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Az Orbán-kormány a korrupcióért 

és a korrupció ellen 
A K-Monitor elemzése az Orbán-kormány korrupcióval kapcsolatos intézkedéseiről 

Lehetőségből válság 

A 2010-es választások kapcsán mára közhely, hogy a Fidesz-KDNP történelmi felhatalmazást kapott a 
magyar választóktól. Mindez egyszerre teremtett lehetőséget és minden korábbinál nagyobb 
felelősséget a kormányzó pártok számára; ami nemcsak a szakpolitikák területén igaz, de a korrupció 
elleni küzdelemben is. A 2010-es választások végeredménye azért is lehetett ilyen földindulásszerű, 
mert a választók jelentős csoportja találkozott a kampányt megelőző időszakban és a kampány során 
olyan, az MSZP-hez és SZDSZ-hez köthető korrupciós ügyekkel – ezek közül legjelentősebb a Zuschlag-
ügy1 és a BKV-ügyek2 voltak –, amelyek jelentősen árthattak a balliberális pártok népszerűségének. És 
bár erről objektív mérés nem születhetett, nem túlzás azt állítani, hogy az MSZP-SZDSZ vereségéhez 
nem csekély részben hozzájárult az is, hogy 2006 és 2010 között nemcsak elszabadult, de a választók 
szempontjából láthatóvá is vált a korrupció. 

A kampányban a Fidesz ígéretei közé3 tartozott a törvénybe vetett bizalom helyreállítása és a korrupció 
felszámolása. Annak ellenére, hogy rendkívüli felhatalmazással a Kormány egyedülálló esélyt kapott 
arra, hogy valódi lépéseket tegyen a korrupció felszámolásáért– hiszen bizonyos, a korrupciós 
környezetet meghatározó kérdések csak a parlamenti képviselők kétharmadának támogatásával 
szabályozhatóak újra – a ciklus első félideje alatt tett intézkedések egyelőre kevés érzékelhető pozitív 
változást hoztak. Ezt mutatja a különféle állami, önkormányzati és uniós forrásokkal való 
visszaélésekről beszámoló hírek változatlanul magas száma, és erre utalnak a percepciós vizsgálatok 
is.4 

Az összességében negatív képhez álláspontunk szerint alapvetően három tényező járult hozzá döntően: 
1) A kormány számos intézkedése a hatalom koncentrációját és bebetonozását szolgálja (ide 

értve a politikai pozíciók megszilárdításán túl a kulturális és gazdasági klientúra helyzetbe 
hozását is), amely új minőségű korrupciós kockázatok megjelenésével jár. 

2) A korrupció elleni küzdelemben a kormány lépései számos esetben inkább szimbolikus 
jelentőséggel bírnak, még akkor is, ha néhány kérdésben kedvező változások indultak meg az 
elmúlt két év folyamán. 

3) A leginkább korrupcióval fertőzött, illetve korrupcióra érzékeny terülteken sokszor nem került 
sor a szabályozás megnyugtató felülvizsgálatára, más, hagyományosan érzékeny ágazatokban 
pedig az új szabályozás is korrupciós kockázatokat, kiskapukat rejt. A pártfinanszírozás 
szabályozása változatlanul várat magára. 

Az alábbiakban a fenti jelenségeket szeretnénk alaposabban elemezni. 

                                                                    
1 http://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/zuschlag-ugy  
2 http://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/bkv-ugyek-2009  
3 Nemzeti Ügyek Politikája (2010). 51. o. 
4 Pl. http://media.transparency.org/nis/cogs/?Country=ma 
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Őrségváltás 

A korrupciós szakirodalomban 'state capture' néven ismerik azt az állapotot, amikor gazdasági (és 
egyéb) érdekcsoportok tartják foglyul az államot.5 A korrupciós szakirodalomban 'state capture' néven 
ismerik azt az állapotot, amikor gazdasági (és egyéb) érdekcsoportok tartják foglyul az államot.  Noha a 
jelenség Magyarországon is egyre elterjedtebb, véleményünk szerint hazánk esetében az utóbbi két 
évben inkább a zsákmányrendszer egy olyan minden területre kiterjedő formájáról van szó, amelyben 
egy adott érdekcsoport nem csupán az államot kebelezi be, de meghatározó szerepre tör a gazdaság, a 
politika és kultúra területén egyaránt. Az őrségváltás önmagában természetesen nem minden esetben 
jelent korrupciót, az azonban már igen, ha ezáltal a lojalitás, illetve a klientúrához tartozás válik 
meghatározó kiválasztási szemponttá, háttérbe szorítva a szakmai tényezőket.  

A hatalomkoncentráció különösen veszélyessé vált akkor, amikor a kontrollintézmények (ide értve az 
ügyészségen, a bíróságon túl például a média szerepét is) gyengültek azáltal, hogy az  Orbán-kormány 
jogköröket vont el az ellenőrző testületektől vagy Fidesz-közeli – például korábbi képviselőket – 
személyeket nevezett ki azok vezetőségébe. 

Intézmény 
neve 

Változtatások 

Alkotmánybíróság (AB) 
Költségvetést érintő kérdésekben a döntési jogkör szűkítése; Balsai István (volt Fideszes képviselő) és Pokol Béla 
(jobboldali jogtudós) kinevezése 

Költségvetési Tanács (KT) A KT szakmai apparátusának működési költségeit megvonták; A KT elnökét felmentették 2010 végén 

Állami Számvevőszék 
(ÁSZ) 

A pártok gazdálkodását is felügyelő szerv elnöke Domokos László korábbi fideszes parlamenti képviselő lett 

Ügyészség A Legfőbb Ügyész Polt Péter, a Fidesz korábbi képviselőjelöltje lett 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 

A NAV elnöke, Vida Ildikó a Fidesz legfontosabb gazdasági háttéremberének, Simicska Lajosnak korábbi 
munkatársa a Mahir-nél 

