A korrupcióelleni küzdelem és
átláthatósági kritériumok az üzleti
szektorban

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
• A legismertebb, korrupció ellenes, nemzetközi civil mozgalom
• Több, mint 100 országban van jelen, központi „agytröszt”
Berlinben
• Együttműködés(re törekvés) a kormánnyal, az üzleti szektorral
és civil szervezetekkel
• A korrupció elleni hatékony megoldások kidolgozásáért és
alkalmazásáért küzd
• Minden tagszervezet anyagilag és szakmailag is független a
berlini központtól
• TI Magyarország független szervezetként a globális TI tagja

TI MAGYARORSZÁG
2006-ben kezdte működését, azóta a legelismertebb hazai szakmai
szervezet a korrupció elleni küzdelemben
Küldetés: A korrupció megfékezése, az átláthatóság növelése a
közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzek elköltésében, a közérdekű
információk elérhetőségének javítása
2012-ben stratégiai irányváltás, új stratégia: „TI Magyarország 2015”
A változás elérése érdekében cél az állampolgárok mozgósítása és a közés az üzleti szektor átláthatóbbá és etikusabbá tétele
Tevékenység típusai: közérdekű érdekérvényesítés (jogszabályalkotás,
stb.),társadalmi szemléletformálás, monitorozás, kutatás, elemzés, oktatás
Területek, amikre összpontosítunk: párt- és kampányfinanszírozás,
közbeszerzések, közérdekű bejelentők védelme, igazságszolgáltatási
korrupció, közérdekű érdekképviseleti kérdések, üzleti szektor átláthatósági
mechanizmusai

A korrupció fogalma és mérése

A KORRUPCIÓ FOGALMA
• Napjainkra a korrupció globális jelenséggé vált,
országhatárokat átível.
• A korrupció fogalma térben és időben állandóan változik,
fejlődik. Kultúránként eltér.
• Nehéz egy definíciót meghatározni.

Korrupció TI: ráruházott hatalommal való visszaélés
magánhaszon céljából

A KORRUPCIÓ MÉRÉSE
Mérés helyett inkább jelzés
• látencia
• általánosan elfogadott definíció hiánya
Módszerek
• kriminológiai statisztikák, bírósági esetek száma
• felmérések a válaszadók személyes tapasztalatairól, pl. TI
Corruption Barometer
• percepciós (érzékelési) felmérések, szakértői becslések, pl. TI
Bribe Payers Index, Corruption Perception Index (CPI)
• átfogó, koncepcionális tanulmány: nemzeti integritás
tanulmány (NIS)

2013 CPI- Korrupcióérzékelési index
•

•
•

177 országban pontozza és rangsorolja
köztisztviselők és politikusok körében érzékelt
korrupciót (0: nagyon korrupt, 100: nagyon
átlátható)
Országok 70%-a 50 pont alatti értéket ért el →
a korrupció továbbra is súlyos probléma
Dánia és Új-Zéland holtversenyben az első
helyen állnak 91 ponttal, mert ezekben az
országokban magas szintű a közérdekű
információkhoz való hozzáférés és megfelelőek
a közhatalmat gyakorlók magatartását
szabályozó intézkedéseknek.

Magyarország a 47. helyen végzett a
2013-as Korrupció Érzékelési Indexben
54 ponttal - Magyarországot továbbra is
súlyosan érinti a korrupció

2013 CPI- EU: Magyarország az alsó harmadban

2013 CPI- Régió: Magyarország az ötödik

Nemzeti Integritás Tanulmány (NIS) 2011
• Minden TI szervezet által egységesen alkalmazott módszertan a
korrupciós kockázatok feltérképezésére
• Több, mint 50 országban bevált
• Az elmélet mellett a gyakorlatot is kutatja
• Átvilágítja az üzleti szektor és a közhatalom működését és szerkezetét
• Problémaorientált, jogalkotási ajánlásokat is megfogalmaz
• NIS Magyarország 2011: 13 „pillér” mentén vizsgálja a magyarországi
intézményrendszer integritását
• Az ország legfőbb intézményei, amelyek lényegesek a korrupció elleni
fellépés szempontjából
• NIS Magyarország – 2007 (közszektor), 2008 (üzleti szektor), 2011
(össztársadalom)

