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Dsc. Papanek Gábor, a vendéglátó MTA bizottság és
a konferencia szervezôbizottságának elnöke, mindkét
bizottság nevében hangsúlyozta, hogy a korrupció a
fejlett és fejlôdô országok fontos problémája és a ma-
gyar gazdaság fejlôdésének is egyik legnagyobb kor-
látja. Egyaránt sok (száz-) milliós, olykor milliárdos
veszteségek forrása, ha a korrupció hatására a közin-
tézmények szakszerûtlen intézkedéseket hoznak, ha
sok csempészáru jelenik meg a feketepiacon, ha csa-
lárd csôdöket segít, s ennél is súlyosabb gond, ha a ke-
nôpénzek már egyes törvények megfogalmazását is
befolyásolhatják. A közvetett (a jogbiztonság gyenge-
sége miatt elmaradt vásárlásokból, befektetésekbôl
stb. származó) károk a vázoltaknál is nagyobbak. Ezért
célul tûzték ki, hogy konferencián tekintik át a gondo-
kat és mérséklésük lehetôségeit.

Dr. Dávid Ibolya, az Országgyûlés alelnöke „A
korrupció elleni küzdelem fontossága a magyar gaz-
daságban” címû elôadásában erôteljesen hangsúlyoz-
ta, hogy bár a korrupció ritkán tárgyalt kérdés, nap-
jaink egyik legsúlyosabb társadalmi problémája.
Ennek ellenére keveset teszünk ellene, és az akciók
helyett jellemzôbb a téma tudományos boncolgatása.
Az elmúlt 15 évben nem volt igazán erôs korrupcióel-
lenes fellépés, ami a hatalom legitimitását veszélyez-
tetheti. A korrupció a társadalmi igazságosság legfôbb
gátja, köz-rossz, mert megtöri a gazdasági versenyt. 

A korrupció által leginkább veszélyeztetett államok
a volt gyarmatok, a csôdbe ment kelet-európai álla-
mok és a vadkapitalizmus útjára lépett közép-európai
országok. A 80-as évek során hazánkban a hiánygaz-
daság, a rendszerváltás után a piacgazdaság kialaku-

lása és a privatizáció voltak legfôbb forrásai. Követ-
kezményei súlyosak, mivel akadályozza az egyenlô
feltételek kialakulását, rombolja a piaci versenyt, ami
a gazdasági hatékonyság rovására megy.

A hivatali korrupcióval kapcsolatban napjaink nagy
kérdése, hogy hogyan lehet a költségvetési forrású be-
ruházásokban kiküszöbölni a korrupciót. Ezzel kap-
csolatban célszerû lehet a kiírók felelôsségének vizs-
gálata, illetve a korábban elmarasztaltak kizárása a
további pályázatokból. 

A bûnügyi statisztikák elenyészô részben tartal-
maznak korrupciós ügyeket, a társadalom azonban
sokkal súlyosabbnak tartja a problémát. Lakossági és
vállalati felmérések egyaránt igazolják ezt. Legfonto-
sabb területei az egészségügy, a vám, az adóhatóságok,
az országgyûlési képviselôk. A GKI Rt. 2005-ös fel-
mérése alapján például a jogbiztonság hiányából fa-
kadó legfôbb problémák a fizetési késedelmek és a
nem-fizetés, a feketepiac, az engedélyezési eljárások, a
cégbírósági és telekkönyvi nyilvántartás hiányosságai,
a szellemi tulajdon védelem gyengesége. A vállalatok
egyes becslések szerint évente legalább százmilliárd
forint kárt szenvednek el a korrupciós események miatt. 

További felmérések szerint a lakosság támogatja a
korrupció elleni küzdelmet. A fejlôdô országok számá-
ra a legmegfelelôbb eszköz a büntetôszabályozások szi-
gorítása, a közepesen fejlett országok számára az átlát-
hatóság biztosítása, a fejlett országokban pedig az etikai
normák erôsítése. Magyarországon napjainkban az
átláthatóság biztosítása tûnik a megfelelô eszköznek.

Dr. Petrétei József, igazságügy miniszter „A kor-
mányzat aktuális feladatai a korrupció elleni küzde-



lemben” címû elôadásában ugyancsak kiemelte, hogy
a korrupció – amint ezt az ENSZ korrupcióellenes
egyezményének preambuluma is rögzíti – a stabilitást
és a fenntartható fejlôdést korlátozó jelenség.