Bíróságok 
Új bírói törvény, Szájer József Fidesz-alapító EP-képviselő felesége az OBH élén kiterjedt hatalommal, bírák 
nyugdíjazása 

Köztársasági elnök A köztársaság elnöke Áder János Fidesz-alapító, a párt korábbi képviselője és frakcióvezetője, volt EP-képviselő 

Ombudsmanok Három szakombudsmani (köztük az adatvédelmi) posztjának megszüntetése 

Főbb személyi változtatások a kontrollintézményekben 

                                                                    
5 http://index.hu/belfold/2012/03/28/transparency/  
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A kormánypártok többször is éltek személyre szabott jogalkotás eszközével. Ezekben az esetekben az 
elfogadott törvények nyíltan vagy kevésbé nyíltan egyetlen személy, cég vagy gazdasági csoport 
érdekeit szolgálják versenytársaikkal szemben.6 

A hatalomkoncentrációt és ezáltal a kontraszelekciót az Alaptörvény rendelkezései is gyorsították: az új 
alkotmány intézmények átnevezése és hivatali jogkörök kiterjesztése révén lehetővé tette, hogy a 
Fidesz saját embereit ültesse a legfontosabb független intézmények élére, ezzel tovább gyengítve a 
kormány feletti demokratikus kontrollt. Az így kinevezett személyek megbízatása ráadásul többnyire 
kormányzati ciklusokon átível. Emellett nem egy esetben szakmai trükközéssel távolítottak el olyan 
tisztviselőket kulcsintézmények éléről, akiknek a megbízatása még nem járt volna le. Az Alaptörvény 
azonban nem csak személyeket, hanem az egész, Fidesz által kívánatosnak tartott társadalmi-
gazdasági rendszert is megpróbálja bebetonozni, ezáltal is lemorzsolva a lehetséges politikai 
ellenfeleket. 

Alkotmánybíróság gyengítése és átpolitizálása 

2010-re datálható az Alkotmánybíróság jogkörszűkítése, így például a költségvetést érintő ügyek 
kivonása az AB hatásköréből. A magyar AB-t gyengítette a testület politikai célú kibővítése is: 2011. 
június 27-én az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjainak számát tizenegyről tizenötre emelte, 
amelynek következtében alkotmánybíróvá vált Balsai István is, aki egyenesen az Országgyűlés Fidesz 
frakciójából ült át a taláros testületbe.7 Bár az Alkotmánybíróság kibővítésére és jogkörének szűkítésére 
elsősorban a gazdaságpolitikai mozgástér miatt volt a Fidesznek szüksége,8 ez azzal járt, hogy egy 
újabb kontrollintézmény gyengült 2010-et követően. 

Őrségváltás a bíróságokon 

A bírák korai nyugdíjazása és a bírói rendszer átalakítása miatt számtalan kritika érte a kormányt, az 
Alkotmánybíróság, majd a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság is kimondta, hogy a rendelkezés sérti 
az Alaptörvényt,9 illetve az uniós jogot.10 A korai nyugdíjazás a nagyjából 2500 főt számláló bírói kar 
mintegy 10%-át érintette, a munka jellegéből adódóan többnyire tapasztaltabb, fontos pozíciókat (így 
például a 19 megyei vezető közül 12-t) betöltő bírókat.11 Mivel a felmentett bírák helyére az AB és az 
európai bíróság ítélete előtt újabbakat neveztek ki, a felmentett bírák a törvény semmissége ellenére is 
csak a munkaügyi bíróságokhoz fordulva kezdeményezhetik szolgálati viszonyuk helyreállítását. 

Mindez azzal együtt, hogy az új bírói törvény szerint egy, a Fideszhez személyes szálakon kötődő 
 tisztségviselő bír legnagyobb befolyással a bírói helyek feltöltésére, felveti az igazságszolgáltatás, mint 
független hatalmi ág politikai manipulációjának lehetőségét.12 Hasonlóképp számos szereplő 
aggályosnak találta az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megszüntetését és az Országos Bírói 
Hivatal létrehozását, hiszen az új rendszerben a Hivatal elnöke a korábbinál jóval szélesebb jogköröket 
kapott. És bár érdemes megjegyezni, hogy a tárgyalások áthelyezésével valóban felgyorsulhat egyes 

                                                                    
6 http://tenytar.hu/elemzes/lex_baratok_es_ellensegek#.UMP_TYas0ct  
7 http://nol.hu/belfold/balsai_elnyeri_jutalmat__alkotmanybiro_lehet_osztol__itt_a_lista_  
8 http://index.hu/belfold/2010/11/16/mar_nem_donthet_barmirol_az_alkotmanybirosag/  
9 http://hvg.hu/itthon/20120716_AB_brok_nyugdjkorhatara  
10 http://helsinkifigyelo.hvg.hu/2012/11/06/elbukott-a-vedhetetlen-luxemburgban/  
11 http://www.origo.hu/itthon/20120309-darak-peter-a-kurian-a-birak-negyedet-erintik-az-uj.html  
12 http://www.komment.hu/tartalom/20111215-velemeny-hando-tunde-osszeferhetetlenseg-biroi-hivatal-vezetese-es-a-politika.html  
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bonyolultabb, korrupciós ügyek bírósági szakasza, a bíróságok politikai befolyásolásának lehetősége a 
korrupciós kockázat növekedését is eredményezi.13 

Őrségváltás a gazdaságban 

A közbeszerzések, állami és önkormányzati megrendelések területén jellemzőek az irányított, egy adott 
pályázóra kiírt tenderek, illetve az erősen túlárazott megbízások. Mindkét gyakorlat jelen volt a korábbi 
kormányzati ciklusok idején is, elég, ha csak arra emlékezünk, hogy hosszú évekig a „70-30”-as 
kifejezéssel jellemezték a politikai korrupciót, amely arra utalt, hogy ebben az arányban részesülhetnek 
a kormány és az ellenzéki pártok a megrendelések túlszámlázásából eredő illegális haszonból. 
Szakértők szerint14 ez a mintázat az utóbbi két évben megváltozott. Korábban nem láttunk arra példát, 
hogy ilyen egyértelműen preferáljon a kormányzat néhány vállalkozót vagy cégcsoportot. 

