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VI. modul 

Nemzetközi szervezetek és az antikorrupció1 

 

I. rész: Nemzetközi szervezetek és egyezmények 

A következő néhány oldalon keresztül összefoglalóan bemutatjuk azokat fontosabb 

kormányközi és nem kormányzati (non-governmental organizations (NGO)) 

szervezeteket, valamint az azok által létrehozott testületeket, munkacsoportokat, 

amelyek tevékenysége meghatározó a korrupció elleni küzdelemben. 

Kormányközi szervezetek: 

 Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ/UN) 

 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

 The Financial Action Task Force (FATF) 

 Európa Tanács (ET/COE) 

 Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ/OSCE) 

Nem kormányzati nemzetközi szervezetek: 

 INTOSAI 

 Transparency International 

1. Kormányközi szervezetek 

a. Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ/UN) 

A szervezetet 1945-ben 51 tagállam alapította meg azzal a céllal, hogy megőrizzék a 

nemzetek közötti békét a II. világháborút követően. Jelenleg a szervezetnek 193 ország 

a tagja. A szervezet tevékenysége nagyon szerteágazó, a béke megvédésén, valamint 

annak építésén túl, folyamatosan foglalkozik olyan kulcsfontosságú kérdésekkel, mint a 

fenntartható fejlődés, az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, vagy demokrácia 

támogatása. Sokirányú tevékenysége során az ENSZ a korrupció kérdéskörét is érinti. 

A korrupció elleni fellépés fontosságát felismerve 2003-ban az ENSZ tagállamai aláírták a 

Korrupció Elleni Egyezményt, amely megteremtette a korrupció elleni küzdelem 

nemzetközi jogi kereteit. Az egyezményt Magyarország is aláírta, majd az Országgyűlés 

2005. évi CXXXIV. törvény elfogadásával és kihirdetésével ratifikálta. 

Az egyezmény céljai a következők: 

                                                           
1 Megjegyzés: A tananyag főként a Forrásjegyzékben feltüntetett szakirodalomból, 

valamint a nemzetközi szervezetek honlapjain található információkból készült, ezért az 

ezekből szó szerint átvett vagy lefordított részeket külön idézőjel nem jelöli. 
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a.) elősegíteni és megerősíteni a korrupció hatékonyabb és hatásosabb megelőzésére és 

felszámolására irányuló intézkedéseket; 

b.) elősegíteni, megkönnyíteni és támogatni a nemzetközi együttműködést és technikai 

segítségnyújtást a korrupció megelőzése és a korrupció ellen folytatott harc során, 

beleértve a vagyontárgyak visszaszerzését is; 

c.) elősegíteni a közügyekben és a köztulajdonnal kapcsolatban a becsületességet, a 

számonkérhetőséget és a közügyek és köztulajdon helyes kezelését. 

Az egyezmény főbb témakörei a következők: 

1.  A megelőzés kérdésével az egyezmény külön fejezete foglalkozik. Az aláíró 

államok vállalják a korrupció megelőzésére alkalmas szabályozás kiépítését, valamint 

az azzal összhangban álló gyakorlat kialakítását. Az aláírók együttműködnek más, az 

egyezményben részes országokkal a korrupció megelőzése érdekében indított 

programokban. 

2. Az egyezmény a korrupciós bűncselekmények körének meghatározását is 

elvégzi. Korrupcióval kapcsolatos szemléletváltást tükröz a dokumentum abban az 

értelemben, hogy olyan cselekményeket is a korrupció körébe sorol, amelyek a 

korábbi szabályok szerint nem oda tartoztak. Ilyen bűncselekmény például a 

pénzmosás, befolyással üzérkedés, stb. 

3. Az egyezmény hangsúlyos részét képezi a nemzetközi együttműködés kérdése. 

Az aláíró felek vállalják, hogy a korrupció elleni küzdelem minden szintjén 

kölcsönösen segítik egymást. 

4. Az egyezmény egyik alapelve a vagyon visszajuttatása. A rendelkezések a 

korrupciós cserefolyamatban résztvevő vagyon/javak áthelyezésének megelőzésétől, 

egészen a vagyon visszajuttatásáig lefedik a folyamatokat. 

5. Az egyezmény előírja a részes államok számára, hogy a korrupció megelőzése és 

felszámolása érdekében képzéseket indítsanak és – amennyiben módjukban áll – 

technikai támogatás formájában segítséget nyújtsanak a fejlődő országok 

korrupció elleni harcához. Továbbá a kölcsönös segítségnyújtás jegyében megosztják 

egymással kutatási tapasztalataikat, közös kutatási projekteket indítanak, biztosítják 

az egymás közötti képzésekhez, valamint a kutatásokhoz szükséges információk 

cseréjét. 

b. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

A szervezet mai nevén csak 1961-ben, az USA és Kanada belépésével született meg. 

Eredetileg OEEC (The Organisation for European Economic Cooperation) néven jött létre 

1947-ben, hogy a Marshall-terv finanszírozásával levezényelje a II. világháború után 

romokban heverő Európa újjáépítését. Jelenleg a szervezetnek Magyarországgal együtt 
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34 tagja van. A szervezet célja, hogy tagjainak segítséget nyújtson többek között a 

gazdasági növekedésben, az életszínvonal emelésében, vagy a pénzügy stabilitás 

fenntartásában. Az OECD folyamatosan statisztikai elemzéseket készít tagjairól, valamint 

a tagsággal nem rendelkező országok gazdasági és társadalmi helyzetéről. 

Az OECD mind gazdasági, mind társadalmi kérdésekkel foglalkozik, ezért számára is 

elkerülhetetlen volt a korrupció kérdése. Az OECD és a csatlakozó országok 1997-ben 

elfogadták a Külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló 

egyezményt. Az egyezmény fontosságát az adja, hogy az aláírók belátták, hogy a 

korrupció nem áll meg az országhatároknál. 

Az egyezmény csak az aktív megvesztegetésre koncentrál, és a korrupciós ügylet során 

bármilyen előny/vagyon átadását, illetve annak nyújtására való ajánlatot vagy ígéretet 

már bűncselekménynek tekint. Az egyezmény szerint a korrupciós bűncselekmény akkor 

is megvalósul, ha a korrupciós ügylet nem éri el a célját. Hasonlóan az ENSZ 

egyezményéhez, az OECD egyezmény is kiemelten kezeli a korrupciós úton szerzett 

vagyon/javak visszaszerzését. 

Az egyezmény külön kiemeli a nemzetközi üzleti életben alkalmazott, a korrupciós 

ügyletekből származó bevételek és kiadások elfedésére alkalmas könyvviteli technikák 

szankcionálását. Felhívja a csatlakozó országokat, hogy tegyenek meg mindent a 

számviteli fegyelem betartatásáért, és a gyanús pénzmozgások felderítéséért. 

