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Tér ké pen a kor rup ci ós
koc ká za tok
– In teg ri tás Fel mé rés 2011

A je len cikk annak a fel mé rés nek az ered -
mé nye it is mer te ti, ame lyet az Ál la mi Szám -
ve võ szék (ÁSZ) vég zett 2011 ta va szán a köz -
szfé ra kor rup ci ós ve szé lyez tett sé gé nek meg -
is me ré se ér de ké ben. A fel mé rés re a 2009-ben
az ÁSZ ál tal in dí tott, euró pai uni ós for rás ból
fi nan szí ro zott In teg ri tás Pro jekt1 (a to váb bi -
ak ban: pro jekt) ke re té ben ke rült sor. A pro -
jekt cél ja, hogy a kor rup ció vissza szo rí tá sa
ér de ké ben nem zet kö zi leg iga zolt és be vált
mód sze rek ha zai adap tá ci ó já val nö vel je a
kor rup ci ós koc ká za tok fel mé ré sé re és ke ze lé -
sé re irá nyuló tu da tos sá got a költ ség ve té si
szer vek kö ré ben, a tár sa da lom ál tal elv árt
nyil vá nos ság és át lát ha tó ság biz to sí tá sá val
– vir tu á lis tér kép se gít sé gé vel – ada to kat
szolgál tas son a kor rup ci ós koc ká za tok ról az
 állampolgárok és a dön tés ho zók szá má ra, to -
váb bá szak mai tá mo ga tás sal és kép zé sek biz -
to sí tá sá val se gít se elõ a köz igaz ga tás ér ték -
köz pon tú szer ve ze ti át ala ku lá sát. 

Mi e lõtt a fel mé rés ered mé nye it is mer tet -
nénk, szük sé ges nek tart juk rö vi den be mu tat -
ni a pro jekt elõz mé nye it, és en nek ke re té ben
azt az új szem lé let mó dot, amely több euró -
pai or szág ban ered mé nyes nek bi zo nyult a
kor rup ció el le ni küz de lem ben.

1. A kor rup ció el le ni küz de lem új
szem lé le tû meg kö ze lí té se – Akt vagy Szent?

A vi lág egyes or szá gai leg fõbb ellen õr zõ in -
téz mé nye i nek (ma gyar ter mi no ló gia sze rint

nem ze ti szám ve võ szé ke i nek) te vé keny sé gé -
ben az 1990-es évek kö ze pé tõl ka pott ki emelt
hang súlyt a kor rup ció el le ni küz de lem. Ez
meg mu tat ko zott ab ban, hogy vi lág szer ve ze -
tük, az INTOSAI több kon fe ren ci á ján is fog -
lal ko zott ezzel a kér dés kör rel. A leg fõbb
ellen õr zõ in téz mé nyek ve ze tõi egyet ér tet tek
ab ban, hogy a kor rup ció olyan je len ség,
amely min den or szá got – igaz, kü lön bö zõ
mér ték ben – érint, és ezért a szám ve võ szé kek -
nek tö re ked ni ük kell kor rup ci ót aka dá lyo zó
kör nye zet meg te rem té sé re. Az INTOSAI a
kor rup ció el le ni kö zös fel lé pés egyik esz kö ze -
ként az egyes szám ve võ szé kek ál tal al kal ma -
zott leg jobb mód sze rek meg is me ré sét és el ter -
jesz té sét je löl te meg. Eh hez a tö rek vés hez
csatla kozott az ÁSZ, ami kor olyan euró pai
part ner szer ve ze tet ke re sett, amely ak tí van
részt vesz a kor rup ció el le ni si ke res küz de lem -
ben. Az Euró pai Unió ál tal tá mo ga tott ún.
Twin ning Light pro jekt te rem tet te meg az
együtt mû kö dés pénz ügyi ke re te it. A vá lasz tás 
a Hol land Szám ve võ szék re esett. A pro jekt
ko or di ná lá sát ma gyar rész rõl az ÁSZ Fej lesz -
té si és Mód szer ta ni In té ze te (FEMI)2 vé gez te.

A kor rup ci ó tól való men tes ség ben a vi lág
élen já ró or szá gai közé tar to zó Hol lan dia
szám ve võ szé ki szak ér tõ i tõl tit kon azt vár tuk,
hogy olyan el len õr zé si mód sze re ket mu tat -
nak be, ame lyek se gít sé gé vel a kor rup ci ós ese -
tek könnyen fel tár ha tók. Ezzel szem ben õk
nem is kor rup ci ó ról, ha nem az el len ke zõ jé rõl
– egy szá munk ra ak kor még is me ret len fo ga -
lom ról –, az in teg ri tás ról be szél tek. 

Az in teg ri tás szó a la tin in tan ge re ki fe je -
zés bõl ered, amely nek je len té se: érin tet len.
Más szó val, a ki fe je zés olyas va la kit vagy
olyas va la mit je löl, aki vagy ami rom lat lan,
sér tet len, fedd he tet len, to váb bá meg vesz te -
get he tet len ség re, az er köl csi tisz ta ság ál la po -
tá ra is utal. A köz tiszt vi se lõk ese té ben az in -
teg ri tás nem csu pán a meg vesz te get he tet len -
ség kö ve tel mé nyét fog lal ja ma gá ban, ha nem
olyan ér té ke ket is, mint a be csü le tes ség, az
õszin te ség, a köz vet len ség, a sem le ges ség, a
meg fon tolt ság, a meg bíz ha tó ság, az ügy fél -

1 „Kor rup ci ós koc ká za tok fel tér ké pe zé se – in teg ri tás
ala pú köz igaz ga tá si kul túr a ter jesz té se” – ÁROP
1.2.4-09-2009-0002. szá mú euró pai uni ós ki emelt pro -
jekt, amely 2009. de cem ber 1. és 2012. áp ri lis 30. kö -
zött 286,54 mil lió fo rint össze gû tá mo ga tás sal va ló sul
meg az Euró pai Szo ciá lis Alap jó vol tá ból. 2 Az ÁSZ Ku ta tó In té ze té nek a jog elõd je.
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cent ri kus ság, a tisz te let, az ob jek ti vi tás és az
il lem tu dás. Kö vet ke zés kép pen a köz tiszt vi -
se lõk nek tö re ked ni ük kell arra, hogy a rá juk 
ru há zott fe le lõs ség gel, va la mint a ren del ke -
zé sük re álló ha ta lom mal, in for má ci ó val és
erõ for rá sok kal az em be rek ja vát, illetve az
ál ta luk szol gált köz ér de ket fi gye lem be véve
él je nek, és he lye sen jár ja nak el mind mun ka -
tár sa ik kal, mind má sok kal szem ben. 

Ugyan ez vo nat ko zik a köz igaz ga tá si szer -
ve ze tek re is az zal, hogy a szer ve zet kö te les
min dent meg ten ni annak ér de ké ben, hogy al -
kal ma zot tai el len áll ja nak a kí sér té sek nek.
A szer ve zet nél zaj ló fo lya ma to kat úgy kell
meg ter vez ni, hogy a köz tiszt vi se lõk ne le gye -
nek ki té ve kí sér tés nek. Pél dá ul nem sza bad
túl zott vagy le he tet len (egy más nak el lent -
mon dó) kö ve tel mé nye ket tá masz ta ni ve lük
szem ben, rend sze re sen és ért he tõ en em lé kez -
tet ni kell az al kal ma zot ta kat az in teg ri tás fon -
tos sá gá ra, biz to sí ta ni kell, hogy a ve ze tõk jó
pél dát mu tas sa nak, to váb bá nyi tott és át lát ha -
tó szer ve ze tet kell mû köd tet ni, ahol sza bad
kri ti kát gya ko rol ni és hi bá kat el kö vet ni, és
ahol a ne héz kér dé se ket is meg le het vi tat ni.