NIS: vizsgált intézmények

NIS: ha megbomlik az integritás

NIS következtetések
• Gyenge teljesítményű „pillérek” korrupciós kockázata magas
• A politikai pártok és az üzleti élet kitettsége kimagasló
• Befolyásos érdekcsoportok irányítják a közhatalmi döntéseket
közpénzek megszerzése érdekében
• A fékek & ellensúlyok rendszere széthullott
• A kormány hatalmát kontrollálni hivatott független intézmények et
kormánykinevezettek irányítják → kontroll-képességük lenullázódik
• Kiszámíthatatlan jogalkotási és állami beavatkozások (közterhek!)

• Mértéktelen központosítás és hatalomkoncentráció a Kormány részéről
és az állam foglyul ejtésének egyes jelei → befolyásos lobbisták érdekei
kiszorítják a közérdeket

TI Javaslatok
• Új nemzeti konszenzus kell → „anti-korrupciós minimum”

• Valóban átlátható párt- és kampányfinanszírozás
• Az igazságszolgáltatás függetlenségét meg kell erősíteni
• A fékek és ellensúlyok rendszerét helyre kell állítani
• A kormánytól független kontrollintézmények autonómiáját meg kell
őrizni
• A közpénzek felhasználását teljesen átláthatóvá kell tenni
• A korrupció nem maradhat következmények nélkül, sem
Magyarországon, sem külföldön → a nyomozó hatóságok és az
ügyészség korrupcióellenes munkájának hatékonyságát növelni kell

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer
• A lakosság korrupcióval
Nőtt vagy csökkent a korrupció mértéke
kapcsolatos véleményét és
Magyarországon az elmúlt két évben?
tapasztalatait tárja fel.
• Összesen 107 országot
vizsgáltak és több mint
114 270 állampolgárának véleményét
tükrözi.
• Magyarországon az adatok
felvétele 2012. november 3
és 13 között zajlott.
• Magyarországon 1000 fős mintán
történt a lekérdezés,
amelyet a PSYMA Magyarország
végzett.

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer
Hányan gondolják az alábbi intézményeket
nagyon vagy rendkívül korruptnak?

Politikai pártok
Üzleti szektor
Parlament/törvényhozás
Média
Egészségügyi szolgáltatók
Rendőrség
Köztisztviselők
Bíróságok
Civil szféra
Egyházi intézmények
Oktatási intézmények
Katonaság

39%
38%
36%
33%
23%
20%
19%
17%

68%
63%
56%
51%

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Magyarország

CEE átlag

EU átlag

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer
A megkérdezettek hány százaléka jelentené, ha
korrupciót tapasztal?

70%
30%

jelentené

nem jelentené

2013 GCB- Globális Korrupciós Barométer

7%
IGEN

30%

NEM

21%

70%

41%
1%

Bejelenteném
Félnék a következményektől

Nem tudom, hova jelentsem
Úgyse lenne eredménye

Korrupciós kockázatok az üzleti
szektorban

KORRUPCIÓ AZ ÜZLETI SZEKTORBAN
• Magas korrupciós kockázatok jellemzik az üzleti szektort: NIS: az egyik
leggyengébb pillér, GCB: politikai pártok mellett a legmagasabb kockázatú
• Stratégia 2015: korrupció visszaszorításában és a közpénzek átlátható módon
történő elköltésének kikényszerítésében nagyobb szerep az állampolgároknak, az
üzleti szektor képviselőinek és nemzetközi szervezeteknek

•

Leginkább érintett területetek: közbeszerzések, felszámolási eljárások

• Az üzleti környezet alakulásába jelentősen beleavatkozik a politika,
kiszámíthatatlan jogalkotás, bürokratikus akadályok
• Jól működő integritási mechanizmusoknak, belső megfelelési rendszereknek
nagy szerepük van a vállalat megvédésében a korrupciós kockázatokkal szemben, de
a politikai beavatkozásokból fakadó kockázatoktól nem védenek
•