Az egyezmény az aláírókat kötelezi, hogy a nemzetközi korrupciós ügyletek felderítése 

érdekében kölcsönösen nyújtsanak egymásnak segítséget. 

c. The Financial Action Task Force (FATF) 

A FATF egy 1989-ben alapított kormányközi testület. A testületnek 36 tagja van, azonban 

Magyarország nincs közöttük. A testület folyamatosan fogalmaz meg ajánlásokat a 

pénzmosás elleni küzdelemmel, valamint a terrorizmus finanszírozásával szembeni 

fellépéssel kapcsolatban. Nemrég a G20 felhívta a testületet, hogy vizsgálja a korrupció 

jelenségét is. A FATF az általa, a pénzmosással kapcsolatban megfogalmazott 4 ajánlást 

a korrupció területén is alkalmazhatónak tartja. Az ajánlások a következők: 1.) a 

közszféra integritásának megőrzése; 2.) a magánszektor egyes, kiemelt intézményeinek 

védelme a visszaélésektől; 3.) a pénzügyi rendszer átláthatóságának növelése; 4.) 

megkönnyíteni a korrupcióval és a pénzmosással összefüggő nyomozati, vizsgálati, és 

vádemelési tevékenységeket, valamint elősegíteni az ellopott vagyon visszaszerzését. 

A FATF-nak a fenti négy ajánlás mellett fontos dokumentuma a 2003 októberében 

elfogadott 40 ajánlás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez. A 

következőkben foglalhatjuk össze a testület ajánlásait. 
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1. Jogi rendszerek: Az ajánlás felhívja a résztvevő országokat, hogy mind 

jogrendjük fejlesztése, mind a pénzmosás felderítése, valamint a bűncselekmény 

útján szerzett vagyon visszaszerzése terén tegyenek eleget az ENSZ Bécsi és 

Palermói Egyezményében foglaltaknak. Gondoskodjanak a pénzmosás 

bűncselekménnyé nyilvánításáról, illetve az azt elkövetők megfelelő 

szankcionálásáról. 

2. A pénzügyi szervezetek és a nem pénzügyi szolgáltatók és hivatások 

képviselői által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére 

teendő intézkedések: A FATF többek között ajánlásokat fogalmaz meg az ügyfelek 

azonosítására. Külön felhívja a pénzügyi szervezeteket, hogy ne vezessenek névtelen 

vagy álnéven nyitott számlákat, az ügyfeleket a végrehajtott pénzügyi tranzakcióik 

során folyamatosan azonosítsák, mérjék fel a kockázatokat. A FATF a politikai 

szereplők tekintetében további ellenőrzési szint alkalmazását tartja szükségesnek 

annak érdekében, hogy a szervezet meg tudja ítélni, hogy az adott ügyfél „politically 

exposed person”-nek tekintendő-e. 

A FATF konkrét iránymutatást ad a szervezeteknek azon teendőikre nézve, ha 

bűncselekményből származó, a terrorizmus finanszírozásával összefüggő pénzügyi 

tranzakciókat gyanítanak. Ilyen esetben az adott szervezetnek a gyanúját azonnal 

jelentenie kell a pénzügyi hírszerző tevékenységet folytató egység felé. Emellett az 

egyes szervezetek hozzanak létre olyan programokat, amelyek magukba foglalják a 

megfelelő belső szabályzatok, kontrollmechanizmusok, az új dolgozók felvételére 

szolgáló szűrő rendszerek kialakítását, a dolgozók folyamatos képzését és az audit 

funkciókat. 

3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljait 

szolgáló rendszerekben szükséges intézményi és egyéb feltételek: A FATF 

egyik ajánlása, hogy minden részes ország hozzon létre egy Pénzügyi Információs 

Egységet (FIU), amelynek feladata a gyanús ügyletekre vonatkozó bejelentések, és 

egyéb, a potenciális pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozási ügyletekre vonatkozó 

információk fogadása, elemzése és közzététele. Az egység hatáskörét úgy kell 

kialakítani, hogy az teljes mértékben elősegítse a pénzmosással és a terrorizmus 

finanszírozásával összefüggő bűncselekmények eredményes felderítését. Például az 

egységnek minden, a nyomozáshoz szükséges információhoz azonnali hozzáférést 

kell biztosítani. Az országok dolgozzanak ki speciális nyomozati eljárásokat is. 

4. Nemzetközi együttműködés: A FATF felhívja csatlakozásra azokat az 

országokat, amelyek még nem aláírói az említett ENSZ egyezményeknek, és arra, 

hogy tegyenek meg mindent annak a legteljesebb megvalósítására. A pénzmosás és 
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a terrorizmus finanszírozása terén kölcsönösen nyújtsanak segítséget egymásnak a 

folyatott nyomozati tevékenységekben, bűnvádi eljárásokban. 

d. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ/OSCE) 

A világ legnagyobb regionális biztonsági szervezete, amelynek jelenleg 57 tagja – 

közöttük Magyarország – van. A szervezet létrejöttét az ENSZ alapokmányának VII. 

fejezet rögzíti. 

Fő funkciói a következők: 

 korai előrejelzés 

 konfliktus megelőzés 

 válságkezelés 

 a válságok megoldását követő rehabilitáció 

 az európai biztonság és stabilitás megőrzése 

A szervezet a biztonságot átfogóan értelmezi, amely azt jelenti, hogy annak minden 

dimenziójával (politikai-katonai, gazdasági-környezetvédelmi, emberi) foglalkozik. 

Az EBESZ az isztambuli csúcstalálkozó óta eltelt időszakban a tevékenységi körét olyan 

témákkal bővítette, mint a terrorizmus, a szervezett bűnözés vagy az ember- és 

kábítószer-kereskedelem elleni fellépés. 

2012 decemberében az 57 tagország külügyminiszterei találkoztak Dublinban, és 

elfogadták a „Declaration on Strengthening Good Governance and Combating Corruption, 

Money-Laundering and The Financing of Terrorism”-t. A dokumentumban többek között a 

részes országok elkötelezik magukat a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem mellett. 

Hangsúlyozzák, hogy rendszeresen, a civil társadalom bevonásával mérni kell az egyes 

országok által vállalt nemzetközi és nemzeti antikorrupciós kötelezettségek 

végrehajtását. Felhívja a figyelmet az egyes tagok és a nemzetközi szervezetek (ENSZ, 

OECD) közötti együttműködésre és tapasztalatcserére. Az EBESZ szükségesnek tartja 

jogintézmények felállítását és azok függetlenségének biztosítását. Külön kiemeli, hogy 

védettséget kell biztosítani azoknak a személyeknek és hozzátartozóiknak, akik 

információval szolgálnak korrupció gyanús esetekről (whistleblowers). A kormányoknak 

folyamatosan együtt kell működniük a civil és privát szférával, annak érdekében, hogy a 

lehető legteljesebb átláthatóságot el lehessen érni. Az elszámoltathatóság érdekében 

biztosítani kell az információ szabadságot, az információkhoz való hozzáférhetőséget 

mind a civilek, mind a média számára. 
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e. Európa Tanács2 (Council of Europe) 

Az Európa Tanácsot (továbbiakban: ET) 1949. május 5-én 10 ország alapította az emberi 

jogok, a demokrácia, és a törvények uralmának védelmében. Az ET munkássága során 

olyan problémák megoldására koncentrál többek között, mint a nők és gyermekek elleni 

erőszak, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, vagy a korrupció. A szervezet fő céljai a 

következők: 

 az emberi jogok, a pluralista demokrácia és a törvények uralmának védelme; 

 a tudatosság kialakulásának elősegítése, valamint az európai kulturális identitás 

létrejöttének támogatása a különbözőségek megőrzése mellett; 

 közös megoldások keresése azokra a kihívásokra, amelyekkel az európai 

társadalom szembenéz; 

 a demokrácia megszilárdítása Európában törvényhozási és alkotmányozási 

reformok útján; 

