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A HONVÉDELMI   MINISZTÉRIUM   KORRUPCIÓ  
ELLENES STRATÉGIÁJA  ÉS ANNAK   GYAKORLATI  

VÉGREHAJTÁSA  

Briák Ottó 1 

Mottó:  
A mocsár lecsapolásához nem  
a békák véleményét kell ki-
kérni. 
 

A korrupció ellenes politika  

Napjainkban a társadalomban és benne a hadseregnek is számos 
olyan új kihívással kell szembenéznie, amely szinte a globális problé-
mákkal azonos szinten és azonos rombolóerővel jelentkeznek. Ezek 
egyik súlyos, a társadalom élő szövetét polipként behálózó összetevője 
a korrupció. 

A témáról nehéz egzakt adatokkal leírható folyamatok segítségé-
vel beszélni. Ennek oka a korrupció lényege: a rejtettség, a fedettség, 
a hivatalos és nyilvános ügyintézési utak különféle trükkökkel való 
megkerülése. Az általános közvélekedés szerint, korrupció mindig volt, 
és mindig is lesz. E közvélekedés szerint ez a jelenség egy olyan fétis, 
amelyet nem lehet elkerülni. 

Anélkül, hogy különösebb filozófiai fejtegetésekbe bonyolódnánk, 
annyi viszonylag evidensnek tűnik, hogy a korrupció alapvető oka 
egyrészt az anyagi javaknak az igényekhez viszonyított szűkös volta, 
másrészt a demokratikus jogok, benne a társadalmi, a politikai és a 
gazdasági jogok implementációjának egyenetlen, vagy igazságtalan, 
vagy egyszerűen csak a szűkösségből fakadó szükségszerűen egyenlőt-
len elosztása. Ebből következően a formális társadalmi elosztásból és 
újraelosztásból valamely javak tekintetében nem részesülők a formális 
elosztás rendszerén kívül törekednek arra, hogy számukra kedvezően 

                                                      
1 Briák Ottó mk. ezredes, Miniszteri kontrolling irodavezető, HM Kabinetfő-
nök HÁT főtanácsadó. 
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befolyásolják – akár az elosztás szürke, vagy fekete tartományában is 
– e javakhoz való hozzájutást. Ehhez az egyik eszköz: a korrupció. 

Az előző eszmefuttatásból, viszonylag logikusan következik, hogy 
a korrupció megvalósításához szükség van egy olyan elosztási területre, 
amelynek javaiból nem jut mindenkinek szükségletei szerint, szükség 
van egy olyan elosztó szervezetre, vagy személyre, amely az elosztás-
ban hatalommal és ehhez viszonylag önálló döntési jogkörökkel ren-
delkezik. Ha az igény az elosztás informális megváltoztatására és a le-
hetőség találkozik és ehhez még a döntéshozó egyéni affinitása is 
társul, együtt is van a korrupció megvalósításának minden feltétele. 

Fontos jellemzője a korrupciós mechanizmusnak, hogy a javak-
hoz való ily módon történő hozzájutás nem titokban történik, hanem a 
korrupciós folyamat által a jogtalan igény becsatornázásra kerül a 
jogos igények közé, az informális egyéni érdek pedig formális kis kö-
zösségi, vagy társadalmi érdekké lényegül át. Innen számítva már 
egyenes az út: az eredetileg jogtalan juttatás a jogos igények bárány-
bőrében a formális ügyintézés útján megvalósul. 

A fenti gondolatsort azért tartottam fontosnak a bevezetőben leírni, 
mert a korrupció működésének mechanizmusa adja meg azokat az 
opciókat, amelyek segítségével hatékonyan, vagy kevésbé hatékonyan, 
de fel lehet lépni a korrupció feltételeinek megszűntetéséért. A meg-
előzés elve, általában minden káros folyamatnál kulcskérdés, legyen az 
betegség, technikai probléma, vagy társadalmi díszfunkció. Így van ez 
hangsúlyozottan a korrupció esetében is. A megelőzés kiemelt szerepét 
az indokolja ez esetben, hogy a már bekövetkezett és működő korrup-
ciót, lényegénél fogva nehéz felderíteni és még nehezebb bizonyítani. 
Különösen azért, mert polip jellege miatt a korrupció, bizonyos eleme-
inek napvilágra kerülésével eszkalálódhat, azaz a korrupció feltáróit 
is korrumpálják, vagy legalább is megpróbálják. 

Az egyéni ellenállás rendkívül nehéz, ugyanakkor igen alacsony 
hatékonyságú. Nem azért, mert az emberek általában hajlamosak erre, 
netán becstelenek volnának. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy a 
társadalom jelenlegi állapotában a legfőbb vagy egyik legfőbb emberi 
értékmérő a pénz, az anyagi javak birtoklása és az ez által közvetített, 
másokkal szembeni hatalmi helyzet. Ezért a társadalom tagjainak 
természetesnek tekinthető, ugyanakkor eminens érdeke ezen anyagi 
javak megszerzése. Ez pedig melegágya a korrupciónak és egyben alá 
is ássa a társadalom immunitási képességét vele szemben. 
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Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki valamilyen 
döntési kompetencia birtokában van, az automatikusan korrupt is. Ez 
csak annyi jelent, hogy az ilyen helyzetben lévők vannak kitéve a kor-
rupció lehetőségének. A feltételek megléte azonban nem jelenti egy je-
lenség elkerülhetetlen bekövetkezését. Ehhez kell – a már említett – 
szubjektív tényező is, azaz az egyén hajlandósága a korrupcióra. Ezt 
pedig számos tényező befolyásolja. A neveltetés, a szocializáció módja, 
a társadalmi helyzet, a rászorultság, a társadalmi hierarchiában elfoglalt 
hely, a közélet demokratizmusának, átláthatóságának foka és végül, de 
nem utolsó sorban az egyén önképe, belső erkölcsi tartása. A lehetőség 
tehát a korrupció esetében sem jelent mechanikus megvalósulást. 