Nagy szerepe van a vezető személyes példamutatásának, a vállalati kultúrának

• Igaz, hogy rövid távon versenyhátránnyal indulhat az a cég, amely tisztán szeretne
üzletelni, de hosszútávon kifizetődő
•

Nagyvállalatok: élen járnak és példát kell, hogy mutassanak a KKV-knak

NAGYVÁLLALATI MEGFELELÉSI RENDSZEREK
• titoktartási kötelezettség (“data confidentiality”) (céges adatok, ügyfél
adatok, béradatok, technológia, szabadalom, stb.)
• az adott szakmára/szakterületre vonatkozó jogi szabályozások
gyűjteménye (“regulatory compliance”)
• ajándékozás, adományozás, szponzoráció szabályai („gifts, charitable
contributions and sponsorhips”)
• a munkahelyen az egyenlő elbánás elve (“fairness at workplace”)
• vállalaton belüli eljárások kontrollja (pénzügy, egyéb)
• viselkedési szabályok vásárlókkal, beszállítókkal és kormánnyal
(„working with customers, suppliers and government”)
• versenyjogi szabályok betartása („competing globally”)
• a cég tulajdonának védelme („asset protection”)

NAGYVÁLLALATI MEGFELELÉSI RENDSZEREK
Nagyvállalati integritási rendszerekkel való visszaélés
• SIEMENS CASE – a belső audit vizsgálatokkal való visszaélés
A vizsgálat megállapította, hogy kb. 1,3 milliárd euró megkérdőjelezhető kifizetések
voltak 2002 és 2006 között Németországban, USA-ban és más egyéb országban.
• DEUTSCHE TELEKOM CASE – a versennyel való visszaélés
A Deutsche Telekom kormányzati személyeket kényszerített Makedóniában, hogy
a piacról kiszorítsák a versenytársakat. Nem megfelelő kifizetéseket eszközöltek
tanácsadó cégeknek és lobbi cégeknek Makedóniába és Montenegróban.
Miért nem éri meg?
1. Tisztességes cég, tisztességes, elkötelezett munkavállalók, mindig
versenyképesebbek és hosszabb távon a piacon maradnak, hosszú távú
munkalehetőséget, megélhetést adnak/kapnak.
2. Tisztességes cég, az energiáit, kapacitásait nem korrupcióra, hanem
fejlesztésekre fordítja, jobb szolgáltatást, jobb minőségű terméket nyújt, végül
versenyképesebb lesz.

A hazai és nemzetközi szabályozás

NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Foreign Corrupt Practices Act [USA 1977, „FCPA”]
OECD külföldi vesztegetés elleni egyezménye [1997] (Mo. ratifikálta)
Amerika-közi korrupció elleni egyezmény [1997]
ADB OECD cselekvési terv az ázsiai-csendes-óceáni területekre[2001]
Az Európa Tanács Büntetőjogi Egyezménye a korrupcióról [2002]
ENSZ korrupció elleni egyezménye [2003]
Afrikai Unió Egyezménye a korrupció elleni küzdelemről és a
megelőzésről [2004]
G20 korrupcióellenes cselekvési terv [2010]
Angol Vesztegetés elleni Törvény [UK 2010, „UK Bribery Act”]
Kína új korrupció elleni törvénye [Kína, 2011. május 1-től]
Új orosz korrupció elleni törvény [Oroszország 2011. május]

NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS
Globális tendencia lett a vesztegetés és a korrupció elleni küzdelem
• A Világbank Intézete szerint több, mint 1000 milliárd dollárt fizetnek ki világszerte
megvesztegetésre minden évben
•

Minden 30 dollárból 1 dollár kerül kifizetésre kenőpénznek a GDP-ből a világon

• Az FCPA alapján USA Igazságügyi Minisztériumával megegyezéssel végződő
legnagyobb 10 esetből 8 eset 2010-11. évben következett be