Az ET átfogó, jogi keretet biztosít a korrupció elleni küzdelemhez olyan egyezmények, 

dokumentumok elfogadásával, mint a Korrupció Elleni Büntetőjogi és Polgári Jogi 

Egyezmények (1999), vagy mint a Korrupció Elleni Küzdelem 20 Irányelve (1997). Az 

egyezmények legfőbb célja a korrupciós esetek kriminalizálásának harmonizációja. Az 

egyezmények a korrupció következő típusaira vonatkoznak: 

 a belföldi és külföldi köztisztviselők aktív és passzív megvesztegetése; 

 a belföldi és külföldi parlamenti képviselők aktív és passzív megvesztegetése; 

 az aktív és passzív megvesztegetés a magánszektorban; 

 nemzetközi köztisztviselők aktív és passzív megvesztegetése; 

 a belföldi, a külföldi és a nemzetközi bírók és nemzetközi bíróságok 

tisztségviselőinek aktív és passzív megvesztegetése; 

 a korrupciós bűncselekményből származó pénzmosás, és 

 a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos számviteli bűncselekmények 

(számlák, elszámolási dokumentumok, kiegészítő jegyzőkönyv stb.) 

A korrupció elleni harc jegyében az ET egyik legjelentősebb lépése volt, hogy 1999-ben 

létrehozta a Korrupció Elleni Államok Csoportját (The Group of States against Corruption 

(GRECO)). A csoport azzal a céllal jött létre, hogy monitorozza a tagországokat, hogy 

azok mennyire felelnek meg az ET egyezményekben lefektetett antikorrupciós 

standardoknak. Jelenleg a csoportnak 49 tagja van (48 európai ország – köztük 

Magyarország – és az USA). A GRECO monitoring tevékenységének bemutatására később 

még visszatérünk. 

                                                           
2 Az Európa Tanács nem ugyanaz, mint az Európai Tanács. Az utóbbi az Európai Unió 

egyik intézménye, amelynek tagjai az EU tagállamainak állam- és kormányfői. Jelenlegi 

elnöke: Herman Van Rompuy 
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2. Nem kormányzati nemzetközi szervezetek 

a. Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI3) 

Az INTOSAI egy esernyőszervezet, amely összefogja a kormányok külső ellenőrzésére 

hivatott intézményeket (számvevőszékek). Az INTOSAI autonóm, független nem 

kormányzati szervezet. Kubában 1953-ban alapították meg a szervezetet. Jelenleg 191 

tagja van, közöttük Magyarország is. 

A korrupció kérdésével az INTOSAI az 1990-es évek közepétől foglalkozik. A korrupció 

elleni küzdelem témája a következő INCOSAI4-okon került napirendre: 

 Montevideo (1998): A Kongresszus egy 12 pontból áll cselekvési programot 

fogadott el. 

 Szöul (2001): A kongresszuson egy tanulmány elkészítését vállalták, amelyben 

értékelik a 12 pontos ajánlássorozatot. A tanulmány egy kérdőívet tartalmazott, 

amelyet megküldtek minden INTOSAI tagállamnak, és amely alkalmas volt az 

ajánlások megvalósulásának felmérésére. 

 Budapest (2004): Ismertették a felmérés eredményeit, amely szerint a 

tagállamok komolyan vették az ajánlásokat és a számvevőszékek elfogadták az 

ajánlások értékelésének fontosságát. A kongresszus továbbá megállapította, hogy 

mind a 12 ajánlás alapvető jelentőségű a korrupció elleni harc szempontjából. 

Ugyanakkor az egyes ajánlások előrehaladását hosszabb időn át kellene 

tanulmányozni ahhoz, hogy egy átfogó elemzés készüljön a témában, ezért a 

munka a következő két fontos ajánlás mentén folytatódott: a.) a számvevőszéki 

tapasztalatcsere intenzitásának növelése, valamint b.) olyan személyzeti politika 

kialakítása, amely a közszektor becsületes és hozzáértő alkalmazottainak 

kiválasztását, megtartását és motiválását biztosítja. 

 Mexikó (2007): A fenti két kérdésről szóló jelentés megtárgyalása mellett a 

kongresszus a korábbi pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó INTOSAI 

munkacsoport státuszát és tevékenységi körét kibővítette a korrupció elleni 

küzdelemmel. Így a kongresszus kifejezésre juttatta, hogy a pénzmosás és a 

korrupció egymással szorosan összefüggő két jelenség, amelyet mindig 

figyelembe kell venni az azok leküzdésére szolgáló politikák, stratégiák és akciók 

kidolgozása során. 

                                                           
3 International Organization of Supreme Audit Institutions 
4 INCOSAI – International Congress of Supreme Audit Institutions: A kongresszus az 

INTOSAI legfőbb döntéshozó szerve, amelyben minden tagország képviselteti magát. 
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A Nemzetközi Pénzmosás és a Korrupció Elleni Küzdelemmel Foglalkozó 

Munkacsoport5 céljai a következők: 

o Elősegíteni a nemzetközi együttműködést a pénzmosás elleni küzdelemben 

mind az egyes számvevőszékek között, mind más nemzetközi 

szervezetekkel. 

o Politikák és stratégiák meghatározása és megosztása a pénzmosás elleni 

hatékonyabb küzdelemért a számvevőszékek kompetenciáján és 

joghatóságán belül. 

o Politikák, stratégiák és tevékenységek kidolgozása és támogatása a 

számvevőszékek által elfogadott nemzetközi pénzmosás elleni jogi 

kereteken belül. 

2008. és 2011. között a Munkacsoport programjának célja a korrupció és a 

pénzmosás megelőzését szolgáló ország-politikák, stratégiák, szabályozások 

kérdőívvel való felmérése. 

 Johannesburg (2010): A kongresszus a korrupció elleni küzdelmet a 2011-2016. 

évekre szóló stratégiájában az elfogadott prioritások között szerepeltette. A 

tervben foglaltak szerint a számvevőszékek ellenőrzéseikkel hozzájárulnak az 

átláthatóság növeléséhez, a kockázatok bemutatásához és a hatékony belső 

ellenőrzések kiépítéséhez. A számvevőszékek ellenőrzési tevékenységükkel 

különösen a korrupciós esetek és a pénzmosás megelőzéséhez járulhatnak hozzá. 

b. Transparency International 

A szervezetet 1993-ban néhány magánszemély alakította azzal a céllal, hogy a 

társadalom minden szférájában felvegyék a küzdelmet a korrupció ellen. Jelenleg a 

szervezet több mint 100 országban van jelen. A Transparency International 

(továbbiakban: TI) partnerségben dolgozik az adott ország kormányzatával, az üzleti és 

a civil társadalom képviselőivel. 

A TI számtalan olyan korrupcióban érintett területtel foglalkozik, mint a politika és 

kormányzás, olaj és gáz kitermelés, a szegénység és a fejlődés összefüggése, a sport 

vagy a nemzetközi korrupcióellenes egyezményekben foglaltak megvalósíthatósága, 

együttműködés. A szervezet kiemelten kezeli a whistleblower kérdését. Számos kutatást 

indít, amelyekkel szondázzák az egyes országok állampolgárainak korrupcióról alkotott 

véleményét (TI CPI). Továbbá a Nemzeti Integritás Rendszer (NIS) elnevezésű kutatással 

értékelik az egyes országok intézményrendszerének és szektorainak teljesítményét és 

korrupciós kockázatait. A NIS kutatásra már Magyarországon is több ízben került sor. 