A korrupció szankcionálása csupán tüneti kezelés.
A kormányzatok valós feladata a korrupciós érdekelt-
ség és helyzetek felszámolása, valamint a társadalmi
normák megváltoztatása és a polgárok érdekeltté tétele
a tisztességes üzleti magatartásban. A magyar kor-
mányzat 2001-ben fogadta el korrupció elleni straté-
giáját. Ennek fô elemei a büntetôjogi és eljárásjogi
szabályok módosítása, vagyonnyilatkozatok kötelezô-
vé tétele és az összeférhetetlenségi elôírások szigorí-
tása, a közérdekû adatoknak a 2003-as közbeszerzési
törvényben erôteljesebben biztosított átlátható keze-
lése és nyilvánossága, a pénzmosás akadályozása.

A korrupció elleni küzdelem nem jól strukturált
probléma, a visszaélések nem szüntethetôk meg, de
folyamatosan küzdeni kell ellenük. A legfontosabb lé-
pések a jogszabályok deregulációs célú átvilágítása (és
a kiskapuk kizárása), az Európa Tanács ajánlásainak
érvényesítése a pártfinanszírozás és a kampány terüle-
teire, a korrupciós helyzetek jobb felismerése, a köz-
tisztviselôi etikai kódex megalkotása, a nyílt, széles
körûen átlátható és ellenôrizhetô közigazgatás megte-
remtése. Összefoglalóan a szolgáltató állam létrehozá-
sa. Hazánk sok olyan nemzetközi egyezménynek is
résztvevôje, amely támogatja ezen erôfeszítéseket. 

Dr. Lomnici Zoltán, az Országok Igazságszolgál-
tatási Tanács és a Legfelsôbb Bíróság elnöke „A
bíróságokra háruló feladatok a korrupcióellenes szabá-
lyozás fényében” címû elôadásában arra mutatott rá,
hogy a korrupció nagyban függ a „néplélektôl”, és el-
terjedtsége nem csak a keleti-nyugati országokban, kü-
lönbözik, hanem nyugati szomszédaink körében is je-
lentôsen különbözik..

A korrupcióról már az ókorban is beszéltek.
Arisztotelész az ember természetébôl fakadó igazság-
talanságra való hajlamban kereste a fô okát. Aquinói
Szent Tamás az uralkodó ellenôrzésének problémájá-
ról, Rousseau az egyéni érvényesülés közösségre gya-
korolt káros hatásairól írt.

Magyarországon a korrupció ellenes szabályozások
már az árpád-házi jogalkotásban is megjelentek.
Ismeretesek Mátyás király, illetve II. Ulászló drákói
szigorú szabályozásai is. A Tripartitum a megveszte-
getés tilalmát tartalmazza. Az 1795-ös elsô magyar
büntetô kódex is definiálja a korrupciót. Napjainkban
az EU területén az Amszterdami Szerzôdés teremt jogi
lehetôségeket a bíróságok és rendôrségek korrupció el-
leni együttmûködésére. 

A korrupció olyan környezetet teremt, amelyben
nem a valós szabályok érvényesülnek. Megelôzésének

fontos elôfeltétele, hogy a vezetôk kiválasztásában
alapvetô legyen a megbízhatóság, a hivatalnokok elô-
léptetése csupán érdemek szerint történjen, a munka-
vállalókat megfelelôen fizessék meg, folyamatos
legyen az ellenôrzés, minden szinten érvényesüljön a
nyilvánosság, legyenek kidolgozva intézményi belsô
és általános etikai szabályok, és végül a rendszerek
mûködtetése gyors és körültekintô legyen. Sokan a
szankciók szigorításában látják a megoldást, ugyanis
az etikai tájékoztatást elégtelennek vélik.

Dr. Nagy János, a Vám- és Pénzügyôrség országos
parancsnoka „A VPOP eredményei a korrupció elleni
harcban” címû elôadásának bevezetôjében kiemelte,
hogy a VPOP helyzete a korrupcióval kapcsolatban
különleges, hiszen nem csak érintett, hanem ellenôrzô
szervezet is. Mivel az ország gazdasága nyitott, igen
intenzíven kell ellenôriznie, sôt befolyásolnia a gazda-
sági szervezetek pénzügyi tevékenységeit. Erôfeszí-
tései a gazdaságra, a pénzre, a bevételekre és a nye-
reségre egyaránt hatnak. Az uniós csatlakozás hatására
átrendezôdtek az érintett határszakaszok és a szerve-
zeti struktúra, a feladatok hangsúlya is eltolódott. 