Az előzőekben részletezett folyamatok megmutatják, hogy a meg-
előzésnek mi lehet a tartalma. Gondolatmenetünk szerint egyrészt a 
feltételek létrejöttének tudatos megakadályozása, működésének össze-
hangolt gátlása, másrészt az egyénre való társadalmi ráhatással, szub-
jektumában, tudatállapotában az immunitás elemeinek erősítése, 
személyiségjegyeiben az elfogadó tendenciák társadalmilag elfogatha-
tatlanná tétele. Ebből következően a korrupció elleni fellépés egy ösz-
szehangolt, elsősorban e két területre koncentráló komplex erőfeszíté-
sek sorát jelenti.  

Az előzőekben ismertetett általános tendenciáktól a Honvédelmi 
Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség sem mentes. Egyrészt 
azért nem, mert a hadsereg is a társadalom része, így létére, működésé-
re ugyancsak e tényezők hatnak, zömében ugyanolyan hatásmechaniz-
musokat generálva, mint a társadalom más részeire. Másrészt azért, 
mert a katonák és az itt dolgozó polgári állomány munkaidőn kívül 
ugyanabban a társadalmi környezetben létezik és ténykedik, mint a tár-
sadalom más területeken dolgozó tagjai. Van azonban a hadseregnek 
több olyan sajátossága, amely ha nem is generális gyógyír, de min-
denképpen akadályozója a korrupció megjelenésének és terjedésének. 
Ez pedig a lényegesen szigorúbb hierarchizáltság és az ebből adódó 
erőteljesebben ható, rendszerszerű személyi kontroll megvalósulása. 

Mindez azonban – sajnos – nem zárja ki, csak lényegesen meg-
nehezíti a korrupciós tendenciák működését. 

Ezt támasszák alá azok a szociológiai vizsgálatok is, amelyeknek 
célja az volt, hogy megállapítsa, hogyan élik meg a hadsereg tagjai, és a 
tárca alkalmazottai a korrupció tárcán belüli tényét. 

A reprezentatív vizsgálat eredménye szerint az állomány 80 %-a 
úgy vélekedik, hogy a tárcánál létezik a korrupció, azonban 60 %-a el-
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viselhető mértékűnek, míg 70 %-a házon belül kezelhetőnek ítélte meg 
a problémát. Ugyancsak 70 %-a szerint a társadalmi élet más területein 
lényegesen nagyobb mérvű a korrupciós fertőzés. A számok vigasztaló-
ak, de egyáltalán nem megnyugtatóak, különösen azért nem mert e mu-
tatók csak a korrupció érzetét és nem magát a korrupciót mérték. Eb-
ből következően elégedettségre semmi okunk. Azaz a korrupció 
ellenes küzdelmet a tárcánál is meg kell szervezni és könyörtelen kö-
vetkezetességgel folytatni. 

A korrupció két legnagyobb területe a beszerzésekhez, illetve a 
személyügyi, szervezési – vagyis a közigazgatási döntések területére 
koncentrálódik. Mindkettő önmagában is egy-egy hatalmas terület, 
amely önálló, működési sajátosságainak megfelelő intézkedés csoma- 
gokat igényel. Jelen írásomban döntően a közigazgatás körében lehet-
séges és a közigazgatás eszközeivel megoldható korrupcióról szeretnék 
szólni, mivel ezek jelentős része a beszerzési, kereskedelmi korrupció 
feltételrendszerének is meghatározó eleme. 

A korrupció társadalmi méreteit jelzi, hogy az ellene történő fel-
lépés a kormányprogram szintjére került beemelésre. Ez ügyben kor-
mányzati cselekvési program született, amely a közigazgatási korrupció 
ellenes tevékenység legfőbb forrása és jogi alapja is egyben.  

A Honvédelmi Minisztérium (HM) korrupció ellenes stratégiájá-
nak és operatív tevékenységének alapja a Kormány 1023/2001. (III. 
14.) határozata a korrupcióval szembeni kormányzati stratégiáról és az 
erre épülő kormányzati „Korrupció Ellenes Cselekvési Program”. 

Ezekben az okmányokban egyrészt általános előírások szerepelnek 
a tárcák részére a korrupció ellenes feladataik megszervezésének elvei-
re, másrészt tartalmazzák a kapcsolódó állami jogalkalmazás elveit és 
konkrét feladatait, végül meghatározzák a korrupció ellenes feladatok 
anyagi-pénzügyi fedezetének mértékét és forrásait. 

A honvédelmi tárca ennek figyelembevételével és ezen előírások 
végrehajtására történő belső intézkedések megalkotásával határozta 
meg saját, korrupció ellenes stratégiáját. Ennek összetevői olyan 
rendszerszemléletű megoldásokra való törekvést tükröznek, amelynek 
lényege, hogy a tárca vonatkozásában valószínűsíthető korrupciós 
cselekmények, azok erkölcsi, fegyelmi, vagy büntetőjogi kategóriáinak 
elméleti általánosításával intézkedési programcsomagok létrejöttét 
eredményezze. E programcsomagok fő célja a korrupciós helyzetek, 
szituációk létrejöttének megakadályozása, ennek érdekében olyan elő-
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zetes rendszabályok foganatosítása, amely személyi oldalról zárja ki e 
szituációk létrejöttét.  

A tárca stratégiája ezen alapelvek figyelembevételével a követke-
ző elemeket tartalmazzák. 

1. A köztisztviselőkre és közalkalmazottakra vonatkozó törvényi 
előírások végrehajtásából a honvédelmi tárcára vonatkozó fe-
ladatok (a személyekre való ráhatás feladatai). Ezen belül: 

•  az összeférhetetlenség, 

• a vagyonnyilatkozat, 

• a biztonsági felülvizsgálat, 

• a büntetlen előélet igazolása, 

• a más kereső foglalkozás vállalásának engedélyezési rendsze-
re, 

• fegyelmi felelőségre vonás rendjének szabályozása, 

• a beadványok intézési rendjének szabályozása, 

• a köztisztviselők képzésének, továbbképzésének megszerve-
zése és végrehajtása, 

• a rotáció lehetőségeinek vizsgálata belső szabályozási és vég-
rehajtási rendjének kialakítása, az alkalmazás módszertaná-
nak kimunkálása, és ezek napi gyakorlattá tétele.  