A 2010-es kormányváltás legszembetűnőbb győztese a már előző ciklusban is fontos megrendelésekhez 
jutó, a cég vezérigazgatójának hivatalos nyilatkozata szerint Simicska Lajos tulajdonában álló Közgép 
Zrt. Simicska Lajos Orbán Viktor volt kollégiumi szobatársa, a Fidesz korábbi gazdasági igazgatója, az 
első Orbán-kormány alatt pedig az adóhatóság elnöke. A Közgép 2010-től 2012 januárjáig tartó 
időszakban több mint 200 milliárd forint értékben nyert el tendereket, csak önkormányzati 
megrendelésekből közel 40-et számlált a cég ebben az időszakban.15 Mindez pedig nem ritkán a 
versenyfeltételek személyre szabásával vagy a versenytársak kizárásával valósult meg, sőt az is 
előfordult, hogy egy vasúti tender eredményhirdetése előtt kormányhatározatban emelték meg a 
beruházásra fordítható összeget.16 Az mindenestre meglehetősen árulkodó, hogy a cég vezetőjének, 
Nyerges Zsoltnak a testvére (állatorvosi végzettséggel), tanácsadói státuszt kapott a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumban.17 

A Közgép sikerei nemcsak a média, de az ellenzék figyelmét is felkeltették, ennek leglátványosabb 
eleme az volt, hogy a Lehet Más a Politika képviselői a cég székházához láncolták magukat. A cégnél az 
Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF is vizsgálódott, igaz, a Közgép később közleményben 
cáfolta,18 hogy a céggel szemben merült volna fel gyanú. Simicska Lajos neve nemcsak a Közgép miatt 
forgott a médiában az elmúlt két évben: a Fidesz korábbi gazdasági vezetője elsősorban a hirdetési 
piacon aktív, ahol szintén jelentős állami megrendeléseket szerzett,19 de érdekeltségei aktívak az 
energiapiacon is.20 

A százmilliárdos összeghatárnál kisebb volumenű, de szintén jelentős ügycsoportot képeznek a CBSZ 
(Civil Biztonsági Szolgálat) elnevezésű, korábban Pintér Sándor belügyminiszter által tulajdonolt cég 
megrendelései. A Civil Biztonsági Szolgálat a kormányváltás óta a Terror Háza Múzeummal, a Magyar 
Fejlesztési Bankkal (MFB), a Szerencsejáték Zrt-vel, a Magyar Villamos Művekkel és a Központi 
Szolgáltatási Főigazgatósággal (KSZF) kötött szerződést többek között személy- és vagyonőri 
tevékenységre.21 

                                                                    
13 http://helsinki.hu/birosagot-kijelolni-veszelyes  
14 http://magyarnarancs.hu/belpol/a-beletorodes-a-legrosszabb-80853  
15 http://magyarnarancs.hu/belpol/kozgep-tul-a-200-milliardon-78425  
16 http://vastagbor.blog.hu/2011/05/23/autopalyaepites_helyett_vasutfelujitas_a_tuti_biznisz  
17 http://www.origo.hu/itthon/20120116-nyerges-zsolt-testvere-nyerges-attila-a-nemzeti-fejlesztesi-miniszter-fotanacsadoja.html  
18 http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/megszolalt_a_kozgep_nem_a_ceget_vizsgalja_az_olaf.519287.html  
19 http://hvg.hu/hvgfriss/2012.19/201219_magyarorszag_zrt  
20 http://www.origo.hu/itthon/20120119-a-kozgep-zrt-es-a-pro-aurum-zrt-kozotti-tulajdonosi.html  
21 http://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/cbsz-megbizasok  
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Ugyanígy elmondható, hogy a Századvég csoport megerősödése vélhetően nem csak szakmai okoknak 
köszönhető, a Fidesz szellemi holdudvarához tartozó kutatóintézet milliárdos nagyságrendű állami 
megbízásokhoz jutott a kormányváltás óta.22 

Általában is megfigyelhetőek a gazdasági hatalomkoncentráció jelei. Az elmúlt két évben az állam 
részesedést szerzett a Mol Nyrt.-ben,23 a Rába-csoportban,24 valamint a Takarékbankban,25 az étkezési 
utalványok piacát gyakorlatilag monopolizálták.26 

Klientúraépítés a birtokpolitikában 

A mezőgazdasági támogatások és földosztások körüli anomáliákat nem az ellenzéki média, hanem egy 
fideszes színekben politizáló képviselő, a korábbi vidékfejlesztési államtitkár, Ángyán József tette 
először szóvá a nyilvánosság előtt, majd „maffiaszerű” csoportok működését nevezte meg27 lemondása 
fő okaként is. Ángyán József korábban megpróbálta kormányon belül felhívni a figyelmet a 
földpályázatok körüli problémákra, ám ezt állítása szerint sorozatban figyelmen kívül hagyta Lázár 
János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, korábbi Fidesz-frakcióvezető és Orbán Viktor 
miniszterelnök is.28 Ángyán kifogásolta, hogy a pályázati rendszert úgy alkották, hogy a 380 elérhető 
pontszámból a semmiféle módszerrel nem ellenőrizhető gazdálkodási terv megalkotása óriási súllyal 
jelentkezik az elbírálásban, ami szerinte nemcsak visszaélés gyanúját veti fel, de kifejezetten azért 
alakították így, hogy „kedvükre hirdethessenek nyertest”. A korábbi vidékfejlesztési államtitkár nem 
fogalmazott burkoltan, amikor azt nyilatkozta a Népszabadságnak, hogy egyes pályázatok 
elbírálásakor akár „bűncselekmény gyanúja” is felvetődik.29 A borsod megyei földpályázatok kapcsán 
kifejezetten gyanús, hogy a nyertesek között több Fidesz-közeli vállalkozó is megtalálható, közülük 
néhányan ráadásul semmiféle mezőgazdasági végzettséget vagy korábbi tevékenységet nem tudnak 
felmutatni.30 Az már szinte abszurd, hogy a nyertesek között tízmilliós adótartozással rendelkező 
magánszemély és műköröm-építő is található. 

