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„… a vágyak terjedelme végtelen és úgy a jómódban élőket, mint  
a társadalmi hatalom birtokosait is gyakran bujtja fel a bűnözésre.” 

 

(Schäfer István: A „fehérgalléros” bűntettes, 1948) 

 

 

 

 

„… a korrupció – össztársadalmi szinten – másodlagos jövedelem, 

újraelosztási rendszer, aminek léte és funkcionálása mindenkor az elsődleges 

elosztási rend függvénye” 

 

(Kránitz Mariann: A korrupcióról kicsit másként…, 1998) 
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I. Bevezetés 

 

 Az elmúlt években kutatómunkám két, egymással összefüggő negatív társadalmi 
jelenség, a fehérgalléros bűnözés, illetve a korrupció megismerésére, értelmezésére 
irányult. Túlnyomó többségében a törvény által büntetendő cselekményekről van szó, bár 
a korrupció egyes formáit, például a hálapénz adásának bizonyos módját az egészségügy 
területén törvény legalizálja. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
(továbbiakban: Btk.) XXVII. fejezetének címe „A korrupciós bűncselekmények”, ami a 
vesztegetés különböző formáit, valamint a befolyás vásárlását és a befolyással való 
üzérkedést tárgyalja. A korrupció szó még egyszer fordul elő a törvényben, nevezetesen 
„Az Európai Unió jogának való megfelelés” fejezetben: „465. § (1) E törvény e) 290-291. 
§-a a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló, 2003. július 22-i 
2003/568/EK tanácsi kerethatározatnak” való jogharmonizáció miatt. A korrupciós 
bűncselekmény az esetek nagy többségében más törvénysértésekkel is társul; a nyomozás 
leggyakrabban vesztegetés bűntette és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indul. A korrupciós bűncselekmények jelentős része a fehérgalléros 
bűncselekmények7 kategóriájába tartozik, de nem valamennyi, illetve a fehérgalléros 
bűnözés a korrupción kívül sok más bűncselekményt is magába foglal. Az viszont 
könnyen belátható, hogy a korrupciós bűncselekmények közül a befolyással kapcsolatos 
visszaélés hangsúlyos szerephez jut a fehérgalléros bűnözés körében, hiszen itt a 
bűnelkövetők a társadalom olyan tagjai, akik nagy befolyással rendelkeznek például az 
államigazgatásban vagy a gazdaság világában. Ahhoz, hogy egy bűncselekményt 
kriminológiailag be tudjunk sorolni, annak lényegét, lényegi jellemzőit ismernünk kell. A 
dolgozatom jelentős részében éppen e kérdéssel foglalkozom, mert a tárgyalandó 
bűncselekmények tartalma, kategorizálása tekintetében nincs megegyezés még a 
kriminológusok körében sem. Különösen igaz ez a fehérgalléros bűnözés vonatkozásában, 
mert az e témakört tárgyaló hazai szakirodalom aránylag szerény főleg, ha összevetjük azt 
a korrupcióval foglalkozó tanulmányok nagy számával. Természetesen ebben szerepet 
játszik az is, hogy nem egy sok száz éves fogalomról van szó, hanem olyanról, amely 
mindössze 75 éves, és az elmúlt két évtizedben terjedt el igazán a kriminológiában. Ezért 
vállalva bizonyos aránytalanságot is, a disszertációmban nagy teret szentelek a 
fehérgalléros bűncselekmények mibenlétének feltárásának, és típusainak ismertetésének, 
és kitérek arra is, hogy mit tartok e fogalom adekvát kriminológiai meghatározásának. A 
korrupció pontos definíciójának meghatározása sem egyszerű.  
 Felmerül a kérdés, hogy mi a korrupció, mi a különbség a kriminális és nem 
kriminális korrupció között, továbbá az előbbi tényleg leszűkíthető-e a fenti két 
bűncselekményre. Egyáltalán mi a korrupció korrekt meghatározása? Ha a korrupcióra 
vonatkozó szakirodalmat tanulmányozzuk, sokkal bonyolultabb kép rajzolódik ki. 
Másrészről a korrupció egy olyan fogalom, amivel az utca emberétől a kriminológusokig, 
mindenki tisztában van. Ez érthető, hiszen a korrupció azóta dokumentálhatóan jelen van, 

                                                 
7 Edwin H SUTHERLAND: The White-Collar Criminality. American Sociological Review 5 (1940) 1-12. o.  
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hogy az emberek csoportokba, társadalomba szerveződtek. Ma a társadalmak legnagyobb 
problémái közé soroljuk a korrupciót, rossznak, károsnak tartjuk, mert a korrupció 
rombolja a demokratikus folyamatokat, erősíti az egyenlőtlenségeket, a politikai élettől 
való elidegenedéshez vezet, valamint torzítja a piacot, ami a befektetői kedv és ezáltal a 
gazdaság teljesítőképességének csökkenéséhez is vezet.8 Kivételt képez néhány 
szakember, akik szerint a korrupció „olajozza” a társadalom, különösen a gazdaság 
működését.9 A fogalmi tisztázás, különösen a törvényekben szereplő fogalmak esetén 
elengedhetetlen. 
 A korrupció morálisan és gazdasági szempontból a legnagyobb erkölcsi és anyagi 
kárral járó formáit a társadalmi hierarchiában vezető szerepet betöltő személyek 
(szemléletes kifejezéssel fehérgallérosok) követik el. Itt kapcsolódik össze a korrupció és 
a fehérgalléros bűnözés. 
 Dolgozatomban főként a kriminális korrupció azon részével foglalkozom, amely a 
kriminológiai fehérgalléros bűnözés kategóriájába tartozik. Ez a témaválasztás teszi 
indokolttá, hogy mind a korrupcióval, mind a fehérgalléros bűnözéssel foglalkozzak, nem 
szem elől tévesztve a dolgozat valódi, előzőleg említett tárgyát.  
 A „fehérgalléros bűnözés” alapvetően kriminológiai fogalom, de manapság 
gyakran használt kifejezés is. Aki azonban kíváncsi, hogy ez a fogalom pontosabban mit 
is rejt magában, nehéz helyzetbe kerül. Rá kell jönnie ugyanis, hogy ennek a kifejezésnek 
egyértelmű meghatározását egyetlen mérvadó könyvben, lexikonban sem találja meg, 
illetve ha több helyen néz utána, némileg eltérő definíciót, értelmezést talál. 
 Ez a sajátos helyzet pedig már 1939. óta fennáll, tudniillik Edwin H. Sutherland az 
Amerikai Szociológiai Társaság (American Sociological Society) konferenciáján, 1939. 
december 27-én tartott előadásában használta először, hogy „white-collar crime” 
kifejezést. Az 1949-ben megjelent könyvében10 Sutherland a következőképpen határozta 
meg a fehérgalléros bűnözést: „may be defined approximately as a crime committed by a 
person of respectability and high social status in the course of his occupation”, vagyis a 
fehérgalléros bűnözést: „közelítőleg olyan bűncselekményként lehet meghatározni, amit 
egy jóhírű és magas társadalmi státuszú személy foglalkozási körében követ el.”  
Ez a definíció majdnem megfelel annak, amire bárki gondolhat, amikor ezen, igen 
szemléletes kifejezést hallja, de tudományosan azóta is vita tárgya.  
Sutherland megállapításait a fehérgalléros bűnözésről igazából az elmúlt két évtizedben 
kezdték igazán értékelni. Tanainak e reneszánsza összefügg azzal is, hogy több évtizednyi 
prosperitás után a gyakori gazdasági-pénzügyi válságok megingatták a gazdasági és a 
politikai rendszerben való bizalmat. Sokan vesztették el megtakarításaikat, otthonukat, 
nyugdíjalapok mentek tönkre, ezért érthető, hogy a felelősök megismerése és 
megbüntetése széleskörű társadalmi követelésként jelent meg.  

                                                 
8 Lásd részletesebben: Matti JOUTSEN: Comparative Crime and Criminal Justice, University of Helsinki, 
Handout, 2010.  
9 Shang-Jin WEI: Corruption in Economic Transition and Development: Grease or Sand? UNECE Spring 
Seminar, Genf, 2001. és Mihályi Péter, „A korrupció mint bűnbak”, Népszabadság, 2010. február 16. 
10 Edwin H.SUTHERLAND: The White Collar Crime. Dryden, New York, 1949. 
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Sutherland főleg a nagy cégek vizsgálatával foglalkozott, tehát azzal a területtel, 
amit ma „corporate crime”11 illetve „state-corporate crime”12 kifejezésben jelenik meg a 
szakirodalomban. Ezek nagy része a gazdasági bűnözés (economic crime) illetve 
foglalkozás körében elkövetett törvényszegések (occupational crime) vagy a hatalommal 
való visszaélés (abuse of power) kategóriájába esik. Nagyszámú példát mutatott be 
gazdasági és politikai korrupcióra, vesztegetésre, csalásokra, a bennfentes kapcsolatokra 
épülő csalásokra, a csalárd csődre, az adócsalásra, a biztosítási csalásokra, megtévesztő 
hirdetésekre, értékpapírokkal kapcsolatos bűncselekményekre, sikkasztásokra, munkaügyi 
visszaélésekre és még további sajátos esetekre, mint például szabadalmak elbitorlása, 
embargó megszegése. Kevesebb figyelmet fordított az egyének által elkövetett 
korrupcióra, foglalkozás körében elkövetett, a cég illetve a hivatal működésétől független 
bűncselekményekre, és más nem szorosan a cégekhez kötődő bűncselekményekre. A 
környezetkárosítás az ő idejében még nem került a társadalmi érdeklődés homlokterébe, 
tehát Sutherland sem tért ki e problémára. Természetesen a számítógépes, informatikai 
bűnözés sem merülhetett fel 70-80 évvel ezelőtt. 

A „fehérgalléros bűnözés” kifejezés olyan népszerű lett az elmúlt évtizedben, hogy 
a különböző szerzők és testületek egyre tágítják fogalmi határait.13 Gyakorta figyelmen 
kívül hagyták azt, hogy Sutherland nem az összes nem-erőszakos bűncselekményt kívánta 
e kategóriába sorolni, hanem kiemelten csak azokat, amelyek magas társadalmi pozíciójú 
személyekhez, üzletemberekhez vagy politikusokhoz köthető. Továbbá az ilyen elkövetők 
foglalkozásuk körében elkövetett cselekményeire fókuszált. Egy egyéni kis értékű 

                                                 
11 David O. FRIEDRICHS: Trusted Criminals,. White Collar Crime in Contemporary Society. 4. kiadás, 
Wadsworth, Belmont, CA, U.S.A, 2009.  
12 AULETTE, J.R., MICHALOWSKI, R., Fire in Hamlet: a Case Study of State-Corporate Crime in K. D. 
Tunnell (ed.), Political Crime in Contemporary America: a Critical Approach, 171-206, New York: 
Garland, 1993.  
13 U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, White Collar Crime: A Report to the Public. 
Washington, D.C. Goverment Printing Office, 1989. 
Freda ADLER, Gerhard O.W. MUELLER, William S. LAUFER: Kriminológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 
419-428. o. Thomas Feltes: Economic Crime. Remarks on a new challenge for the Criminal Justice System, 
Ruhr-Universität Bochum, 1998.  
Matthew LIPPMAN: Contemporary Criminal Law, Concepts, Cases, and Controversies, Ch. 14: White-Collar 
Crime, Sage Publ., 2007, 501-531 o.  
David NELKEN: White-collar and corporate crime. In: The Oxford Handbook of Criminology (eds. 
M.Maguire, R. Morgan, R. Reiner) Oxford University Press, 2007. 733-770.o.  
Brian K. PAYNE: White-collar Crime. The Essentials. SAGE Publications, 2013.   
David O. FRIEDRICHS: Trusted Criminals,. White Collar Crime in Contemporary Society. 4. kiadás, 
Wadsworth, Belmont, CA, U.S.A, 2009. 
SAITTA, Pietro - SHAPLAND, Joanna- VERHAGE, Antoinette (eds.): Getting by or getting rich? The 
Formal, Informal and Criminal Economy in a Globalized World. Eleven International Piblishing, The 
Hague, 2013. 
N. PONTELL, Henry- GEIS, Gilbert: International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. 
Springer Science+Business Media, LLC, 2007. 
BUNT, H.G. van de and W. HUISMAN: Organizational crime in the Netherlands, Crime & Justice. A Review 
of Research, vol. 35, 2007, pp.217-260.   
HUISMAN, W.: Business as usual? Corporate involvement in international crimes, Den Haag: Eleven 
International Publishing, 2010.   
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adócsalás vagy biztosítási csalás ide sorolása megkérdőjelezheti a fogalom értelmét. Az 
áfa csalások, az „olajszőkítés” vagy a pénzmosás sokszor a fehérgalléros bűnözők és a 
szervezett alvilág együttműködésén alapszik. A bankkártya csalásokat vagy a 
pénzhamisítást is ritkán követik el a társadalom által nagyra becsült emberek. Az ügy 
kezelésében találhatunk végleteket is, például Friedrichs14 az iskolai puskázást is ide 
sorolja. Célszerű megmaradnunk Sutherland eredeti felfogása mellett kibővítve az ide 
tartozó bűnesetek körét azokkal, amelyek Sutherland idejében még nem merültek fel.  

Az évszázadok során a hatalmasok megbüntetése mindig kritikus kérdés volt. 
Anakharszisz, Plutarkhosz, és évszázadokkal később Honoré de Balzac is azzal a 
szemléletes példával élt, hogy a törvények is olyanok, mint a pókhálók: a kis rovarok 
fennakadnak a pók hálóján, a nagyok elszakítva azt keresztül repülnek rajta.  
Valóban kívánatos lenne, hogy törvényeink, igazságszolgáltatásunk hálójában 
fennakadjanak a társadalom tagjainak kárára cselekvő, a társadalom morálját romboló 
gazdasági és politikai szereplők, akármilyen magasan vannak is a társadalom 
hierarchiájában. Sajnos erre még várnunk kell. Nem javult a helyzet Sutherland előadása 
óta. Sőt a gazdasági és a politikai elit összefonódása (state capture, state-corporate 
crime)15, amikor a gazdasági szereplők befolyásolják a törvényhozást és az állami szervek 
tevékenységét vagy a kormányzat – túlterjeszkedve szabályozó funkcióján – kívánja 
meghatározni a gazdaság működését, a törvényes versenyt, egyre nagyobb problémává 
válik. Ezzel a bűnözési formával azért kell foglalkozni, ismérveit feltárni, hatékony 
megelőzési és bűnüldözési rendszert kidolgozni, mert tekintélyes emberek 
törvényszegései óriási morális károkat okoznak, a társadalom normális és etikus 
működését eltorzítják, valamint megingatják a közbizalmat. Az sem elhanyagolható 
szempont, hogy a fehérgalléros bűnözéssel okozott kár összege nagyságrendekkel 
nagyobb, mint ami a közönséges, általános értelemben vett bűnözéssel kapcsolatos anyagi 
veszteség. A legális politikai és gazdasági hatalom birtokosai, vagy hozzá közel álló körök 
bűncselekményekben megnyilvánuló anyagi haszonszerzése, nem az anyagi kár 
nagyságában, hanem az erkölcsi kárban, a bizalmi indexben mérhető. A korrupcióról, ami 
átfedő halmazt képez a fehérgalléros bűnözéssel, ugyanez mondható el. A korrupcióról 
azért írtam, mint a fehérgalléros bűnözéssel átfedő halmazról, mert nem részhalmaza a 
fehérgalléros bűnözésnek, ugyanis nem minden korrupció, vesztegetés fehérgalléros 
bűncselekmény, különösen, ha az elkövetők társadalmi státuszát nézzük. A korrupció 
bizonyos típusai azonban fehérgalléros bűncselekményeknek a társadalomra leginkább 
veszélyes kategóriái közé sorolhatók be, ezért is irányul a nemzetközi és hazai 
szervezetek, a szakirodalom nagyobbik része a korrupció vizsgálatára.  
 

                                                 
14 FRIEDRICHS im. (2009) 111.o.  
15KRAMER, R., MICHALOWSKI, R., The original formulation. In R. Michalowski and R. Kramer, eds. State-
corporate crime: Wrongdoing at the intersection of business and government. New Brunswick, N.J: Rutgers 
University Press, 2006, 18-26. o.  
BURAI Petra-HACK Péter (szerk.): Korrupciós kockázatok Magyarországon, 2011, Nemzeti Integritás 
Tanulmány, Transparency International Magyarország, Budapest, 2012 
http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_final.pdf  
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A dolgozat szerkezete  
 

A dolgozat első részében a korrupció mibenlétét, történeti és helyi változatosságát 
vizsgálom. Ezt követően az utóbbi évek hazai korrupciós kutatásai alapján ismertetem a 
fogalom különböző megközelítéseit, bemutatva a korrupcióval kapcsolatos aktuális 
kérdéseket is. Ezután a fehérgalléros bűnözés fogalmának kialakulásával foglalkozom, 
majd a meghatározásával kapcsolatos problémákat veszem számba a nemzetközi 
szakirodalom alapján. Ismertetem a téma hazai szakirodalmának eredményeit is. Ezt 
követően a fehérgalléros bűnözés tekintetében releváns kriminológiai elméleteket veszem 
sorra. A dolgozat jelentős terjedelemben tárgyalja a korrupciós és a fehérgalléros bűnözés 
megismerési módszereit, az empirikus kutatások lehetőségeit, a nemzetközi és a hazai 
kutatások eredményeit. Miután a téma aktuális hazai helyzete legjobban empirikus 
kutatások segítségével tárható fel, ezért két nagyobb volumenű kutatást terveztem meg és 
végeztem el. Az egyik kutatás a magyarországi finn befektetőkkel készült interjúk alapján 
az általuk tapasztalt korrupciós, továbbá gazdasági és más bűncselekményekkel 
kapcsolatos problémákat írja le és elemzi. A másik kutatás a magyar büntető 
igazságszolgáltatás látókörébe került korrupciós eseteket tárgyalja, valamint értékeli a 
büntető igazságszolgáltatás működését e korrupciós bűncselekmények üldözése terén.  

A dolgozat fontos részét képezik az esettanulmányok. Ezek tárgyalása során a 
legjellemzőbb hazai és nemzetközi fehérgalléros korrupciós és más fehérgalléros eseteket 
veszek górcső alá. Ezek az esetek nagy médiavisszhangot is kaptak. E résznek a 
fontossága nemcsak abban rejlik, hogy képet kaphassunk a tárgyunkat képező bűnözési 
forma kiterjedtségéről és változatosságáról, hanem az is kiemelkedő fontosságú, hogy a 
nyilvánosság tájékoztatása, befolyásolása és a közvélemény reakciója milyen ezekben az 
ügyekben.  

Külön fejezetben foglalkozom a korrupció és a fehérgalléros bűnözés elleni 
fellépés hazai és nemzetközi eszköztárával, ami kiterjed nemzetközi egyezményekre, 
törvényekre és stratégiákra. A disszertáció végén összefoglalom a téma lényeges elemeit, 
és ismertetem a következtetéseimet. Mellékletben adom meg az empirikus kutatásaimnál 
az általam készített kérdőíveket és interjú vezérfonalakat.  
 
A dolgozat célja, vizsgált kérdések  
 
 Dolgozatom célja a fehérgalléros bűnözés és a korrupció jelenségére vonatkozó 
bonyolult összefüggések feltárása, értelmezése, valamint az ismereteket bővítése, 
különös tekintettel a kriminális korrupció azon részével, amely a kriminológiai 
fehérgalléros bűnözés kategóriájába tartozik.  
A disszertáció egyik célkitűzése, hogy tisztázza a fogalmakat, amely hozzásegíthet 
célzottabb kriminológiai kutatások lefolytatásához, segítheti a büntető igazságszolgáltatást 
alkalmas statisztikákat készíteni a jelenségről.  
 A korrupciós és fehérgalléros bűncselekmények típusainak, elkövetőinek, a 
bűncselekmény szituációnak, valamint az elkövetés okainak megismerése hozzájárulhat a 
bűnözésre adott szakpolitikai (büntetőpolitikai, kriminálpolitikai és bűnmegelőzési) 
válaszok kialakításához.  
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 A korrupciókutatásom magába foglalja a kriminális és nem kriminális korrupció 
közötti különbségtételt. A büntető igazságszolgáltatás látókörébe került korrupciós 
eseteket veszem górcső alá, a jelenség mélyebb megértése céljából. Célkitűzésem továbbá 
annak tanulmányozása is, hogy hogyan sikerül a fehérgalléros elkövetőknek a büntető 
igazságszolgáltatás látókörébe kerülni vagy épp elleplezniük a tetteiket. Ennek kapcsán 
elemzem az ügyek felderítési problémáit, a nyomozási tapasztalatokat, a bizonyítási 
nehézségeket, valamint a büntető igazságszolgáltatás működési mechanizmusát. 
Vizsgálom annak kérdését, hogy milyen eszközei vannak a nyomozóhatóságnak a 
felderítésre és a nyomozásra, továbbá hogy ezek mennyire töltik be a társadalmi 
rendeltetésüket. E körben a dolgozat fő felvetése, hogy inkább az ún. kisstílű korrupciós 
esetek bizonyos szintű feltárására és kezelésére képesek a modern társadalmak és a hazai 
bűnüldözésre is ez a jellemző. A fehérgalléros korrupcióval szembeni fellépés igen 
korlátozott és esetleges. Hangsúlyozandó, hogy a rövid és a hosszú távú társadalmi és 
morális kár igen jelentős, ez is indokolja megfelelő kriminálpolitika kialakítását. 
A dolgozat vizsgálja annak kérdését, hogy a társadalmi, gazdasági és politikai 
rendszernek, a kultúrának és a szabályozási környezetnek milyen hatása van a korrupciós 
és fehérgalléros korrupciós cselekmények kialakulására és folyamatos 
jelenlétére/virágzására. A hazai helyzet még annyiban is bonyolultabb, hogy a politikai és 
gazdasági rendszerváltozás sajátos, kihasználható helyzetet teremtett a fehérgalléros 
bűnözés bizonyos formáinak.  
A dolgozat eredményei alapján a korrupció és a fehérgalléros bűnözés megelőzésére 
vonatkozó hatékony eszközök, továbbá a büntető igazságszolgáltatás szerepének esetleges 
(újra)definiálásának szükségességére is kitérek a dolgozatban.  
 

II. A korrupcióról és a fehérgalléros bűnözésről 
 
„Azután ezer önkény, igazságtalanság, törvényszegés, korrupció, panama! …”  
(Ady Endre, Debreczen, 1899. július 15.). 
 

E fejezetben a korrupció mibenlétével, történelmi-társadalmi meghatározottságával 
foglalkozom, majd a fehérgalléros bűncselekmények fogalmi meghatározását tárgyalom 
részletesen. 
 

II.1. Mi a korrupció? 
 
 A korrupció fogalmát nagyon gyakran használják mind tudományos művekben, 
mind a közéletben vagy épp a médiában. A korrupció sokféleképpen definiálható. 
Leggyakrabban a Transparency International16 „ráruházott hatalommal való visszaélés 
egyéni haszonszerzés céljából” (”abuse of entrusted power for private gain”) általános 
definíciót használják a jelenség meghatározásához. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a 
társadalom elfogadott működési, erkölcsi és jogi normáitól függ az, hogy mi a korrupció 

                                                 
16 http://www.transparency.org/whatwedo?gclid=CO6T_5u3ir0CFaQfwwoda7oAzg 
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és mennyire ítéli el a társadalom. Egyes társadalmakban a szociális-kulturális tradíció 
része a korrupció, amely átöröklődött az egymást váltó rendszerek során.  
Ezen magatartásforma társadalmi beágyazottsága a volt szocialista országokban 
kifejezetten megfigyelhető.17 Ily módon sokak számára nem vesztegetés, ha ajándékot ad 
egy hivatalnoknak, vagy ha fizet egy tisztségviselőnek valamely szolgáltatásáért, sokkal 
inkább egy természetes, a mindennapi életben elfogadott magatartásforma. A megelőzés 
és a büntetés formái is változatosak; az igen enyhe büntetésektől a halálbüntetésig 
(például Kínában) széles a spektrum.18 
Dolgozatomban a „ráruházott hatalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés céljából” 
legtágabb definíciót használom a korrupció fogalmaként.  
 
„Már az ókori görögök is…” 
 
 Karinthy Frigyes bírálóan szóvá tette, hogy a tudományos ismeretterjesztő 
előadások mindig az antik görögökkel kezdődnek. Nem volt teljesen igaza, mert valóban 
mai tudásunk lényeges elemei, és hogy tárgyunknál maradjunk a bűnözés számos formája 
már az ókortól kíséri az emberiség történetét. Bizony már a görögök előtt is volt 
korrupció, csalás, vesztegetés, a hatalommal való visszaélés, amire számos írásban 
fennmaradt példát is tudunk hozni.  
A Bibliában ilyeneket olvashatunk, minden bizonnyal nem ok nélkül: 
„.. ne fogadj el vesztegetést”19, „Mert Istenetek, az Úr… Ő nagy, erős, félelmetes… és 
akit nem lehet megvesztegetni”.20, „.. a vékát kisebbre veszik”21, „.. a zsákban követ 
rejtenek el”.22 A mérésnél való csalás már a suméroknál is előfordult: „.. aki kis súlyt tesz 
a nagy súly helyére”.23 A mérleg általában is fontos szerepet játszott, Justitia is erre 
emlékeztet bennünket meg a „súlyos büntetés” kifejezésünk is, ugyanis a nemesfémben 
lerovandó büntetést is súlyra kellett fizetni.  
Themisztoklész vesztegetéssel nyerte a 480/479 évi választási kampányt, majd hagyta 
magát megvesztegetni az euboiaiak által a csatahelyet illetően. A rómaiaknál sem volt 
ismeretlen a pénzzel való előnyszerzés. „Quando crumena sonat litem bene iura 
coronat”24, vagyis „Jó szónok pénzed? Bírónál célod eléred!” A középkorban sem 
változott a helyzet, például „Miksa megdöbbenve jött rá, hogy legfontosabb személyi 
tanácsadói már régóta a Fuggerek bérlistáján szerepelnek.” „Állapodjunk meg a pápával 
egy tízezer dukátos kompozícióban”.25 A levélben a kompozíció a vesztegetés finomított 

                                                 
17 World Bank (2000) Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate, 1-101, Washington, 
D.C. 
18 Zhenjie Zhou: The offence of corruption in China: legislation and practice, in: Joutsen, Matti (ed.): New 
Types of Crime, HEUNI No. 74., Helsinki 2012. 96-106.o. 
19 Biblia, Mózes V. könyve, Igazságos ítélkezés 
20 Mózes V. könyve 10. rész 17. 
21 Ámosz 6:5 
22 Mikeás 4:11 
23 Nanse himnusz, Komoróczy Géza: Fénylő ölednek édes örömében. In. A Biblia Világa (szerk. Rapcsányi 
László) A Biblia természetismerete és világképe. MTA-Minerva, Budapest, 1973. 189. o.  
24 Iuvenalis (Szatírák, X, 146) 
25 G. Ogger: A Fuggerek, Kelly, 2008.  
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kifejezése. Shakespeare is szeretett volna tisztább közéletet, ezt fejezi ki Wolsey 
Cromwellhez intézett szavai: “Corruption wins not more than honesty”.26 A nepotizmusra 
vagy a klientelizmusra is példák sokaságát lehetne leírni, de ez nyilvánvalóan 
szétfeszítené e dolgozat kereteit. Igazából az újkortól kezdve kezdtek ezekről a jelenségről 
másként vélekedni. Csemegi Károly korszakos büntető törvénykönyve, a Csemegi-kódex 
az alábbi módon foglalja össze a jelenség lényegét és büntetni rendeli azt: „Azon 
közhivatalnok, aki a teljesítendő cselekményért vagy annak mulasztásáért ajándékot vagy 
jutalmat követel, elfogad, vagy az iránti ígéretet nem utasítja vissza, ha cselekménye nem 
járna hivatali kötelessége megszegésével, megvesztegetés vétsége miatt egy évig; ha 
pedig azzal járna: két évig terjedő fegyházzal büntetendő”.27 Igaz, hogy akkor már 1878-at 
írtak. Jelentősebb emberekre kevéssé alkalmazták, noha a korabeli újságok sokszor írtak 
ilyen ügyekről.28 A XIX. században nemcsak nálunk, hanem más országokban is már 
büntetés járt vagy járt volna ezekért a cselekedetekért, de ezt ritkán követte a gyakorlat. 
Elég, ha az egyesült államokbeli vagy a hazai vasútépítés körüli panamákat idézzük fel. 
Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a XX. században és a XXI. század első évtizedeiben 
sem változott érdemben a helyzet, legfeljebb a büntetések szigorodtak. A nagymérvű 
látencia miatt azonban ezek visszatartó ereje továbbra is csekély, még a nemzetközi 
összefogásnak, illetve a hazai korrupcióellenes törekvéseknek hatása is igen szerénynek 
mondható. A korrupcióval a témakör hazai szakirodalmának áttekintése, a vonatkozó 
törvények ismertetése, valamint a kriminálstatisztikai adatok és az empirikus kutatások 
eredményei során még részletesen fogok foglalkozni a II.2., III. és a V. részekben.  
  

                                                 
26 W. SHAKESPEARE: King Henry VIII.  
27 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről XLII. Fejezet, 
465.§  
28 Lásd részletesen CIEGER András: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán 1867-1918, Napvilág 
Kiadó, 2011.  
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II.2. A korrupcióról az utóbbi évtizedek hazai szakirodalmának 
tükrében29  
 

A korrupció tudományos irodalmának részletes ismertetése nyilvánvalóan 
szétfeszítené e dolgozat kereteit. Ezért azt az utat választottam, hogy a hazai 
szakirodalomra koncentrálok, és a hangsúlyt az utóbbi három évtizedben kialakult 
felfogásra helyezem. Ezt az is indokolja, hogy a szerzők a társadalmi-gazdasági 
változások sajátos hatásait is elemezték, ami napjaink igazán fontos kriminológiai 
kérdése. 

A részletes szakirodalom ismertetés előtt mindenképpen tisztázni kell a kriminális 
és nem kriminális korrupció közötti különbségeket. Kriminális minden olyan magatartás, 
amelyet a jogalkotó – mint „a társadalom képviselője” – olyan szinten tart elítélendőnek, 
hogy ellene a büntetőjog eszközével való küzdelmet tartja célravezetőnek. Vagyis egy-egy 
magatartásformát illetően büntető tényállást kodifikál. A nem kriminális magatartások sok 
esetben lehetnek deviánsak vagy éppen erkölcstelenek, azonban ezeket büntetőjogi 
jogkövetkezmény nem követi.  

Huff Endre30 a nem kriminális korrupció körébe31 sorolja például a kalákamunkát, 
a protekciót, a kapcsolati tőke érvényesítését, a lobbizást, továbbá a prostitúciót.  
Véleményem szerint a politikai korrupció olyan megjelenési formái, mint a nepotizmus 
(rokonok előnyhöz, állami hivatalhoz való juttatása), a klientelizmus (politikai 
támogatásért állami hivatal vagy megbízás a klientúra tagjainak), a favoritizmus (saját párt 
tagjainak kinevezése, megbízása), vagy éppen a győztes mindent visz elv érvényesítése 
nagyon veszélyes és gyakran a nem kriminális korrupció körébe sorolt cselekedetek. 
Jelenlegi hazai szabályozás szerint nem számít kriminális korrupciónak, de lehet jövőbeli 
„beruházásnak” tekinteni a későbbi előny megszerzése végett például az orvosi hálapénzt 
vagy a borravalót.  
                                                 
29 A korrupció fogalmára vonatkozó nemzetközi szakirodalom részletes ismertetésétől eltekintek, mert e 
jelenség magyarországi specifikumaira kívánok fókuszálni. Lásd. a teljesség igénye nélkül:  
DUYNE, P.C. van: Combatting Corruption: Acts and Attitudes, In: Matti Joutsen (ed.): Five Issues in 
European Criminal Justice: Corruption, Women in the Criminal Justice System, Criminal Policy Indicators, 
Community crime prevention and Computer Crime, HEUNI Publ. No. 34., 1999., 23.o.   
GATTI R.: Explaining Corruption: Are Open Countries Less Corrupt?, World Bank, Working Paper, 1999.  
JOUTSEN M. and KERÄNEN J.: Corruption and the Prevention of Corruption in Finland, Ministry of Justice of 

Finland, 2009. 
MILLER W., GRODELAND A. and KOSHECHKINA T.: A culture of corruption? Coping with Government in 
Post-Communist Europe. Central European University Press, Budapest, 2001. Ministry for Foreign Affairs 
of Finland GRAYCAR, Adam- G. SMITH, Russel: Handbook of Global Research and Practice in Corruption. 
Edwars Elgar Publishing Limited, Northampton, 2011. 
BRAITHWAITE, John: Regulatory Capitalism. How it works, Ideas for Making it Work Better. Edward Elgar 
Publishing Limited, Cheltenham, 2008. 
HUISMAN, W. & G. VANDEWALLE: ‘The Criminology of corruption’, in: De Graaf, G.,  P. von Maravic and 
P. Wagenaar, The Good Cause: Theoretical Perspectives on Corruption, Leverkusen: Barbara Budrich 
Publishing, 2010. 
30 HUFF Endre Béla: A korrupció háromszereplős logikai modellje, Büntetőjogi Szemle, 2013/1-2. 30-41. o.  
31 Megjegyzendő, hogy kicsit eltérő formában használja ezt a fogalmat, mint én.   
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Igazából az 1980-as évekig kellett várni arra, hogy a kutatók kimondhassák azt, az 
egyébként mindenki által tudott igazságot, hogy korrupció igenis létezik a szocialista 
társadalomban is.  

Kornai János32 A hiány című művében részletesen elemezte a szocialista 
hiánygazdaság piacát és mechanizmusait. A hiánygazdaságban a vevőnek kell megnyernie 
az eladót, melyet vagy „szép szóval” vagy tettel tesz. Kornai szerint előfordul korrupció 
is: „a csavargyár anyagbeszerzője megvesztegeti az acélmű raktárosát: rögtön 
telefonáljon, ha beérkezik a várva várt 10-es acél. … fizet az értékesítési osztály 
emberének. Néha pénzben, néha ajándék formájában történik a megvesztegetés.”33  
Kránitz Mariann34 a korrupciós jellegű bűncselekményeket tárgyaló munkáinak főbb 
megállapításait az alábbiakban foglalom össze. Az általa feldolgozott, 1965 és 1985 
közötti statisztika szerint az esetek többségében aránylag kis vesztegetési összegek (2000-
től 500’000 Ft-ig) cseréltek gazdát. (A hazai korrupciós bűnözés alakulását csak 1965-től 
követi nyomon az Egységes Rendőrségi – Ügyészségi Kriminálstatisztikai rendszer, amit 
akkor vezettek be hazánkban.) Kránitz áttekintést adott a korrupció történetéről kimutatva, 
hogy az ismert volt már az ókorban is, és a későbbi korok sem voltak mentesek tőle. 
Megfogalmazta azt, hogy „a korrupció – össztársadalmi szinten – másodlagos jövedelem, 
újraelosztási rendszer, aminek léte és funkcionálása mindenkor az elsődleges elosztási 
rend függvénye”.35 Megállapította azt, hogy a hivatali korrupció jellegzetesen községi, a 
gazdasági vesztegetések viszont jellemzően városi bűnelkövetési formák. Részletesen 
elemezte a rendszerváltás előtti és utáni korrupció jellemzőit36, így a hiánygazdaság és a 
túltermelés által generált korrupciós helyzeteket, a tervgazdaság és a piacgazdaság 
különbségeit, a teljes foglalkoztatottság és a munkanélküliség viszonyát a korrupcióhoz, a 
tanácsrendszer és önkormányzatiság kérdését, valamint a jogkövető és deviáns 
magatartások viszonyát a társadalmi berendezkedéshez.  
Még az 1980-as években Wiener A. Imre több könyvében foglalkozott a gazdasági 
bűnözéssel, összefoglalta az 1980-as évek közepén vallott „kapitalista és szocialista” 

                                                 
32 Kornai János: A hiány, második kiadás, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982.  
33 Kornai im. (1982) 92.o.  
34 KRÁNITZ Mariann: A korrupció, BM Könyvkiadó, Bp., 1986. 
KRÁNITZ Mariann: A korrupciós bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1988.  
KRÁNITZ Mariann: A „fehérgalléros bűnözés”, Főiskolai Figyelő (Rendőrtiszti Főiskola) 1995/2. 138- 151. 
o.  
KRÁNITZ Mariann: Korrupt-e a közutakon bírságoló rendőr? in. Kriminológiai és kriminalisztikai 
Tanulmányok, 35. kötet, 1998, 224-249.o.  
KRÁNITZ Mariann: A fehérgalléros bűnözés Magyarországon az ezredfordulón (interjúk) in. Kriminológiai 
és kriminalisztikai Tanulmányok, OKKrI, Budapest, 36. kötet, 1999, 35-54. o.  
KRÁNITZ Mariann: Prológus, avagy néhány gondolat a korrupcióról. In: Kránitz Mariann (szerk.) Korrupció 
Magyarországon I. Budapest, Transparency International Magyarországi Tagozata Egyesület, 2000. 9–10. o.   
KRÁNITZ Mariann: A fehérgalléros bűnözés az ezredvég Magyarországán (egy ténykutatás tapasztalatai) in. 
Kriminológiai Tanulmányok, 38. kötet, 2001. 88-111.o.  
KRÁNITZ Mariann: On Corruption In: Fight Against Corruption, Budapest: IM, 2006. 10−11. o.  
35 KRÁNITZ Mariann: A korrupcióról kicsit másként…, Valóság XLI. évfolyam 1998./5. szám 10. o.  
36 KRÁNITZ Mariann: A korrupció utolsó huszonöt éve Magyarországon (pusztumusz tanulmány) in 
Ügyészek Lapja, 2006/5. 25-40. o. 
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bűnügyi tudomány álláspontját e tárgyban.37 Szabó András38 a bűnözést, mint társadalmi 
produktumot vizsgálta. Elemezte az erkölcs és a jog viszonyát, aminek tárgyunk 
szempontjából is kétségtelenül van jelentősége.  
Az 1990-es évektől sorozatban születtek a publikációk, nem utolsó sorban azért, mert  
a politikai rendszerváltás már teljes szabadságot adott, a gazdasági rendszer 
megváltoztatása ezen a területen is új kihívások elé állította a kriminológusokat is, akik 
feltáró és elemző munkája a hatékony bűnüldözést volt hivatott segíteni. A korrupció a 
latin corrumpo (=kárt tesz valamiben, elront, elcsúfít) szóból származik, és bizony úgy 
tűnik, hogy ez a jelenség az 1990 utáni időket is némileg elcsúfította.  

Kránitz Mariann39 szerint a korrupció leghatékonyabb fogalom meghatározásának 
kialakításához meg kell különböztetni általános, különös és egyedi szintű megjelenési 
formáit a jelenségnek. A korrupció általános szintjén az adott társadalom gazdasági és 
történelmi fejlődési fokát érti, mivel a korrupció társadalmi jelenség, léte, alakulása és 
jellemzői az adott társadalmi-gazdasági környezet függvénye. Arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a korrupció a „megtermelt javak társadalmilag uralkodó és elfogadott elosztási 
rendjében fejti ki korrigáló-torzító hatását”.40 Egyedi szinten azon jellemzőket veszi 
számba, melyek a korrupciós cselekményben résztvevő személyeket és a helyzetet 
jellemzik: legalább két személy, a passzív fél döntési jogosultsága, kettős 
szükségletkielégítés, a felek hathatós együttműködése, titkosság és a konspiráció. Különös 
szinten az egyedi és a társadalmi szint közötti átmenetet érti, vagyis azon csoportok 
tagjait, akik sajátos életvitelük miatt, a társadalmi munkamegosztás által a korrupció 
cselekményeket megvalósítják akár korrumpáló, akár korrumpált oldalán.   

Szente Zoltán41 az alábbi csoportokba rendezte a definíciókat: közhivatal-
központú, a közérdeken alapuló, a piaci szempontú, a jogi megközelítés, a közvélemény 
szerinti álláspont, a morális és a neofunkcionalista definíciók. A közhivatal-központú 
megközelítésben a hivatali kötelezettségszegés áll a középpontban; a közérdekre alapozott 
definíciók a közérdek sérelmet hangsúlyozzák; a piaci alapú vagy közgazdasági felfogása 
a Megbízó-Megbízott-Ügyfél modellben a megbízott akkor válik korrupttá, ha megbízója 
érdekeit feláldozza saját előnyéért; a korrupció mint cserefolyamatban a hivatalnok a 
korlátozottan rendelkezésre álló közösségi források elosztása feletti rendelkezési jogukat 
vagy befolyásukat saját egyéni érdekükben pénzre vagy más személyes előnyre cserélik; a 
közvélemény központú megközelítésben korrupció az, amit a közvélemény annak tart; a 
jogi fogalom gyakorlatilag a korrupciós bűncselekmények büntetőtörvényi tényállásait 
jelenti.  
A korrupcióra vonatkozó definíciók másik lehetséges csoportosítása a jogi, szociológiai, 
kriminológiai valamint a közgazdaságtani fogalmak.  

                                                 
37 WIENER A. Imre: Gazdasági bűncselekmények, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1986.  
38 SZABÓ András: Bűnözés – ember – társadalom, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 
39 KRÁNITZ Mariann: A korrupció in. Kriminológiai ismeretek. Bűnözés. Bűnözéskontroll (szerk.: Gönczöl-
Korinek-Lévai) Corvina, 1999. 173-177. o.  
40 KRÁNITZ im. (1999) 174. o.  
41 SZENTE Zoltán: Fogalmi kísérletek a korrupció meghatározására és az önkormányzati korrupció fogalma 
http://integritas.asz.hu/uploads/files/05_resztan_szente_onkormanyzatikorrupciofogalma_060831.pdf  
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A korrupciós jogi fogalma alatt a mindenkor hatályos büntetőtörvénykönyv 
(továbbiakban: Btk.) normatív rendelkezései az irányadók. Érdemes leszögezni, hogy nem 
csak a vesztegetés vagy a befolyással üzérkedés, hanem a hivatali visszaélés, a sikkasztás 
vagy a zsarolás is ide sorolható egyes szerzők szerint.42 
A korrupció szociológiai fogalmát illetően Gombár Csaba a korrupciót, mint közrosszt43 
definiálta. Azt állította továbbá, hogy a „… korrupció politikai természetű jelenség, s 
valamiként politikailag mindig formált társadalomban mint a közérdeknek, a közjónak az 
ellentétje mindig és mindenhol fellelhető. Ennek megfelelően a korrupció nem köthető 
valamely történelmi korszakhoz, sajátos kultúrához vagy valamilyen konkrét uralmi 
szerkezethez”.44 Gombár szerint a korrupció politikai jelenség, ami ellen jogi 
szabályozással fel lehet lépni, de hatása alapvetően az erkölcstől függ. A globális 
korrupció helyi megnyilvánulásai elleni fellépés olyan, mintha „gumi csúzlival lődöznénk 
rinocéroszokra”.45 

Hankiss Elemér a korrupciót „olyan aktusként definiálta, amelynek során a javak 
társadalmilag rögzített elosztásrendjét egy, az elosztásért felelős személy valaki javára 
megsérti, s ezért a kedvezményezettől valamilyen ellenszolgáltatást kap vagy legalábbis 
vár cserébe”.46 A korrupció megjelenési formáit tekintetve hivatalnoki, üzleti és politikai 
korrupciót különböztetett meg.47 A hivatalnoki korrupció esetén a hivatalnokok 
kezdeményezik a korrupciót a mindennapi élet, minden területén teszik ezt a hozzájuk 
forduló ügyfelekkel. Az üzleti korrupció esetén az üzletemberek, vállalkozók 
kezdeményezik a korrupciót és vesztegetik meg a hivatalnokokat vagy a politikai 
hatalmat.   