• Vesztegetés és korrupció továbbra elterjedt gyorsan növekvő piacokon: 36 esetből
31 eset az FCPA alapján 2011-ben Ázsiában, Kelet-Európában és Latin-Amerikában
fordult elő
•

Az amerikai és brit hatóságok egyre agresszívabban vizsgálódnak

• 3M, Accenture, Alcoa, Allianz, Alstom, Astra Zeneca, Avon, Baker Hughes, Barclays
Bank, a BHP Bilton, Chevron, Dun & Bradstreet, Embraer, GlaxoSmithKline, Goldman
Sachs, Goodyear, Halliburton, Hewlett Packard, Koch Industries , Kraft Foods,
Marathon Oil, Morgan Stanley, News Corporation, Motorola, Oracle, Pfizer,
Schlumberger, Smith és Weston, Sony Pictures, Tata Communications, Total, Tyco,
Universal Pictures, a Wal-Mart, a Walt Disney Studios

HAZAI SZABÁLYOZÁS
NINCS EGYSÉGES KORRUPCIÓ ELLENI KÓDEX
•

több releváns jogszabály, amelyek szabályozzák/érintik a korrupciót

•

Büntető Törvénykönyv vesztegetésre, befolyással üzérkedésre vonatkozó szabályai
(1978. évi IV. Törvény, új Btk. július 1-én lép hatályba, szigorúbb szabályok B to B
korrupcióra)

•

Alaptörvény közpénzekre vonatkozó cikkei (36-39. cikkek)

•

Közbeszerzési Törvény (2011. évi CVIII. tv., új szabályok 2013. január 1-től)

•

Jogi személlyel szembeni büntetőjogi szankciók (2001. évi CIV. tv.)

•

Pénzmosás elleni törvény (2007. évi CXXXVI. tv., új módosítás)

•

Tisztességes eljárásról szóló törvény (2009. évi CLXIII. tv.) – bejelentők védelme,
nem alkalmazzák, új szabályozás tervezete (KIM)

•

Munkajogi szabályok (Mt.,, közszolgálati tisztviselők, bírák, ügyészek, rendőrök,
stb. )

•

Versenytörvény

HAZAI SZABÁLYOZÁS
• Nemzetközi kötelezettségek a korrupció szabályozására
• OECD egyezmény a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni
küzdelemről (Mo.-on 2000. májusában hirdették ki)
• Európa Tanács 2 fontos egyezményét Magyarország is ratifikálta: 1.)
Büntetőjogi Egyezmény a korrupció ellen (2002) és 2.) Polgári jogi egyezmény
a korrupció ellen (2004)
• ENSZ korrupció elleni egyezményét Magyarországon a 2005. évi CXXXIV. tv.
hirdette ki
• ET létre hozta a Korrupció Ellenes Államok Csoportját (GRECO) 1999-ben,
Mo. is tagja, egyezmények és ajánlások az ET-tól implementáció rendszeres
felülvizsgálata
• EU joganyag kötelező érvényű
• Open Government Partnership (OGP), Mo. részt vesz, akcióterv elfogadása
2012. júliusában

HAZAI SZABÁLYOZÁS
• Nemzetközi kötelezettségek a korrupció szabályozására
• Sokféle törvény szabályozza a korrupció különféle alakzatait (magánszférában
a korrupciót, állami szférában vesztegetés, kartell, üzleti titokkal való
visszaélés, közbeszerzés, pénzmosási szabályok, stb.)
• Vannak a büntetőjogi szankciókon kívül is hatékony eszközök (pl. Versenytv.
szankciói)
• Nagyon kevés a felderített ügy, azok többsége street corruption, high profile
ügyek alig kerülnek elő
• Nem működik hatékonyan a rendszer, statisztikai adatok lesújtóak
• Valós félelem a büntetési tételek, komoly szankciók miatt (pld. pénzmosás
gyanúja bejelentési kötelezettségének elmulasztásáért 2 év jár, jogi személy
jogutód nélkül megszüntethető, kartellezés miatt óriási pénzbírságok)
• Fontos a jogszabályi megfelelésen kívül a vállalati integritási rendszereknek is
megfelelni – red flag-ek, KKV-nek nincs, de multiknak igen