Ángyán József sérelmezte továbbá, hogy Mészáros Lőrinc egykori gázszerelő, 2011 óta Felcsút 
polgármestere, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke családi érdekeltségébe tartozó három 
pályázó (egy cég és két közvetlen családtag, a feleség és a testvér) Alcsútdoboz és Vál meghirdetett 
földjeinek túlnyomó többségét, Kajászó és Óbarok meghirdetett földjeinek pedig mintegy 1/3-át 
megszerezte. Az érdekkörhöz tartozó 3 pályázó 25(!) bérleti szerződéssel összesen 1327(!) ha – 31 940(!) 
aranykorona értékű – területet kapott bérbe, ami a VM által hangoztatott 20 hektáros országos 
átlagnak több mint 66-szorosa! Így hozzájuk került a Fejér megyében eddig bérbe adott összes terület 
25%-a, az összes aranykorona-érték 26,3%-a."31 A földüzletekről a volt miniszter annyit mondott, hogy 
„az uniós földtámogatási pénz megszerzése jelenleg a legnagyobb üzlet.”  

                                                                    
22 http://www.origo.hu/itthon/20120228-milliardos-kormanyzati-megbizast-kapott-a-szazadveg.html  
23 http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-435865  
24 http://mno.hu/gazdasag/a-buszgyartas-nemzeti-erdek-1122860  
25 http://mno.hu/vezercikk/magyar-takarekbank-1105707  
26 http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/megnyirbalt_utalvanypiac/  
27 http://www.agromonitor.hu/mezo/35-mezo/6154-angyan-lemondasa-az-lmp-szerint-a-magffiaszer-agrobiznisz-gyzelme-lenne  
28 http://hvg.hu/itthon/20120620_angyan_lista_orban  
29 http://hvg.hu/itthon/20120530_angyan_jelentes_res_falo  
30 http://nol.hu/belfold/20120530-angyan_borsodban_borit  
31 http://www.168ora.hu/itthon/angyan-igazmondas-miniszter-ur-100783.html  
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A K-Monitor a nyáron rámutatott, hogy az agrártámogatások legnagyobb nyertesei nem a 
mezőgazdaságból élő kis- és középbirtokos gazdák, hanem az utóbbi időben oligarchákként emlegetett 
nagyvállalkozók.32  

A média politikai befolyásolása 

A legnagyobb nemzetközi visszhangot és legtöbb politikai vitát kiváltó törvény a 2011. januári hatállyal 
elfogadott médiatörvény volt a 2010-es ciklusban. A médiatörvény hatálya a média valamennyi ágára, 
tehát a rádión és a televízión kívül a nyomtatott és internetes sajtótermékekre is kiterjed. A kritikák 
középpontjában az állt, hogy a médiatörvény az NMHH33 és a Médiatanács élére kilenc évre Szalai 
Annamária korábbi Fidesz-képviselő kinevezését tette lehetővé, és korábban példátlan 
médiaszabályozási jogköröket biztosított számára; többek között olyan bírságok kiszabását tette 
lehetővé, amelyek már egyes médiumok működését is veszélyeztetik. A médiatörvény ellen nemcsak az 
összes ellenzéki párt, de a Fideszhez közel álló újságírók34 és külföldi szereplők is tiltakoztak. És bár 
ezek hatására néhány módosítást – például az újságírói forrásvédelemről szóló passzusok 
megváltoztatását  – sikerült elérni, a törvény érdemi része nem változott. Álláspontunk szerint a 
médiatörvénnyel kapcsolatban a legsúlyosabb probléma nem a hatóságok megváltozott szerepe, 
hanem a magyar sajtóban korábban is meglévő, a médiatörvény és a kormányzati politika hatására 
egyre kiterjedtebb öncenzúra veszélye. Az pedig nyilvánvaló, hogy az öncenzúra és a sajtószabadság 
korlátozása az ellenőrzés elmaradása vagy gyengülése miatt súlyos korrupciós kockázatokat hordoz. A 
helyzetet súlyosbítja, hogy a sajtóban megjelenő tartalmakat továbbra is jelentősen befolyásolhatják 
az állami intézmények, cégek hirdetésvásárlásai, ami a cenzúra közvetett eszközeivé válhat. 

A civil szféra átalakítása 

A médián túl a civil szféra is képezhet hatalmi egyensúlyt a végrehajtói hatalommal szemben. És bár a 
korábbi rendszert is meglehetősen sok kritika érte a támogatásokról döntők részre hajlása miatt, 
mindenképpen beszédes, hogy a pályázati pénzeket osztó, újonnan létrehozott Nemzetközi 
Együttműködési Alap élére Csizmadia Lászlót, a Békemenetet is szervező Civil Összefogás Fórum 
elnökét nevezték ki. Az elnök szinte vétó-értékű jogkörrel bír a civil szervezetek támogatásában: 
amennyiben nem ért egyet azzal, ahogy a kollégiumok a támogatásra pályázó szervezeteket értékelik, a 
pályázatokat az Alap tanácsa elé terjesztheti – és ahogy egy kiszivárgott levél alapján kiderül, ezt 
számos esetben meg is tette.35 

Hatalomkoncentráció a kulturális életben 

Őrségváltás zajlott le a kulturális élet területén is. Azon nem lepődhettünk igazán meg, hogy a 
legfontosabb pénzosztó alap, az NKA szervezetét átalakították, de a kormány és az önkormányzatok 
egyre látványosabban, a pályáztatási kereteket megkerülve vagy kijátszva közvetlenül az őket 
támogató klientúrát finanszírozzák. A szakmailag nem megalapozott pályázatok közül az Új Színház 
igazgatói pályázata kavarta a legnagyobb botrányt,36 de Kerényi Imre könyvkiadási terveit,37 és az 
                                                                    