Vi lá gos, hogy ha egy köz igaz ga tá si szer ve -
zet ilyen gya kor la tot kö vet, ak kor mi ni má lis -
ra csök ken ti a kor rup ció esé lyét. Kö vet ke zés -
kép pen, ha a köz igaz ga tá si szer ve ze tek ered -
mé nyes in teg ri tás-po li ti kát al kal maz nak, ak -
kor si ke re sek lesz nek a kor rup ció el le ni küz -
de lem ben. Hol lan di á ban ez a fel is me rés nem
ma radt írott ma laszt, ha nem a hol land
kormány – a szám ve võ szék ak tív rész vé te lé -
vel – be ve zet te azt a prog ra mot, amely nek ré -
vén min den köz igaz ga tá si szerv egy sé ges
keret rendszer men tén ki dol goz ta in teg ri tás -
po li ti ká ját, ame lyet az óta is al kal maz nak, és
vég re haj tá su kat el len õr zik. A prog ram el ne ve -
zé se a SAINT (Self-As sess ment In teg rity
– SAINT) mo za ik szó volt, amely ma gya rul
szen tet je len t. Ér de mes ezt ha son lat ként
össze vet ni az zal, hogy Ma gyar or szá gon a
1037/2007. (VI. 18.) szá mú kor mány ha tá ro -
zat lét re hoz ta az An ti kor rup ci ós Ko or di ná ci -
ós Tes tü le tet, amely nek a hi va ta los rö vi dí té se
– ta lán nem is min den szán dé kos ság nél kül
– AKT volt. A két mo za ik szó jól tük rö zi a

szem lé le ti kü lönb sé get a kor rup ci ót le lep lez ni 
(le csu pa szí ta ni) igyek võ ma gyar és a korrup -
ciót – a jó köz igaz ga tás és a jó mun kál ta tói
gya kor lat kö vet kez mé nye ként – meg elõz ni
igyek võ hol land szem lé let kö zött.

A hol land meg kö ze lí tés má sik fi gye lem re
mél tó ele me a mód sze res ség. A kor rup ció el le -
ni küz de lem ed di gi ha zai meg kö ze lí té se – ke -
vés ki vé tel lel – a kor rup ci ót, – bár mennyi re
ál ta lá nos is – vé let len, egye di eset ként ke zel te,
amely nek ki szû ré se és le lep le zé se so rán a kor -
rup ci ót el kö ve tõ egyé nek és a kor rup ci ót ül -
dö zõ ha tó sá gok ke rül nek egy más sal szem be.
Ezzel szem ben a hol land meg kö ze lí tés a kor -
rup ció ve szé lyét a köz igaz ga tá si szer vek hi á -
nyos mû kö dé sé ben fo lya ma to san je len lé võ
koc ká zat nak tart ja. Mi kö vet ke zik eb bõl? Az,
hogy a köz igaz ga tá si szer vek nek fo lya ma to -
san és mód sze re sen vé de kez ni ük kell e ve szély 
ellen, fel kell mér ni ük és mi ni ma li zál ni uk kell
ezt a koc ká za tot. E meg kö ze lí tés ben a kor rup -
ció el le ni küz de lem a kor rup ció koc ká za tá nak 
a meg is me ré sé vel kez dõ dik, és a koc ká zat
csök ken té sé nek a te re pe a köz igaz ga tá si szerv,
fe le lõ se pe dig a mun kál ta tó. Mi ért ha té ko -
nyabb ez? Azért, mert a kor rupt egyé nek és a
ha tó sá gok gyen ge ered mé nyes sé gû rab ló pan -
dú ro zá sa he lyett a köz igaz ga tá si szer vek ve ze -
tõ it ha tal maz za fel és te szi fe le lõs sé a kor rup ci -
ós koc ká za tok és ezen ke resz tül a kor rup ció
csök ken té sé ért. 

A fen ti meg kö ze lí tés mó dot a mun ka biz -
ton ság te rü le tén év ti ze dek óta al kal ma zott
rend szer hez le het ha son lí ta ni. A mun ka he lye -
ken a bal eset egy ál lan dó ve szély, amely nek a
be kö vet ke zé sét a mun kál ta tók nak meg kell
aka dá lyoz ni uk. Erre jog sza bá lyok kö te le zik
õket, ame lyek a meg elõ zés mód já ra vo nat ko -
zó an is tar tal maz nak elõ írá so kat. A kü lön bö -
zõ tí pu sú mun ka he lye ken azon ban igen el té rõ 
a bal ese tek be kö vet ke zé sé nek a koc ká za ta.
Ezért a mun kál ta tók nak rend sze re sen koc ká -
zat elem zést kell vé gez ni ük, és mun ka biz ton -
sá gi in téz ke dé se i ket a koc ká za tok sú lyá nak
meg fe le lõ en kell meg hoz ni uk. Pél dá ul vé dõ si -
sak ban kell dol goz ni uk azok nak a mun ka vál -
la lók nak, aki ket mun ka köz ben a fej sé rü lés
ve szé lye fe nyeget. 



A szer ve ze ti szin tû in teg ri tás po li ti ka ki -
dol go zá sa és meg va ló sí tá sa is ezt a lo gi kát
kö ve ti. Elõ ször azt kell fel mé ri, hogy az in -
téz mény ál tal foly ta tott te vé keny sé gek a
kor rup ció szem pont já ból mennyi re ve szé -
lyez tet tek. Ezt ne ve zik ere den dõ ve szé lyez -
tetett ség nek. Nyil ván na gyobb a kor rup ció
ve szé lye ott, ahol köz pén zek be sze dé sé rõl,
el osz tá sá ról, ha tó sá gi iga zol vá nyok ki adá sá -
ról dön te nek, mint ahol hosszú távú stra té -
gi á kat dol goz nak ki. Emel lett van nak olyan
kö rül mé nyek, ame lyek a kor rup ció ve szé -
lyét nö ve lik. Ilyen pél dá ul az, ha a jog sza bá -
lyok nem egy ér tel mû ek és ezért túl szé les
körû mér le ge lé si le he tõ sé get biz to sí ta nak az
ügy ben el já ró köz tiszt vi se lõ ré szé re. Eze ket
a kö rül mé nye ket ne ve zik ve szé lyez te tett sé -
get nö ve lõ té nye zõk nek, ame lye ket a kor -
rup ci ós koc ká za tok ér té ke lé sé kor szin tén
szá mí tás ba kell ven ni. Az ily mó don meg ál -
la pí tott ve szé lyez tett sé gi szin tet kell az ún.
in teg ri tás irá nyí tá si in téz ke dé sek vagy más
el ne ve zés sel kor rup ci ós kont rol lok se gít sé -
gé vel mér sé kel ni. 

A Twin nig Light pro jekt so rán a ma gyar
köz szfé rá ra adap tál tuk a hol land mo dellt,
amely nek so rán a köz szfé rán be lül 11, a kor -
rup ció ál tal kü lö nö sen ve szé lyez te tett te vé -
keny ség cso por tot és 5, a kor rup ci ós koc ká -
za tot je len tõ sen nö ve lõ té nye zõ cso por tot
azo no sí tot tunk. Ugyan ak kor 14 olyan in -
téz ke dé si te rü le tet is si ke rült meg ha tá roz ni,
ame lye ken a kor rup ci ós koc ká za to kat lé -
nye ge sen mér sék lõ kont rol lok épít he tõk
be. E kont rol lok ki épí tett sé gét, mû kö dé sé -
nek ha té kony sá gát szin tén ér té kel ni le het,
és így meg le het ál la pí ta ni, hogy a kont rol -
lok a kor rup ci ós koc ká za to kat mi lyen mér -
té kig tud ják csök ken te ni. A meg ma ra dó
kor rup ci ós koc ká zat mu tat ja az adott köz in -
téz mény kor rup ci ós ve szé lyez tett sé gé nek
fo kát. Ily mó don a köz szfé ra kor rup ci ós ve -
szé lyez te tett sé ge mér he tõ vé vá lik, azaz fel -
tér ké pez he tõ. A hol land mód szer adap tált
vál to za ta sze rin ti ön ér té ke lést nyolc mi nisz -
té rium és egy ön kor mány zat egy kí sér le ti
prog ram ke re té ben el vé gez te. A ki dol go zott 

rész le tes ja vas lat az ÁSZ hon lap ján el ér he tõ
ta nul mány ból megismer hetõ.3

A kor rup ci ós koc ká za ti tér kép elkészíté -
sére vo nat ko zó ÁSZ-ja vas lat kor mány za ti
egyez te té se so rán me rült fel az a gon do -
lat, hogy az ÁSZ ne áll jon meg a tér kép
koncepció jának ki ala kí tá sá nál, ha nem ké szít -
se is el a köz szfé ra kor rup ci ós koc ká za tá nak
tér ké pét. E gon do lat és a kí sér le ti prog ram ta -
pasz ta la tai öl töt tek tes tet a pro jekt ben, amely -
nek egyik fõ cél ja, hogy a po zi tív ösz tön zés
esz kö zé vel, a jó és kö ve ten dõ pél dák ki eme lé -
sé vel tá mo gas sa a köz igaz ga tás szer ve ze ti kul -
tú rá já nak ér ték köz pon tú meg újí tá sát, to váb -
bá eh hez tá mo ga tást ad jon mind a költ ség ve té -
si szer vek, mind az ál lam pol gá rok ré szé re. 