2. A tárcán belüli közigazgatási és gazdasági folyamatok átlátha-
tóságának szervezetszerű biztosítása (a szervezetekre való rá-
hatás feladatai). Ezen belül: 

• a belső ellenőrzés rendjének célszerű kialakítása, 

• a gazdasági tervező rendszer olyan megszervezése, amely 
biztosítja a gazdasági-pénzügyi folyamatok transzparenciáját, 

• a gazdasági kontrolling tárca szintű megtervezésének a kor-
rupció ellenes tevékenységek szolgálatába állítása. 
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3. Szervezeti megoldások bevezetése.  

Ezen belül: 

• tárca szintű korrupció ellenes bizottság létrehozása, 

• a HM tulajdonú gazdasági társaságok szigorú gazdasági felü-
gyelete, ebben a civil kontroll megvalósítása. 

4. A tárca tevékenységei lehetséges nyilvánosságának biztosítá-
sa. 

A rendszer fenti alapelemeinek tartalmát a következők jellemzik.  

1. A korrupciós lehetőségek személyi oldalról történő  
szervezetszerű kizárása 

A korrupció ellenes tevékenységek alapvető feltétele, hogy a kor-
rupciós fenyegetettségnek kitett személyi állomány, egyrészt belső 
személyes meggyőződésből, másrészt a kilátásba helyezett szankciók 
hatására képes legyen ellenállni az esetlegesen jelentkező kísértések-
nek. Ez a korrupció emberi oldala, amely a rendszer legfontosabb ele-
me, mivel minden korrupciós folyamat az emberi tevékenységek útján 
realizálódik. Ezért a korrupció elleni tevékenységeknek is az emberi 
személyiségre történő ráhatást kell a középpontba állítani.  

Ebből az elvből kiindulva a tárcánál következetesen és a honvéd-
ség sajátosságainak megfelelően alkalmazzák a vonatkozó általános 
törvényi előírásokat. Ennek attribútumai a következőkben foglalhatók 
össze: 

• Az összeférhetetlenség kizárása, a honvédségen belüli nagyon 
szigorú alá és fölérendeltségi keretek közt megvalósuló függel-
mi viszonyokból lényeges eleme a korrupció megelőzésének.  

Az összeférhetetlenségre vonatkozó legfelsőbb szintű szabályozás 
a hivatásos állomány vonatkozásában az 1996. évi XLIII. törvény a 
hivatásos állomány szolgálati viszonyáról (szolgálati törvény), a közal-
kalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában az 1992. évi XXIII. 
törvény a köztisztviselők jogállásáról (köztisztviselői törvény). A hiva-
tásos állomány esetében ezt a szabályozást tovább bontja, a 10/2002. 
(III. 5.) HM rendelet, amely ezt a törvényi előírást kiterjeszti a szerző-
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déses állományú katonákra is annak kapcsán, hogy 2003-ban megszűnt 
a sorkatonai szolgálat és megkezdődött a hivatásos haderő kialakítása.  

Mindhárom állománykategóriában a törvényi előírások tételesen 
tartalmazzák az összeférhetetlenség eseteit, illetve azokkal kapcsolat-
ban a hivatásos és a köztisztviselői jogviszony létesítésének korlátait. A 
kógens előírások egyrészt biztos alapot teremtenek a konkrét összefér-
hetetlenségi esetek megítéléséhez, másrészt pontosan meghatározzák az 
azok során követendő gyakorlatot. Mindez szinte kizárja a jóhiszemű 
tévedés kockázatát, így az ezekkel ellentétes döntést hozóknak számol-
ni kell a törvénysértés minden jogi következményeivel. 

Az összeférhetetlenség ilyen felfogásban történő szabályozása a 
tárcánál biztosítja egyrészt az általánosan érvényes előírások alkalma-
zását, másrészt kiterjeszti azokat a tárca sajátos helyzetéből adódóan a 
hivatásos és szerződéses katona állományra is. 

Az összeférhetetlenség előírásai megvalósulásának ellenőrzése el-
sősorban a parancsnoki és a közigazgatási szervezet különböző szintű 
vezetőinek feladata, amelynek adatbázisát és konkrét döntés elő-
készítését a szigorú működési elvek mentén szervezett és szinte min-
den tevékenységrészletében belső szabályozókkal lefedett személyügyi 
szervek biztosítják. Ez a döntési és döntés-előkészítési rendszer szinte 
teljes egészében kizárja az összeférhetetlen személyi konstrukciók lét-
rejöttét. 

• A személyi kockázatok kizárásának másik lényeges összete-
vője a honvédségen belül, a kötelező vagyonnyilatkozat 
rendszerének működése. A vagyonnyilatkozat-tétel rendjéről 
általánosságban a 114/2001. (VI. 29.) Kormány rendelet és a 
köztisztviselői törvény, valamint az MH hivatásos és szerződé-
ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV 
törvény, ennek tárcán belüli alkalmazásáról a 10/2002. (III. 5.) 
és a 13/2003. (III. 24.) HM rendelet szól. Ezek a szabályozók 
tételesen tartalmazzák a vagyonnyilatkozat tartalmát, elkészíté-
sének, nyilvántartásának, összehasonlításának, kezelésének és 
ellenőrzésének szabályait. A honvédségen belüli sajátos szabá-
lyozás, az egyértelmű alkalmazás érdekében konkrétan megha-
tározza a vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét, amely egy-
részt beosztási szintekhez, másrészt adott munkakörök jellegé-
hez van kötve a hivatásos állomány vonatkozásában, és a 
törvényben meghatározott beosztásokhoz a közalkalmazottak 
esetében. 
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A vagyonnyilatkozat alapvető célja a vagyongyarapodás és a köz-
tisztviselői jövedelem arányosságának megítélhetősége. A különböző 
időszakokban tett nyilatkozatok összehasonlítása az állományilletékes 
elöljáró által, a nyilatkozattevő jelenlétében történik.  

Az előírások szigorú szankciókat rendelnek a valóságnak meg 
nem felelő adatok közlése, a nyilatkozattétel megtagadása, vagy az iga-
zolt jövedelemmel nem arányos vagyongyarapodáshoz. Ugyanakkor 
jogvita esetén biztosítják a bíróság előtti jogorvoslat lehetőségét. 

