
A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari és Vállalkozási Szakosztálya
és a Corvinus School of Management 2010. március 23-án rendezte meg
A korrupció és a védekezés lehetõségei címû konferenciáját. Az elõadók
Pelczné dr. Gáll Ildikó PhD., az Országgyûlés alelnöke, Fodor István, a
Bölcsek Tanácsának tagja, dr. Kovács Árpád PhD., a Magyar Közgazdasá-
gi Társaság elnöke, dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság tanácselnö-
ke, dr. Csapodi Pál PhD., az Állami Számvevõszék fõtitkára, dr. Kovács
Attila, a Legfõbb Ügyészség osztályvezetõ ügyésze, dr. Nagy János altá-
bornagy, a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoka és alulírott vol-
tak. A rendezvény kiemelkedõ jellemzõje az interdiszciplináris jelleg, a
különbözõ szakterületen dolgozó felsõ vezetõk tapasztalat- és véle-
ménycseréje volt.

A tanácskozás résztvevõi egyetértettek a témára vonatkozó kutatá-
sokkal abban, hogy Magyarország korrupciós fertõzöttsége a jelentõsen
megromlott nemzetközi presztízs ellenére továbbra is közepes. Jóval sú-
lyosabb ugyan, mint a fejlett országokban, s hatalmas (évrõl-évre sok
százmilliárdos) károkat okoz, ezért határozottan küzdeni kell ellene, de
a választások elõtti, mindenütt visszaéléseket sejtetõ légkör által sugallt-
nál okvetlen szûkebb körben hat. A társadalom többsége pedig kifejezet-
ten korrupció ellenes, egyre türelmetlenebbül várja, sõt követeli a haté-
kony intézkedéseket, s ez jó alap ezek sikeréhez.

Nem volt vita a korrupció fõbb okait illetõen sem. Több elõadó is
élesen hangsúlyozta a jogi-közgazdasági elit, kiemelten a politika, a po-
litikusok felelõsségét. Bár régóta sürgetõ, nem rendezték a párt- és kam-
pányfinanszírozás kérdését, hagyták egyre kiterjedtebbé válni a korrup-
ció melegágyát jelentõ bürokráciát, csak szavakban törekedtek a korrup-
ció visszaszorítására, a kialakított programok megvalósításának ellenõr-
zésére viszont nem alakítottak ki semmilyen rendszert, sõt olykor sze-
mélyesen is részt vállaltak korrupt ügyletekben. Ennek nyomán megin-
gott a közrend, a szavak, a normák elveszítették erejüket, a lakosság je-
lentõs része elvesztette bizalmát a demokratikus intézményekben, illet-



ve magában a demokráciában. De olykor éles megvilágításba kerültek
terhelõ információk is, az üzleti világ egyes képviselõire, s a társadalom
más szféráira nézve.

Elhangzott, hogy a visszaélések a közbeszerzések terén okozták a
legnagyobb károkat, de igen sok más területen is megjelentek. Az oko-
zott veszteség itt is, de számos más szférában is a vesztegetési összegek-
nek, valamint a közvetlen károknak a sokszorosa: a legsúlyosabb gondo-
kat a minõségromlás, a nem szankcionálható pazarlás, a verseny korlá-
tozása, az üzleti morál általános romlása jelenti.

Az elõadók egybehangzóan emelték ki, hogy a korrupció elleni küz-
delem csak komplex erõfeszítések esetén lehet sikeres. Az illetékes ve-
zetõk is úgy látták: megoldást kell találni arra a gondra is, hogy a magyar
jog lényegében nem is tisztázza egyértelmûen a korrupciós bûncselek-
ményt, s így a bûnüldözés és az igazságszolgáltatás többnyire csak ne-
hézkesen, például a hivatali hatalommal való visszaélés címén küzdhet
ellene. További jogalkotói feladatokat ad, hogy e visszaélés feltárása
nem érdeke a résztvevõk egyikének sem, így a normaszegés legtöbbször
csak speciális eszközökkel lenne bizonyítható, ezek alkalmazására
azonban az illetékes szervek többsége nincs felhatalmazva (kötelezve).
De az indokolatlan titkosítás, és pl. a közbeszerzési törvény túlzott bo-
nyolultsága is számos probléma forrása. A jogalkalmazó intézményi ve-
zetõk egyes, a nemzetközi gyakorlatban ismert, de gazdaságunkban nem
elég széles körben használt korrupció-ellenes technikák terjedését sür-
gették. Minden szinten elengedhetetlennek mondták, hogy a vezetõvá-
lasztásnál hangsúlyozottan érvényesüljön a tisztesség követelménye (s
ne helyettesíthesse például az „elvhûség”). Felhívták a figyelmet arra,
hogy a feltárt visszaélések döntõ többségére lakossági bejelentések, nem
pedig az erre illetékes szervek ellenõrzései hívták fel a figyelmet, s hogy
gyakran a nyomozók, szakértõk, bírák oktatása sem elmulasztható. Kie-
melték azt a tapasztalatot, hogy a leginkább veszélyeztetett posztokon
igen hatékony lehet a kinevezettek szisztematikus rotációja. Többen
szükségesnek ítélték az ellenõrzések gyakoribbá tételét, a bejelentõk vé-
delmének erõsítését, valamint a normaszegõkkel szembeni szankciók
szigorítását is. Egységes vélemény volt, hogy mindez csak a politikum
következetes támogatása esetén hozhat érdemi eredményeket. S elhang-
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zott az efféle támogatás módjával kapcsolatos azon jelzés is, amely sze-
rint a valóban sikeres korrupció elleni politika elsõsorban nem az ellen-
zék esetében, hanem saját köreiben tárja fel és üldözi a visszaéléseket.
Ezen elv követése nem csak társadalmi érdek. A megvesztegetések elter-
jedése, a normaszegõk összefonódása, a „kapcsolati tõke” túlzott jelentõ-
sege ugyanakkor nem csak a drámai társadalmi költségek miatt káros, de
a tapasztalatok szerint minden másnál inkább veszélyezteti az érintett
pártok jövõbeli választási sikereit is.
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