Korinek László48 pontosan a fogalmi problémák miatt hangsúlyozza, hogy a 
törvényhozásnak és a jogalkalmazási gyakorlatnak világossá kell tennie hol is húzódnak a 
határok a jogszerű és a korrupt viselkedések között.  

Bócz Endre49 a korrupció szereplőinek szerepét és érdekeit, valamint a korrupció 
visszaszorítására tett intézkedéseket vizsgálta. Legfontosabbnak a társadalom erkölcsi 
szintjét tartja, mert ott ahol a vesztegetési pénzek adása és elfogadása megszokott, a 
korrupció elleni fellépés hatékonysága csekély. Kertész Imre50 az ausztriai 
korrupcióellenes törvényeket tanulmányozta, és vont le belőlük következtetéseket. 

                                                 
42 SOÓS István és HAZAFI Zoltán: A korrupció elleni küzdelem elvei és módszerei, a közszolgálati etika 
érvényesítése. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 
2006. http://www.nki.gov.hu/images/tudasbazis/archiv/3/3_korrupcio_tankonyv 
43 GOMBÁR Csaba: A korrupció mint közrossz, Írások a korrupcióról, szerk.: Gombár Csaba és társai, 
Korridor-Helikon, 1998. 69. oldal 
44 GOMBÁR im. (1998) 72. o.   
45 GOMBÁR im. (1998) 61.o.  
46 HANKISS Elemér: Társadalmi csapdák. Diagnózisok, Magvető Kiadó, Budapest, 1983, 91. o.   
47 HANKISS im. (1983) 84-86. o.  
48 KORINEK László: Kriminológia II. kötet Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 317.o.  
49 BÓCZ Endre: Vagyonnyilatkozat, vagyonvizsgálat és korrupció megelőzése, Ügyészek Lapja 1995/6. 32-

37.o.  
50 KERTÉSZ Imre: A korrupció ellen – büntetőjogi eszközökkel, Magyar Jog, 1995. (42. évf.) 6.sz. 350-
357.o.   
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Vásárhelyi Mária51 véleménye az volt, hogy az emberek különbséget tesznek kis és nagy 
korrupció között. A közvélemény „fent” véli felfedezni a jelenség okát, míg a vezetők a 
társadalomban. Véleményem szerint ez a kettősség hatja át a korrupcióval szembeni 
jelenkori attitűdöket is. A politikai elit megalkotja a látszólagos kereteket (jogszabályok és 
stratégiák formájában) a korrupció elleni fellépésre, azonban alkalmazását tekintve a 
„kisember” kis korrupciójára használja. A magasabb társadalmi státusszal rendelkezők 
esetén e szabályok alkalmazása szűk körű, mely jogos felháborodást vált ki az 
állampolgárokból. Ennek következménye az állami intézményekbe vetett bizalom 
csökkenése52, továbbá a politikai apátia.   
Számos cikk vizsgálta a rendőrségi53, illetve a vám-és pénzügyőrségnél elkövetett54 
korrupciót. Krémer Ferenc a Rendőrtiszti Főiskola hallgatóinak véleményét ismertette.55 
Egy újabb interjújában Krémer a rendőrség aktuális átszervezéséről vélekedett úgy, hogy 
nem oldja meg a problémákat, mert azok a parancsuralmon alapuló hierarchikus rendszer 
velejárói, így a korrupció, a felelősség és cselekvés hárítása, és ez nem fog változni, csak 
ha kulturális reform is végbemegy.56 

Sárközi Ferenc57 a tipikus megjelenési formákra és a felderítés nehézségeire tért ki. 
Szikinger István58 arra mutatott rá, hogy a jogszabályok is gerjeszthetnek korrupciót. A 
vám-és pénzügyőrségen a feladatvégzésben tapasztalható jellemző korrupciós 
cselekmények Bencze József és Balaska Andrea59 szerint a vámhivataloknál a 
következők: soron kívüli ellenőrzés, felületes ellenőrzés, mennyiségi vagy a vámmentes 
keretet meghaladó áruk ki-és beléptetése, fiktív ki-és beléptetés, soron kívüli 
okmánykiadás, okmányok tartalmának meghamisítása, valótlan okmányok kiadása. Egyre 
több a csoportos elkövetés, a bizonyítékként felhasználható okmányok eltüntetése. 

                                                 
51 VÁSÁRHELYI Mária: A korrupció a közgondolkodásban, Szociológiai Szemle 1998/4. szám 51-74.o. 
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Magyarországon. „A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei c. kutatás 2013. évi hullámának 
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Lengyel László60 a politikusok közcélokkal ellentétes, magáncélú 
befolyásolásával, megvesztegetésével foglalkozott. Elemezte a késő kádári korszakban 
jelentkező korrupciós formákat, illetve a rendszerváltás utáni egyre terebélyesedő 
korrupciós folyamatokat. 
Pintér István61 az igazságszolgáltatást vizsgálta, és megállapította, hogy a nagy összegű 
korrupciós pénzek annak felső szintjén jelennek meg. Magas állami tisztséget viselők 
kinevezésével a politika olyan befolyást szerezhet, ami eseti ügyekben biztosíthatja 
egyeseknek a törvények felettiségét. 

Blasszauer Béla62 sajnálatosnak tartotta, hogy az egészségügyi korrupció egyes 
formái társadalmilag elfogadottak. Ilyen például a hálapénz, ezenkívül az emberen való 
kísérletezés, titoktartás megsértése, csalás, várakozási lista, gyógyszertári megvesztegetés 
és még számos káros jelenség fellelhető az egészségügyben. 

Tamás Pál63 összehasonlította a magyar helyzetet a világban tapasztalható 
korrupcióval. Megállapította, hogy a korrupció valódi mértékéről csak sejtéseink vannak. 
Négyfajta rangsort vesz figyelembe a szakértői értékelésen alapuló ICRG-indexet 
(International Country Risk Guide), a GCR-indexet (a davosi világgazdasági fórum 
jelentésében szereplő korrupciós index), a Transparency International CPI rangsorát és a 
Neumann-indexet (ez az importőrök adataira, véleményére támaszkodik). Magyarország 
minden értékelésben a középmezőnyben helyezkedik el, lényegesen elmaradva az észak-
európai országok mögött, de megelőzve a délieket. Azok a területek számítanak 
mindenhol elsőrendű korrupciós veszélyzónának, ahol nagy pénzek forognak. Ilyenek a 
kiemelt infrastrukturális beruházások, például az autópálya-építések, az energiahordozók 
(olaj, gáz) kereskedelme, bányászati koncessziók. Hangsúlyozta azt is, hogy ahol 
egyszerre létezik alulteljesítő egészségügy és fizetőképes középosztály, korrupciós 
területté válnak az orvosi szolgáltatások is. A posztkommunista átalakulások, a 
privatizáció is egyes helyeken átmenetileg növelte a korrupciót. A gazdasági szereplők a 
politikai kapcsolatokba is beruháztak, a pártfinanszírozás is az egyik sajátos terület e 
tekintetben. A történelmileg rögzült problémakezelési, együttműködési módszerek is 
konzerválják a korrupciót. Hazánkban ilyen hagyomány a rokonok Magyarországa, de a 
szocialista rendszer hiánygazdasága is. A szerző arra is kitért, hogy egyes vélemények 
szerint a gazdasági fellendülésnek a korrupció még jót is tehet. Például a dél-koreai nagy 
ugrást európai normarendszer szerint rendkívüli korrupció kísérte. Azután, hogy 
korrupcióellenes intézkedéseket léptettek életbe, államelnök és miniszterelnök is került 
börtönbe, a fejlődés üteme csökkent.  

                                                 
60 LENGYEL László: Esszé a politikai korrupcióról. In: Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László 

(szerk.), 
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63 TAMÁS Pál: A magyar korrupciómenedzsmentről, Élet és Irodalom 2007. nov.14. 
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Vedres Balázs64 szerint az egyik fontos eleme a politikai és gazdasági változásnak 
az volt, hogy a szorosan összefonódó politikai és gazdasági szférát különválasszák. A 
szocialista időszakban a tervgazdaságot a párt alapvetően befolyásolta. A politikai és a 
gazdasági elit szereplői cserélődtek. A legnagyobb vállalatok igazgatói az MSZMP 
Központi Bizottságának is tagjai voltak. A rendszerváltozás következményeinek 
elemzésében fontos szerepet játszottak az empirikus kutatások is, amelyeket külön 
fejezetben tárgyalok.  
2009-ben Pécsett rendeztek egy konferenciát, amelynek keretében a korrupció és a 
politika közötti kapcsolatot vették górcső alá, különös hangsúlyt helyezve a megelőző 
évek történéseire és tapasztalataira. A konferencián a legkiválóbb hazai szakemberek 
adtak elő, és az előadások egy kötetben is megjelentek.65  
E könyv összes tanulmánya mély analízisét adja a témakörnek, de a disszertáció jellegéből 
adódóan csak néhány munka főbb gondolatait tudom kiemelni.  
 Lengyel László: “Korrupció és politika” című tanulmányában figyelemreméltó 
korszakolás található.66 Lengyel három szakaszra bontotta a politika és a korrupció 
viszonyát. Az első 1989-től tartott 1994-ig. Ez a “vadkeleti” vagy “aranyásó” időszak, 
amelyet a spontán privatizáció és ezzel új tulajdonosok megjelenése jellemez. Az 
újraosztásban a politikusok és köztisztviselők nagy szerephez jutottak. Különös érték lett a 
bennfentes információ. A második szakaszt “kiegyezéses korrupció”-nak nevezi. Szerinte 
a következő ún. „alapmegállapodások” történtek. A pártpénztárnokok megállapodtak a 
pártszékházak hasznosításáról, a párt- és kampányfinanszírozásról, ami átkerült a “szürke 
zónába”, mert a gazdasági vállalkozások váltak a fő finanszírozókká oly módon, hogy a 
beruházások pénzének egy részét visszaforgatták. Ennek a módszernek a törvénytelensége 
nyilvánvaló. Ezt a megállapodást követte a következő évben, az 1994. évi 
kormányváltáskor az a megegyezés, hogy a büntetőeljárásoktól e korrupciós ügyeknél 
eltekintenek. A harmadik megállapodás a média piacfelosztása volt. Ezekben az években 
jöttek létre a pártközeli vállalkozások és vállalatok, és a korrupciós körök. Alsó szinteken 
persze tiltották és esetenként büntették a korrupciót.  
2004-től számíthatjuk a “korrupciós hidegháború” időszakát, amikor is az új kormány úgy 
döntött, hogy felszámolja a fenti, korrupciós megállapodásokra alapuló rendszert. A belső 
fejlesztési források kezdtek kimerülni, megszűnt az osztozkodás a nagy infrastrukturális 
(pl. autópálya) beruházásokon. Tulajdonképpen elkezdődött az APEH, a VPOP, a 
rendőrség és a titkosszolgálatok felhasználása a kormánynak nem tetsző ellenzéki politikai 
vagy gazdasági szereplőkkel szemben. (Bár Lengyel 2004-et jelöli meg e folyamat 
kezdetének, az már 1998. után elkezdődött.) A 2008-ban kezdődő pénzügyi-gazdasági 
válság csak kiélezte ezeket a folyamatokat.  
 Antal Attila az egyik neuralgikus pontot, a pártfinanszírozási rendszer 
visszásságait vette górcső alá. Megállapította, hogy a politikusok felelőssége egy 
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“transzparens és méltányos támogatási rendszer” kiépítése, az eddigi intézkedések 
elégtelennek bizonyultak.67  
 Alexa Noémi, aki a Transparency International Magyarország ügyvezető 
igazgatója volt, a szervezetnél szerzett tapasztalatait is felhasználta, több fontos 
megállapítást is tett.68 Leszögezi azt, hogy a korrupció “nemcsak kenőpénzt, csúszópénzt, 
hálapénzt jelent, de fogalma átfogja a nepotizmust is”.69 “A korrupció napjainkban 
intézményesülni látszik… tulajdonképpen a cserekapcsolat egy formája”.70 Véleménye 
szerint a korrupciót megszüntetni nem, csak csökkenteni lehet, ennek egyik eszköze az, 
hogy a közpénzek átlátható módon, tiszta versenyben kerüljenek felhasználásra.71   
 Horváth Csaba rámutatott, hogy a politikusokba és a politikai-állami 
intézményekbe vetett bizalom csökkent a 2000-es években. Ehhez hozzájárult az is, hogy 
a politikai ellenfeleket ellenségként kezdték kezelni, a politikai csatározások eldurvulása 
figyelhető meg. A hazai politikai korrupció egyik lényeges okának tartotta a vegyes 
gazdasági rendszert, amelyben keverednek a szabad verseny és a monopol- és 
államkapitalista tendenciák. Nagyarányú a kartellezés és a “közbeszerzések 
politizálódása”. A normák és az etikai sztenderdek érvényesülése sok kívánnivalót hagy 
maga után. Gyenge a civil szféra, és virágzik a nepotizmus. Egy új, integer 
személyiségekből álló politikai elit megjelenése lenne kívánatos, bár ezt a szerző is 
utópisztikus vágynak tartja.72  
 Nagy Zoltán András 1970-től, amikor is piacgazdasági elemek megjelenését 
engedték a magyar gazdaságba, 2009-ig vette számba a korrupció formáit és okait. A 
politikai elit önzésének visszaszorítása és egy depolitizált gazdaság lenne az alapfeltétele 
a helyzet javulásának. Ehhez az Országgyűlés jogalkotásának erős szakmai ellenőrzése és 
a képviselők jogállásának módosítása, kedvezményeik csökkentése, a pártfinanszírozás 
rendezése és átláthatóvá tétele, a közbeszerzések és közpénzek felhasználásának 
nyilvánossága, az igazságszolgáltatás működésének reformja, a rendőri munka szakmai 
oldalának erősítése, a pártatlan média és a civil szervezetek erősödése lenne 
elengedhetetlen.73  
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 Petrétei József a korrupcióellenes jogalkotás problémáit tekintette át. Rámutatott 
arra, hogy a jogi alul- és túlszabályozottság egyaránt jelen van a hazai jogrendszerben. 
Megállapította azt is, hogy a korrupció megjelenhet a jogalkotási folyamat különböző 
szakaszaiban is.74  
 Szabó Máté és Hajas Barnabás konkrét vizsgálati tapasztalataikból vontak le olyan 
következtetést75, hogy “Sokszor maga az állam teremt olyan helyzeteket, amelyek jó 
eséllyel vezetnek valamilyen korrupciós szituáció kialakulásához”.76 Példaként 2007-ből a 
külföldről behozott személygépkocsik forgalomba-helyezési eljárást említették. Kiutat a 
megfelelő állampolgári kultúra meghonosításában látták.   
 Korinek László áttekintette a korrupció elleni fellépés nemzetközi egyezményeit77, 
a mérvadó hazai irodalmi forrásokat, és foglalkozott a fogalom meghatározásának 
problémáival is. Leszögezte azt, hogy a korrupció nem büntetőjogi fogalom, a törvényben 
alapvetően vesztegetésként szerepel, ami a hivatali bűncselekményeken kívül a gazdasági 
életet is érinti, bár az “hagyományosan az állam és az önkormányzatok működéséhez 
kapcsolódik”.78 A korrupció különböző megnyilvánulási formáinak társadalmi 
veszélyessége is eltérő. E bűncselekmények megismerése is komoly akadályokba ütközik. 
A megelőzés szempontjából a legfontosabbnak azt tartotta a szerző, hogy “a 
követelmények a ténylegesen meglevő, az adott közösségben már érvényesülő szabályokra 
épüljenek, azok erejére támaszkodva érvényesítsenek olyan mechanizmusokat, amelyek 
révén tudatosítani és megerősíteni tudják a társadalmilag is pozitívnek tekinthető 
magatartás normáit”.79  
 Tóth Mihály nagy történelmi és tárgyi tudással nyúlt a korrupció témájához, 
felidézve annak nemzetközi aspektusait, és hazai történetének jellemző elemeit, a 
büntetőjog változásait a régmúlttól napjainkig.80 Több szakembertől eltérően nem a 
büntetések szigorításában, és kiváltképp nem újabb és újabb testületek felállításában látja 
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75 SZABÓ Máté és HAJAS Barnabás: A korrupció és az állampolgári kultúra Magyarországon – Az 
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76 SZABÓ - HAJAS im. (2010) 196.o.  
77 KORINEK László: A korrupció fontosabb kriminológiai összefüggései. in. Csefkó Ferenc és Horváth Csaba 
(szerk.) Politika és korrupció. A törvényesség és törvénytelenség határai, Konferencia kötet, Pécs, 2010. 
263-283. o. 
78 KORINEK im. (2010) 265. o.  
79 KORINEK im. (2010) 282. o.  
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a megoldást. Nem tartotta jónak a 2002. évi büntetlenséget biztosító lehetőséget sem81, ha 
a cselekményt akár az aktív, akár a passzív vesztegető bejelenti. Igencsak megszívlelendő 
megállapításokat tett. A jogi normák felülvizsgálata lehet az egyik eszköz, amelynek 
lényeges eleme a személyi és tárgyi összefonódások megakadályozása, megfelelő 
összeférhetetlenségi szabályok, ennek megfelelő struktúrák létrehozása. A bigottság sokat 
tud ártani is, hiszen az “Emberi kapcsolatok egymást segítő rendszere nélkül… nem 
működőképes a világ”82, viszont tudni kell a határt az elvtelenség és az elvszerűség 
között. “Hinnünk kell benne, hogy előbb-utóbb a morál szelektáló, példamutató és nevelő 
szerepe jelentős segítséget nyújthat a korrupció elleni küzdelemben is”.83 Ezzel a szép 
gondolattal zárja a szerző a cikkét. Ugyan itt ő is inkább az utódokra gondolt, de valóban 
nagyon lényeges dologról van szó. (Valahogy a skandinávok is eljutottak addig, hogy 
országaikban a korrupció minimális mértékben van jelen. 
Ugyanakkor a kötet következő cikkének szerzője, Kőhalmi László a politikai korrupció 
elleni büntetőjogi eszközöket vette számba.84 Véleménye szerint „a hazai politikai 
korrupció problémája a gazdasági rendszerünk működési zavarából ered.”85 Továbbá 
leszögezi, hogy a közbeszerzési rendszerünk kudarcot vallott a korrupció kezelésére, a 
közpénzek átlátható elosztását illetően.  

Amikor a rendszerváltás utáni hazai korrupció jellegzetességeiről, okairól és 
működési mechanizmusairól értekezem szükséges szót ejteni Sajó András86 
„rendetlenség” koncepciójáról. „Mivel az átalakulás és a gyorsított tőkefelhalmozás vagy 
legalábbis tulajdonosteremtés Magyarországon az állam vezényletével zajlott, szinte 
törvényszerű, hogy a hivatalos állami tulajdoni transzferek mellett kialakul a transzferek 
egy, a kliens–patrónus viszonyrendszeren alapuló rejtett (illegális, de legalábbis 
immorális) rendszere is. Ennek során a közhivatalnokokat arra próbálják rávenni, hogy a 
központosított jövedelmek jogszerűtlen szétosztásában vegyenek részt. Ez utóbbi 
törvényszerűen vezet a korrupció elburjánzásához, a közintézmény rendszerének morális 
válságához.”87 Sajó véleménye szerint a jelenlegi korrupció alapját az adja, hogy „állam 
szervezetei, a társadalom intézményei és a lakosság jelentős része nem a társadalmi 
közmegegyezésben elfogadott, jogszabályokban rögzített, átlátható, stabil normarendszer 
alapján működnek együtt, mivel rövidtávon nem is érdekeltek a mindennapi élet 
kiszámíthatóságának, a döntési folyamatok nyilvánosságának és az intézményi 
stabilitásnak a fenntartásában.”88 A fentiek értelmében az állampolgárok többsége nem a 
jogszabályokban rögzített normák szerint élnek. E rendszerben, mely kiegészül a kliens-

                                                 
81 Lásd az interjúalanyok véleményét a III.2.2.3.2. fejezetben.  
82 TÓTH Mihály im. (2010) 293. o.  
83 TÓTH Mihály im. (2010) 293. o. 
84 KŐHALMI László: Büntetőjogi eszközök a politikai korrupció elleni küzdelemben. in. Csefkó Ferenc és 

Horváth 
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85 KŐHALMI im. (2010) 299.o. 
86 SAJÓ András: Az állam működési zavarainak társadalmi újratermelése, Közgazdasági Szemle, LV. évf., 
2008. július–augusztus, 690–711. o.   
87 SAJÓ im. (2008) 696. o.  
88 Sajó im. (2008) 690.o.  



 

29 
 

patrónus rendszerrel, könnyen érvényesülnek a mindennapi korrupciós mechanizmusok. 
Sajó megállapította azt is, hogy „az állam a gazdasági és társadalmi élet minden 
területének szerves része”.89 Ennek oka, hogy gazdaságunk nem a tulajdonon alapuló tőke 
működésére épül, hanem a járadékszerzésre, mely gerjeszti a korrupciós helyzeteket.90 
Ebben a kialakult rendszerben a szívességi hálók és a korrupciós tranzakciók is 
mindennaposak. E jelenségek fokozottan vannak jelen ott, ahol a tőke – leginkább az 
állami – található. Vagyis olyan intézményeknél, amelyek közpénzt kezelnek. Ezáltal 
válik megszokottá a rendszer működése során a fehérgallérosok korrupciója.  
 A korrupció különböző típusainak (politikai, gazdasági, nem kriminális) 
bemutatását azért tartottam fontosnak, mert mind része a fehérgalléros korrupció 
kialakulásának.  

A korrupció meglátásom szerint egy kortalan és univerzális jelenség, mely 
jellemzője egyrészt valamilyen hatalommal (például politikai, gazdasági, társadalmi, 
hivatali) való visszaélés, másrészt a haszonszerzési célzat. A korrupció magyarországi 
értelmezését tekintve a Btk.-ban szabályozott korrupciós bűncselekményeken kívül a 
nepotizmus, a klientelizmus vagy a kölcsönös szívességek bizonyos esetei is e fogalmi 
körbe tartoznak. 
 Áttekintve a korrupció jelenségére vonatkozó szakirodalmat, azt tudom mondani, 
hogy a jelenlegi hazai korrupció működési mechanizmusaira nagyban hatott a 
rendszerváltás következtében létrejött társadalmi berendezkedés, illetve maga a 
rendszerváltás folyamata. Az állami javak privatizálásának folyamata, a megfelelő 
gazdasági bázis nélkül magas szintű jóléti szolgáltatásokat nyújtó állam, valamint a 
gazdasági elit és a politikai elit összefonódása mind-mind hozzájárultak a korrupció 
különböző szintjének és típusainak kialakulásához. A korrupció nagyon sok formában és 
szinten létező jelenség, amelyet alapvetően két szint markáns elválasztásával szoktak 
meghatározni: ez az ún. „kisstílű” korrupció (petty corruption) és a nagyhorderejű 
korrupció (grand vagy large-scale corruption).91 A kisstílű korrupció kifejezést92 a 
mindennapi életben előforduló alacsony szintű köztisztviselők (például rendőr, adóellenőr, 
büntetés-végrehajtási dolgozó) vagy munkavállalók és állampolgárok közötti esetekre 
használják, ahol kis összegek mozognak vagy apróbb szívességek teljesülnek.93 Ezen 
esetekben az adott személy olyan pozícióban van, hogy képes bizonyos kedvezmények 
adására, vagy meg tud akadályozni egy büntetés kiszabását vagy egy kedvezőtlen döntést. 
Pellegrini94 a kisstílű korrupciót „túlélési” korrupciónak is nevezi. Véleménye szerint a 
kisösszegű kenőpénzek egy extra bevételi forrásnak is tekinthetők, amely az alacsony 

                                                 
89 Sajó im. (2008) 694.o. 
90 Sajó im. (2008) 695.o. 
91 BUNT ÉS NELEN: „Corruption in various shapes and sizes – some criminological reflections”, in. 
International Law and Fight against Corruption, 2012. 13. o.  
92 A kisstílű korrupció nem jelenti azt, hogy ezen viselkedés kissúlyú lenne. Hiszen ha egy rendőr elfogad 
5000 forintot és így korrupciós cselekménybe keveredik magatartásával az egész rendőrségbe vetett bizalom 
inog meg.  
A társadalom nem individuális jelenségként értékeli a cselekményt, hanem az egész rendőri szervezetre 
nézve von le negatív következtetéseket.  
93 BUNT ÉS NELEN im. (2012) 14. o.  
94 L. PELLEGRINI: Corruption, Development and the Environment, New York, Springer, 2011, 41.o.  
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keresetűek kompenzálására szolgál. Ezzel szemben a nagyhorderejű korrupciót (amely de 
facto fehérgalléros korrupció) azon esetekre használják, amikben magas szintű 
köztisztviselők, gazdasági szereplők vagy politikusok vesznek részt, akik befolyásolni 
próbálják az állami intézmények vagy gazdasági szereplők működését pénz és/vagy egyéb 
juttatások által, annak érdekében, hogy saját érdekeik érvényesüljenek.95 Dolgozatomban 
e két típusra vonatkozó adatokat fogom elemezni, különös hangsúllyal arra nézve, hogy 
mit tudunk/tudhatunk az ún. fehérgalléros korrupcióról és milyen terjedelemben van jelen 
a magyarországi összbűnözésben.  

 
II.3. A fehérgalléros bűnözés fogalma és változó tartalma 
 
„… s nő a gonosz vagyon, 

nőttön-nő, de – csodálatos – 

bárhogy nő-dagad is, nem lesz elég soha”96 

Bár voltak előzményei, Sutherland színre lépése fordulópontot jelentett. A fehérgalléros 
bűnözés szemléletes nevet is ő adta, de az igazán lényeges elem a probléma kimondása és 
példák sokaságával való bizonyítása volt. Ezért foglalkozom részletesen az ő 
munkásságával az alábbiakban.  
 
II.3.1. A fehérgalléros bűnözés fogalmának megszületése 
 

Amint azt már a Bevezetésben említettem, történetünk 75 évvel ezelőtt kezdődött 
az Amerikai Egyesült Államok egykori fővárosában, pennsylvaniai Philadelphia-ban. Az 
Egyesült Államok kezdett kilábalni az 1929-ben kezdődött nagy gazdasági válságból 
Franklin D. Roosevelt (1882-1945, elnök 1933-1945) New Deal programja már kezdte 
meghozni gyümölcseit, de az ország még mindig csak a lábadozás időszakát élte. Ez a 
válság Európa számos országát még súlyosabban érintette, és nem kis részben járult hozzá 
a szélsőséges nézetek erősödéséhez, ami végül kormányra juttatta ezen eszméket 
képviselő pártokat. Amerikában még béke honolt, de Európában már elkezdődött a II. 
világháború, 1939. szeptemberében a német hadsereg lerohanta Lengyelországot. Ilyen 
körülmények között került sor az Amerikai Szociológiai Társaság (American Sociological 
Society, továbbiakban: ASS, ma American Sociological Association) 34. éves 
konferenciájára, amelyet az Amerikai Gazdasági Egyesülettel (American Economic 
Association, továbbiakban: AEA) együtt tartottak. Ésszerű volt, hogy a közgazdászok és a 
szociológusok együtt tanácskozzanak, hiszen az előbbieknek a gazdaság és a pénzügyek 
rendbetétele volt a feladatuk, míg a szociológusok a válság társadalmi kárainak 
felmérésében és orvosolásában tudtak segíteni. Az ASS konferenciákat hagyományosan 
az év ezen időszakában rendezték, mert a Társaság alapítása 1905. december 27-én 
történt, és az első konferenciára is 1906. december 27. és 29. között került sor. 1939. 
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december 27-én este 8 órakor az utóbbi társaság elnöke, Jacob Viner (1892-1971) 
üdvözölte az egybegyűlteket. A Kanadában született Viner, aki ekkor a Chicago 
University professzora, Roosevelt elnök pénzügyminiszterének, Henry Morgenthau, Jr.-
nak a tanácsadója, kétségtelenül a konferencia egyik legrangosabb résztvevője volt, 
mégsem ő az, aki miatt még a XXI. században is megemlékezünk erről az összejövetelről. 
Az őt követő előadó, az ASS 29. elnöke, az Indiana University professzora, Edwin H. 
Sutherland, előadásának címe „The White Collar Criminal”97 azaz „A fehérgalléros 
bűnöző” vagy ahogy 1948-ban Schäfer István98 magyarította „A fehérgalléros bűntettes” 
volt. Sutherland alkotta új fogalom annyira kifejező volt, hogy nemcsak az angol (és a 
magyar), hanem sok más nyelv is átvette annak direkt fordítását, például németül Weisse-
Kragen-Kriminalität, franciául crime en col blanc, olaszul criminalitá in colletti bianchi.99  
Szinte jelképes, hogy abban a városban, ahol a Függetlenségi nyilatkozatot és az amerikai 
alkotmányt fogalmazták, született meg a kriminológia egy új fogalma, amely azután 
jelentősen segített átértékelni mindazt, amit korábban a bűnözés társadalmi hátteréről 
gondoltak.  
 
II.3.1.1. Ki volt Sutherland professzor? 
 
Sutherland 1883. augusztus 13-án született a Nebraska állambeli Gibbonban, ahol apja 
görög nyelvet és könyvelést tanított a baptista iskolában.100 Apja a Grand Island College 
elnöke lett, Edwin Sutherland is itt szerezte meg alapdiplomáját történelemből és 
melléktárgyként szociológiából 1904-ben. Ezután szociológiát és történelmet tanult 
University of Chicago hallgatójaként. Itt kezdett el érdeklődni a bűnözés szociológiai 
vonatkozásai iránt. Nagy hatással volt rá Charles R. Henderson professzor, akinek 

                                                 
97 SUTHERLAND, Edwin H.: The White-Collar Criminality. American Sociological Review 5 (1940) 1-12. o.  
98 SCHÄFER István: A „fehérgalléros” bűntettes. Büntetőjogi dolgozatok, Pázmány Péter Tudományegyetem, 
Új folyam, 7. szám, Budapest, 1948.  
99 Meg kell jegyezni, hogy az angol írásmódban nincs közmegegyezés. Nyelvtanilag a „white-collar crime” 
lenne helyes, de akkor némileg elveszne a kifejezés metaforikus jellege. Ezért inkább a kötőjel nélküli 
formát használják a szakirodalomban. Sutherland sem volt következetes, az 1940-es cikkében (lásd. 
SUTHERLAND im. (1940) 1. o.) használt kötőjelet, az 1949-es könyvének címében (lásd. SUTHERLAND, 
Edwin H.: The White Collar Crime. Dryden, New York, 1949., továbbá SUTHERLAND, Edwin H.: The White 
Collar Crime. The uncut version. Yale University Press, New Haven, 1983.) nem. Az angol értelmező 
szótárak, például az Oxford English Dictionary a kötőjeles formát használják. Sutherland szóalkotásának 
voltak előzményei. A white-collar worker kifejezés irodai (tehát nem fizikai) dolgozókra, miként a blue-
collar a kétkezi munkásokra már az 1930-as években vagy még korábban megjelent. Sutherland is használta 
1936-os könyvében (lásd. SUTHERLAND, Edwin H., Locke Harvey J. Twenty Thousand Homeless Men: A 
Study of Unemployed Men in Chicago Shelters. Lippincott, Philadelphia, 1936.). Az első Országh-féle 
Angol-magyar szótárban (Franklin, 1948) is már mint bevett kifejezés szerepel. Sutherland könyvének egy 
lábjegyzetében (lásd. SUTHERLAND im. (1983) xviii.o. I. fejezet 7. megjegyzés) a General Motors elnökének 
a könyvére (Sloan, Alfred P. Adventures of a white collar man. New York, New York, USA: Doubleday, 
Doran, 1941) hivatkozik. Azt írta, hogy olyan értelemben használja a white collar worker kifejezést, mint 
azt Sloan tette, tehát az üzleti élet vezetőit érti a fehérgalléros munkások alatt. (Rosszul idézte a könyv 
címét, a lábjegyzetben „Adventures of a white collar worker” cím szerepel, ami meglepő, mert Sutherland 
nagyon alapos tudós volt.) 
100 GEIS G, GOFF C., Introduction. In: Sutherland, Edwin H., The White Collar Crime. The uncut version. 
Yale University Press, New Haven, 1983. xviii.o. 
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könyvéből101 tanult, és aki például ilyen megállapításokat tett: „A műveltség módosítja a 
bűnözés formáit, kevésbé durvává és erőszakossá, viszont ravaszabbá, a legalitás határán 
mozgóvá teszi. A tanultság utat nyit új és nagyszabású bűnelkövetés irányába, mint 
például a választások, a tanácsok, a törvényhozás züllesztése, a sajtó és a köztisztviselők 
megvesztegetése”.102 E nézetek jelennek meg három évtized múlva Sutherland művében 
is. Két évig, 1909 és 1911 között Sutherland a Grand Island College-ben tanított 
szociológiát és pszichológiát, majd újabb két évre visszatért Chicago-ba tanulni, ahol 
1913-ban meg is védte a „A munkanélküliség és közmunka ügynökségek” című Ph.D. 
disszertációját. Formálisan Henderson volt a témavezetője, de mivel ő éppen ekkor 
hosszabb időt Indiában töltött Robert Hoxie (1868 - 1916) foglalkozott vele. Missouri-ban 
lévő Liberty-ben, a William Jewell College-ban vállalt állást annak szociológia tanszékén. 
Az elkövetkező évek az egyetemek közötti vándorlással teltek. 1919-től hat évig az 
University of Illinois dolgozott, ahol megírta a később 10 kiadást megélt kriminológia 
tankönyvét 1924-ben.103 Ezután Minnesota következett (1926-1929), ahol már professzori 
beosztást kapott. Innen New York-ba vezetett az útja, ahol Bureau of Social Hygiene-ben 
az amerikai és az európai börtönviszonyok összehasonlításával foglalkozott. Ezután a 
University of Chicago meghívását fogadta el, ahol 1935-ig tartózkodott, ezalatt az évek 
alatt írta meg a már idézett könyvét.104 Chicago-ból az Indiana University újonnan 
alapított Szociológia Tanszékére vezetett az útja, ahol azután a következő 15 évben, 
haláláig dolgozott. Itt született fő műve is, amihez már évek óta gyűjtötte az anyagot, és 
amiről a továbbiakban szólok. A munkába menet kapott agyvérzést, még aznap 1950. 
október 11-én elhunyt. 
 
II.3.1.2. Az előadás és visszhangja 
 
Sutherland az előadásában kifejtette azt, hogy olyan személyek, akik a társadalomban és a 
gazdaságban magas pozíciót töltenek be, ugyanolyan gyakran megsértik a törvényeket, 
mint más személyek, de őket nem tartóztatják le és nem ítélik el. Nekik elég pénzük van a 
legjobb ügyvédeket megfizetni vagy befolyásolni az igazságszolgáltatás gépezetét. Az a 
bűnözési típus, amire fel akarta hívni a figyelmet nem általában ezen személyek által 
elkövetett törvénysértésekre vonatkozik, hanem csak olyanokra, amelyeket 
foglalkozásukkal kapcsolatban követnek el. Az ilyen típusú bűnözést hívta fehérgalléros 
bűnözésnek. Hangsúlyozta, hogy a magas szociális státuszú egyének által elkövetett 
gyilkosság vagy házasságtörés nem tartozik ide.105  

                                                 
101 HENDERSON, Charles R. Introduction to the Study of Dependent, Defective, and Deliquent Classes. D. C. 
Heath, Boston, 1901, 2. kiadás 
102 HENDERSON im. (1901) 250.o.  
103 SUTHERLAND: Principles of Criminology, Chicago: University of Chicago Press, 1924. 
104 „Twenty Thousand Homeless Men: A Study of Unemployed Men in Chicago Shelters.”  
105 Miként a lopás sem, amit Heltai Jenő: „Ezüstkanalak” című tréfás-csípős versének néhány sorával 
világítok meg:  
„Minálunk minden nagy alak, 
Akit az ország tisztel, 
Lopott már néhány kanalat, 
Ha bíró, ha miniszter.” 
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Kizárta az alvilág gazdag tagjainak tetteit is, hiszen az előbbi ügyeknek nincs köze a 
foglalkozásukhoz, míg az utóbbi esetben gazdag, de nem tekintélyes, magas társadalmi 
rangú emberekről van szó. Ha arról beszélt volna, hogy politikusok és gazdag 
üzletemberek is elkövetnek bűnöket tevékenységük során még nem váltott volna ki nagy 
visszhangot, hiszen erre Cesare Beccaria már a XVIII. században rámutatott, de 
Sutherland konkrét adatok sorával bizonyította azt, hogy a nagyvállalatok sorozatosan 
megsértik a törvényeket. E törvénysértések nagy része nem kerül bíróság elé, pedig az 
elkövetésért felelős személyeket ugyanúgy felelősségre kell vonni, mint azokat, akik az 
erőszakos vagyon- és élet elleni bűncselekményeket elkövetik. Az viszont, hogy a nagy 
cégek folyamatosan szegik meg a törvényt, figyelembe véve a nagy gazdasági-pénzügyi 
válság hangulatát is, sokkolhatta a résztvevőket. Meglephette a hallgatóságát, még akkor 
is, ha a XIX. századi üzletemberek és iparmágnások széles körét már az 1870-es évektől 
kezdve „rablóbáróknak” nevezték az általuk alkalmazott, sokszor erőszakos módszereik 
miatt. A csalások, politikusok megvesztegetése, befektetők szándékos becsapása 
mindennapos gyakorlattá vált, de gyilkosságok megrendelésétől sem riadtak vissza. Ezek 
az emberek hihetetlen nagy vagyonra tettek szert főleg az út- és vasútépítések, az acélipar, 
az olajtermelés, cukoripar, ingatlanspekuláció, valamint banki műveletek területén. 
Néhány, ma is ismert név: John Jacob Astor, Andrew Carnegie, Andrew W. Mellon, John 
D. Rockefeller és Cornelius Vanderbilt. Az, hogy Sutherland a legnevesebb cégeket és 
azok felelős vezetőit akarja pellengérre állítani hamar elterjedt, és ez volt az oka, hogy a 
10 évvel később megjelent könyve bizony egy erősen öncenzúrázott példány volt, mert 
perek sorával fenyegették meg. 
 
II.3.1.3. A híres könyv és az első öncenzúrázott kiadás  
 
 A könyv megjelenéséig tíz év telt el. Sutherland előadása megtermékenyítően 
hatott, szociológusok és jogászok elkezdtek foglalkozni a problémával. Az egyik – 
napjainkban is folyó vita106 – a fehérgalléros bűnözés meghatározását érintette. Ezzel 
összefüggésben Sutherland egyik alaptételét is vitatták, nevezetesen azt, hogy bűnözőnek 
lehessen nevezni egy nem jogerősen elítélt személyt is.107 Ez volt az érve a Dryden Press 
kiadónak is, amely ugyan elfogadta a kéziratot Sutherlandtől, aki egyébként a szociológiai 
szerkesztő volt a kiadónál, de közölték a szerzővel, hogy a vállalatok nevét ki kell hagyni, 
mert ha bűnözőknek nevezi azokat, miközben bíróság nem ítélte el őket, a kiadónak kell 
majd fizetni a jó hírük megsértéséért. Hasonló nyomás nehezedett a szerzőre az Indiana 
Egyetem részéről is, bár ők meg attól féltek, hogy elvesztik a támogatóikat az üzleti 

                                                 
106 Lásd: INZELT Éva: A fehérgalléros bűn és bűnhődés - az amerikai példa. Rendészeti Szemle, 55 (6) 
(2007) 84-97. o.  
INZELT, É., White-collar Crime During the Political and Economic Transition in Hungary, US - China Law 
Review 8(4) (2011) 352-379.o.  
LIPPMAN im. (2007) 501-531.o.   
NELKEN im. (2007) 733-770. o.  
FRIEDRICHS im. (2009)  
107 TAPPAN, P.W., „Who is the criminal?” American Sociological Review, 12 (1947) 96-102.  
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életből. Sutherland ingadozott. Még a diákjai is arra bíztatták, hogy ne húzzon a könyvből, 
menjenek csak bíróságra, és ott bizonyítsák be az igazukat. Esetleg a cégek elítélését is el 
lehet érni.108,109 Sutherland végül kihúzta a neveket, még az esettanulmányokat tárgyaló 
fejezetből is. Meg kell jegyeznem, hogy feltehetően a háborús évek sem kedveztek az 
ügynek, mert éppen ezekre a nagyvállalatokra támaszkodott az amerikai hadiipar. Az 
1950-es évektől kezdve a fehérgalléros bűnözés kutatása is lanyhult. Nem segítette a 
McCarthy korszak, de a hidegháború sem, hiszen ez feltárta volna a társadalom belső 
problémáit. Az amerikaiak kezdtek jól élni, nem foglalkoztatta őket az, hogy mi minden 
történik a háttérben. Nyugat-Európa népeinek is más gondjai voltak, az újjáépítés 
erőfeszítési kötötték le az energiákat. A Szovjetunióban és a szocialista országokban pedig 
hivatalosan nem létezhetett „ilyesmi”. Bár kriminológiai kutatások az 1970-es években 
kezdtek újra intenzíven foglalkozni a témával, sokáig maradt minden a régiben. Ezért 
keltett azután nagy szenzációt az, hogy a Worldcom, az Enron és más esetekben a 
fehérgalléros ügyek bíróság elé kerültek, és súlyos ítéletek is születtek. De ez már az 
utóbbi évtized története.110    
 
II.3.1.4. A teljes kiadás 
 

Az 1983-as kiadást olvasva hamar megérthetjük azt, hogy az eredeti könyvvel mi 
volt a kiadó és az egyetem gondja. Gyakorlatilag nem volt olyan jelentős amerikai cég, 
amely kimaradt volna a sorból. Sutherland felfogása szerint ugyanis a megfelelő állami 
hivatal elmarasztalása ugyanolyan értékű, mint egy bírósági ítélet. Ő azt egyfajta próbára 
bocsátásnak tekinti. 
A könyv első, mindössze tízoldalas, „A fehérgalléros bűnözés” címet viselő részében 
Sutherland rámutatott arra, hogy létezik ez a bűnözési forma, kifejtette azt, hogy melyek 
ennek az ismérvei és miért kell ezzel foglalkozni. A legfontosabb érve az volt, hogy a 
fehérgalléros bűnözés okozta kár összege nagyságrendekkel nagyobb, mint amit a 
közönséges, általános értelemben vett bűnözés okoz. Felfogását néhány példával 
támasztotta alá. Említ egy kereskedelmi láncot, amely éves átlagban 500 betörést és 
rablást szenved el. Ennek kárösszege közelítőleg 135’000 dollár. Az egyik vezető 
tisztviselő viszont egyetlen évben 800’000 dollárt sikkasztott. Még ennél is 
nagyságrendekkel nagyobb, 580 millió dollár az a kár, amit egyik befektetési cég okozott 
a befektetőinek 1929 és 1935 között, becsapva őket a portfólió összetétele tekintetében, 
ami azután a csillagászati veszteséget okozta. Sutherland hangsúlyozta azt is, hogy míg 
egy közönséges bűntény nem ingatja meg a közbizalmat, az ilyen esetek igen. Igazát 
bizonyítandó, a könyv fő részét képező második fejezetben 70 nagy cég különböző típusú 
törvény- és szabálysértési eljárásaival foglalkozik. Hivatalos forrásokra támaszkodott, 
amelyek megjelentek a Federal Reports és az American State Reports kiadványokban, 
ezek a szövetségi, állami és városi bíróságok ítéleteit ismertetik. Felhasználta a Szövetségi 

                                                 
108 CRESSEY D. R., Preface in Sutherland, Edwin H., White Collar Crime. Holt, Rinehart and Winston, New 
York, 1961. 
109 Az Amerika Egyesült Államokban már 1909 óta lehetőség van a társaságok (corporations) büntetőjogi 
felelősségre vonásának.   
110 Lásd FRIEDRICHS im. (2009) 90.o. 
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Kereskedelmi Bizottság, az Államközi Kereskedelmi Bizottság, az Értékpapír és Tőzsde 
Bizottság, a Nemzeti Munkaügyi Testület, valamint a Tiszta Élelmiszer és Gyógyszer 
Bizottság jelentéseit is. A Szabadalmi Hivatal szabálysértéseit nyilvánosságra hozó 
Official Gazette kiadványban is megdöbbentő adatokra bukkant. Végezetül hasznos 
forrást jelentett a New York Times archívuma, amely újság 1913 óta katalogizálta is a 
megjelent cikkeit, tehát aránylag könnyen követhető volt a különböző cégek ellen indított 
eljárások mikéntje, az ítélet és a nyilvánosság reakciója is. 
Sutherland sok esetet, típusokra osztva részletesen is elemez, de ezek akárcsak vázlatos 
ismertetésére e rövid írásban nyilvánvalóan nincs módom. A fontosabb adatokat 18 
táblázatban foglalta össze, amelyek megdöbbentő számokat tártak fel. Sok cég már 
megszűnt, de számos, ma is létező nagy cég is ott szerepel ezeken a szégyenlistákon. 
Sutherland egyik fontos megállapítása éppen az volt, hogy a bírósági ítéletek és a 
különböző bizottságok elmarasztaló határozatai szinte alig befolyásolták a vállalatok 
társadalmi presztízsét. Álljon itt néhány példa ismert cégnevekkel és számokkal (lásd 1. 
számú táblázat). 
 
