiírót.” 

 
Egy további ajánlás az ellenőri erőforrások koncentrálásának célszerűségére is utal: 
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 „Egy bizonyos értékhatár felett központilag kirendelt műszaki emberrel kellene 
ellenőriztetni az eljárást.” 

 
Kétségtelen, hogy a vázolt javaslatcsokor megvalósítása olykor jelentős többlet 
adminisztrációt, illetve költségeket róna az ajánlattevőkre. De valószínűleg „csak” a 
korrupciót korlátozó hatásai miatt is megérné. 
 
 
A kiírásba csak a közbeszerzés tárgyával szigorúan összefüggő kérdések 
kerülhessenek 
 
Amint ezt már említettük, az interjúalanyok meglehetősen gyakorinak ítélték a „cégre 
szabott” kiírásokat. Nézetük szerint e visszaélésekre jelenleg az nyújt lehetőséget, 
hogy a törvény viszonylag nagy mozgásteret ad az ajánlatkérőknek a pályázati kiírás 
megfogalmazása terén, így az ajánlati feltételeket könnyen „személyre” lehet szabni 
(az alkalmassági követelmények meghatározásával és az értékelés elfogult 
elvégzésével az ajánlatkérő egyértelmű előnyt biztosíthat az általa preferált cég 
számára). Megoldásként azt tartanák elképzelhetőnek, ha a pályázati kiírásba csak a 
közbeszerzés tárgyával szigorúan összefüggő elvárások kerülhetnének. Két példa e 
véleményekre: 
 

”A legjellemzőbb technika, hogy az alkalmassági kritériumokat indokolatlanul 
szigorúan határozzák meg, és a szigorúság zöme nem műszaki jellegű. Ezzel 
remekül el lehet érni, hogy csak egy cég legyen a közbeszerzési eljárás végén 
nyerő. S a visszaélés érdekében nyilván sokszor lefizetik a megfelelő 
embereket.” 
 
”A kiírásokat eleve úgy fogalmazzák meg, hogy az valamelyik cégre legyen 
kiírva. 1-2 apró úgymond kritériummal eleve kizárnak egyébként jó árakat kínálni 
képes cégeket. Ha egy szakértő szem végigolvas egy, a saját szakterületére 
vonatkozó közbeszerzési kiírást, azonnal látja rajta, hogy az egyetlen 
ajánlattevőre van szabva. Ha úgy tűnik, hogy nincs, akkor még persze bőven 
belefér, hogy az eljárás alatt szórják ki a nem kívánt induló cégeket, és a végén 
az nyer, aki eleve preferált volt.” 

 
A javaslat megvalósítása valószínűleg nem okozna kárt, véleményünk szerint 
azonban önmagában nem oldhatná meg a versenyt korlátozó kiírások problémáját. 
Meggyőződésünk ugyanis, hogy a visszaélések kizárólag adminisztratív 
módszerekkel nem megakadályozhatók, a hatékony ellenőrzés nem nélkülözheti a 
megvalósítás kontrollját. 
 
 
A külső erőforrás-szervezet kötelező bemutatása, a referenciák valódiságának 
ellenőrzése 
 
Amint erről ugyancsak beszámoltunk már, számos interjúadó a külső erőforrás 
igénybevételére vonatkozó passzusát látta a Kbt egyik legproblematikusabb 
pontjának. Úgy vélik, erőforrás szervezet szerepeltetés esetén fontos lenne, hogy az 
ajánlatkérő ellenőrizni tudja az alvállalkozók közreműködésének mértékét, és a 
referenciák valódiságát. Erre azonban a legtöbb esetben nincs elég kapacitás, illetve 
a technikai megvalósítás nehézkes. Tipikus megfogalmazások a következők: 
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”Az eljárás során a fővállalkozó nincs rá kötelezve, hogy a kiterjedt alvállalkozói 
hálózatát bemutassa, így jellemzően együttműködési megállapodásokra 
hivatkozva (az adott céggel már “régóta” együtt dolgoznak) elkerülik az 
ellenőrizhetőséget. A PTK szerinti alvállalkozói értelmezést kellene átvenni a 
KBT-be, mert jelenleg alvállalkozónak az számít, aki kifejezetten egy bizonyos 
munka elvégzésére köt szerződést.” 
 
”Amióta a törvény külső erőforrás igénybevételére vonatkozó pontja – az 
esélyegyenlőség és a verseny fokozása érdekében – hatályba lépett, lényegében 
értelmét vesztette a referenciák bekérése.” 
 
”A Közbeszerzési Törvény alapvetően ajánlatbarát. Ez akkor problémás, ha az 
ajánlattevő mellett egy erőforrás-szervezet áll, aki ha nyilatkozatot tesz a feladat 
elvégzési “képességéről”, akkor a kiíró már nem tud mit tenni: a nyilatkozatot el 
kell fogadnia a nélkül, hogy ellenőrizni tudná az adott céget.” 

 
Bár az adott felvetések (szintén) általános problémára mutatnak rá, ezek 
kiküszöbölésének – mivel az igazolásoknak az „ára” is kialakult – lenne szerepe a 
korrupció elleni küzdelemben is. Ehhez persze nem elég a követelmények helyes 
megfogalmazása. Egyes interjúalanyok szerint megoldást jelenthetne viszont, ha 
szigorúan lehetne büntetni a 10%-on túli, a nyertes ajánlatban nem szerepeltetett 
alvállalkozók bevonását. 
 

”Szigorúan be kellene tartani az alvállalkozók közreműködésének mértékét és a 
10%-on túlit keményen büntetni; a saját alkalmazottat előtérbe kellene helyezni 
annak érdekében, hogy az alvállalkozók ne feketemunkásokat dolgoztassanak.” 

 
A javasolt (végül is szintén adminisztratív) intézkedéssel kapcsolatos véleményünk 
az előző pontban rögzítetthez hasonló: káros se, de elégséges se lenne. 
 
 
A reális árak kialakításának megkövetelése 
 
Az interjúk során, miként jeleztük, gyakran értesültünk irreális – hol nevetségesen 
magas, hol a színvonalas teljesítést lehetetlenné tevően alacsony – árszínvonalon 
kalkulált ajánlatokról (valamint az ezek nyomán kialakult korrupció-gyanúról). Az 
alábbiakban két, a probléma megoldását célzó ajánlást ismertetünk: 
 

„Lehetséges szabályozáson kívüli eszköz lehet a gyakori közbeszerzés 
tárgyakhoz kapcsolódó költségek minimális értékének a meghatározása, amely 
megakadályozhatja az irreálisan alacsony árajánlatok benyújtását.” 
 
„Több éve javasolják különböző fórumokon, hogy vezessék be a mérnök „ár” 
(elfogadható óradíj) intézményét. A kiíró rendelkezzen ilyen árral, és ez legyen 
nyilvános. A mérnök ár segítene akkor – s ez ma sokszor jellemző – ha a 
pályázatba, csak azért, hogy megnyerjék a közbeszerzést, olyan rezsi óradíjakat 
írnak be, ami tarthatatlan, már eleve a feketegazdaság melegágya (hivatalosan 
már a portásnak is többet fizetnek, mint amit szakmunka óradíjnak a pályázatban 
szerepeltetnek).” 

 
Egy további felvetés a jelzett szabályokat be nem tartók szankcionálásának a 
fontosságára is rámutatott: 
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„Az irreálisan alacsony vagy magas árat a KBT szerint ki lehet zárni, csak éppen 
nem akarják alkalmazni e szabályt. Ezen biztosan változtatni kellene.” 

 
Nem felejthető ugyanakkor az sem, hogy a reális kínálati árak kialakításához – 
többek véleménye szerint – számos szektorban az elektronikus árlejtés (licit) 
nyújthatná a legnagyobb segítséget. E technika használatát ezért a szabályozásnak 
(a jelenlegi gyakorlattal ellentétben) erőteljesen támogatnia kellene. 
 
 
Az ár helyett a minőség fő szempontként történő kezelése a garancia hosszabb 
időre történő kiterjesztése révén 
 
Számos közbeszerzési eljárásban vet fel problémákat – és kelt korrupciós gyanút – a 
minőség kérdése is. A minőség szempontjából az volna ugyanis kívánatos, ha a 
pályázatok elbírálásánál nem az ár lenne a döntő szempont. Igaz, ez esetenként 
drágíthatná az eljárásokat, de hosszabb távon jelentős megtakarítást 
eredményezhetne. Megoldásként több ajánlattevő is a kiírásban a minimum, illetve 
maximum ár kötelező megjelölését szorgalmazta, amivel véleményük szerint el 
lehetne kerülni, hogy a közbeszerzésen (akár korrupció, akár egyéb ok miatt) 
irreálisan alacsony vagy magas árat megszabó ajánlat nyerjen. Elhangzott az is, 
hogy a közbeszerzési eljárásokban valamilyen formában eleve ki kellene zárni a 
legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati árat adó pályázókat. Mások azonban 
veszélyesnek ítélték ez utóbbi megoldásokat, s inkább azt javasolták, hogy a 
műszaki ellenőr, vagy a mögötte álló cég a garanciális idő alatt is felelősséggel 
tartozzon az általa elfogadott munka minőségért, vagyis bármilyen probléma 
felmerülése esetén pénzügyi vagy akár jogi következményei legyenek a rosszul 
elvégzett ellenőri munkának.  
 

„Lehetőséget ad a korrupcióra, hogy a Kbt.-ben az ár a súlyponti kérdés, pedig 
ennek sokszor harmad- vagy negyedleges szempontnak kellene lennie. Sokszor 
lenne például fontosabb a nyújtott garancia.” 

 
Az adminisztratív követelmények helyett a tényleges teljesítésre koncentráló ezen 
ajánlás különösen jó irányúnak ítélhető. Igen hatékonyan korlátozná a korrupció 
mozgásterét is. 
 
 
A közbeszerzési eljárásokhoz kötődő adminisztrációs terhek jelentős 
csökkentése  
 
Az interjúk során a megkérdezettek közül sokan (29%) nevezték túlzottnak a 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó adminisztrációs terheket, tárták fel az ezek 
révén kialakuló korrupciós veszélyeket, s sürgették csökkentésüket. A közbeszerzési 
ajánlatkérők ugyanis jellemzően az indulás feltételeként követelik meg számos, 
kifejezetten adminisztratív jellegű dokumentumnak (pl. aláírási címpéldányoknak, 
közjegyző által hitelesített 3 évre visszamenőleg szóló mérlegeknek, 
bankigazolásoknak stb.) a benyújtását. Bár elvben mindegyik szükségességét lehet 
indokolni, mégis általános nézet, hogy a gyakorlatban ezek az előírások elsősorban 
inkább csak drágítják és lassítják a közbeszerzéseket és a legtöbb esetben 
inkább növelik, mint csökkentik a korrupciós fenyegetettséget. 
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„Az ajánlattevők adminisztratív terheinek mérséklésével átláthatóbbá és 
egyszerűbbé lehetne tenni a közbeszerzési eljárásokat, s a visszaélési 
lehetőségek is csökkenthetők. Az adminisztratív követelmények helyett sokkal 
inkább a versenyképességi szempontok kerülnének előtérbe.” 