A vagyonnyilatkozatok rendszere több, – elsősorban anyagi vonat-
kozásban – kiterjeszti az adatszolgáltatási kötelezettséget a közvetlen 
családtagok vagyoni, jövedelmi helyzetére is, ami adott esetben meg-
akadályozhatja a nem jövedelemarányos vagyonelemek családon be-
lüli „vándorlását” és ezzel az esetleges korrupciós vagyongyarapodás 
láthatatlanná tételét. 

A vagyonnyilatkozat-tétel rendje a tárcánál jól, sőt mondhatjuk 
azt is, hogy az előírásoknak tételesen megfelelve, kifogástalanul mű-
ködik. Hiányosságát – általában és nem csak a tárcánál – az adja, hogy 
alapvetően az önbevallás elvén működik, így nem lehet abszolút mó-
don kizárni az esetleges egyéni ügyeskedés zavaró hatásait. A rend-
szerbe épített ellenőrzési pontok ezek jelentős részét képesek kiszűrni, 
de e téren sem lehet 100 %-os biztonságot garantálni. Ettől függetlenül 
a vagyonnyilatkozat intézménye fontos eszköz a korrupció ellenes te-
vékenységekben. Működése hozzájárul a köztisztviselők korrupciógya-
nús vagyongyarapodásának felderítéséhez, illetve annak kizárásához. 

• A korrupció elleni fellépés hatékony és a tárcánál sajátos 
módja a biztonsági felülvizsgálatok rendszere. Ennek végre-
hajtója a HM Katonai Biztonsági Hivatal.  

Ez egy olyan önbevalláson alapuló, azonban ennek adatait – 
akár titkosszolgálati módszerekkel is – ellenőrzendő rendszer, amely 
azt van hivatva feltárni, hogy a biztonsági vizsgálatnak alávetett sze-
mélynek vannak-e olyan élethelyzetei és körülményei, amelyek meg-
zsarolhatóságának lehetőségét, vagy veszélyét hordozzák. A vagyon-
nyilatkozatokhoz képest mindenképpen szigorúbb ez a rendszer a 
tekintetben, hogy nem csak az ellenőrzött személy vagyoni, hanem 
kapcsolati, szolgálati, tevékenységi környezetének helyzetére is rákér-
dez, illetve, hogy ezek valódiságát több csatornán ellenőrzi is. 

A nemzetbiztonsági vizsgálatok jogi alapját a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény adja.  
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Ez a szabályozó egyrészt részletezi a vizsgálat végrehajtásának 
minden mozzanatát, másrészt szigorúan behatárolja azt a kört, akiket 
alá kell vetni ezeknek a vizsgálatoknak. A meghatározott közalkalma-
zotti és hivatásos állomány számára a vizsgálat tűrése kötelező, amely 
alkalmazásuk, valamint adott vezető munkakörökbe történő kinevezé-
sük feltétele. 

A vizsgálatok egyrészt egyfajta garanciát adnak az érintett személy 
zsarolhatósági, ezen belül a korrupcióra való rábírás eseteinek elkerülé-
sére, másrészt lélektani hatásánál fogva jelentős visszatartó erőt jelen-
tenek az egyén számára. 

A tárcán belül, nyilvánvalóan nem minden beosztás van kitéve 
azonos módon és mértékben biztonsági, ezen belül korrupciós kockáza-
toknak. Ennek megfelelően a vizsgálatok mélységének is igazodnia 
kell a fenyegetettség mértékéhez. Ezt a nemzetbiztonsági szolgálatok 
egy háromfokozatú, a vizsgálati kérdések köre, kiterjedésének mértéké-
ben különböző vizsgálati rendszer keretében végzik, amely zártságánál 
és szigorú szabályozottságánál fogva, az egyik leghatékonyabb kor-
rupció ellenes eszköz az egyének ez irányú magatartásának befolyáso-
lásában. 

• Ugyancsak az egyén előéletének vizsgálatát szolgálja, bár 
egy lényegesen szűkebb területen a büntetlen előélet igazolá-
sának előírása, amely mind a szerződéses katonák, mind a 
köztisztviselők alkalmazásának adminisztratív feltétele. Ez 
azt jelenti, hogy minden felvételi kérelem mellé csatolni kell a 
rendőrhatóság által kiállított u.n. erkölcsi bizonyítványt. Ez azt 
igazolja, hogy a jelentkező személy korábban nem követett el 
bűncselekményt, vagy már mentesült annak a közügyekben való 
részvételt korlátozó hatásai alól. 

Az erkölcsi bizonyítvány benyújtásának alkalmazási feltételt jelen-
tő követelménye, valójában az egyén múltbeli cselekedeteiről ad képet, 
de ez semmiféle garanciát nem jelent a jövőbeni tevékenységére vonat-
kozóan. A korrupció elleni fellépésben ezért, csak korlátozott hatásokat 
várhatunk tőle. Inkább azt a célt szolgálja, hogy annak hiányában – 
azaz büntetett előélettel – a jelentkező eleve kizárja magát a köztisztvi-
selői munkavállalásból. Ez tehát egy negatív kapu, egyfajta szűrő sze-
repét tölti be. 

Az erkölcsi bizonyítvány alkalmazási feltételként történő előírását 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, illetve 
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az MH katona állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV 
törvény határozza meg.  

• A korrupció egy sajátos formája, a munkakörök törvényte-
len összefonódását van hivatva megakadályozni a tárcán be-
lül a hivatásos és szerződéses katonák más kereső foglalko-
zását szabályozó 88/2002. (IV. 17.) HM rendelet. Ez határoz-
za meg azt, hogy a katona állomány milyen területeken és mi-
lyen feltételekkel vállalhat az eredeti foglalkozása mellett mun-
kát. 

Ennek a korrupció ellenes hatása mindenekelőtt abban mutatko-
zik meg, hogy megakadályozza olyan más kereső foglalkozás végzését 
a katonák számára, amelynek anyagi érdekeltsége befolyásolhatja a 
köztisztviselői minőségükben ellátott munkakörükben a döntéseik 
meghozatalát, vagy olyan közrehatásukat, amely a más kereső foglal-
kozásuk terén számukra bármiféle előnyt jelenthet. Ez büntetőjogilag 
egyfajta összeférhetetlenséget, másrészt az ezáltal megvalósuló beosz-
tással való üzérkedés megvalósítását van hivatva megelőzni. 