1. számú táblázat Amerikai cégek törvényszegései az XX. század első felében Sutherland 
gyűjtése alapján  

Cég neve 
A 

kereskedelem 
befolyásolása 

Félrevezető 
hirdetés 

Törvény-
szegések 

Munkaügyi 
szabályok 
megsértése 

Jutalékkal 
való 

visszaélés 
Egyéb 

General 
Electric 

13 
elmarasztaló 
ítélet 

2 9 0 0 1 

General 
Motors 

6 2 22 9 0 1 

Goodyear 1 1 4 3 0 5 
Procter & 
Gamble 

1 8 1 1 0 2 

Sears 
Roebuck 

0 18 20 1 0 0 

U.S. Steel  9 2 5 2 5 3 
 

Az elmarasztalások java része az 1932-1944 periódusra estek. Számos törvény, például a 
The National Labor Relations Law (1935), amelyek alapján ezen ítéletek egy részét 
hozták, csak az 1930-as években született. Nyomon követhető, hogy a Sherman-féle 
trösztellenes törvényt 1890 óta folyamatosan megsértették (lásd V.1.1. fejezet), ezért 
ebben az időszakban e törvényhez több kiegészítő rendelkezést hoztak, főleg annak 
hatására, hogy a gazdasági-pénzügyi válság feltárt okait kezeljék. Az is kitűnik, hogy a 
Department of Justice elég vonakodva indított nagy cégek ellen büntetőeljárást, az 
elmarasztalások java része a megfelelő bizottságokhoz köthető, amelyek határozatai a 
törvényellenes állapot megszüntetésére irányultak, és pénzbüntetést róttak ki. A cégek 
pénzügyi manipulációit is részletesen tárgyalta Sutherland; érdekes, hogy a bankok 
szerepével keveset foglalkozott. Ezek jobbára részvénymanipulációk, hamis jelentések, 
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veszteségek elhallgatása és eltüntetése, a részvények „felvizezése”. Itt számolt be a szerző 
arról is, hogy aktív politikusok vagy más befolyásos személyiségek hogyan kaptak pénzt 
cégektől korábbi vagy a jövőben elvárt szolgálataikért. Például jóval a piaci ár alatt 
vehettek részvényeket. Például a J. P. Morgan 1929-ben 7 millió dollár értékű ilyen 
„ajándékot” adott, többek között John Calvin Coolidge, Jr. az Egyesült Államok 30. 
elnöke (1923-1929) is részesült 30’000 dolláros kedvezményben. Coolidge-ot egyébként 
nem tartják számon az igazán korrupt elnökök között. A nagy cégek rendkívül 
találékonyan gyakorlatilag minden illegális tettet elkövettek. Például a nagy 
cukorfinomító cég, az American Sugar Refining Company éppúgy rávetemedett a 
vízlopásra, mint az adó és vámcsalásra. Lopták a vizet a new yorki hálózatból, ezért végén 
megegyezés után 295’422 dollárt fizetett a városnak, egyéb felelősségre vonás nem 
történt. A vámcsalások miatt indított polgári perben több mint két millió dollár 
kifizetésére kötelezték a céget. Az ehhez kapcsolódó büntetőperben négy vámtisztet 
elítéltek. A cég vezetőjét két év börtönbüntetésre és 5000 dollár megfizetésére ítélték, 
amit Taft elnök harminc nap elzárásra változtatott. Sutherland azt is bizonyította, hogy a 
nagy közműcégek is sorozatosan becsapták a fogyasztókat és a befektetőket, megsértették 
a versenyszabályokat, tisztviselőket, szenátorokat vesztegettek meg és választásokat 
befolyásoltak. E témával külön fejezetben foglalkozott, mert szerinte e cégek nevében 
(public utility corporations) is benne van az, hogy a közt szolgálják. Ez persze elég naiv 
hozzáállás, de annyiban igaza van, hogy ezen cégeknek sajátos jogaik és lehetőségeik 
vannak, például ilyen a kisajátítás. A szövetségi projekteknél, például a vízierőművek 
esetében nagymértékben túlárazták a költségeiket. Összesen 38 pert sorolt fel Sutherland, 
ebből 7 büntetőper, de szerinte ez csak a jéghegy csúcsa. Érdekes az, hogy az egyik nagy 
vesztegetési ügyet azért nem lehetett elhallgatni, mert a helyi újság St. Louis-ban 
folyamatosan napirenden tartotta azt. Ez azért figyelemreméltó, mert ezek a cégek nagy 
pénzeket fordítottak újságírók befolyásolására is, valamint a lakosság rokonszenvének 
megnyerésére is, ami persze azok fizettek meg a szolgáltatás árában. Sutherland 
megállapította, hogy az áldozatok a társadalom széles köréből kerülnek ki. Ezek lehettek a 
fogyasztók, a versenytársak, a részvényesek és más befektetők, feltalálók és 
alkalmazottak, illetve az állam, az adócsalások és az állami tisztviselők megvesztegetése 
esetében.111  

A negyedik fejezet a fogalom értelmezésével foglalkozott. Ennek első alfejezete a 
beszédes „A fehérgalléros bűnözés mint szervezett bűnözés” címet viselte. Sutherland 
rámutatott arra, hogy a pénzembereknek is sajátos kultúrája van, amely ugyan különbözik 
a hagyományos bűnözők, például tolvajok világától, de sok a hasonlóság is. Mindkét 
kategóriában a visszaeső bűnelkövetés általános jelenség. Nagy különbség viszont az, 
hogy míg a társadalom kiközösíti a bűnözőket, és a visszaeső bűnözők különösen szigorú 
büntetésben részesülnek, a cégek vezetőit nagyon ritkán büntetik meg, a cégek 
felelősségre vonása pénzbüntetésekben realizálódik, eltiltják őket a törvényellenes 
gyakorlattól, mindazonáltal a cégek társadalmi presztízsét ez legtöbbször alig 
befolyásolja. A fehérgalléros bűnözők abban is különböznek a közönséges 
bűnelkövetőktől, hogy magukat legfeljebb törvényszegőknek tartják, de nem bűnözőknek, 

                                                 
111 SUTHERLAND im. (1983) 227.o.  
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míg az utóbbiak bevallják, hogy ők bűnözők. Az üzletemberek, miként a közönséges 
bűnözők is, szeretnének nekik kedvező törvényi környezetet, vagyis azt, hogy minél 
kisebb korlátozással folytathatnák a számukra hasznot hozó tevékenységeket. Az 
üzletemberek ezt gyakorta el is érik. Sutherland megállapította, hogy a „fehérgalléros 
bűnelkövetések nemcsak szándékosak, hanem szervezettek is” („White collar crimes are 
not only deliberate; they are also organized”).112 A társaságoknál a felelősség gyakorta 
megoszlik a különböző szintű vezetők között. Ezért nehéz személyi felelősséget 
megállapítani. Sutherland számos példával illusztrálta azt, hogy míg a vállalatot 
megbüntették, személyre szóló ítélet nem született, az összes érintett vezetőt felmentették. 
Komoly veszély a társadalomra az is, hogy a bűnös gyakorlatok terjedtek, hiszen a többi 
cég is csak úgy tud versenyképes maradni. Sutherland a könyvét egy rövid 
összefoglalással fejezte be. Ennek leglényegesebb üzenete az volt, hogy a fehérgalléros 
bűnözés is bizonyíthatóan bűnözés, tehát így is kell kezelni. 
Sutherland a kriminológia tudományának kétségtelenül egyik nagy, úttörő alakja volt a 
XX. században. Ahhoz, hogy a társadalom legfelső köreinek, nagyhatalmú és tekintélyű 
urait bűnözőknek mutassa be, nem csekély személyes bátorság is kellett.  
 

II.3.2. A fehérgalléros bűnözésre vonatkozó egyes koncepciók áttekintése  
 

A fehérgalléros bűncselekményeket gyakran az erőszakos (például rablás, 
gyilkosság) vagy a kékgalléros (vandalizmus, bolti lopás, betörés) bűncselekményekkel 
való összehasonlításban, azok ellentéteként fogalmazták meg. Maga a kifejezés onnan 
ered, hogy fehér gallért viselő jogászok, ügyvédek, bankárok vagy más szellemi pályán 
mozgók (diplomások) hozhatók leginkább kapcsolatba ezekkel az esetekkel. 
Számos más elnevezést is megtalálhatunk a szakirodalomban. Ilyenek például az 
elitbűnözés, intellektuális bűnözés, de van mikor teljes egészében a gazdasági, a 
foglalkozás körében elkövetett bűnözéssel vagy korrupcióval és megvesztegetéssel 
azonosították. Sutherland felfogásáról már írtunk.  
 A lényeges elem az, hogy olyanok követik el, akik a legális hatalom – gazdasági 
vagy politikai – részesei vagy minimum a legális hatalom holdudvarában helyezkednek el, 
nem erőszakos a bűncselekmény, és jellemzően a foglalkozás körében követik el a 
bűncselekményeket. Az elkövetők tiszteletreméltó személyek, akikben a társadalom 
megbízik. Számos problémával kell szembenéznünk, ha egy tökéletes meghatározást 
akarunk alkotni. Például gazdasági bűncselekményt nem szükségszerűen csak az említett 
magas politikai vagy gazdasági szinten követnek el. Az, hogy kiben bízik, kiket tisztel az 
adott társadalom egy igencsak változó ismérv; sajnos egyre kevesebb politikai vagy 
gazdasági vezetőre igaz ez, ha az utóbbi évek felméréseit nézzük. Például az USA 
kormányában az állampolgárok közelítőleg 30%-a bízik meg, a bizalmi index a 
Watergate-botrány után kezdett zuhanni, és azóta is csökkenő tendenciát mutat. Egy 
fehérgalléros bűncselekmény általában sokszereplős, akik közül nem mindenki 
fehérgalléros bűnöző. Például Taxis Gyuszi a K&H brókerperben, aki a pénzt szállította 
vagy a hajléktalanok illetve áltörök egyének, akikkel cégeket alapítanak vagy 
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vásároltatnak fel vagy segítségükkel fantomizálnak vállalkozásokat, és akiket a Magyar 
Narancs szerkesztőségi cikke (2014. június 5.) találóan a fehérgalléros bűnözés 
proletárjainak nevez, nyilvánvalóan nem azok (lásd. az esettanulmányokat a IV.4. 
fejezetben). Nézzük meg, hogy az utóbbi időkben megjelent, mérvadó, általam fontosnak 
tartott szakkönyvekben, amelyeket közül többet tankönyvként is használnak, mi szerepel. 
Bár természetszerűleg jelentős átfedések vannak a szerzők felfogása között, de a 
különböző nézeteket érdemes összevetni. A végén a témakör egyik kiemelkedő 
személyiségének tanulmányából idézek, majd azt tárgyalom, hogy a világ egyik 
legnagyobb bűnüldöző szerve miként kezeli a fehérgalléros bűnözést.  

 
II.3.2.1. Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller, William S. Laufer: 

„Kriminológia” című tankönyve a fehérgalléros bűnözésről113  
 
Érdemes megnézni, hogy egy széleskörűen használt kriminológiai tankönyv 

hogyan tárgyalja a témakört. Adler, Mueller és Laufer114 Sutherland meghatározását 
annyiban nem tartották kielégítőnek, hogy társaságok éppúgy elkövethetnek fehérgalléros 
bűncselekményeket mint egyének. Definíciójuk a következőképpen hangzik: „… a 
fehérgalléros bűnözés körébe tartozik minden olyan törvénysértés, melyet egy személy 
vagy egy csoport követ el egyébként megbecsült és törvényes foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége során.”115  

A szerzők érzékelhetően a társaságok által elkövetett bűnözésre helyezték a 
hangsúlyt. A szerzők nem tagadták azt, hogy egyéni és társasági bűncselekmények külön-
külön is előfordulnak, sőt leszögezték azt, hogy a leggyakoribb ezek keveréke. Fontos 
megállapításuk az volt, hogy az egyének is zömmel nagy vállalatok, biztosítók, bankok, 
szervezetek „fedezéke mögül” követik el bűncselekményüket. 

Az egyének által elkövetett bűncselekményeket nyolc kategóriába sorolják  
i) Értékpapírokkal kapcsolatos bűncselekmények 
ii) Csalárd csőd 
iii) A kormányzatot megkárosító csalás 
iv) Fogyasztók megtévesztése 
v) Biztosítási csalás 
vi) Adócsalás 
vii) Vesztegetés, gazdasági és politikai korrupció 
viii) Bennfentes kapcsolatokra épülő csalás 

A társaságok bűncselekményeit a szerzők szerint olyan büntetőjogilag értékelt 
cselekmények, amelyeket egy társaság egy vagy több alkalmazottja követ el, és amelyeket 
a társaság „számlájára írunk”.116 Kiemelték az adócsalást és a környezetkárosítást. E 
                                                 
113 ADLER, MUELLER ÉS LAUFER: Kriminológia című könyve több egyetemen, így az ELTE-n is 
tankönyvként használatos.  
114 Freda ADLER, Gerhard O.W. MUELLER, William S. LAUFER: Kriminológia, Osiris Kiadó, Budapest, 
2002. (a Criminology című könyv 3. kiadásának, McGraw-Hill, Boston, 1998 fordítása) 
115 ADLER-MUELLER-LAUFER im. (2002) 419.O.  
116 Magyarországon a 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről hatályba lépésével teremtődött meg a lehetőség arra, hogy jogi személlyel szemben is 
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bűncselekményeknél felmerült a „ki a felelős” kérdése. Jogilag a társaság tulajdonosai (a 
részvényesek) befektetésük (tulajdonosrészük) értékének erejéig viselik a jogi 
felelősséget. Az egyik jogi felfogás szerint a társaság nem képes arra, hogy 
bűncselekményt kövessen el. Mint jogi személyre azonban alkalmazni lehet a természetes 
személyre vonatkozó törvényt, ezt 1909 óta alkalmazzák is. A társaságok büntetőjogi 
felelőssége megállapítható, különösen azokra a cselekedetekre, amelyeket az 
igazgatótanács, valamelyik vezető tisztségviselő a társaság nevében engedélyez, 
megkövetel, végrehajt vagy eltűr. A társaságokra számos törvény vonatkozik, így az 
USA-ban a korrupt szervezetekről szóló, a szövetségi korrupcióellenes törvény, 
adótörvénykönyv, banktitokról szóló törvény stb. 

Itt említették a választási kampányról szóló szövetségi törvényt is. Ez érthető, de 
ez egyének által elkövetett bűncselekményeknél is felvethető lett volna, hiszen gyakorta 
egyént (pl. elnökjelöltet, kormányzójelöltet) támogatnak, aki megválasztása után 
viszonozza a támogatást, ami a korrupció egyik formája. 

Az állam a Sherman-féle (1890) és a Clayton-féle (1914) trösztellenes 
törvényekben számos cselekményt megtiltott (részletesen lásd a V.1.1. fejezetben). 
Ellenintézkedés a vállalat szétdarabolása vagy kártérítési kötelezettség. Az utóbbi időkben 
számítógépgyártó és szoftver cégeknél láttunk ilyet az USA-ban. Van büntetőjogi 
felelősség is. Ez rossz vállalatvezetés, gondatlanság, előírások megsértése esetén 
alkalmazható. Ilyen például a környezetszennyezés, vagy egészségkárosodást okozó 
termék forgalomba hozása. 

A szerzők példákat hoztak arra, hogy a törvények végrehajtása, a nyomozás, a 
vádemelés óriási nehézségekbe ütközik. Legtöbb esetben hatalmas, gyakorta 
multinacionális cégekről van szó, amelyek könyvelésének, tevékenységének áttekintése 
nagyon bonyolult, többféle szakértelmet kívánó és időigényes munka. Egy-egy eljárás 
több évig tart, a periratok mennyiségét 10’000 oldalakban mérik, a költség horribilis 
nagyságúvá nőhet. Sokszor a felelős vagy felelősök megállapítása is rendkívül nehéz.  

Adler és szerzőtársai rávilágítottak az összefüggésekre is. Például egy céget 
megbüntetnek, akkor az ráterheli a büntetés összegét a vevőkre, fogyasztókra vagy 
munkásokat bocsát el, mely következmények súlyos társadalmi gondokat okozhatnak. Hol 
van az a határ, ami elválasztja a balesetet, a gondatlanságot, illetve a szándékosságot 
például egy környezetszennyezés esetén. A szerzők az Exxon Valdez tankhajó balesetét 
(lásd. IV.4. fejezet) említették, amikor 250’000 hordónyi olaj ömlött a tengerbe. Ki a 
felelős, az Exxon, a hajó legénysége? 

Adler, Mueller és Laufer sok kérdést megoldatlanul hagyott. Hiába próbálta 
követni a törvényalkotás a változásokat, azt láthatjuk, hogy igazából nagy visszatartó ereje 
nincs a törvényeknek, még a szerzők által is kiemelt környezetvédelem esetében sem.  
  

                                                                                                                                                   
megállapítható legyen a büntetőjogi felelősség. Részletesen a V.1.2. fejezetben írok e jogalkotási 
folyamatról.  
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II.3.2.2. David O. Friedrichs és a „megbízható bűnelkövetők” helyzete 
napjainkban  

 
Friedrichs könyvében több oldalról vette szemügyre a fehérgalléros bűnözés 

mibenlétét, definíciót igyekszik adni, és nagyon sok esettanulmánnyal illusztrálta a 
probléma összetettségét.117 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a fehérgalléros bűnözés fogalmi köre alá eső 
bűncselekményeket milyen más fogalommal illeti a szakirodalom, példaként említi az 
elitbűnözést (elite deviance), a gazdasági bűnözést (economic crime), a kereskedelmi 
bűnözést (commercial crime), a szervezeti bűnözés (corporate crime), valamint a 
foglalkozás körében elkövetett bűncselekményeket (occupational crime).118  
Leszögezte, hogy ami egyezik a fehérgalléros bűnözés fogalmi köre alá vont 
cselekményekkel, az az, hogy egyrészt mindig egy legitim foglalkozás körében követik el, 
másrészt gazdasági nyereség vagy munkahelyi siker motiválja e cselekményeket, 
harmadrészt nem kapcsolódik hozzá közvetlen és szándékos erőszak.   
Friedrichs annak a véleményének adott hangot, hogy a meglevő meghatározások alapján a 
white collar crime kifejezés nagyon sokféleképpen használható. 
A következő, általa szintetikus tipológiát tartotta legelfogadhatóbbnak, amelyben 
megvizsgálandók a következő attribútumok: 

a) hol történt az illegális aktivitás (vállalkozás, kormányügynökség, szakmai 
szervezet) és ott ki vett benne részt (egyes személyek, munkacsoport vagy az 
egész szervezet) 
b) az elkövető státusza (gazdag vagy középosztálybeli, felső vezető (chief 
executive officer, CEO) vagy alkalmazott 
c) az áldozatok (a társadalom tagjai széleskörűen vagy egyes ügyfelek) 
d) a kár formája (pl. gazdasági veszteség vagy fizikai sérülés) 
e) jogi besorolás (pl. a trösztellenes törvényt sértő vagy csalás).  

Az amerikai szakirodalomban 1960-as évektől kezdődően a különböző típusú 
bűncselekményeket és azok elkövetőit a kriminológia azzal a céllal kezdte tipizálni, hogy 
a lehető leghomogénebb kategóriák jöjjenek létre, annak érdekében, hogy az adott 
bűnelkövetésre való magyarázatokat és az ellene való fellépés eszközrendszerét még 
célirányosabban lehessen kidolgozni. Ennek a szellemében kerültek az alábbi kategóriák 
definiálásra. 1964-ben Quinney119 – lásd még: 1967-ben Clinard és Quinney120 – a 
foglalkozás körében elkövetett bűncselekményeket (occupational crime) olyan jogtalan és 
káros cselekményekként definiálta, melyek pénzügyileg motivált cselekmények, amelyet 
egy törvényes és tiszteletre méltó foglalkozás/állásban követnek el pl.: 
kiskereskedelemhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó bűncselekmények, munkavállalók által 

                                                 
117 FRIEDRICHS im. (2009)  
118 FRIEDRICHS im. (2009) 5. o.  
119 QUINNEY, R.: The study of white-collar crime: Toward a reorientation in theory and research. in Journal 
of Criminal Law, Criminology and Police Science, 1964, 55:208-214 
120 CLINARD, M.B. and QUINNEY, R.: Criminal behavior systems: A typology. Nwe York: Holt, 
Rinehart&Winston, 1967.  
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elkövetett cselekmények. Jelen esetben az eredeti Sutherland-i meghatározáshoz képest a 
társadalmi státuszról a foglalkozás jellegére tette a hangsúlyt. Az 1970-es évektől a 
fehérgalléros bűnözésre vonatkozó elméletek két nagy csoportra bomlanak aszerint, hogy 
szervezeti vagy egyéni az elkövetés. Friedrichs121 szerint az alábbi bűncselekmény 
típusok, azok, amik alapvető és szoros kapcsolatban állnak a fehérgalléros bűnözéssel. A 
szervezeti bűnözés (corporate crime), mely azon jogellenes és káros cselekményeket 
foglalja magában, melyet egy cég alkalmazottai követnek el a cég (vagy egyéni) 
érdekeinek előremozdítása érdekében. Formái a szervezeti lopások, szervezeti pénzügyi 
manipulációk, szervezeti politikai korrupció. A kormányzati bűnözés (governmental 
crime), amely olyan magatartásokat takar, melyeket a kormány, a kormány hivatalai, 
kormányzati szervek követnek el vagy egy olyan törekvés, ami egy kormányhivatal 
illegális és bizonyíthatóan káros magatartására utal, mint például az állami bűnözés (state 
crime) és a politikai fehérgalléros bűnözés. 1993-ban Aulette és Michalowski122 vezette be 
az állami-vállalati bűnözés (state-corporate crime) fogalmát. E kifejezés azon bűnös 
magatartásokra vonatkozik, melyeket egy vagy több kormányzati/állami intézmény és egy 
vagy több gazdasági társaság/intézmény közösen, direkt kooperációban követ el egy 
közös cél elérése érdekében. Az állami-vállalati bűnözés azt hangsúlyozta, hogy hogyan 
működik együtt illegálisan állami és piaci szereplők oly módon, hogy az akár halálos 
áldozatokkal, sérüléssel, egészségkárosodással, pénzügyi veszteségekkel és kulturális 
pusztítással járnak. Szintén ide sorolható az „állam foglyul ejtése” (state capture), a 
globalizációs bűnözés (crimes of globalization), a pénzügyi bűnözés (finance crime), 
valamint a technikai/számítástechnikai bűnözés (Technocrime).  
Végül Friedrichs szerint általánosságban a fehérgalléros bűnözés fogalma alá tartozik 
minden olyan illegális, tiltott és bizonyíthatóan káros cselekmény, amely sérti a köz- vagy 
a magánbizalmat, továbbá törvényes és tiszteletre méltó intézmények vagy egyének 
követnek el, annak érdekében, hogy anyagi előnyökre tegyenek szert vagy fenntartsák 
széleskörű hatalmukat és kiváltságaikat, privilégiumaikat.  

A következő bűncselekmények pedig azok, amelyeket kifejezetten fehérgalléros 
alkalmazottak (employees) követnek el Friedrichs álláspontja szerint: 

i) társaságok bűncselekményei (corporate crime),  
ii) foglalkozás körében elkövetett bűncselekmény (occupational crime),  
iii) kormányzati bűncselekmények (governmental crime),  
iv) Állami-társasági (state-corporate crime), a globalizációval kapcsolatos 

(globalization crime) és nagymértékű pénzügyi (high finance crime) 
bűncselekmények,  

v) Vállalkozási (enterprise crime), amit vállalkozások csoportjának szervezett 
bűnelkövetésével azonosít, szakmai (avocational crime), ide sorolja az adó- és 
biztosítási csalásokat, hitelcsalásokat, cégek orgazda tevékenységét, és 
technikai (technocrime), valamint más „maradék” fehérgalléros 

                                                 
121 FRIEDRICHS im. (2009) 7.o.  
122 AULETTE, J.R. and MICHALOWSKI, R. (1993). Fire in Hamlet: a Case Study of State-Corporate Crime in 
K. D. Tunnell (ed.), Political Crime in Contemporary America: a Critical Approach, 171-206, New York: 
Garland.  
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bűncselekmények; ide tartozónak tartja a különböző csalási formákat (swindle, 
fraud).  

Bár többé-kevésbé egyetértek Friedrichs definíciós törekvéseivel, érdemes néhány 
megjegyzést tenni. Igyekszik a teljességre törekedni, de az is látszik, hogy a végén mintha 
belezavarodna. Ez az v) pontban látszik leginkább, amit ő is „Residual forms of white 
collar crime” megnevezéssel illet. Például ebből a felsorolásból hiányoznak fontos 
bűncselekményi formák és fajták, így például a csődbűntett (bankruptcy), vesztegetés 
(bribery), bennfentes kereskedelem (insider trading), sikkasztás (embezzlement), 
számítógépes bűncselekmény (computer crime), orvosi, egészségügyi bűncselekmény 
(medical crime), állami megvesztegetés (public corruption), környezetkárosítás 
(environmental crime), nyugdíjalap-csalás (pension fund crime), fogyasztói csalás vagy a 
fogyasztó megkárosítása (consumer fraud), kezességi vagy kötvénycsalás (securities 
fraud), hamisítás vagy okirathamisítás (forgery). Számítógépes bűncselekmény (computer 
crime) is megérdemli az elkülönítést a Friedrichs által alkotott technocrime-tól. 
Nyilvánvalóan látszik, hogy az utóbbi évek pénzügyi válsága igencsak hatott a szerzőre, 
ezért emeli ki a globalizációval kapcsolatos (globalization crime), és nagymértékű 
pénzügyi (high finance crime) bűncselekményeket. 
Ezt a részt könyvében azzal folytatta, hogy műveleti (operational) definíciót is lehet adni, 
amely az (amerikai) szövetségi bűncselekmények kategorizálását veszi alapul. Ezek a 
következők: „securities fraud, antitrust violations, bribery, tax offenses, bank 
embezzlement, postal and wire fraud, false claims and statements, and credit and lending 
institution fraud.” Ezzel több gond is van. Az első az, hogy az Egyesült Államok 
törvényeit és joggyakorlatát nem igazán célszerű egy általános kriminológiai fogalom 
meghatározásánál alapul venni.  
E rész végén123 meglepő kijelentéssel találkozhattam. Ugyanis úgy fejezte be a szerző, 
hogy tökéletes definíciót nem lehet adni. Alapjában visszatért Sutherland 
meghatározásához. Sőt Friedrichs még azt is kijelentette, hogy legegyszerűbb tagadással 
(in negative terms) megadni: minden fehérgalléros, ami nem utcai (street crime) vagy 
közönséges (conventional crime). Egyszóval Friedrichs bevallotta, hogy nem tud minden 
igényt kielégítő meghatározást adni a white collar crime vonatkozásában. A következő 
több mint 400 oldalon viszont alaposan körüljárta a témát. Elemezte azt a kárt, amit a 
fehérgalléros bűnözés a társadalomnak okoz beleértve a bizalomvesztést, az ebben rejlő 
kockázatokat. Kitért olyan fontos tényezőkre is, mint az elkövetők kora, a hírmédia, 
filmek és TV filmek szerepe, az Internet elterjedésének hatásai, a kutatás lehetséges 
szempontjai, vagy az áldozatok kategorizálása. A különböző típusú bűncselekmények 
részletes, esettanulmányokkal gazdagon illusztrált kifejtése képezi a könyv érdemi részét. 
Nem lehet célom ennek a fontos műnek a részletes ismertetése, de néhány gondolat 
erejéig érdemes bizonyos részekkel foglalkoznom. Tulajdonképpen a teljességre törekvés 
helyenként eltéríti a szerzőt a céltól, miután olyan bűncselekményeket, vagy amit annak 
vél, is tárgyal, ami megzavarhatja az olvasót, aki a fehérgalléros bűnözésről akar olvasni. 
Az lehet az olvasó érzése, hogy a szerző néha elfelejtette, hogy a „Trusted Criminals” 
címet adta a könyvének. Például a 7. fejezetben a szervezett bűnözés kapcsán a maffia 

                                                 
123 FRIEDRICHS im. (2009) 8. o.  
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(Camorra, Cosa Nostra stb.) történetéről is részletesen ír, de nem gondolnám, hogy az 
általa említett személyek a társadalom tiszteletreméltó tagjai (voltak). E tekintetben 
véleményem eltér Friedrichs-étől, mert az alvilági szervezett bűnözést nem tartom a 
fehérgalléros bűnözés fogalma alá tartozónak. A foglalkozás körében való elkövetést még 
csak-csak el lehet fogadni, bár én ez esetben is a legális foglalkozása körében elkövetett 
cselekményekre értem a kategorizálást, azonban egy drogbáró vagy maffia főnök magas 
társadalmi státuszú lenne és a társadalom megbecsült tagja ezzel vitatkoznék.  

Minden területet vizsgált a szerző, így az egyetemek sem maradtak ki. Mind a 
corporate crime, mind occupational crime szempontjából vizsgálódott. Miután az 
egyetemek és a kutatóintézetek is nagy pénzekkel gazdálkodnak, itt sem lehetetlen a 
fehérgalléros bűncselekmény. Persze az, hogy egy biokémikus megölt egy prostituáltat, 
akit korábban a pályázati pénzéből fizetett, nem hiszem, hogy érdemi és idetartozó eset 
lenne. Hasonló példa a túlzásokra az iskolai puskázás is.124 Külön alfejezetet szentelt a 
középiskolai és az egyetemi fehérgalléros diákbűnözésnek „Student White Collar Crime” 
címmel. Már annak sincs sok értelme, hogy leszögezte, hogy a részegen elkövetett 
randalírozást nem sorolta ide, tudniillik senki nem gondolta, hogy ez a fehérgalléros 
bűnözés kategóriájába tartozna. Viszont a puskázást (cheating), ami az Egyesült 
Államokban (is) járványszerű, már fehérgalléros bűncselekménynek tartotta. Nincs igaza, 
mert az egyik fő kritérium nem teljesül, nevezetesen egy diák (még) nem megbecsült, 
tiszteletreméltó tagja a társadalomnak, akire felnéznek, továbbá hogy ezen cselekményét 
foglalkozása körében követte volna el az is megkérdőjelezhető. Mindazonáltal Friedrichs 
könyve éppen azért megkerülhetetlen forrás, mert nagyon sok nézőpontból vizsgálta a 
fehérgalléros bűnözés mibenlétét.  

II.3.2.3. Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájának 
(FBI) meghatározása  

 
Az USA Szövetségi Nyomozó Irodája (továbbiakban: FBI) 1989-ben 

következőképpen határozta meg a fehérgalléros bűnözés fogalmát125: „… azok a 
törvénytelen tettek, amelyeket csalárdság (megtévesztés, fortély), eltitkolás vagy a 
bizalommal való visszaélés jellemez, és amelyek nincsenek kapcsolatban fenyegetés, 
fizikai erő vagy más erőszak alkalmazásával. Ilyen bűncselekményeket személyek vagy 
szervezetek követnek el; pénz, tulajdon vagy más szolgáltatások megszerzése érdekében, 
vagy azért, hogy készpénzfizetést, szolgáltatást elkerüljék, illetve személyes vagy üzleti 
előnyökre tegyenek szert.” Az FBI definícióját sokan bírálták, mert nem foglalkozik az 
elkövető társadalmi-gazdasági helyzetével. Az FBI praktikus okokra hivatkozik, 
nevezetesen arra, hogy olyan nyilvántartás van, amelyik a bűncselekmény típusait tartja 
számon, olyan viszont nincs, amelyik az elkövető társadalmi-gazdasági pozícióját vagy 
részvénytársaság felépítését, működési módját, mint mutatót használná. Az Egyesült 

Államokban alkalmazott Egységes Bűncselekmény – jelentés adatlap [Uniform Crime 

Reporting (UCR) Date – Egységes Bűnügyi Statisztika] alapján készült összegzés 

                                                 
124 FRIEDRICHS im. (2009) 111.o.  
125 U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, White Collar Crime: A Report to the Public. 
Washington, D.C. Goverment Printing Office, 1989.  
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(Traditional Summary Reporting System) nem tartalmaz olyan indexet, hogy fehérgalléros 
bűncselekmény, csak olyanokat, amelyekből következtetni lehet, hogy ebbe a kategóriába 
esik egy cselekmény, például a csalás, hamisítás stb. A Summary Reporting System az 
1920-as években került kidolgozásra. Azóta három különböző korszakban három 
fehérgalléros bűnözést érintő törvény született az USA-ban. Ezek az 1920-as években a 
trösztellenes törvény (antitrust law), a szociális törvények (social welfare laws), amelyet a 
New Deal során, az 1930-as években fogadtak el, és a fogyasztóvédelmi törvény az 1960-
as években. Még ezek megsértését sem tartja külön számon az összegző jelentés.  

Ezért 1991 óta folyik új típusú regisztrálás, a National Incident – Based Reporting 
System (NIBRS) – Eseményeken alapuló Országos Bejelentési Rendszer – bevezetése, 
ami talán képes lesz a fehérgalléros bűncselekmények mérésére. Az 1997-1999 
időszakban a mért bűncselekmények 3,8 %-a esett a fehérgalléros kategóriába. Ezek 
többsége csalás és hamisítás volt. Ide sorolták a „rossz” csekkeket, a hitelkártya – 
visszaéléseket, a szociális segélyek illetéktelen felvételét is.126 Ezek zöme nem tipikusan 
„white-collar” eset. Külön tartják számon a számítógépes bűnözést (computer crime). 
Mivel mindez mechanikusan történik, ide soroltak minden esetet, amiben számítógépet 
használtak. Ezek nagy része lopás volt, így miként a hitelkártya, bankkártya csalások, 
ezek sem igazán tekinthetők fehérgalléros bűnözésnek. 

A NIBRS-rendszer még mér más paramétereket is. Így például számon tartják a 
tett helyszínének típusát. Az elmúlt évek eseteinek feldolgozásából azt szűrték le, hogy a 
legtöbb ilyen bűntett középületben, irodaépületben történik. Az áldozatokat is 
csoportosítják, úgymint magánszemély, cég, pénzügyi intézmény, kormányzat, vallási 
szervezet stb. Noha foglalkoznak a bűnelkövetőkkel is, társadalmi–gazdasági státusz nem 
szerepel a gyűjtött információban, csak kor, nem, etnikai hovatartozás, lakóhely. Ebből 
arra a következtetésre jutottak, hogy a tipikus fehérgalléros bűnöző a kései húszas vagy a 
korai harmincas éveiben jár – ez egyébként más, erőszakos vagy kékgalléros 
bűnelkövetőkre is áll – többségében fehér férfi, ha a sikkasztásos eseteket vesszük 
számba, viszont több a nő a tulajdon elleni vétségeknél. Megjegyzem, hogy Todd E. 
Clear, az Amerikai Kriminológiai Társaság 2009. évi elnöke Friedrichs könyvéhez írt 
bevezetőjében éppen azt hangsúlyozta, hogy a fehérgalléros bűnözők az idősebb 
korosztályhoz tartoznak, hiszen bizonyos idő kell ahhoz, hogy a társadalmi ranglétrán 
feljebb kerüljenek, illetve meggazdagodjanak, míg az erőszakos bűncselekményeknél 
jellemző az, hogy fiatal férfiak követik el azokat. 

Nem kétséges, hogy mindez segíti a nyilvántartást, és a megfelelő bűnüldöző 
szakemberek kiképzését és mozgósítását, de elég nyilvánvalóan túl tág határokat állítottak 
fel. Jogosan bírálható a társadalmi – gazdasági státusz figyelmen kívül hagyása – ami 
Sutherland eredeti meghatározásával szöges ellentétben van – még ha el is kell ismernünk, 
hogy ezt nem könnyű objektíve meghatározni. Mindazonáltal nem értek egyet azzal, hogy 
egy kalap alá vette azokat, akik jogtalanul vesznek fel szociális segélyt azzal, aki egy 
cégbirodalmat visz csalárd csődbe vagy bennfentes információkkal kereskedik. A 

                                                 
126 Cynthia BARNETT: „The measurement of White-Collar Crime Using Uniform Crime Reporting (UCR) 
Data”, U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation. Criminal Justice Information Services 
(CJIS) Division, 2005. http://www.fbi.gov/ucr/whitecollarforweb.pd 
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kárértékek közti különbség akár dollár-milliárdokban mérhető. Természetesen a kárértek 
vagy a megkárosítottak száma (akár magánszemélyek, akár globálisan az állam 
adófizetőinek közössége) tekintetében szintén nehezen határozható meg egy szint, mert 
egy köztisztviselő megvesztegetését mindenképpen ide kell sorolnunk, viszont egy 
gyújtogatás semmiképpen sem fehérgalléros bűncselekmény, noha sok áldozata lehet, és 
jelentős anyagi kárral jár. 

Az FBI megközelítése tulajdonképpen az erőszakos és a kékgalléros (lopás, 
betörés, rongálás stb.) bűncselekmények ellenében határozza meg a fehérgalléros 
bűnözést, vagyis minden, ami nem az előbbi kettő, az ide tartozik. 

Az Egyesült Államokban létezik a Nemzeti Fehérgalléros-bűnözés Központ [National 

White Collar Crime Center127], ami egy non-profit társaság, és abból a célból alakult, 
hogy segítse a bűnüldöző hatóságok működését, különösen a gazdasági és high-tech 
bűnözés ellen. 
 
 II.3.2.4. További magyarázatok a fehérgalléros bűnözés jelenségére 
(Lippman,  Nelken, Payne) 
 

Matthew Lippman128 a fehérgalléros bűnözést három megközelítési mód 
ötvözéseként írta le: (i) kiindulásként Sutherland definícióját használta, felhívva a 
figyelmet az elkövető társadalmi hátterére és a cselekmény nem erőszakos jellegére, (ii) 
az FBI és a U.S Justice Department megközelítését felhasználva (lásd II.3.2.3. fejezet) a 
bűncselekmény típusát, továbbá az elkövető foglalkozását emeli ki, (iii)  leszögezte, hogy 
olvasatában az elkövetői kör – a fentiekben leírtakon túli – bővítését nem javasolja, 
azonban a bűncselekmény típusa bővítheti a definíciós kereteket.  

Lippman hangsúlyozta, hogy számos vagyon elleni bűncselekményt el lehet követni 
szervezeti szinten, kihasználva az adott vállalat csalárd körülményeit.  

David Nelken129 a fehérgalléros és szervezeti bűnözés kapcsán arra kereste a választ, 
hogy miért válnak bűnelkövetővé a társadalom prominens személyiségei, mikor nekik 
nagyon sok veszítenivalójuk van egy-egy ilyen eset kapcsán. Arról is értekezett, hogy 
létezik egy jog a gazdagokra és egy másik a szegényekre. Számos kétértelmű vagy 
legalábbis problémás részterületet sorolt fel a fehérgalléros bűnözés értelmezésével 
kapcsolatban: a definíciós nehézségeket, az elkövetés okait, a szabályozási és 
kontrollmechanizmusok működését, továbbá a jelenségtől elválaszthatatlan társadalmi 
kontextust.  
 Brian Payne130 a fehérgalléros bűnözés fogalmának síkjait értelmezve az alábbi 
megközelítéseket különböztette meg: tudományos definíciók; hivatalos, állami 
fogalomhasználat; 
a bizalommal visszaélés; foglalkozás körében elkövetett cselekmények; munkahelyi 
környezetben elkövetett visszaélések; etikátlan cselekmények; társadalmi károk; a 
büntetőjogi szabályok megsértése; polgári jogi szabályok megsértése; egyéb szabályozási 
                                                 
127 A National White Collar Crime Center honlapja: http://www.nw3c.org 
128 LIPPMAN im. (2007) 501-531. o.  
129 NELKEN im. (2007) 733-770.  
130 Brian K. PAYNE: White-collar Crime. The Essentials. SAGE Publications, 2013.    
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normák megsértése; valamint a munkahelyi deviáns cselekmények.131 A fehérgalléros 
bűnözés terjedelmére, elterjedtségére vonatkozó elemzését az állami alrendszerek 
érintettsége szerint közelítette meg, természetesen nem mindegyik alább felsorolt 
alrendszer ugyanolyan szinten érintett e cselekmények befolyásától. Ezen alrendszerek a 
politikai, a társadalmi, a társadalmi szolgáltatások, a foglalkozási, a gazdasági, az 
igazságszolgáltatási (polgári és büntető), a szabályozási, a vállalati, az oktatási, az 
egészségügyi, a technológiai rendszerek, a környezeti, valamint a vallási.132 Leszögezte, 
hogy a fehérgalléros bűnözés megítélése az igazságszolgáltatás, törvényhozás 
szempontjából, azok reagálásának mikéntje függ a társadalmi-politikai berendezkedéstől, 
annak alrendszereinek változásától.  
 

II.3.2.5. Thomas Feltes: „Economic Crime. Remarks on a new challenge for 
the Criminal Justice System”. „Gazdasági Bűnözés. Észrevételek a büntető 
igazságszolgáltatás rendszerének új kihívásához”.  