32http://k.blog.hu/2012/05/18/agrartamogatasok_2011_penzeso_csanyi_nyerges_es_leisztinger_erdekeltsegeinek  
33 http://nol.hu/belfold/szalai_annamaria_kilenc_evre_mediafofelugyelo  
34 http://www.magyarhirlap.hu/online/nyilt_level.html  
35 http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=594983  
36 http://hvg.hu/kultura/20111006_dorner_szirtes_szinhazigazgatok  
37 http://www.litera.hu/hirek/kerenyi-imre-valasza-a-mkke-nek-a-nemzeti-konyvtar-ugyeben  
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Alaptörvénybe iktatott Magyar Művészeti Akadémia – melynek távlati célja, hogy a kultúra fő 
pénzosztó szerve legyen – átideologizált koncepcióját is komoly bírálat érte.38 

Korrupcióellenes intézkedések 

A fent elemzett hatalomkoncentráció azonban önmagában nem feltétlenül jelent korrupciót, csak az 
integritás sérülését. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a kormány lépéseket is tett a korrupció 
visszaszorítása érdekében. A kormányváltást követően a korrupcióellenes politikát (és retorikát) 
elsősorban az „elszámoltatás" fogalma határozta meg, és a hangsúly csak később került a megelőző 
intézkedésekre. 

Elszámoltatás és a korrupció elleni fellépés 

Ahogy arról korábban már szó volt, a Fidesz 2010-es elsöprő választási sikerét részben a korábbi 
kurzushoz kötődő korrupciós botrányoknak köszönheti. Már a választási kampányban is kiemelt szerep 
jutott az elszámoltatásnak: eleinte tizenegy, majd tizenhárom kiemelt ügyet emlegettek, amelyekben 
„felelősségre vonás” várható. A kormányváltás után a miniszterelnök előbb Papcsák Ferencet, majd – 
miután összeférhetetlenség miatt Papcsáknak le kellett mondania39 – Budai Gyulát nevezte ki 
elszámoltatási és korrupció-ellenes kormánybiztosnak. Ezt a tisztséget 2012 augusztusában végül 
megszüntették.40 Több tényező is arra enged következtetni, hogy az Elszámoltatási és Korrupció-
ellenes Kormánybiztos Hivatala célja jóval inkább az előző kormány és a politikai ellenfelek gyanús 
ügyeinek folyamatos napirenden tartása volt, mintsem az ügyek felderítése: így például a Hivatal 
viszonylag szerény infrastruktúrája, vagy az, hogy Budai Gyula több ízben is mereven elzárkózott attól, 
hogy a korábbi Orbán-kormány vagy a 2010-től kezdődő ciklus, illetve az önkormányzatokhoz köthető 
gyanús ügyeket vizsgálja (utóbbira nem is jogosította fel a hivatalt az azt létrehozó 
Kormányhatározat).41 

Semmiképp sem tekinthető az intézmény sikerének, hogy a nyomozó hatóságok a 36 kormánybiztosi 
feljelentés mintegy harmadánál bűncselekmény, illetve bizonyítékok hiányában megszüntették a 
nyomozást, így például a nagy port kavart filozófus-ügyben is, ahol a MTA Filozófiai Kutatóintézete 
által elnyert 70 milliós pályázati pénz elköltését találta Budai Gyula gyanúsnak.42 Ugyanakkor néhány 
ügyben a kormánybiztossal egyidejűleg az Állami Számvevőszék vagy a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal is vizsgálódott, vagy tett feljelentést – a kormánybiztos ezekben az ügyekben is gyakran fordult 
a nyilvánossághoz.43 

Az elszámoltatás több mint két éves mérlegének megvonása nem egyszerű: a kiemelt gazdasági 
ügyekben ugyanis többnyire maga a nyomozás, illetve a vádat megalapozó bizonyítékok összegyűjtése 
is gyakran évekig tart, nem is beszélve a szintén igen hosszadalmas vádemelési, illetve bírósági 
szakaszról. Éppen ezért döntően azok az ügyek jutottak el a vádemelésig, ahol a nyomozás már a 
kormányváltás előtt megkezdődött. Ilyen például a sukorói telekcsere ügye.44 Noha ebben az esetben 

                                                                    
38 http://www.origo.hu/itthon/20121130-a-magyar-muveszeti-akademia-botranyoktol-es-gusztustalansagtol-mentes-kulturat-akar.html  
39 http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=363385  
40http://www.hirado.hu/Hirek/2012/07/27/18/Budai_szeptembertol_mar_nem_elszamoltatasi_kormanybiztos.aspx  
41 http://nol.hu/belfold/20111014-_duborgo__kormanybiztossag__keves_eredmennyel  
42 http://www.k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/filozofuspalyazatok  
43 http://www.gondola.hu/cikkek/79529-Ime_a_kormany_elszamoltatasi_honlapja.html  
44 http://www.k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/kaszinovaros-sukoro  
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az ügyészség végül vádat emelt, az elszámoltatási kormánybiztos szempontjából talán mégis kudarcot 
jelenthet, hogy a korábbi kormányfőt, Gyurcsány Ferencet annak ellenére sem sikerült a vádlottak 
padjára ültetni, hogy Budai Gyula korábban többször utalt ennek eshetőségére.45 

Noha nem közvetlenül az elmúlt kormányok bűneivel áll kapcsolatban, mindenképp ki kell emelni, hogy 
hosszú évek nyomozati munkája után sikerült fényt deríteni egy, a rendőrségen belül működő 
korrupciós hálózatra,46 illetve, hogy vádat emeltek Kocsis István ellen az MVM korrupciós ügyei miatt.47 
Kocsis korábban számos állami cégnél töltött be vezető szerepet, politikai és gazdasági kapcsolatai 
miatt sokáig érinthetetlennek tűnt. 