A belső HM rendelkezés a szolgálati elöljáró engedélyéhez köti az 
ilyen munkavállalást és azt is meghatározza, hogy az elöljáró milyen 
esetben adhatja meg ezt az engedményt, továbbá előírja, hogy milyen 
beosztásban dolgozókat kell kizárni az ilyen munkavégzés lehetőségé-
ből. 

• A katonák - mint közalkalmazottak - tevékenységéből a kor-
rupció kizárását van hivatva biztosítani a Szolgálati Sza-
bályzat. Ez egy olyan szabályozó, amely a hadsereg sajátos 
környezetébe helyezi a közalkalmazotti követelményeket. Ezen 
belül a közvetlen kapcsolat a fegyelmi felelősségre vonás sza-
bályai tekintetében mutatható ki. (Ált/6. XI: fejezet). Ugyanez a 
téma a köztisztviselők esetében az 1992. évi XXIII. törvény-
ben található. 

Mindkét állománykategória esetében a felsorolt szabályozók rész-
letesen leírják a köztisztviselővel és katonával szembeni fegyelmi jog-
kör tartalmát, gyakorlásának jogi feltételeit, a lehetséges fegyelmi in-
tézkedéseket, az eljárás szabályait, és a kiszabott büntetések végre-
hajtásának rendjét. E szabályok rendelkeznek arról is, ha a cselekmé-
nyek meghaladják a fegyelmi eljárás szintjét. 

A fentieknek megfelelően a közhivatalnokok fegyelmi ügyeivel 
mindenekelőtt az állományilletékes parancsnok vagy polgári, szolgálati 
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elöljáró foglalkozik. Amennyiben a cselekmény súlya már nem csak 
fegyelmi vétség, hanem eléri a szabálysértés vagy a bűncselekmény 
szintjét, ugyancsak ezek az elöljárók teszik meg a megfelelő intézkedé-
seket az igazságszolgáltatás felé.  

Azokban az eseteken, amelyekben nem nyilvánvaló a súlyosabb 
(szabálysértés, vagy bűncselekmény) megítélés, az ügy indulhat fe-
gyelmi vizsgálattal, amelynek eredménye lehet fegyelmi ügyként való 
lezárás, vagy más büntetőeljárás kezdeményezése. Eleve súlyosabb 
megítélés alá eső cselekményeknél nincs helye a fegyelmi eljárásnak. 

• A köztisztviselők egyéni védettségét szolgálja felkészültségük 
meghatározott ismeret-szinthez kötése, illetve ennek folya-
matos továbbfejlesztésének előírása. 

Képzésükről és továbbképzésükről, a jogállásukról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény rendelkezik.  

Ez szerint minden köztisztviselőnek alapvizsgát, előmenetelükhöz 
pedig szakvizsgát kell tennie. Mivel a vizsgakötelezettség előírás szá-
mukra, a képzést a BM Közigazgatási Intézet, költségeit az állami 
költségvetés biztosítja. Az oktatás kormányzati felelőse a belügymi-
niszter. Az alapképzés tartalmazza mindazokat a közigazgatási ismere-
teket, amelyek képessé teszik a köztisztviselőt a közigazgatási eljárás 
szabályainak szakszerű alkalmazására. A szakvizsgák, közigazgatási 
szakirányonként, az előmeneteli rendszerben az irányító feladatok ellá-
tására teszik alkalmassá a köztisztviselőt. 

A képzés és továbbképzés ilyen egységes végrehajtása, szolgálja 
egyben a közigazgatás egységét is, mivel valamennyi köztisztviselőnek 
azonos ismeretekkel kell felvérteződnie az oktatás és vizsgáztatás so-
rán. A jól képzett köztisztviselői kar által végzett magas színvonalú 
munka, közvetve bár, de nagyban hozzájárul a korrupció visszaszorítá-
sához, mivel egy, a közigazgatási összefüggéseket jól átlátó, így a koc-
kázatokat és azok következményeit felmérni képes személyi állomány-
nál kisebb az esélye a korrupciós behatások érvényesülésének. 

• A köztisztviselők magatartási szabályait – a jogszabályokon 
kívül – a honvédelmi tárcánál etikai kódexek is meghatároz-
zák. A nem katona állományúakra vonatkozóan ez jelenleg ki-
dolgozás alatt áll, a Katonai Etikai Kódex azonban már készen 
van és 2005 első negyedévében kiadásra is került. 
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Az etikai kódex zömében erkölcsi, érzelmi elvárásokat tartalmaz a 
szolgálatteljesítés, a munkavégzés, a más emberekkel való kapcsolattar-
tás, és a magánéleti magatartási szabályokkal kapcsolatban. 

Jellegénél fogva jogi szankciókat nem tartalmaz, azonban a kia-
dásával párhuzamosan szerveződő Honvédségi Etikai Tanács a sza-
bályokat megszegőkkel szemben etikai eljárásokat indíthat, amelyek a 
nyilvánosság és a közösség erejével hathatnak az elvárásokat megsér-
tőkre. A Tanács működésének és hatékonyságának lényegét adó ügy-
rend kidolgozása még hátra van, így az etikai kódex hatásainak megíté-
lése, vagy annak mérése még nem lehetséges. 

• A köztisztviselők korrupció ellenes tevékenységét segíti a 
beadványok intézéséről szóló rendelkezések léte is. A bead-
ványok egyrészt lehetőséget adnak a köztisztviselőknek és a ka-
tonáknak arra, hogy fontos, vagy általuk annak tartott köz-
ügyekben adatokat, információkat hozzanak az illetékes állam-
igazgatási szervek, vagy saját elöljáróik tudomására, másrészt 
az általuk elszenvedett esetleges érdeksérelmekre felhívják a fi-
gyelmet.  