 
A bochumi Ruhr Egyetem Kriminológiai, Kriminálpolitikai és 

Rendőrségtudományi Tanszékének professzorának, Thomas Feltesnek a tanulmánya azért 
is érdemes figyelmünkre, mert a szerző nemcsak a német helyzet alapos ismerője és 
hazája kriminálpolitikájának alakítója, hanem mint a Société Internationale de 
Criminologie, az American Society of Criminology és az European Society of 
Criminology vezetőségi tagja széleskörű kitekintéssel rendelkezik a gazdasági-
fehérgalléros bűn témakörében.133  

Feltes abból indult ki, hogy nem minden ember kívánja meg a más ember vagy 
közösség, szervezet tulajdonát, de a más anyagi javai iránti irigység általános – noha az 
adott kulturális-társadalmi közegtől függő – tulajdonság. A tulajdon elleni vétségek nagy 
száma az Amerikai Egyesült Államokban és Európában szorosan összefügg a gazdagság 
kiemelt presztízsével, amit „amerikai álomnak” vagy „kapitalista álomnak” is neveznek. 
Nem minden „lopást” nevezhetünk gazdasági bűncselekménynek. A gazdasági 
bűncselekményeknek három forrása illetve háttere van: személyes vágy több pénz vagy 
anyagi javak birtokolására (függ a társadalmi állapotoktól); a lehetőség ennek elérésére 
(ahol több pénz és az eltulajdonítható tulajdon, ott többet lehet lopni); valamint a 
társadalom stabilitása (az egymástól való függés, a társadalmi összetartás). 

 A gazdasági bűncselekmény mindig összefügg három dologgal, nevezetesen 
lopással, csalással és hazugsággal. A gazdasági bűncselekményeket Feltes lényegében 
azonosította a fehérgalléros bűncselekményekkel. E bűncselekmények fő jellemzője az, 
hogy gazdasági környezetben történik, és gyakorta nehéz a legális és illegális 
tevékenységek szétválasztása. A gazdasági bűncselekmény során megsértik a büntető 
törvénykönyv megfelelő paragrafusait, a cselekmény az egyén vagy a szervezet anyagi 
haszonszerzése érdekében történik.  

                                                 
131 PAYNE im. (2013) 30. o.  
132 PAYNE im. (2013) 16-19.o.  
133 Thomas FELTES: Economic Crime. Remarks on a new challenge for the Criminal Justice System, 1998, 
Ruhr-Universität Bochum. 
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Feltes a fehérgalléros, a szervezett, illetve a gazdasági bűnözés egyikét sem tartotta 
jogi kategóriának, hanem ezeket olyan kriminológiai besorolásoknak nevezte, amelyek a 
törvénysértések széles spektrumát fogják át. Ide tartozik többek között a trösztellenes 
törvényeket sértő magatartások (anti trust violations), hirdetési csalások (advertising 
fraud), bennfentes kereskedés (insider trading) és a vesztegetés felajánlása vagy 
elfogadása (offering or accepting bribes). A fehérgalléros bűnözés felöleli a 
környezetszennyezés szándékos eseteit, a munkahelyi biztonsági előírások be nem tartását 
vagy olyan gyógyszerek forgalmazását is, amelyeket még nem vizsgáltak meg 
megfelelően vagy a vizsgálati eredményeket meghamisították. Külön kiemeli az orvosok 
foglalkozásuk körében elkövetett olyan cselekményeit, amelyek az állami 
társadalombiztosítási rendszer megkárosításával járnak. Hangsúlyozta, hogy e 
károkozásoknak anyagi vonzata hatalmas lehet. A bűnszövetkezetekre magas szintű, 
hierarchikus és szakmai szervezettség jellemző, az anyagi haszonszerzéssel kapcsolatos 
céljaikat gyakorta a politika szereplőinek, magas állami beosztású tisztviselőknek 
megvesztegetésével vagy kényszerítésével érik el. Az illegális tevékenységből származó 
pénz legálissá tétele szabályos üzletekben, vagyis a pénzmosás jellemző ezekre a 
szervezetekre. Az intellektuális bűnözés e típusában általában erőszakos 
bűncselekményekkel is társul. A szervezett bűnözés az utóbbi időben jelentősen 
kiterjesztette aktivitását a számítógépes területre, nagy üzletet látva a bankkártya adatok 
megszerzésében, bankkártya hamisításokban, folyószámlák megcsapolásában, 
számítógépes adatok megszerzésében a gépekbe való behatolás és kódfeltörés útján. 

Feltes tanulmányában néhány jellemző példát is bemutatott. Ilyenek a megtévesztő 
hirdetésekkel való beetetés („Bait and Switch schemes”); a „palimadár séma” (Pigeon 
drop scheme”), amikor gyors meggazdagodást ígérnek; vagy a hitelkártya-lopás. A 
számítógépes hálózatok bevonása a bankügyletekbe és a kereskedelembe az utóbbi 10 
évben lendült fel. Az első ilyen, jelentős összegű akció egy, Szentpétervárott működő 
orosz csoporthoz fűződött, akik több tíz millió dollárral „könnyítettek meg” amerikai 
bankszámlákat. Egy másik hírhedt eset, amiről Feltes írt, sajnos „Hungarian case” néven 
vonult be a szakirodalomba. Lopott és hamisított bankkártyákkal dolgoztak. Minden nap 
lehívták az aránylag szerény, kb. 250 US$-nek megfelelő maximum összeget, de mivel 
egy kártyát akár sok százszor is használtak, a kár végül több mint 400’000 dollárra rúgott. 
A telefonkártyákkal való manipuláció – amiben a Deutsche Telekom belső emberei közül 
is többen részt vettek – csak az 1994-es évben 100 millió német márka kárral járt. 

Feltes, aki a német rendőrség tanácsadójaként is dolgozik ajánlásokat is tett. Az 
egyik legfontosabb a bűnüldözők (rendőrök, ügyészek) folyamatos felkészítése, de a 
törvényhozásnak is nagy szerepe van. Az információs társadalom újabb és újabb 
kihívásaira gyorsan kell reagálni, mert a változások sebessége is nagy. Ha a megfelelő 
törvények lassan születnek meg, a jól megfizetett és felkészült ügyvédek meg tudják 
védeni fehérgalléros ügyfeleiket a bíróságokon. Örvendetesnek tartja azt a fejleményt, 
hogy Németország létrehozta a gazdasági-fehérgalléros ügyek elleni speciális ügyészi 
hivatalát („Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften”), ahol képzett szakemberek csak ilyen 
esetekkel foglalkoznak. Az intézményben külön osztályok foglalkoznak az adócsalással, a 
nagyösszegű csalásokkal, a csődbűntettekkel, a környezeti károkat okozó bűnesetekkel és 
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a szervezett bűnözéssel. A végén megemlítette, hogy ezeknek az ügyészeknek a fizetése 
ugyanakkora, mint más ügyészeké, de igen nagy tekintélynek örvendenek.  

Összességében azt láthatjuk, hogy a fehérgalléros bűnözés fogalmára vonatkozó 
elméletek alapvetően megmaradtak az eredeti sutherlandi meghatározásnál, azonban 
különböznek abban, hogy vagy az elkövető társadalmi státuszára vagy foglalkozására 
helyezik a hangsúlyt. Az 1970-es évektől az amerikai szakirodalomban a társaságok 
bűncselekményei (corporate crime), valamint a foglalkozás körében elkövetett 
bűncselekmények (occupational crime) kerülnek az elemzések középpontjába.134 Ezzel 
szemben az európai irodalom egy része, amint ezt láttuk Feltes-nél és látni fogjuk a 
következő fejezetben a magyar szerzőknél is, inkább az elkövető társadalmi, gazdasági 
státuszára és az e körbe vonható tipikus bűncselekményekre helyezték a hangsúlyt, és e 
szűrőn keresztül elemezték e jelenséget.  
 

II.3.3. A fehérgalléros bűnözésre vonatkozó hazai szakirodalom 
áttekintése 
 
 A hazai szakirodalom első, és mindmáig meghatározó műve Schäfer István  
„A fehérgalléros bűntettes” című tanulmánya135, amely Sutherland munkájára épült, de 
egyúttal jelentős gondolatokkal gazdagította is azt. Schäfer egyetemi magántanár, ügyvéd 
dolgozatának első részében bűnügyi statisztikák alapján elemezte azt, hogy a vagyoni 
helyzet és a bűnözésben való részvétel milyen kapcsolatban van egymással. Schäfer 
elismerte azt, hogy a „szegénység bűnözésre indító kondíciókat produkál”136, de „a 
vágyak terjedelme végtelen és úgy a jómódban élőket, mint a társadalmi hatalom 
birtokosait is gyakran bujtja fel a bűnözésre”.137 
A problémát abban látta, hogy „a bűnügyi adatszolgáltatások csupán a tényleges elítéltek 
számát közlik, de a büntetőbírói ítélkezés elé nem jutott bűntettesekről nem szólnak”.138 
Lényegi következtetése a következő volt: „gazdag anyagi helyzet és a társadalmi tekintély 
hatásos tényezőknek bizonyultak a valóságos kriminalitás legalább egy részének 
láthatatlanná tételében”.139 
Tehát fehérgalléros bűnözők azok, akik „a bűncselekményt a gazdasági vagy társadalmi 
hatalmuk eszközével és annak bástyái mögül követik el”.140 Idézi Hermann Mannheim 
munkáját is (Criminal Justice and Social Reconstruction, London, 1946.), amely szerint „a 
látható kriminalitásból a fehérgalléros bűnözés kirekesztve áll”.141 
 Fontos az a – fentiekből következő – megállapítása, hogy itt nem külsőségről van 
szó, tehát ez a bűnözési típus nem a jól vagy rosszul öltözöttséggel van kapcsolatban, 

                                                 
134 E két bűncselekménytípusra vonatkozó elméleteket és kutatási eredményeket tárgyalta művében 
Braithwaite (lásd. Braithwaite: White Collar Crime, Annual Review of Sociology, Vol. 11 (1985), 1-25.o.  
135 SCHÄFER im. (1948)  
136 SCHÄFER im. (1948) 8. o.  
137 SCHÄFER im. (1948) 12. o.  
138 SCHÄFER im. (1948) 12. o.  
139 SCHÄFER im. (1948) 14. o.  
140 SCHÄFER im. (1948) 14. o.  
141 SCHÄFER im. (1948) 15. o.  
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hanem a társadalmi státusszal („akire feltekintenek”), és az ilyen minőségben elkövetett 
bűncselekményről. Általában ez nagyszabású gazdasági bűncselekmény, a motívum a 
társadalmi hatalom megóvása vagy gyarapítása, vagyoni haszonszerzés és nyereségvágy.  
Schäfer leszögezte, hogy nemcsak a bűncselekmény célja vagy módszere, hanem annak 
eszköze is jellemző. Nevezetesen az elkövető „gazdasági vagy társadalmi hatalmát vagy 
tekintélyét a végrehajtás eszközeként használja fel”.142 
Schäfer idézte H. E. Barnes és N. K. Teeters könyvét (New Horizons in Criminology, 
New York, 1944), akik szerint a „konvencionális bűncselekményekkel okozott kár nem 
éri el a tizedrészét sem annak, amit a fehérgalléros kriminalitás okoz”.143 
Schäfer elemezte a fehérgalléros bűncselekmények társadalmi visszhangját is. Így írt: „A 
közönséges bűntettessel szemben osztatlanul helytelenítőleg éreznek… A fehérgalléros 
bűntettes esetében az érzelmi megnyilatkozás már nem ennyire egységes… beléjük 
gyökerezett tekintélytiszteletből, vagy más okból az ilyen bűntettest nem tekintik igazi 
bűnözőnek”.144 Erre a későbbiekben hozok példákat. Különösen médiaszemélyiségek és 
orvosok esetében elnéző a társadalom. „De azok között, akik nem tartoznak a 
fehérgalléros bűntettessel szimpatizálók közé, a kriminalitásnak ez a fajtája nem csupán 
egyszerű rosszallást, hanem demoralizáló bizonytalanságot teremt”.145 Rámutatott arra is, 
hogy „A fehérgalléros kriminalitás által okozott fizikai sérelem vagy financiális veszteség 
szinte fel sem ér ahhoz a romboló eredményhez, amit ez a bűncselekmény… a társadalmi 
erkölcsben és organizációban hoz létre”.146 
Schäfer meghatározó tanulmányát sokáig nem követte újabb, tudományos munka ezen a 
területen. Ennek nyilvánvalóan politikai okai voltak, az 1950-es és 1960-as évek nem 
kedveztek ilyen jellegű kriminológiai tanulmányok megjelenésének sem. Az 1980-as évek 
végén, de inkább az 1990-es években kezdtek megjelenni olyan írások, amelyek a 
fehérgalléros bűncselekményekkel foglalkoztak. A korrupcióról megjelenő tanulmányok 
nem kis részben a fehérgalléros korrupcióval foglalkoztak, de több tanulmányban 
megjelent már a fehérgalléros bűnözés kifejezés is. Így Kránitz Mariann írásaiban, később 
Tóth Mihály és Irk Ferenc közleményeiben.147,148 A fehérgalléros bűnözés körébe tartozó 

                                                 
142 SCHÄFER im. (1948) 18. o.  
143 SCHÄFER im. (1948) 20. o. 
144 SCHÄFER im. (1948) 22. o.  
145 SCHÄFER im. (1948) 22. o.  
146 SCHÄFER im. (1948) 23. o.  
147 KRÁNITZ im. (1986), KRÁNITZ im. (1988), KRÁNITZ im. (1998), KRÁNITZ im. (1999), TÓTH im. (2006), 
TÓTH im. (2009), TÓTH im. (2010), IRK im. (2014) 
148 INZELT Éva: A fehérgalléros bűn és bűnhődés – az amerikai példa, Rendészeti Szemle, 2007, 55(6), 84-
97.o.   
Éva INZELT: Variations on the Notion of White-collar Crime. A Comparison of the Definitions, 
Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009, pp. 129-136. o.   
Éva INZELT: White-collar crime during the political and economic transition in Hungary, US-China Law 
Review, April 2011, Vol. 8. pp. 352-379.o.  
INZELT Éva: A fehérgalléros korrupció, Kriminológiai Közlemények 70. száma (szerk. Kadlót Erzsébet), 
Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2012. 198-209. o.   
INZELT Éva: Edwin H. Sutherland és a fehérgalléros bűnözés 75 éve In: Borbíró Andrea, Inzelt Éva, Kerezsi 
Klára, Lévay Miklós, Podoletz Léna (szerk.) A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint 
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bűncselekmények (gazdasági technikai, kiváltképp a számítástechnikával kapcsolatos 
bűncselekmények, környezeti károkozás, élelmiszerhamisítás stb.) szintén megjelentek 
hazai szerzők írásaiban. 
A következőkben a fehérgalléros bűnözés fogalmi körébe tartozó bizonyos 
bűncselekményeket elemzem, méghozzá abból a szempontból, hogy milyen jellemzői 
vannak a fehérgalléros elkövetésnek az adott bűncselekmény típuson belül.    
 Kránitz Mariann szerint a fehérgalléros bűncselekmények a gazdasági életben 
gyökereznek, szoros összefüggésben a társadalmi és politikai hatalom növelésének 
céljával. A szerző a korrupció minden formáját ide sorolta. Kránitz kutatási eredményei 
szerint a fehérgalléros bűnözés a vagyon elleni bűnözés 10%-át, a gazdasági bűnözésnek 
40%-át teheti ki.149 A fehérgalléros bűnözés – gazdasági bűnözés ügyében Tóth Mihály150 
a fogalmak tisztázása mellett, különös hangsúlyt helyezett az utóbbi másfél évtized 
látleletére és felvázolt néhány lehetséges gyógymódot is. A gazdasági bűnözés négy 
fogalmi szintjét különböztette meg151, melyek a közvéleményben élő legátfogóbb 
fogalom, a kriminológiai fogalom, a gazdálkodással összefüggő bűnözés, valamint a 
gazdasági bűncselekmények.  
 Tóth Mihály szerint „kriminológiai értelemben gazdasági bűnözésnek azt a 
gazdálkodás menetében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó bűnözési formát 
kell tekinteni, amely – akár az elkövetés módjára (gyakran a gazdálkodás legális 
formáinak, kereteinek felhasználásával, máskor az azokkal való visszaélés révén) akár 
eredményére tekintettel – alkalmas arra, hogy esetleges egyéni érdekek sérelmén 
túlmenően elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási 
kötelezettségeket, a tisztességes és törvényes gazdálkodás kereteit sértse vagy 
veszélyeztesse”.152  
A gazdálkodással összefüggő bűnözésnek az alábbi, a Büntető Törvénykönyv153 
(továbbiakban: új Btk.) különböző fejezeteiben154 található cselekményeket sorol Tóth 
Mihály: a Btk. XXXVI. fejezet a vagyon elleni bűncselekmények közül a sikkasztást, 
csalást, hűtlen kezelést, hanyag kezelést és a vásárlók megkárosítását, a Btk. XXVIII. 
fejezet a hivatali bűncselekmények közül a hivatali visszaélést, a Btk. XXVII. fejezet a 
korrupciós bűncselekmények közül azokat, melyek gazdálkodással kapcsolatos 
                                                                                                                                                   
végső eszköz: Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére.. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2014. 197-205. 
o.  
149 KRÁNITZ im. (1995) 139-143. o.  
150 TÓTH Mihály: Piacgazdaság és büntetőjog in Lévay Miklós (szerk.) A piacgazdaság kiépülése és a 

gazdasági bűnözés, Kriminológiai Közlemények 52., Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1995, 4-
35.old. 

151 TÓTH Mihály: A fehérgalléros bűnözés; a gazdasági bűnözés in. szerk.: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay:  
Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2006. 404.o.  
152 TÓTH im. (2006) 405. o. 
153 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről  
154 A Büntetőtörvénykönyv fejezeti és cím beosztása a védett jogi tárgyak szerinti. Így a vagyon elleni 
bűncselekményeket tartalmazó fejezetben a vagyoni jogból, a tulajdonjogból vagy kötelmi jogviszonyból 
eredő jogok megsértésére vonatkozó tényállások szerepelnek. A hivatali bűncselekményeket szabályozó 
címben pedig egyrészt az állami szervek szabályszerű működésében zavart keltő magatartások, másrészt az 
olyan cselekmények melyek az állami intézményekbe, vagy azok alkalmazottjaiba vetett bizalmat 
csökkentik, kerülnek kodifikálásra.  
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vesztegetést vagy befolyással üzérkedést szabályoznak, valamint a Btk. XXIII. fejezetben 
található környezetkárosítást és természetkárosítást. Legszűkebb értelemben pedig a 
gazdasági bűncselekményeket kodifikáló alábbi Btk. fejezetek155 sorolhatók ide: a Btk. 
XXXVIII. fejezet A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények, a Btk. 
XXXIX. fejezet A költségvetést károsító bűncselekmények, a Btk. XL. fejezet 
Pénzmosás, a Btk. XLI. fejezet A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, a Btk. 
XLII. fejezet A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő 
bűncselekmények, a Btk. XLIII. Fejezet Tiltott adatszerzés és az információs rendszer 
elleni bűncselekmények.  
Tóth Mihály156 rámutatott arra is, hogy nemcsak jogi és szociológiai, hanem közgazdasági 
értelmezése is lehet a gazdasági bűnözésnek. Ilyen értelemben a gazdasági 
bűncselekmények kívül esnek a legális, törvényes gazdaságon, ennyiben a fekete- vagy 
szürkegazdaság részei, és jellemzőjük az, hogy nagyobb részük jelentős mértékben 
intellektuális, „fehérgalléros” formát ölt.157 Megállapította azt, hogy e körben a 
fehérgalléros bűncselekmények dominálnak, és az átlagosnál nagyobb a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya. Bár a fehér gallér, tehát a hivatali pozíció, a 
kapcsolatrendszer és a megfelelő külsőségek nem szükségszerűen kapcsolódnak felsőfokú 
végzettséghez (lásd. később Kulcsár bróker esetét a K&H Banknál). Tóth Mihály az 
utóbbi másfél évtized nagy, a bűnözést segítő problémájának látta a tulajdonviszonyok 
átalakításának megfelelő előkészítés és egységes elvi alapok nélküli túlzott gyorsaságú 
lebonyolítását, az állami dotációk következetlenségeit és a felhasználás ellenőrzésének 
hiányosságait. Rendkívül veszélyesnek tartotta a szervezett, sokszor határokat nem ismerő 
gazdasági bűnözést.  
E helyütt érdemes utalnom Tóth Mihály egy másik, ugyanebből az időből származó 
írására, amelyben az utóbbi 20 év mérlegét vonta meg.158 Elemezte a rendszerváltás utáni 
gazdasági bűnözés legjellemzőbb formáit, melyek a privatizáció, az ún. „olajügyek”, az 
állami támogatással való visszaélések, áfacsalások, valamint az árfelhajtó kartellezések. 
Ezen cselekmények közül számos elkövetője „fehérgalléros” volt, hiszen például ahhoz, 
hogy állami tulajdonhoz jusson valaki megfelelő pozícióba kellett lennie.  
 Pusztai László159 szerint „a gazdasági bűnözés köznyelvi fogalma felölel minden 
olyan bűncselekményt, szabálysértést, valamint etikátlan magatartást, amelynek 

                                                 
155 Általánosságban véve a védett jogi tárgya ezen cselekményeknek a piacgazdaság, továbbá a gazdasági 
verseny szabadságának és tisztaságának  védelme.  
156 TÓTH im. (2006) 403. o.  
157 Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdasági bűncselekmények jó része ún. keretdiszpozíció, vagyis 
valamely más jogághoz tartozó jogszabály tölti ki tartalommal, tehát a más jogágbeli jogsértésen túl 
büntetőjogi többletelemet is tartalmaz például a Btk. 403. § A számvitel rendjének megsértése 
bűncselekmény esetén a számvitelről szóló törvényben meghatározottakat, vagy a Btk. 404. § A 
csődbűncselekmény esetén pedig a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény valamely 
rendelkezései a mérvadóak a büntetőjogi felelősség megállapításánál is.  
158 TÓTH Mihály: Húsz év mérlege, Gazdasági bűneink és következményeink egy szép új világban. 

Rendészeti 
Szemle, 2009., 57/7-8: 5-23. o.  

159 PUSZTAI László: A gazdasági bűnözés in. szerk.: Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek. 
Bűnözés. Bűnözéskontroll, Corvina Kiadó, 1999. 186-187.o.  
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eredményeként a mindennapi gazdasági élet szereplői a közfelfogás szerint jogtalan 
előnyökre tesznek szert. A közfelfogás így a tényleges bűnelkövetőkön kívül gazdasági 
bűnözőnek tekinti az átalakuló hazai jogrendszer szabályozásának következetlenségeit, a 
joghézagokat kihasználó milliomos üzletembert éppen úgy, mint a balatoni szezonális 
lehetőségre építő és a közérti ár sokszorosáért sört kínáló mozgóárust – noha büntetőjogi 
értelemben egyikük sem vonható felelősségre, nem bűnöző.” E definícióból is látható, 
hogy sokszor az üzleti élet befolyásos szereplői kerülnek a fehérgalléros, gazdasági vagy 
korrupciós bűnözés középpontjába.  
 Barabás Andrea Tünde és Irk Ferenc160 gazdasági bűnözés, illetve a szervezett 
gazdasági bűnözéssel foglalkozott egy hosszabb tanulmányban. Nézetük szerint a szürke 
és feketegazdaság, az adócsalás, az üzleti morál hiánya bizonyos mértékig visszavezethető 
a szocialista időszakra; és a jelenlegi gazdasági és szervezett bűnözés eredete is erre 
nyúlik vissza. Irk két közleményében a kockázattársadalom menedzserdevianciáiról 
értekezett, a fehérgalléros bűnözést elitdevianciának tekinti.161 Más, külföldi szerzők 
kutatásait ismertette arról, hogy üzleti vállalkozások és ipari tevékenységek lehetőséget 
teremtenek fehérgalléros bűnelkövetésre, mind a felső vezetők (top manager) mind a 
középvezetők részére. A lehetőséget kihasználókat gyakorta az vezeti, hogy a cégnek 
profitot kell termelnie, ettől függ az ő egzisztenciájuk is. Idézi W. J. Chambliss munkáját 
(State-organized crime. Criminology 27 (1989) p. 194), hogy e körben kevesebb a 
visszaeső, tehát a büntetésnek nagy a visszatartó ereje. Részletesen foglalkozott Coleman 
J. W. nézeteivel, aki különösen azt vizsgálta, hogy milyen környezet teremti az alkalmat, 
és ezt a lehetőséget, hogy lehet csökkenteni (The Criminal Elite. Understanding White-
Collar Crime. 5th ed. Worth Publisher, New York, 2002.). 
 Korinek162 arra mutatott rá, hogy a gazdasági és fehérgalléros bűnözés terén 
megvalósult cselekményeknek milyen „fertőző” hatása van. Példaként említette, hogy ha a 
piac egyik szereplője elkezd tisztességtelen eszközökhöz nyúlni annak érdekében, hogy 
erősítse piaci helyzetét, előbb vagy utóbb a többi piaci szereplő is követni fogja ezen az 
úton. Különösen akkor, ha a cselekményt nem követi gyors felderítés és megfelelő 
büntetés. E jelenséget Pusztai163 Zybon-ra hivatkozva ún. szívó hatásnak nevezi.   
Korinek azt is hangsúlyozta, hogy a rendszerváltást követően nem volt elég magántőke, 
melynek oka a szocialista rendszer, amelyben nem lehetett magántőkét felhalmozni.164 
Ennek következtében az ún. kapcsolati tőke – amely „túlélte” a rendszerváltozást – 

                                                 
160 BARABÁS Andrea és IRK Ferenc: Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett 
gazdasági bűnözés I. rész in.: Kriminológiai Tanulmányok, 2001, OKRI 38., 60-66., valamint Barabás 
Andrea és Irk Ferenc: Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági 
bűnözés II. rész in.: Kriminológiai Tanulmányok, 2002, OKRI 39., 9-36.  
161 IRK Ferenc: A kockázattársadalom menedzserdevianciájáról, in. Kriminológiai Tanulmányok, OKRI, 
2014, 51. évfolyam, 9-25. o., valamint, Irk Ferenc: Fehérgalléros bűnözés, elitbűnözés, menedzserdeviancia. 
Jog, állam, politika, Universitas Győr, 2014, 6. évfolyam, 1. szám, 49-67. o.  
162 KORINEK László: A gazdasági bűnözés kriminológiai szempontú megközelítése. Rendészeti Szemle, 
2009. 57./7-8: 39-57.o.  
163 PUSZTAI László: A gazdasági bűnözés megelőzésének koncepcionális kérdései in. Ügyészek Lapja, 1996. 
4 évfolyam 3. szám 29. o.  
164 KORINEK im. (2009) 48. o.  
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hatalmas értékkel bírt. Sajnálatos módon a belső információkkal való visszaélés – például 
közbeszerzési eljárásokat illetően – még mind a mai napig tapasztalható hazánkban.  

Pusztai165 kiemelte a gazdasági, fehérgalléros bűnözés okait vizsgáló kriminológiai 
kutatások fontosságát. Idézi Fritz Sack 1995. augusztusában az OKKrI-ban tartott 
előadását, melyen Sack azt mondta, hogy „szinte mindent tudunk a gazdasági bűnözésről, 
ami lényegtelen, s szinte semmit, ami igazán lényeges: azt ugyanis, hogy hogyan születnek 
azok a [politikai] döntések, amelyek milliárdos károkat okoznak egy-egy gazdaságnak, de 
elkövetőiket csak a gyakorlatilag megfoghatatlan politikai felelősség terheli…”.166  
Pusztai167 egy másik tanulmányában azt is megállapította, hogy a gazdaság és a bűnözés 
kapcsolatát vizsgáló kriminológiai kutatások csak a rendszerváltást követően váltak a 
vizsgálatok tárgyává. 
Pusztai168 szerint a gazdasági bűnözés egyik oka a gazdasági ciklusok gazdasági bűnözést 
generáló hatása. E cikkében azt is megfogalmazta, hogy „az ezredfordulóig növekedni 
fognak hazánkban a társadalmi feszültségek. A társadalmi feszültségek feloldásának egyik 
módja pedig a bűnözés növekedése”.169 Részletesen elemezte a (globális) gazdasági 
ciklusok hatását a bűnözésre. Hipotézise, hogy a gazdasági ciklus leszálló ága, a recesszió 
idején a bűnözés növekedésével, míg a gazdasági fellendülés idején a bűnözés 
csökkenésével kell szembesülnünk. Kijelentette azt is, hogy a gazdasági „ciklus 
mélypontján a vállalkozók olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy gazdasági 
bűncselekményeket kell elkövetniük a cég fenntartása érdekében”.170 Leszögezte továbbá 
azt is, hogy a gazdasági válságok a modern jóléti államban csak akkor lesznek a bűnözés 
kiváltó okai, ha az állami szociális háló nem kielégítően ellensúlyozza a válság okozta 
negatív hatásokat.  
Véleménye szerint a rendszerváltás utáni jóléti társadalom kialakulása sok időt vesz 
igénybe. „Aligha szűnik meg a privatizáció varázsszavára a nyomorszinten élő tömegek 
hátrányos helyzete”.171 Ezenfelül azt mondta, hogy a tőkefelhalmozás folyamatát 
követően a privatizáció hozzá fog járulni a vagyoni differenciálódáshoz, még pedig a 
középosztály hátrányára. Előrejelzései 17 év távlatában igazolódtak.  
Érthető az is, hogy a technika fejlődése új lehetőségeket nyit meg a bűnelkövetők 
számára, amivel a bűnüldözőknek fel kell venni a harcot. Az informatikai bűnözés már 
aránylag korán a kriminológusok érdeklődésének középpontjába került. 
Az informatikai bűncselekményeket Nagy Zoltán András172 vette górcső alá. 
Megállapította, hogy a számítástechnika gyors fejlődésével párhuzamosan a számítógépes 
bűnözés dinamikus növekedése figyelhető meg. Ez az 1970-es évektől kezdődött, de 
igazán csak az utolsó két évtizedben bontakozott ki. Az első bűncselekmények egyike az 
                                                 
165 PUSZTAI im. (1996) 29. o.  
166 PUSZTAI im. (1996) 29. o.  
167 PUSZTAI im. (1999) 188.o.  
168 Lásd részletesen: PUSZTAI László: Gazdasági ciklus és bűnözés (posztumusz mű) in: A bűnözés jövője, 
Emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála első évfordulóján (szerk.: Irk Ferenc), Országos 
Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet, Budapest 1997. 63-82. o.  
169 PUSZTAI im. (1997) 67.o.  
170 PUSZTAI im. (1997) 76. o.  
171 PUSZTAI im. (1997) 79. o.  
172 NAGY Zoltán András: Informatikai bűncselekmények, Magyar Tudomány 2001./8. oldalszám 946-957. o.  
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egyesült államokbeli Walston és Co. alelnöke által elkövetett sikkasztás, aki – nem kevés 
fizikai munkával(!) – hamis lyukkártyákat készítve az ötvenes évek végén 50’000 dollárra 
tett szert.  

Ma az informatikai bűnlajstrom a vagyoni haszonszerzéstől, a hamisításon, az 
adatkémleléseken, a számítógép, a programok és információhordozók jogosulatlan 
megszerzésén, másolásán, kereskedésén át egészen a bankkártyákkal való visszaélésekig 
terjed. A technika fejlődésével feltűnnek a legmodernebb jogsértések: a mobiltelefonok 
SIM kártyájának manipulálása és az Interneten elkövetendő jogellenes cselekmények. 
Nagy megállapította, hogy „e bűncselekmények a fehérgalléros bűnözés részei, bár azt 
nem fedik le teljesen”.173 Felsorolta a számítógépes bűnözés tipikus példáit, elemezte e 
bűnözési forma motívumait, és vizsgálta a látencia nagyságát is. Megállapította azt is, 
hogy a számítógépes környezetben a felhasználó alkalmazottak mellett az operátorok és a 
számítógép-kezelők a tipikus elkövetők, tehát foglalkozás körében elkövetett 
bűncselekményekről van szó. Nagy Zoltán András felsorolta a számítógépes bűnözés 
tipikus példáit, elemzi e bűnözési forma motívumait, és vizsgálta a látencia nagyságát is.  
Idézi Balogh Zsolt Györgyöt, aki ezt írta174: „mind a számítógépes, mind a fehérgalléros 
bűnözés olyan önálló kriminológiai kategória, amelyek között van ugyan némi átfedés, de 
arról még sincs szó, hogy bármelyik kategória egészében tartalmazná a másikat”.175  
Hangsúlyozandó, hogy a számítógépes bűnözés azon esetei vonhatóak a fehérgalléros 
bűnözés fogalma alá, amikor a cselekmény egy legális foglalkozás leple alatt, továbbá egy 
magas szintű köztisztviselő vagy a gazdasági élet szereplője követi el.  
Ez a terület természetesen továbbra is, sőt egyre fokozódó mértékben kívánja az új és 
újabb válaszokat.176 Korinek László177 tágabb kitekintésben, nevezetesen a technika 
általános fejlődéséből adódó problémák kontextusában vizsgálta a számítógépes bűnözést. 
Lényeges megállapítása az volt, hogy a technikai fejlődés, így a számítógépek 
megjelenése és rohamos elterjedése lényegét tekintve igencsak hasonló a korábbi 
jelenségekhez, amikor a bűnözők az akkori új technikákat kezdték használni céljaik 
elérésére. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a technikai fejlődés a bűnüldözők 
kezébe is új fegyvert ad. A bűnözőknek mindig van némi előnyük, nevezetesen nem kötik 
őket a jogi korlátok. Mindazonáltal a törvények megalkotásának sebessége igen lényeges 
elem, sőt – miként arra a Btk. példáján rámutat – az sem közömbös, hogy önálló 
fejezetben található-e a tiltott adatszerzés, illetve az információs rendszerek elleni 
bűncselekmények vagy sem. E tekintetben a 2013. július 1-jén hatályba lépett új Btk. 
meghaladja a régi Btk.-t az 1978. évi IV. törvényt. Rámutatott arra a fontos tényre is, hogy 
e bűnözési forma ellen egyedül nemzeti keretek között nem lehet hatékonyan küzdeni.  

                                                 
173 NAGY im. (2001) 948. o.  
174 BALOGH Zsolt: Jogi informatika, Budapest-Pécs, 1998, 266.o.  
175 BALOGH im. (1998) 266.o.  
176 SZATHMÁRY Zoltán: Számítógépes bűncselekmények. Magyar Jog 2011/3 160-170. o., továbbá  
KORINEK László: A technika fejlődése és a bűnözés. in Borbíró-Inzelt-Kerezsi-Lévay-Podoletz (szerk.)  
A büntetőhatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin  
tiszteletére. Budapest, 2014, ELTE, Eötvös Kiadó, 289-302. o.  
177 KORINEK im. (2014) 289-302. o.  
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A fejlődés hihetetlen gyorsasága következtében, ami kiterjed az eszközök 
tárolókapacitásának és sebességének nagyságrendekkel való bővülésére, valamint a 
programok egyre bonyolultabbá válására is, és arra, hogy ma már gyakorlatilag a teljes 
társadalom gyerekektől kezdve használja ezt a technikát, ez a terület a jövőben is kiemelt 
figyelmet igényel.  
Korinek cikke kitért arra is, hogy a fejlett technikák a környezetvédelemmel, a személyi 
biztonsággal kapcsolatban is új problémákat hordoznak, amelyek büntetőjogi megítélése 
is gondos mérlegelést igényel.  

Érdemes itt idéznem a magyar bírói gyakorlatban – egyelőre ritka – hivatkozást a 
fehérgalléros bűnözésre, melyet azért tartok fontosnak kiemelni, mert a jogalkotóval 
ellentétben, a jogalkalmazók már használják, értelmezik e fogalmat. Dr. Fodor Endre, 
tanácselnök, Bács-Kiskun Megyei Bíróság a 2.B.193/2008/538. számú ügy ítéletében a 
következőket fejti ki:  

„Ellenkező esetben pl. az ún. fehérgalléros bűnözés esetében nem lehetne az 
üzletszerűséget megállapítani. Az e körben elkövetett bűncselekmények tipikusan az 
üzletszerűségnek megfelelő képet mutatnak, az elkövetői kör többnyire rendezett 
egzisztenciájú, gyakran magasan fizetett pozíciókat birtokol, jelentős legális jövedelemmel 
rendelkezik, és szokásosan nem jellemzik azok a deviáns magatartásformák, melyekkel a 
klasszikus bűnözői életforma leírható. Ebben a körben a „bűnözői életforma" egyetlen 
megnyilvánulása az, hogy az elkövetők rendszeresen törvénysértő magatartást 
tanúsítanak, melynek a célja a haszonszerzés, valamint az elért haszon és pozíciók 
biztosítása. Megjegyzendő, hogy ez a fajta bűnözői életforma - vagyis amikor rutinszerűvé 
válik a törvénysértés - mindenképpen felbukkan a jelenlegi ügyben is”.178  

„A védelem által felsorol egyéb ismérvek egyébként elsősorban az ún. maffia-
típusú bűnszervezetre irányadóak. A bűnszervezetnek azonban több fajtája is van, melyek 
közül az egyik az ún. fehér galléros bűnszervezet, melyet többnyire nem, vagy csak 
korlátozott mértékben lehet a felsorolt ismérvekkel leírni. Ezt a fajta bűnszervezetet pl. 
nem jellemzi az erőszakos módszerek rutinszerű alkalmazása, tagjai nem folytatnak 
klasszikus bűnöző életvitelt, és egészen más szubkulturális közegben mozognak, mint a 
maffia-típusú bűnszervezetek tagjai. (A I.r. vádlott-féle szervezet leírható ún. fehér 
galléros bűnszervezetként, aminek azonban a büntetőjogi felelősség megítélése 
szempontjából nincs relevanciája.)”.179  

Fontos leszögezni, hogy a fehérgalléros bűnözés (lásd II.3.2. és II.3.5. fejezet) 
álláspontom szerint azon bűnözést foglalja magában, amelyek nem erőszakos 
bűncselekmények, magas társadalmi státuszú személyek követik el legális foglalkozásuk 
körében ilyen például egy politikus, egy gazdasági társaság ügyvezetője, vagy egy magas 
szintű köztisztviselő. A fogalom alá tartozó tipikus bűncselekmények – a teljesség igénye 
nélkül – bizonyos vagyon elleni cselekmények (például sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés), 
gazdasági bűncselekmények, korrupciós bűncselekmények vagy éppen a számítógépes 

                                                 
178 Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.B.193/2008/538. számú ítélet 463. oldal Elérhető: 
http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara  
179 Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.B.193/2008/538. szám ítélet 472. oldal Elérhető: 
http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara  
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bűnözés. A fogalmat két oldalról kell vizsgálni, egyrészt az elkövetőt, másrészt az 
elkövetett cselekményt együttesen.  

 
II.3.4. A korrupcióra és a fehérgalléros bűnözésre is vonatkozó 
kriminológiai elméletek  

 A kriminológia mint tudomány a bűnözést egyrészt mint társadalmi 
tömegjelenséget, másrészt mint egyéni bűnelkövetést vizsgálja. E vizsgálata során attól 
függően, hogy a fenti két szempont közül mire helyezi a hangsúlyt, fogalmaz meg a 
bűnelkövetésre irányuló magyarázó elméleteket.  
Ezen elméletek egyrészt magyarázzák a bűnözést, másrészt a bűncselekményt, valamint 
az adott cselekmény kriminalizációs folyamatát.   
 Ezen elméletek lehetnek mikro-, makro- vagy mezoszintű magyarázatok. A makroszintű 
magyarázatok a társadalmi vagy szervezeti körülményekre koncentrálnak, mely elősegíti a 
fehérgalléros bűncselekmények strukturális elkövetését. A mikroszintű megközelítések az 
elkövetőre, a bűnözésre való hajlamára koncentrálnak. A mezoszintű elemzések azon 
szituációs faktorokat veszik számba, melyek specifikus lehetőséget teremtettek a 
bűncselekmény elkövetéséhez.180  
Friedrichs181 az alábbiakban foglalta össze a legfontosabb kérdések e körben:  

- Milyen típusú társadalmi és gazdasági berendezkedés idéz elő több fehérgalléros 
bűncselekményt? 

- Milyen típusú szervezetekben követnek el több fehérgalléros bűncselekményt? 
- Milyen szituációs tényezők járulnak hozzá a fehérgalléros bűnözés virulásához?  
- Milyen az elkövető személyében rejlő jellemzők járulnak hozzá ezen 

törvénysértések magvalósulásához? 
Amikor a fehérgalléros bűnözésre és a korrupcióra vonatkozó különböző kriminológiai 
elméleteket veszem számba fontos bizonyos szempontokat figyelembe venni. Ilyen 
szempontok az a kontextus, ahol a jogtalan cselekmény felmerült, a szervezet típusa 
(vállalat, kormányzati szerv) és azon belül a szint (egyéni, munkacsoport, szervezet általi), 
az elkövető státusza, társadalmi-gazdasági pozíciója, a bűncselekmény elsődleges áldozata 
(a társadalom vagy egyén), a kár fő formája (gazdasági vagy környezeti, természet- és 
egészségkárosítás, anyagi stb.), a konkrét jogi kategória (csalás, bennfentes 
kereskedelem). Bizonyos elméletek egy-egy szempontot hangsúlyosabban mutatnak be.  
A fenti kérdésekre fognak választ adni az e fejezetben összefoglaló jelleggel felvázolt 
elméletek.  
 
II.3.4.1. A klasszikus iskola megközelítése – az elrettentés elmélete  

Cesare Beccaria-t (1738-1794) tekintjük a modern kriminológia atyjának, a klasszikus 
iskola alapítójának. Fő művében „A bűnökről és büntetésekről” (Dei delitti e delle pene) 
azt hangsúlyozta, hogy a bűnözés nem a rossz emberekre, hanem a rossz törvényekre 
vezethető vissza.182 A büntetésekről leszögezte, hogy azoknak azonnalinak és 

                                                 
180 VAUGHAN: Beyond macro-and micro-levels of analysis, organizatons, and the cultural fix, in. Pontell és 
Geis (Eds.) International Handbook of white-collar and corporate crime. New York: Springer, 2007, 3-24.o.   
181 FRIEDRICHS im. (2009) 221.o.  
182 BECCARIA im. (2012) 86. o.   
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hatékonynak kell lennie. „Minél gyorsabb a büntetés és minél közelebb esik az elkövetett 
bűnhöz, annál igazságosabb és annál hasznosabb… [A] büntetések gyorsasága 
hasznosabb, mert minél kisebb az időbeli távolság a büntetés és a gaztett között, annál 
erősebb az emberi lélekben ennek a két eszmének az összekapcsolása: bűn és büntetés”.183 
Egy büntetés akkor tud hatékony lenni, ha egyrészt bekövetkezése bizonyos, vagyis az 
elkövető tudja, hogy ha bűncselekményt követ el, akkor annak negatív következménye 
lesz, másrészt ha arányos, vagyis, hogy ha a büntetés mértéke meghaladja a 
bűncselekménnyel szerzett előny mértékét.  
Az elrettentés elmélete szerinti büntetés akkor tud hatékony lenni, amennyiben azt 
gondoljuk, hogy az emberi magatartás racionális viselkedésen alapul, így a bűnelkövetés 
is. A fehérgalléros bűnelkövetők vonatkozásában John Braithwaite184 hívta fel a figyelmet 
arra, hogy ők sokkal jobban elrettenthetőek a bűnelkövetéstől, tudniillik az ő 
bűncselekményeik sokkal racionálisabbak és megtervezettebbek, mint egy átlag 
bűnelkövető cselekménye. Ennek oka pedig az, hogy „többet veszíthetnek” lebukás 
esetén.  
 