Aggasztónak tartjuk ugyanakkor a magyar hatóságok tétlenségét két nemzetközi vonatkozással is bíró 
korrupciós mega-ügy kapcsán. Noha külföldi vizsgálatokból egyértelműen megállapítható, hogy 
magyar szála is volt a Gripen-ügynek, az ügyészség továbbra sem látja indokoltnak, hogy nyomozást 
indítson48 Hasonlóan a Mol-INA botrányhoz, amelyben a magyar fél megtagadta, hogy jogsegélyt 
nyújtson a horvát hatóságoknak.49 Az ügyben hozott elmarasztaló elsőfokú ítéletet sem bizonyult elég 
nyomós indoknak, hogy a magyar hatóságok eljárást indítsanak. Emlékeztetünk rá, az OECD márciusi 
jelentésében is felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország nem tesz meg mindent a külföldi 
megvesztegetések megfékezésére.50 

Korrupciómegelőzés és együttműködés 

Az Orbán-kormány korrupcióellenes tevékenységének legkiemelkedőbb eleme mindenképpen az, hogy 
a rendszerváltás óta először született valódi lépéseket tartalmazó korrupció elleni stratégia és 
program.51 A március végén elfogadott, két évre szóló, a központi kormányzati szervekre vonatkozó 
korrupció-megelőzési program számos előremutató intézkedést kezdeményez a központi kormányzat 
területén. Ezek kidolgozása során szakmai konzultáció indult a témák civil szakértőivel.  
A program az alábbi elemeket tartalmazza: 

· integritási rendszer bevezetése a közigazgatásban, a feladat koordinálására külön megbízott kinevezése minden 
önálló állami szervnél. 

· korrupcióellenes képzések indítása a közigazgatásban dolgozók számára 
· Hivatásetikai Kódex kiadása a költségvetési szervek munkatársai számára 
· korrupciós hatásvizsgálat kormányzati előterjesztések, rendeletek esetében 
· közérdekű bejelentők védelmének szabályozása 
· magánérdekek képviselőinek közszolgálati tisztviselők általi fogadásának a szabályozása 
· egyes törvények, rendeletek felülvizsgálata (pl. közbeszerzésekkel, támogatások elosztásával kapcsolatosan) 
· büntető szabályozások felülvizsgálata, külföldi tisztviselők megvesztegetés elleni egyezmény eredményesebb 

végrehajtása 
· nyomozó hatóságok megerősítése 
· Nyílt Kormányzásról szóló Együttműködéshez (OGP) való csatlakozás52 

                                                                    
45http://www.hirado.hu/Hirek/2012/07/20/09/Megszuntettek_a_Gyurcsany_elleni_nyomozast_Sukoro_ugyben.aspx  
46 http://www.k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/rendori-korrupcio-2012  
47 http://www.k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/mvm-ugyek-2005-2008  
48 http://nol.hu/belfold/20121113-homalyban_marado_magyar_szal_  
49 http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/07/14/magyarorszagon_is_nyomoznak_a_mol-ugyben/  
50 http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/50026740.pdf  
51http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/atfogo-korrupcioellenes-
program-indul  
52 http://www.kormany.hu  
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A lépések eredményei leghamarabb a ciklus végén lesznek láthatóak, hiszen gyakorlati alkalmazásukra 
egyelőre nem került sor, a tervezett intézkedések kidolgozása és bevezetése hónapokat csúszik.53  

Annyi azonban már most elmondató, hogy a program egyik legfőbb gyengesége, hogy csupán az állami 
szférát érinti, azon belül is a kormányzatban és tágabban az államigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
60 000 tisztviselőt, így számos korrupciós kihívásra egyáltalán nem ad választ.54 Ezek orvoslása nélkül 
azonban elképzelhetetlen a korrupció elleni hatékony fellépés. 

Pozitívumként említhető, hogy a programtól függetlenül is megerősítettek egyes korrupcióellenes 
szerveket, és a Btk. módosítására is sor került. Így a befolyással üzérkedés mellett a befolyás vásárlása 
is helyet kap a törvényben.55 Eszerint három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, „aki olyan 
személynek, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy reá tekintettel másnak 
jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő”.56 A Központi Nyomozó Főügyészségen 2011. április 2-án kezdte meg működését a 
Korrupció Elleni Ügyek Osztálya nyolc ügyésszel, amely úgynevezett kiemelt, nagy értékre elkövetett, 
illetve nagy közfelháborodást kiváltó korrupciós ügyekkel foglalkozik.57 A Korrupció Elleni Ügyek 
Osztálya tavaly április óta több mint 100 esettel foglalkozott, jelenleg több mint 40 kiemelt korrupciós 
ügyben folyik nyomozás. Új eszköz is szerepet kaphat a korrupció kiszűrésében: a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat ügyészi felügyelet mellett, ügyész által jóváhagyott eszközzel megbízhatósági vizsgálatokat 
folytat a közszolgálat és a hivatásos szolgálat ellátásának szabály- és jogszerűsége, a feladatellátás 
során tanúsított magatartás megfelelősége és az intézkedési és munkaköri kötelezettség teljesülése 
szempontjából.58 A vizsgálat elsősorban a rendőri korrupció felderítésében és visszaszorításában lehet 
hasznos. 