A beadványok intézésére a Szolgálati Szabályzat XII. fejezete és 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szigorú, 
zárt rendszerű szabályokat ír elő. Intézésük elsősorban szolgálati úton 
történik, de lehetősége van a beadványozónak, hogy az állományilleté-
kes parancsnokot vagy elöljárót megkerülve annak elöljárójához nyújt-
sa be a beadványát, amely jelentős védelmet jelent a beadványt benyúj-
tónak. 

A köztisztviselő nincs kötelezve arra, hogy korrupció gyanúja 
esetén azt jelezze. Azonban, ha gyanúját megalapozottnak ítéli, bead-
vánnyal bármikor élhet. Ha azonban a korrupciós tényállás egyértel-
műen bűncselekményt (hivatali hatalommal való visszaélést, illetve 
üzérkedést vagy vesztegetést) valósít meg, a köztisztviselőnek, a Btk. 
előírásai szerint – mint állampolgárnak is – egyértelműen bejelentési 
kötelezettsége van. Ezt ma már megteheti egyes rendőri szervek titkos 
bűnmegelőzési telefonvonalán, de beadvány formájában is. A bead-
ványok intézésére vonatkozó jog és belső szabályok így egy lehetséges 
eszközei lehetnek a korrupció elleni fellépésnek is. 

• A magyar közigazgatási jogrend, egyértelműen a köztisztvi-
selői kar állandóságára épül. Ez, számtalan előnye mellett – a 
korrupció szempontjából – néhány káros elemet is hordozhat. 
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Ezek közül talán a leglényegesebb az, hogy az állandóság ked-
vez az esetleges korrupciós kapcsolatok kialakulásának és tar-
tós beágyazódásának. Azaz a viszonylag rövid, azonos beosz-
tásban maradás (a rotáció) nem biztosít elég időt a korrup-
cióhoz elengedhetetlen, a felek közt létrejövő kölcsönös bizal-
mi viszony kialakításához, a korrupciós utak és módszerek 
megteremtéséhez. 

E területen a tárcán belül, általában a stabilitáshoz való igazodás 
valósul meg, azonban a tudományos gondolkodás szintjén megindult 
egyfajta folyamat a rotációs módszer alkalmazási lehetőségeinek vizs-
gálatára. Ez ügyben elkészült egy tanulmány, a katonai beszerzések ha-
tékonyságának javítására irányuló, stratégiai megtakarítási lehetőségek-
ről, amelynek egy témanyúlványa már foglalkozik a rotáció lehe-
tőségével. A kutatás e téren tovább folyik, amelynek fő iránya, hogy 
kontrolling vizsgálatokkal tárjuk fel e megoldás előnyeit, hátrányait, 
módszertanát, kockázatait és kidolgozzuk e kockázatok kiküszöbölésé-
nek opcióit.  

A rotáció egy sajátos, kifejezetten a hadseregre érvényes formája 
azonban már a közvetlen megvalósulás stádiumában van. Ez a haderő-
ben meghonosított előmeneteli rendszer, amely a rotáció egy speciális 
formájának tekinthető. Ennek alapelve, hogy minden beosztáshoz meg-
határozott rendfokozatot rendelnek. Minden rendfokozatnak van az 
egyén számára „kihordási ideje”, amely azt határozza meg, hogy az 
érintett mennyi ideig szolgálhat az adott rendfokozatban. Ennek lejárta-
kor elhagyva korábbi beosztását, az új rendfokozatának megfelelő be-
osztásba kell átmennie. Amennyiben vagy alkalmatlan erre az új beosz-
tásra, vagy nincs ilyen szabad beosztás, az illető kikerül az állo-
mányból. Az így megvalósuló – tulajdonképpen – rotáció, biztosítja 
egyrészt azt, hogy a legjobban felkészült és a legjobban teljesítő egyé-
nek kerüljenek magasabb beosztásba, másrészt, a korrupció szempont-
jából megakadályozzák az egy beosztásba való beágyazódást és ezzel 
az esetleges korrupciós viszonyok kialakulását. 

Figyelembe véve a mechanizmus működését, a rendszer lehetővé 
teszi a szakmai tudás és tapasztalat „megszűntetve megőrzését”, amely 
minden rotációs rendszer legnagyobb dilemmája. A rendszerből kilépők 
szakmai tapasztalatait ugyanis az előrelépők tovább viszik, így azok a 
rendszer egésze szempontjából nem vesznek el.  

Bár az útnak még csak a kezdetén vagyunk, azon tovább lépve 
újabb eszközt kaphatunk a korrupció elleni fellépéshez.   
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2. A közigazgatási korrupció megelőzésének – az egyé-
nekre történő ráhatáson túl – közvetett, de kiemelkedően fon-
tos eszköze a közigazgatási és a közigazgatás gazdasági fo-
lyamatai átláthatóságának megvalósítása. 

• E témacsoportban a legkézenfekvőbb módszer a belső elle-
nőrzés teljes körű és célszerű megszervezése. 

E téren az elmúlt években jelentős változások játszódtak le. Ennek 
során az alapvetően költségvetési szabályossági ellenőrzés átalakult 
komplex, kockázatelemzésen alapuló gazdasági ellenőrzéssé és kiegé-
szült a költségvetés pénzügyi folyamatainak ellenőrzésén túl a gazdasá-
gi folyamatok üzemgazdasági típusú ellenőrzésével is. 

A HM tárcánál az ellenőrzések egyik lábát a költségvetési ellenőr-
zés képezi, amely tartalmában már vizsgálja azt is, hogy meghatározott 
központi (a PM által kidolgozott) szempontok alapján, a tárca költség-
vetési intézményei belső gazdálkodási, vezetési, számviteli körülmé-
nyei (feltételei) milyen kockázatot képviselnek az intézmény gazdálko-
dási folyamatai valóságos képének megismerhetősége szempontjából. E 
kockázat elemzés alapján a magasabb kockázatú szervezetek sűrűbb, 
alaposabb és a kockázati tényezőkre kihegyezett ellenőrzéseket igé-
nyelnek, mint az alacsonyabb kockázatot hordozók. 