II.3.4.2. Racionális döntés elmélet  
 
A racionális döntés elméletét Ronald Clarke és Derek Cornish185 dolgozták ki. Elméletük 
a klasszikus iskola utilitarista felfogásán186, továbbá a hagyományos közgazdasági 
döntéselméleten187 alapult. Ennek értelmében egy „potenciális” elkövető azért dönt egy 
bűncselekmény elkövetése mellett, hogy kielégítse szükségleteit. Ezt a céltudatos 
viselkedést annak fényében tanúsítja, hogy a kockázatokat, erőfeszítéseket és előnyöket, 
melyekhez a bűncselekmény elkövetése által jut átgondolta. A racionális döntés elmélete 
szerint a bűncselekményeket ésszerűen gondolkodó emberek követik el, akik mérlegelik a 
lebukás esélyét, továbbá a potenciális nyereség nagyságát.  
Piquero, Exum és Simpson188 a racionális döntés elméletet integrálták a „vágyak 
kontrollálása” elmélettel, annak érdekében, hogy magyarázatot találjanak arra, hogy a 
vágyak milyen mértékben befolyásolják a döntéshozatalt és vezethetnek szervezeti 

                                                 
183 BECCARIA im. (2012) 43-44. o.  
184 BRAITHWAITE, J.: Challenging just deserts: Punishing white-collar criminals. Journal of Criminal Law 
and Criminology, 1982, 73(2), 723-763. o. 
185 Ronald CLARKE És Derek CORNISH: Modeling offenders’ decisions. In M. Tonry & N. Morris (Eds.) 
Crime and justice, 1985, Vol. 6. Chicago: University of Chicago Press, 147-185.o.  
186 Az utilitarizmus Jeremy BENTHAM (1748-1832) nevéhez köthető. Elmélete szerint minden emberi 
cselekedet aszerint történik, hogy milyen valószínűséggel okoz örömöt vagy fájdalmat. „Az emberek a jelen 
és jövő örömeinek valószínűségét a jelen és a jövő fájdalmainak valószínűségével összevetve mérlegelik.” 
lásd. Adler-Mueller-Laufer im. (2002) 93. o.   
187 Lásd részletesen MAROSÁN György: A Gazdasági döntés evolúciós elméletének néhány kérdése. A 
döntési helyzet meta-és utóértékelése, mint a döntés alapeleme. In. Köz-Gazdaság 2011/1. 
http://kozgazdasagtudomany.uni-
corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozgazdasagtudomanyi_kar/files/Koz_gazdasag/VI_evfolyam_1.sza
m_2011._februar/Marosan_Gyoergy_A_gazdasagi_doentes_evolucios_elmeletenek_nehany_kerdese.pdf   
188 PIQUERO, EXUM ÉS SIMPSON: Intergrating the desire-for-control and rational choice theory in a corporate 
crime context. Justice Quarterly, 2005, 22(2), 252-280. o.  
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bűnelkövetéshez. Elméletük bizonyításaként lefolytatott empirikus kutatásuk eredménye 
azt mutatta, hogy a vágyak kontrollálása kapcsolatban áll a kötelességszegéssel. Arra a 
következtetésre jutottak, hogy a szervezeti bűnelkövetés ott tud megvalósulni, ahol a 
bizonytalan és irracionális környezet, tényezők felett átveszi az irányítást az elkövető.189 
Azt találták, hogy ha a munkatársak megrovása követ egy-egy viselkedést, akkor az 
elkövető kevésbé valószínű, hogy fehérgalléros bűncselekmény elkövetésébe keveredik. 
Ráadásul azt vették észre, hogy az informális szankciók jobban visszatartanak a 
bűnelkövetéstől, mint a formális szankciók.  
Albrecht és Searcy190 szerint a munkahelyi kötelességszegések elterjedése akkor 
következik be, ha hiányzik a formális erőfeszítés egy például csalás elkövetőjének 
felelősségre vonása kapcsán, valamint ha elégtelenül működnek a kontroll 
mechanizmusok. 
 

II.3.4.3. Feszültségelmélet  

A feszültségelméletek középpontjában az áll, hogy a stressz és a feszültség hogyan vezet a 
bűnelkövetéshez. A magyarázatok közti különbséget az adja, hogy milyen feszültségről 
beszélnek: társadalmi és gazdasági, egyéni vagy intézményes feszültségről.  

A klasszikus feszültségelmélet Merton nevéhez köthető (1938), aki a bűnözés 
problémáját a társadalomban az esélyek egyenlőtlen eloszlásában látta, mely felfogható 
egy tömeglélektani modellként is. Merton anómia-elmélete191 azt mondta ki, hogy a 
társadalomban a siker (mely az akkori amerikai társadalomban az anyagi jólét volt) 
elérésének lehetőségei nem egyenletesen oszlanak meg a társadalom valamennyi tagja, 
osztálya között. Elemezte, hogy milyen célok és törekvések, melyeket az emberek el 
szeretnének érni és ehhez milyen intézményesített eszközök, lehetőségek állnak a 
rendelkezésükre. Az alsóbb osztályokhoz tartozóknak kevesebb eszközük van a siker 
eléréséhez, amely – a célok és eszközök közötti különbség – anómiás feszültséghez vezet. 
Amikor az adott személy ezzel szembesül vagy a céljait vagy az eszközeit változtatja meg, 
annak érdekében, hogy sikeresnek érezze magát.192  
Fontos leszögezni, hogy Merton elméletével a szegények, alsóbb osztályokhoz tartozók 
bűnözését (kiváltképp a vagyon elleni bűnözését) magyarázta. Kérdés, hogy akkor ezen 
elmélet alkalmas arra, hogy a fehérgalléros bűnözés magyarázatául szolgáljon. Hiszen a 
fehérgalléros bűnelkövető már elért egy sikert, állásával, relatív pénzügyi jólétével. 
Langton és Piquero193 azon az állásponton van, hogy ezen elmélet a fehérgalléros 
bűnözésre nem tud magyarázattal szolgálni. Azonban levezetik, hogy például egy 

                                                 
189 PIQUERO, EXUM ÉS SIMPSON im. (2005) 272. o.  
190 ALBRECHT ÉS SEARCY: Top 10 reasons why fraud is increasing in the U.S. Strategic Finance 82., 2001, 
58. o.  
191 MERTON, R. K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, VI. fejezet Társadalmi struktúra és anómia. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 213-243. o.  
192 MERTON öt kategóriába sorolta az embereket annak függvényében, hogy hogyan alkalmazkodnak a 
társadalmi célokhoz és eszközökhöz. Ez az öt kategória pedig a konformista, újító, ritualista, visszahúzódó 
és lázadó. Merton im. (2002) 223-240. o.  
193 LANGTON ÉS PIQUERO: Can general strain theory explain white-collar crime? A preliminary investigation 
of the relationship between strain and select white-collar offenses. Journal of Criminal Justice, 2007, 35(1), 
1-15.  
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sikkasztó hogyan válik innovátorrá akkor, amikor anyagi gondjai miatt elvesz pénzt a 
cége nyugdíjbiztosítási alapjából, melynek kezelése munkaköri kötelessége. Vagy 
gondolhatunk arra is, hogy a számítógépes bűnözés elkövetői hogyan játsszák ki a 
szabályokat annak érdekében, hogy anyagi előnyre tegyenek szert. Braithwaite194 mutatott 
rá arra, hogy ritualistának tekinthetők azok a cégek, amelyek folyamatosan megszegik a 
szabályokat, melyek miatt pénzbírság fizetésre kötelezik őket a hatóságok. Ők a 
pénzbírság összegére úgy tekintenek, mint olyan költségre, mely ahhoz kell, hogy 
folytathassák üzleti tevékenységüket.   

II.3.4.4. Intézményes anómia elmélet  

Steve Messner és Richard Rosenfeld195 „A bűnözés és az amerikai álom” (Crime and the 
American Dream) című könyvében részletesen leírta, hogy az amerikai társadalomban 
hogyan sulykolják az anyagi sikerre való törekvést, még azon az áron is, ha ezt legális 
eszközökkel nem tudod elérni. Véleményük szerint a kultúra hatással van a társadalmi 
intézményekre. Utóbbiak nem képesek irányításuk alatt tartani az emberek viselkedését. A 
szerzőpáros az alábbi négy értéket nevezett meg, mely az amerikai álom és kultúra 
középpontjában áll és növeli a bűnözést: teljesítmény, univerzalizmus, individualizmus és 
materializmus. A teljesítmény, mely arra sarkall, hogy mindig többet akarj. Az 
univerzalizmus, mely mindenkinek az anyagi sikereket hangsúlyozza, függetlenül attól, 
hogy ez a cél irreális. Az individualizmus, mely azt sugallja, hogy mindenki el tudja érni 
az anyagi jólétet, mely szintén irreális. A materializmus, mely az anyagi javakra és a 
legújabb termékek beszerzésére indukálja az embereket. A problémát abban látják, hogy 
az egyének arra vannak szocializálva, hogy sikeresek legyenek bármi áron, azonban 
egyrészt nem minden embernek van meg a lehetősége a sikerre, másrészt nem feltétlen 
tanulják meg a siker elérésének legitim útját.  
Részletesen elemezték a gazdasági intézmények szerepét az amerikai álom elérésében. 
Ennek három jellemzőjét írták le. Az első, hogy a gazdasági intézményekkel szemben a 
többi intézmény leértékelődik például az oktatás vagy a család szerep és értéke. A 
második, hogy a többi intézmény elkezd igazodni a gazdasági szükségletekhez például a 
család életét a munka rendje határozza meg. A harmadik pedig, hogy a gazdasági normák 
behatolnak a többi intézmény szabályaiba.  
 

II.3.4.5. Az általános feszültségelmélet  

Robert Agnew196 Merton elméletét továbbfejlesztve, szociálpszichológiai szempontokat is 
bevonva arra jutott, hogy az anyagi célok elérésének sikertelensége nem az egyedüli oka a 
bűnelkövetésnek. A bűncselekmények elkövetésében szerepet játszik az a stressz, 
frusztráció, harag és elkeseredettség, amit az ember a mindennapi interakciói során átél. 
Három típusát nevezte meg a feszültséget keltő eseményeknek az életben. Az első a 
pozitív célok elérésének sikertelensége által kiváltott feszültség. A fehérgalléros 

                                                 
194 BRAITHWAITE: The nursing home industry. In. M.H. Tonry & A.J. Reiss (Eds.) Beyond the law: Crime in 
complexorganizations. Chicago: University of Chicago Press, 1993, 11-54.o.   
195 Steve MESSNER és Richard ROSENFELD: Crime and the American dream (4th ed.) Belmont, CA: 
Wadsworth, 2007  
196 Robert AGNEW: A revised strain theory of delinquency. Social Forces, 1985, 64, 151-167. és Robert 
Agnew: Foundation for a general strain theory od crime and delinquency. Criminology, 1992, 30, 47-88. o.  
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elkövetőkre vonatkoztatva, kiválthat bűnelkövetést, ha például nem léptetik elő a 
munkavállalót vagy nem részesül fizetésemelésben. A második az egyén részéről 
pozitívan értékelt ösztönzők eltűnése, vagy vélt eltűnése által előidézett feszültség. Egy 
magas státuszú személy sokat dolgozott azért, hogy karrierje legyen és egyre magasabbra 
jusson a ranglétrán. Sok esetben e személyek azáltal jutnak el a csalás vagy a sikkasztás 
elkövetéséhez, hogy valamilyen eltitkolt anyagi problémával rendelkeznek (például óriási 
tőzsdei bukás), melynek megoldását a vállalat pénzének időleges vagy végleges 
elvételében látják. A harmadik pedig a negatív ösztönzők megjelenése vagy vélt 
megjelenése által előidézett feszültség. Ilyen lehet egy munkahelyi nem jogos felelősségre 
vonás.  

II.3.4.6. A differenciális asszociáció elmélete  

A differenciális asszociáció elmélete a legismertebb tanulási elmélet, melyet Sutherland197 
dolgozott ki 1939-ben és publikált „A kriminológia alapelvei” (Principles of Criminology) 
című művében. Sutherland azt mondta, hogy a bűnözés egy tanult viselkedési forma, 
melyet a társadalmi interakció révén sajátítunk el. A tanulási folyamatot az alábbi kilenc 
tételben magyarázta el.  

1. A bűnözői viselkedés tanulás eredménye.  
2. A bűnözői viselkedést más emberekkel kialakított interakciók során sajátítjuk el, 

kommunikáció folyamán.  
3. A bűnözői viselkedés elsajátítása legnagyobb részben intim és bizalmas 

kapcsolatban lévő személyek által alkotott csoportokban megy végbe.  
4. A bűnözői viselkedés megtanulása során mind a bűnözés technikáit, mind pedig a 

motívumok, ösztönzők, racionalizációk és hozzáállások irányát is magában 
foglalja.  

5. A motívumok és ösztönzők specifikus iránya a törvények meghatározásai alapján 
kerül kedvező vagy kedvezőtlen helyre az adott személynél.  

6. Egy személy azért lesz bűnelkövető, mert túlsúlyba kerülnek a törvényszegést 
kedvező színben feltüntető értelmezések.  

7. A differenciális asszociációk gyakoriságuk, tartósságuk, elsődlegességük és 
intenzitásuk tekintetében eltérőek.  

8. A bűnözői viselkedés elsajátításának folyamata a bűnözői és nem bűnözői 
mintákkal való kapcsolat révén megy végbe, mely ugyanolyan mechanizmusokon 
keresztül játszódik le, mint ahogy az egyéb tanulási folyamatban tapasztalható.   

9. A bűnözés az általános szükségletek és értékek kifejeződése, azonban nem 
igazolható ezekkel az általános szükségletekkel és értékekkel, hiszen a nem 
bűnözői viselkedés is ugyanezeknek az általános szükségleteknek és értékeknek a 
kifejeződése.  

Sutherland a munkahelyeken elkövetett visszaélések, bűncselekmények kapcsán az alábbi 
példával illusztrálta elméletének helytállóságát. Egy cipőbolt vezetője, amikor felvesz egy 
új eladót, azt mondja neki, hogy a Te feladatod az lesz, hogy segíts nekem cipőket eladni. 
Hozzáteszi, hogy ő nagyon boldog, ha valakire pont ráillik egy cipő, feltéve, hogy van a 
mérete nekünk, de nem riadok vissza attól sem, hogy nem az ő lábméretéhez való cipőt 
adjak el neki, amennyiben nincs a méretéből. Az eladás során ezt várom el tőled is. Ha ez 
                                                 
197 SUTHERLAND: Principles of criminology. (3rd ed.) Philadelphia: Lippincott, 1939.  
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neked nem tetszik, valaki másnak kelleni fog ez a munka ilyen feltételekkel. Amíg nekem 
dolgozol elvárom, hogy ne legyenek aggályaid a cipőeladást illetően.198  

Sutherland differenciális asszociációs elméletét mint a fehérgalléros bűnözés 
magyarázatát adó elméletet több kutató is tesztelte. Piquero199 és kollégái 133 egyetemi 
hallgató részvételével zajlott kísérletben, azt bizonyította, hogyan működik ezen elmélet a 
diákok körében a piacon egy visszahívott gyógyszer vonatkozásában. A vásárlás felőli 
érdeklődés nem csökkent, pedig tisztába voltak azzal, hogy egy a piacról kivonás alatt álló 
gyógyszerről volt szó. Azt is bizonyították, hogy a diákok viselkedésére sokkal jobban 
hatott „munkatársaik” magatartása, mint a család vagy a barátok véleménye az adott 
döntés meghozatalakor, vagyis a gyógyszerből való vásárláskor.  

Robin200 azt is hangsúlyozta, hogy a tanuláselméletek fontos bizonyítékai annak, 
hogy fehérgalléros elkövetők hogyan sajátítják el a bűnözői viselkedési mintát, továbbá 
milyen képességekkel rendelkeznek, melyek alkalmassá tették őket, hogy az adott szakma 
képviselője lehessen például orvos, közgazdász, de később arra is bűncselekményt 
kövessen el.  
 

II.3.4.7. Neutralizációs elmélet  
 
A neutralizációs elmélet (a hazai szakirodalomban inkább Sodródás néven ismert201) 
Sykes és Matza202 nevéhez köthető.  
Matza a társadalmi kontroll elméleteket alapul véve azt vizsgálta, hogy milyen okai 
vannak annak, hogy gyermek-és fiatalkorúak a bűnelkövetés felé sodródnak vagy miért 
nem követnek el deviáns cselekményeket. Azt állította, hogy a fiatalkorúak értik mi a 
különbség jó és rossz cselekedett között első deviáns tettük előtt, azonban neutralizálják 
vagy racionalizálják tettük helyességét. Benson203 rámutatott arra, hogy mi a különbség 
neutralizálás és racionalizálás között. A neutralizálásra a bűncselekmény elkövetése előtt 
kerül sor, az elkövető ezzel biztosítja maga számára a bűnelkövetéshez szükséges mentális 
erőt. A racionalizálás, elszámolás a bűncselekmény elkövetése után arra szolgál, hogy 
minimalizálják a bűnözői bélyeget magukon.  
A fehérgalléros elkövetőket tekintve a kutatások többsége a racionalizálás, elszámolás 
folyamatát vizsgálta.  
Skyes és Matza204 a neutralizálás öt technikáját írta le: 

1. Áldozat létének tagadása: az elkövető meggyőzi magát, hogy az áldozatok 
megérdemelték azt a fájdalmat, amit a bűnelkövetés okozott; továbbá a „mindenki 
ezt tette volna a helyemben” attitűdöt veszik fel. 

                                                 
198 SUTHERLAND im. (1949) 238.o. 
199 PIQUERO, TIBBETTS ÉS BLANKENSHIP: Examining the role of differential association and techniques of 
neutralization in explaining corporate crime. Deviant Behavior, 2005, 26, 159-188. o.  
200 ROBIN: White-collar crime and employee theft. Crime and Delinquency, 1974, 20, 259.o.   
201 ADLER-MUELLER-LAUFER im. (2002) 235. o.  
202 MATZA: Delinquency and drift. New York:Wiley, 1964, továbbá SYKES ÉS MATZA: Techniques of 
neutralization. American Sociological Review, 1957, 22, 664-670. o.   
203 BENSON: Denying the guilty mind: Accounting for involvement in a white-collar crime. Criminology, 
1985, 23(4), 583- 607. o.  
204 SKYES ÉS MATZA im. (1957) 664-670.o.  
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2. Hivatkozás magasabb érdekekre: az elkövető törvénysértését azzal igazolja, hogy 
az egy nagyobb csoport érdekét szolgálta.  

3. A felelősség elutasítása: az elkövető azt állítja, hogy nem felelős vagy hibás az 
elkövetett cselekményért, kötelességszegéséért.  

4. A jogalkalmazók elítélése: amikor a büntető igazságszolgáltatást vagy a szociális 
kontroll intézményeket vádolja tetteikért.  

5. Sérelemokozás tagadása.  
Piquero, Tibbetts és Blankenship205 kutatásaiban rámutatott arra is, hogy idősebb 

munkavállalók könnyebben alkalmazzák a neutralizációs technikákat törvényszegésük 
esetén, mint fiatalabb kollégáik. Dabney206 azt tapasztalta, hogy a racionalizálási 
technikákat az alkalmazottak egymástól tanulják.  

 
II.3.4.8. Elszámolás elmélet  

 
Scott és Lyman207 kifejtette, hogy a racionalizálás/elszámolás által hogyan is magyarázzák 
önmaguk és a társadalom előtt tettüket az elkövetők. Általában egy váratlan és 
kellemetlen magatartásként állítják be tettüket. Az elszámolásnak három típusa létezik: a 
tagadás, az indoklás és a kifogások. A tagadások közül a fehérgalléros elkövetőkre 
jellemző a bűncselekmény tagadása, a tények tagadása, a tudatosság tagadása és a 
bűnösség tagadása. Utóbbi talán a legelterjedtebb az elit bűnözésénél. Indoklásuk a jog 
pontatlan vagy tisztességtelen volta, jogosultságuk védelme (például alkalmazottak 
gyakran hivatkoznak arra, hogy ők alulfizetettek és sokat dolgoznak), a „csak” 
kölcsönként értelmezhető a cselekmény és a jogellenesség tagadása.  
Kifogásokra Gibson208 az alábbi példákat hozta szervezeti bűnelkövetők, foglalkozás 
körében elkövetett cselekmények esetén: „Utasítást kaptam, hogy ezt tegyem”, „Mindenki 
ezt csinálja”, „A cselekményem semmin sem változtat”, vagy a „Ez nem az én 
problémám”.  

Payne209 négy célt, szándékot hangsúlyozott, amiért a fehérgalléros bűntettesek 
racionalizálják és számot adnak cselekményeikről. Egyrészt azért teszik ezt, mert tudják, 
hogy mi a helyes és helytelen, de a racionalizálás által sodródhatnak bűnös helyzetbe. 
Másrészt ezzel fenn tudják tartani a pozitív énképüket saját maguk előtt, harmadrészt 
mások előtt. Negyedrészt ezen viselkedésükkel megpróbálják a lehetséges szankciók 
mértékét csökkenteni.   
  

                                                 
205 PIQUERO, TIBBETTS ÉS BLANKENSHIP im. (2005) 159-188. o. 
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II.3.4.9. Kontrollelméletek  
 
A kontrollelméletek perspektívája eltér a többi kriminológiai elmélet fő kérdésétől, hiszen 
arra a kérdésre keresi a választ, hogy „valaki miért nem követ el bűncselekményt”.210 
Travis Hirschi 1969-ben megjelent A bűnelkövetés okai („Causes of Delinquency”) című 
művében erre a kérdésre azt válaszolta, hogy az egyéneket különböző kötelékek fűzik a 
társadalomhoz, mely alkalmas a bűnelkövetés valószínűségének csökkentésére. Ezek a 
társadalmi kötelékek a kötődés, a hit, az elkötelezettség és a részvétel. A kötődés 
elsődlegesen a szülőkhöz, az iskolához, az egyéb támogató szociális intézményekhez, 
valamint a kortárs csoporthoz köthető. A hit azt fejezi ki, hogy az egyén mennyire hisz a 
társadalmi normákban és a törvényekben. A részvétel azt jelenti, hogy az egyén végez-e 
olyan tevékenységet, amely a társadalom számára hasznos, annak érdekében tesz, mert ez 
esetben Hirschi szerint kevesebb ideje jut deviáns vagy egyéb bűnös magatartást 
elkövetni. Az elkötelezettség pedig azt jelenti, hogy mennyire érzi magáénak – mennyire 
elkötelezett – a társadalmi értékeket és normák mellett. Hirschi szerint a társadalom 
nagyértékben a konvencionális magatartás által szervezett, melyet tanúsítva támogatás és 
„jutalom” jár az egyénnek. Elméletében azt mondta ki, hogy minél erősebb az egyén 
társadalmi köteléke, annál kisebb a valószínűsége a bűnelkövetésnek, és minél 
gyengébbek ezek a kötelékek annál valószínűbb a bűnös útra lépés.  
1988-ban Lasley211 Hirschi teóriájának a fehérgalléros elkövetőkre való tesztelése végett 
kutatásában 435 multinacionális autógyártó cég vezetőjét kérdezte meg. Tételei az 
alábbiak voltak: 1. Olyan vezetők, akiknek erősebb a kötődése a cégéhez és a 
munkatársaihoz kevésbé követ el bűncselekményeket. 2. Olyan vezetők, akiknek erősebb 
az elkötelezettsége az azonnali problémakezelést illetően, kevesebb bűncselekményt 
követnek el. 3. Az olyan vezetők, akik mélyebben részt vesznek a vállalat életében 
kevésbé hajlamosak fehérgalléros cselekményeket elkövetni. 4. Az olyan vezetők, akik 
hisznek a munkahelyi szabályokban, kevésbé szegik meg azokat.  
 
II.3.4.9.1. Az egyéni kontrollra vonatkozó elméletek  
 
Gottfredson és Hirschi212 által írt és 1990-ben megjelent „A bűnözés általános elmélete” 
(„A General Theory of Crime”) című művükben kijelentették, hogy bármely 
bűncselekmény elkövetése az alacsony személyes/egyéni kontroll hiányára vagy alacsony 
voltára vezethető vissza. A gyenge önkontroll kialakulásának fő okait a helytelen 
gyermeknevelési folyamatban és az elégtelen szocializációban látták. A gyenge 
önkontrollal rendelkező személyt „impulzív, érzéketlen, kockázat vállaló, rövidlátó és 
nem túl beszédes”213 személyiségként jellemezték. Gottfredson és Hirschi kritikus volt a 
fehérgalléros bűnözés magyarázatokkal, mert azok a foglalkozásra helyezték a hangsúly 

                                                 
210 HIRSCHI: Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969.  
211 LASLEY: Toward a control theory of white-collar crime offending. Journal of Quantitative Criminology, 
1988, 4(4), 347-362.o.   
212 GOTTFREDSON ÉS HIRSCHI: A general theory of crime. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.  
213 GOTTFREDSON ÉS HIRSCHI im. (1990) 90.o.  
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szemben az egyén személyiségével. Hangsúlyozták, hogy sokkal inkább az elkövető 
motívumaira és lehetőségeire kell figyelni, mely a foglalkozás körében elkövetett 
törvénysértésekhez vezet.  
Számos szakértő vizsgálta a fehérgalléros bűnözés és a gyenge önkontroll, mint a 
bűnelkövetéshez vezető faktor kapcsolatát. Grasmick, Tittle, Bursik és Arneklev214 
vizsgálataik alapján arra az eredményre jutottak, hogy az önkontrollnak van szerepe a 
csalások elkövetésében, de hasonló hangsúly van a körülményeken, melyek lehetővé 
teszik az elkövetést.  
Benson és Moore 215 2462 jogerősen elítélt216 fehérgalléros bűnelkövető és 1986 
hagyományos bűnelkövető adatait hasonlította össze. Míg Gottfredson és Hirschi szerint a 
fehérgalléros és a hagyományos bűncselekményt elkövetők hasonló jellemzőkkel bírnak, 
addig Benson és Moore arra következtetésre jutott, hogy számos feltáratlan különbség van 
közöttük. Például a fehérgalléros elkövetőknek kevesebb problémájuk volt az iskolában és 
kevésbé folytatnak iszákos életmódot. Benson és Moore azt is hozzátette, hogy az 
önkontroll különböző helyzetekben és eltérő körülmények esetén másképp működik és hat 
az adott egyénre. A gyenge önkontrollal rendelkező munkavállaló ugyanolyan 
foglalkozási bűncselekményeket követ el, mint egy konvencionális elkövető. A magas 
önkontrollal rendelkező alkalmazott azért követ el fehérgalléros bűncselekményeket, mert 
meg akar felelni a vállalat normáinak.  
 
II.3.4.10. Rutintevékenység elmélet 
 
Cohen és Felson217 1979-ben dolgozta ki a rutintevékenység elméletet, melynek lényege, 
hogy bűncselekmény elkövetésére akkor kerül sor, ha három tényező egy időben jelen 
van. E tényezők az alábbiak: egyrészt egy személy, aki bűncselekményt szeretne 
elkövetni, másrészt van megfelelő célpont, harmadrészt pedig nincsen jelen alkalmas 
őrző. Vizsgálták, hogy hogyan is változott az 1960-as évektől az amerikai társadalomban 
a kiskereskedelmet folytató boltokban dolgozók helyzete. Mivel csökkent a bolti eladók 
száma, sok helyen egy boltba egy eladó maradt, így a „megfelelő őrző” számos esetben 
hiányzott egy ilyen boltban.  
 
II.3.4.11. Konfliktuselmélet    
 
A konfliktuselmélet esetén – akárcsak a címkézés elméletnél – a társadalom által 
elfogadott értékek megkérdőjelezésére helyezi a hangsúlyt.218 Feltevésük szerint a 

                                                 
214 GRASMICK, TITTLE, BURSIK ÉS ARNEKLEV: Testing the core empirical implications of Gottfredson and 
Hirschi’s general theory of crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 1993, 30, 5-29. o.  
215 BENSON ÉS MOORE: Are white-collar and common offenders the same? An empirical and theoretical 
critique of a recently proposed general theory of crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 
1992, 29, 251-272.o.   
216 1973 és 1978 között ítélték el a mintában szereplő személyeket.  
217 COHEN ÉS FELSON: Social change and crime rate trends: A routine activities approach. American 
Sociological Review, 1979, 44, 588-608.o.   
218 ADLER-MUELLER-LAUFER im. (2002) 293. o.  
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törvények azoknak a meghatározott csoportoknak az érdekeit képviselik, amelyeknek 
hatalmában áll a törvények elfogadása. Többfajta konfliktuselmélet létezik, mint például a 
marxista-, a konzervatív-, a radikális-, a feminista vagy éppen a kritikai 
konfliktuselmélet.219  
Richard Quinney220 „A bűnözés társadalmi valósága” („The Social Reality of Crime”) 
című művében leírta, hogy az eltérő társadalmi osztályok hogyan befolyásolhatják a jog 
különféle alkalmazását, értelmezését. Hat tézisben foglalta össze, hogy véleménye szerint 
hogyan befolyásolhatja az erősebb/hatalmasabb társadalmi osztály hatalma/véleménye a 
büntetőjog által is üldözendő cselekményeket.   
1. A bűncselekmény definíciója: A bűncselekmény egy olyan emberi magatartás, amit 
erre felhatalmazott hatóságok annak minősítenek egy politikailag szervezett 
társadalomban.  
2. A bűnözés meghatározása: A bűnözés olyan magatartás, amit a társadalom egy része 
elutasít, méghozzá az a része, amelyiknek hatalma van a közpolitikára. 
3. A bűnözés elleni fellépés irányát, az a társadalmi csoport határozza meg, melynek 
megvan a hatalma ahhoz, hogy formálja a büntető végrehajtás fókuszpontjait.  
4. A viselkedési minták egy jól szervezett társadalomban olyanoktól származnak, akik 
viselkedését illetően kevés esély van, hogy azon magatartásformák, melyeket ők 
tanúsítanak, bűnösként tűnjenek fel.  
5. A bűncselekmény koncepcióját különféle kommunikációs csatornán terjesztik. 
6. A bűnözés társadalmi valósága pedig nem más, mint a bűnözés megfogalmazása és 
alkalmazása, annak mentén, hogy mit tekintenek a büntetőjog által is üldözendőnek.  

A konfliktuselmélet hívei arra is felhívták a figyelmet, hogy az ún. „félrevezetett 
érzékelés” hogyan befolyásolja a társadalomban vagy éppen a büntető igazságszolgáltatás 
szereplőinek nézetét a téren, hogy fehérgalléros elkövetők kevésbé súlyos bűnelkövető, 
mint egy konvencionális elkövető.  
 
II.3.4.12. Szervezeti bűnözés magyarázatok  
 
Megkerülhetetlen arról is röviden írni, hogy a szervezeti bűnözésnek (corporate crime)221 
milyen sajátos jellemzői és magyarázatai vannak.  
A szakértők egy része a szervezeti bűnözés egyik okaként az adott szervezet felépítését és 
működést jelölték meg. Tillman és Pontell222 azt hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú 
cselekmények gyakrabban fordulnak elő nagyobb vállaltoknál, olyanoknál, melyek gyors 
ütemben növekednek, továbbá komplex tulajdonosi szerkezettel rendelkeznek.  
                                                 
219 BOHM ÉS VOGEL: A primer on crime and delinquency theory (3rd, ed.) Belmont, CA: Wadworth, 2011.  
220 QUINNEY: The social reality of crime. Boston: Little, Brown, 1974.  
221 A fehérgalléros bűnözés fogalma alá, mint azt a II.3.2. fejezetben láttuk számos bűncselekmény tartozik. 
KRAMER 1986-ban a szervezeti bűnözésnek (organizational crime-nak) két fő formáját a szervezeti 
bűncselekményeket (corporate crime) és a kormányzati bűncselekményeket (governmental crime) 
különböztette meg. Lásd Kramer-MICHALOWSKI-KAUZLARICH: The Origins and Development of the 
Concept and Theory of State-Corporate Crime in. Crime&Delinquency, Vol. 48., No. 2. April, 2002, 263-
282. o.  
222 TILLMAN ÉS PONTELL: Organizations and fraud in the savings and loan industry. Social Forces, 1995, 
73(4), 1439-1463. o.  
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Más szakértők a szervezeti folyamatokban láttak kriminogén faktorokat. Ermann és 
Ludman223 azt állította, hogy egy szervezet különböző pozíciókból épül fel, melyeket 
helyettesíthető munkavállalók foglalnak el. Minden vállalatnak megvan a maga célja, 
tevékenységi köre, működési elve, aminek mentén a munkavállalóktól elvár bizonyos 
viselkedést. Annak ellenére, hogy a célok és a szabályok meghatározottak, a cég felső 
vezetése nyomást helyezhet alkalmazottaira, melynek következtében azok 
törvénysértéseket követnek el.  

A szervezeti bűnözés ciklusa ábra azt mutatja meg, hogy hogyan sajátítják el az 
alkalmazottak a cég által elvárt magatartást, mely néha ellentétes a társadalmi normákkal, 
ennek ellenére a munkavállaló tanúsítja a kívánt magatartást a cég érdekében, amiért a 
munkáltatója megjutalmazza, ha pedig lebuknak, akkor kirúgja az alkalmazottat, aki 
könnyen helyettesíthető.  
 
1. számú ábra A szervezeti bűnözés ciklusa224  

 
 
Az e fejezetben ismertetett, a fehérgalléros bűnözés magarázó elméletek is jól példázzák, 
hogy milyen sokszínű és változatos oksága van e cselekményeknek. A fentiekből 
kiindulva számos kutató megpróbált egy integrált magyarázatot találni e jelenségre.225 Az 
integrált elméletek az 1980-as évektől váltak népszerűvé. Donald Cressey226 „Más 
emberek pénze” („Other People’s Money”) című könyvében leírta a sikkasztás okait, 
melyek a következőek: eltitkolt anyagi probléma; a sikkasztás, mint lehetőség, hogy 

                                                 
223 ERMANN ÉS LUDMAN: Corporate and governmental deviance (6th ed.) New York: Oxford University 
Press, 2002.  
224 Lásd. PAYNE im. (2013) 285. o.  
225 GERBER, JENSEN ÉS FRITSCH: Politics and white-collar crime: Explaining government intervention in the 
savings and loan scandal. Critical Criminology, 1996, 7(2), 59-73. o.  
226 CRESSEY: Other people’s money: A study in the social psychology of embezzlement. Glencoe, IL: Free 
Press, 1953.  
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rendezze e problémáját; egy elkövető, aki birtokában van olyan képességeknek, hogy 
elkövesse e cselekményt; valamint a neutralizálás, melyet az elkövető arra használ, hogy 
erőt gyűjtsön az elkövetéshez.  
 

II.3.4.13. Rendszer magyarázatok  

Az ún. rendszer magyarázatok (system theory) az egyéni bűnelkövetés helyett az egész 
társadalomban lezajló folyamatokra koncentrál. Azt hangsúlyozták, hogy a politikai 
rendszernek alapvető befolyása van a fehérgalléros bűnözésre. Azt állították, hogy ha a 
politikai rendszerben változás következik be, az kihatással van más alrendszerekre is, 
például az egészségügyre.  
Példaként említhető az 1980-as években Amerikában megfigyelhető féktelen csalások a 
megtakarítások és hitelek piacán, aminek oka – többek között – a szövetségi szabályok 
által támogatott dereguláció.227  

Fontos megállapítani, hogy a fehérgalléros bűnözés egy igen összetett jelenség. 
Éppen ezért egyetlen elmélet nem tud magyarázatot adni e bűnözés minden megjelenési 
formájára. A fentiekben elemzett elméletek egyrészt a fehérgalléros bűnözés elkövetőinek 
foglalkozására koncentrált, a munkahelyen meglévő formális és informális 
kontrollmechanizmusok működésére, mely elősegíti vagy épp visszatartja egy-egy 
fehérgalléros cselekmény elkövetésétől egy személyt. Másrészt az egyénben rejlő és 
végbemenő pszichológiai és döntési folyamatra, mely támogatja vagy éppen rossz színben 
tünteti fel a jogsértések elkövetését. Harmadrészt azon társadalmi-, gazdasági-és 
szabályozási környezetre, melyek igen erősen hatnak mind az elkövetőre, mind az általa 
elkövetett bűncselekmény típusára. Gondolok itt például arra, hogy ha az adójogszabályok 
túl nagy terhet rónak egy vállalatra, akkor sok esetben kényszerből vagy racionális döntés 
által, akár rövidtávú hasznot remélve – bekalkulálva a lebukás esélyét és ezt követően 
akár a bírságfizetést, akár a büntetőjogi következményeket – valósulnak meg bizonyos 
fehérgalléros korrupciós vagy fehérgalléros gazdasági bűncselekmények.  
 

II.3.4.14. A korrupció oksági magyarázatai 

 
 A korrupciós bűncselekmények elkövetésének oksági hátterére vonatkozóan a 
szakirodalomban több elmélettel is találkozunk. Magyarország esetében a korrupcióra, 
fehérgalléros korrupcióra vonatkozó magyarázatok szerves része a rendszerváltás előtti és 
utáni magyar társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedés hatása ezen 
cselekményekre. E fejezetben ezen elméletekkel foglalkozom.  
 Kránitz Mariann228 összefoglalta a korrupciót kiváltó és elősegítő körülményekkel 
kapcsolatos polgári és szocialista nézeteket. A polgári okságmagyarázatok körében 
tárgyalta az egytényezős magyarázatokat, továbbá az etnocentrizmus, a funkcionalizmus, 

                                                 
227 GLASBERG ÉS SKIDMORE: The dialectics of white-collar crime: The anatomy of the savings and loan 
crisis and the case of Silverado Banking, Savings and Loan Association. American Journal of Economics 
and Sociology, 1998, 57(4), 423-449.o.  
228 KRÁNITZ Mariann: A korrupciós bűnözés, Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 
Tudományos Kiadványai, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988. 159-1987.o.  
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a revizionizmus, az evolucionizmus típusú korrupciós okság magyarázatokat, továbbá az 
ún. kulturális, az eklektikus, valamint van Klaveren okság magyarázatát.  
Az egytényezős magyarázatokkal kapcsolatban Kránitz maga is megjegyezte, hogy 
túlzottan szűklátókörű és leegyszerűsítőek.  Ezen elméletek három nagyobb csoportba 
oszthatóak: egyrészt amely a korrupció okait az egyénben rejlő okokra vezeti vissza, az 
ún. „személyes erkölcsi tisztaság tétele”, másrészt a társadalomban rejlő faktorokra 
koncentráló, harmadrészt amelyek a társadalmi fejlődés anomáliáiban vélik felfedezni a 
korrupció okait.229 Az etnocentrizmus a jó erkölcstől való elhajlás és az erkölcsi normák 
be nem tartására helyezi a hangsúlyt.230A funkcionalista nézetek alapja egy stabil 
rendszer, amelyben az intézmények és a szervezetek egy bonyolult, már-már egybeolvadt 
rendszert alkotnak. E felfogásban a társadalmi intézményeknek tekintett korrupció is a 
„pozitív” funkciókat tölt be.231 A revizionizmus a közigazgatási korrupcióra vonatkozó 
magyarázat, mely szerint „a korrupció nem más, mint elhajlás egy bizonyos viselkedési 
normától, magatartási szabálytól, s amely létének okai szokásokban és a gazdasági-
politikai rendszerek fogyatékosságaiban keresendők”.232 Az evolucionizmus a korrupciót 
két irányból, egyrészt mint társadalmi tömegjelenség, másrészt mint egyedi 
magatartásforma is elemezte. Az előbbi megközelítés kapcsán abból indult ki, hogy egy 
adott gazdasági-társadalmi struktúrának a fejlődése sosem egyenletes. Az egyén korrupt 
viselkedését az értékek és a magatartás között feszülő ellentétekben látta.233 Az ún. 
kulturális magyarázat a fejlődő országok korrupciójának magyarázatára fókuszál, 
vizsgálva a korrupció és az agresszió közötti kapcsolatot. Az eklektikus megközelítés 
pedig különböző elméletek nézeteinek összegzése. Klaveren elmélete szerint „a hivatali-
közéleti korrupció megvalósulásának legfontosabb feltétele a köztisztviselők alkotmányon 
alapuló, önálló jogi monopóliuma”.234   
A szocialista nézetekre jellemző, hogy inkább egyedi jelenségként kezelik a korrupciót, 
annak büntetőjogi reakciójára koncentrálnak, és gyakran leegyszerűsítik a 
hatásmechanizmusokat.235  
A korrupciós bűnözést kiváltó és elősegítő körülményekkel kapcsolatos kutatási 
megállapítások alapján Kránitz arra jutott, hogy e jelenségnek okai egyrészt a gazdasági 
ellentmondásokból fakadnak (mint például a termelés és a fogyasztás vagy a kereslet-
kínálat közötti összhang hiánya). Másrészt felhívta a figyelmet az öngerjesztő 
folyamatokra, vagyis hogy a „korrupció korrupciót szül”. Harmadrészt a hiánygazdaság 
okozta helyzet a szükségletek és a legális források lehetőségei között (lásd. még II. 2. 
fejezet Kornai álláspontja).236  

                                                 
229 KRÁNITZ im. (1988) 168-169.o.  
230 KRÁNITZ im. (1988) 169-170. o.  
231 KRÁNITZ im. (1988) 172. o.  
232 KRÁNITZ idézi Ben Dor, G.: Corruption, institutionalization and political development: the revisionist 
these revisited, Comparative Political Studies. Vol. 7. (April, 1974) 63-83. o. művéből  
233  KRÁNITZ im. (1988) 175-176. o.   
234 KRÁNITZ im. (1988) 182. o.  
235 KRÁNITZ im. (1988) 187-196. o.  
236 KRÁNITZ im. (1988) 197-218. o.  
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A rendszerváltás utáni korrupció kriminogén tényezőit elemezve azt állapította meg, hogy 
a történelmi múlt, tradíciók, örökségek; a váltás időszaka;237 az új tulajdonosi réteg 
kialakulása, privatizáció; valamint a nemzetközi korrupció hatása releváns.238  Korinek 
László239 a piaci mechanizmusokat, a rutintevékenység elméletet, a történelmi 
hagyományokat, a gazdasági fejlettséget, a rosszul megalkotott jogszabályokat, valamint 
az alacsony köztisztviselői fizetéseket említette. A piaci mechanizmusok az ügyletek 
résztvevői között lévő helyzeti különbségek kiegyenlítő hatását jelentik, melyekre a 
racionális döntések elmélete magyarázatot adhat. Vagyis az elkövetők mérlegelik 
cselekményeik következményeit, és mindaddig, amíg a lebukás esélye kisebb kockázattal 
jár, mint a bűncselekmény elkövetéséből eredő haszon, a cselekmény elkövetése mellett 
fognak dönteni. Az elemzett ügyeket tekintve azt mondhatom, hogy az alacsony 
köztisztviselői fizetések hozzájárultak – leszögezve hogy nem egyedüli tényezőként – a 
korrupciós cselekmények elkövetéséhez.  
 Finszter Géza240 a korrupció okságát három területen vizsgálta: „az aktív és 
passzív vesztegetők belső motivációja, azoknak a magatartási hibáknak a megismerése, 
amelyek az elkövetőt a bűnös útra vitték (belső okok); annak a szervezetnek a strukturális 
jegyei, amelyek megkönnyítik, eltűrik, vagy éppenséggel vonzzák a korrupciós 
cselekményeket (szervezeti okok); valamint azok a működési zavarok, amelyek a szervezet 
(hivatali, gazdálkodó egység) és az ügyfelek között létesülő kapcsolatokban jelennek 
meg”. A belső okokat elemezve arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupciós 
cselekmények esetén a szegénység és a kiszolgáltatottság ugyanúgy kriminogén tényező 
lehet, mit a gazdaság és a hatalmi többlet.  
 Báger Gusztáv241 az állami korrupció főbb kiváltó okaiként az állam adminisztratív 
mechanizmusainak hiányosságait (például a könyvvizsgálat garanciális szerepe), az állam 
számára előnytelen szerződések kötésének lehetőségét, a „bevételi kényszer okozta 
kapkodást”, valamint az önkormányzatok decentralizált rendszerében a személyi-technikai 
felkészültség hiányát jelölte meg.  
Összességében azt állítom, hogy a korrupció létrejöttét támogató tényezők igen 
heterogének. Több különböző egyrészt az elkövetőkben rejlő, másrészt a társadalom 
működése és felépítése által generált okok határozzák meg a korrupciós cselekmények 
megvalósulását. Az elkövetőkben rejlő okok lehetnek az adott élethelyzet, az alacsony 
jövedelem, a lehetőség kihasználása, továbbá az a tudat, hogy valójában az állampolgárok 

                                                 
237 Velinka GROZDANIC és Igor MARTINOVIC részletes elemzést publikált a rendszerváltó országok – így 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, a volt Jugoszlávia és Horvátország – korrupciójáról. 
Lásd: Velinka GROZDANIC és Igor MARTINOVIC: Corruption as a Metaphor for Societies in Transition? in.: 
Alenka Selih és Ales Zavrsnik (szerk.) Crime and Transition in Central and Eastern Europe, Springer, 2012. 
179-204. o.  
238 KRÁNITZ Mariann: A korrupció, in.: Gönczöl-Korinek-Lévai (szerk.): Kriminológiai ismeretek. Bűnözés. 
Bűnözéskontroll, Corvina Kiadó 1998. 183-184. o.   
239 KORINEK László: Kriminológia II. kötet Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 326-
328.o.  
240 FINSZTER Géza: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények oksága. A korrupció jogszempontú 
elemzése, Magyar Rendészet, 2008/4. 44-47.o.  
241 BÁGER Gusztáv: Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 35.o.  
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többsége korruptan, deviánsan viselkedik az érvényesülés érdekében.242 A társadalom 
működési mechanizmusait illetően a problémát a túlbürokratizált eljárások, az 
átláthatatlan közpénzmozgások, a jogszabályok gyakran változó volta és 
kiszámíthatatlansága, továbbá a gazdasági élet erőteljes állami befolyásolása okozza.  
 