                                                           
5 Working Group on the Fight Against Corruption and Money Laundering 
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A legfontosabb mutatók mellett a TI minden évben publikálja a Globális Korrupciós 

Jelentését, amely a már fentebb említett témák valamelyikét emeli az elemzés 

középpontjába. A szervezet közreműködik az OECD egyezményben foglaltak 

megvalósulásának monitorozásában is. 

II. rész: Egyes országok antikorrupciós gyakorlata 

Az egyes országok korrupció elleni tevékenységét alapvetően 3 megközelítési módba 

tudjuk besorolni. Ezek a szemléletmódok a következők: 

 Represszió (büntetőjogi) alapú megközelítés (Pl.: Egyesült Királyság, 

Magyarország) 

 Integritás (prevenció) alapú megközelítés (Pl.: Belgium, Szlovénia, Hollandia) 

 Vegyes, az előző kettőt (prevenciót és repressziót) megközelítőleg azonos 

arányban alkalmazó szemléletmód (Pl.: Szingapúr, Lettország) 

A következő részben az egyes országok gyakorlatának bemutatásán keresztül 

szemléltetjük az egyes megközelítési módok sajátosságait. 

1. Represszió alapú megközelítés 

A represszió alapú megközelítés a leginkább nyugat-európában terjedt el, ezért is említik 

úgy a szakirodalomban, mint nyugat-európai modell. 

a. Egyesült Királyság – Jogintézmények a korrupció ellen 

A törvény szerint a minisztériumok és az állami intézmények felelőssége, hogy 

kidolgozzák a csalásellenes politikájukat. Ennek elősegítésére a kormány több új csalás 

elleni feladatkörrel rendelkező intézményt hozott létre. Ilyen intézmény a Csalással 

Foglalkozó Stratégiai Hivatal, amelynek feladata, hogy kidolgozzon egy a csalások 

kockázatának csökkentésére, és az azok kezelésére tett intézkedések hatásosságának 

mérésére alkalmas nemzeti stratégiát. 

Továbbá a törvény előírja a Csalásokról Tájékoztató Nemzeti Központ és 

Hírszerzési Hivatal, valamint a Csalás Elleni Nemzeti Irányító Központ felállítását 

is. Az előbbi biztosítja a csalás elleni küzdelem megjelenítését a társadalom felé, míg az 

utóbbi funkciója az, hogy a rendőrségen belüli korrupciós tevékenységgel kapcsolatos 

információkat összegyűjtse és elemezze. 

Közéleti Standardok Bizottsága: 1994-ben a független, nem-kormányzati bizottságot 

azzal a céllal hozták létre, hogy folyamatosan vizsgálja a közfunkciókat ellátók 

(miniszterek és tanácsadóik, közhivatalnokok; a Parlament tagjai; az Európai Parlament 

angol tagjai; az országos hatáskörű szervek vezetői és alkalmazottai; valamint a helyi 
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hatóságok vezetői és munkatársai) tevékenységét abból a szempontból, hogy 

megtartják-e a számukra előírt irányítási standardokat. A Bizottság tevékenységi körét 

1997-ben a politikai pártok finanszírozásának értékelésére is kiterjesztették. A bizottság 

jelentéseket készít, és a hiányosságok kiküszöbölésére javaslatokat fogalmaz meg. 

A közérdekű bejelentők támogatása és védelme: Az angol csalásellenes és 

antikorrupciós gyakorlatban jelentős szerepet töltenek be a tapasztalt 

szabálytalanságokkal kapcsolatos közérdekű bejelentések (whistleblowing), amelyet 

1998 óta külön törvény ír elő. A közérdekű bejelentők védelmét a Public Concern at Work 

nevű önfinanszírozó nem-kormányzati szervezet látja el. 

A közszektor számos intézménye a csalások ellen alkalmazni kezdte az integrált 

stratégiai megközelítést. A stratégia kialakításának az első lépcsőfoka, hogy az adott 

intézmény folyamatosan azonosítja és kezeli az esetében lehetséges csalással 

kapcsolatos kockázatokat. Második lépésben az adott intézmény statisztikai módszerek 

segítségével rangsorolja a tevékenységi területeit a veszélyeztetettség fokának 

megfelelően azért, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető 

legeredményesebben tudja felhasználni a védekezésben. A kockázatok azonosításának és 

kezelésüknek egyik szükséges előfeltétele a felelősök kijelölése intézményi szinten, akik 

hivatottak a stratégia kialakítására és az abban foglaltak megvalósítására. A csalás elleni 

küzdelem egyik legfontosabb része a hatékony belső ellenőrzés, amelyben a következő 

két aspektust kell érvényre juttatni: a.) a meglévő ellenőrzési rendszer folyamatos és 

rugalmas alkalmazása, b.) a csalások megelőzésére szolgáló rendszerek kialakításának 

szükségessége. 

Amennyiben nem előzhető meg a csalás, akkor biztosítani kell a hatékony felderítést, 

kivizsgálást, valamint a bűncselekmény arányos szankcionálását. Biztosítani kell a 

bejelentésekhez szükséges csatornákat, amelyek garantálják az anonimitást. 

Folyamatosan vizsgálni kell a beérkező bejelentések számát, az elindított eljárások 

mennyiségét és azok eredményét. 

2. Integritás (prevenció) alapú megközelítés 

Hollandia mellett Belgium és Szlovénia korrupcióellenes küzdelmét jellemzi leginkább az 

integritás alapú megközelítés, ezért a következőkben röviden bemutatjuk az említett 

utóbbi két ország korrupcióellenes gyakorlatát. 

a. Belgium 

Flandriában megindult a közigazgatás nagymértékű átalakítása, amely 13 területen 

hozott szerkezeti változást. Annak érdekében, hogy a reform elérje a célját a kormány 

létrehozta az Integritási Ügyek Koordinátorának feladatkörét. A koordinátornak az a 
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feladata, hogy levezényelje az integritás irányítási politika beillesztését és elfogadását a 

közigazgatás rendszerébe. 

A Koordinátor által indított projektek a képzésre, a csalások felderítésére, a 

veszélyeztetett funkciók (területek) azonosítására és integritási terv kidolgozására 

szolgáltak. A Koordinátor feladatait szoros partnerségben végzi a flamand kormány Belső 

Ellenőrzési Hivatalával az etikai és integritási terület erős és gyenge pontjainak elemzése 

érdekében; együttműködik a Flamand Ombudsmannal a közérdekű bejelentők 

vonatkozásában; és a Közigazgatási Személyzeti Ügynökséggel. 