2. A fel mé rés cél ja és mód sze re

A pro jekt a köz vé le mény szá má ra tel je -
sen új, a köz igaz ga tás és a po li ti ka szá má ra
pe dig rész ben is me ret len fo gal mat (in teg ri -
tás) és mû kö dé si mó dot kí ván be ve zet ni a
köz tu dat ba. Az in teg ri tás el vek, ér té kek,
cse lek vé sek, mód sze rek, in téz ke dé sek kon -
zisz ten ci á ját je len ti: olyan ma ga tar tás mó -
dot, amely meg ha tá ro zott ér té kek nek
megfe lel. Az in teg ri tás a köz szfé ra ese té ben
a tár sa da lom ál tal elv árt nyil vá nos sá gi, át lát -
ha tó sá gi, illetve jogi/eti kai nor mák nak tör -
ténõ meg fe le lést je len ti. 

Az In teg ri tás Pro jekt ke re té ben a költ ség -
ve té si szfé ra je len tõs ré szét át fo gó, ún. In teg -
ri tás Fel mé ré sek4 el ké szí té sé re is sor ke rül.
A fel mé rés köz pon ti ele me a hol land ön ér té -
ke lé sen ala pu ló mód szer to vább fej lesz té sé vel
és ha zai vi szo nyok ra való adap tá lá sá val, az
ÁSZ mun ka tár sai és kül sõ szak ér tõk be vo ná -
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3 BÁGER Gusz táv–KOR BULY And rea–PULAY Gyu la: Kor -
rup ci ós koc ká za tok fel tér ké pe zé se a ma gyar köz szfé rá ban,
ÁSZ FEMI Bu da pest, 2008.
(http://in teg ri tas.asz.hu/up lo ads/fi les/
GB_KA_PGyZ_2008_Kor rup ci os_koc ka za tok_
fel ter ke pe ze se_a_ma gyar_kozsz fe ra ban.pdf).

4 A 2011. évi In teg ri tás Fel mé rés ada ta i ból ké szült In teg ri -
tás Je len tés az aláb bi lin ken ér he tõ el:
http://in teg ri tas.asz.hu/up lo ads/dok tar/
asz_in teg ri tas_je len tes_2011.pdf.



sá val ki ala kí tott In teg ri tás Kér dõ ív. A
155 kér dés bõl álló kér dõ ívek az Ál la mi
Szám ve võ szék irat ke ze lõ rend sze rén ke resz -
tül a pro jekt ke re té ben ki fej lesz tett elekt ro ni -
kus adat fel dol go zó és tér ké pi meg je le ní tõ
rend szer be ér kez tek. A Tér in for ma ti kai In -
teg ri tás In for má ci ós Rend szer  (Ti i iR) olyan
adat fel dol go zó és in for ma ti kai al kal ma zás,
amely az elekt ro ni ku san be kül dött kér dõ -
ívek bõl ki nyert vá lasz ada to kat au to ma ti ku -
san be ol vas sa, adat bá zis ba töl ti, majd be lõ lük 
elõ re meg ha tá ro zott ma te ma ti kai al go rit mu -
sok le fut ta tá sá val kom plex mu ta tó szá mo kat
szá mol. A mu ta tó szá mok ér té ke 1 és 100
közé es het, ahol a ma ga sabb ve szé lyez te tett -
ség ma ga sabb ér ték nek fe le l meg. A Ti i iR a
ve szé lyez te tett sé gi mu ta tó szá mo kat – a ma -
gyar köz igaz ga tás ban egye lõ re út tö rõ nek
szá mí tó – tér in for ma ti kai mód sze rek kel egy
bár ki ál tal hoz zá fér he tõ in ter ne tes fe lü le ten
meg je le ní ti („kor rup ci ós koc ká za ti tér kép”). 

Az ÁSZ a 14 409 költ ség ve té si szerv kö zül 
te rü le ti (kis tér sé gi) és in téz mény tí pus sze -
rint ará nyos min ta vé tel lel ala kí tot ta ki a cél -
cso por tot, be von va az egész ség ügyi, szo ciá -
lis, tu do má nyos, ok ta tá si, kul tu rá lis, va la -
mint sport és sza bad idõs köz szol gál ta tást
nyúj tó in téz mé nye ket is. Az így ki ala kí tott
4111 költ ség ve té si szerv bõl álló cél cso port
tel jes egé szé ben le fe di a füg get len ál lam ha -
tal mi szer ve ket, a köz ponti és te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve ket (484 szerv), az ön kor -
mány za ti kép vi se lõ tes tü le tek hi va ta la it
(1223 szerv), a kör jegy zõ sé ge ket (680 szerv), 
va la mint az igaz ság szol gál ta tá si és rend vé -
del mi szer ve ket.

A cél cso port ré szé re a Pro jekt iro da pos tai 
úton, illetve az ún. Hi va ta li Kapu rend sze -
ren ke resz tül küld te meg a kor rup ci ós koc -
ká za ti jel lem zõ ik fel mé ré sé re szol gá ló In teg -
ri tás Kér dõ ívet, va la mint a hoz zá kap cso ló -
dó ki töl té si út mu ta tót. 

Az In teg ri tás Fel mé rés ben részt ve võ költ -
ség ve té si szer vek szá má nak nö ve lé se ér de ké -
ben a Pro jekt iro da re gi o ná lis ren dez vény so ro -
za tot szer ve zett. A fõ vá ro si és hat re gi o ná lis
hely szí nen meg ren de zett szak mai kon fe ren ci -
ák részt ve või rész le tes tá jé koz ta tást kap hat tak 

a kor rup ció ma gyar or szá gi hely ze té rõl, az in -
teg ri tás je len tõ sé gé rõl a kor rup ció el le ni küz -
de lem ben, az ÁSZ In teg ri tás Pro jekt jé rõl, va -
la mint az In teg ri tás Kér dõ ív ki töl té sé vel
össze füg gõ tud ni va lók ról. 

3. Rész vé te li ada tok 

A feb ru ár 8. és már ci us 31. kö zött le bo -
nyo lí tott elsõ In teg ri tás Fel mé ré sen való
rész vé tel re fel kért 4111 költ ség ve té si szerv
kö zül – az ön ként csat la ko zók kal együtt –
1095 küld te vissza a meg sza bott ha tár idõ ig
a kér dõ ívet. Ez át la go san 26%-os adat szol -
gál ta tá si arányt je len t, ugyan ak kor az adat -
szol gál ta tók kö zött fe lül rep re zen tál tak a
na gyobb költ ség ve tés sel és sze mé lyi ál lo -
mánnyal ren del ke zõ szer vek. Az összes
költ ség ve té si szerv re vo nat koz tat va az
adat la pot ki töl tõk és vissza kül dõk a költ -
ség ve té si össz ki adá sok 38%-át, sze mé lyi ál -
lo mány te kin te té ben pe dig 36%-át kép vi se -
lik 2238 mil li árd fo rin tos össz költ ség ve tés -
sel, illetve 208 067 fõs lét szám mal. 

Az In teg ri tás Kér dõ ív ki töl té se ön kén tes
volt, el ma ra dá sa nem járt sem mi fé le szank ci -
ó val, mi vel ez el len ke zett vol na a pro jek tösz -
tön zõ, ön kén tes rész vé te len ala pu ló ér ték -
szem lé le té vel, to váb bá az el vá rá sok nak való
meg fe lel ni vá gyás és a szank ci ók el ke rü lé sé -
nek kény szer e vél he tõ en tor zí tot ta vol na a
vá la szo kat is. A költ ség ve té si szer vek elsõ íz -
ben szem be sül tek ha son ló mé re tû és – bel sõ
mun ka szer ve zé si szem pont ból össze tett –
fel adat tal, ezért összes sé gé ben a vissza kül dé si
arány biz ta tó nak te kint he tõ és je len tõ sen
meg ha lad ta az elõ ze tes vá ra ko zá so kat. 

Az ada tok könnyebb fel dol go zá sa, va la -
mint a meg le he tõ sen he te ro gén be kül dõi kör
könnyebb ke ze lé se ér de ké ben a fel mé rés ben
részt vett in téz mé nyek – fel adat- és ha tás kö -
rük alap ján – össze sen 17 in téz mény tí pus ba
ke rül tek be so ro lás ra. A be kül dé si ará nyok az
így ki ala kí tott in téz mény tí pu sok sze rint je -
len tõ sen el tér tek egy más tól. A leg ak tí vab bak
a kor mány za ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek vol tak 65%-os, illetve 56%-os rész vé te li
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aránnyal, míg a be kül dés ará nya a kul tu rá lis
in téz mé nyek (18%) és az ál ta lá nos is ko lák
(17%) kö ré ben volt a leg ala cso nyabb. 