 
Számos észrevétel pontosabban is behatárolta a bürokrácia elleni küzdelem 
lehetséges helyszíneit. Például: 
 

„A közbeszerzések során felrótt közjegyzői és egyéb adminisztrációs 
kötelezettségek nagyok, ezzel egyértelműen csak a jogászoknak generálnak 
munkát. Jó lenne, ha nem a közbeszerzés elindításánál lennének a legnagyobb 
terhek, mert ezt azoknak a cégeknek is meg kell fizetniük, akik nem nyernek. A 
későbbi projektekben ez az elveszett költség nyilván beárazásra került, ami 
biztosan növeli az árat, vagy csökkenti a felajánlott szolgáltatástartalmat.” 
 
„A közbeszerzésben az zavar, hogy rengeteg igazolást kell beszerezni egy-egy 
ajánlathoz. Ráadásul ugyanazokat az igazolásokat be kell adni újra és újra 
minden egyes pályázathoz akkor is, ha ugyanaz az ajánlatkérő írja ki őket.” 
 
„Legalább a publikus adatokról ne kelljen dokumentációt készíteni, vagy legyen 
elég az elektronikus beadásuk.” 

 
Ismét más felvetések az előírások nagyobb differenciálását sürgették: 
 

„Fontos lenne a bírálati szempontrendszer átfogalmazása: szükség lenne 
mintákra, hogy egy adott beruházáshoz mi kérhető, milyen feltételek teljesítése 
várható el. Gyakran fordul elő, hogy egy 1 milliárd forint értékű közbeszerzésnél 
előírnak (korábbi közbeszerzési eljárásban nyertes) 4 milliárd forint értékű 
referenciát, de indoklást nem adnak ennek szükségességére. Az ilyen 
előírásokat valamilyen matematikai alapon kellene igazolni.” 

 
Ugyancsak példaként említhető, hogy pénzügyi szolgáltatások igénybevétele (pl. 
hitelfelvétel) esetében lefolytatott közbeszerzési eljárásokon a bankoktól is kérnek 3 
évre visszamenőleg közjegyző által hitelesített mérleget. Az egyik interjúalany ezzel 
kapcsolatosan így nyilatkozott:  
 

„Egy közbeszerzésnél a banknak 3 évre visszamenőleg kell közjegyző által 
hitelesített mérleget leadnia. Ezekből 1 db. is kb. 2-3 cm vastag papírhalmaz, 
amit ráadásul a PSZÁF, az ÁSZ és mindenféle ellenőrző szervezetek tüzetesen 
végignéztek. Mi a fenének kell ezt egy banknál bekérni? A költségeket nyilván be 
kell építeni a projektbe, ez kár a kiíró számára is, miközben teljesen fölösleges. 
Bőven elég lenne retorziókat kilátásba helyezni, ha e dokumentumok nincsenek 
rendben a háttérben, és ezért a kiírót esetleg valamilyen kár érné. A lényeg az, 
hogy legyen következménye, ha valaki nem tisztességesen versenyez. Jelenleg 
viszont mindent az elején akarnak megfogni, ami hatalmas költség és macera az 
indulóknak, ráadásul a korábbi nem nyertes pályázatok költségeit is be kell 
árazni. Lehetne egy előzetes minősítést csinálni és a kiírásba eleve beletenni, 
hogy X forint felett csak a minősítésen átment cégek indulhatnak. De ezektől már 
ne kérjenek újra és újra papírokat.” 

 
További válaszadóink jól ismerték a minősített ajánlattevők fogalmát – és jegyzékét 
(http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/Kozlemeny2.doc) – de e cím 
elnyerésének előnyeit túlzottan kicsinek ítélték. Kiemelték, hogy bár ezek jegyzéke 
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jelenleg is létezik s a minősített ajánlattevő „a Kbt. 13. § (1)-(2) bekezdései 
értelmében a Közbeszerzések Tanácsa jegyzék szerinti igazolását közbeszerzési 
eljárásban benyújthatja, amelyet az ajánlatkérő köteles elfogadni.” Csakhogy a kiírók 
a 65-69. § alapján jellemzően szigorúbban állapítják meg az ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági, műszaki, ill. szakmai alkalmasságának feltételeit, ezért a Kbt. 13. § (4) 
bekezdése értelmében a minősített ajánlattevőknek is külön kell igazolniuk a 
szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.  
 

„Jelenleg nincs jelentősége, nem jár előnyökkel, ha valamely pályázó minősített 
ajánlattevőnek minősül, mivel a kiírások mindegyike szigorúbb feltételeket szab, 
mint ami ahhoz szükséges, hogy valamely pályázó minősített státuszba kerüljön.” 

 
Külön kiemeljük a fentiekre megoldást jelentő azon javaslatot, hogy a szükséges 
igazolásokat ne az eljárás kezdetén, valamennyi ajánlattevőtől kérjék, hanem csak a 
nyertes ajánlattevő legyen kötelezett ezek határidőre történő benyújtására.  
 

„Csupán a nyertestől kellene bekérni a szükséges papírokat, igazolásokat. 
Emellett elfogadhatnák még az egy évnél nem régebben kikért cégkivonatot is.” 
 
„A már említett nagy adminisztráció költség miatt, ha nem látunk esélyt a 
közbeszerzés végén a nyerésre – leginkább azért, mert láthatóan másra van 
kiírva – sokszor inkább nem is pályázunk. Szerintem inkább bárki indulhasson, 
sőt nyerhessen is a közbeszerzésen. A kiíró számára elég, ha nem teljesítés 
esetén a nyertesen „verheti le” – szigorú következményeket érvényesítve – a 
szerződésben szabályozott feltételeket.” 

 
E felvetések helyességét az is alátámasztja, hogy ajánlattételkor az Unió 
gyakorlatában is csak a jogi okmányok meglétéről (megszerezhető voltáról) kell 
nyilatkozni, s bemutatásukra – a nem-teljesítés szankcionálásával – csupán a 
nyertes ajánlattevőt kötelezik. 
 
Itt jegyezzük meg, hogy a bürokrácia egyszerűsítésétől több válaszadónk nem csak a 
költségcsökkenést, a korrupció visszaszorítását, hanem az eljárások gyorsulását is 
várja, s ezt esetenként az előbbieknél is fontosabb eredménynek ítélné. 
 
 
Nyilvános, egyszerre történő ajánlat-bontás 
 
A korrupciós visszaélések lehetőségét csökkentené a megkérdezettek szerint az is, 
ha megszüntetnék a nem nyilvános, illetve a helyszínen, folyamatosan történő 
ajánlat-bontás gyakorlatát. Az egyik válaszadó a következő példával illusztrálta e 
gyakorlat hiányosságait: 
 

„A helyszínen történő bontás folyamatos, így bár a korrumpáló ajánlattevő nem 
tudhatja, mekkora a legalacsonyabb ajánlati ár, de előzőleg készít 4-5 ajánlatot, 
és miután a korrumpált bizottsági tagtól sms-ben megkapja, hogy milyen árral 
nyerhet, bemegy a megfelelő ajánlattal utolsónak.” 

 
A kutató azt hinné ez a fajta jogsértés nem is lehetséges, de azért ez az álláspontja 
bizonytalan. 
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Ne lehessen kizárni az eljárásból pályázót formai hiba miatt 
 
A megkérdezett ajánlattevők közül többen ajánlották az ajánlatok formai okok miatti 
elutasításának megtiltását. A jelenlegi közbeszerzési eljárások során túl nagy súllyal 
veszik ugyanis figyelembe a formai követelményeket, ami számos alkalmat teremt a 
visszaélésekre. A formai hibára való hivatkozást az ajánlatkérők – az interjúalanyok 
véleménye szerint – leginkább arra tudják használni, hogy az általuk nem preferált 
céget valami ürüggyel kizárják a versenyből.  
 

”A formai hibára való hivatkozás a törvény által biztosított egyik legnagyobb 
csalási lehetőség. Tapasztalataim szerint egy több száz oldalas anyagban szinte 
minden esetben lehet hibát találni. Ezek után már csak a kiírón múlik, hogy 
melyik ajánlattevőt zárja ki az eljárásból formai hibára való hivatkozással. A 
törvény módosításával ezt a nagyon nagy eszközt könnyen meg lehetne 
szűntetni, mindössze arra lenne szükség, hogy formai meg ne felelés esetén 
minden esetben kötelező legyen a hiánypótlás.” 
 
”Nem szerencsés, hogy a formai hibákat nagyobb súllyal veszik figyelembe, mint 
a szakmai alkalmasságot. Estünk már ki úgy az eljárásból formai hiba miatt 
(hiánypótlásra nem volt lehetőség), hogy a legjobb árat ajánlottuk.” 

 
Ez a javaslat is igencsak megalapozottnak és jó megoldásnak látszik. 
 
 
A közbeszerzési eljárások kiírásának, illetve az azon nyertes ajánlattevő 
teljesítésének fokozott ellenőrzése 
 
A mélyinterjús tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a Kbt. további 
szigorítása valószínűleg nem változtatna semmilyen rossz gyakorlaton, e helyett 
inkább a törvény betartatásával kapcsolatos „filozófiát” kellene újra végiggondolni, a 
közbeszerzési eljárások ellenőrzését kellene szigorítani. Jelenleg például, amint 
mondtuk, csak a válaszolók egyharmadának az intézménye rendelkezik határozott 
korrupció ellenes politikával, az ajánlat-kérőknél távolról sem általános, hogy az 
ajánlatokat bíráló bizottság bírálja, egyaránt ritka az eljárások belső ellenőrzése és 
utólagos auditja, illetve kifejezetten kivételes az a törekvés, hogy az ajánlatkérések 
kimunkálói, a bírálatokban résztvevők és az ellenőrzéseket végzők különböző 
személyek legyenek, s e személyek rendszeres rotációja is megszervezésre 
kerüljön.  
 