A Koordinátor tevékenységének eredménye egyértelműen pozitívnak bizonyult. Az 

integritási területet érintően javultak az állami intézmények közötti kapcsolatok, 

intenzívebbé vált a megtett intézkedésekkel kapcsolatos információcsere, a flamand 

kormány nagyszámú munkaértekezletet és képzést szervezett, több 

kormányintézményben elkezdődött a korrupciós kockázatok elemzése, és megnőtt az 

érvényben lévő etikai kódexek száma, többek között etikai kódex készült a miniszteri 

kabinetek tisztviselői számára, továbbá az integritási eszközökkel foglalkozó számos 

kézikönyv publikálására került sor. 

b. Szlovénia 

Szlovéniában az intézményi integritási tervek kidolgozását olyan eszköznek tekintik, 

amely az intézményi működés hiányosságainak tudatosítása, a veszélyeztetettségi 

területeinek feltárása alapján helyreállítja, javítja az intézmények integritását és így a 

korrupció megelőzésének stratégiai eszköze. A tervek kidolgozásának törvényi kereteit és 

gyakorlati jellemzőit a 2004-ben elfogadott, a korrupció megelőzéséről szóló törvény 

alakította ki. A terv céljai konkrétabban: a.) az intézményi rendszer 

veszélyeztetettségének elemzése; b.) az olyan kockázati területek értékelése, ahol 

fennáll a korrupció lehetősége; c.) az intézményi rendszer korrupció elleni védettségének 

növelése; d.) a foglalkoztatottak tudatossági szintjének emelése; e.) a prevenció 

folyamatos javítása, és f.) a foglalkoztatottak oktatása. 

Az integritás tervezési folyamat négy fázisban történik: 1.) előkészítő fázis; 2.) a 

veszélyeztetett tevékenységek azonosítása; 3.) a meglévő védelmet nyújtó 

mechanizmusok kiértékelése, 4.) a korrupcióval szembeni ellenálló képesség növelése. 

A Korrupció Megelőzésével Foglalkozó Bizottság egységes módszertant dolgozott ki a 

tervezés számára, és folyamatosan követi a tervek megvalósítását. A Bizottság irányelvei 

szerint az első terveket az intézményeknek két év alatt kellett kidolgozniuk, 

megjegyezve, hogy az erre a célra meghatározott időszak hosszúsága függött az 

intézmények nagyságától. Ezen időszak alatt az állami intézmények a kidolgozott 

terveket bemutatták a Bizottságnak, a végrehajtásra vonatkozó cselekvési programokkal 

együtt. Az eredményesnek bizonyult integritási terveket és végrehajtásukat az állami 
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intézmények folyamatos tanulási tevékenységnek tekintik. A tervek összeállítása eleinte 

csak a korrupciós kockázatoknak leginkább kitett területekre fókuszált, majd azokat az 

intézmények fokozatosan kibővítették, hogy a tervek minden tevékenységet átfogjanak. 

Így a tervben elhatározott eredeti „biztonsági” intézkedések körét is folyamatosan 

értékelik és aktualizálják. 

Az integritás tervezési gyakorlat mellett a nemzeti integritási rendszer működésének 

nyolc oszlopa – a politikai akarat, a közigazgatási reformok, a „watchdog” intézmények, a 

parlament, a közérdeklődés, az igazságszolgáltatás, a média és a magánszektor – között 

a „watchdog” intézmények részeként fontos szerepet játszik a Szlovén Számvevőszék is. 

Tevékenységének kiindulópontját az képezi, hogy az elszámoltathatóságot az 

átláthatóság függvényének tekinti, és szerepét abban látja, hogy a kormány bevételeinek 

és kiadásainak ellenőrzésén keresztül hozzájáruljon a jó kormányzás követelményeinek a 

megvalósulásához, és így elősegítse a fenntartható növekedést. 

A számvevőszék e tevékenységében a csalás és korrupció megelőzésére fókuszál, amely 

akkor lehet eredményes, ha 1.) a számvevőszéki jelentések a nyilvánosság számára 

rendelkezésre állnak; 2.) a tett javaslatokat teljes körűen megvalósítják; 3.) az 

ellenőrzési programok kiválasztása kockázatelemzés alapján történik, és 4.) az 

ellenőrzést a számvevők széleskörű képzése alapozza meg. 

A kockázatelemzés során azonosítják azokat a személyeket és szervezeti egységeket, 

amelyek nagy valószínűséggel csalást követnek el, azonosítják, illetve feltérképezik a 

megelőzést és védelmet nyújtó kontrollokat, értékelik azok hatásosságát és 

meghatározzák a védekezés lehetőségét azokkal a „maradék” csalási kockázatokkal 

kapcsolatban, amelyek a nem hatékony, illetve a nem létező kontrollok következtében 

állnak fenn. A kockázatelemzést a következő négy lépésben végzik el: 1.) a kockázati 

területek azonosítása; 2.) a kockázatot jelző indikátorok meghatározása minden 

kockázatnak kitett területen; 3.) az audit programok olyan kialakítása, hogy az 

ellenőrzés képes legyen a kockázatot jelző indikátorok tesztelésére, és 4.) a csalás 

létezésének tényleges megerősítése az alkalmazott indikátorok révén. 

3. Vegyes megközelítési módot alkalmazó országok 

a. Szingapúr: Korrupt Gyakorlatokat Vizsgáló Hivatal 

Szingapúrban a Korrupt Gyakorlatokat Vizsgáló Hivatalt (Corrupt Practices 

Investigation Bureau, CPIB) 1952-ben független antikorrupciós ügynökségként hozták 

létre. A Hivatal a Miniszterelnöki Hivatalnak közvetlenül alárendelt intézmény, annak 

vezetője a miniszterelnöknek köteles beszámolni. Feladata a korrupció vizsgálata és 

megelőzése a köz- és magánszektorban. Ennek érdekében a korrupciós esetekkel 

kapcsolatos panaszok fogadása és kivizsgálása; a megvesztegetés és a korrupciógyanús 
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helyzetekben a köztisztviselők helytelen eljárásainak a feltárása; valamint a korrupció 

megelőzése érdekében a közigazgatási gyakorlatok és eljárások ellenőrzése. 

A Hivatal tevékenységének jogi alapját a korrupció megelőzéséről szóló törvény 

teremtette meg. A korrupciós vizsgálatokra kapott felhatalmazás keretében rendelkezik 

azzal a jogkörrel is, hogy nyomozást indítson minden olyan jelentősebb bűncselekmény 

esetén, amit a korrupciós vizsgálatok során tártak fel. A Hivatal megelőzési 

tevékenységét oly módon végzi, hogy áttekinti és elemzi a korrupciógyanús állami 

intézmények munkamódszereit és eljárásait annak érdekében, hogy azonosítsa az 

adminisztratív eljárások gyenge pontjait, melyekkel kapcsolatban javaslatokat tesz az 

intézmények vezetőinek. A korrupció megelőzése céljából a Hivatal munkatársai 

előadások és szemináriumok rendszeres tartásával is segítik a köztisztviselők képzését. 

A hivatali tevékenység keretét négy pillér: a hatékony végrehajtás, az antikorrupciós 

törvények, a bírói döntéshozatal és az adminisztráció alkotja. E keretet az 1959-ben 

történt függetlenné válás utáni első években alakították ki, melynek működését időnként 

megújították, például szélesebb jogkört adtak a nyomozóknak. Jelentős előrelépést 

jelentett a politikai elkötelezettségre való tekintet nélküliség gyakorlatának bevezetése 

is, ami lehetővé tette, hogy a Hivatal akár miniszterek és magas rangú köztisztviselők 

ellen is eljárást indítson. 

b. Lettország: Korrupció Megelőzésének és Leküzdésének Hivatala 

Lettországban a Korrupció Megelőzésének és Leküzdésének Hivatala (Corruption 

Prevention and Combating Bureau, KNAB) feladatkörében egyszerre kap helyet a 

megelőzés, az oktatás és a korrupcióval kapcsolatos kutatás. Tevékenységi köre a 

korrupciós bűncselekmények nyomozásától a közhivatalnokok ellenőrzésén, a politikai 

pártok finanszírozásán keresztül a korrupciós kockázatok oktatásáig terjed. 