A korrupció a vámhatóságnál veszélyezteti a
vámhatóságba vetett közbizalmat, a bevételek besze-
dését, és a legális kereskedelem növekedését. 

A nemzetközi korrupcióellenes fellépés kereteit a
vámhatóságoknál a felülvizsgált Arusha Nyilatkozat
(1993, 2003), a VVSZ Korrupcióellenes felmérései, fó-
rumai, szemináriumai, a VVSZ Korrupcióellenes Mun-
kacsoportja (1998), a VVSZ Korrupcióellenes Akció-
terve (1999) és az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye
(2003) szabják meg. A magyar Vám- és Pénz-ügyôrség
munkájának a Korrupcióellenes Stratégia (2000), a
Korrupcióellenes Intézkedési terv a csatlakozásig
(2003), az Etikai Szabályzat, a csatlakozás korrupció-
kezelési intézkedési terve (2004) a Korrupciókezelés a
külsô határszakaszoknál – Iránymutatás (2004) és a
Korrupció elleni cselekvési program (2006) rögzítik.

A jövôbeni fellépés irányai a korrupció elleni fel-
lépés belsô szabályzóinak felülvizsgálata, az új Etikai
Kódex és a komplex Korrupciókezelési Kézikönyv.
Alapvetôen szemléletváltás szükséges, a jogi szabá-
lyozás, mint garanciális alap megteremtése fontos, de
a rendelkezések ismerete és az ügyfél tájékoztatás
legalább ennyire fontos.

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevôszék elnö-
ke „Az ÁSZ szerepe a korrupció elleni küzdelemben”
címû elôdásásában egyrészt arra hívta fel a figyelmet,
hogy a korrupciós esetek elenyészô hányada kerül
nyilvánosságra, másrészt azt emelte ki, hogy, amint azt
a Transparency International felmérései is alátá-
masztják, nem a szigor a probléma megoldása. Hiszen
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a korrupciós listák elején éppen a leginkább diktatóri-
kus államok állnak, a szilárd demokráciákban viszont
alacsony a korrupció szintje. 

Az ÁSZ legfontosabb feladata a demokrácia szi-
lárdságának támogatása. A tennivalónak fontos eleme
a korrupciós kockázatok csökkentése és az állampol-
gárok elôtti példamutatás. Ezért az ÁSZ szorgalmazza
például a betartható költségvetés készítését, bírálja a
finanszírozási igények és a pályázati pénzek folyósítá-
sa közti összhang hiányát, és a maradvány képzôdését
is a korrupciós kockázatok közé sorolja. Intenzíven
vizsgálja az új korrupciós formák megjelenését. Meg-
állapította például, hogy a korrupció nem csökken a
jövedelem növekedésével, legfeljebb a vesztegetési
pénz szerepét a kölcsönös szívességek veszik át.
Ugyancsak feltárta, hogy a pártfinanszírozás megol-
datlansága is a korrupció melegágya. 

Végül az elôadó jelezte, hogy a korrupció rontja az
ország nemzetköz pénzügyi kockázatának megítélését.
A korrupciós színvonal szubjektív megítélése is hatás-
sal van az ország gazdasági folyamataira. Ha egyes
felelôtlen nyilatkozatok miatt e kérdésben a valóságos
helyzetnél sötétebb kép alakul ki, ebbôl az országnak
pénzügyi hátránya is származhat.

Dr. Marschall Miklós, a Transparency International
európai igazgatója mindenek elôtt szervezetét mutatta
be. „A TI a korrupció ellen” címû elôadása szerint a TI
feladatának azt tekinti, hogy a korrupcióról adott pon-
tos tájékoztatással küzdjön e jelenség ellen. Jelentôs
erôket fordít arra, hogy mérje a korrupciónak a világ
egyes országaiban kialakult színvonalát, de nem moz-
gósító szervezet, nem szervez például tüntetéseket.