Az or szág min den ré szé bõl ér kez tek vá la -
szok, a fel mé rés ben részt ve võ szer vek le fe dik
az or szág egész te rü le tét. Ha a vá lasz adók me -
gyei el osz tá sát vizs gál juk, je len tõs el té ré se ket
nem ta pasz ta lunk. A ki töl tött kér dõ ívek je -
len tõs rész e – 153 db kér dõ ív – ér ke zett Bu da -
pest rõl, ami a köz igaz ga tás cent ra li zált jel le gé -
bõl, a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nagy
szá má ból kö vet ke zik. Ki eme len dõ azon ban,
hogy a vissza kül dött kér dõ ívek szá mát te kint -
ve Pest me gye má so dik (92 db), utá na Bor -
sod-Aba új-Zemp lén kö vet ke zik (89 db), ami

mint egy két sze re se a töb bi me gyé bõl ér ke -
zett kér dõ ívek át la gá nak. A vá lasz adá si arány 
Jász-Nagy kun-Szol nok (37%) és Cson grád
(34%) me gyék ben volt a leg ma ga sabb, két sze -
re se Nóg rád (15%) és Ko má rom-Esz ter gom
(17%) me gye ér té ke i nek. 

4. Kor rup ci ós koc ká za ti té nye zõk

A 2011. évi In teg ri tás Fel mé rés ered mé -
nye i nek elem zé se elõtt le kell szö gez nünk,
hogy a fel mé rés nem ma gát a kor rup ci ót
mér te, ha nem annak – szá mos össze te võ bõl
ere dõ – koc ká za tát. Koc ká zat alatt a nem kí -
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vá na tos ese mény be kö vet ke zé sé nek va ló szí -
nû sé gét ért jük, meg szo roz va annak ha tá sá val
vagy a be kö vet ke zõ kár mér té ké vel (koc ká -
zat = va ló szí nû ség x ha tás). Elöl já ró ban azt is 
meg ál la pít hat juk, hogy míg ön ma gá ban
egyes té nye zõk nem nö ve lik köz vet le nül a
kor rup ció ve szé lyét, ezek hal mo zó dá sa és az
így ki vál tott ha tás összes sé gé ben je len tõs
kor rup ci ós koc ká za tot rejt het ma gá ban. 

A kor rup ció koc ká za ta az In teg ri tás Pro -
jekt ál tal al kal ma zott kon cep ció sze rint alap -
ve tõ en függ az adott szerv jog ál lá sá tól és fel -
adat kö ré tõl, a szerv ve ze té se ál tal vál lalt (több -
let)fel ada tok tól és azok mér té ké tõl. E té nye -
zõ ket a bel sõ és kül sõ kont rol lok csök kent he -
tik. 

4.1. Ere den dõ ve szé lyez te tett ség

A költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá ból és
fel adat kö ré bõl fa ka dó koc ká za to kat Ere -
den dõ Ve szé lyez te tett sé gi Té nye zõ nek
(EVT) ne vez zük. Az EVT kö ré be tar to zik
kü lö nö sen a jog al ko tó te vé keny ség, a ha -
tó sá gi jog al kal ma zó te vé keny ség, a köz -
szol gál ta tá sok nyúj tá sa, va la mint a költ -
ség ve té si be vé te lek be sze dé se (köz pon ti és
he lyi adók, vá mok, il le té kek, dí jak).

A fen ti gra fi kon ból lát ha tó, hogy jog ál lá su -
kat és fel adat kö rü ket te kint ve Ma gyar or szá -
gon a he lyi ön kor mány za tok (66 pont) kor -
rup ci ós szem pont ból ki ma gas ló an ve szé lyez -

te tet tek. Utá nuk kö vet kez nek a füg get len ál -
lam ha tal mi (45 pont), to váb bá a te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si (43 pont), a rend- és hon vé del mi
(43 pont), va la mint a kor mány za ti szer vek
(41 pont). A he lyi ön kor mány za tok ki ma gas -
ló ér té ke az zal ma gya ráz ha tó, hogy szé les ha -
tás kö ri kom pe ten ci á juk nál fog va gya kor la ti -
lag min den olyan fel adat tal fog lal koz nak,
ame lyek az EVT ki szá mí tá sa kor re le ván sak
vol tak. Eb bõl kö vet ke zõ en a spe ci á lis fel adat -
kö rû in téz mény tí pu sok, így a böl csõ dék és
óvo dák (14 pont), az egyéb ok ta tá si in téz mé -
nyek (15 pont), va la mint az ál ta lá nos is ko lák
jog ál lá suk nál és fel adat kö rük nél fog va a leg ke -
vés bé ve szé lyez te tett in téz mény tí pu sok közé
tar toz nak. Az ere den dõ ve szé lyez te tett sé get
mérõ in dex az igaz ság szol gál ta tá si szer vek vo -
nat ko zá sá ban is in kább az alsó ér té kek hez áll
köz el, en nek azon ban vél he tõ en (fél re)ér tel -
me zé si oka van, ugyan is a kér dõ ívet ki töl tõ
bíró ságok több sé ge az igaz ság szol gál ta tá si te -
vé keny sé get nem te kin tet te (ha tó sá gi) jog al -
kal ma zó fel adat nak, így az erre vo nat ko zó
kér dé sek ki töl té sét mel lõz ték. 

4.2. Ve szé lyez te tett sé get nö ve lõ
té nye zõk

A Kor rup ci ós Ve szé lyez te tett sé get Nö ve -
lõ Té nye zõk (KVNT) ér té ke mu tat ja a költ -
ség ve té si szer vek jogi, in téz mé nyi kör nye ze -
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té nek jel lem zõ it, más fe lõl – in téz mé nyi szin -
ten – meg je len nek ben ne az alap te vé keny sé -
gen fe lü li egyéb ki egé szí tõ te vé keny sé gek
hatá sai is. Ezek le het nek pél dá ul az alap te vé -
keny sé gek el lá tá sá ra kö tött kül sõ szer zõ dé -
sek, a ve ze tõi posz tok vá lasz tá son, po li ti kai
ki ne ve zé sen ala pu ló be töl té se, az EU-tá mo -
ga tá sok, köz be szer zé sek, a sze mély ze ti po li -
ti ka és gya kor lat jel le ge (to bor zás, ki vá lasz tás 
rend szer e, fluk tu á ció), a szer ve ze ti struk tú ra
vál to zá sá nak gya ko ri sá ga, va la mint a szer ve -
ze ti kul túr a és a ve ze té si stí lus. 

A KVNT át lag ér té ke i nek rang so rát 51
pont tal a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze -
tik. En nek hát te ré ben el sõ sor ban a fel sõ ok -
ta tá si nagy be ru há zá sok (EU- tá mo ga tá sok)
és az in téz mé nyi össze vo ná sok (fel sõ ok ta -
tá si in teg rá ció) áll nak. A má so dik he lyen a
kor mány za ti szer vek (35 pont) ta lál ha tók,
amely nek hát te ré ben az in téz mé nyek
nagy sá ga, struk tu rált sá ga, a rend sze res be -
szer zé sek, va la mint a fej lesz té si célú tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sa áll. A har ma dik he -
lyen a füg get len ál lam ha tal mi szer vek
(35 pont), a ne gye dik he lyen pe dig az
egész ség ügyi in téz mé nyek je len nek meg,
ha sonló ok ból, mint a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek. A rang sort eb ben az eset ben is a
böl csõ dék és óvo dák (11 pont), az ál ta lá nos
is ko lák (13 pont), va la mint a sport- és sza -
bad idõs in téz mé nyek (13 pont) zár ják. 

4.3. Kont rol lok hi á nya

A fen ti két tí pus ba so rolt kor rup ci ós
koc ká za ti té nye zõk ha tá sát fo koz za az, ha a 
vizs gált szer ve zet gyen ge vagy hi á nyos kül -
sõ és bel sõ kont rol lok mel lett vég zi te vé -
keny sé gét. A kont rol lok hi á nyos sá ga i ból
ere dõ kor rup ci ós koc ká za ti té nye zõk
(KHKT) kö ré be tar to zik a bel sõ sza bály za -
tok mi lyen sé ge, az ál ta lá nos bel sõ el len õr -
zé si rend sze rek ál la po ta, va la mint a spe ci á -
lis, kor rup ció el le nes rend sze rek meg lé te
vagy hi á nya. A KHKT kö ré be tar to zik to -
váb bá az adott költ ség ve té si szerv nyil vá -
nos ság gal kap cso la tos po li ti ká ja, va la mint a 
kül sõ ellen õr zõ szer vek (ÁSZ, KEHI, fe let -
tes szerv) ál tal vég zett el len õr zé sek ha tása. 