A Hivatal korrupció megelőzési és feltárási tevékenysége számára rendelkezésre állnak a 

politikai pártok pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolók, amelyeket azzal a céllal 

elemez, hogy azok összhangban állnak-e a jogszabályokkal. Emellett vizsgálja a 

társadalomtól érkezett, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentéseket is, és 

indokolt esetben közigazgatási szankciókat állapít meg azon köztisztviselők számára, akik 

megsértették a közhivatalnokok összeférhetetlenségének megelőzéséről szóló törvényt. 

A Hivatal rendszeres képzési programokat is szervez a közhivatalnokok és a politikai 

pártok részére az összeférhetetlenség, az etikai elvek és a politikai pártok finanszírozása 

tárgykörében. A képzési programok főbb moduljai a következők: a.) az 

összeférhetetlenségi konfliktusok megelőzése és a köztisztviselők szakmai etikája; b.) az 

antikorrupciós tervek kidolgozása és a korrupciós kockázatok kiértékelése, valamint c.) a 

korrupció fogalma, formái. 
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A Hivatal feladatai közé tartozott annak a középtávú nemzeti korrupcióelleni programnak 

a kidolgozása is, amelyet a kormány 2004-ben fogadott el. A program végrehajtásának 

koordinálására és ellenőrzésére szintén kiterjedt a Hivatal hatásköre. 

III. rész: A korrupció mérése 

Szinte minden, a korrupció elleni küzdelmet a zászlajára tűző nemzetközi szervezet 

kialakított valamilyen a korrupció mérésére alkalmas módszertan. A következőkben ezek 

közül néhányat mutatunk be röviden. Ezek a következők: 

 Korrupció Érzékelési Index (TI) 

 Vesztegetési Index (TI) 

 Globális Korrupciós Barométer (TI) 

 Worldwide Governance Indicators (Világbank) 

 GRECO értékelési körök (Európa Tanács) 

1. A Transparency International mutatói 

Az első és talán legismertebb korrupciós mutató a TI Korrupció Érzékelési Indexe, 

amely a korrupció közhivatalnokok és politikusok körében érzékelt mértéke alapján 

rangsorolja az országokat. A TI a felméréseket 1995 óta végzi. Az egyes országokat 1-től 

100-ig terjedő skálán értékelik, ahol az előbbi a legkorruptabbat, míg az utóbbi a közélet 

korrupciótól való teljes mentességét jelenti. Magyarország 2012-ben a 46. helyen állt 55 

ponttal. 

A Vesztegetési Index (Bribe Payers Index) a megvesztegetésre vonatkozó felmérés, 

amely a világ 28 legnagyobb nemzetgazdaságát rangsorolja vállalataik külföldi üzleti 

tevékenysége során mutatott megvesztegetési hajlandóságuk szerint. Az országokat egy 

1-től 5-ig terjedő skálán értékelik, amelyben az 1-es érték azt jelenti, hogy „soha” nem 

ad az adott cég üzleti tevékenysége során kenőpénzt, míg az 5-ös érték azt jelöli, hogy 

„mindig” él ezzel az eszközzel. Az ötös skálán elért eredményeket aztán egy 1-től 10-ig 

terjedő skálára konvertálják át. A 2011-es felmérés szerint Mexikó (7.0), Kína (6.5) és 

Oroszország (6.1) az a három ország, amelyek üzleti kultúrájában leginkább bevett 

eszköz a megvesztegetés. Magyarország nincs a felmérésben résztvevő országok között. 

A Globális Korrupciós Barométer (Global Corruption Barometer) egy közvélemény-

kutatáson alapuló felmérés, mely a világ több mint 60 országában méri, hogy az utca 

embere mennyire érzékeli és tapasztalja a korrupciót. Pontosabban a TI arra kíváncsi, 

hogy mennyire elterjedt a korrupció, valamint, hogy a kormányzat mennyire érintett a 

korrupcióban. 2010-11. között a felmérés során több mint 100 ezer embert kérdeztek 

meg a szervezet honlapja szerint. A legutóbbi felmérési időszakban három kérdést 

fogalmaztak meg: 
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1. Az utóbbi három évben hogyan változott a korrupció szintje az Ön országában? 

2. Az Ön megítélése szerint az korrupció mennyire befolyásolta a következő 

intézményeket (politikai pártok, országgyűlés, rendőrség, üzleti szféra, média, 

közintézmények, igazságszolgáltatás, NGO, egyházak, katonaság, oktatás/nevelés 

intézményei)? 

3. Hogyan értékeli a jelenlegi kormány korrupció elleni küzdelmét? 

A Magyarországon a válaszadók 76 százaléka úgy ítélte meg, hogy az utóbbi három 

évben növekedett a korrupció szintje. Az intézmények tekintetében a politikai pártokat 

tartják a korrupcióban leginkább érintetteknek, amelyet az üzleti szféra és az 

Országgyűlés követ. A Kormányzat antikorrupciós tevékenységét a magyar emberek több 

mint fele (51%) hatástalannak, míg 42 százalékuk hatásosnak ítélte meg. 

2. Worldwide Governance Indicators (WB) 

A Világbank 1996-tól folyamatosan publikálja a Kaufmann-féle módszeren6 alapuló 

kormányzásra vonatkozó indikátorait. A felmérés az egyes országok kormányzását 6 

átfogó indikátorral jellemzi. Ezek az indikátorok a következők: 

 Választási szabadság és elszámoltathatóság mutatója (Voice and Accountibilty) 

 A kormányzat nem alkotmányos vagy erőszakos úton való megdöntési 

kockázatának mutatója (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism) 

 Kormányzati hatékonyság mutatója (Government Effectiveness) 

 A kormányzati célkitűzések megvalósításának mutatója (Regulatory Quality) 

 Törvények uralma mutatója (Rule of Law) 

 Korrupciós kockázat mutatója (Control of Corruption) 

Témánk szempontjából a hatodik indikátor fontos, bár a korrupciós kockázatok 

tekintetében minden mutatónak kulcsszerepe van. A Világbank ezen érzékelési indikátora 

azt méri, hogy a közvélemény-kutatásban megkérdezett nagyszámú cég, állampolgár, 

szakértő miként látja az elitek közhatalom gyakorlását a korrupció szempontjából. 

Pontosabban fogalmazva milyen mértékben használja fel az elit a megszerzett 

közhatalmat magánhaszon elérésére, kis- és nagy korrupcióra vagy az állam elrablására. 