A TI által készített legfontosabb indexek a hivatal-
nokok korrupció iránti „keresletét” és a társadalom kor-
rupciós hajlandóságát számszerûsítik, de egy korrup-
ciós barométer elkészítésével a lakosságnak a korrupció
szintjével kapcsolatos véleményét is felmérik. Ismere-
tes, hogy a vizsgálatok a legkevésbé korrupt országok-
nak egyes fejlett – így skandináv – államokat mutattak,
Magyarország a negyvenedik a mintegy 150 fôs soka-
ságban, s a sor végén szegény fejlôdô államok állnak.
Világszerte a legtöbb gond a politikai pártok és a tör-
vényhozás környékén mutatkozik, de a rendôrség, a bí-
róságok, az adó- és vámhivatalok is súlyosan érintettek.

Magyarországon a TI magyarországi szervezetének
a 2005-ös megszûnése óta nincs erôs korrupcióellenes
civil szervezet. Ugyanakkor erôs – hiteles, és jelentôs
társadalmi tôkével rendelkezô – civil szervezetre lenne
szükség. Veszélyeztetett területek a párt- és kampány-
finanszírozás, az önkormányzatok, az egészségügy, a
szürke- és feketegazdaság. Fontos cél lenne továbbá a
társadalmi normák érvényesítése az EU támogatások
kiosztásában is.

Marsi Erika, a Pénzügyi Szervezetek Állami Fe-
lügyeletének fôigazgatója „A pénzügyi szabályozás és
a PSZÁF küzdelme a korrupció ellen” címmel tartott
elôadásában abból indult ki, hogy a korrupcióhoz
pénzmozgás kapcsolódik, és ha a pénzügyi szerveze-
tek nem is korruptak, érintettekké válhatnak a korrup-
cióban. A korrupció és a pénzmozgások összekap-
csolódása ugyanis pénzmosást eredményezhet. A
PSZÁF feladatai elsôdlegesen erre a problémakörre
terjednek ki.

A világgazdaságban a pénzmosás elleni küzdelem
új fegyvere van kialakulóban. A PEP (publicly exposed
persons – politikai szempontból érintett személyek)
pénzmozgásainak kiemelt nyomon követésével mûkö-
dô rendszer segíthet a korrupciós események felde-
rítésében. Feladata, hogy fokozottan figyelemmel kí-
sérje azon ügyfelek pénzügyeit, akik beosztásuknál
fogva közvetlenül vagy közvetve (pl. jogszabály-alko-
táson keresztül) közpénzek felett rendelkezhetnek
(vagy rendelkezhettek). A Felügyelet a feltárt ügyek-
ben a vádat képviselheti, vagy ítélkezhet. A közremû-
ködésre kötelezett pénzügyi és nem pénzügyi szolgál-
tatók célja emellett a reputációs kockázat elkerülése.

Dr. Angyal Ádám a Corvinus Egyetem egyetemi
tanára „A szabályozás és korrupció” címmel tartott
elôadását a korrupció okainak taglalásával indította.
Kiemelte, hogy a korrupció célja egyrészt a pénz, más-
részt a hatalom megszerzése. 

Az embereknek „genetikus” hajlamai vannak a kor-
rupcióra. A visszaélésekre a társadalom mûködése
teremt lehetôségeket. Vannak a szabályozástól függô,
illetve attól független korrupciós folyamatok. A szabá-
lyozás-független korrupciós folyamatok erkölcsi, kul-
turális problémákkal kapcsolatosak, míg a szabályo-
zás-függôek a bürokráciával, törvényi kiskapukkal,
túlszabályozással, a szabályok által kiváltott maga-
tartásformákkal, és a pénzügyi szemlélet túlsúlyba
kerülésével magyarázhatók. Napjaink slágertémája, az
EU-csatlakozás talán még nincs kiemelt hatással a
hazai korrupciós folyamatokra – de a beérkezô pénz-
mennyiség növekedésével ez változhat. 

Szarvas István, a Szervezôbizottság társelnöke
zárszavában a konferencia figyelemre méltó sajátos-
ságának ítélte, hogy az ország e témában illetékes, leg-
magasabb rangú vezetôi vettek részt a tanácskozáson.
Aláhúzta, hogy mindannyian egyetértettek a korrupció
elleni küzdelem fontosságával. S felhívta a figyelmet
arra, hogy a Marschall igazgató úr által említett nem-
zetközi tapasztalatoktól eltérôen Magyarországon a
bíróságokat a szakértôk nem találták (miként elôadá-
sában Lomnici elnök úr sem ítélte) a korrupció által
erôsebben érintett szektornak.
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