Inkább csak gesztus-értékű, hogy 2011 novemberében a korrupció elleni összehangolt állami fellépésről 
szóló nyilatkozatot írt alá az Állami Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb 
ügyész és a közigazgatási és igazságügyi miniszter.59 Sajnos arról keveset tudni, hogy milyen 
eredmények köszönhetőek az együttműködésnek. A felek mindenesetre 2012 novemberében is 
megerősítették ilyen szándékukat.60 

Korrupció szempontjából 
 releváns területek 

Átláthatóság 

A pozitívumok között kell megemlítenünk, hogy az Alaptörvény alkotmányos rangra emelte a 
közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adattá minősítését, és az 
információszabadságról szóló új törvény értelmében is alapvetően gyors és egyszerű maradt a 

                                                                    
53 http://www.transparency.hu/Kesesben_a_kormany_az_antikorrupcios_kuzdelemben_vallalt_feladataival  
54 http://k-monitor.hu/files/page/antikorr_allaspont_k-monitor.pdf  
55 http://hirszerzo.hu/hirek/2011/9/8/20110908_btk_koltsegvetesi_csalas  
56 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV  
57 http://index.hu/belfold/2011/03/19/felhaborito_ugyekkel_foglalkozik_majd_a_korrupcio_elleni_osztaly/  
58 http://www.origo.hu/itthon/20101025-szinlelt-buncselekmenyekkel-tesztelnek-a-rendorok-megbizhatosagat.html  
59 http://www.aszhirportal.hu/hirek/eredmenyes-a-korrupcioellenes-egyuttmukodes  
60 http://mno.hu/belfold/erosebben-kell-lesujtani-a-korrupciora-1122477  
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közérdekű adatok igénylése.61 Ugyanakkor számos civil szervezet aggályosnak tartotta, hogy a 
Parlamentnek felelős, független ombudsmant (ráadásul mandátumának lejárta előtt) hatóság váltja.62 

Mégis, a konkrét jogszabályok sokszor elbizonytalanítják az információszabadságról szóló törvény 
szabályait, az ágazati jogszabályok rendelkezései pedig  sokszor felülírják az általános szabályokat, 
ezáltal a korábbinál is kiszámíthatatlanabbá téve a bíró gyakorlatot. A jövőre hatályba lépő, a 
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény értelmében63 – amelyet uniós jogharmonizációs 
kötelezettségünknek eleget téve fogadott el az Országgyűlés – például bizonyos adatigénylések esetén 
az adatot kezelő szervek a másolás költségeit meghaladó, nyereséghányaddal is növelt díjat kérhetnek 
a kezelésükben álló adatokért. A törvény nem rendezi megnyugtatóan a közadatok és a közérdekű 
adatok közötti különbségtételt, ráadásul szembe megy az Európai Unió Digitális Menetrendjével, 
amelynek egyik célkitűzése az, hogy fő szabály szerint minden közadathoz ingyenesen lehessen 
hozzáférni. 

Ugyanígy aggodalomra ad okot a tervezett új polgári törvénykönyv, amely – eltérően a hatályos Ptk.-tól 
– nem nevesíti, hogy az üzleti titok fogalma alól kivételt jelentenek a közpénzzel kapcsolatos 
információk: ennek értelmében a közvagyonnal gazdálkodó szervezetek üzleti titokra való 
hivatkozással megtagadhatnák szerződéseik közzétételét, illetve egyes adatigénylések teljesítését. A 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nyilatkozata szerint a rendelkezés helyet fog kapni az 
információszabadságról szóló törvényben, ugyanakkor erre vonatkozó módosító indítványt még nem 
terjesztettek be.64 

Az alaptörvényi rendelkezésekkel az új államháztartási törvény sincs összhangban, mivel már nem 
tartalmaz arra vonatkozóan rendelkezést, hogy a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok szerződései közérdekből nyilvános adatok.65 

Pártfinanszírás 

A párt és kampányfinanszírozás azért is lényeges kérdés a korrupció ellenes küzdelemben, mert a 
jelenlegi szabályozás nem csak hogy nem szolgálja az átláthatóságot, de egyenesen korrupciós 
kényszert teremt.66 Igencsak beszédes, hogy míg a kormány érdemi egyeztetés nélkül iktatta törvénybe 
a választási regisztrációt67 (és hasonlóan járt el szinte az összes kétharmados témában), a párt- és 
kampányfinanszírozás kérdésében ötpárti egyeztetést szorgalmazott,68 amely – a kormánypárti 
képviselők érdeklődésének hiányában – kudarcba is fulladt.69 A jelenleg alkotmánybírósági kontrollra 
váró, többek közt a választási regisztrációról szóló törvény ugyanakkor a kampány kiadási oldalának 
számos elemét szabályozza: a kereskedelmi médiában gyakorlatilag betiltották a 
kampánytevékenységet (a tervezet korábban az interenetes kampányt is korlátok közé szorította 
volna), a napilapokban és a közszolgálati sajtóban pedig csak listaáron lehet majd hirdetéseket 
vásárolni.70 A tervezet bírálói ugyanakkor kritizálták, hogy a törvénytervezet néma marad a köztéri 

                                                                    
61 http://www.magyarhirlap.hu/belfold/tanulni_kell_a_hatosagi_szerepkort.html  
62 http://hvg.hu/itthon/20111212_jori_peterfalvi_jogellenesen_etikatlanul_  
63 http://tasz.hu/informacioszabadsag/koztarsasagi-elnoktol-kerjuk-az-informacioszabadsag-vedelmet  
64http://www.transparency.hu/Igeretek_ide_vagy_oda__az_uj_Ptk__uzleti_titokka_teszi_a_kozpenzkoltest?bind_info=index&bind_id=0  
65 http://tasz.hu/node/2742  
66 http://www.k-monitor.hu/eszkoztar/korrupcios-abc/szocikkek-1/partfinanszirozas  
67 https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/ogy20121127.html  
68 http://nol.hu/belfold/egy_asztalhoz_ulne_az_ellenzekkel_a_fidesz  
69 http://idejefelebredni.blog.hu/2012/05/25/atlathatatlan_egyeztetesek  
70 http://www.hir24.hu/belfold/2012/11/24/megsem-tiltanak-az-internetes-kampanyt/  
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hirdtésekkel kapcsolatban – különösen, mivel ebben a hirdetési ágazatban Fidesz-közeli vállalkozók 
komoly érdekeltségekkel bírnak.71  
A kormánypártok hozzáállását jellemzi az is, hogy a miniszterelnök jelezte, felfüggesztené a pártok 
költségvetési támogatását. A pártokkal szemben ellenséges közvélemény szemében talán 
szimpatikusnak tűnő javaslat azonban értelemszerűen további illegális források igénybe vételére 
kényszerítené a politikai szervezeteket.72 