II.3.5. A fehérgalléros bűnözés definiálása a szerző szerint  
 

 A fehérgalléros bűnözés fogalom meghatározásának célja, hogy egy olyan 
tudományos definíciót alkossak, amely pontosabban írja le e társadalmi jelenséget, amely 
hozzásegíthet célzottabb kriminológiai kutatások lefolytatásához. Továbbá hasznos lehet 
bűnüldöző szervek számára, illetve használható statisztikai adatok gyűjtésére is.  
Véleményem szerint a fehérgalléros bűnözés fogalmi körébe vonható eseteket két oldalról 
kell vizsgálni, egyrészt az elkövetőt, másrészt az elkövetett cselekményt együttesen. 
 A területen alkotott eddigi javaslatokat áttekintve, valamint a gyakorlat igényeit is 
figyelembe véve egy adekvát meghatározásnak az alábbi két fogalmi feltételt, továbbá a 
bűncselekmények típusokat kell magába foglalnia konjunktív módon. A két fogalmi 
feltétel a következő:  

1. az elkövető a gazdasági, a politikai vagy a társadalmi élet elismert tagja; ezt a 
tekintélyét, hatalmát eszközként használja fel vagy visszaél azzal a bűncselekmény 
elkövetésekor;  
2. a magas társadalmi státuszú személy alapvetően foglalkozása körében követi el a 
nem erőszakos, intellektuális jellegű bűncselekményt, de a morális kár nagysága miatt, 
a sutherlandi definíción túllépve, ide sorolandók azok a bűncselekmények is, amelyek 
nincsenek szoros kapcsolatban a foglalkozásával.  
A fehérgalléros bűnözés fogalmi körébe tartozó főbb bűncselekménytípusok a 2. 
számú ábrán tüntettem fel.  

 
 
  

                                                 
242 Lásd bővebben a TÁRKI 2009-es kutatásában, melyben az állampolgárok egymás iránti, továbbá 
intézményi bizalmát mérték. Tóth István György: Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és 
paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében A gazdasági felemelkedés társadalmi-kulturális 
feltételei című kutatás zárójelentése, TÁRKI, Budapest, 2009. 
http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_elemzeszaro_toth.pdf 
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2. számú ábra A fehérgalléros bűncselekmények főbb típusai 
 

 
 
 
A fehérgalléros bűnözés fogalmi körébe tartozó legjellemzőbb bűncselekménytípusok a 
következők: a gazdasági bűncselekmények például adócsalás/költségvetési csalás, 
csődbűncselekmény; a korrupciós bűncselekmények például vesztegetés, befolyással 
üzérkedés; vagyon elleni bűncselekmények közül például a csalás, sikkasztás, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés; továbbá a számítógépes bűncselekmények; valamint a 
környezetkárosító bűncselekmények. Hangsúlyozandó, hogy a felsorolás nem teljes, és 
óhatatlanul bővül az újabb és újabb bűncselekményi formák megjelenésével, például a 
számítógépes bűnözés csak az elmúlt évtizedekben jelent meg.  
A fenti bűncselekmények elkövetői lehetnek hagyományos bűnelkövetők és fehérgalléros 
tettesek. Utóbbiak tekintetében a bűncselekménytípuson kívül a fent vázolt feltételek is 
fennállnak.  
 A korrupció és a fehérgalléros bűnözés átfedő halmazt képez, amennyiben a 
korrupciós bűncselekményekben a magas kormányzati vagy más hivatali állást betöltő, az 
igazságszolgáltatás szereplői, diplomás szakemberek, illetve a gazdasági és üzleti élet 
vezetői vesznek részt. Ez esetben beszélhetünk fehérgalléros korrupcióról. A fehérgalléros 
bűncselekményeknek számos más formája is létezik, tehát a korrupciónak csak 
részhalmaza. Fordítva is igaz, mert a korrupciós bűncselekmények jelentős százaléka ún. 
kisstílű korrupció. A fehérgalléros korrupció eset számai jóval alacsonyabbak, viszont a 
vesztegetési pénzek nagyságrendekkel nagyobbak. 
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II.4. A fehérgalléros bűnözés és a korrupció kapcsolatrendszere 

 
Ha a korrupció résztvevőinek hálózatát szemléletesen akarjuk ábrázolni a következő 
gráfot vázolhatjuk fel (lásd 3. számú ábra).  
 
3. számú. ábra A korrupció hálózata. A résztvevők és kapcsolatrendszerük. 
 

 
 
Ezt még mindig egy egyszerűsített ábrázolásnak tekinthető, de célszerűségi okokból egyes 
szereplőket összevontam egy egységbe, illetve a többszörös kapcsolatok is esetenként 
csak áttételesen szerepelnek. Alapvetően egy államra vonatkozik a hálózat, de a szereplők 
lehetnek idegen állam állampolgárai, cégei vagy egy idegen állam kormánya, kormányzati 
intézménye. Ilyen lehet egy fegyvereladási243 vagy erőmű építési ügy244,245 vagy a 

                                                 
243 HEIMANN-DELL-MCCARTHY: OECD Progress Report 2011, Transparency International, 2011, 61-63. 
file:///C:/Users/Inzelt%20Éva/Downloads/2011_OECDReport_EN.pdf  
244 A Wärtsilä cég környezetbarát energia és hálózati megosztással foglalkozik. A vállalat elleni vád az volt, 
hogy 1999 és 2001 között a cég egyik menedzsere kenőpénzt fizetett a Kenyában ekkor vezető szerepet 
betöltő áramszolgáltató cég vezérigazgatójának annak érdekében, hogy a kenyai erőmű építési tárgyalások 
alatt és után a cégnek kedvező döntéseket hozzunk. Végül 2014. áprilisában a finn fellebbviteli bíróság 
felmentette a vádak alól a finn menedzsert.  
A Patria vállalat fegyverek, hadászati célú, páncélozott járművek gyártásával és eladásával foglalkozik. 
2012-ben a nyomozóhatóság megvádolta őket, hogy eladásaik során egyik korábbi cégvezető vesztegetési 



 

73 
 

közelmúltban az állampolgárság megszerzése érdekében történt korrupciós cselekmények, 
amelyekben külföldi magánszemélyek, közvetítő cégek és magyar önkormányzati és más 
hivatalnokok vettek részt.246 
A szereplők között húzott vonalak a kapcsolatra utalnak. Így például Magánszemélyek – 
Diplomás szakemberek közötti kapcsolat magába foglalja az orvosi hálapénz és más 
ügyeket, mint a vesztegetést rokkanttá nyilvánítás, táppénz vagy kötelező katonai 
szolgálat alóli felmentés stb. esetében vagy közlekedési és más bűncselekményeknél 
szakértők megvesztegetése. A fentebb említett állampolgárság csalárd megszerzése esetén 
a Magánszemélyek – Önkormányzatok – Állami intézmények – Vállalkozások 
(ügyvédek) kapcsolatrendszer közreműködése volt szükséges. Állami és önkormányzati 
megrendeléseknél Gazdasági (üzleti élet) – Vállalkozások – Politikusok – 
Önkormányzatok és/vagy Állami intézmények és/vagy Kormányzat képezheti az aktuális 
korrupciós hálózatot. Lehet korrupt kapcsolat nagy cégek és vállalkozások között is, tehát 
nem szükségszerűen része a hálózatnak közhivatalnokok vagy más állami alkalmazottak. 
A Magánszemélyek – Erőszakszervezetek kapcsolat jelzi a rendőri korrupciót. Minden 
olyan korrupció, amelyben kormányhivatalnokok, állami intézmények döntéshozói, 
politikusok, az igazságszolgáltatás tagjai (bírák, ügyészek) illetve a gazdasági-üzleti élet 
vagy a pénzügyi világ vezető aktorai érintettek kétségtelenül a fehérgalléros bűnözés 
kategóriájába sorolhatók. 

A fehérgalléros bűnözésnek csak egy részhalmaza a korrupció, hiszen ebbe a körbe 
számos más bűncselekmény is tartozik (lásd II.3.5. A fehérgalléros bűnözés definiálása a 
szerző szerint fejezet ábráját A fehérgalléros bűncselekmények főbb típusai).  
A fehérgalléros és a korrupciós bűncselekmények halmazai átfedik egymást. Viszont az is 
igaz, hogy a korrupciós esetek számottevő része nem kötődik fehérgallérosok 
elkövetőkhöz. Azonban a fehérgalléros korrupcióról elmondható, hogy az esetek 
többségében szerepet kapnak az állami intézmények és/vagy alkalmazottai, a közpénz, 
illetve annak felhasználása, vagy hivatali pozícióval való visszaélés.  

 

III. A korrupció és a fehérgalléros bűnözés terjedelme, megismerésének 
módszerei 

 

 A fehérgalléros bűnözés és a korrupció a fentiekben már vázolt jellegzetességeik 
miatt (lásd II. rész) óriási látenciával rendelkező jelenségek, mely természetük okán a 

                                                                                                                                                   
pénzt fizetett Szlovéniában, Horvátországban és Egyiptomban. 6 főt vádoltak meg vesztegetéssel és üzleti 
kémkedéssel a Szlovéniában megtörtént eset miatt. Az Egyiptomban történtek miatt a korrupciós vádak alól 
végül felmentették a korábbi vezérigazgatót és a pénzügyi vezetőt, azonban számviteli bűncselekmények 
miatt elítélték őket és két társukat.  
Lásd. OECD Progress Report 2013, Transparency International, 2013, 36-37.o. 
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_progress_report_2013_assessing_
enforcement_of_the_oecd  
245 HEIMANN-DELL-MCCARTHY im. (2011) 31-33.o.  
246 http://index.hu/gazdasag/2014/09/16/magyar_nyelven_szavaltak_szep_magyar_szoveget/  
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hagyományos kriminológiai módszerek nem elégségesek ahhoz, hogy mélyre hatóan 
megismerjük e bűnözés volumenét, illetve a jelenségek sajátosságait. Ennek érdekében 
különféle típusú módszerek (kvantitatív és kvalitatív) együttes alkalmazására van szükség.  
Az összbűnözés az ismertté vált bűncselekmények és a rejtett bűnözés összessége.247 Az 
alábbiakban röviden bemutatom e módszereket, melyek által nyert kutatási eredményeket 
a következő alfejezetekben fogom ismertetni.  
E fejezetben tárgyalom saját empirikus kutatásaim eredményeit, továbbá mind magyar, 
mind nemzetközi példákkal illusztrálom e fogalomkörbe tartozó bűncselekményeket 
jellemzőit.  
 Kiinduló forrásnak az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi 
Statisztikát tekintettem (a továbbiakban: ENYÜBS, lásd részletesen III.1.1.1. fejezet). 
Emellett áttekintettem az ún. érzékelések, szubjektív benyomások mérését végző 
vizsgálatokat mint például a Transparency International Korrupciós Érzékelési Indexe 
(lásd részletesen III.1.1.2. fejezet), a tényleges tapasztalaton alapuló kutatásokat, mint 
például a GALLUP Intézet és TÁRKI vizsgálatai (lásd részletesen III.1.1.2. fejezet), a 
média megjelenések elemzését (lásd részletesen III.1.1.3. fejezet), valamint az integritás 
tanulmányokat, melyek az állami intézményrendszer átláthatóságáról, 
elszámoltathatóságáról szólnak (lásd részletesen III.1.1.4. fejezet).  

Ahogy az a II.3.5. fejezetben ismertettem számos bűncselekmény tartozik a 
fehérgalléros bűnözés fogalma alá. E fejezetben e bűncselekmények közül a korrupciós, 
valamint a gazdasági bűncselekményekre fogok koncentrálni.  
 
III.1. A korrupció és a fehérgalléros bűnözés helyzete Magyarországon. Empirikus 
kutatások 
 
III.1.1. Az utóbbi évtizedek magyar vonatkozású kutatási eredményei 

 
III.1.1.1. A kriminálstatisztika adatai  

III.1.1.1.1. A regisztrált vesztegetés és befolyással üzérkedési esetek 
 
Az ismertté vált és a regisztrált korrupciós bűnözés terjedelme az összes ismertté 

vált bűncselekmény248 ezrelékében mérhető. A korrupciós bűnözés dinamikáját tekintve 
nagy eltérések tapasztalhatók évről évre, mely a kis statisztikai halmazokra általában 
jellemző tulajdonság, hiszen egyik évről a másikra akár 100 %-os emelkedést vagy épp 
csökkenést is produkálhat. A kriminális korrupciót olyan alacsony bűnügyi statisztikai 
előfordulás jellemzi, hogy a regisztrált korrupciós bűncselekményekre vonatkozó 

                                                 
247 Jelen fejezetben eltekintünk attól, hogy részletesen ismertessük a rejtett bűnözés általános vizsgálati 
módszereit (Lásd KORINEK László: A bűnözés visszatükröződése. Latens bűnözés, bűnözésábrázolás, félelem 
a bűnözéstől in. GÖNCZÖL-KEREZSI-KORINEK-LÉVAY (szerk.) Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Jogi 
és Üzleti Kiadó, Budapest, 2006. 249-257. o.), melyek a kísérlet, a részt vevő megfigyelés és a megkérdezés 
(tettes, áldozat, informátor), ehelyett csak és kizárólag a fehérgalléros bűnözés megismerésének módszereire 
koncentrálunk.  

248 A 2000-es évektől ez a szám kb. 400’000 bűncselekmény évente (2003: 413’343, 2006: 425’94, 2009: 
394’034, 2010: 447’186, 2013: 377829)  
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számadatokból legfeljebb e bűncselekmények minimumára tudunk következtetni.249 
Kizárólag a kriminálstatisztika eszközeivel nem alkotható reális kép a korrupció valós 
terjedelméről.  
Az ENYÜBS elemzésénél figyelemmel kell lennünk olyan tényezőkre is250, mint például 
a rendbeliség kérdése. 2009-ben a 963 regisztrált esetből, 193 egy Tolna megyei parkoló 
őrhöz köthető ügy, tudniillik 193 esetben kért pénzt, ezért ez 193 rendbeli vesztegetésnek 
minősül. Szintén érdekes, hogy a 2002. április 1-jétől hatályos ún. „önfeljelentés” 
büntethetőséget megszüntető okként való törvénybe iktatása láthatóan nem befolyásolta a 
korrupciós bűncselekmények számának alakulását. 

A bűnügyi statisztika251 adataiból látszik, hogy az elmúlt 23 évben a regisztrált 
korrupciós bűncselekmények száma 330 és 963 között mozgott (lásd 4. számú ábra). A 
regisztrált bűnelkövetők száma 190 és 513 között mozgott, melynek oka, hogy sok a 
halmazati elkövetés. A közvádas eljárásban jogerősen elítéltek száma 110 és 391 fő között 
ingadozott.  

 
  

                                                 
249 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemző Osztály: Az ezredfordulót követő 
bűnözési helyzet, Budapest, 2010, 20-25.o. 
http://www.ajtp.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAABAJJX/ertekeles_2010.pdf  
250 Szintén fontos figyelemmel lenni például a jogszabályváltozások okozta statisztikai mozgásokra is. Erre 
példa egy 2013. február 1-jével hatályba lépett jogszabály-módosítás, mely előtt, ha ellopták valakinek a 
pénztárcáját, és abban tartotta a személyi okmányait is, akkor a lopás mellett okirattal való visszaélés miatt 
is indíthattak eljárást, mégpedig annyi rendbelit, ahány irat – igazolvány, lakcímkártya stb. – kötött ki a 
tolvajnál. A büntető törvénykönyv módosítását követően azonban egy ilyen lopás miatt ma már csak 
egyetlen eljárás indul okirattal való visszaélés miatt. Ennek következtében 2012-ben 83 858 okirattal 
visszaélést regisztráltak, addig 2013-ban „csak” 14 863-t. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való 
visszaélés miatt 2012-ben 17 587, az elmúlt esztendőben pedig 5 646 eljárást rögzítettek. Ezek alapján az 
összes bűncselekmény tekintetében mintegy 81 ezer ügyszám csökkentést eredményezett a jogszabály-
módosítás 2013-ban. 
251 http://crimestat.b-m.hu/ErubsElozetes.aspx?BMSTAT=Adatok 
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4. számú ábra Kriminálstatisztikai adatok a regisztrált vesztegetés és befolyással 
üzérkedési esetekről252  
 

 
 
A kriminálstatisztikai adatok elemzésénél fontos kiemelni, hogy a korrupciós 
cselekmények esetén a felek közötti bizalmi viszony, az érdekközösség, a közvetlen 
sértett hiánya, a mindkét fél számára előnyös tranzakció, továbbá a kis valószínűsége 
annak, hogy harmadik személy is tudomást szerez a cselekményről hozzájárul ahhoz, 
hogy a kriminális korrupció nagy része a hatóság előtt rejtve maradjon.  
 
III.1.1.1.2. A regisztrált gazdasági bűncselekmények  
 
Az ENYÜBS adatai alapján 1990 és 2013 között 9800 and 32’000 között mozgott a 
regisztrált gazdasági bűncselekmények száma253 (lásd 5. számú ábra).  
 
 
  

                                                 
252 A 2011. és 2012. évre vonatkozóan a regisztrált bűnelkövetők és a jogerősen elítéltek száma nem állt 
rendelkezésre.  
253 Ezen adatok a régi Btk. XVII. A gazdasági bűncselekmények című fejezetben szereplő 
bűncselekményeket tartalmazza.  
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5. számú ábra Regisztrált gazdasági bűncselekmények és arányuk az összes ismertté vált 
bűncselekményhez  
 

 

 
 A rendszerváltást követően 1990-től 1998-ig nőtt az ismertté vált 
bűncselekmények száma, ezen belül pedig a gazdasági bűncselekmények száma is, 
azonban az összes regisztrált cselekményhez való aránya (kb. 3-4 %) nem változott 
szignifikánsan (2009: 4,3 %, 2010: 4,7%). Ez alól a 2011-es év kivétel, mert ebben az 
évben 7,2 % volt az arány. Az 1999-es igen magas adat magyarázata, hogy ebben az 
évben számos készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításra (régi Btk. 313/B. §), 
valamint adó-és társadalombiztosítási csalásra (régi Btk. 309-310. §) derült fény.  
A 2000-es években a gazdasági bűnözés 30 milliárd forintos kár okozott évente, melynek 
kb. 20 %-a térült csak meg.254 Tóth elemzésében azt is megállapította, hogy a gazdasági 
bűncselekmények elítélt elkövetői között magasabb arányban vannak jelen a főiskolai 
vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, továbbá a nők, mint az egyéb bűncselekmény 
miatt elítéltek körében.255  

A regisztrált gazdasági bűncselekmények kb. felét négy bűncselekmény adja, 
melyek a csődbűncselekmény (régi Btk. 290. §), az adócsalás/költségvetési csalás (régi 
Btk. 310. §), a pénzhamisítás (régi Btk. 304. §), valamint a készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz hamisítás vagy azzal való visszaélés (régi Btk. 313/B. § - 313/C. §).  
 

  

                                                 
254 TÓTH Mihály: A fehérgalléros bűnözés; a gazdasági bűnözés in Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay (szerk.) 
Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2006. 406-408. o.  

255 TÓTH im. (2006) 407. o.  
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III.1.1.2. Érzékelések és tapasztalatok mérése  

III.1.1.2.1. Transparency International Korrupciós Érzékelési Indexe   

 A rejtett bűnözés volumenét vizsgáló empirikus kutatások egyik fajtája az olyan 
típusú közvélemény-kutatások, melyek során az állampolgárok véleményét (pl. TÁRKI 
kutatások) vagy a közhivatalnokok és politikusok körében mért a korrupció érzékelt 
mértékét (lásd. alább Transparency International256 Korrupciós Érzékelési Indexe) 
vizsgálják. Másik fajtája a korrupcióval kapcsolatos konkrét tapasztalatok mérése.  
A magyarországi korrupcióról szóló kutatási eredmények szakirodalmának áttekintéséről 
szóló tanulmányból257 is kiderül, hogy a kutatások elsősorban a korrupcióval kapcsolatos 
szubjektív vélekedést mérték és nem a valós tapasztalatokat.  
 A tapasztalatok mérése kapcsán azonban látszik, hogy a vélt és valós esetek nagy 
százalékban eltérnek egymástól. Erre lehet példa a Gallup Intézet258 2007-ben készült 
vizsgálata, melyben a „Mekkora probléma a korrupció Magyarországon?”, vagyis a 
szubjektív véleményt illető kérdésre a válaszadók 88%-a komoly problémának tekintette a 
korrupciót (lásd 1. számú kép). Arra kérdésre, hogy „Az elmúlt 12 hónapban előfordult-e 
Önnel, hogy egy magánszemély vagy tisztviselő arra kérte Önt vagy várta el Öntől, hogy 
csúszópénzt fizessen a szolgáltatásért, hogy megkaphassa azt, amire Ön jogosult?” 
kérdésre, mely a konkrét tapasztalatokra kérdez rá a válaszadók 9%-a válaszolt igennel. 
Vagyis a valós korrupciós esetek száma 9%, konkrétan 95 eset (lásd 2. számú kép).   
 
  

                                                 
256 A Transparency International munkáját, valamint a büntető jogalkotásra gyakorolt hatását részletesen 
elemzi Madai Sándor. Lásd: MADAI Sándor: A büntetőjogi minősítő szervezetek, különös tekintettel a 
Transparency International-re In: Babos és társai (szerk.) A nemzetközi minősítő, értékelő és 
véleményalkotó szervezetek hátteréről és nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásáról. 
Budapest: Doktorandusz Tudományos Kutatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége, 2013. 83-96.o.  
257 Lásd részletesen: NAGY Z. É., SZÁNTÓ Z. and TÓTH I. J. (szerk.): Kutatási eredmények a magyarországi 
korrupcióról. A szakirodalom áttekintése, 2008., 
http://www.transparency.hu/uploads/docs/kutatasi_eredmenyek.pdf 
258  



 

79 
 

1. számú kép A GALLUP Intézet felmérése: A korrupció jelenléte a közgondolkodásban  

 
 

2. számú kép A GALLUP Intézet felmérése: Az aktív korrupció 2007-ben.  
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Az Európai Unió Tanácsa által készített 2013-as Special Eurobarometer on Corruption259 
is hasonló eredményt hozott. A megkérdezettek 89 %-a gondolta úgy, hogy hazánkban 
széles körben elterjedt jelenség a korrupció, azonban csak 13 %-uk számolt be konkrét 
tapasztalatról.  

 A Transparency International 1995 óta minden évben elkészíti a Korrupciós 
Érzékelési Indexet (Corruption Perception Index – CPI, 
http://www.transparency.org/research/cpi/overview). Ezen index a korrupció 
közhivatalnokok és politikusok körében érzékelt mértéke alapján rangsorolja az 
országokat. A felmérések felmérésének is nevezik, mert minimum 3 forrást összegez egy 
országból.260,261 Ez alapján 0-10 pontszám közötti pontot kap egy ország, ahol a 0= 
jelentős korrupciós fertőzöttséget, 10 = csekély mértékű korrupciós fertőzöttséget 
jelent.262 A felmérések összegzésén túl szakértőket és üzletembereket kérdeznek meg az 
egyes országok közszektorát érintő korrupcióját illetően. A TI CPI értékei alapján 
Magyarország 1995 és 2013 között 4,1 – 5,3 közötti pontokkal szerepelt. Az országok 
közötti rangsort tekintve folyamatosan romló képet látunk: 31-33 (1991- 2004), 39-43 
(2005-2007), 46-54 (2008-2012). 2014-ben hazánk 54 ponttal a 47. helyen végzett. Az 
európai Unió országai közül az alsó korruptabb egyharmadba tartozunk. Összességében 
azt mondhatjuk, hogy Magyarország a közepesen korrupt országok közé tartozik (lásd 3. 
számú kép).  
 
  

                                                 
259 European Commission: Hungary to the EU Anti-corruption Report, Brussels, 2014 
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_hungary_chapter_en.pdf 
260 2013-ban Magyarország vonatkozásában az alábbi 10 forrást használták: Bertelsmann Transzformációs 
Index, Bertelsmann Fenntartható Kormányzás mutatói, Political Risk Services Nemzetközi Országkockázati 
mutató, Economic Intelligence Unit Országkockázati besorolás, IMD Versenyképességi jelentések, 
Világgazdasági Fórum Vállalatvezetők véleménye, Global Insight Ország Kockázati Besorolás, 
Transparency International Bribe Payers Survey, World Justice Project országfelmérés, valamint a Freedom 
House: Nations in Transit 2011.  
261 E pontszámokból a TI berlini titkársága külön erre a célra fejlesztett módszertannal számítja ki a CPI-t. 
262 2012-től áttértek a 0-tól 100-ig terjedő skála használatára, ahol a 0 a nagyon fertőzött korrupcióval, a 100 
az egyáltalán nem korrupt országokat jelöli.  
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3. számú kép Transparency International Magyarország Korrupciós Érzékelési Index 2014  

 
 

Véleményem szerint az érzékelések mérése (akár lakossági, akár üzletemberek a 
megkérdezettek) nem alkalmas arra, hogy meghatározza egy ország korrupcióval való 
fertőzöttségét.  

A TI CPI kritikájaként fogalmazható meg, hogy egy-egy ország helye az adott 
évben a többi ország pozíciójától is függ. Továbbá az sem elhanyagolható szempont, hogy 
van olyan ország, ahol 3, más országokban 10 fölötti kutatási eredményeket összesítenek, 
mely azt gondolom, hogy nagyban befolyásolja a végeredményt. A külső szakértők és 
üzletemberek megkérdezése kapcsán a korrupcióval kapcsolatos kulturális különbségek 
bizonyára figyelmen kívül maradnak. Gondolok itt olyan esetekre, amikor egy nyugat-
európai üzletember a közel-keleti korrupciót ítéli meg, ahol köztudott, hogy a kultúra 
szerves része akár nagy értékű ajándékok adása egy-egy üzleti megbeszélés során.  
 

III.1.1.2.2. A Magyar Gallup intézet vizsgálatsorozata  
 
„A Magyar Kormány 1999 nyarán az ENSZ (CICP - UNICRI) Globális Korrupcióellenes 
programjához kapcsolódva kötött Egyetértési Memorandumot, illetve később projekt-
megállapodást a Drogellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatallal (ODCCP), illetve a 
Régióközi Kriminalisztikai és Igazságügyi Kutatóintézettel (UNICRI). A projekt-
megállapodások célja volt, hogy segítse a kormány munkáját a korrupció megelőzésében, 
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leküzdésében, illetve az átvilágíthatóság és elszámoltathatóság előmozdításában”.263 A 
Magyar Gallup Intézet ezen megállapodáshoz kapcsolódva végzett vizsgálatokat a 
korrupció témakörében.264  

A 2000-es vizsgálatukban a budapesti lakosság legalább harmada úgy gondolta, 
hogy az orvosoknak, nővéreknek (70%); az üzleti és privát szektorban (58%); a 
rendőröknek (49%); a vámhivatalnokoknak (40%); az ellenőröknek (39%); az 
önkormányzati tisztviselőknek (38%); a választott önkormányzati képviselőknek (37%); a 
parlamenti képviselőknek (36%) és a minisztériumi tisztviselőknek (35%) az ügyintézés 
során „valószínű”, hogy ajándékot, szívességet kell felajánlani.  
Mind a 2000-es, mind a 2003-as kutatásuk során személyes tapasztalattal a válaszadók 
egy tizede (9% és 10%) rendelkezett.  
 
III.1.1.2.3. A TÁRKI adatai  
 
A TÁRKI 25 éve végez hazai és nemzetközi empirikus társadalomkutatásokat. Kiemelt 
kutatási területei közé tartozik a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a 
jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. 
Eseti jelleggel az Európai Unió szervezetei és más megrendelők megbízásából is végez 
felméréseket.  

A TÁRKI 2000. évi „Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt 
lakosság körében” című kutatás során 1524 főt kérdeztek meg. A megkérdezettek 82% 
vélekedett úgy, hogy az elmúlt tíz évben nőtt a megvesztegethető hivatalnokok száma.  

A 2004. decemberi Omnibusz vizsgálatukban a hivatali korrupció lakossági 
percepciójára vonatkozóan 37 %-a a megkérdezetteknek vélte úgy, hogy „közepesen sok 
ember korrupt” a magyar közigazgatásban. A megkérdezettek 40%-a szerint nagyon 
sokan, vagy szinte mindenki fogad el kenőpénz.  

A TÁRKI 2005-ös eredményei a megvalósult hivatali korrupció mértékéről ad 
számot. Ezen adatok szerint az elmúlt öt évben – vagyis 2000 és 2005 között – a 
megkérdezettek 5 %-ával fordult elő, hogy legalább egyszer egy állami/önkormányzati 
hivatalnok egy szolgáltatásért cserébe szívességet vagy kenőpénzt kért volna tőle.  

A 2009-ben megjelent az Európai Társadalmi Jelentés, A korrupció észlelése, 
elfogadása és gyakorlata265 című beszámolójukban vizsgálják a korrupció – melyet csak a 
kenőpénz fizetésre szűkítve értelmeznek – kultúrafüggőségét és átpolitizáltságát. A 
vizsgálatba bevont országok közül leginkább a politikát tartják korruptnak. 266 
 

                                                 
263 NAGY- SZÁNTÓ- TÓTH (szerk.) im. (2008) 8. o.  
264 Ezen kutatások egyrészt lakossági percepciókat, másrészt tapasztalásokat mértek. Végeztek kérdőíves 
vizsgálatokat (a budapesti lakosság, az országos lakosság, önkormányzati dolgozók, valamint kis- és 
középvállalkozók körében), továbbá fókuszcsoportos vizsgálatokat bírók, ügyészek, polgármesterek, 
újságírók, vállalkozók, multinacionális vállalatok vezetői körében.  
265 KELLER Tamás – SIK Endre: TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2009, A korrupció észlelése, 
elfogadása és gyakorlata 178.o. , http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_keller_sik.pdf 
266 A fentieken kívül meg lehet említeni a GfK Csoport kutatási eredményeit, melynek részletes 
összefoglalását lásd Nagy- Szántó- Tóth (szerk.) im. (2008) 8-17.o.  
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a TI CPI, a Gallup Intézet és a TÁRKI kutatási 
eredményei alapján az érzékelések mérésére vonatkozó kutatások, lakossági megkérdezés 
során legfeljebb a kisstílű korrupció bizonyos szintjéről tud számot adni.   
Az érzékelések és tapasztalások közötti lényeges különbség szintén azt mutatja, hogy 
korlátozottan megbízható képet kaphatunk a válaszok alapján.  
Ezt mutatta ki Keller Tamás és Sík Endre is a TÁRKI 2009-ben folytatott kutatásában, 
ahol a társadalom értékszerkezetét vizsgálták. Azt állapították meg, hogy a lakosság által 
észlelt korrupció magasabb, mint a korrupciós gyakorlat szintje.267 
 
III.1.1.2.4. A PricewaterhouseCoopers jelentések 
 
 A PricewaterhouseCoopers (PwC) a világ legnagyobb gazdasági tanácsadó 
szervezete. A csaknem 150 éve alapított vállalat 157 országban van jelen, és több mint 
184 ezer szakértőt foglalkoztat. Magyarországon már két évtizede tevékenykednek, kb. 
600 szakértőt foglalkoztatnak, főként a könyvvizsgálat, az adótanácsadás és az üzleti 
tanácsadás területén. A PricewaterhouseCoopers cég rendszeresen felmérést készített és 
jelentést tesz közzé „Globális gazdasági bűnözés” („Global Economic Crime Survey”) 
címmel.268 2014-ben hetedszer adták közre a jelentésüket. 2007 óta van egy hazánkra 
vonatkozó kétnyelvű (magyar és angol) változata („Economic Crime Survey Hungary”), 
amelynek hatodik, legutóbbi kiadványa a „2014. évi felmérés a globális és magyar 
gazdasági bűnözésről” címmel jelent meg. A cég a témakör legjobb szakértőit kéri fel 
különböző országokból, tudomány képviselőit éppúgy, mint gyakorló bűnüldözőket. A 
gazdasági élet szereplőivel készített interjúk alapján statisztikákat készítenek, például 
arról, hogy a cégek hány százaléka esik áldozatul a gazdasági bűntetteknek, hogyan 
kezelik a problémákat, illetve milyen a védekezési stratégiájuk.  
A munka célja pedig az, hogy receptet próbáljanak adni hatékony bűnmegelőzési 
módszerekre vonatkozóan, kimutatva azt, hogy milyen technikák váltak be és melyek a 
sikertelenek. Érdemes felidézni, hogy melyek voltak a 2001-es, 2003-as, a 2005-ös és a 
2007-es, 2009-es és 2011-es jelentések lényegi megállapításai, az akkori fontosabb 
adatok, hogy azután ezeket összehasonlítsuk a 2014-es helyzettel.  
 2003-as felmérésük269 során mintegy ötven országban 3600 cég felsővezetőivel 
készítettek interjút. Azt állapították meg, hogy a társaságok 37%-a esett áldozatául 
gazdasági bűncselekménynek a megelőző két évben. Minél nagyobb cégről van szó, annál 
több gazdasági bűncselekmény történik a szervezetben, de annál nagyobb az esély arra is, 
hogy e cselekmények kiderüljenek. A jelzett bűncselekmények közül 60 %-ban hűtlen 

                                                 
267 KELLER – SIK im. (2009) 
268 Kutatásaikban cégek felsővezetőivel készítenek interjút, mely során az adott szervezet gazdasági 
bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatait, tovább a vezető véleményét kérdezik a társaság helyzetéről. Az 
adatok feldolgozásánál, a jelentések olvasásánál figyelemmel kell lenni a tényadatok és a vélemények 
elkülönített kezelésére és elemzésére.  
269 Economic Crime Survey 2003. 
http://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/pwc_crime_survey_2003.pdf  
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kezelés, sikkasztás270 volt az, amit elkövettek a cég ellen. 14%-ban tapasztaltak korrupciót 
és vesztegetést271, mely 199 válaszadót jelent. A cselekményeket 47 %-ban külső vagy 
belső ellenőrzési mechanizmusaik által, 32 %-ban véletlenül derültek ki. Az egy cégre eső 
átlagos kárérték közel 2,2 millió US$ volt, mindazonáltal e bűncselekmények 
következtében a cég jó hírnevének sérülését és a munkavállalói morálban okozott károkat 
sokkal fontosabbnak, nagyobb súlyúnak vélték, mint a konkrét pénzben kifejezhető 
veszteséget. Gazdasági bűncselekményeknek leginkább a banki, a biztosítási és a 
telekommunikációs szféra van kitéve.   
 2005-ös kutatásuk272 során 3,634 interjút készítettek 34 különböző országban 
található cégvezetővel. A cégek 45%-a esett áldozatául valamilyen gazdasági 
bűncselekménynek a megelőző két évben, mely 8 %-os emelkedést jelentett az előző 
kutatásuk óta. Nagymértékben emelkedtek a korrupcióval és vesztegetéssel (71%), a 
pénzmosással (133%), és a számvitel rendjének megsértésével (140%) kapcsolatos 
bűnesetek a válaszadók tapasztalatai alapján. Az egy cégre eső átlagos kárérték 1,7 millió 
US$ volt a fenti időszakban, ami jobbára sikkasztással, hamisítással és hűtlen kezeléssel 
volt összefüggésben. A felmérésben hangsúlyozták a járulékos károk jelentőségét is; ilyen 
például a cégbe vetett bizalom csökkenése, a munkatársak motivációjának megingása. A 
cégek különösen nem szeretik, ha az események kikerülnek a cég falai közül, megtudják 
azt üzleti partnereik vagy a szélesebb közvélemény a média útján. Noha a legtöbb esetben 
a vétkestől megválik a cég, gyakorta – különösen, ha vezető munkatársról van szó – ez 
nem történik meg. A jelentés szerkesztői szerint ez azonban rossz politika, mert a média, 
illetve a felügyeleti szervek figyelmét ezzel ideiglenesen el lehet kerülni, de szinte 
ösztönzi a cégen belüli csalásokat és törvénytelenségek elkövetését. Az elkövetők fele a 
cég alkalmazottja volt, és közel a fele vezető beosztásban dolgozott. A legtöbb esetben 31 
és 40 év közötti, egyetemi diplomával rendelkező férfiak (87%-uk) voltak az elkövetők. A 
megfelelő belső ellenőrzés hiánya nyitott lehetőséget a tett elkövetésére, de a jelentés 
rámutat arra, hogy van ezeknek az ügyeknek pszichológiai oldala is. Nevezetesen az 
elkövető vagy az elkövetői csoport meggyőzi magát (magukat), hogy amit tesznek az nem 
bűn. Az is világossá vált a felmérés alapján, hogy e tettek fő motivációja a költséges 
életmód fenntartása. A cégek ugyan bíznak saját biztonsági rendszerükben, de a csalások 
34%-ra véletlenül derült fény, esetleg bejelentés alapján. A válaszolók szerint a belső 
ellenőrzés (internal audit) a leghatásosabb eszköz a visszaélések feltárására, így leplezték 
le az esetek 26 %-át. A társaságok 81%-a indított belső vizsgálatot és erről értesítették a 
cég Felügyelő Bizottságát (Board of Directors). Számos esetben a vizsgálatot külső 

                                                 
270 Asset misappropriation, vagyis „The theft of company assets (including monetary assets/cash or supplies 
and equipment) by company directors, others (inc. embezzlement by employees) in fiduciary positions or an 
employee for their own benefit.” 
271 Érdekes, hogy a jelentés mindig a ’Corruption and Bribery’ kifejezést írja, melyen a vesztegetést, a 
befolyással üzérkedést vagy épp zsarolást értenek. „Typically, the unlawful use of an official position to 
gain an advantage in contravention of duty. This can involve the (inc. racketeering & extortion) promise of 
an economic benefit or other favour, the use of intimidation or blackmail. It can also refer to the acceptance 
of such inducements.”  
http://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/pwc_crime_survey_2003.pdf 19.o.  
272 Global Economic Crime Survey 2005 
 http://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/pwc_2005_globalcrimesurvey.pdf  
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cégekre bízták. A bűnüldöző szerveket csak a kiderített esetek 66%-ban értesítették. A kár 
bizonyos részét az esetek 47%-ban sikerült megtéríttetni. Azok a cégek, amelyek ilyen 
esetekre biztosítást kötöttek, 59%-os eredménnyel szerezték vissza a pénzüket. A cégek a 
belső és külső ellenőrzések növelésén túl egyéb taktikákkal is próbálkoznak. Tréningeket 
szerveznek a dolgozóiknak, bejelentő vonalat (whistle blowing hotline) üzemeltetnek, 
rendszeresen „mozgatják” a dolgozóikat a cégen belül (regular personnel rotation).  
 