Különösen kedvezőtlen, hogy a kapott válaszok mélyebb vizsgálata arra is utal, hogy 
az ellenőrzési törekvések erősségét nem befolyásolja, felmerült-e az intézmény 
eljárásainál a korrupció gyanúja, vagy nem - más szóval: a gyanú sem ösztönzi az 
ellenőrzés szigorítását. A matematikai-statisztikai vizsgálat nem mutat ugyanis 
szignifikáns összefüggést a két kérdés válaszai közt. 
 



 270

A közbeszerzési eljárások ellenőrzésénél adott technikákat alkalmazó cégek 
számának az összes cég számához viszonyított hányada, % 
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Interjúadóink széles körének az a véleménye azonban, hogy a korrupció, s a 
közbeszerzési korrupció hazai magas szintje miatt intézményeinknél célszerű lenne 
górcső alá venni a közbeszerzési eljárás valamennyi fázisát és szereplőjét. 
Jellegzetes állásfoglalás a következő is: 
 

”Nem a Kbt-t kell tovább bonyolítani, hanem az ellenőrzést erősíteni. Jelenleg 
lényegében alig van utólagos ellenőrzés, számonkérés.” 

 
Több ajánlás azonban a részletekre is kitért. Volt, aki az ellenőrzést végző szerv 
függetlenségének a fontosságát hangsúlyozta.  
 

”A közbeszerzések tisztaságát azzal lehet megteremteni, hogy a közbeszerzési 
eljárás minden fázisát több, egymástól független szerv, szereplő felügyeli.” 

 
További észrevételek az ellenőrzések kívánatos fókuszát is megjelölték. Sokan 
például azt kívánták kiemelni, hogy az ellenőrzést elsősorban a műszaki 
szempontokra fókuszálva kellene elvégezni. Mások inkább a versenyszabályok 
betarttatását várták.  
 

”A teljesítés jóval szigorúbb ellenőrzése mindenképpen kívánatos. Az 
ellenőrzésnek elsősorban a műszaki, és nem a jogi vonatkozásokat kell 
érintenie.” 
 
”A legnagyobb visszatartó erőt a szigorú ellenőrzés és annak reális esélye 
jelentené. Mivel az eljárásoknak csak csekély része kerül ellenőrzésre, a kiírók 
nem fordítanak megfelelő figyelmet a verseny tisztaságára, s az ajánlattevőket 
sem rettenti el semmi attól, hogy összejátszanak az ajánlatok elkészítése során.” 
 
”A közbeszerzési szerződés teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó szabályokkal 
enyhíteni lehetne a közbeszerzési korrupció kárait. A közbeszerzési szerződés 
teljesítésének ellenőrzésekor elsősorban a 10%-os szabály betartását, és a 10% 
alatti alvállalkozók teljesítését kellene a korábbinál szigorúbban kontrollálni.” 
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Ez esetben is volt, aki a szankciók kulcs-szerepéről is megemlékezett. Nevezetesen: 
 

”Nem a törvényen kell állandóan változtatni, hanem a közbeszerzési eljárások 
alapján végzett teljesítések ellenőrzését kell szigorítani! Kell, hogy legyen 
következmény! A közbeszerzési tanácsadókat is simán törölni kellene a 
tanácsadói listáról az x-edik elmarasztalás után.” 

 
Némely válaszadó példaként hozta fel az EU-s eljárások során szerzett azon 
tapasztalatait is, amelyek azt igazolják, hogy az ellenőrzés és a szubjektív elemek 
kerülése megfelelő visszatartó erőt jelentenek a visszaélésekkel szemben. 
 
 
A Közbeszerzések Tanácsa és a Közbeszerzési Döntőbizottság 
hatékonyságának növelése  
 
Válaszadóink néhány javaslata a Közbeszerzések Tanácsa munkáját érintette. Bár 
olykor – talán véletlenül – ezek megfogalmazása az átlagosnál elkeseredettebb, nem 
kívánjuk se tompítani, se elhallgatni ezeket sem. 
 

„A Közbeszerzések Tanácsának potensnek kellene lennie, vagyis érdemben 
kellene megvizsgálnia legalább a nagyobb projekteket. Bár a közbeszerzések 
során a morális hozzáállás igen rossz, az elrettentés sok esetben működhet.” 
 
„A Közbeszerzések Tanácsának el kellene végeznie a házi feladatát. Ha valaki 
hozzájuk fordul, azonnal elkezdik a kiírásban és szerződésekben az apró betűket 
nézni, a lényeget pedig soha. Rendesen utána sem mennek a problémáknak, 
pedig nem is olcsó az eljárás. A honlapjukon a teljes szervezeti felépítés 
olvasható, ki kinek a kije, miként kerül oda, de a közbeszerzések alakulásáról 
egy normális hír vagy adattábla sincs fent. Én nem tudom, hogy összesen hány 
emberrel dolgoznak, és hogy ki miből finanszírozza őket, de ki másnak kellene 
begyűjtenie a korrupciót statisztikai szempontból is azonnal mutató 
információkat? Aztán egyszer majd lehet, hogy pont ezért megkritizálja őket az 
ÁSZ, és ugyanúgy nem történik semmi, mint a többi kritizált disznóság esetében. 
Hát ilyen országban élünk.” 
 
„A Közbeszerzések Tanácsa jelenleg az a helyszín, ahol a cégek be tudják 
lassítani a közbeszerzéseket. Így lényegében a cégpolitikai csatározások 
helyszíne. A testület nem tárja fel az eseteket, mivel nincs is rá kerete, de a jogot 
mégis fenntartja magának. A lényeget viszont nem látják, az ügyek az apró betűs 
jogászkodásban merülnek ki. … Érdemes megnézni a honlapjukat: csak éppen a 
leglényegesebb információkat nem teszik közzé. A jelenleg feltett adatbázisok 
például használhatatlanok, mert vagy 1000 oldalas Word-ben vannak, vagy 
rendkívül hiányosak és pontatlanok. Ezekből még elemzéseket sem lehet 
készíteni.” Nem nyertes ajánlattevő közlése 

 
De voltak, akik a Közbeszerzési Döntőbizottság hatékonyságának javítását is 
szorgalmazták. Több javaslat érintette munkájuk túlzottan adminisztratív orientációját 
is. 
 

„A döntőbizottság gyakorlatát életszerűbbé kellene tenni. Mivel a bizottság tagjai 
munkájuk során nem mozdulnak ki az irodából, ezért nem látják, milyen 
beavatkozásra lenne valóban szükség. Egy olyan fellebbviteli szerv létrehozása 
is segítene, amely gyorsabban intézné az ügyeket, mint a bíróságok.” 
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Egy további interjúalany azonban az érdemi döntéshozatalt is hiányolta. 
 

„Nem kérünk jogorvoslatot a Döntőbizottságon, mert nem látjuk értelmét. 
Legfeljebb annyit lehet elérni, hogy bagatell büntetést szabnak a nyertes 
ajánlattevőre. Azt látnánk célszerűnek, hogy a visszaélések beigazolódása 
esetén a Döntőbizottság megváltoztathatná a nyertest.” 

 
A tanulmány szerzői remélik, hogy az interjúadóknak utóbb vázolt javaslatai – ha 
olykor nem is szakszerűek, elfogadhatók – segíthetik a közbeszerzési törvénynek és 
eljárásoknak javítását célzó erőfeszítéseket. 
 
 
8. Összefoglalás  
 
Jelen kutatási beszámoló a közbeszerzési korrupció magyarországi jellemzőiről 
mélyinterjúk révén nyert információkat mutatja be. Az interjúk – melyeket a 
GKIeNET Kft. készített – három, a közbeszerzéseknél szerepet vállaló csoportban, 
egyes ajánlatkérőktől, (nyertes és nem nyertes) ajánlattevőktől, illetve hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóktól kértek és kaptak tájékoztatást: 
 
Interjúadóinknak mintegy a fele az adott tájékoztatást arról, hogy értesült az általa 
ismert közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos korrupciós gyanúról vagy 
cselekményről (a közbeszerzést kiíró intézményeket képviselő interjú alanyok közül 
azonban jóval kevesebben állították, hogy a részvételükkel megvalósult 
közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerült a korrupció gyanúja, mint a közbeszerzési 
tanácsadók és az ajánlattevők esetében). A megkérdezettek jelentős hányadának 
„óvatos” válaszait, továbbiak állásfoglalásainak belső ellentmondásait102 stb. 
figyelembe véve ez a kutatási eredmény egyértelműen arra mutat, hogy a korrupció 
a hazai közbeszerzések körében igen gyakori. Azt is valószínűsítik azonban, hogy 
túlzottak azok az állítások, amelyek szerint e norma-sértés gazdaságunkban az 
eljárások 90%-ánál, tehát például nem csak a nagyoknál, de a kis összegűek 
többségénél is általános. 
 
A megkérdezettek a korrupció okait jórészt társadalmi problémákban, illetve a 
közbeszerzések átláthatóságának és ellenőrizhetőségének, az eljárásokra vonatkozó 
információk nyilvánosságának gyengeségében látták. Széles körben világítottak rá a 
hazai társadalom érték-válságára. Riasztónak véljük például, hogy a kapott 
tájékoztatások szerint a közbeszerzési eljárásokon az ár a siker legfontosabb 
kritériuma, s a teljesítés minősége nem is fontos szempont. Az is megállapítható 
volt továbbá, hogy a visszaélésekre széles körben a közbeszerzések 
szabályozásának gyengeségei, a közbeszerzési törvény bonyolultsága, illetve az 
eljárások gyenge ellenőrzése adnak lehetőséget. 
 