E te rü le ten az ér té ke lés so rán azt cél sze rû
vizs gál ni, hogy lé tez nek-e az adott költ ség -
ve té si szerv nél in téz mé nye sült kont rol lok,
illetve amennyi ben ezek adot tak, ké pe sek-e
be töl te ni a rá juk há ru ló fel ada tot? 

Bár a gra fi kon alap ján a töb bi in dex hez ha -
son ló nagy szó rást nem ta pasz ta lunk, meg ál la -
pít hat juk, hogy kont rol lok rend szer e azon
köz szol gál ta tást nyúj tó in téz mé nyek kö ré ben 
a leg fej let le nebb, ame lyek re nem jel lem zõ a
köz ha tal mi dön té sek hez kap cso ló dó bo nyo -
lult jogi ga ran ci á lis rend sze rek ki épült sé ge, eb -
bõl kö vet ke zõ en a fej lett ad mi niszt rá ci ós
rend sze rek mû köd te té se. Az egyéb igaz ga tá si
szer vek (36 pont), a he lyi ön kor mány za tok
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(35 pont), va la mint a kor mány za ti szer vek
(30 pont) vi szony lag ma gas ér té kei azon ban
arra utal nak, hogy a kont rol lok sok eset ben
azo kon a te rü le te ken is hi á nyo sak, ahol ezt az
el lá tott fel adat jel le ge min den kép pen in do -
kolt tá ten né. 

A kül sõ és bel sõ kont rol lok ra vo nat ko zó
kér dé sek kap csán a leg ked ve zõbb ered mé -
nye ket a füg get len ál lam ha tal mi szer vek
(19 pont), az igaz ság szol gál ta tá si szer vek
(24 pont), va la mint a rend- és hon vé del mi
szer vek (24 pont) tud ják fel mu tat ni. 

5. Ki emel ke dõ kor rup ci ós koc ká za tok 

Az elsõ In teg ri tás Fel mé rés ben részt vett
költ ség ve té si szer vek nagy szá ma le he tõ vé
te szi, hogy az egyes kér dé sek re adott vá la -
szo kat in téz mény tí pu son ként és kér dé sen -
kén ti bon tás ban is ér tel mez zük, így ér té kes
ada tok hoz jus sunk a ma gyar köz igaz ga tás
hely ze té rõl. Jól le het a kér dõ ívek tu do má -
nyos fel dol go zá sa és a ku ta tá si ered mé nyek
pub li ká lá sa az In teg ri tás Pro jekt je len leg is
zaj ló fá zi sá ban tör té nik, egy-két ér de kes és
cse lek vés re ösz tön zõ meg ál la pí tás meg fo gal -
ma zá sá ra már elõ ze te sen is le he tõ ség nyí lik.

5.1. Sza bá lyo zá si kör nye zet

A kor rup ció oka it ku ta tó nem zet kö zi és
ha zai szak iro da lom ban je len tõs kor rup ci ós
koc ká za ti té nye zõ ként em lí tik a sza bá lyo zá -

si kör nye zet gya ko ri vál to zá sát, a sza bá lyo -
zás hi á nyát, a túl sza bá lyo zást, va la mint a
rossz jog sza bá lyo kat. A fel mé rés ada tai alap -
ján azt mond hat juk, hogy a költ ség ve té si
szer vek meg íté lé se sze rint a sza bá lyo zá si
kör nye zet gya ko ri vál to zá sa Ma gyar or szá -
gon is je len tõs kor rup ci ós koc ká za to kat rejt
ma gá ban. Az in téz mé nyek 53%-a szá molt
be ar ról, hogy a szer ve ze tük te vé keny sé gé re
vo nat ko zó jogi sza bá lyo zá si kör nye zet leg -
alább egy szer lé nye ge sen vál to zott az el múlt 
há rom év ben. 30%-uk nyi lat ko zott úgy,
hogy ugyan ezen idõ szak alatt a szer ve ze tük
jog ál lá sá ra vagy szer vi ön ál ló sá gá ra vo nat -
ko zó jogi sza bá lyo zás is vál to zott leg alább
egy szer. 

A vá lasz adók vissza jel zé sei alap ján az ese -
tek köz el har ma dá ban, 32%-ban vár ha tó a
szer ve zet jog ál lá sá ban to váb bi lé nye ges vál -
to zás, lé nye ges át ala kí tás és/vagy át szer ve -
zés, míg 5%-uk jel zett cso por tos lét szám le -
épí tést. 

So kat el árul a jogi sza bá lyo zás mi nõ sé gé -
rõl, hogy a meg kér de zet tek 41%-a sze rint a
szer ve ze tük re vo nat ko zó sza bá lyo zá si kör -
nye zet bo nyo lult, 40%-a sze rint el lent mon -
dá sos, 45%-a sze rint pe dig hi á nyos.

5.2. Euró pai uni ós tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sa, köz be szer zé sek

Ma gyar or szá gon kor rup ci ós szem pont ból
az egyik leg koc ká za to sabb te rü let nek az euró -
pai uni ós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa, illetve a
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hoz zá szo ro san kö tõ dõ köz be szer zé si el já rá -
sok le bo nyo lí tá sa te kint he tõ. A vá laszt adó in -
téz mé nyek 53%-a ré sze sült va la mi lyen tá mo -
ga tás ban az el múlt há rom év ben, ugyan ak kor
jel lem zõ, hogy a pá lyá za tok elõ ké szí té se so rán 
a szer ve ze tek kül sõ ta nács adót vesz nek igény -
be. Er rõl a tá mo ga tás ban ré sze sül tek 69%-a
szá molt be. 

Az uni ós tá mo ga tá sok mér té ke in téz -
mény tí pu son ként je len tõ sen el té rõ. Míg a
szo ciá lis el lá tó in téz mé nyek át la ga 6 mil lió
fo rint kö rül ala kul, a kor mány za ti szer vek
át la go san 2430 mil lió, a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek át la go san 4132 mil lió fo rint tá mo ga -
tás ban ré sze sül tek. Meg ál la pít ha tó, hogy a
vá lasz adó költ ség ve té si szer vek kö zött az
euró pai uni ós tá mo ga tá sok je len tõs há nya dát 
a na gyobb szer vek (fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, kor mány za ti szer vek, te rü le ti igaz ga tá -
si szer vek) hasz nál ták fel. 

A köz be szer zé si el já rá sok mi nõ ség e vál to -
zó: az adat köz lõ in téz mé nyek 16%-a nyi lat ko -
zott úgy, hogy a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott -
ság nál meg tá mad ták el já rá su kat, illetve a
megkér dezettek 9%-a szá molt be ar ról, hogy
az el múlt há rom év ben volt olyan el já rá suk,
amely so rán el ma rasz ta ló dön tõ bi zott sá gi
vagy bí ró sá gi dön tés is szü le tett. A kor mány -
za ti szer vek e te rü le ten 39%-ban, míg a szo ciá -
lis el lá tó in téz mé nyek mind össze 3%-ban érin -
tet tek. Egye nes ará nyos ság van az uni ós tá mo -
ga tá sok mér té ke és a jog erõs el ma rasz ta lás sal
vég zõ dõ köz be szer zé sek szá ma kö zött, to váb -
bá meg ál la pít ha tó, hogy a köz be szer zé sek szá -
má nak nö ve ke dé se nem jár együtt az el já rá sok 
mi nõ sé gé nek ará nyos nö ve ke dé sé vel. Míg a
vissza vont köz be szer zé sek át lag ér té ke te kin te -
té ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek (1100 mil -
lió fo rint) áll nak az élen, ad dig a má so dik he -
lyet a rend- és hon vé del mi szer vek (806 mil lió
fo rint), va la mint a he lyi ön kor mány za tok
(786 mil lió fo rint) fog lal ják el. Azt csak a mé -
lyebb elem zé sek alap ján le het el dön te ni, hogy
a je len sé gek hát te ré ben a pá lyá za ti ön rész biz -
to sí tá sá nak ne héz sé gei, a rosszul elõ ké szí tett
pá lyá zat vagy egyéb okok áll nak-e.