                                                           
6 Kaufmann-féle módszer: Egy vizsgálati alapú módszer, amelyben a kutatók különféle 

rendelkezésre álló vizsgálati (survey) adatok alapján hat irányítási indikátort állítanak 

össze. Mindegyik indikátor -2,5-től, +2,5 értékig terjedő skálán minősíti az adott 

országot. A skálán a -2,5 a legrosszabb, míg a +2,5 a legjobb érték. A korrupciós 

indikátor esetében ez azt jelenti, hogy az előbbinél a legmagasabb, míg az utóbbinál a 

legalacsonyabb a korrupció szintje. 
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3. GRECO – értékelési körök 

A GRECO munkája ún. értékelési körökre tagolódik. A körök egy-egy előre meghatározott 

témára koncentrálnak: 2000-2002. között az első értékelési körben a korrupció elleni 

küzdelemben résztvevő nemzeti szervezetek függetlenségének, specializációjának és a 

rendelkezésre álló eszközeinek a vizsgálata állt a középpontban. A második értékelési 

körben, 2002. és 2006. között a figyelem a korrupció azonosításának, valamint a 

közigazgatási korrupció megelőzésének és felfedésének, illetve a jogi személyek 

(gazdasági társaságok) korrupt eljárásának a kérdésére összpontosult. A harmadik 

értékelési kör 2007 januárjában kezdődött el, melynek fókuszába ezúttal a 

pártfinanszírozás problémaköre és a korrupcióról szóló büntetőjogi egyezmény 

rendelkezéseinek végrehajtása került. A negyedik értékelési kör kezdési időpontja pedig 

2012. január 1. Ebben a büntetőjogi egyezmény rendelkezéseinek átültetése mellett a 

korrupció megelőzésére tett intézkedések célja a parlament tagjai, a bírák és az 

ügyészek jogállásának a felülvizsgálata. 

A nyilvánosságra hozott értékelési jelentésekben a GRECO ajánlásokat fogalmaz meg a 

tagországok számára, valamint értékeli a kötelezettség-vállalások teljesítését. 

Magyarország 1999-ben csatlakozott a GRECO-hoz. Az első értékelési kör 2001-ben 

zajlott le; mind az elfogadott értékelés, mind pedig az ajánlások teljesítésére vonatkozó 

jelentések nyilvánosak. A magyar fél 2007 márciusában egészítette ki ezt a jelentést, két 

a GRECO által tett és végre nem hajtott minősített ajánlással kapcsolatban. A második 

értékelési körből 2005-ben készült el az értékelés, erre Magyarország 2007 őszéig adott 

választ – többek között – a következő GRECO-javaslatokkal kapcsolatban: 

 speciális, korrupciót szolgáló képzések szervezése az ügyvédek és a rendőrtisztek 

számára; 

 korrupcióellenes cselekvési terv kidolgozása; 

 amilyen gyorsan csak lehetséges, magatartási kódex kidolgozása a közszférában 

dolgozók részére az etikus magatartás fejlesztése érdekében; 

 egyértelmű szabályok és irányelvek kidolgozása a közérdek védelmében olyan 

esetekre, amikor a közhivatalnokok a magánszektorba kerülnek át; 

 a bíróság ellenőrzési funkcióinak megerősítése, hogy hatékonyabban és 

eredményesebben tudja beazonosítani és felelősségre vonni a jogi személyek 

tulajdonosait. (Ezt az utolsó jogtechnikai javaslatot 2010-ben és 2011-ben a Btk. 

módosításával hajtották végre.) 
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Ellenőrző kérdések: 

Soroljon fel legalább három nemzetközi – akár kormányközi, akár NGO – szervezetet, 

amelyek kiemelt szerepet játszanak a korrupció elleni küzdelemben! 

Ismertesse röviden az ENSZ Korrupció Elleni Egyezményének főbb pontjait! 

Ismertesse röviden az OECD Külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni 

küzdelemről szóló egyezményét! 

Sorolja fel a FATF legfontosabb korrupcióellenes ajánlásait! 

Sorolja fel azokat a korrupció típusokat, amelyekre az ET egyezményei és irányelvei 

kiterjednek! 

Melyik nemzetközi szervezet tömöríti a számvevőszékeket, valamint hangolja össze a 

számvevőszékek antikorrupciós tevékenységét? 

Sorolja fel az antikorrupciós szemléletmódokat, valamint mondjon egy példát 

mindegyikhez! 

Ismertesse röviden egy szabadon választott ország antikorrupciós gyakorlatát! 

Mutassa be Transparency International három legfontosabb mérőeszközét, valamint 

Magyarország értékelését! 

Ismertesse röviden a GRECO értékelési rendszerét! 
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„Nemzetközi Szervezetek és antikorrupció” modulhoz tartozó annotáció 

 

1. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi szervezetek és antikorrupció 

 

2. A tantárgy megnevezése (angolul): International Organizations and Anti-corruption 

 

3. A tanórák száma: 7 X 45 perc 

 

4. Az oktatás nyelve: magyar 

 

5. A tantárgyfelelős tanszék/szakcsoport (intézet) neve: 

 

6. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: 

 

7. A tantárgy oktatói: 

 

8. A tantárgy célja: 

 

A modul alapvető célja, hogy átfogó képet adjon a kurzuson résztvevőknek a 

korrupció elleni küzdelem nemzetközi dimenziójáról. A modul hallgatásával olyan 

alapvető információk birtokába kerüljenek a hallgatók, amelyek fogódzókat nyújtanak 

számukra a nemzetközi korrupcióellenes folyamatok megismeréséhez. A modulnak az 

alábbi három célt kell teljesítenie: 

 

1.) A hallgatók ismerjék meg a fontosabb kormányközi és nem kormányzati (NGO) 

szervezetek alapvető jellemzőit, célkitűzéseit, a korrupcióellenes küzdelem érdekében 

létrehozott dokumentumait (egyezmények, ajánlások, irányelvek), különösen azokat, 

amelyeket Magyarország, mint részes fél aláírt és beépített saját jogrendjébe. 

2.) A képzésben résztvevők ismerjék meg a korrupció elleni küzdelem – represszív, 

preventív, vegyes – megközelítési módjait. Az elméleti kategóriák elsajátításán túl, 

ismerkedjenek meg olyan országok antikorrupciós tevékenységével, amelyek a fenti 

megközelítési módok valamelyikét érvényesítik. 

3.) Végül ismerkedjenek meg néhány, a nemzetközi szervezetek által alkalmazott a 

korrupció mérésére alkalmas eszközzel (mutatószámok, értékelési eljárások). Az 

indikátorok és értékelési eljárások esetében különösen azokat az eszközöket kell 

elsajátítaniuk, amelyek Magyarországot értékelik. 
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9. A tantárgy anyagának leírás (tematika): 

T E M A T I K A 

I) Nemzetközi szerveztek és egyezmények 

1) Kormányközi szervezetek 

a) Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ/UN) 

b) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

c) The Financial Action Task Force (FATF) 

d) Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ/OSCE) 

e) Európa Tanács (ET) 

2) Nem kormányzati nemzetközi szervezetek 

a) Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) 

b) Transparency International 

II) Egyes országok antikorrupciós gyakorlata 

1) Represszió alapú megközelítés 

a) Nagy-Britannia 

2) Integritás (prevenció) alapú megközelítés 

a) Belgium 

b) Szlovénia 

3) Vegyes megközelítési módot alkalmazó országok 

a) Szingapúr 

b) Lettország 

III) A korrupció mérése 

1) A Transparency International mutatói 

2) Worldwide Governance Indicators (WGI) 

3) GRECO – értékelési körök 

 

10. Kompetenciák leírása: 

 

11. Vizsgakövetelmények: 

A modul sikeres elvégzéshez a kurzuson résztvevőknek egy 25 kérdésből álló tesztet kell 

kitölteniük, amelyre 45 perc áll a rendelkezésükre. A teszt egyaránt tartalmaz 

feleletválasztós, felsorolásos, valamint rövidebb (pár mondatos) kifejtős feladatokat. A 

teszt lehetséges formájára a 1. számú melléklet szolgál mintául. 