Nyilvánvaló, hogy a magasabb kockázat együtt jár a gazdálkodási 
viszonyok alacsonyabb szintű biztosításával és ezzel az esetleges kor-
rupciós hatások könnyebb érvényesülésével. A gyakoribb és alaposabb 
ellenőrzések során viszont nagyobb az esély ezek kiszűrésére, illetve az 
erőteljesebb ellenőrzési tevékenység erőteljesebb visszatartó, megelőző 
hatást is indukál. Így tehát egy önszabályozó mechanizmus jön létre, 
amely a gazdálkodási kockázatok növekedésével automatikusan növeli 
az ellenőrzés intenzitását, ami által csökkenthetők a kockázatok, amely 
maga után vonja az ellenőrzési intenzitás csökkenését is. A folyamat 
természetesen inverz, azaz ellentétes irányban is lejátszódhat. 

Az államháztartás ellenőrzési rendjének jogi alapjait az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényből, az ennek végrehajtási 
rendjét tartalmazó 217/1999. (XII. 30.) Kormány rendeletből levezet-
ve a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet tartalmazza, amely már 
konkrétan a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szól.  

Ezek előírásainak adaptálására a tárcánál elkészült a 23/2004. 
(IX: 3. HM rendelet és a 91/2004. (HK 26) HM utasítás a HM fejezet 
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államháztartási belső ellenőrzéséről. Ennek alapján kidolgozásra került 
az egységes, tárca szintű Ellenőrzési Kézikönyv, amely konkrét útmu-
tatást ad a végrehajtó állománynak az ellenőrzések módszertanára. Az 
ily módon egységesített gyakorlat megvalósítása ma még nem teljes és 
nem zökkenőmentes, azonban meg van az a keret, amelynek kitöltése 
határozottan és következetesen folyik. Az ellenőrzések ilyen rendsze-
rének teljes körű végrehajtása komoly gátja lehet a korrupciós ten-
denciák megjelenésének. 

• Az ellenőrzési rendszer másik, sajátos lába a tárcánál a felső 
szintű, központi gazdasági kontrolling megjelenése. Szervezé-
se ugyan csak most folyik, de létrehozása mindenképpen jelzi a 
tárca vezetésének azt az igényét, hogy átláthatóvá tegye a tárca 
gazdasági-gazdálkodási folyamatait nem csak pénzügyi, hanem 
üzemgazdasági szempontból is. Kezdeti vizsgálatai azt bizonyít-
ják, hogy – egyebek mellett – a korrupció - veszélyes folyamatok 
működési mechanizmusainak feltárásával, valamint a gazdasá-
gi tervek végrehajtásának elemzésével lehetőség nyílhat a kor-
rupciós lehetőségek előre jelzésére és ezzel feltételrendszerük 
megszüntetésére. 

• A korrupció elleni tevékenység egyik legnagyobb területe a 
gazdasági tervezés transzparenciájának biztosítása. Ez a gya-
korlatban a költségvetési lehetőségek becslések alapján történő 
előirányzat-leosztása helyett a képesség és feladat alapú erőfor-
rás és költségterveken nyugvó költségvetés tervezés megvalósí-
tását jelenti. Ennek során a tárca részére meghatározott ambíció-
szintekhez képességek kerülnek hozzárendelésre, majd megálla-
pításra kerül, hogy e képességek érdekében, időben ütemezve, 
milyen feladatokat kell végrehajtani. Ezt követően tervezik meg 
azokat a naturális erőforrásokat, amelyek a feladatok végrehajtá-
sához szükségesek, majd ezek költségigényének meghatározása 
következik. Az így kapott funkció, vagy feladat költségek kerül-
nek összehasonlításra a költségvetési lehetőségekkel. Túltervezés 
esetén az erőforrások, majd annak alapján a feladatok kerülnek 
visszatervezésre, amely maga után vonhatja a képességek, illetve 
– jelentős eltérés esetén – az ambíció szintek újragondolását is. 

Ezzel a tervezési módszerrel a döntéshozók egyértelműen nyomon 
követhetik a feladatokhoz rendelt erőforrások és ezzel valójában a 
költségek szükségességét és arányosságát is. Így a tervezés átláthatóvá 
és követhetővé teszi, hogy a tervezett költségekre valóban szükség van-
e a meghatározott feladatok végrehajtásához, ezért megítélhetővé teszi 
azt is, hogy az ennek alapján tervezett beszerzésekre, valamint, hogy 
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valóban azokra a beszerzésekre van-e szükség. A tervezés ebben a 
funkciójában válik a korrupció szervezetszerű gátjává.  

Ez az elvi tervezési szisztéma a tárcánál a Védelmi Tervezési 
Rendszerben (TVTR) öltött testet, amelynek működtetése folyamatosan 
előrehaladva, napi gyakorlattá válik. Végrehajtásának rendjét és mód-
szertanát a 71/2004, valamint a 33/2004. HM KÁT-HM HVKF 
együttes intézkedés rendeli el.  

3. A korrupció tárcán belüli megelőzését szolgálják azok 
a szervezeti intézkedések, amelyek az előzőekben részletezett 
tendenciák megszervezésére jöttek létre.  

• Ezek közül központi szerepet tölt be a HM HVKFh által ve-
zetett tárca szintű Korrupció Ellenes Bizottság. A bizottság 
2003-ban kezdte meg a tevékenységét, melynek fő iránya a kor-
rupció ellenes stratégia, cselekvési program és intézkedési terv 
kidolgozása volt. Működési rendjét a 60/2002. (HK 26.) HVKF 
intézkedés határozta meg. További tevékenységének alapvető 
tartalma az általa elhatározott és kidolgozott tervek és progra-
mok végrehajtásának megszervezése és menedzselése. 

• A szervezeti feltételek megteremtése között kell megemlíteni 
a HM tulajdonú gazdasági társaságok szakmai felügyelete 
megszervezésének módját. Sajátossága abban jelentkezik, 
hogy a tárca az igazgatósági és felügyelő bizottsági testületeket 
úgy hozta létre, hogy azokban érvényesüljön e társaságok felett 
a civil kontroll. Az alapelv érvényesülése nyitottabbá tette az in-
formációáramlást a társaságok gazdálkodási folyamataiban. E 
tekintetben a továbblépés irányát a tárca vezetése, a társaságok 
feletti kontroll szakmai színvonalának emelésében látja. 