A felvétel eredményei meglehetősen ritkán jelölték meg pontosabban a korrupcióban 
résztvevőket. Több válaszoló utalt ugyan a közbeszerzések túlzott politikai 
befolyásolására, számos közbeszerzési korrupció politikai gyökereire. 
Hangsúlyozták, hogy a normasértéseket nem ritkán – s természetesen az 

                                      
102 Emlékeztetünk rá, hogy több ajánlattevő az interjú elindulásakor még nemleges válaszokat adott, 
arra a kérdésre, hogy találkozott-e már közbeszerzési korrupcióval, majd az interjú kifejtendő részénél 
„megnyílt” és elmondta, hogy például a személyre szabott kiírások rendszeresnek tekinthetők. 
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ajánlattevők áremelési, piacszerzési törekvései mellett – egyes közbeszerzési 
döntéshozók (például: önkormányzatok) forráshiánya motiválja. Számos további 
interjúadó nem szólt azonban se a tisztességtelen üzletemberekről, se a 
megvesztegethető hivatalnokokról, se a (hazai sajtóban is minden nap elmarasztalt) 
korrupt politikusokról. Információ-gazdag, s sokszor a szabálysértők kilétére is utaló 
tájékoztatást nyertünk viszont a közbeszerzési eljárások korrupcióra módot adó 
pontjairól, kiemelten az eljárások különböző feladatait ellátók korrupciós 
cselekményeiről. Gyakoribb „módszerek” például a következők: 
 
a) Az ajánlatkérő részesedést kér, illetve fogad el a vállalási árból vagy egyéb 

előnyre tart igényt, s ellentételezésként: 
 

− egyetlen pályázó adottságaira „szabja” a kiírásban megkövetelt feltételeket, 
illetve 

− többlet-információval, vagy részrehajló ajánlat-bírálattal juttatja előnyhöz 
korrupt partnerét, 

− egyes ajánlattevőket indokolatlanul, vagy pedig mondvacsinált okokra 
hivatkozva kizár 

− elfogadja az ajánlatkérésben rögzítettől eltérő teljesítést, 
− az adott közbeszerzés keretein kívül árukat, szolgáltatásokat „vásárol” a 

piacinál magasabb áron. 
 
b) Az ajánlattevők összejátszanak (ún. kartellezés során) 
 

− a piac felosztása céljából, vagy 
− magasabb árak elérésére, 
− a költségek egy részének az ajánlatkérésben (szerződésben) rögzítettől 

eltérő célra fordítása érdekében. 
 
A közbeszerzési korrupció hatásainak azonosítására, a károk nagyságának 
becslésére interjúalanyaink jelentős hányada nem vállalkozott, többen bizonytalan 
választ adtak, és viszonylag kevesen foglaltak határozottan állást. A (gyakran eltérő) 
vélemények sajátos jellemzője az is, hogy az interjúk elején szinte valamennyi 
válaszadó csekélyeknek vélte e norma-sértések gazdasági hatásait, ez az álláspont 
azonban a kutatás további lépéseiben többször is elsietettnek bizonyult, a részletes 
kérdések nyomán módosult. Végül is az volt megállapítható, hogy a korrupció 
legfontosabb közvetlen kára a versenykorlátozás, amelynek fő következménye 
egyrészt a vállalási ár növekedése, másrészt a teljesítés minőségének, 
szolgáltatástartalmának csökkenése lehet. A jelzett hatások egyaránt létrejöhetnek 
az ajánlatkérő és az ajánlattevő, illetve két vagy több ajánlattevő összejátszásával. A 
vállalási ár elsősorban azon közbeszerzések esetében térhet el jelentősen a „piaci” 
ártól, ahol az eljárás nem nyílt (de gyakori az igen alacsony vállalási árat az eljáráson 
kívül kiegészítő igen drága szolgáltatásvásárlás is). Sokszor eredményezi azonban a 
verseny korlátozását az is, hogy az ajánlattevők, kartelleket hozva létre, felosztják a 
piacot. A minőségromlás olykor a korrupció közvetlen „eredménye”, máskor az erős 
árverseny következménye. Az okozott károk nagyságát nehéz megbecsülni, az 
interjú-adók válaszainak átlaga alapján a közbeszerzési érték mintegy 20-25%-ára, s 
nemzetgazdasági összesenben sok százmilliárd forintra tehető. 
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Alátámasztottnak találtuk azokat az, interjúadóink szélesebb köre által is hangoztatott 
véleményeket, amelyek szerint a közbeszerzési eljárás – bár a jogalkotói 
szándékokkal ellentétben nem szünteti meg a korrupciót – de lehetővé teheti keretek 
közé szorítását. A hazai gyakorlat hatékonyabbá tételére az alábbi ajánlások 
kerültek megfogalmazásra: 
 
− Nem halaszthatók az üzleti etika javítását célzó intézkedések sem. Fontos lenne, 

hogy az oktatás is szerepet vállaljon a társadalmi értékrend módosításában, 
segítse, hogy az új generáció ne tekintse a gazdaságban szokásos 
magatartásnak, csak elfogadható károkat okozó cselekménynek a 
tisztességtelen – így korrupt – üzleti akciókat. Ennél is fontosabb lenne a 
gyakorlatban is működő párt- és kampányfinanszírozási szabályozás kialakítása, 
hiszen csak ez gátolhatja meg, hogy az irányítószervek megértően kezeljék a 
politikai érdekekre hivatkozó szabálysértéseket. De jelentős hatású lenne az is, 
ha a közbeszerzésben résztvevő intézmények kötelességüknek – saját 
érdeküknek – tekintenék korrupció-ellenes politikájuk (stratégiájuk) kimunkálását, 
és ennek érvényesítését. 

 
− Minden érintett intézménynél meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy 

az eljárások átláthatóak, és az esetleges visszaélések felelősei megállapíthatóak 
legyenek. A jogszabályokban minden visszaélés-típusra rögzíteni kellene az 
elkövetés szankcióit is. A lehető legszűkebb körre kellene továbbá korlátozni a 
közbeszerzési dokumentumok titkosításának a lehetőségét. 

 
− Támogatni kell a pénzügyi elszámolások megbízhatóságának növelését célzó (e 

téren, de csak e téren szigorú formai szabályokat előíró és ezek betartását 
megkövetelő) intézkedéseket. A jelenleginél határozottabban kellene 
szorgalmazni az elektronikus közbeszerzés, kiemelten az elektronikus árlejtés 
(licit) alkalmazását. 

 
− Jelentős erőket kellene fordítani a közbeszerzési törvény egyszerűsítésére, és 

stabilitásának növelésére. De számos (a dolgozatban részletesen megjelölt) 
ponton tökéletesíthetők lennének az eljárások technikái és ellenőrzésük 
módszerei is. 
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Mellékletek 
 
 
1. Az ajánlatkérők körében készített interjúk kérdőívei 
 
Az interjú egy, az ajánlatkérők listájáról előzetesen kiválasztott gazdasági szereplőnek a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálja.  
 
 
A/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú előtt 
 
Össze kell gyűjteni – részben, hogy tájékozódjon a megkérdezettről, de részben azért is, 
mert az információk a készítendő adatbázisban is felhasználásra kerülnek – a vizsgálni 
kívánt ajánlatkérő intézményre vonatkozó (könnyen) elérhető információt: 
 
− Az intézmény honlapja alapján a kérdezőbiztosnak rögzítenie kell az ajánlatkérő 

pontos nevét, a székhely címét103, a vezető nevét és elérhetőségét, valamint az 
intézmény profilját (például TEÁOR, SZJ kódjának a megfelelő részét)103 és 
(hozzávetőleges 2007 évi átlagos állományi) létszámát103 – illetve azt, ha ezek közül 
valami nincs a honlapon, vagy ha nincs is honlap. 

 
− Meg kell nézni továbbá, mit közöl a Google (illetve, ha ismert: a sajtó) az intézményről, 

s rögzíteni kell a legfontosabb (az ajánlatkérőre jellemző) információkat. Kiemelten: ha 
az elérhető dokumentumokban említésre kerül a korrupció. 

 
 
B/ A kérdezőbiztos teendője közvetlenül az interjú megkezdése előtt 
 
Bevezetőben a kérdezőbiztosnak közölnie kell, hogy az interjú a Közbeszerzések Tanácsa – 
és közvetetten az Országgyűlés – számára készülő kutatás része. A válaszadó anonimitását 
megőrizzük (a magnetofon használatát se erőltetjük). Kérdéseinket 3 csoportba rendeztük, 
az interjú elején és a végén néhány zárt kérdésre kérünk rövid válaszokat, a középső 
blokkban 4 kérdéscsoportban egyenként 8-10 perces eszmecserét szeretnénk. 
 
Az első interjú-részben a kérdezőbiztos rövid válaszokat kér, felteszi az alább megadott 
kérdéseket, s megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat. 
 
 
C/ Az interjú gyors (többségében zárt) kérdései 
 
Előkészítés 
1. Ha a fenti adatok közül hiányzik: Mi az ajánlat kérő profilja? 103 ... 
Mekkora az intézmény létszáma? 103 …fő 
 
A közbeszerzési eljárások általános jellemzői 
2. Az intézmény hány közbeszerzési eljárást írt ki az elmúlt 5 évben? ...  
Mi volt ezek tárgya? ...  
(Itt meg kell győződni arról: a válasz-adó valóban a közpénzek elköltésével kapcsolatos 
eljárásokról kíván-e beszélni! Ha nem, korrekciót kell kérni.) 
 
3. Mekkora az összértéke a 2006-ban kiírt közbeszerzéseiknek?104... 

                                      
103 Csoportképző ismérv, a válasz elnyerése igen fontos! 
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4. Hogyan jellemezné a közbeszerzési eljárásaik során tapasztalt verseny erősségét? 
Nincs verseny – gyenge – viszonylag erős – kifejezetten éles. 
Ha van verseny: Az alábbiak közül mely 3-4 tényező magyarázza leginkább a nyertes 
sikerét? A cég felkészültsége (referenciái) – a felajánlott termék, szolgáltatás teljes körű 
volta, – minősége – az ár – a felajánlott értékesítési feltételek – a hagyományos személyes 
kapcsolatok – a korrupció – nem tudja megítélni – egyéb, nevezetesen: … 
 
Milyen szinten születnek a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések? … 
 
5. Felmerült-e valamely eljárásuk bármely szakaszával kapcsolatosan a korrupció 
gyanúja? Igen – nem - nem tudja. 
(Itt arról kell meggyőződni: valóban a korrupció kritériumainak – kötelesség-szegés, önérdek, 
legalább két fél - megfelelő eset(ek)ről van-e szó. Ha nem, korrekciót kell kérni.)  
Ha igen, honnan értesült róla? Bírósági stb. beadványból – a sajtóból – az elterjedt 
„pletykákból” – a versenytársak közléseiből – egyéb forrásból, nevezetesen: … 
 
6. Van-e korrupció-ellenes politikájuk (hoztak-e a korrupció elleni intézkedéseket)? 
Igen – nem - nem tudja. 104 
Ha igen: Melyek a legfontosabb intézkedések? … 
 
7. Rendszeresen tájékozódnak a teljesítés(ek) előrehaladásáról?  
Igen, folyamatosan – igen, ritkán – nem. 
 
 
D/ A részletező beszélgetés témái (nyílt kérdései) 
 
Ebben a – legfontosabb – interjú-részben a kérdezőbiztos „beszélgetést” kezdeményez az 
interjú-adóval: ha szükséges, pontosítást kérhet, szembesítheti a válaszolót a felkészülése 
során szerzett információkkal, kinyilváníthatja egyetértését stb. A beszélgetés fő témáit az 
alábbi kérdések jelzik: 
 
8. Tapasztalataik szerint a korrupció (vagy ennek fenyegetése) szerepet játszik az 
intézmény profiljában megvalósult közbeszerzéseknél? 
Ha igen: Mely feltételek teszik ezt lehetővé? 
Kérjük, részletezze, az adott esetben melyek a korrupció kárai. Például:  
− a korrupció miatt mennyivel magasabb az ár a versenyszerű árnál?  
− mennyivel lesz kevesebb a szolgáltatás-tartalom? 
− mekkorák a közvetett hatások (bizalomvesztés, teljesítmény-visszafogás)? 
Mekkorára becsülhetők e károk (például: a közbeszerzési érték százalékában)?  
 