 

Amennyiben a modul több más modullal együtt kerül számonkérésre, akkor a fenti teszt 

választása esetén emelni kell a feladatok számát és a megoldásukhoz szükséges időt. A 

modulok összevonása esetén a számonkérésre egyaránt alkalmas a szóbeli és az írásbeli 
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forma. E megoldások választása esetén össze kell állítani egy tételsort, amelyben az 

egyes modulokhoz tartozó tételek száma 5 és 15 között változhat a tételsorban szereplő 

modulok számától függően. 

 

12. Irodalomjegyzék: 

 

Kötelező irodalom: 

Báger Gusztáv – Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 2012. 

 

Ajánlott irodalom és egyéb források 

Báger Gusztáv, Kovács Richárd – Az állami számvevőszékek antikorrupciós 

tevékenységének nemzetközi tapasztalatai, Állami Számvevőszék Kutató Intézete, 

Budapest, 2011. 

Egyesült Nemzetek Szervezete honlapja: www.un.org 

Európa Tanács honlapja: http://hub.coe.int/web/coe-portal/home 

Korrupció Elleni Államok Csoportjának (GRECO) honlapja: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/_en.asp 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD): 

http://www.oecd.org/ 

The Financial Action Task Force (FATF) honlapja: http://www.fatf-gafi.org/ 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ/OSCE) honlapja: 

http://www.osce.org/ 

Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) honlapja: 

http://www.intosai.org 

Transparency International: http://www.transparency.org/ 

Transparency International Magyarország: http://www.transparency.hu/ 

Világbank (WB) honlapja: http://www.worldbank.org/ 

World DataBank – World Governance Indicators honlapja: 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do#ranking 

Worldwide Governance Indicators honlapja: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 

 
 

http://www.un.org/
http://hub.coe.int/web/coe-portal/home
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/_en.asp
http://www.oecd.org/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.osce.org/
http://www.intosai.org/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.hu/
http://www.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do#ranking
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

25 kérdéses TESZT 
(Minta) 

1.) Melyik nem kormányközi szervezet az alábbiak közül? 

A. OECD B. FATF 

C. INTOSAI D. EBESZ 

E. ENSZ F. ET 

 

2.) Melyik szervezet tagjai hozták létre a Korrupció Elleni Egyezményt? 

 

A. OECD B. INTOSAI 

C. ENSZ D. TI 

E. FATF F. ET 

 

3.) Melyik szervezet egyezményének célja 

 
 elősegíteni és megerősíteni a korrupció hatékonyabb és hatásosabb megelőzésére és felszámolására 

irányuló intézkedéseket; 

 elősegíteni, megkönnyíteni és támogatni a nemzetközi együttműködést és technikai segítségnyújtást a 

korrupció megelőzése és a korrupció ellen folytatott harc során, beleértve a vagyontárgyak 

visszaszerzését is; 

 elősegíteni a közügyekben és a köztulajdonnal kapcsolatban a becsületességet, a számonkérhetőséget 

és a közügyek és köztulajdon helyes kezelését. 

 

A. ENSZ B. ET 

C. OECD D. EBESZ 

E. INTOSAI F. FATF 

 

4.) Melyik szervezet egyezményére jellemző, hogy 

 
csak az aktív megvesztegetésre koncentrál, és a korrupciós ügylet során bármilyen előny/vagyon 
átadását, illetve annak nyújtására való ajánlatot vagy ígéretet már bűncselekménynek tekint. Az 
egyezmény szerint a korrupciós bűncselekmény akkor is megvalósul, ha a korrupciós ügylet nem éri el 
a célját. 

 

A. OECD B. INTOSAI 

C. ENSZ D. TI 

E. FATF F. ET 

 

5.) Nevezzen három olyan tartalmi elemet, amelyben a nemzetközi korrupcióellenes 

egyezmények megegyeznek! 

 

1.)……………………………………         2.)……………………………………         3.)…………………………………… 

 

6.) Melyik szervezet korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos ajánlásai vonatkoznak 

többek között a pénzügyi szolgáltatókra? 

 

A. ENSZ B. ET 

C. OECD D. EBESZ 

E. INTOSAI F. FATF 
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7.) Soroljon fel három olyan területet, ahol megvalósulhat a korrupció elleni nemzetközi 

együttműködés! 

 

1.)……………………………………         2.)……………………………………         3.)…………………………………… 

 

8.) Mi a feladata a FIU-nak és Mi írja elő annak felállítását? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.) Kötelezettsége-e a FIU felállítása Magyarországnak? (Kérem, hogy röviden indokolja 

válaszát!) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.) Melyik szervezet hozta létre a GRECO-t? 

 

A. ENSZ B. ET 

C. OECD D. EBESZ 

E. INTOSAI F. FATF 

 

11.) Mi a GRECO feladat? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12.) Melyik dokumentumban nem részes Magyarország? 

 

A. Korrupció Elleni Egyezmény 

B. Külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezmény 

C. FATF 40 ajánlása 

D. Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezmény 

E. Korrupció Elleni Polgári Jogi Egyezmény 

 

13.) Soroljon fel legalább három olyan korrupció típust, amelyekkel az ET egyezményei 

és iránymutatásai foglalkoznak! 

 

1.)……………………………………         2.)……………………………………         3.)…………………………………… 

 

14.) Az INTOSAI jelenleg érvényes stratégiája szerint, hogyan járulhatnak hozzá a 

számvevőszékek a korrupció elleni küzdelemhez? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15.) Melyik TI mutatót definíciója hangzik a következőképpen: 

 
„…a világ 28 legnagyobb nemzetgazdaságát rangsorolja vállalataik külföldi üzleti tevékenységük során 
mutatott megvesztegetési hajlandóságuk szerint.” 

 

A. TI CPI B. TI GCB C. Vesztegetési index 

16.) Melyik megközelítés jellemzi Szingapúr korrupcióellenes gyakorlatát? 
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A. represszió B. prevenció C. vegyes 

 

17.) Melyik megközelítés jellemzi Szlovénia korrupcióellenes gyakorlatát? 

 

A. represszió B. prevenció C. vegyes 

 

18.) Melyik ország korrupció elleni megközelítésmódjával sorolható egy csoportban 

Magyarország korrupcióellenes gyakorlata? 

 

A. Szingapúr B. Hollandia 

C. Lettország D. Nagy Britannia 

E. Szlovénia F. Belgium 

 

19.) Melyik szervezet mérőeszköze a Worldwide Governance Indicators? 

 

A. ENSZ B. ET 

C. OECD D. EBESZ 

E. INTOSAI F. FATF 

 

20.) Soroljon fel legalább három olyan nemzetközi korrupció elleni egyezményt, amelyet 

a Magyar Országgyűlés ratifikált! 

 

1.)……………………………………         2.)……………………………………         3.)…………………………………… 

 

21.) Röviden ismertesse Magyarország TI CPI értékeit az elmúlt öt évre visszamenőleg! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22.) Röviden ismertesse a TI Globális Korrupciós Barométer legutóbbi közvélemény-

kutatásának eredményeit Magyarországra vonatkozóan! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23.) Határozza meg a whistleblower fogalmát! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24.) Röviden ismertesse az értékelési körök rendszerét! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25.) Mi az INCOSAI, és miért fontos a korrupció elleni küzdelemben? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