• Ez a szakmailag is felnövő civil kontroll tudja biztosítani 
azt, hogy e társaságok, megrendelőik, illetve beszállítóik között 
a jelenlegi szabályozott, átlátható, személyi összefonódásoktól 
mentes kapcsolatok megmaradjanak és tevékenységükben ne je-
lentkezzen a korrupció veszélye. 

• A korrupció megelőzését még számtalan kisebb-nagyobb 
horderejű intézkedés és tevékenység támogatja. 
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E körben kell megemlíteni, hogy a honvédelmi tárca központi be-
szerzéseinek túlnyomó többsége 2004-ben közbeszerzés volt. Ez 433 db 
szerződést jelentett, mintegy 72 milliárd forint értékben. Az Országgyű-
lés Honvédelmi Bizottsága 7 db, a Kormány Nemzetbiztonsági Kabi-
netje 3 db szerződés esetében adott felmentést a közbeszerzés alól. 
Ezen szerződések nagyjából 8 milliárd forintos értéket képviseltek. Eh-
hez külön kell még hozzászámítani a Grippen repülőgépek 2004. évi 
bérleti díját, amely ugyan nem közbeszerzés eredménye, de egy széle-
sebb nyilvánosság, az Országgyűlés határozata alapján kerül megvaló-
sításra. Ezzel együtt 2004-ben 498 db központi beszerzési szerződés 
köttetett meg, közel 95 milliárd forint értékben. A sajátosságokat is fi-
gyelembe véve a 2004. évi beszerzések majd 90 %-a közbeszerzés volt.  

Annak ellenére, hogy maga a közbeszerzés nem jelent abszolút 
biztosítékot a korrupció elkerülésére, a közbeszerzési törvény folyama-
tosan szigorodó előírásaival, a gyakorlat által felmutatott kiskapuk 
rendszeres bezárásával, a közbeszerzési eljárások mégis fontos eszkö-
zei a korrupció megelőzésének. Ezért a közbeszerzések nagy és növek-
vő aránya mindenképpen korrupció ellenes tendenciának számít. 

• A korrupció bármilyen megjelenési formájának legalizálása 
ellen hat az üzleti és más együttműködéssel összefüggő aján-
dékozási gyakorlat szűk keretek közé szorítása. A tárcánál 
ennek szabályozását a 11/2002. (HK. 7.) HM utasítás végezte 
el.  

Ez egyrészt elrendeli az ajándékozás viszonossági alapon történő 
végrehajtását, másrészt pontosan meghatározza, hogy milyen beosztás-
hoz, milyen esetekben, milyen adott és milyen kapott ajándékérték tar-
tozik. Beleértve a minisztert is, ez az érték 6 és 35 ezer Ft között válto-
zik. 

Egyrészt ezek az értékek, másrészt a viszonosság elve szinte kizár-
ja az ajándékozás általi korrupció megjelenését. Ugyanakkor látni kell 
azt is, hogy az adott ajándékok központi biztosításúak és általában kul-
tikus, vagy katonai hagyományőrző tárgyakat jelentenek, így a viszo-
nosság alapján szinte kizárt napi használati cikkek kölcsönös ajándéko-
zása. 

4. A korrupció elleni fellépés egyik leghatékonyabb esz-
köze a nyilvánosság biztosítása. Ez a tárcánál a különféle sajtóor-
gánumok megjelentetésén túl, elsősorban a tárca internetes honlapjá-
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nak képében jelenik meg (www. honvédelem. hu). Ez mintegy 16 feje-
zetben közöl híreket, pályázatokat és információkat a tárcáról.  

A katona és a civil társadalommal történő párbeszéd egyik kiemel-
kedő rovata az internetes Fórum, amely bármelyik internetező számára 
nyitva áll. Az ott megjelenteket a tárca kommunikációs szakemberei 
elemzik és annak következtetései alapján tesznek javaslatokat a külön-
féle időtávú tárca reakciókra. 

Nyilvánvalóan a nyilvánosságon lehet és kell is még javítani, 
azonban a honvédelmi nyílt napok rendezvényei, valamint kommuniká-
ciós nyitás szándéka és tettekben is megnyilvánuló elhatározása folya-
matosan javítja a helyzetet.  

Összességében 
A tárca korrupció ellenes stratégiája felöleli a közigazgatási kor-

rupció megelőzésének majd minden, de legalább is igen széles terüle-
tét. Fontos jellemzője, hogy szabályozási rendszerének elemei egymás-
sal összefonódva, egymást kiegészítve és erősítve egy viszonylag 
konzisztens stratégiát alkotnak. Nagyon lényeges, hogy a stratégia 
részfeladatai a valós végrehajtás, a folyamatos működés állapotában, 
azaz a program alkotás szakaszán túllépve már az implementáció stádi-
umában vannak. 

Ez kettős hatást váltott ki. Egyrészt a gyakorlati működés kétségte-
len eredményeket produkált, másrészt viszont a gyakorlati működés 
előhozta e működés problémáit is. Mindezt a tárca a Korrupció Elle-
nes Bizottság munkája révén kezeli. Ezen belül összefogja és integrálja 
a sokrétű és sok honvédségi szervezetet érintő tevékenységeket. 

A fenti pozitívumok ellenére azt is ki kell jelenteni, hogy a kor-
rupció elleni fellépés igen nehezen kezelhető kérdés. Búvópatak mód-
jára befonja, aláássa a tevékenységek minden elemét. Ráadásul felfe-
dése, és a nyilvánosság elé tárása – éppen igen alapos rejtettsége miatt 
– rendkívül nehéz és különösen bonyolultan bizonyítható feladat. Ép-
pen ezért az ellene történő fellépésnek sem a már bekövetkezett esetek 
felderítését kell a középpontba állítani, bár ez sem mellékes, hanem a 
megelőzésre, olyan környezet létrehozására kell törekedni, amely a 
korrupció feltételeit, életterét van hivatva felszámolni, vagy létrejöttét 
megakadályozni. A honvédelmi tárca korrupciós stratégiája éppen ezt 
a célt szolgálja.  

 
 