9. Az Önök által kiírt közbeszerzés(ek)nél is felmerült a korrupció gyanúja?  
Ha nem: Ez minek köszönhető? ... 
Ha igen: Hány esetben? ... 
 
Ha több eset is volt, az ebbe a csoportba sorolt kérdéseket esetről-esetre kérjük 
feltenni! 
Az eljárás milyen típusú volt?... 
(A lehetőségek: /a/ közösségi – nemzeti – egyszerű, /b/ egyszakaszos – többszakaszos, /c/ 
nyílt – meghívásos - tárgyalásos. /d/ gyorsított) 
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Az adott esetben mi volt a visszaélés formája? 
Rutin (egyszer) vagy hálózati, nagy összegű vagy bagatell, csak jogsértéssel valósítható 
meg vagy jogszerű cselekvéssel. 
És a technikája? 
(Igen fontos kérdés! Szükség esetén említhető néhány technika, például: a kiírás 
elmulasztása, az egyetlen ajánlattevőnek kiírt pályázat, az egyes ajánlattevőknek nyújtott 
többlet információ, az ajánlattevők összejátszása, irreálisan alacsony ajánlati ár és ennek 
kiegészítése egyéb csatornákon, az ajánlatok inkorrekt értékelése, irreális határidők 
kitűzése, az eljárás indokolatlan érvénytelenítése, a felhívástól eltérő szerződés illetve 
ezektől eltéró teljesítés stb.) 
A közbeszerzési eljárás mely pontja adhatott módot a visszaélésre? 
Mely intézményeket / (beosztású) személyeket gyanúsítottak korrupcióval? 
Mit kívánt / tudott elérni (s milyen értékben) a korrumpáló? 
Homályos, bizonytalan vagy csak később teljesítendő előny; hálózati típusú korrupció 
(nepotizmus, kölcsönös előnyök rendszerébe illeszkedő), anyagi vagy erkölcsi, nem 
tényleges előny, hanem fenyegetés (pl. előny elfogadásának kikényszerítése vagy más) van 
mögötte 
Mit (s milyen értékben) kapott a korrumpált személy / intézmény? 
Lásd az előző kérdésnél 
Mekkorára becsülhető a korrupció által a társadalomnak okozott kár? 
Lett-e, s ha igen, mi lett a jogsértéseknek a jogi következménye? 
Ha nem volt következmény, miért nyugodtak bele ebbe? 
 
10. Előfordult-e, hogy valamely beszerzésüknél a törvény szerint ajánlatot kellett volna 
kérniük, de mégsem kértek?  
Ha igen: Mire volt szükségük? ... 
(Itt ismét ellenőrizni kell: a válasz-adó valóban a közpénzek elköltésével kapcsolatos 
eljárásokról kíván-e beszélni! Ha nem, javítást kell kérni.) 
Miért mulasztották el az ajánlat kérést?  
Milyen értékű volt az ajánlat nélkül elvégeztetett munka?  
 
11. Tapasztalatai szerint profiljában mit lehetne tenni a közbeszerzési korrupció 
kárainak a mérséklésére? 
És intézményüknél? 
 
 
E/ Néhány gyors (többségében zárt) “összefoglaló” kérdés 
 
A harmadik (záró) interjú-részben a kérdezőbiztos újból csak rövid válaszokat kér, felteszi az 
alább megadott kérdéseket, s ismét megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat. 
 
12. Milyen ellenőrzési mechanizmusokat építettek be ajánlatkérő közbeszerzési 
szabályzatukba? ... 
 
13. Előfordult, hogy a szerződés előkészítésébe bevonnak valakit a potenciális 
ajánlattevők közül? Igen – nem. 
 
14. Milyen gyakran alkalmaznak hirdetmény nélkül induló eljárásokat? ... 
Milyen esetekben? ... 
 
15. Az egyszerű eljárásokban törekednek-e arra, hogy fenntartsák a versenyt? Igen – 
nem. 
 
16. Előfordult-e, hogy a nyertes ajánlattevő utólag olyasmit változtatott a teljesítés 
során, amelyhez szerződésmódosításra lett volna szükség? Igen – nem. 
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17. Ellenőrzik-e, hogy a teljesítést valóban az ajánlatban megjelöltek teljesítik-e? Igen – 
nem. 
 
18. Jogorvoslati eljárás elhárítása érdekében ígértek-e már az érintett ajánlattevők 
számára a további közbeszerzési eljárásaik keretében elnyerhető előnyt vagy 
hátrányt? Igen – nem. 
 
19. Előfordult-e már, hogy valamely ellenőrző szerv vizsgálatot/jogorvoslati eljárást 
indított valamely közbeszerzési eljárásukkal kapcsolatban? Igen – nem. 
 
20. Kimaradt-e az eddigiekből valami, aminek az elmondása fontos? Igen – nem. 
Ha igen: Mi az? ... 
 
 
F/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú után 
 
A következő tennivalóknak az elvégzésére van szükség: 
− A csatoltan átadott sémának megfelelően rögzíteni kell (ha szükséges, kódolva) a zárt 

kérdésekre kapott válaszokat a készülő „adat-bázis” céljaira. 
 
− Írásban össze kell foglalni az interjú során kapott információkat (3-5 oldalon). Az 

összefoglaló szerkezetének az interjú tematika fent adott szerkezetét kell követnie. 
 
 

2. A nyertes ajánlattevők körében készített interjúk kérdőívei 
 
Az interjú egy, a nyertes ajánlattevők listájáról előzetesen kiválasztott gazdasági szereplőnek 
a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálja.  
 
 
A/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú előtt 
 
Ha lehet, meg kell keresni a gazdasági szereplő honlapját. A honlap vizsgálata alapján a 
kérdezőbiztosnak – részben, hogy tájékozódjon a megkérdezettről, de részben azért is, mert 
az információk a készítendő adatbázisban is felhasználásra kerülnek – rögzítenie kell a 
következőket: 
 
− Van-e a gazdasági szereplőnek honlapja? Igen – nem.  
− A szereplő pontos neve: ... 
− Székhelyének címe: ... 
− A vezető neve és elérhetősége: … … 
− A szereplő profilja (például TEÁOR kódjának a szakágazati kódra vonatkozó része … 
− A szereplő (hozzávetőleges 2007 évi átlagos állományi) létszáma105: …  
 
Meg kell nézni továbbá, mit közöl a Google (illetve, ha ismert: a sajtó) a szereplőről, s 
rögzíteni kell a legfontosabb (jellemző) további információkat. Kiemelten: ha az elérhető 
dokumentumokban említésre kerül a korrupció. 
 

                                      
105 Csoportképző ismérv, a válasz elnyerése igen fontos! 
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B/ Az interjú gyors (többségében zárt) kérdései I. 
 
Bevezetőben a kérdezőbiztosnak közölnie kell, hogy az interjú a Közbeszerzések Tanácsa – 
és közvetetten az Országgyűlés – számára készülő kutatás része. A válaszadó anonimitását 
megőrizzük (a magnetofon használatát se erőltetjük). Kérdéseinket 3 csoportba rendeztük, 
az interjú elején és a végén néhány zárt kérdésre kérünk válaszokat, a középső blokkban 4 
kérdéscsoportban egyenként 8-10 perces eszmecserét szeretnénk. 
 
Az első interjú-részben a kérdezőbiztos rövid válaszokat kér, felteszi az alább megadott 
kérdéseket, s megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat. 
 
Előkészítés 
1. Ha a fenti adatok közül hiányzik: Mi a profiljuk?106 … (TEÁOR szám) 
Mekkora a létszámuk?106 …fő 
 
A közbeszerzési eljárások általános jellemzői 
2. Profiljukban gyakori a közbeszerzési eljárásokban való részvétel?  
Nincs minden évben – évi 1-2 van – évi 3-10, - évi 11-50, - több mint 50 van. 
 
3. Az elmúlt 5 évben (hozzávetőleg) hány közbeszerzési eljárásban tettek ajánlatot? …  
S hányat nyertek meg? … 
Mi volt ezek tárgya? ...  
(Itt meg kell győződni arról: a válasz-adó valóban a közpénzek elköltésével kapcsolatos 
eljárásokról kíván-e beszélni! Ha nem, korrekciót kell kérni.) 
 
4. 2006-ban közbeszerzésekből származó bevételük az összes árbevétel hány 
százalékát teszi ki? …%. 
 
5. Hogyan jellemezné a közbeszerzések során profiljában tapasztalható verseny 
erősségét? Legtöbbször nincs is – többnyire gyenge – viszonylag erős – kifejezetten éles. 
Ha van verseny: Az alábbiak közül első sorban mely 3-4 tényező magyarázza 
esetenkénti sikerüket? A cég felkészültsége (referenciái) – a felajánlott termék, 
szolgáltatás teljes körű volta – minősége – az ár – a felajánlott értékesítési feltételek – a 
hagyományos személyes kapcsolatok – a korrupció – nem tudja megítélni – egyéb, 
nevezetesen: … 
 
6. Felmerült-e a korrupció gyanúja valamely olyan közbeszerzési eljárással 
kapcsolatosan, amelyben részt vettek? Igen – nem – nem tudja. 
 (Itt arról kell meggyőződni: valóban a korrupció kritériumainak – kötelesség-szegés, 
önérdek, legalább két fél - megfelelő eset(ek)ről van-e szó. Ha nem, korrekciót kell kérni.) 
 