Lobbizás 

A korábbi lobbitörvényt sok kritika érte amiatt, hogy a szereplők egyikét sem (sem az állami szerveket, 
sem a lobbicsoportokat) tetté érdekeltté abban, hogy jogkövető magatartást tanúsítsanak. A kormány 
erre hivatkozva hatályon kívül helyeztette a lobbitörvényt,73 azonban azóta sem született olyan 
szabályozás, amely megnyugtatóan rendezné az állami és önkormányzati szervek, valamint az 
érdekérvényesítő csoportok kapcsolattartását. Számos civil, korrupció ellen küzdő szervezet  felemelte 
hangját egy átfogó lobbiszabályozásért.74 

Közbeszerzés 

Önmagában pozitívumként értékelhetjük, hogy a kormány figyelmet fordított az elavult közbeszerzési 
törvény megváltoztatására, és a végül elfogadott jogszabály  előrelépéseket is tartalmaz, így például 
nem vehet részt közbeszerzésen ajánlattevőként olyan cég, amelynek tényleges tulajdonosai nem 
megismerhetőek.75 Ugyanakkor valódi szakmai egyeztetés híján a törvénybe kerültek aggályos 
rendelkezések is: így például a közösségi értékhatárt el nem érő beszerzésekhez nem kapcsolódik 
megfelelő ellenőrzés, és a korábbinál szűkebb körben érhető el jogorvoslat, és a közbeszerzések 
jelentős részét nem is szabályozza az új törvény.76 Így tehát annak megalkotásával a Fidesz ismét 
egyszerre tett a korrupcióért és a korrupció ellen. 

Önkormányzatok 

A nyilvánosság alacsonyabb szintje, a helyi politikai és gazdasági vezetők közötti közeli kapcsolatok, az 
önkormányzatok alulfinanszírozottsága, és kisebb települések esetében a kapacitás és gyakran a 
szakértelem hiánya tovább fokozza az önkormányzati rendszerben lévő korrupciós mechanizmusok 
érvényesülését. A közép-szintű korrupció tipikus terülte az önkormányzati szféra, amelyben az ügyek 
száma alig, csupán a szereplők színe változott meg. A nepotizmus, a helyi média és információs 
csatornák bekebelezése, valamint a baráti, pártközeli vállalkozók helyzetbe hozása változatlanul 
megfigyelhető.77 Ezért is fogalmazott úgy Domokos László, az ÁSZ elnöke, hogy “Magyarországon a 
helyi önkormányzatoknál a legnagyobb a korrupció veszélye”.78 

                                                                    
71 http://magyarinfo.blog.hu/2012/11/12/mi_koze_simicska_lajosnak_a_valasztasi_szabalyokhoz  
72 http://www.origo.hu/itthon/20120517-felfuggesztene-a-partok-allami-tamogatasat-2013ban-es-2014ben-orban-viktor.html  
73http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/januartol-hatalyon-kivul-
helyezik-a-lobbitorvenyt  
74http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/januartol-hatalyon-kivul-
helyezik-a-lobbitorvenyt  
75 l. http://index.hu/assets/documents/belfold/kozbeszerzes_es_atlathatosag_1_0408.pdf  
76http://www.transparency.hu/A_kozbeszerzesek_ketharmadat_nem_szabalyozza_az_uj_kozbeszerzesi_torveny?bind_info=index&bind_id=0  
77 http://kmonitor.hu/adatbazis/cimkek/onkormanyzat/fidesz 
78 http://hvg.hu/gazdasag/20120612_korrupcio_domokos  
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Zárszó 

A választók várakozásai ellenére az Orbán-kormány sem volt képes felvenni a harcot a korrupcióval. 
Sőt, a jobboldali őrségváltás és a hatalom megszilárdítása érdekében tett lépések új, eddig nem létező 
korrupciós kockázatokat szültek. Az, hogy számos ágazatban az állami, önkormányzati megrendelések 
jelentős részben kormány-közeli érdekeltségekhez kerültek, megkérdőjelezi a verseny tisztaságát, és 
arra enged következtetni, hogy az ilyen döntések nem szakmai alapon, hanem politikai célok mentén 
születnek. Míg az előző ciklusokban a korrupt közbeszerzések gyakran a két politikai oldal 
finanszírozási igényét voltak hivatottak kiszolgálni, mára elmondható, hogy megszűnt az állami 
pénzeken való osztozkodás, ami sajnos nem a korrupció visszaszorulását jelenti, sokkal inkább a 
rendszer egypólusúvá válását mutatja.  

Csalódást okozhatott, hogy a meghirdetett elszámoltatás során alig került sor valódi felelősségre 
vonására, illetve korábban gyanúsnak mondott ügyek megnyugtató kivizsgálására. Csak találgatni 
lehet, hogy erre a 70/30-as világ betyárbecsülete, a hatóságok inkompetenciája, vagy az alaptalan 
vádaskodás, esetleg ezek egyvelege a valódi magyarázat.  

A negatív folyamatok mellett szinte eltörpül a szakmailag értékes elemeket tartalmazó 
korrupcióellenes kormányprogram súlya. Ennek legfőbb oka, hogy nem érint a korrupció szempontjából 
kulcsfontosságú területeket, illetve a fentebb vázolt tényezők miatt megkérdőjelezhető a hitelessége.   

Magyarország nem lett az elmúlt két évben kevésbé korrupt ország. A korrupció terén a 
legszembetűnőbb változás a trendekben, illetve a módszerekben, vagy talán inkább a 
módszerességben mutatkozik meg. 
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