6. számú ábra A csalás környezete273 

 

 

Csalás akkor történik a legnagyobb valószínűséggel, ha egyrészt az adott elkövetőnél 
megjelennek bizonyos ösztönzők, másrészt látja azt a lehetőséget vagy alkalmat melynek 
keretében könnyű elkövetni a cselekményt (például a lebukás veszélye kicsi), harmadrészt 
ha megvan az a képessége hogy racionalizálja, megmagyarázza tettét önmagának és 
kollégáinak (E magyarázat vizuális leírását lásd 6. számú ábra. Ahol a három halmaz 
középen metszi egymást, ott a csalás elkövetésének veszélye igen magas.)  
A magyar helyzet és annak változásai fő vonásaiban követik a globális, jellemzően az 
európai, illetve a kelet-európai tendenciákat.  
 2007-ben274 jelent meg az első olyan vizsgálat, melynek volt Magyarországra 
vonatkozó külön fejezete. E kutatás alkalmával 40 ország több mint 5400 vállalatának 
vezetőit kérdezték meg, melyből 77 magyarországi vállalat volt. A megkérdezett magyar 
vállalatok 62%-a vált gazdasági bűncselekmény áldozatává 2005-ben és 2006-ban. A 
leggyakoribb visszaélésfajták a lopás és hűtlen kezelés (a cégek 48%-ánál), a szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények (26%), illetve a korrupció és megvesztegetések 
(17%) voltak. A felmérésben résztvevő cégeknek a két év alatt 3,9 milliárd forint 
veszteséget okoztak a gazdasági bűncselekmények. A 77 cég tehát átlagosan 62 millió 
                                                 
273 A 2005-ös jelentés alapján. Lásd: Global Economic Crime Survey 2005 
 http://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/pwc_2005_globalcrimesurvey.pdf  
15. o.  
274 Gazdasági bűnözés: emberek, kultúrák és korlátok, IV. Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés 
Magyarország, 2007 http://www.pwc.com/hu/en/publications/assets/crime_survey_hun_final.pdf  
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forintot vesztett, ami jelentősen kevesebb a világátlagnál. A 4 milliárd forintból 1,5 
milliárd lopással illetve hűtlen kezeléssel, 1,4 milliárd forint pedig korrupcióval és 
vesztegetéssel volt összefüggésben. A megkérdezettek 67%-a jelezte, hogy a gazdasági 
bűncselekményekkel kapcsolatos közvetlen és jogorvoslati költségeken kívül voltak 
„járulékos veszteségei” is, mint például presztízsveszteség, a munkavállalók 
motivációjának visszaesése, a vállalatvezetés idejének felesleges lekötése és az üzleti 
kapcsolatok megromlása. Az elkövetők 95%-a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 31-45 
év közötti férfi volt. Túlnyomó többségük ugyanannál a cégnél dolgozott. 29%-ukat 
bocsátották el az állásából, és 57%-uk esetében tettek büntető feljelentést ellenük. A 
felmérés szerint a magyarországi esetek száma elmarad a térség átlagától, de ez nem 
csökkentheti a veszélyérzetet, mert ténylegesen súlyos problémáról van szó, különösen a 
korrupciót tartják a jelentés készítői veszélyesnek. Érdekes, hogy eltérés van a 
bűncselekmények felfedezési módjában is a hazai és a közép-kelet európai adatok között. 
Nálunk látszólag jobban működik a belső ellenőrzés (magyar: 32%, régió: 15%), tehát 
kétszer akkora a hatékonysága a bűnesetek feltárásában, mint a környező országokban.  
 2009-ben275 54 ország több mint 3000 vállalatának felsővezetőivel készítettek 
interjút, amelyből 53 magyarországi nagyvállalat volt. A gazdasági bűnözés továbbra is 
súlyos problémaként van jelen a cégeknél, a magyarországi vállalatok 30%-a tapasztalt 
egy vagy több gazdasági bűncselekményt 2008-ban. A leggyakrabban (81 %-ban) 
korrupció és megvesztegetések történtek a magyar válaszok alapján, mely megelőzi mind 
a közép-kelet-európai (44%), mind pedig a globális (22%) átlagot. A Magyarországon 
elkövetett visszaélési esetek 31%-ában nem a cég alkalmazottja volt az elkövető 
(értékesítési képviselő, közvetítő, ügyfél). A gazdasági bűnelkövetések 38%-át 
véletlennek köszönhetően tárták fel. A jelentés hangsúlyozta, hogy a globális gazdasági 
recesszió jelentős hatást gyakorolt a vállalkozások többségére, mely abban is 
megmutatkozik, hogy a magyar cégek 62%-a tapasztalt visszaesést pénzügyi 
teljesítményében az elmúlt egy év során. Továbbá kiemelik, hogy a válság okozta 
gazdasági helyzet az emberek csalással kapcsolatos kockázatáról alkotott véleményét is 
befolyásolta. Globálisan a válaszadók 38%-a gondolta úgy, hogy cége most nagyobb 
kockázatnak van kitéve gazdasági bűncselekmények szempontjából. Az esetek csupán 9 
%-ában indítottak polgári pereket vagy tettek büntető feljelentést. Az elkövetők 46%-ában 
középvezető, 18% felső vezető volt.  
 
  

                                                 
275 Gazdasági Bűnözés a gazdasági világválság idején, Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés, 
Magyarországi jelentés, 2009 http://www.pwc.com/en_HU/hu/publications/assets/PwC-
GlobalEconomicCrimeSurvey-HU2009-HU-OK.pdf  
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7. számú ábra Hatékony küzdelem a gazdasági bűnözés ellen a PwC szerint276   
 

 
 
 A 2011-es kutatás277 sajátosságát az adta, hogy kiemelten foglalkozott a gazdasági 
bűnözésen kívül a számítógépes bűnözéssel és azzal, mennyire vannak felkészülve a hazai 
vállalatok az ilyen típusú veszélyekre. Ez évben 78 országból közel 4000 felsővezetőtől 
kapott választ elemeztek, közülük 85 vezető volt magyar társaságtól. Az eredmények azt 
mutatták, hogy a magyar cégek 28%-a tapasztalt egy vagy több gazdasági visszaélést 
2010-ben, melynek 50 %-a volt lopás/hűtlen kezelés és 38%-a korrupció és vesztegetés. 
54 %-ban az elkövetők nem a vállalat alkalmazottai voltak. A belső elkövetők 44%-a 
középvezetők, 22%-ban felsővezetők voltak. Érdekes adat, a feltárt esetek 22%-ában a 
belső elkövetők ellen semmit nem tettek a vállalatok. A cselekmények 17 %-a a véletlen 
során derült ki.  
 A 2014-es felmérés a „Gazdasági bűnözés: az üzleti életet fenyegető globális 
veszély” (al)címet viselte.278 A világszerte megkérdezett 5000 felsővezetőből 91 
Magyarországon működő vállalat volt. Már az előszóban hangsúlyozzák, hogy „A 
gazdasági bűnözés folyamatosan fejlődik és új utakat tör magának. A vállalatoknak új és 
hatékonyabb módokon kell megvédeniük eszközeiket, ha nem szeretnének csalás 
áldozataivá válni. Ezt támasztja alá felmérésünk is: a gazdasági bűnözés egyre 
különbözőbb formákat öltve terjedt el Magyarországon. A beszerzési csalás és a 
számítógépes bűnözés fokozatosan vált a csalás leggyakrabban elkövetett két 

                                                 
276 Gazdasági Bűnözés a gazdasági világválság idején, Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés, 
Magyarországi jelentés, 2009, 7.o.  http://www.pwc.com/en_HU/hu/publications/assets/PwC-
GlobalEconomicCrimeSurvey-HU2009-HU-OK.pdf  
277 Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés, Számítógépes bűnözés: Mennyire felkészültek a hazai vállalatok 
a veszélyekre? 2011 http://www.pwc.com/en_HU/hu/publications/assets/globalis-gazdasagi-bunozes-
felmeres.pdf  
278 2014. évi felmérés a globális és magyar gazdasági bűnözésről. Gazdasági bűnözés: az üzleti életet 
fenyegető globális veszély 
http://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/globalis_gazdasagi_bunozes_felmeres/assets/Globalis_gazdasagi_b
unozes_2014_magyar_riport.pdf  
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kategóriájává. Az eredmények rámutattak: a gazdasági bűnözés költségei növekedtek; 
Magyarországon továbbra is az eszközök hűtlen kezelése, valamint a megvesztegetés és a 
korrupció a leggyakrabban előforduló formák”.279 A részletes elemzésben az alábbi 
következtetésekre jutnak.  
Az előző felméréshez képest a számítógépes bűnözést tapasztaló válaszadók aránya 4%-
ról globálisan 17%-ra, Magyarországon 14%-ra nőtt. Ez a jövőben is egyre nagyobb 
kockázatot jelent, mert az üzleti tranzakciók jellege egyre nagyobb része kapcsolódik a 
számítógépes alkalmazásokhoz, a hálózati környezet pedig kedvez az új és újabb csalási 
formáknak. 
Még egy zárt céges hálózat is lehet támadásnak kitéve, de a korszerű technológia, amely 
lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak a saját intelligens eszközeikkel otthonról tudnak 
dolgozni, válaszolnak e-mailekre stb. fokozott veszéllyel jár. Szerintük a biztonság 
területén paradigmaváltás figyelhető meg. Míg az 1990-es években a visszaélés 
megtörténte után kezdtek cselekedni a cégek, az utóbbi évtizedben eleve igyekeznek 
felkészülni a lehetséges támadásokra. „A kérdés már nem az, hogy a vállalat számítógépes 
bűnözés áldozatává válik-e valaha, hanem, hogy mikor és milyen módon fog ez 
megtörténni. A sikeres vállalatok az igazán fontos dolgokra koncentrálnak: a 
kulcsfontosságú adataik szervezett és célzott támadásokkal szembeni védelmére az ún. 
„fluid data“ vállalaton belüli, valamint az üzleti partnerek és más érdekelt felek közötti 
mozgása során a globális üzleti ökoszisztémában.”  
A 2014-es felmérés külön kategóriaként kezeli a beszerzési csalást. Ezt az indokolja, hogy 
a válaszadók 25%-a nyilatkozott úgy, hogy vállalata legalább egy alkalommal beszerzési 
csalás áldozatává vált. A beszerzési csalás a harmadik leggyakoribb gazdasági 
bűncselekmény Magyarországon, melynek 58%-át nem a vállalat alkalmazottai, hanem 
partnereik követik el. Sok vállalatvezető, proaktív módszereket alkalmaz, ilyenek a csalási 
kockázatok felmérése (25%) és a gyanús tranzakciók kiszűrése (15%). A visszaélések 
proaktív azonosítása és felderítése a legfontosabb fegyver a gazdasági bűnözéssel 
szemben. 
A korrupció és a vesztegetés változatlanul a legnagyobb gondok között szerepel. Afrika 
után Közép- és Kelet-Európa a legveszélyeztetettebb e tekintetben. „Közel minden ötödik 
magyarországi válaszadó nyilatkozott úgy, hogy a vállalatától kenőpénzt kértek az elmúlt 
két évben. Minden harmadik magyarországi válaszadó szerint vállalatuk már került 
hátrányba olyan versenytársukkal szemben, amelyik az adott időszakban kenőpénzt 
fizetett.” Változás a korábbi felmérésekhez képest az, hogy míg korábban a válaszadók 
25% nem lépett fel a vállalaton belüli elkövetőkkel szemben, a jelen felmérés szerint ilyen 
már nem volt. 
A PwC felmérése szerint a „magyarországi vállalatok hajlamosabbak polgári peres 
eljárást kezdeményezni, és a bűnüldöző szervekhez vagy a szabályozó hatóságokhoz 

                                                 
279 
http://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/globalis_gazdasagi_bunozes_felmeres/assets/Globalis_gazdasagi_b
unozes_2014_magyar_riport.pdf 3. o.  
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fordulni, mint más régióbeli vállalatok vagy a globális átlag. Ez arra utalhat, hogy a 
vállalatok tisztában vannak a csalási esetek magas költségeivel”.280  
A PricewaterhouseCoopers felméréseiben nem szerepel a fehérgalléros bűnözés kifejezés, 
de a fentiekből, az elkövetők körét nézve világosan kiderül, hogy „fehérgalléros” 
elkövetőkről van szó. 

A felmérés hiányosságának tekinthető, hogy nincsen részletes információnk az 
elszenvedett korrupciós cselekmények típusairól (ki ajánlott kinek, milyen ügymenet 
során, hivatali vagy gazdasági vesztegetésről van-e szó).   
 
III.1.1.3. Média megjelenések  

 
 A korrupció, fehérgalléros bűnözés kapcsán a médiában megjelent cikkeket 
elemezte a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének 
Korrupciókutató-központja.281 A 2001-2007 között a Magyar Nemzetben, a Figyelő és 
FN-ben, az Indexen, a Népszabadságban, az Origon, a HVG –ben, a Világgazdaságban és 
a Heti Válaszban megjelent cikkeket elemezték.282 Összesen 3469 cikket találtak, mely 
444 esetet fedett le. A tartalomelemzés módszerével megállapították, hogy a korrumpálók 
és korrumpáltak fele csoportosan, szinte hálózatosan követi el a cselekményt. A 
korrumpálók többsége az üzleti szférából, a korrumpáltak az (ön)kormányzati szférából 
kerülnek ki. Az érintett intézmények a 34,5 % a rendőrséget, 32,2% minisztériumokat és 
országos hatáskörű szerveket, 18,7 % önkormányzatokat, 11 % VPOP-t, 5,2% adóhivatal, 
valamint 3,8 % bíróságot érintette.  
A korrupciós tranzakciók szereplőinek társadalmi státuszát tekintve a korrumpálók 
többsége, közel 60 %-a magas társadalmi státuszú (vezető beosztású), míg a korrumpáltak 
között ez az arány 52 %. A kutatásban szereplő korrupciós tranzakciók túlnyomó részénél 
a korrupció során nyújtott szolgáltatás, előny nem anyagi jellegű volt, míg az ezért kapott 
jutalék az esetek túlnyomó részében pénz volt.  
A 2001-2007-ben a sajtóban megjelent esetek közel fele ellenőrzésekhez, illetve az 
ellenőrzések negatív következményeinek semmissé tételéhez kapcsolódott korrupció, de a 
közbeszerzési eljárásokhoz tartozó korrupciós esetek aránya (20%), illetve az engedélyek, 
tanúsítványok megszerzéséhez kapcsolódó korrupciós esetek aránya (15%) is jelentős 
volt. A korrupciós cselekményeknél érdekes vizsgálni azt, hogy mennyire váltak részévé 
az adott intézmény működésének. Ebből a szempontból a tanulmány szerzői 
megkülönböztetnek olyan korrupciós ügyleteket, amelyek egymástól függetlenül két 
szereplő között jönnek létre, azoktól, amelyek részben egymásra épülve, többszereplős 
tranzakciókként. Utóbbira példaként egy közbeszerzési eljárást kiíró intézmény 

                                                 
280 
http://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/globalis_gazdasagi_bunozes_felmeres/assets/Globalis_gazdasagi_b
unozes_2014_magyar_riport.pdf 16. o.  
281 SZÁNTÓ Zoltán- TÓTH István János- VARGA Szabolcs: Korrupciógyanús esetek a magyar médiában, 
2001-2007 között On-line hírforrások tartalomelemzése, Budapest, 2009 http://www.crc.uni-
corvinus.hu/download/korrupcio_2009_mediaelemzes_2001_07_090310.pdf  
282 Az interneten elérhető cikkek közül a korrupciógyanús eseteket tartalmazókat elemezték. Ehhez az alábbi 
szavakra kerestek rá: „korrupt*”, „korrupció*”, „csúszópénz*”, „kenőpénz*”, „veszteget*”, „pénzmosás*.  
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ugyanazon vezetőjének rendszeres korrumpálása több pályázó által esetet hozták. 
Leszögezik azt is, hogy ha az utóbbi esetek terjedése, súlyának növekedése akkor 
következik be, ha a korrupciós tranzakciók szervesen beépülnek egy-egy intézmény 
mindennapi működésébe és akár az ügymenet részévé válnak. 
A média megjelenések elemzéséből kirajzolódik, hogy a korrupciós (korrupció gyanús) 
cselekmények a közbeszédnek a tárgya. Korlátozott információt kaphatunk arra nézve, 
hogy mely esetek jutottak a hatóságok tudomására, és melyek maradtak az „újságlapok 
hasábjain”. Fontos lenne, hogy a sajtóban megjelent esetekre hatósági válasz történne.  

 
III.1.1.4. Integritás tanulmányok 
 

Az integritás szó a latin in-tangere kifejezésből ered, feddhetetlenséget, tisztaságot 
jelent.283 Ebben az esetben a megvesztegethetetlenségre, egyenességre utal, mind 
személyi, mind intézményi szinten. Egyéni szinten a megbízhatóságot, az 
elfogulatlanságot, valamint az ügyfélcentrikus magatartást, intézményi szinten „a mindent 
megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai ellenálljanak a kísértésnek” jelenti. 284 Az 
integritás tanulmányok célja azt megvizsgálni, hogy egy adott ország társadalmi, 
gazdasági és politikai berendezkedése, szabályozási rendszere mennyiben alkalmas 
korrupciós kockázatok kezelésére, a korrupció megelőzésére és feltárására.     
 
III.1.1.4.1. Transparency International Magyarország285: Nemzeti Integritás 

Tanulmány  
 

Az első Nemzeti Integritás Tanulmány (továbbiakban: NIT), amely elemezte, hogy 
mely területeken a legsürgetőbb a korrupció elleni fellépés, 2007-ben készült el.286 Ezt 
követte a 2011-es NIT.287 Ez utóbbi 287 oldalas tanulmány fontosabb, a tárgyunkat 
közvetlenül érintő megállapításait foglalom össze. Ez a munka része annak a nagyobb 
felmérésnek, amely 25 európai országot vizsgál ugyanazzal a módszertannal, a Nemzeti 

                                                 
283 Lásd részletesen: Emile KOLTHOFF: Ethics and New Public Management. Empirical Research into the 
Effects of Businesslike Government on Ethics and Integrity.  OMW, BJU, Legal Publishers, 2007.  
284 BENNER- DINY VAN EST-INA DE HAAN- JUUL VOS-SCHELLEKENS- BÁGER- PULAY-KORBULY: A 
Twinning Light projekt záró jelentése (tanulmány) Korrupciós kockázatok feltérképezése Magyarországon, 
Holland Számvevőszék, Állami Számvevőszék (Magyarország), 2008. 15. o. 
http://integritas.asz.hu/uploads/files/Twinning_Light_zarojelentese.pdf 
285 A Transparency International Magyarország 1996-ban azzal a céllal alakult meg, hogy segítse a 
korrupció elleni harcot hazánkban. Továbbá szakmai szervezetként ösztönzi az átláthatóságot és 
számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint javítja 
a közérdekű információk elérhetőségét. 2006-ban hozták létre a Transparency International Magyarország 
Alapítványt, amely 2009-ben vált az ugyanilyen célú, több mint 100 országban jelenlevő Transparency 
International (TI) teljes jogú tagozatává.  
286 ALEXA Noémi-KÓSA Eszter (szerk.): Korrupciós kockázatok Magyarországon. Nemzeti integritás 
tanulmány Első rész 2008 http://www.transparency.hu/uploads/docs/NIS1.pdf  
287 BURAI Petra és HACK Péter (szerk.): Korrupciós kockázatok Magyarországon, 2011, Nemzeti Integritás 
Tanulmány, Transparency International Magyarország, Budapest, 2012 
http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_final.pdf  
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Integritásrendszer (továbbiakban: NIS) által nyújtott megközelítéssel. Azt elemezték, 
hogy milyen hatékonyan működnek az egyes országok intézményei a korrupció 
megelőzése és megfékezése érdekében. Ha egy országban a NIS jól működik, az elősegíti 
a korrupció csökkentését, a hatalommal való visszaélés, és más jogellenes cselekedetek 
elleni fellépést. Az integritásrendszer alkotóelemei, amelyeket vizsgálnak, az alábbiak: a 
törvényhozás, a végrehajtó hatalom, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a rendvédelmi 
szervek, a választási szervek, az országgyűlési biztosok, az Állami Számvevőszék, a 
kormányzati korrupcióellenes szervezetek, a média, a civil szervezetek, a politikai pártok 
és az üzleti szektor (lásd 4. számú kép).  
 
4. számú kép Transparency International Magyarország Nemzeti Integritás Tanulmány, 
Nemzeti Integritás Rendszer  
 

 
Forrás: http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_final.pdf 9. 
oldal  
 
Három fő szempontot vesznek figyelembe a korrupció elleni fellépés vonatkozásában: az 
intézmény kapacitását, irányítását és teljesítményét, vagyis a forrásokat, a függetlenséget, 
az átláthatóságot, a számonkérhetőséget és az integritást (lásd 5. számú kép). A jelentés 
dokumentumelemzésekre és mélyinterjúkra támaszkodik. 
A 2011-es vizsgálat adatai alapján hazánkban a leggyengébb pillérek a korrupcióellenes 
kormányzati szervek (47pont), az üzleti szektor (44 pont) és a politikai pártok (43 pont). 
Legerősebb pillérek pedig a választási igazgatási szervek (72 pont), az országgyűlési 
biztos (69 pont), a törvényhozás (69 pont), a rendvédelmi szervek (67 pont), valamint az 
Állami Számvevőszék (65 pont).   
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5. számú kép A Nemzeti Integritás Rendszer dimenziói  
 

 
Forrás: http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_final.pdf 
11.oldal  
 

A vizsgálat szerint a jelenlegi helyzetképet az jellemzi, hogy az ellenőrzést végző 
intézmények függetlensége a vezetők politikai kötődése miatt megkérdőjelezhető, bár a 
rendelkezések alapvetően elegendő jogalapot nyújtanak a független működésre. 
A tanulmány megállapította azt, hogy „Továbbra is a politikai pártokat jellemzik a 
legnagyobb korrupciós kockázatok Magyarországon. A kampányfinanszírozás 
szabályozása nem biztosítja az átláthatóságot és a számonkérhetőséget, ez pedig 
jogellenes források felhasználását teszi lehetővé. Ez a közbeszerzések során 
visszaélésekhez vezet, és megkérdőjelezi a kormány valamennyi korrupcióellenes 
erőfeszítését. A kétharmados parlamenti többségből kifolyólag a rendszer megváltoztatása 
kizárólag a hatalmon levő pártok politikai akaratának függvénye. Annak ellenére, hogy 
már több ígéret elhangzott, és kísérletet tettek a közérdekű bejelentők védelme érdekében, 
a rendszer nem működik. A keretszabályozás hatályban van, de intézményi háttér nélkül 
nem képes teljesíteni a meghatározott feladatait”.288 
„Az egyes állami intézmények átláthatósága továbbra is problémát jelent. A 
lobbiszabályozás hiánya és a fontosabb jogszabályváltozások kezdeményezésének 
parlamenti képviselők egyéni indítványai révén megvalósuló új gyakorlata miatt a 
jogalkotás csúcsa kevésbé átláthatóvá vált”.289 Bár két korrupcióellenes program is 
készült az elmúlt években, de egyiket sem fogadták el. A politikai intézményi alapok 
tekintetében megállapították, hogy a 2008-as jelentés óta a szólásszabadság, a 
számonkérhetőség, a kormányzati hatékonyság, a jogállamiság és a korrupció elleni 
fellépés mutatója jelentősen romlott, tulajdonképpen 2000 óta romló tendenciát mutat, 
míg a politikai stabilitás és a szabályozás minősége változatlan. 
A magyar igazságszolgáltatás független, de a lassú ügymenet, az átláthatóság 
tökéletlensége, a számonkérhetőség hiánya és egyes esetekben a bírák politikai 
befolyásolása miatt a kritikák fogalmazhatók meg.  
Éppen a közbeszerzéssel kapcsolatban virul leginkább a korrupció, noha ennek egyik célja 
éppen a beszerzések „korrupciótlanítása” volt. Ennek oka a megfelelő ellenőrzési és 
felügyeleti mechanizmusok nem elegendő és hatékony volta. Az üzleti szektorban sem 
tapasztalható javulás a korrupció tekintetében. Az önkormányzatokkal kapcsolatban álló, 

                                                 
288 BURAI ÉS HACK (szerk.) im. (2012) 18. o.  
289 BURAI ÉS HACK (szerk.) im. (2012) 18. o. 
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számos, gyanús tranzakciókat lebonyolító céget lehet találni. A tanulmányról 2012-ben 
megjelentetett rövid ismertetés290 fejezi ki legtömörebben a jelenlegi gondokat. Ennek a 
címe is beszédes: „Magánérdekek fogságában az állam” vagyis angol kifejezéssel a 
„state capture” esetével állunk szemben. Ezt írták: „Mivel a fékek és ellensúlyok 
rendszere meggyengült, a kontrollintézmények pedig képtelenek a hatalmat korlátozni, 
magánérdekek érvényesülnek a közérdek helyett. A pártfinanszírozás és az üzleti szektor 
szembesül a legriasztóbb korrupciós kockázatokkal”.291 „A politikai és üzleti elit között 
fonódó szoros kapcsolatokból eredő korrupciós kockázatok, a kontrollintézmények 
függetlenségével kapcsolatos rendszeresen hangoztatott kétségek, valamint a jogalkotási 
folyamat átláthatatlansága együttesen azt jelzik, hogy hazánkban új korrupciós minta 
rajzolódik ki: az államot befolyásos érdekcsoportok irányítják”.292 
 
III.1.1.4.2. Az Állami Számvevőszék integritás tanulmánya       

 
 Az ÁSZ integritás tanulmánya293 hangsúlyozta, hogy a szervezetek érdeke a 
munkafolyamatok figyelemmel kísérése, szabályozása, követelményrendszer 
kialakítása, továbbá célok meghatározása és a teljesítmény ellenőrzése. Integritás 
szempontból a folyamatok szorosan összefüggnek, egymásra épülnek. A hiányos belső 
szabályok rendszere, túl nagy mozgásteret hagy a hivatalnokoknak, a túlszabályozás 
pedig korlátozhatja a hatékonyságot. Felhívták a figyelmet arra, hogy az integritás nem 
egyszerűen a törvények betartását jelentse, hanem az adott intézmény megfelelő 
ellenőrzés és bejelentési rendszert működtessen. A szabálykövetésen és az integritáson 
alapuló megközelítés közti különbséget a 2. számú táblázat foglalja össze. Utóbbi 
hatékonysága elsősorban a látszólag önkéntes alapon, erkölcsi értékeken nyugvó 
szabályok követésén és a megelőzés jelentőségét hangsúlyozó helyes vezetői mintán 
múlik.  

2. számú táblázat Az Állami Számvevőszék összehasonlítása294 

Szabálykövetés szemlélet Integritás szemlélet 
Negatív szemlélet Pozitív szemlélet 

Szabályokra épül: előírt normák (törvények 
és jogszabályok) 

Alapelvekre épül: ismert normák 
és értékek (becsületesség) 

Kemény irányítási módszerek Puha irányítási módszerek 

Vélemény: az emberek általában rosszak Vélemény: az emberek általában 
jók 

Középpontban: integritással kapcsolatos 
szabálysértések elleni küzdelem 

Középpontban: a helyes 
magatartás előmozdítása 

Fókuszban: a jog Fókuszban: a vezetés 
Elfojtás/ reakció Megakadályozás/ megelőzés 

                                                 
290 http://www.transparency.hu/uploads/docs/Attacking_public_interest.pdf  
291 http://www.transparency.hu/Nemzeti_integritas_tanulmany_666?bind_info=page&bind_id=80  
292 http://www.transparency.hu/Nemzeti_integritas_tanulmany_666?bind_info=page&bind_id=80  
293 BENNER- DINY VAN EST-INA DE HAAN- JUUL VOS-SCHELLEKENS- BÁGER- PULAY-KORBULY im. (2008)  
294 BENNER- DINY VAN EST-INA DE HAAN- JUUL VOS-SCHELLEKENS- BÁGER- PULAY-KORBULY im. (2008) 
15.o.  
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Az Állami Számvevőszék holland minta alapján, kérdőíves felméréssel 1095 
intézmény bevonásával készített kutatást, amelynek keretében a szervezet vezetői saját 
tapasztalataikat osztották meg.295 A vizsgálat az adott intézményben rejlő korrupciós 
kockázatokat térképezte fel, továbbá az integritás-alapú közigazgatási kultúra 
terjesztését tűzte ki célul.  
A részvételi intenzitás nem volt azonos, legaktívabbak a helyi önkormányzatok voltak 
(44%, 530 db), legkevésbé aktívak pedig a kulturális intézmények (18 %) és az 
általános iskolák (17%).  
A korrupciós kockázatok tekintetében a hatósági jogkörű költségvetési szerveknél 
elsősorban az egyedi mérlegelésen alapuló (diszkrecionális) döntési jogkör igényel 
figyelmet, a költségvetési szervek esetébe a jogalkotó tevékenység, a költségvetési 
szerv által nyújtott közszolgáltatások szintén korrupciós veszélyeztetettséget 
jelentenek.296  

Szintén felmérést folytattak a lakosság körében. E kutatás is szorosan 
kapcsolódott a „Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási 
kultúra terjesztése” projekthez.297 A felmérés elsődlegesen a magyar lakosság 
közszférában előforduló korrupcióval kapcsolatos attitűdjeinek, percepcióinak és 
tapasztalatainak feltérképezésére irányult.  
Az interjúalanyok véleménye alapján tíz emberből öt nagyon problémásnak minősíti az 
ország korrupciós helyzetét. A megkérdezettek az állami szférában relatíve ritkán 
találkoztak konkrét korrupciós szituációval. A rangsor élére 35,1%-os említettséggel a 
paraszolvencia került.  
Fontos megállapítása a kutatásnak, hogy „a vagyoni haszonszerzéssel, pénzmozgással 
nem járó, de a kapcsolati tőkére épülő „szívesség nyújtás, szívességbank” intézménye 
kimutathatóan jelen van a közszférában”.298   

Véleményem szerint az intergritás tanulmányok alkalmasak arra, hogy egy 
rendszerszintű elemzést adjanak egy országban fennálló korrupció rizikófaktorairól. 
Emellett rámutatnak a szabályozási rendszerbe kódolt kockázatokra. Megfelelő 
módszernek tartom nemzetközi, összehasonlító kutatások elvégzésére is.  
 
  

                                                 
295 Integritás Jelentés 2011 a magyarországi költségvetési szervek működésében rejlő korrupciós 
kockázatokról, Állami Számvevőszék Projektiroda, 2011 
http://integritas.asz.hu/uploads/doktar/asz_integritas_jelentes_2011.pdf  
296 Érdekes elemzését adja Madai Sándor a költségvetési szervek vagyon gazdálkodásában rejlő korrupciós 
kockázatokról. Lásd. MADAI Sándor: A költségvetési szervek vagyongazdálkodásával kapcsolatos 
korrupciós bűncselekmények Magyarországon – összefüggések a költségvetési szervek körében felmért 
korrupciós kockázati tényezőkkel In: Szente Zoltán (szerk.) Elemzések a közszféra korrupciós 
kockázatairól: Gyűjteményes tanulmánykötet a 2011. évi integritás felmérés adataiból, Budapest: Állami 
Számvevőszék, 2012.  63-77.o. 
297 CSAPODI Pál (szerk.): Integritás és korrupció. Elméleti és közvélemény-kutatási tanulmányok, Állami 
Számvevőszék, 2012. 24-67. o. http://integritas.asz.hu/uploads/files/integritas_es_korrupcio.pdf 
298 CSAPODI Pál (szerk.) im. (2012) 40.o.  
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III.1.1.5. Egyéb hazai és nemzetközi szervezetek mérései, valamint téma-specifikus 
kutatások  

 
Lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy számos hazai és nemzetközi kutatás foglalkozik 
a fehérgalléros bűnözés bizonyos területeinek elemzésével, azonban valamennyi 
eredmény ismertetése szétfeszítené a dolgozat kereteit.  
A következőkben felsorolásszinten fogok utalni a jelentősebb adatokra, röviden pedig a 
témánkhoz szorosan kapcsolódó adatok ismertetésére szorítkozom.  
A korrupcióval leginkább fertőzött területek Magyarországon a Transparency 
International Hungary szerint299 az egészségügy, a közbeszerzések, a rendőröket, 
adóellenőröket és vámtisztviselőket érintő esetek, bármilyen engedélyezést vagy 
nyilvántartásba vételt végző közigazgatási szervek, továbbá a párt-és 
kampányfinanszírozás.  
A fentiek közül a GKI Gazdaságkutató Zrt. magyarországi közbeszerzésekre vonatkozó 
kutatási eredményeit ismertetem. A közbeszerzések esetén a fehérgalléros elkövetők 
jelenléte hangsúlyozottan jelen van.  
 A GKI Gazdaságkutató Zrt. a Közbeszerzések Tanácsa (KT) megbízásából 2009-
ben elemzést készített a hazai közbeszerzések területén tapasztalható korrupcióról. A 
kutatás a szakirodalom áttekintésére, a témában megjelent hazai sajtóközlemények 
feldolgozására terjedt ki, ezen kívül 120 mélyinterjút készítettek az ajánlatkérők, az 
ajánlattevők és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók körében.300  

A korrupció nehezen definiálható volta miatt az alábbi kulcsismérveket vizsgálták: 
az elkövető közvetlen vagy közvetett ön- vagy csoportérdekből megszegi a közösségi 
vagy üzleti együttélés egy vagy több olyan szabályát, amelynek érvényesítéséért felelős, s 
ennek során legalább egy további féllel, magánszeméllyel vagy intézményi képviselővel 
összejátszik. A közbeszerzési korrupciónál a fentiek a közbeszerzés során érvényesülnek, 
vagy a tisztességes eljárást kerülik meg. A kutatás tapasztalatai alapján a korrupció 
gyakorisága a magyar gazdaságban „közepes”, a fejlett országokban lévőnél lényegesen 
nagyobb, de a legtöbb fejlődő országoknál meglévőnél kisebb. A korrupció a hazai 
közbeszerzések körében is igen gyakori, akár 90%-os is lehet. A kutatás alapján azonban a 
fenti becslés túlzott lehet, a korrupciós gyanú nem mindig indokolt. Volt, hogy az 
interjúalanyokat az egyedi eljárási technikák nyomán gyanúsították meg, amit kényszerből 
alkalmaztak, például a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt. A kiíró esetenként a 
hatékony és gyors munkavégzés miatt egy jól bevált alvállalkozóval kívánt 
együttműködni, nem pedig egy ismeretlen céggel. Ebben az esetben sem árban, sem 
minőségben nem okoz veszteséget egy nem teljesen szabályszerű eljárás. Itt azonban elég 
nyilvánvalóan felmerül a gyanú. Gyakran a betarthatatlan jogszabályok vezetnek visszás 
szituációhoz. A kutatás végkövetkeztetése szerint „jelenleg az eljárások nagyobbik fele 
fertőzött, s a korrupció a hazai közbeszerzési eljárásoknak, időszakonként és eljárás-

                                                 
299 http://www.transparency.hu/KORRUPCIOROL_ALTALABAN  
300 A korrupció és a közbeszerzési korrupció Magyarországon I. kötet (szerk. Dr. PAPANEK Gábor), GKI 
Gazdaságkutató Zrt., Budapest, 2009 
http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/Korrupci%C3%B3s_k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si
_kutat%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon_I._k%C3%B6tet.pdf  
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típusonként változóan, mintegy kétharmadát-háromnegyedét, 65-75%-át befolyásolhatja”. 
„A párt- és kampányfinanszírozás homályos jogszabályai világszerte, s a magyar 
gazdaságban is fontos gyökerei a korrupciónak, s gátolják a politikai korrupció elleni 
védekezést is”. A politikai korrupció mellette a tisztán üzleti korrupció következményei 
sem elhanyagolhatóak. A mélyinterjúk szerint a normasértések a vállalási árak 
emelkedését és a teljesítés gyengébb minőségét, a verseny korlátozását és pótlólagos 
költségeket okoznak. A korrupció csökkenti a vállalkozási kedvet, a külföldi működő tőke 
importját, valamint a GDP-t. 

Az elemzés alapján javasolták, hogy legyen kereshető adatbázis a közbeszerzés 
minden lépésére, a Közbeszerzések Tanácsa tegyen javaslatot a közbeszerzési törvény 
egyszerűsítésére, és szorgalmazta annak elfogadását az Országgyűlésben. A törvényhozás 
sürgős feladata a politikai korrupció visszaszorítása, amit a párt- és kampányfinanszírozás 
reális szabályozásával kell kezdeni. A Kormány készítsen korrupcióellenes stratégiát, és 
annak hatékonyságát rendszeresen vizsgálja meg.  

A fentiekben ismertetetteken kívül az alábbi nemzetközi szervezetek is mérnek 
korrupciós kockázatokat vagy a korrupció érzékelését egy adott országban. Ezek a 
vizsgálatok az alábbiak: a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, 
Szociológiai és Társadalomtudományi Intézet, Korrupciókutató Központ által végzett 
felmérések;301 Transparency International Globális Korrupciós Barométere;302 a 
Transparency International Globális Korrupciós Jelentése;303 a Transparency International 
Vesztegetési Index;304 a Transparency International EU Funds Watch Project,305 továbbá 
az Európai Unió Tanácsa (European Commission Eurobarometer),306 Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD),307,308 a Korrupcióellenes Államok 
Csoportját (Group of States against Corruption – GRECO),309 valamint a Világbank 
(World Bank).310  

Megjegyzendő, hogy működnek olyan civil szervezetek, mint például a K-monitor 
(Korrupció, Közpénz, Közbeszerzés, Kartell; http://k-monitor.hu/), amelyek széleskörű 
adatbázissal rendelkeznek fehérgalléros elkövetőket illetően.311 

 

                                                 
301 http://www.crc.uni-corvinus.hu/publikaciok.html  
302 http://www.transparency.hu/GLOBALIS_KORRUPCIOS_BAROMETER  
303 http://www.transparency.hu/GLOBALIS_KORRUPCIOS_JELENTES  
304 http://www.transparency.hu/VESZTEGETESI_INDEX  
305 http://www.transparency.hu/EU_Funds_Watch_Project  
306 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf 
307 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/hungary-oecdanti-briberyconvention.htm  
308 OECD Progess Report, Country Enforcement of the OECD Anti-bribery Convention 
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/exporting_corruption_country_enforcement_of_the_oecd_anti_
bribery_conventio  
309 GRECO Evaluation Reports 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp  
310 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBIGOVANTCOR/0,,contentMDK:20708460
~menuPK:1742373~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1740530,00.html  
311 http://k-monitor.hu/kereses  
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 Amint ebben a fejezetben láthattuk a korrupció okainak, kiterjedtségének feltárása 
folyamatos vizsgálatok tárgy volt az elmúlt évtizedben. A kutatások eredményei alapján 
azt is kijelenthetjük, hogy a lakosság hazánk korrupcióval való fertőzöttségét nagyobbnak 
gondolja, mint azt a tapasztalati kutatások igazolták.  
Az e témakörben folytatott saját kutatásaimat ismertetem a következő fejezetben.  
 

IV. Saját empirikus kutatások eredményei  
 
 Empirikus kutatásaim célja, hogy jobban megismerjük a magyarországi korrupciós 
és fehérgalléros bűnözés elterjedtségét.  
 Külföldi befektetők vizsgálatával próbáltam választ találni arra a kérdésre, hogy 
milyen stratégia mentén boldogulnak, érvényesülnek a magyar piacon, mennyire 
szükséges számukra is részt venni bizonyos korrupciós tranzakciókban vagy éppen ők 
azok, akik egy közepesen korrupt ország helyzetén javítani tudnak példamutatásukkal.  
 A magyar büntető igazságszolgáltatás által feltárt cselekmények vizsgálatának 
célja egyrészt annak bizonyítása, hogy a rendszer többségében csak az ún. kisstílű 
korrupciós esetek kezelésére képes, szemben az egyébként elterjedt és jóval nagyobb 
morális és anyagi kárral járó fehérgalléros korrupcióval. Célkitűzésem továbbá annak 
tanulmányozása is, hogy hogyan sikerül a fehérgalléros elkövetőknek a büntető 
igazságszolgáltatás látókörébe kerülni vagy épp elleplezniük a tetteiket. Ennek kapcsán 
elemzem az ügyek felderítési problémáit, a nyomozási tapasztalatokat, a bizonyítási 
nehézségeket, valamint a büntető igazságszolgáltatás működési mechanizmusát. 
Vizsgálom annak kérdését, hogy milyen eszközei vannak a nyomozóhatóságnak a 
felderítésre és a nyomozásra, továbbá hogy ezek mennyire töltik be a társadalmi 
rendeltetésüket 
 Az esettanulmányok elemzését azért tartottam fontos kiegészítő módszertannak a 
fenti két vizsgálaton kívül, mert e körben a nyilvánosság és a média kiemelt jelentőségére 
koncentráltam, melynek nagy szerepe van az ilyen jellegű cselekmények feltárása terén.  
 Az empirikus vizsgálataim során különösen az alábbi magyarázó elméletek voltak 
irányadóak: Ronald Clarke és Derek Cornish312 által kidolgozott racionális döntéselmélet, 
hiszen az elkövető a szükségletei kielégítése érdekében felméri a kockázatokat, 
erőfeszítéseket és előnyöket, amely a bűncselekmény elkövetése okoz. E tudatos 
magatartást tanúsítják a költséghaszon elemzést is végző fehérgalléros bűnelkövetők. Az 
adott bűnös viselkedésre vonatkozóan Sutherland313 nevéhez köthető differenciális 
asszociáció elmélete az irányadó. A vétkes magatartást az elkövető a környezetében 
lévőktől tanulja, Sutherland által meghatározott tanulási folyamat során. A fehérgalléros 
vagy korrupciós cselekményt elkövetők tetteiket Sykes és Matza314 által leírt módon 
neutralizálják és racionalizálják, vagyis tagadják, hogy a bűncselekménynek lenne 
áldozata, magasabb érdekekre hivatkoznak, elutasítják a felelősséget, és azt a 
jogalkalmazókra hárítják, valamint tagadják a sérelemokozást. Továbbá Richard 
Quinney315 konfliktuselmélete magyarázatot ad arra, hogy a fehérgalléros bűnelkövetők 
miért is képesek a tetteik leplezésére. A törvények azoknak a meghatározott csoportoknak 

                                                 
312 Ronald CLARKE És Derek CORNISH im. (1985) 147-185.o.  
313 SUTHERLAND IM. (1939) 
314 MATZA im.(1964), továbbá SYKES ÉS MATZA im. (1957) 664-670. o.   
315 QUINNEY: The social reality of crime. Boston: Little, Brown, 1974.  
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az érdekeit képviselik, amelyeknek hatalmában áll a törvények elfogadása. A magasabb 
társadalmi osztályhoz tartozóknak megvan a hatalma és lehetősége, hogy meghatározzák a 
büntetőjog által is üldözendő cselekményeket, továbbá a bűnözés elleni fellépés irányát. 