7. Van-e korrupció-ellenes politikájuk (hoztak-e a korrupció elleni intézkedéseket)? 
Igen – nem - nem tudja. 106 
Ha igen: Melyek a legfontosabb intézkedések? … 
 
8. Honnan értesülnek a felhívásokról (több válasz lehetséges)? Rendszeresen figyelik a 
Közbeszerzési Értesítőt – az egyéb sajtót – az internet-közleményeket – tájékoztatást kaptak 
róla az érdekvédelmi szervektől – személyi kapcsolatok révén – meghívást kaptak a 
ajánlatkérőtől – egyéb, nevezetesen: … 
Milyen szinten születnek a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések? … 
 
9. Az ajánlatkérők rendszeresen tájékozódnak a teljesítés előrehaladásáról?  
Igen, folyamatosan – igen, ritkán – nem. 

                                      
106 Csoportképző ismérv, a válasz elnyerése igen fontos! 
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C/ A részletező beszélgetés témái (nyílt kérdései) 
 
Ebben a – legfontosabb – interjú-részben a kérdezőbiztos „beszélgetést” kezdeményez az 
interjú-adóval: ha szükséges, pontosítást kérhet, szembesítheti a válaszolót a felkészülése 
során összegyűjtött információkkal, kinyilváníthatja egyetértését stb. A beszélgetés fő témáit 
az alábbi kérdések jelzik. 
 
10. Tapasztalataik szerint a korrupció (vagy ennek fenyegetése) szerepet játszik az 
intézmény profiljában megvalósult közbeszerzéseknél? 
Ha igen: Mely feltételek teszik ezt lehetővé? 
Kérjük, részletezze, az adott esetben melyek a korrupció által okozott károk. Például:  
− a korrupció miatt mennyivel magasabb az ár a versenyszerű árnál?  
− mennyivel lesz kevesebb a szolgáltatás-tartalom? 
− mekkorák a közvetett hatások (bizalomvesztés, teljesítmény-visszafogás)? 
Mekkorára becsülhetők e károk (például: a közbeszerzési érték %-ában)?  
 
11. Azon közbeszerzés(ek)nél is felmerült a korrupció gyanúja, amely(ek)re Önök 
adtak be nyertes ajánlatot ? Igen – nem.  
Ha nem: Ez minek köszönhető? ... 
Ha igen: Hány esetben? ... 
 
Ha több eset is volt, az ebbe a csoportba sorolt kérdéseket esetről-esetre kérjük 
feltenni!  
Az eljárások milyen típusú volt? ... 
(A lehetőségek: /a/ közösségi – nemzeti – egyszerű, /b/ egyszakaszos – többszakaszos, /c/ 
nyílt – meghívásos – tárgyalásos. /d/ gyorsított) 
Az adott esetben mi volt a visszaélés formája? 
Rutin (egyedi) vagy hálózati, nagy összegű vagy bagatell, csak jogsértéssel valósítható meg 
vagy jogszerű cselekvéssel 
És technikája? 
(Igen fontos kérdés! Szükség esetén említhető néhány technika, például: a kiírás 
elmulasztása, az egyetlen ajánlattevőnek kiírt pályázat, az egyes ajánlattevőknek nyújtott 
többlet információ, az ajánlattevők összejátszása, irreálisan alacsony ajánlati ár és ennek 
kiegészítése egyéb csatornákon, az ajánlatok inkorrekt értékelése, irreális határidők 
kitűzése, az eljárás indokolatlan érvénytelenítése, a felhívástól eltérő szerződés illetve 
ezektől eltérő teljesítés stb.) 
A közbeszerzési eljárás mely pontja adhatott módot a visszaélésre? 
Mely intézményeket / (beosztású) személyeket gyanúsítottak korrupcióval? 
Feltehetően mit kívánt / tudott elérni (és milyen értékben) a korrumpáló? 
Feltehetően mit (és milyen értékben) kapott a korrumpált személy / intézmény? 
Mekkorára becsülhető a korrupció által (közvetlenül) okozott kár? 
Lett-e, s ha igen, mi lett a jogsértéseknek a jogi következménye? 
Ha nem volt következmény, miért nyugodtak bele ebbe? 
 
12. Előfordult-e, hogy valamely “vevőjüknek” a törvény szerint ajánlatot kellett volna 
kérnie, de mégsem kért? 
Ha igen: Mire volt szükségük? ... 
(Itt ismét ellenőrizni kell: a válasz-adó valóban a közpénzek elköltésével kapcsolatos 
eljárásokról kíván-e beszélni! Ha nem, javítást kell kérni.) 
Milyen értékű volt az ajánlat nélkül elvégeztetett munka?  
 
13. Tapasztalatai szerint profiljában mit érdemes tenni a közbeszerzési korrupció 
kárainak a mérséklésére? 
És intézményüknél? 
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D/ Néhány további gyors (többségében zárt) kérdés 
 
A harmadik (záró) interjú-részben a kérdezőbiztos újból csak rövid válaszokat kér, felteszi az 
alább megadott kérdéseket, s ismét megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat. 
 
14. Egyeztek már meg versenytársukkal közbeszerzési eljárásban?  
Nem – igen, felosztottuk a feladatokat részekre történő ajánlattételnél/ismétlődően kiírt 
közbeszerzésnél – igen, egyéb esetben, konkrétan: ... 
 
15. Ítélte-e már valamely közbeszerzési eljárás alkalmassági követelményeit 
túlzottaknak? Igen – nem. 
Vagy egy konkrét ajánlattevőre szabottnak? Igen – nem. 
Ha valamelyik igen: Kértek jogorvoslatot? Igen – nem. 
 
16. Voltak-e kárvallottjai/kedvezményezettjei olyan kizárásnak, vagy egyéb 
intézkedésnek, amelyről véleménye szerint nem a versenyképesség szempontjai 
alapján döntöttek? Igen – nem. 
Ha igen: Mi volt a döntés háttere? ... 
 
17. A közbeszerzési tárgyalásokon mennyiben változnak a szerződés tárgya/feltételei? 
Csak lényegtelen kérdésekben – itt-ott jelentősebben – esetenként alapvetően is. 
Kimaradt-e már valami fontos is a tárgyalási jegyzőkönyvből? Igen – nem. 
Általában korrekt tájékoztatást kapnak a másokkal lefolytatott tárgyalásokról?  
Igen – nem. 
 
18. Tárgyaltak már a szerződéses feltételekről az eredményhirdetést követően is?  
Igen – nem. 
 
19. Elnyert közbeszerzéseik teljesítői közé vontak már be korábbi versenytársat?  
Igen – nem.  
És olyan alvállalkozót, akiről/amelyről tudták, hogy nem fog hozzájárulni a 
teljesítményükhöz? Igen – nem. 
Ha igen: Tudnak a kifizetett összegek további sorsáról? Igen – nem. 
Hagytak már ki a teljesítésből szerződés-módosítás nélkül az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozót? Igen – nem. 
Ha igen: Az ajánlatkérő tudott erről? Igen – nem. 
 
20. Teljesítésük mindenkor megfelelt a szerződésben rögzítetteknek? Igen – nem. 
Ha nem: Milyen arányban fordult elő szerződésszerű teljesítés? ... 
Mi volt az eltérés lényege? … 
 
21. Indult-e (kezdeményeztek-e) valamely közbeszerzési eljárásukkal kapcsolatos 
jogorvoslati eljárás(t)?  
Igen – nem, de nem is volt indoka – nem, pedig lett volna miért - nem tudja. 
Ha nem indult eljárás, pedig lett volna miért: Mi az eljárás elmaradásának indoka? Nem 
bíztak az eljárás eredményességében – féltek az ajánlattevő retorziójától – ezt kilátásba is 
helyezték – kompenzációt reméltek – ezt ígérték is – egyéb, konkrétan: ... 
 
22. Kimaradt-e az eddigiekből valami, aminek az elmondása fontos? Igen – nem. 
Ha igen: Mi az? ... 
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E/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú után 
 
A következő tennivalóknak az elvégzésére van szükség: 
 
− A csatoltan átadott sémának megfelelően rögzíteni kell (ha szükséges, kódolva) 

a zárt kérdésekre kapott válaszokat a készülő „adat-bázis” céljaira. 
 
− Írásban össze kell foglalni az interjú során kapott információkat (3-5 oldalon). Az 

összefoglaló szerkezetének az interjú tematika fent adott szerkezetét kell 
követnie. 

 
 

3. A nem nyertes ajánlattevők körében készített interjúk kérdőívei 
 
Az interjú egy, a nem nyertes ajánlattevők listájáról előzetesen kiválasztott gazdasági 
szereplőnek a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálja.  
 
 
A/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú előtt 
 
Meg kell nézni a vizsgálni kívánt gazdasági szereplő honlapját és meg kell keresni a 
vizsgálni kívánt közbeszerzési eljárás felhívását (illetőleg egyéb dokumentumait). 
Tisztázandók – részben, hogy tájékozódjon a megkérdezettről, de részben azért is, mert az 
információk a készítendő adatbázisban is felhasználásra kerülnek – a következők: 
 
− Az intézmény honlapja alapján a gazdasági szereplő pontos neve, a székhely címe107, 

a vezető neve és elérhetősége, valamint az intézmény profilja (például TEÁOR, SZJ 
kódjának a megfelelő része)107 és (hozzávetőleges 2007 évi átlagos állományi) 
létszáma107 - illetve azt, ha ezek közül valami nincs a honlapon, vagy ha nincs is honlap. 

 
− Meg kell nézni továbbá, szereplőnkről mit közöl a Google (illetve, ha ismert: a sajtó), s 

rögzíteni kell a legfontosabb (jellemző) információkat. Kiemelten: ha az elérhető 
dokumentumokban említésre kerül a korrupció. 

 
 
B/ Az interjú gyors (többségében zárt) kérdései 
 
Bevezetőben a kérdezőbiztosnak közölnie kell, hogy az interjú a Közbeszerzések Tanácsa – 
és közvetetten az Országgyűlés - számára készülő kutatás része. A válaszadó anonimitását 
megőrizzük (a magnetofon használatát se erőltetjük). Kérdéseinket 3 csoportba rendeztük, 
az interjú elején és a végén néhány zárt kérdésre kérünk válaszokat, a középső blokkban 4 
kérdéscsoportban egyenként 8-10 perces eszmecserét szeretnénk. 
 
Az első interjú-részben a kérdezőbiztos rövid válaszokat kér, felteszi az alább megadott 
kérdéseket, s megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat. 
 
Előkészítés 
1. Ha a fenti adatok közül hiányzik: Mi a profiljuk?1 … (TEÁOR szám) 
Mekkora a létszámuk?107 …fő 
 
 

                                      
107 Csoportképző ismérv, a válasz elnyerése igen fontos! 
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A közbeszerzési eljárások általános jellemzői 
2. Profiljukban gyakori a közbeszerzési eljárásban való részvétel?  
Nincs minden évben – évi 1-2 van – évi 3-10, – évi 11-50, –  több mint 50 van. 
 