A TI Magyarország programja a
korrupció visszaszorítására az üzleti
szektorban

VERTIKÁLISAN ÁTFOGÓ PROGRAM
Vertikálisan átfogó program a korrupció visszaszorítására és az üzleti szektor
átláthatóbbá tételére:
• Felügyelő szervek, hatóságok számára
• GVH: kutatás a versenyjogi megfelelésről, 2012; projekt az engedékenységi
politikáról, 2013
• Nagyvállalatoknak
• Vállalati Támogatói Fórum (CSF)
• TAS
• Állami vállalatok átláthatósága
• TRAC
• Kis- és középvállalatoknak
• 6 steps
• KKV Kurázsi
• Munkavállalóknak
• Anti-korrupciós tréning, etikai dilemma esetek
• Oktatás, utánpótlás képzés
• TI Academy

FELÜGYELŐ SZERVEK, HATÓSÁGOK SZÁMÁRA
GVH kutatás a versenyjogi megfelelésről (2012)
• KKV-k körében vizsgáltuk a versenyjogi szabályok betartása/betartatása
(versenyjogi megfelelés) területén alkalmazott legjobb gyakorlatokat és azok
elterjedtségét
• Nem reprezentatív adatfelvétel a KSH által rendelkezésre bocsátott adatok alapján,
71 válaszadó
• Eredmények: a compliance (megfelelőségi) programok nem számítanak bevett
gyakorlatnak, nincs erőforrás, képzés, megelőzés, ha szabályszegés történik
elterjedt a személyi felelősségre vonás
• Versenyjogi ismeretek alacsonyszintűek, ¾-ük nem is akar erre figyelmet fordítani
Projekt az engedékenységi politikáról (2014)
• EU: kartell eljárások nagy része engedékenységi eljárás keretében indul, ez Mo.-ra
nem jellemző
• Cél: azoknak a tényezőknek az azonosítása, amelyeket a vállalkozások az
engedékenységi együttműködés vonatkozásában figyelembe vesznek, valamint e
tényezők interaktív módon történő bemutatása és oktatása (nemzetközi best
practice, mélyinterjúk, e-learning KKV-knak)

NAGYVÁLLALATOK SZÁMÁRA
Vállalati Támogatói Fórum (CSF)
• közös platform cégeknek, akik törekszenek a transzparens, elszámoltatható, etikus
működésre, együttműködés BCSDH-val
• jelenleg 13 tag
• szakmai fórumok: rendszeres üzleti reggelik, tematikus workshopok
Oktatási és tanácsadási szolgáltatás (TAS)
• A TI alapmisszióját kiegészítő és támogató tevékenység, amelynek célja az üzleti
átláthatóságot fejleszteni kívánó gazdálkodó szervezetek szakmai segítése
• Beszerzési monitoring, risk assessment, compliance rendszer működésének vizsgálata,
etikai kódex véleményezése, beszállítók, alvállalkozók vizsgálata, munkavállalók
oktatása
Projekt az állami vállalatok átláthatóságáról
• Nemzeti vagyon jelentős részét képezik/közpénz – nincs megfelelő mennyiségű és
minőségű információ a működésükről, kötelező közzétételnek sem felelnek meg, nincs
monitoring rendszer a hiányosságok kiszűrésére
• Cél: átláthatóság növelésén keresztül a korrupciós kockázatok csökkentése – desk
research, advocacy, munkacsoportok, szoftver fejlesztés, progress riportok rangsorral

NAGYVÁLLALATOK SZÁMÁRA – TRAC (2013)
•

Cél: vállalati elkötelezettség és átláthatóság
növelése, felelős és proaktív közzétételi politika
elterjedésének elősegítése