Va lós kor rup ci ós koc ká za tot je lent het
ugyan ak kor, hogy a vá laszt adó in téz mé nyek 
35%-a ese té ben az el múlt há rom év ben leg -

alább egy szer elõ for dult, hogy a köz be szer zé -
si el já rás ban há rom nál ke ve sebb aján lat te võ
vett részt. A vá lasz adók 31%-a je lez te vissza,
hogy ugyan azon aján lat te võ az utol só há rom
év so rán több ten dert is meg nyert, mi köz ben 
az in téz mé nyek 32%-a nem vizs gál ja rend sze -
re sen a köz be szer zés so rán be szer zett áruk és
szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek meg fe le lõ sé gét. 

5.3. Sze mély ze ti po li ti ka, szer ve ze ti
kul túr a

A költ ség ve té si szer vek ki egyen sú lyo -
zott, sta bil mû kö dé sé nek kul csa a meg fe le lõ
kép zett ség gel ren del ke zõ, fel ké szült mun ka -
tár si gár da, ahol az ér ke zõk és a tá vo zók ará -
nya vi szony lag ala csony szin ten ma rad. A
kor mány za ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek vá lasz tá so kat kö ve tõ át szer ve zé sei, va la -
mint a nõk nyug díj ba vo nu lá sá ra vo nat ko zó 
sza bá lyok vál to zá sa a fluk tu á ci ót ma gas
szint re emel ték, az ér ke zõk és a tá vo zók tel -
jes lét szám hoz vi szo nyí tott ará nya a kor -
mány za ti szer vek ese tén 34%, a te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek kap csán 47% volt. 

A szé les körû köz igaz ga tá si ta pasz ta la to -
kat szer zett mun ka tár sak pót lá sa és a meg fe -
le lõ szak ér te lem biz to sí tá sa je len tõs prob lé -
ma ként je lent ke zik a költ ség ve té si szer vek
kö ré ben. Erre a je len ség re utal, hogy az adat -
la pot be töl tõ szer vek két ötö dé nél az el múlt
há rom év ben elõ for dult a ko ráb bi mun ka vál -
lalók (ide ért ve a nyug díj ba vo nu ló mun ka tár -
sak is) vissza fog lal koz ta tá sa. A vá lasz adó in -
téz mé nyek kö ré ben gya ko ri a kül sõ szak ér tõ 
al kal ma zá sa, 39%-uk a szer ve zet alap fel ada ta -
i nak el lá tá sá ra is igény be vesz kül sõ szak ér -
tõt, míg a jog al ko tá si fel ada tok el lá tá sa ér -
dekében az el múlt há rom év ben 23%-uk
 fordult kül sõ szak ér tõ höz. 

A költ ség ve té si szer vek hi va ta li ap pa rá tu -
sa meg kör nyé kez he tet len sé gé nek és érin tet -
len sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben Eu ró pá -
ban el ter jedt kont roll-in téz ke dés nek szá mít
a kül sõ sze mé lyek kel való kap cso lat tar tás
sza bá lyo zá sa. Ezzel össze füg gés ben a fel mé -
rés ben részt ve võ in téz mé nyek kö zül
71% vá la szolt úgy, hogy szer ve ze tük nél a
gaz da sá gi sze rep lõk, a po li ti ku sok, illetve az
egyéb ál lam i/ön kor mány za ti szer vek ve ze -
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tõ tiszt ség vi se lõi vo nat ko zá sá ban egyik kap -
cso lat tí pus sem sza bá lyo zott. 

A sza bad ál lá sok nyil vá nos pá lyá zat út ján
tör té nõ be töl té se se gí ti az át lát ha tó mû kö dést
és – a pá lyá za ti fel té te lek egy ér tel mû rög zí té sé -
vel – hoz zá já rul ah hoz, hogy az adott mun ka -
kör re leg in kább meg fe le lõ pá lyá zó ke rül jön
ki vá lasz tás ra. Az új mun ka tár sak ki vá lasz tá sa -
kor az in téz mé nyek 53%-a min dig nyil vá nos
ál lás pá lyá za tot ír ki, míg 2%-uk soha, 18%-uk
pe dig az ese tek ke ve sebb, mint fe lé ben. 

A ki vá lasz tá si mód sze rek kap csán a vá lasz -
adók 43%-a soha nem al kal maz fel vé te li bi -
zott sá got, így fel te he tõ, hogy az adott ál lás be -
töl té sé rõl lé nye gé ben egyet len sze mély dönt.
Az új mun ka tár sak ki vá lasz tá sa so rán a vá la -
szok alap ján a fel vé te li be szél ge tés (ál lás in ter -
jú) a do mi náns, a vá lasz adók 85%-a je lez te,
hogy al kal ma zá sá ra min dig sor ke rül. Bár a je -
lent ke zõk kész sé ge i nek, ké pes sé ge i nek fel mé -
ré sé re job ban al kal mas, (ver seny)vizs gát vagy
tu dást (kész sé get) fel mé rõ tesz tet csak az in téz -
mé nyek ne gye de hasz nál va la mi lyen gya ko ri -
ság gal, és mind össze 5%-uk je lez te, hogy ez
min den fel vé te li el já rás el en ged he tet len fel té -
te le. Még rosszabb arányt ta lá lunk a pszi cho -
ló gi ai tesz tek al kal ma zá sá ban. Itt a vá la szo lók
mind össze 4%-a je lez te, hogy min dig al kal -
maz za, míg 88%-a soha. A fen ti ada tok alap ján 
meg ál la pít ha tó, hogy a költ ség ve té si szer vek -
nek sok kal na gyobb fi gyel met kel le ne szen tel -
ni ük az új mun ka tár sak ki vá lasz tá sa so rán a je -
löl tek al kal mas sá gá nak ob jek tív mé ré sé re al -
kal mas mód sze rek nek, mi vel eh hez mind a
sze mé lyi, mind a tár gyi fel té te lek adot tak (pl.
fel jegy zés vagy ha tá ro zat ter ve zet ké szí té se,
szi tu á ci ós gya kor la tok). A szub jek tív ele me -
ken ala pu ló ki vá lasz tás nö ve li a kor rup ci ós
koc ká za to kat, mi vel a fel vé te li el já rás ban
részt ve võ je löl tek tel je sít mé nye csak ne he zen
összehasonlít ható. 

5.4. Bel sõ sza bá lyo zott ság és ellen õr zés

A kont rol lok egy fon tos cso port ját al kot -
ják azok a bel sõ nor mák, ame lyek a he lyes
mû kö dést ve szé lyez te tõ hely ze tek ki ala ku -
lá sa ese té re pon tos el já rás ren de ket (sze re pe -
ket, fe le lõs sé ge ket) ha tá roz nak meg. Eb bõl a 

szem pont ból az In teg ri tás Fel mé rés ada tai
vi szony lag ked ve zõ ké pet mu tat nak. A vá -
laszt adó költ ség ve té si in téz mé nyek mû kö -
dé si fo lya ma ta i nak bel sõ sza bá lyo zott sá ga
ma gas ará nyú (99%-os az ala pí tó ok ira tok és
az SZMSZ-ek te kin te té ben). Na gyobb el ma -
ra dá sok a spe ci á li sabb szak ér tel met igény lõ
ti tok vé del mi (38%), in for ma ti kai (31%) és
köz be szer zé si (33%) sza bály za tok te kin te té -
ben ta pasz tal ha tók. 

A kö ve tel mé nyek pon tos meg ha tá ro zá sa
a fel adat kö rö kön, a szer ve ze ti struk tú rá kon
és az el já rás ren de ken kí vü li te rü le te ken is
fon tos. Lé nye ges, hogy a köz szfé ra va la -
mennyi mun ka tár sa szá má ra vi lá go sak le -
gye nek a mun ka vég zé sük re vo nat ko zó
szak mai és eti kai mi ni mum kö ve tel mé nyek.
Bár a köz szfé ra egé szé re mind má ig nem ké -
szült egy sé ges eti kai kó dex, a fel mé rés is azt
bi zo nyít ja, hogy az eti kai kö ve tel mé nyek
egy sé ge sí té sé re, eti kai mi ni mu mok meg ha -
tá ro zá sá ra nagy szük ség van. Összes sé gé ben
a vá lasz adók 76%-a nem ren del ke zik eti kai
sza bály zat tal, ami je len tõ sen meg ne he zí ti a
mun ka tár sak kö zös ér té kek se gít sé gé vel tör -
té nõ mo ti vá lá sát. Az eti kai sza bály zat tel je -
sen hi ány zik a vá lasz adó sport- és sza bad -
idõs in téz mé nyek kö ré ben (0%), míg az eti -
kai sza bály zat meg lé te lé nye ge sen ma ga sabb 
ará nyú a szo ciá lis el lá tó in téz mé nyek (58%), 
a füg get len ál lam ha tal mi szer vek (75%), a
rend- és hon vé de lem (78%), va la mint az
igaz ság szol gál ta tás szer vei kö ré ben (85%). 