3. Az elmúlt 5 évben (hozzávetőleg) hány közbeszerzési eljárásban tettek ajánlatot? …  
S hányat nyertek meg? … 
Mi volt ezek tárgya? ...  
(Itt meg kell győződni arról: a válasz-adó valóban a közpénzek elköltésével kapcsolatos 
eljárásokról kíván-e beszélni! Ha nem, korrekciót kell kérni.) 
 
4. 2006-ban közbeszerzésekből származó bevételük az összes árbevétel hány 
százalékát teszi ki? …%. 
 
5. Hogyan jellemezné a közbeszerzések során profiljában tapasztalható verseny 
erősségét? Legtöbbször nincs is – többnyire gyenge – viszonylag erős – kifejezetten éles. 
 
Ha van verseny: Az alábbiak közül első sorban mely 3-4 tényező magyarázza 
esetenkénti sikerüket? A cég felkészültsége (referenciái) – a felajánlott termék, 
szolgáltatás teljes körű volta, –  minősége – az ár – a felajánlott értékesítési feltételek – a 
hagyományos személyes kapcsolatok – a korrupció – nem tudja megítélni – egyéb, 
nevezetesen: … 
 
6. Felmerült-e a korrupció gyanúja valamely olyan közbeszerzési eljárással 
kapcsolatosan, amelyben részt vettek? Igen – nem - nem tudja. 
(Itt arról kell meggyőződni: valóban a korrupció kritériumainak – kötelesség-szegés, önérdek, 
legalább két fél – megfelelő eseset(ek)ről van-e szó. Ha nem, korrekciót kell kérni.) 
 
7. Van-e korrupció-ellenes politikájuk (hoztak-e a korrupció elleni intézkedéseket)? 
Igen – nem – nem tudja.108 

Ha igen: Melyek a legfontosabb intézkedések? … 
 
8. Honnan értesülnek a felhívásokról (több válasz lehetséges)? Rendszeresen figyelik a 
Közbeszerzési Értesítőt – az egyéb sajtót – az internet-közleményeket – tájékoztatást kaptak 
róla az érdekvédelmi szervektől – személyi kapcsolatok révén – meghívást kaptak a 
ajánlatkérőtől – egyéb, nevezetesen: … 
Milyen szinten születnek a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések? … 
 
9. Szoktak-e tájékozódni a nem megnyert közbeszerzési eljárások teljesítésének 
előrehaladásáról? Igen, folyamatosan – igen, ritkán – nem. 
 
 
C/ A részletező beszélgetés témái (nyílt kérdései) 
 
Ebben a – legfontosabb – interjú-részben a kérdezőbiztos „beszélgetést” kezdeményez az 
interjú-adóval: ha szükséges, pontosítást kérhet, szembesítheti a válaszolót a felkészülése 
során összegyűjtött információkkal, kinyilváníthatja egyetértését stb. A beszélgetés fő témáit 
az alábbi kérdések jelzik. 
 
10. Tapasztalataik szerint a korrupció (vagy ennek fenyegetése) szerepet játszik az 
intézmény profiljában megvalósult közbeszerzéseknél? 
Ha igen: Mely feltételek teszik ezt lehetővé? 

                                      
108 Csoportképző ismérv, a válasz elnyerése igen fontos! 
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Kérjük, részletezze, az adott esetben melyek a korrupció által okozott károk. Például:  
− a korrupció miatt mennyivel magasabb az ár a versenyszerű árnál?  
− mennyivel lesz kevesebb a szolgáltatás-tartalom? 
− mekkorák a közvetett hatások (bizalomvesztés, teljesítmény-visszafogás)? 
Mekkorára becsülhetők e károk (például: a közbeszerzési érték százalékában)?  
 
11. Azon közbeszerzés(ek)nél is felmerült a korrupció gyanúja, amely(ek)re Önök 
adtak be nem nyertes ajánlatot ? Igen – nem. 
Ha nem: Ez minek köszönhető? ... 
Ha igen: Hány esetben? ... 
Ha több eset is volt, az e csoportba sorolt kérdéseket esetről-esetre kérjük feltenni!  
Az eljárás milyen típusú volt? ... 
(A lehetőségek: /a/ közösségi – nemzeti – egyszerű, /b/ egyszakaszos – többszakaszos, /c/ 
nyílt – meghívásos – tárgyalásos. /d/ gyorsított) 
Az adott esetben mi volt a korrupció formája? 
Rutin (egyedi) vagy hálózati, nagy összegű vagy bagatell, csak jogsértéssel valósítható meg 
vagy jogszerű cselekvéssel 
És technikája? 
(Igen fontos kérdés! Szükség esetén említhető néhány technika, például: a kiírás 
elmulasztása, az egyetlen ajánlattevőnek kiírt pályázat, az egyes ajánlattevőknek nyújtott 
többlet információ, az ajánlattevők összejátszása, irreálisan alacsony ajánlati ár és ennek 
kiegészítése egyéb csatornákon, az ajánlatok inkorrekt értékelése, irreális határidők 
kitűzése, az eljárás indokolatlan érvénytelenítése, a felhívástól eltérő szerződés illetve 
ezektől eltérő teljesítés stb.) 
A közbeszerzési eljárás mely pontja adhatott módot a visszaélésre? 
Mely intézményeket / (beosztású) személyeket gyanúsítottak korrupcióval? 
 
Feltehetően mit kívánt / tudott elérni (és milyen értékben) a korrumpáló? 
Feltehetően mit (és milyen értékben) kapott a korrumpált személy / intézmény? 
Mekkorára becsülhető a korrupció által (közvetlenül) okozott kár? 
Lett-e, s ha igen, mi lett a jogsértéseknek a jogi következménye? 
Ha nem volt következmény, miért nyugodtak bele ebbe? 
 
12. Előfordult-e, hogy valamely “vevőjüknek” a törvény szerint ajánlatot kellett volna 
kérnie, de mégsem kért? 
Ha igen: Mire volt szükségük? ... 
(Itt ismét ellenőrizni kell: a válasz-adó valóban a közpénzek elköltésével kapcsolatos 
eljárásokról kíván-e beszélni! Ha nem, javítást kell kérni.) 
Milyen értékű volt az ajánlat nélkül elvégeztetett munka?  
 
13. Tapasztalatai szerint profiljában mit lehetne tenni a közbeszerzési korrupció 
kárainak a mérséklésére? 
És intézményüknél? 
 
 
D/ Néhány további gyors (többségében zárt) kérdés 
 
A harmadik (záró) interjú-részben a kérdezőbiztos újból csak rövid válaszokat kér, felteszi az 
alább megadott kérdéseket, s ismét megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat. 
 
14. Gyakorlatukban volt-e olyan közbeszerzési eljárás, amelynek alkalmassági 
követelményei túlzottak voltak? Igen – nem. 
Vagy egy konkrét ajánlattevőre szabottak? Igen – nem. 
Ha valamelyik igen: Kértek jogorvoslatot? Igen – nem. 
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15. Tett-e már ajánlatot olyan közbeszerzési eljárásban, melynek elnyerése nem 
motiválta, de valamely partnere felkérte az ajánlattételre a verseny látszatának 
fenntartása érdekében? Igen – nem. 
 
16. Egyeztek már meg versenytársukkal közbeszerzési eljárásban?  
Nem – igen, felosztottuk a feladatokat részekre történő ajánlattételnél/ismétlődően kiírt 
közbeszerzésnél – igen, egyéb esetben, konkrétan: ... 
Előfordult-e, hogy a nyertes ajánlattevő “ellenszolgáltatás” fejében felajánlotta 
Önöknek, mint második helyezettnek a teljesítésről való lemondást (átpasszolta a 
szerződést)? Igen – nem. 
Valamely nyertes ajánlattevő valóban be is vonta utólag teljesítői közé 
alvállalkozónak? Igen – nem. 
Ha igen: Hozzájárultak a teljesítményekhez? Igen – nem. 
Hagyták már ki a teljesítésből szerződés-módosítás nélkül, bár az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozók közt voltak? Igen – nem. 
Ha igen: Az ajánlatkérő tudott erről? Igen – nem. 
 
17. Tud-e olyan esetről, amikor a versenytársai konkrét közbeszerzési eljárásban 
megállapodást kötöttek egymással vagy az ajánlatkérővel? Igen – nem. 
Ha igen: Milyen kérdéseket érintett a megállapodás (ár, visszalépés, ajánlattétel, közös 
ajánlattétel, egymás bevonása alvállalkozóként)? ... 
Részt vett már ilyen megállapodásban? Igen – nem. 
 
18. Voltak-e kárvallottjai/kedvezményezettjei olyan kizárásnak, vagy egyéb 
intézkedésnek, amelyről véleménye szerint nem a versenyképesség szempontjai 
alapján döntöttek? Igen – nem. 
Ha igen: Mi volt a döntés háttere? ... 
 
19. Általában korrekt tájékoztatást kapnak a másokkal lefolytatott közbeszerzési 
tárgyalásokról? Igen – nem. 
 
20. Indított már jogorvoslati eljárást?  
Igen – nem, de nem is volt indoka – nem, pedig lett volna miért – nem tudja. 
Ha igen: Milyen megfontolásból? ... 
Ha nem indult eljárás, pedig lett volna miért: Mi az eljárás elmaradásának indoka? Nem 
bíztak az eljárás eredményességében – féltek az ajánlattevő retorziójától – ezt kilátásba is 
helyezték - kompenzációt reméltek – ezt ígérték is – egyéb, konkrétan: ... 
 
21. Kimaradt-e az eddigiekből valami, aminek az elmondása fontos? Igen – nem. 
Ha igen: Mi az? ... 
 
 
E/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú után 
 
A következő tennivalóknak az elvégzésére van szükség: 
 
− A csatoltan átadott sémának megfelelően rögzíteni kell (ha szükséges, kódolva) a zárt 

kérdésekre kapott válaszokat a készülő „adat-bázis” céljaira. 
 
− Írásban össze kell foglalni az interjú során kapott információkat (3-5 oldalon). Az 

összefoglaló szerkezetének az interjú tematika fent adott szerkezetét kell követnie. 
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4. Interjúk a közbeszerzési korrupcióról a közbeszerzési tanácsadók 
körében 

 
Az interjú egy, a listájukról előzetesen kiválasztott tanácsadónak a közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálja.  
 
 
A/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú előtt 
 
Fel kell tárni a tanácsadói lista információt (kiemelten: a tanácsadó milyen “beszerzési 
tárgyak” körében illetékes), mi van a honlapján (ha van), illetve azt, hogy mit közöl róla a 
Google, s rögzíteni kell a legfontosabb (a tevékenységére jellemző) információkat. 
 