•

Kutatás 16 szektorban 50 nagyvállalat
jelentéstételének átláthatóságáról

•

Rangsor, hogy milyen mértékben hozzák
nyilvánosságra az információkat három területen:
korrupcióellenes programok, szervezeti
átláthatóság információközlés leányvállalatokról)
és országok szerinti jelentéstétel

•

Nemzetközi TI módszertana

•

Minta alapja: Figyelő TOP 200-as lista (2011-es
árbevétel) + pénzügyi szektor

•

Cégeknek módszertani workshop,
véleményezésre lehetőség (25 jelzett vissza)

•

Honlapról, nyilvánosan hozzáférhető információkat
néztünk

NAGYVÁLLALATOK SZÁMÁRA – TRAC (2013)
•

Összesített rangsor: 1-10-ig skálán: átlagosan 5.5
indexpontszám

•

Országonkénti jelentéstétel nincs benne, mert a
vizsgált vállalatokból csak 9 esetében volt ez
releváns

•

Korrupcióellenes programok nyilvánossága: 13
kérdés – átlagosan 45%-os eredmény, 4 cég
(MOL, Telenor, Telekom, TVK) 96%, 14 cég 0%

•

Szervezeti átláthatóság összesen 38 cégre
releváns, átlagosan 53%-os eredmény

•

Legjobb/legrosszabb szektorok:

•

telekom, vegyipar, pénzügyi szolgáltatók,
legrosszabb: autógyártás, kiskereskedelem

•

Gyenge felsővezetői elköteleződés

•

Nem látszanak az intézkedések (nem prioritás)

•

Nyilvános cégek jobb helyezést értek el

KIS-ÉS KÖZPÉVÁLLALATOKNAK
6 STEPS
• Eszköz a KKV-knak megfelelőségi rendszerük kialakításához
• Egyszerű, könnyen kezelhető és az adott KKV méretére, erőforrásaira szabható
• Honlap a KKV-knak, amely bemutatja a gyakorlatban, hogy hogyan üzleteljenek tisztán a
partnereikkel - http://vallalatietika.hu/
• Telenorral közös kezdeményezés, várhatóan több szervezet, tanácsadó cég csatlakozik
majd
KKV Kurázsi (Telenorral)
• 30 perces e-learning tananyag KKV-k számára alapvető korrupciós ismereteik
segítésére, az alábbi ismeretekre lehet szert tenni:
 Mi a korrupció és milyen kockázatokkal kell szembenéznie a vállalatnak
 Jogszabályi környezet Magyarországon
 Milyen károkat okozhat a korrupció a vállalat és a társadalom számára
 Hogyan vegyük észre a korrupciós kockázatokat és mit tegyünk ellene
 Hogyan jelenthetjük be, ha korrupciót gyanítunk, vagy ha konkrét korrupciós
esettel találkozunk; kihez fordulhatunk

MUNKAVÁLLALÓKNAK, PEOPLE ENGAGEMENT
Munkavállalói oktatás
• Interaktív anti-korrupciós képzések vállalati felkérésre – felső, középvezetőknek, illetve
egyéb munkavállalói csoportoknak – előadás, dilemma esetek feldolgozása, cég
specifikus teszt
TI Academy
• TI Magyarország oktatási programja – képzések, előadások fiataloknak különböző
témákban (párt- és kampányfinanszírozás, információszabadság, közérdekű bejelentők
védelme, közbeszerzések átláthatósága, üzleti szektor átláthatósága stb.) 1-2 havi
rendszerességgel, TI munkatársakkal
• Együttműködés egyetemekkel, szakkollégiumokkal
Társadalmi szemléletformálás/ önkéntes program
• Önkéntes/gyakornok program – 6 hetes rotáció
• BÁZIS – Fiatalok a korrupció ellen (nyári kampányok, „Átláccó” Fesztivál
www.transparency.hu/atlacco2013 )
• www.facebook.com/TransparencyInternationalBazis

Köszönjük a figyelmet!
www.transparency.hu
info@transparency.hu
Dr. Rechnitzer Dóra
Papp Krisztina
Üzleti szektor programok
Transparency International Magyarország