Az ala csony fokú sza bá lyo zott ság mel -
lett a költ ség ve té si szer vek nél az eti kai
nor mák ér vé nye sü lé sé vel is le het nek
prob lé mák, hi szen az e té ren sza bá lyo zás -
sal ren del ke zõ szer vek nek csu pán 4%-a
szá molt be ar ról, hogy az el múlt há rom év -
ben a szer ve zet bár mely tag já val szem ben
szak mai eti kai el já rás in dult vol na kö te le -
zett ség sze gés miatt. Ha azon ban el já rás in -
dult, az az ese tek 61%-ban elmarasz taló
ered ménnyel is zá rult. 

Az In teg ri tás Fel mé rés ben részt vett in -
téz mé nyek kö ré ben ve gyes kép bon ta ko zik
ki a bel sõ el len õr zött ség te rü le tén. Bár az in -
téz mé nyek 97%-ban mû kö dik bel sõ ellen õr -
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zés, az in téz mé nyek csu pán 71%-a ren del ke -
zik el fo ga dott stra té gi ai el len õr zé si terv vel,
az el len õr zé si ter vek meg ala po zá sá hoz a vá -
lasz adók csak 24%-a vé gez rend sze res koc -
ká zat elem zést. Az in téz mé nyek 8%-ánál
nem jel lem zõ, hogy a bel sõ ellen õr zés ál tal
meg fo gal ma zott ja vas la tok ból do ku men tál -
ha tó mó don in téz ke dé si ter vek ké szül nek,
míg 22% azon in téz mé nyek ará nya, ahol ez
eset le ge sen tör té nik meg. 

5.5. Kor rup ció el le nes rend sze rek
és kép zé sek

Az In teg ri tás Fel mé rés arra is le he tõ sé get
adott, hogy a ma gyar költ ség ve té si szer vek
kö ré ben elsõ íz ben fel mé rés re ke rül je nek az
al kal ma zott kor rup ció el le nes rend sze rek és
el já rá sok. A vá la szok azt mu tat ják, hogy az
in téz mé nyek 96%-a nem vé gez rend sze res
kor rup ci ós koc ká zat elem zést, így az zal sem
le het nek tisz tá ban, hogy az ál ta luk el lá tott
fel ada tok kor rup ci ós szem pont ból mi lyen
ve szé lyek nek van nak ki té ve. 

A kor rup ció el le nes kép zés te kin te té ben
csak egy ár nya lat nyi val ked ve zõbb a hely zet.
A költ ség ve té si szer vek 12%-a nyi lat ko zott
úgy, hogy az el múlt há rom év ben volt kor -
rup ció el le nes kép zés mun ka tár sai ré szé re.

Ezen a te rü le ten a füg get len ál lam ha tal mi szer -
vek ér ték el a leg jobb ered ményt (50%), õket a
rend- és hon vé del mi szer vek (37%) és az igaz -
ság szol gál ta tás (31%) kö ve ti. A kor rup ció el le -
nes kép zé sek te kin te té ben érin tet len te rü let -
nek szá mít a fel sõ ok ta tás (0%), az egész ség ügyi 
in téz mé nyek (0%) és a tu do má nyos ku ta tás -
fej lesz tés (0%), míg a kor mány za ti szer vek
(17%), a te rü le ti igaz ga tá si szer vek (16%) és a
he lyi ön kor mány za tok (15%) ered mé nyei is
messze el ma rad nak a kí vá na tos tól. 

A fel mé rés ben részt vevõ in téz mé nyek
45%-a ren del ke zik nyil vá no san köz zé tett
stra té gi á val, eb bõl 40%-ban sze re pel a szer -
ve ze ti kul túr a ja ví tá sa, illetve az in teg ri tás és 
a kor rup ció el le nes fel lé pés. 

6. Koc ká za tok a tér ké pen 

Az In teg ri tás Pro jekt egyik alap ve tõ cél ki -
tû zé se, hogy a fel mé rés ered mé nye kép pen
lét re jö võ adat bá zis ban mind a be kül dõ in téz -
mé nyek, mind az ál lam pol gá rok könnyen és
egy sze rû en tud ják ki ke res ni az õket ér dek lõ
ada to kat. A ke re sést és a könnyebb meg ér tést 
se gí ti elõ a ma gyar köz igaz ga tás ban új -
szerûnek szá mí tó tér in for ma ti kai meg ol dás,
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amely tér ké pen is lát ha tó vá, egy szers mind át -
lát ha tób bá te szi a költ ség ve té si szer ve ket. 

Az In teg ri tás Por tál ról (http://in teg ri -
tas.asz.hu) min den ki ál tal el ér he tõ kor -
rup ci ós koc ká za ti tér kép – amel lett, hogy
ja vít ja a köz ér de kû ada tok hoz való hoz zá -
fé rést – fon tos tech no ló gi ai elõ re lé pést je -
len t az ÁSZ ré szé re is, nö vel ve a je len té sek 
szak mai szín vo na lát.

Az ÁSZ az In teg ri tás Fel mé ré se ket éves
gya ko ri ság gal (leg kö ze lebb 2012 ta va szán)
meg is mét li. Az éves fel mé ré sek le he tõ vé te -
szik, hogy a részt ve võ költ ség ve té si szer vek
kö ré nek to váb bi bõ ví té se mel lett fo lya ma tok -
ról, tren dek rõl is in for má ci ó kat kap ja nak a
részt ve võ in téz mé nyek, az ál lam pol gá rok és a
dön tés ho zók egy aránt. A kor rup ci ó val való
tu da tos szem be né zést, va la mint az el le ne való
ha té kony fel lé pést, az in teg ri tás ala pú köz igaz -
ga tá si kul túr a ter jesz té sét se gí tik az In teg ri tás
pro jekt to váb bi cél ki tû zé sei is. Az ada tok mé -
lyebb, tu do má nyos elem zé sén kí vül az õsz fo -
lya mán 247 tiszt vi se lõ ré sze sül het a Pro jekt fi -
nan szí roz ta in teg ri tás-me nedzs ment kép zés -
ben és már ké szül az az elekt ro ni kus tan anyag
is, amely a köz szfé ra va la mennyi mun ka tár sa
ré szé re el ér he tõ vé te szi az ér ték ala pú köz igaz -
ga tá si mû kö dés és az in teg ri tás-me nedzs ment
leg fon to sabb tud ni va ló it. 

7. A fel mé rés csak az elsõ lép csõ

A fel mé rés ered mé nye i nek is mer te té se – re -
mé nye ink sze rint – meggyõ zõ en bi zo nyí tot -
ta, hogy a ki ala kí tott mód szer tan al kal mas a
ma gyar köz szfé ra kor rup ci ós koc ká za ti hely -
ze té nek be mu ta tá sá ra. Emel lett a fel mé rés ben
ön ként részt ve võ köz in téz mé nyek azt is meg -
ítél he tik, hogy sa ját in téz mé nyük – a töb bi
köz in téz mény hez vi szo nyít va – mennyi re ve -
szé lyez te tett a kor rup ci ós koc ká za tok tól, és
ele gen dõ in téz ke dést tet t-e a ve szé lyez te tett ség 
mér sék lé se ér de ké ben. Ön ma gá ban ez is elég
le het ah hoz, hogy a köz in téz mé nyek ve ze tõi,
mun ka tár sai fel is mer jék a kor rup ci ós koc ká -
za tok elem zé sé nek cél sze rû sé gét, és élve a
 projekt ál tal fel aján lott kép zé si le he tõ ség gel,
meg erõ sít sék ezt a te vé keny sé gét és ja vít sák a
kor rup ci ós kont rol lok mû kö dé sét. Az így

meg in du ló fo lya mat is el ve zet het az in teg ri tás
kul tú rá já nak meg ho no so dá sá hoz.