 
B/ A kérdezőbiztos teendője közvetlenül az interjú megkezdése előtt 
 
Bevezetőben a kérdezőbiztosnak közölnie kell, hogy az interjú a Közbeszerzések Tanácsa – 
és közvetetten az Országgyűlés – számára készülő kutatás része. A válaszadó anonimitását 
megőrizzük (a magnetofon használatát se erőltetjük). Kérdéseinket 3 csoportba rendeztük, 
az interjú elején és a végén néhány zárt kérdésre kérünk rövid válaszokat, a középső 
blokkban 4 kérdéscsoportban egyenként 8-10 perces eszmecserét szeretnénk. 
 
Az első interjú-részben a kérdezőbiztos rövid válaszokat kér, felteszi az alább megadott 
kérdéseket, s – az 1. kérdés három, némi részletezést/ellenőrzést kívánó alkérdése 
kivételével – megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat.  
 
 
C/ Az interjú gyors (többségében zárt) kérdései I. 
 
A közbeszerzési eljárások általános jellemzői 
1. Az elmúlt 5 évben hány közbeszerzési eljárásban volt tanácsadó? ...  
Ezekből: hány esetben támogatta felhívás közreadóját? ... 
És ajánlat-tevőt? ... 
 
2. Mekkora az össz-értéke azoknak a 2006-ban kiírt közbeszerzéseknek, amelyekben 
közreműködött? ... 
 
3. Hogyan jellemezné az Ön részvételével megvalósult közbeszerzési eljárások során 
tapasztalt verseny erősségét?  
Nincs verseny – gyenge – viszonylag erős – kifejezetten éles. 
Ha van verseny: Az alábbiak közül mely 3-4 tényező magyarázza leginkább a nyertesek 
sikerét? A cég felkészültsége (referenciái) – a felajánlott termék, szolgáltatás teljes körű 
volta, – minősége – az ár – a felajánlott értékesítési feltételek – a hagyományos személyes 
kapcsolatok – a korrupció – nem tudja megítélni – egyéb, nevezetesen: … 
Van-e verseny a tanácsadói megbízások elnyeréséért is? Igen – nem. 
 
4. Felmerült-e (vagy igazolásra is került-e) a korrupció gyanúja valamely olyan 

közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, amelyben részt vettek? Igen – nem – nem 
tudja. (Itt arról kell meggyőződni: valóban a korrupció kritériumainak – kötelesség-
szegés, önérdek, legalább két fél - megfelelő eset(ek)ről van-e szó. Ha nem, korrekciót 
kell kérni.) 
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5. Van-e korrupció-ellenes politikájuk (hoztak-e a korrupció elleni intézkedéseket)?109 

 Igen – nem – nem tudja 
Ha igen: Melyek a legfontosabb intézkedések? … 
 
 
D/ A részletező beszélgetés témái (nyílt kérdései) 
 
Ebben a – legfontosabb – interjú-részben a kérdezőbiztos „beszélgetést” kezdeményez az 
interjú-adóval: ha szükséges, pontosítást kérhet, szembesítheti a válaszolót a felkészülése 
során szerzett információkkal, kinyilváníthatja egyetértését stb. A beszélgetés fő témáit az 
alábbi kérdések jelzik: 
 
6. Tapasztalataik szerint a korrupció (vagy ennek fenyegetése) szerepet játszik az 
intézmény profiljában megvalósult közbeszerzéseknél? 
Ha igen: Mely feltételek teszik ezt lehetővé? 
Kérjük, részletezze, az adott esetben melyek a korrupció által okozott károk. Például:  
− a korrupció miatt mennyivel magasabb az ár a versenyszerű árnál?  
− mennyivel lesz kevesebb a szolgáltatás-tartalom? 
− mekkorák a közvetett hatások (bizalomvesztés, teljesítmény-visszafogás)? 
Mekkorára becsülhetők e károk (például: a közbeszerzési érték %-ában)?  
 
7. Ha a 4. kérdés válasza szerint a tanácsadó részvételével megvalósult 
közbeszerzés(ek)nél nem merült fel a korrupció gyanúja sem: Ez minek köszönhető?  
Ha viszont volt ilyen eset: A gyanú hány esetben merült fel (került igazolásra)? ... 
(Itt arról kell meggyőződni: valóban a korrupció kritériumainak – kötelesség-szegés, önérdek, 
legalább két fél – megfelelő eset(ek)ről van-e szó. Ha nem, korrekciót kell kérni.) 
Ha több eset is volt, az e pontba sorolt további kérdéseket esetről-esetre kérjük 
feltenni! Az eljárás milyen típusú volt? 
(A lehetőségek: /a/ közösségi – nemzeti – egyszerű, /b/ egyszakaszos – többszakaszos, /c/ 
nyílt – meghívásos – tárgyalásos. /d/ gyorsított) 
Milyen szerepet kapott Ön az eljárások során? 
Csak a felhívás/ajánlat megfogalmazását kérték – a szerződéskötést is segítettem – 
szerepet kaptam a megvalósítás során is – támogattam a Megbízót a vitás ügyek 
rendezésében – egyéb, nevezetesen: 
Az adott esetben mi volt a korrupció formája? 
Rutin (egyedi) vagy hálózati, nagy összegű vagy bagatell, csak jogsértéssel valósítható meg 
vagy jogszerű cselekvéssel 
Az adott esetben mi volt a visszaélés technikája? 
(Igen fontos kérdés! Szükség esetén említhető néhány technika, például: a kiírás 
elmulasztása, az egyetlen ajánlattevőnek kiírt pályázat, az egyes ajánlattevőknek nyújtott 
többlet információ, az ajánlattevők összejátszása, irreálisan alacsony ajánlati ár és ennek 
kiegészítése egyéb csatornákon, az ajánlatok inkorrekt értékelése, irreális határidők 
kitűzése, az eljárás indokolatlan érvénytelenítése, a felhívástól eltérő szerződés illetve 
ezektől eltérő teljesítés stb.) 
A közbeszerzési eljárás mely pontja adhatott módot a visszaélésre? 
Mely intézményeket / (beosztású) személyeket gyanúsítottak korrupcióval? 
Mit kívánt / tudott elérni (és milyen értékben) a korrumpáló? 
Mit (és milyen értékben) kapott a korrumpált személy / intézmény? 
Mekkorára becsülhető a korrupció által a társadalomnak okozott kár? 
Lett-e, s ha igen, mi lett a jogsértéseknek a jogi következménye? 
Ha nem volt következmény, miért nyugodtak bele ebbe? 

                                      
109 Csoportképző ismérv, a válasz elnyerése igen fontos! 
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8. Tapasztalatai szerint profiljában mit lehetne tenni a közbeszerzési korrupció 
kárainak a mérséklésére? 
A szabályozás mely elemeit kellene fejleszteni? 
Milyen, a szabályozáson kívüli eszközökkel lehet visszaszorítani a korrupt magatartási 
mintákat?  
Saját hatáskörében mit tehet még a korrupció ellen? 
 
 
E/ Néhány gyors (többségében zárt) “összefoglaló” kérdés 
 
A harmadik (záró) interjú-részben a kérdezőbiztos újból csak rövid válaszokat kér, felteszi az 
alább megadott kérdéseket, s ismét megjegyzés nélkül rögzíti a válaszokat. 
 
9. Tapasztalta-e már, hogy valamely közbeszerzési eljárásnak, amelyben szerepet 
kapott, az alkalmassági követelményei túlzottak voltak? Igen – nem. 
Vagy egy konkrét ajánlattevőre szabottak? Igen – nem. 
 
10. Valamely megbízója megegyezett-e már versenytársaival közbeszerzési 
eljárásban? Nem – nem tudja – igen, felosztották a feladatokat részekre történő 
ajánlattételnél/ismétlődően kiírt közbeszerzésnél – igen, egyéb esetben, konkrétan: ... 
Valamely megbízója volt-e kárvallottja/kedvezményezettje olyan kizárásnak, vagy 
egyéb intézkedésnek, amelyről nem a versenyképesség szempontjai alapján 
döntöttek? Igen – nem – nem tudja. 
Ha igen: Mi volt a döntés háttere? ... 
 
11. Gyakorlatában előfordult-e olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valami fontos 
kimaradt a tárgyalási jegyzőkönyvből? Igen – nem. 
Megbízói általában korrekt tájékoztatást kapnak a másokkal lefolytatott közbeszerzési 
tárgyalásokról? Igen – nem – többnyire nem tudja. 
 
12. Tárgyalt-e valamely megbízója a szerződéses feltételekről az eredményhirdetést 
követően is? Igen – nem. 
 
13. Valamely megbízója vont-e már be korábbi versenytársat elnyert közbeszerzéseik 
teljesítői közé? Igen – nem. 
És olyan alvállalkozót, akiről/amelyről tudták, hogy nem fog hozzájárulni a 
teljesítményükhöz? Igen – nem. 
Ha igen: Tud a kifizetett összegek további sorsáról? Igen – nem. 
Valamely megbízója hagyott-e már ki a teljesítésből szerződés-módosítás nélkül az 
ajánlatban megjelölt alvállalkozót? Igen – nem. 
Ha igen: Az ajánlatkérő tudott erről? Igen – nem. 
 
14. Az Ön részvételével megvalósult közbeszerzési eljárások körében milyen arányban 
fordult elő szerződésszerű teljesítés? ... 
Ha ez kisebb mint 100%: Mi volt az eltérés lényege? … 
 
15. Indult-e (kezdeményeztek-e) az Ön részvételével megvalósult közbeszerzési 
eljárások körében valamely jogorvoslati eljárás(t)?  
Igen – nem, de nem is volt indoka – nem, pedig lett volna miért – nem tudja. 
Ha igen: Volt-e az Önök valamely eljárásában olyan gyanújuk, hogy valamely résztvevő 
azért kezdeményezett jogorvoslati eljárást, hogy a nyertes helyzetét nehezítse?  
Igen – nem. 
 
16. Kimaradt-e az eddigiekből valami, aminek az elmondása fontos? Igen – nem. 
Ha igen: Mi az? ... 
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F/ A kérdezőbiztos tennivalói az interjú után 
 
A következő tennivalóknak az elvégzésére van szükség: 
 
− A csatoltan átadott sémának megfelelően rögzíteni kell (ha szükséges, kódolva) a zárt 

kérdésekre kapott válaszokat a készülő „adat-bázis” céljaira. 
 
− Írásban össze kell foglalni az interjú során kapott információkat (3-5 oldalon). Az 

összefoglaló szerkezetének az interjú tematika fent adott szerkezetét kell követnie. 
 
 