A fo lya mat azon ban gyor sít ha tó is, min de -
nek elõtt ak kor, ha a kor mány zat fel ka rol ja a
kor rup ció el le ni küz de lem in teg ri tás ala pú
meg kö ze lí té sét, és szor gal maz za, hogy a
kormány irá nyí tá sa alá tar to zó in téz mé nyek
ki ala kít sák a sa ját in teg ri tás irá nyí tá si rend sze -
re i ket. (Ez ügy ben elõ re ha la dott tár gya lá sok
foly nak az ÁSZ és a kor mány zat ille té ke sei
kö zött.) Eh hez a kez de mé nye zés hez csat la -
koz hat ná nak a kor mány tól füg get len in téz -
mé nyek is.  Így vég sõ cél ként ki tûz he tõ, hogy
Hol lan di á hoz ha son ló an Ma gyar or szá gon is
tör vény írja elõ in teg ri tás irá nyí tá si rend szer
be ve ze té sét a köz igaz ga tá si szer vek vagy akár
min den köz in téz mény ré szé re. Nem len ne
azon ban sze ren csés tör vé nyi sza bá lyo zás sal
elé je vág ni a ta nu lá si fo lya mat nak, és for má lis
in téz ke dé sek be ve ze té sé re kény sze rí te ni az in -
téz mé nye ket az in teg ri tás kul tú rá já nak fo lya -
ma tos fej lesz té se he lyett. Az in teg ri tá si fel mé -
ré sek so rán az ÁSZ is az ön kén tes ség el vét
tart ja cél ra ve ze tõ nek és azt kö ve ti. Ezt húz za
alá az is, hogy a pro jekt jövõ év kö ze pén tör té -
nõ le zá rá sát, azaz a má so dik fel mé rést kö ve tõ -
en a to váb bi fel mé ré sek el vég zé se és az éves in -
teg ri tá si je len té sek el ké szí té se már nem az
ÁSZ egyik szer ve ze ti egy sé gé nek, ha nem az
ÁSZ Ku ta tó In té ze té nek (ÁSZKUT) a fel ada -
ta lesz. Az ÁSZKUT ki je lö lé se erre a fel adat ra
egy út tal azt is je len ti, hogy az ÁSZ a pro jekt
ta pasz ta la ta it el sõ sor ban az ÁSZ KUT-on ke -
resz tül oszt ja majd meg az in teg ri tás irá nyí tá si
rend szert be ve ze tõ kor mány za ti és a kor -
mány tól füg get len szer vek kel. Így nem sé rül
az ÁSZ füg get len sé ge sem. (Egyes vé le mé nyek 
sze rint a szám ve võ szé kek köz vet len és ak tív
be kap cso ló dá sa a kor mány zat ál tal ki dol go -
zan dó jog sza bá lyok ki ala kí tá sá ba nem egyez -
tet he tõ össze a kor mány tól füg get len stá tu -
suk kal.)

Az ÁSZKUT ak tív sze rep vál la lá sa azon ban 
egy ál ta lán nem je len ti azt, hogy az ÁSZ a pro -
jekt be fe je zé se után már nem vesz részt az in -
teg ri tás ala pú kor rup ció el le nes te vé keny ség -
ben. Ép pen el len ke zõ leg: a pro jekt meg va ló sí -
tá sa az ÁSZ szá má ra is új le he tõ sé ge ket kí nál
arra, hogy – kö zép tá vú stra té gi á já val össz -
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hang ban – hoz zá já rul jon a jó kor mány zás hoz. 
El sõ ként em lít het jük, hogy az ÁSZ adat szol -
gál ta tó ként is részt vett a fel mé rés ben, azaz sa -
ját szer ve ze té nek kor rup ci ós ve szé lyez tett sé -
gét is ér té kel te a fel mé rés ré vén. Így lesz ez a
jö ven dõ fel mé ré sek so rán is, és az ÁSZ is lét re -
hoz za sa ját in teg ri tás irá nyí tá si rend sze rét. 

Az ÁSZ az el len õr zött szer ve ze tek ki vá -
lasz tá sá nál szé les kör ben al kal maz za a koc -
ká zat elem zést. Ez ed dig el sõ sor ban a pénz -
ügyi-gaz dál ko dá si koc ká za tok fel tá rá sát és
mér le ge lé sét je len tet te. A kor rup ci ós koc ká -
zat fo gal má nak be ve ze té sé vel és mér he tõ vé
té te lé vel meg nyí lik a le he tõ ség arra, hogy az
el len õr zött szer ve ze tek ki vá lasz tá sá nál az
ÁSZ a kor rup ci ós koc ká za tok mér té két is
figye lembe vegy e. Ter mé sze tes, hogy eb ben
az eset ben az ellen õr zés ki ter jed a kor rup ci -
ós koc ká za tok mér sék lé sé re al kal mas kont -
rol lok vizs gá la tá ra is.

Új le he tõ sé get ad majd az ÁSZ el len õr zé -
sei szá má ra az, ha jog sza bály ren de li majd el
az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer be ve ze té sét a 
köz in téz mé nyek ben vagy azok egy cso port -
já ban. Eb ben az eset ben ugyan is az ÁSZ azt
tud ja és fog ja majd el len õriz ni, hogy az érin -
tett köz in téz mé nyek ele get tesz nek-e jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge ik nek,
azaz fel tár ják-e a kor rup ci ós koc ká za to kat
és ezek mér sék lé se ér de ké ben meg fe le lõ
kont rol lo kat mû köd tet nek-e. Ily mó don
elõ áll hat az a cik künk ele jén kí vá na tos nak
tar tott hely zet, hogy az ellen õr zõ szer vek -
nek el sõ sor ban nem konk rét kor rup ció gya -
nús ügyek kap csán kell a pan dúr sze re pét el -
ját sza ni uk, ha nem a kor rup ci ós kont rol lok
meg lé té nek és mû kö dé si ha té kony sá gá nak
el len õr zé sé vel já rul hat nak hoz zá a kor rup -
ció el le ni ered mé nye sebb fel lé pés hez.

Fel hasz nált for rá sok: 

BÁGER Gusz táv–KOR BULY And rea–PULAY

Gyu la: Kor rup ci ós koc ká za tok fel tér ké pe zé se
a ma gyar köz szfé rá ban, ÁSZ FEMI Bu da -
pest, 2008. (http://in teg ri tas.asz.hu/
up lo ads/fi les/GB_KA_PGyZ_2008_Kor -
rup ci os_koc ka za tok_fel ter ke pe ze se_
a_ma gyar_kozsz fe ra ban.pdf)
(le töl tés idõ pont ja: 2011. au gusz tus 2.). 

In teg ri tás Je len tés 2011. a ma gyar or szá gi költ -
ség ve té si szer vek mû kö dé sé ben rej lõ kor rup -
ci ós koc ká za tok ról (Ál la mi Szám vevõszék, 
In teg ri tás Pro jekt iro da)

http://in teg ri tas.asz.hu/up lo ads/
dok tar/asz_in teg ri tas_je len tes
_2011.pdf (le töl tés idõ pont ja: 2011. augusz -
tus 2.). 

Út mu ta tó a 2011. évi In teg ri tás Fel mé rés hez
(Ál la mi Szám ve võ szék,
In teg ri tás Pro jekt iro da) 
http://in teg ri tas.asz.hu/up lo ads/fi les/
asz_su go-ker do ivB5_
last%20%28nyom dai%29.pdf
(le töl tés idõ pont ja: 2011. augusz tus 2.).

Tér ké pen a kor rup ci ós koc ká za tok

A cikk annak a fel mé rés nek az ered mé nye it is mer te ti, ame lyet az Ál la mi Szám ve võ szék vég zett
az In teg ri tás Pro jekt ke re té ben 2011 ta va szán a köz szfé ra kor rup ci ós ve szé lyez te tett sé gé nek meg is -
me ré se ér de ké ben. A pro jekt cél ja, hogy az in teg ri tá son ala pu ló nem zet kö zi mód sze rek ha zai
adap tá ci ó já val nö vel je a kor rup ci ós koc ká za tok fel mé ré sé re és ke ze lé sé re irá nyuló tu da tos sá got a
költ ség ve té si szer vek kö ré ben, a nyil vá nos ság és át lát ha tó ság biz to sí tá sá val – vir tu á lis tér kép se gít -
sé gé vel – ada to kat szol gál tas son a kor rup ci ós koc ká za tok ról az ál lam pol gá rok és a dön tés ho zók
szá má ra, to váb bá szak mai tá mo ga tás sal és kép zé sek biz to sí tá sá val se gít se elõ a köz igaz ga tás ér ték -
köz pon tú szer ve ze ti át ala ku lá sát.

A fel mé rés ben 1095 szerv vett részt és szol gál ta tott ada tot az ere den dõ, a mû kö dés bõl ere dõ, va -
la mint a kont rol lok hi á nyá ból fa ka dó koc ká za ta i ról. Az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a koc ká -
za tok az egyes szerv tí pu sok ra vo nat ko zó an spe ci á lis jel leg ze tes sé ge ket mu tat nak, ame lyek to váb bi 
vizs gá la tok tár gyát ké pez he tik.