 
IV.1. Finn cégek magyarországi tapasztalatai és biztonsági rendszere316  
 

A magyarországi korrupcióval kapcsolatban számos felmérés készült az évek 
folyamán, de olyan jellegű kutatásról, amelyet kezdeményeztem és az alábbiakban 
ismertetek nincs tudomásom. Ezen saját kutatás eredményeit ismertetem ebben az 
alfejezetben.317  
 
IV.1.1. A jelen kutatás motivációja és módszere 
 
 A külföldi cégek helyzetének vizsgálata a magyar piacon több vonatkozásban is 
igen hasznos lehet, például a piaci viszonyok feltérképezése, vagy a szabályozási 
anomáliák feltárása miatt.318 Ezért gondoltam úgy, hogy egy gondosan kidolgozott 
módszertan szerint empirikus kutatást kezdek finn cégeknél, amelyeknek magyarországi 
érdekeltségeik vannak. 
A kutatás nem tekinthető reprezentatívnak, viszont a magyarországi trendeket meg lehet 
belőle ismerni. Kutatásom az üzleti környezetről, finn cégek üzleti biztonságáról 
Magyarországon, bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatairól (korrupciós, vagyon 
elleni és gazdasági, valamint erőszakos bűncselekmények) terjed ki. 
 A kutatás célja, hogy információt kapjak arról, milyen problémákat okoz a 
bűnözés, kiváltképp a korrupció a finn befektetőknek Magyarországon, és ők erre milyen 
válaszokat adnak. Egy ilyen adatgyűjtés és annak elemzése segíti mind a magyar 

                                                 
316 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 
(a támogatás száma TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003). A kutatás megvalósítását pénzügyileg 
támogatta a Magyar Ösztöndíj Bizottság, valamint a Finn Nemzetközi Mobilitási Központ (Centre for 
International Mobility of Finland, CIMO.  
Hálás köszönetemet szeretném kifejezni Prof. Kauko AROMAA-nak, Dr. Marti LEHTI-NEK, JELNIKÓ 

Árpádnak, valamint a kutatásban részt vevő interjúalanyoknak.  
317 INZELT Éva: Külföldi beruházások Magyarországon és az ellenük elkövetett bűncselekmények 
tipológiája. Egy empirikus kutatás következtetései. in. Jogi Tanulmányok (szerk. Fazekas Mariann), ELTE 
ÁJK Doktori Iskoláinak III. Konferenciája, Budapest, 2012. II. kötet 53-64. o.  
INZELT Éva: Fehérgalléros korrupció. in. Kriminológiai Közlemények 70. száma, Magyar Kriminológiai 
Társaság, Budapest, 2012, 198-209. o.   
Eva INZELT: Corruption in Hungary from the viewpoint of Finnish investors. An empirical study. in. (szerk.: 
Matti Joutsen) New Types of Crime, HEUNI No. 74., Helsinki 2012. 74-95. o.  
318 AROMAA K. – LEHTI M.: Foreign Companies and Crime in Eastern Europe, The Security Environment in 

St. Petersburg and Estonia in 1995., National Research Institute of Legal Policy, 1996, Publication No. 135. 
Hakapaino Oy, Helsinki.   
AROMAA K. with VIUHKO M., LEHTI M., TAYBAKOV A., KLEMETSHOV P., DEMIN P., TUMANOV R.: 
Corruption on the Finnish-Russian Border. Experiences and observations of Finnish and Russian civil 
servants and businesspersons on corruption on the border between Finland and Russia. HEUNI publ. No. 
61., Helsinki, 2009.  
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jogalkotást és a bűnüldözést, mind a finn vállalatokat bűncselekmények és a korrupció 
megelőzésében.  
A kutatás központi kérdése, hogy a finn319 befektetők a helyi játékszabályok szerint 
játszanak-e vagy kénytelenek a helyi játékszabályok szerint játszani, amikor egy olyan 
országba alapítanak leányvállalatot és fektetnek be komoly pénzösszegeket, ahol a 
mindennapi korrupciós tranzakciók jelenléte, nagyobb mint származási országukban. Azt 
tudjuk, hogy a skandináv országokban az országon belüli korrupció mértéke igen 
alacsony, azonban a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban, őket is érintette néhány 
korrupciós botrány.320 Azért fontos, hogy megismerjük külföldi befektetők tapasztalatait 
és véleményét a magyarországi korrupciós helyzetről, mert azáltal, hogy ők egy olyan 
országból jönnek, ahol a korrupt magatartás az üzleti és a közszférában szokatlan, képesek 
felfedezni a módját, hogyan is lehetne enyhíteni a problémát hazánkban. Természetesen 
az sem elhanyagolható szempont, hogy hogyan látják hazánkat külföldről. Ha egy 
országban számos folyamat korruptnak tűnik az nem csak morális probléma, hanem ennek 
súlyos következményei lehetnek a gazdasági életben, például a befektetések területén.  
 A kutatás módszertana mélyinterjúk készítése volt mind a finn anyacég, mind a 
magyarországi leányvállalatok képviselőivel. Az interjúk kvalitatív, félig strukturált, 
tematikus, szemtől-szembe mélyinterjúk voltak. A félig strukturált tematikus interjú 
vázlatát én készítettem (lásd VIII.1. és VIII.2. mellékletek). Az interjú vázlata 4 fő részből 
állt. Az első rész személyes információkat tartalmazott, úgymint az interjú alany 
végzettsége, munkatapasztalata, cégnél betöltött posztja, és más hasonló adatok. A 
második rész a cég alapadataira vonatkozott (az üzleti szektor, alapítás éve, tulajdonosi 
kör, éves bevétel, munkavállalók száma, stb.). Ebben a fejezetben szerepeltek kérdések a 
magyarországi üzleti környezetről. A harmadik rész a bűncselekményekkel (erőszakos, 
vagyon elleni, gazdasági bűncselekmények) kapcsolatos tapasztalatokra kérdezett rá. Az 
utolsó részben pedig a korrupcióval kapcsolatos véleményekkel és tapasztalatokkal 
kapcsolatos kérdések szerepeltek.  
A minta 46 cégből állt, melyből a kutatási időszak alatt 1 végelszámolás, 1 felszámolás 
miatt megszűnt, így az elérhető cégek száma 44.321 
A cégeknek először emailben egy egyoldalas megkeresést – bemutatkozó levelet – 
küldtem, melyben a saját személyes adataimon kívül a kutatás rövid leírása és célja 
szerepelt. Amennyiben egy héten belül nem kaptam választ a levélre, felhívtam telefonon 
a potenciális interjúalanyt. Finnországban 6 cég visszautasította a megkeresésemet 
(egyikük a következő indokkal: „… a legjobb tudomásom szerint semmilyen 
bűncselekménnyel kapcsolatos problémánk nem volt Magyarországon.”), 7 cég a 
magyarországi ügyvezető igazgatóra delegálta a feladatot (általában azon az alapon, hogy 
nem rendelkeznek elegendő ismeretekkel a magyar helyzetet illetően), 21 cég nem 
válaszolt sem az emailes, sem a telefonos megkereséseimre. Így végül az anyacég 

                                                 
319 Jelen esetben konkrétan finn, de bármely külföldi befektető kapcsán felmerülhet a kérdés.  
320 Lásd. HEIMANN-DELL-MCCARTHY im. (2011) 61-63. o.  
321 A kutatásban érintett cégek listáját a Magyar Köztársaság Finnországi Nagykövetsége által 
rendelkezésemre bocsátott adatok alapján, a FINPRO és a Finnagora, valamint az ITD Hungary adatai 
alapján készítettem el.   
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képviselői közül Finnországban 10 cég képviseletében 11 személlyel (4 felsővezető, 7 
középvezető) készítettem interjút 2011. január eleje és 2011. március közepe között.    
Magyarországon a leányvállalat képviselői közül egy cég elutasította a megkeresésemet, 
két cég magyar ügyvezető igazgatója ugyanaz a személy, mint a finn ügyvezető igazgató, 
akikkel Finnországban készítettem interjút, 23 cég nem válaszolt a megkereséseimre 
(email és telefon). Végül 18 cég képviselőjével sikerült interjút készítenem 2011. május 1. 
és 2011. augusztus 31-e között.  

A 18 magyarországi interjú 19 személyt takar (3 vezérigazgató, 15 ügyvezető 
igazgató, 1 középvezető) 18 cég képviseletében. A két országban összesen 28 interjút 
készítettem, mely 21 különböző céget/finn befektetőt foglal magában. Ez azt jelenti, hogy 
a ténylegesen aktív és működő cégek 48 %-át sikerült bevonni a kutatásba.  
Finnországban az interjúk hossza egy és másfél óra közötti, Magyarországon átlagosan 
másfél és két óra közötti volt.  

Finnországban az anyavállalat képviselővel készített interjúk során az a 
benyomásom volt, hogy az interjúalanyok ismerik a magyar leányvállalat nagyobb 
volumenű ügyeit és az ellenük elkövetett bűncselekményeket. A legtöbb vállalatnál 
tisztában voltak az aktuális magyar politikai és gazdasági helyzettel, tudták a 2010. 
tavaszán tartott választások eredményét, a kormánypárt 2/3-os többségét és az elfogadott – 
őket is érintő – legújabb jogszabályváltozásokat.  

A 28 interjúból 25 esetében hangfelvétel készült, mely leírásra került. Három 
interjúalany a hangfelvétel készítéséhez a cég biztonságpolitikájára hivatkozva nem járult 
hozzá. Valamennyi interjúalany felsőfokú végzettséggel és minimum 10 év, maximum 40 
év munkatapasztalattal rendelkezik, mely időtartam minimum felét az adott cégnél 
töltötték el.  
A cégek üzleti szektora széles spektrumon mozog az elektronikától, kereskedelmen, 
építőiparon, távközlésen, szállítmányozáson, munkaerő-kölcsönzésen és toborzáson, 
tanácsadói és képzési szolgáltatásokon, nyomdai szolgáltatásokon és csomagoláson át, a 
termékértékesítésig.  
A vállalatok közül 14 kisvállalat (100 munkavállaló alatti), 5 közepes (100 és 1000 
munkavállaló) és 2 nagyvállalat (1000 fő feletti alkalmazottal) található. A munkavállalók 
állampolgárságát tekintve 13 cégnél a kezdettől fogva nem volt finn állampolgárságú 
munkavállaló, 3 cégnél a befektetés elején 1-3 évig dolgozott 3-6 fő közötti finn 
állampolgárságú munkavállaló, 5 cégnek jelenleg is van 1-2 finn állampolgárságú 
munkavállalója természetesen a felsővezetők körében.   
A cégek alapításának évét (lásd 8. számú ábra) tekintve elmondható, hogy a vállalatok 
közel fele a rendszerváltást követő években létrehozták leányvállalataikat 
Magyarországon. Továbbá megállapítható, hogy valamennyi cég több mint 5 éves 
tapasztalattal rendelkezik a magyar piacon, mely a válaszaik érvényességét és a piac kellő 
ismeretét támasztja alá.  
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8. számú ábra A cégek alapításának éve  
 

 
 
A cégek tulajdonosi körét tekintve (lásd 9. számú ábra) 14 cég 100 % finn tulajdonban, 1 
cég 100 % magyar tulajdonban, de finn licence szerződéssel, a többi cég pedig vegyes 
tulajdonosi szerkezetben 35%, 50 % vagy 75 % finn tulajdonnal működik.  
 
9. számú ábra A vállalatok tulajdonosi köre  
 

 
 
A vállalatok 2010-es nettó éves forgalmát (lásd. 10. számú ábra) tekintve 8 cég 100 millió 
és 1 milliárd Ft közötti, 6 cég 1 milliárd és 5 milliárd Ft közötti, 5 cég 5 milliárd Ft feletti 
forgalmat bonyolított 2010-ben, 2 cégtől pedig nincs adat erre vonatkozóan.   
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10. számú ábra A 2010-es nettó éves forgalom  
 

  
 
IV.1.2. A kutatás eredményei  
 
IV.1.2.1. Vélemények az üzleti környezetről  
 

Számos cég a rendszerváltás előtti években is rendelkezett kereskedelmi 
kapcsolatokkal Magyarországon. Ahogy azt az 8. számú ábra is mutatja sok szervezet a 
rendszerváltást követően azonnal megalapította leányvállalatát hazánkban. A vállalatok 
fele igénybe vette a magyarországi Finn Nagykövetség segítségét a cégalapítás során.  
A befektetés indokai a következők voltak: hazánk jó földrajzi elhelyezkedése, mely 
egyrészt megkönnyíti a termékek szállítását, másrészt kiváló lehetőséget teremt arra, hogy 
a közép-kelet-európai piac felé, továbbá Oroszország felé nyissanak. A munkavállalók 
magas tudása és a kiváló egyetemi oktatás főleg a matematika és az informatika területén, 
melyhez alacsony összegű munkabér társul. Az 1990-es évek közepétől egyértelműen 
látszott, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lesz, mely garanciát jelentett a 
kiszámíthatóbb és átláthatóbb jogi és gazdasági viszonyokat illetően.  
Általánosságba véve elmondható, hogy olyan piaci környezet fogadta a finn befektetőket, 
melyet vártak, mégis számos problémával kell(ett) megküzdeniük. Tipikus nehézségnek 
tekinthető – melyet valamennyi interjúalany említett – a gyakran változó jogszabályok, 
főleg az adózás területén; bürokratikus jogi rendszer; lassú bírósági eljárások; nehezen 
visszaigényelhető ÁFA; különböző jogértelmezés (uniós joganyag tekintetében is); 
valamint a rugalmatlan, nem hatékony és nem megfelelő jogi szabályozás egy cég csődbe 
menése esetén. Ez utóbbi esetében egy érdekes szemléletbeli és szabályozási különbség 
fedezhető fel a két ország között. A finn 2006. évi 624. törvény a korlátolt felelősségű 
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társaságokról szóló törvény 5. §-a322 kimondja, hogy „egy cég célja az, hogy profitot 
termeljen a részvényesei számára”.323 A magyar polgári jogban ehhez hasonló 
szabályozás nincsen.324 A finn társasági jog ezen szabálya miatt egy finn cég felelős azért, 
ha nem tett meg mindent annak érdekében, hogy biztosítsa a profitot vagy ha 
rosszhiszeműen járt el.  
Egy példa, amit az egyik interjúalanya az adózásról mondott: „Az elmúlt hat hónap 
váratlan volt. Sok mindent megmutatott. Sok az adóval kapcsolatos ügy. Bizonytalanság 
van. Adót vetnek ki külföldi cégek nyeresége után. Az adózási rendszernek 
kiszámíthatónak és következetesnek kell lennie.”  
A következő példa Magyarország általános üzleti környezetére vonatkozik:  
„Sok versenytársunk a jogot fegyverként használja. Versenytársaink visszaélnek a törvény 
adta lehetőségekkel.” 
Az egyik interjúalany a következő tanácsot fogalmazta meg:  
„A politikai rendszer teljesen elkülönül a jogrendszertől? Mindig kell, hogy egy kis kétség 
legyen a fejedben. Finnországban egyáltalán nincs kétségem efelől. A politikai rendszert 
külön kell választani a jogi rendszertől.” 
 
IV.1.2.2. A magyarországi korrupció finn szemmel 
 
Bár tudjuk, érzékeljük, hogy van hazánkban korrupció, külföldiek tapasztalatainak 
megismerése több mint kívánatos. Egyrészt, mi már a korrupció bizonyos formáihoz 
szinte hozzászoktunk, így alig fordítunk rá figyelmet, ilyen például hálapénz. Másrészt, 
egy olyan ország polgára, akitől idegen a korrupció az üzleti életben, illetve az állami 
szervekkel való kapcsolatban, és Finnország kétségtelenül ilyen, hiszen a Transparency 
International Korrupciós Érzékelési Indexe (lásd részletesen III.1.1.2. fejezet) szerint ők 
az első öt legkevésbé korrupt ország között foglalnak helyet, fel tudja tárni a módokat, 
segíteni tud a probléma mérséklésében. Megjegyzendő azonban, hogy bár a skandináv 
országokon belüli korrupció minimális, külkereskedelmi kapcsolataikban, főleg 
fegyverkereskedelem terén az ő „tisztaságuk” is elveszni látszik. Gondoljunk például a 
Wärtsilä és Partia esetekre325 Finnországban vagy a Gripen-ügyre, amely Svédországot is 
érintette.  
A kutatás során két fő kategóriát érdemes megkülönböztetni: az üzleti és az állami 
(hivatali) szektor közötti illetve az üzleti (gazdasági) partnerek közötti korrupciós 
viszonyrendszert. Az alábbiakban azt ismertetem, hogy e csoportosításon belül a finn 
ipari-kereskedelmi cégek képviselői miket látnak jellemző vonásoknak. Az anyacég 
                                                 
322 A finn 2006. évi 624. törvény a korlátolt felelősségű társaságokról szóló 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2006/en20060624.pdf  
323 ’The purpose of a company is to generate profits for the shareholders, unless otherwise provided in the 
Articles of Association.’ 
324 Sem az 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről, sem a 2006. évi IV. törvény a Gazdasági 
társaságokról nem tartalmaz ilyen kitételt.  
325 PEURALA, Johanna: Assessing the corruption prevention measures and the bribery criminalisations in the 
Finnish anti-corruption framework, in.: European Journal of Crime, Criminal law and Criminal justice, Vol. 
19, no. 4., 2011, 319-362.o.  
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válaszadói közül két cégvezető mondta azt, hogy a helyi cégvezetőre bízza a korrupciós 
jellegű problémák megoldását, amelyekről nem óhajt tudni.  
 
Korrupció az üzleti és az állami szektor között  
 
E területen a finn interjúalanyok a következő tipikus esetekről számoltak be. 
1. Vámtartozás csökkentésének felajánlása a vámtisztviselő részéről szívesség fejében; a 
finnek elutasították és feljelentést tettek. 
2. Engedélyek kiadása, pl.: építési engedélyek megszerzésénél; a ’gyors ügyintézésért’ 
fizetni kell, de a finn cégek inkább kivárják az eljárási határidőket. Egy esetben számolt 
be a magyar képviselő, hogy kénytelen volt élni a felkínált lehetőséggel, a tisztviselő 
aránylag csekély összeg fejében azonnal intézkedett. 
3. Tendereknél szakértők megvesztegetése; az egyik válaszadó elmondta azt, hogy ez az 
Etikai Kódexükben külön nevesített tilalomként szerepel, viszont Magyarországon e 
nélkül képtelenek boldogulni.  
4. Adó- és vámhatóság érdekeltsége; a korrupció egy furcsa formája, amikor az 
adóellenőrt maga a főnöke korrumpálja azáltal, hogy meghatározza számára mennyi 
bírság kiszabását teljesítse egy év alatt, hiszen az adóellenőr premizálására ez alapján 
kerül sor (hasonlatos, mint a bírság terv a rendőröknél vagy mint a Közbeszerzések 
Tanácsának költségvetése, melynek 1/5-e bírságból van előirányozva). E helyütt szó 
szerint idézem a válaszadót: 
„Az Apehnak berendezett szobája van nálunk, mert olyan gyakran jönnek”. „Legutóbb az 
ellenőr közölte, hogy 35 millió forint bírság igénye van, a dokumentumok megnézése előtt. 
A végén 5 millió forintig lealkudtuk a dolgot”. 
Több cég is beszámolt arról, hogy az adóellenőrök konkrét bírság igénnyel érkeztek. Volt 
olyan revizor, aki a cég alkalmazottjától kérdezte meg, hogy nem tudna-e mutatni valami 
olyan tételt a könyvelésben, amiben bizonytalanok, mert akkor amiatt kiszabna valami 
jelképes bírságot. Az is elhangzott egy revizortól bírságkiszabás után, melyet a cég 
megfellebbezett, hogy „a céget nem fogja padlóra küldeni az a pár millió forint”.  
Sok vezetőnek az a benyomása, hogy azokat a cégeket ellenőrzik, akik fellelhetők, 
elérhetők.  
Az az általános véleményük, hogy az adójogszabályok gyakori, és esetenként szinte 
követhetetlen változtatása és a jogszabályok eltérő értelmezése miatt, bármikor és bárkit 
meg lehet Magyarországon büntetni. Az egyik esetben új űrlapot kellett volna kitölteni – 
ami alig különbözött a régitől – és e hiba miatt róttak ki pénzbírságot, noha a bevallott és 
megfizetett adó összege megfelelő volt. Az ellentmondásos jogi környezet miatt gyakran 
kérnek az Apeh-tól / újabban a NAV-tól egyedi állásfoglalásokat, amiket meg is kapnak, 
ezt pozitívnak értékelik. 
5. Közbeszerzés; a válaszadó finn cégek 80%-a nem vesz részt közbeszerzésekben 
Magyarországon, mely sok esetben tudatos távolmaradást jelent. A vállalatok úgy látják, 
hogy a közbeszerzési eljárások során a verseny nem tiszta, sejthetően korrupciós 
problémák vannak. A piacról próbálnak és meg is tudnak élni.    
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Korrupció az üzleti partnerek között  
 
Érdemes a finn tapasztalatokat számba venni az üzleti kapcsolatokban is. 
1. Termékek eladásának „elősegítése”; a megrendelők beszerzési igazgatói jelzik az 
árajánlatban szereplő ár elfogadását abban az esetben, ha a szerződésben ehhez az árhoz 
képest 5%-kal kevesebb szerepel, de az 5 %-ot a cég visszacsorgatja neki vagy a cégének. 
Ezeket a megkereséseket, az ilyen feltételű szerződéseket a válaszadók 100%-a 
visszautasítja. A megkeresések viszont vannak. Természetesen találnak másik beszállítót, 
aki vállalja a szerződés ilyen feltételekkel való megkötését. Ez azonban a finn cégeknek 
versenyhátrányt és anyagi veszteséget okoz. 
2. Bennfentes információkkal való visszaélés; a tendert végző személyek gyakran kiadják 
a cég árajánlatát a versenytársaknak (az interjúalanyok 70%-a számolt be ilyen esetről), 
így ők képesek az adott árajánlat alá ígérni és a tendert megnyerni.   
3. Forgalom utáni bónusz; e tekintetben egy szemléletbeli különbség figyelhető meg, mely 
véleményem szerint nagyon jellemzi a két ország eltérő erkölcsi (társadalmi és gazdasági) 
fejlettségét. A forgalom utáni bónusz jogilag mind Magyarországon, mind Finnországban 
megengedett intézmény. Azonban a finnek még ezt a legális lehetőséget is kétes 
kimenetelűnek tartják, így Magyarországon megengedik, Finnországban viszont nagyon 
ritkán alkalmazzák.  
 
IV.1.2.3. Gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatok 
 
Az elmúlt 10 évben a 21 cég vonatkozásában összesen 7 sikkasztás, 16 
csődbűncselekmény, a 2010-es évben 4 csalás, 5 költségvetési csalás, mely az adóhatóság 
keresztellenőrzése során derült ki, valamint 2 közokirat-hamisítás (hamis személyi 
igazolvány, illetve hamis érettségi) történt.326 Ezen bűncselekmények évente kb. 5 millió 
forint kárt okoztak egy cégnek.  
A partner cégek gyanús csődjei – melyek az interjúalanyok elmondása szerint a 
csődbűncselekmény kategóriájába tartoznak – melyről szinte valamennyi interjúalany 
beszámolt. A következő példákat emelném ki:  

 „…a cég elmondása szerint idén januárban elindította maga ellen a felszámolást 
és ezért nem tud fizetni, de a Cégközlönybe nem jelent ez meg. Mi már látjuk, hogy a mi 
árunk már nincs ott, fizetni meg erre hivatkozva nem fizet. Azt is tudjuk, hogy a 
tevékenységüket másik cég neve alatt újrakezdték. A buták az egyik beszállítónak 
lobogtatták azt a papírt, hogy ők eladták a másik cégnek az árukészletet, de a befolyt 
pénzből nem fizették ki a hitelezőt. Ezt hívják csődbűncselekménynek. Büntetőfeljelentést 
akarunk tenni, de most patthelyzet van.” 

 „A mi árunk után befolyt összeget egyszerűen kimentik egy másik cégbe, és ezt az 
eladósodott céget egyszerűen felszámolják és szétteszik a kezüket és ez ellen a felszámoló 
sem tesz semmit. Az utóbbi időből több céget is tudnék említeni, ahol meg vagyok 
győződve, hogy a tulajdonos a mi pénzünket zsebre rakta. Nincs túl sok eszköz a 

                                                 
326 A régi Btk. 317. §-a sikkasztás, 318. §-a csalás, 290. §-a csődbűncselekmény, 274. §-a közokirat-
hamisítás, 310. §-a költségvetési csalás szakaszai alapján.  
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kezünkben, hogy ezt behajtsuk. Ezek zömében kft-ék, amik a törzstőke erejéig felelősek az 
adósságért. Lehet polgári pert indítani, de az meg kilátástalan. A mai magyar 
jogrendszer, a bírói és ügyészi joggyakorlat lehetővé teszi, hogy az ilyen bűntettek 
nagyszámban megvalósulhassanak és semmilyen szankció ne legyen utána.”  

 „Amikor a Közlönyben megjelenik a felszámolás ténye, onnantól az azelőtti 
dolgokért, az a cég nem felelős. Ez azt jelenti, hogy ott van 22 millió forintunk és odahív a 
felszámoló meg a cég képviselője, engem, egy finn és egy német kollégámat, majd, azt 
mondja a cég vezetője, hogy a 22 milliót felejtsétek el, azért mi nem vagyunk felelősek, de 
továbbra is szeretnénk veletek dolgozni a felszámolás alatt is. Erre a külföldi kollégák azt 
mondják, hogy itt valamit rosszul fordítottak… Gyakorlatilag a cégben a tulajdonosok 
nem változtak. Buktunk 22 milliót és eldönthetjük, hogy akarunk-e velük dolgozni vagy 
nem. Jelentkezünk a bíróságon, mint hitelező, fizetünk 100’000 Ft illetéket és bekerülünk 
az f kategóriába (vagyis a felejtsd el…) onnan mi még pénzt nem láttunk. Ugyanúgy 
dolgozik a cég mint előtte, csak ott van az „f.a.” felszámolás alatt kitétel”.327   
A csődbűncselekményeket úgy próbálják megelőzni, hogy stabil partner körrel dolgoznak 
együtt, illetve új ügyfél esetén az elmúlt évi mérlegét megnézik, néhány cég referenciát 
kér az új partnertől, és azokat felhívja, hogy megkérdezze milyen cég is az új partner.  
 
IV.1.2.4. Vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatok 
 
A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatokat két kategóriába sorolva 
elemzem. Egyrészt a kívülálló, ún. harmadik személyek által elkövetett, valamint 
munkavállalók által elkövetett vagyon elleni cselekmények tipizálás által.  
A kívülálló, ún. harmadik személy által az elmúlt 10 évben a 21 cég vonatkozásában 
összesen 16 betöréses lopás, 8 gépjárműlopás, 2010-ben 30 lopás és 3 eset, mely a 
vandalizmus/rongálás (kerítésrugdosás, graffiti) fogalma alá sorolható, történt.328 A 
betöréses lopások és a lopások alkalmával számítógépeket, pénztárcákat, szerszámokat, 
készpénzt, valamint raktárépületből árukészletet vittek el. Az átlag kárérték kb. 4-5 millió 
forint volt évente egy cég esetében.  
Valamennyi betöréses lopás és gépjárműlopás esetében történt feljelentés.  
A munkavállalók által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények 2010-ben 27 lopás volt 
a 21 cégnél összesen. Ez egy cégnek a 2010-ben átlagosan 1-2 millió forint kárt okozott.  
 
IV.1.2.5. Erőszakos bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatok  
 
Külföldi cégek beruházási elhatározását és a működés fenntartását jelentősen befolyásolja 
az erőszakos bűncselekmények gyakorisága, ami érinti a vállalat dolgozóinak és 
vagyonának biztonságát. Ezért a felmérés szempontjai közé belevettem ilyen irányú 
kérdéseket is. 

                                                 
327 Az interjúalany az 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény 57. § 
(1) f) pontjára utalt. 57. § (1) A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a 
tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: f) egyéb követelések.  
328 A Btk. 316. §-a lopás és a 324. §-a rongálás szakaszai alapján.    
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A 21 cég 2010-ben összesen 2 testi sértésről, 3 rablásról és 2 zsarolásról számolt be.329  
Az egyik cég elmondása szerint évente egy-két alkalommal rabolják ki a kollégáikat. A 
cég székhelye és a villamosmegálló közötti kb. 8 perces séta alkalmával. Ezt tapasztalva a 
cég felajánlotta alkalmazottainak, hogy aki este 8 óra után menne haza, hívjon taxit és a 
vállalat állja ennek költségét.  
Két különböző cég által beszámolt két testi sértés körülményei nagyon hasonlóak voltak. 
Mindkét esetben a cég székhelyéhez közeli buszmegállóban verték meg az egyik 
munkavállalójukat. Az egyik esetben a cég gyanítja, hogy az egyik alvállalkozó verette 
meg a munkavállalójukat, mert elszámolási nézeteltérés volt közöttük. Erre az utalt, hogy 
a buszmegállóban többen is álltak, minden előzetes beszélgetés nélkül történt az esemény, 
továbbá nem vettek el tőle semmit.  
Az esetek közül egy zsarolási és a 3 rablási esetnél tettek feljelentést. Az elkövetők 
személyére egyik esetben sem derült fény.  
 
IV.1.2.6. Egyéb bűncselekmények 
 
A 2010-es évet tekintve a 21 cégnél összesen 6 bombariadó történt, valamint számos 
szerzői jogok megsértése esetről számoltak be.330  
 
IV.1.3. A cégek biztonsági és megelőző intézkedései  
 
A megkérdezett cégek 67%-a rendelkezik Etikai Kódex-szel (lásd. 11. számú ábra). Az 
Etikai Kódexek meghatározzák a cég értékeinek, politikájának beleértve a 
korrupcióellenes politikát is, eljárásainak megfelelő magatartásformát, előírják az üzletben 
elfogadott normákat, valamint összefoglalják az íratlan szabályokat. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az Etikai Kódex tartalmát a munkavállalókkal képzések formájában ismertetik meg 
és évről évre tesztelik tudásukat, továbbá a megfelelő munkahelyi légkör megteremtésére 
törekednek. Fontosabbnak tartják, hogy az Etikai Kódex szellemével, semmint tartalmával 
legyenek tisztában a munkavállalók.  
Valamennyi Etikai Kódex zéró toleranciát ír elő, vagyis azonnali elbocsátással büntetik 
bűncselekményt elkövető munkavállalóikat.    
 
  

                                                 
329 Az 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről (továbbiakban: régi Btk.) 170. §-a testi sértés, 321. 
§-a rablás és a 323. §-a zsarolás szakaszai alapján.  
330 Régi Btk. 329/A.§-a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése szakasza alapján.  
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11. számú ábra Etikai Kódex gyakorisága 
 

 
 
Az Etikai Kódex a belső, vagyis a munkavállalók által elkövetett jogsértésekre próbál 
megelőző intézkedéseket hozni. A külső jogsértések megelőzését – például vagyon elleni 
bűncselekményeket – a cégek zárakkal, beléptető-rendszerrel, riasztóval és 24 órás 
portaszolgálattal próbálnak fellépni.  
 
IV.1.4. Összefoglalás, következtetések  
 

E kutatás megmutatta, hogy milyen mértékű és jellegű bűncselekményekkel és 
szabályozási problémákkal kell megküzdeniük a külföldi, jelen esetben a finn 
befektetőknek, vállalatoknak. Milyen hatással vannak ezek, kiváltképp a korrupcióval 
terhelt viszonyok a gazdaság szereplőire, tágabb értelemben a gazdaság működésére. 
Fontos tapasztalat lehet az is a magyar gazdasági élet és állami szféra szereplőinek, hogy a 
korrupció, a gazdasági és más bűncselekmények száma és kára csökkenthető a vállalatok 
széleskörű integritása, megfelelő Etikai Kódex megalkotása, és az íratlan természetes 
etikai normák maximális betartása által.  
A fejlett etikai normákkal rendelkező külföldi cégek jelenléte üzleti politikájuk és morális 
hatásuk által javíthat a hazai állapotokon.  

A kutatás eredményei megerősítették azt a feltételezésemet is, hogy a szabályozási 
környezetnek kiváltképp néhány területen (a csődtörvény, az adószabályok, a 
közbeszerzési törvény) alapvető jelentősége van. Tipikus nehézségnek tekinthető – melyet 
valamennyi interjúalany említett – a gyakran változó jogszabályi környezet, főleg az 
adózás területén; a bürokratikus jogi rendszer; a lassú bírósági eljárások; a nehezen 
visszaigényelhető ÁFA; különböző jogértelmezés (uniós joganyag tekintetében is); 
valamint a rugalmatlan, nem hatékony és nem megfelelő jogi szabályozás egy cég csődbe 
menése esetén.  

Súlyos megállapítás, ezért kiemelésre érdemes az a nyilatkozat is, amely tömören 
jellemzi a magyar viszonyokat: „adójogszabályok gyakori, és esetenként szinte 
követhetetlen változtatása és a jogszabályok eltérő értelmezése miatt, bármikor és bárkit 
meg lehet Magyarországon büntetni.” Rendkívül aggasztó, hogy az adóhatóság és annak 
tisztviselői hogyan járnak el a cégek ellenőrzésénél. 

14; 67%
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1; 5%
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Elgondolkoztató az is, hogy a finn cégek inkább „elkerülő” stratégiát alkalmaznak, ha 
reménytelennek tartják a normáik betartását. Nem vesznek részt közbeszerzési 
eljárásokban, mert tapasztalataik szerint korrupcióval alapvetően fertőzött terület.  
A korrupció, a csődbűntett és az interjúkban előforduló más esetekben e bűncselekmények 
fehérgalléros változata tetten érhető, hiszen magas rangú állami tisztviselők, cégvezetők a 
szereplők. 
Amíg a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás nem tudja orvosolni a cégek jogos 
sérelmeit és a határozatok nem ésszerű időtartam alatt születnek meg, addig a helyzet 
reménytelen. Ez viszont tragikus következményekkel járhat a magyar gazdaságra nézve.  
Amikor ezt a kutatást folytattam (2010-2011) azzal az optimista megállapítással zártam, 
hogy a jó példák ereje és a kritikák megfogadása segíteni fogják azt, hogy eljussunk a finn 
morális színvonalra, ami záloga a gazdasági fejlődésnek is. Sajnos azóta sok termelő cég, 
köztük olyan emblematikus finn vállalatok is, mint a Nokia és az Elcoteq elhagyta 
Magyarországot, de más kisebb cégeket is, például a Helkama Forste hűtőgépgyárat is 
említhetek. Finnország vezető médiavállalata, a Sanoma is eladta a magyar érdekeltségeit. 
A fő tényező ezekben az esetekben a pénzügyi-gazdasági válság hatása és gazdasági 
megfontolások voltak, de a leépítésekben bizonyosan szerepet játszik a nem megfelelő 
jogi környezet és üzleti morál, valamint a korrupció elharapódzása is. 

 

IV.2. Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás 
tükrében331,332,333 

IV.2.1. A kutatás tárgya, célja. A kutatás hipotézisei 
 
 „… a gazdag anyagi helyzet és a társadalmi tekintély hatásos tényezőknek bizonyultak a 
valóságos kriminalitás legalább egy részének láthatatlanná tételében”.334  
 
 E kutatás egyik célja, hogy a korrupció jelenségét az ismertté vált korrupciós 
bűncselekmények jellemzői alapján vizsgálni, mélyebb ismereteket szerezni. 

                                                 
331 A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatta. Nyilvántartási szám: 
K106011.2012. kutatásvezető: Dr. KEREZSI Klára. A dolgozatban e kutatásból felhasznált eredmények 
tekintetében kijelentem, hogy a kérdőívek szerkesztését, az adatfelvételt- és feldolgozást, az eredmények 
értékelését én végeztem. A projekt 2012-2014 között zajlott, Dr. Kerezsi Klára és Dr. Lévay Miklós szakmai 
irányítása mellett.  
332 Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a kutatás megvalósításában nyújtott segítségéért Prof. Dr. 
Vókó Györgynek az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójának, Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úrnak, 
Papp Károly  
r. altábornagy, országos rendőrfőkapitánynak, valamint valamennyi interjúalanynak, hogy részt vettek a 
kutatásban, időt és energiát szántak rám, az akták feldolgozásában közreműködő joghallgatóknak, valamint 
Kiss Valériának, Kovács Krisztinának és Laczkovich Dorottyának az általuk nyújtott segítségért és 
támogatásért.  
333 Inzelt, É. – Kerezsi, K. – Lévay, M.: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás 
tükrében, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, 2014. pp. 1-156. ISBN: 978-963-284-557-9 
334 SCHÄFER im. (1948) 14.o.  
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Célkitűzésem továbbá annak tanulmányozása is, hogy hogyan sikerül a fehérgalléros 
elkövetőknek a büntető igazságszolgáltatás látókörébe kerülni vagy épp elleplezniük a 
tetteiket.  

Nem kétséges, hogy a korrupció leküzdését kettős megközelítéssel lehet segíteni: 
biztosítani kell a jelenség elleni küzdelem hatékony jogi szabályozásának kereteit, és 
praktikus gyakorlati ismereteket szerezni és átadni a jelenség természetéről. Kutatásom ez 
utóbbira vállalkozott annak feltérképezésével, hogy a magyar büntető igazságszolgáltatás 
milyen számú és milyen típusú korrupciós cselekmény kezelésére képes, és miért pont 
ezen típusú bűnözési jelenség kezelésére alkalmas. Célkitűzésem az volt, hogy a kutatás 
eredményei a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát növeljék. Jelen kutatásban a 
korrupciós cselekménynek a szűken vett, büntetőjogi fogalmát használom: csak a 
vesztegetést és a befolyással üzérkedést értem rajta. A jelenség vizsgálata azért fontos, 
mert tudjuk, hogy a korrupciós bűncselekmények látenciája igen magas és a 
kriminálstatisztikában megjelenő adatok a jéghegy csúcsát jelentik (lásd III.1.1.1. fejezet).  

A bűnügyi statisztikából a korrupciós bűncselekmények valós mértékét 
megismerni nem lehet. Az adatok a magyarországi kriminális korrupció minimumáról 
adnak számot, azonban azt gondolom, hogy ezen esetek részletes feldolgozása 
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy hatékony korrupcióellenes stratégiát dolgozzunk 
ki. A kutatások többsége a korrupció látens részével foglalkozik, ezen belül is az emberek 
szubjektív érzékeléseivel és nem a konkrét tényekkel (lásd III.1.1.2. fejezet).  
A kutatás alapkérdése, hogy miért ilyen csekély számú korrupciós cselekmény kezelésére 
képes a magyar büntető igazságszolgáltatás, miközben a korrupcióval kapcsolatos 
percepciók a társadalomban igen elterjedt magatartásformára utalnak (lásd. III.1.1.2. 
fejezet).A projekt az elkövetők jellemzőin kívül (nem, kor, családi állapot, stb.) a 
cselekmények létrejöttére, az elkövetők foglalkozására és motívumára, az előny 
formájára, mértékére és elvonásának módjára, valamint a hatóság tudomására jutás 
jellegzetességeire kívánt koncentrálni. 
 
Központi kérdések 
 
1. Ki tekinthető korrupciós bűncselekménynek tipikus elkövetőjének nem, kor, családi 
állapot, iskolai végzettség, stb. alapján?  
2. Melyek az elkövetők motívumai? Milyen okai vannak ezen bűncselekmények 
elkövetésének? Hogyan alakul ki egy korrupt személyiség?335,336 
3. Milyen az aktív és a passzív vesztegető közötti kapcsolat? Ki a kezdeményező fél? 
Vannak-e közvetítők, létrejönnek-e hálózatok az elkövetések során?  
4. Milyen eszközök és módszerek állnak a hatóságok rendelkezésére a jogtalan előny 
felderítésére és hatékony elvonására?  

                                                 
335 Gjalt de GRAAF És L.W.J.C. HUBERTS a korrupt személlyé válást egy csúszós lejtőn való lecsúszáshoz 
hasonlítják. Lásd részletesebben Gjalt de GRAAF ÉS L.W.J.C. HUBERTS: Portraying the Nature of Corruption 
Using an Explorative Case Study Design, Public Administration Review, July/August 2008: 640-653.   
336 Gjalt de GRAAF és L.W.J.C. HUBERTS kutatásaik során azt állapították meg, hogy a korrupt 
közhivatalnokok gyakran erős és domináns személyiséggel rendelkeznek. Lásd Gjalt de GRAAF És L.W.J.C. 
HUBERTS im. (2008) 644. o.  
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Hipotézisek 
 
Kutatásom első hipotézise szerint a hazai büntető igazságszolgáltatás csupán az ún. 
„kisstílű” korrupciós cselekmények kezelésére képes (például pár ezer forintos 
vesztegetés rendőrnek gyorshajtás elnézéséért). Úgy gondoltam, hogy a regisztrált 
korrupciós cselekmények zöme az ún. „kisstílű” korrupciós cselekmények közé sorolható.  
Második hipotézisem azt állította, hogy az elkövetők jellemzői a kriminálstatisztikában 
szereplő „átlag” elkövetői paraméterektől több vonatkozásban is eltérnek.  
A harmadik hipotézisemmel azt feltételeztem, hogy a jogtalan előny formája leginkább 
pénzben jelenik meg.   
A negyedik hipotézisemmel azt vélelmeztem, hogy a regisztrált vesztegetési esetek 
többsége hivatali vesztegetés.  

A kutatás – a már ismertetett központi kérdéseken túl – arra is választ keres, hogy 
milyenek azok a társadalmi erőviszonyok, amelyek csak ezeknek a cselekményeknek a 
felszínre bukkanását teszik lehetővé. Szerepet játszik-e ebben a rendőrség és az 
igazságszolgáltatás apparátusának képzettsége, bátorsága, vagy az igazságszolgáltatás 
hagyományos működésmódja valóban nem tud ennél komolyabb ügyeket kezelni. Az 
elkövetők személyi körülményeinek, valamint a bűncselekmény elkövetésének társadalmi 
körülményeinek vizsgálata alapján annak a kérdésnek a tisztázásával is foglalkozni 
kívánok, hogy vajon a regisztrált és jogerősen elbírált korrupciós ügyek azon ügyek-e, 
amelyekre a jogalkotó gondolt (mármint a magatartások cselekményi súlyát tekintve), 
amikor e magatartást büntetendővé nyilvánította. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata 
azért is fontos, mert tudjuk, hogy a korrupció rombolja a demokratikus folyamatokat, 
erősíti az egyenlőtlenségeket, a politikai élettől való elidegenedéshez vezet, torzítja a 
piacot, mely a befektetői kedv csökkenéséhez is vezet.337 Ezen negatív következmények 
elkerülése érdekében is szükséges vizsgálni e cselekményeket.  

Szintén szükséges tanulmányozni a korrupciósban részt vevő szereplők 
foglalkozását, munkahelyeik – legyen akár állam, akár magán intézmény/cég – 
struktúráját (integritását, az elszámoltathatóság és a felelősség folyamatát egy állami 
alkalmazott vagy egy munkavállaló esetében). Az adott intézmény szervezeti kultúráját (a 
lojalitás és a szolidaritás kollégák között). Ezen adatok segítségül szolgálnak ahhoz, hogy 
megnézzük, hogy az egyénben vagy az intézményi szervezetrendszerben vannak-e olyan 
hibák, hiányosságok mely a korrupciós cselekmény elkövetéséhez vezetett.  

 
IV.2.2. Módszertan  
 

Jelen kutatás a jogerősen befejezett ügyeket veszi górcső alá, mely által a 
korrupciós bűncselekményeket a büntető igazságszolgáltatás által produkált tényekre 
alapozva tudom vizsgálni, ellentétben a lakossági percepciókkal foglalkozó kutatásokkal. 
Ennek érdekében (1) egyrészt a 2010-ben vesztegetés és befolyással üzérkedés miatt 
jogerősen elítéltek aktáit elemeztem. (2) Korrupciós ügyekben eljáró rendőrökkel, 

                                                 
337 Lásd részletesebben: MATTI JOUTSEN im. (2010)  
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ügyészekkel és bírókkal készítettem interjút, annak érdekében, hogy feltárjam az ügyek 
felderítési problémáit, és elemeztem a bizonyítási nehézségeket, és (3) rendőrök, 
ügyészek és bírók részvételével fókuszcsoportos beszélgetést szerveztem, hogy 
megismerjem a véleményüket a korrupciós esetek nyomozásának folyamatáról.  
 

IV.2.3. Aktakutatás eredményei  
 
IV.2.3.1. Az aktakutatás módszertana 
 

A projektben a 2010-ben jogerősen vesztegetés és befolyással üzérkedés miatt 
elítéltek aktáit elemeztem. A kutatás első lépéseként 2012. áprilisában a 2010-ben 
jogerőre emelkedett vesztegetési és befolyással üzérkedési esetek ügyszámait kértem meg 
dr. Nagy Tibor, főosztályvezető ügyész úrtól (Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-
alkalmazási és Információs Főosztály). Kérésemre főosztályvezető úr a Btk. 250-255/A. 
§-okba és a Btk. 256. §-ba ütköző bűncselekményekről készített 284 ügyszámot 
tartalmazó listát küldött meg. A 284 ügyszám, 177 aktát jelentett, mert sok esetben, egy 
ügyben több személy büntetőjogi felelősségre vonása történt meg. Az akták bekérése 2012 
júliusától 2013 márciusáig két ütemben zajlott. Tizenkét elítélt aktájának feldolgozásától 
elálltam, mert perújítás vagy felülvizsgálati eljárás volt folyamatban. A kutatási mintát 
végül 272 elítéltre vonatkozó adat képezte. Az akták feldolgozásához a kutatás céljára, 
szempontrendszerére és hipotézisére figyelemmel közel 80 kérdésből álló kérdőívet (lásd 
VIII.3. melléklet) dolgoztam ki, és kódutasítást készítettem az adatok beviteléhez és 
feldolgozásához.338 A kérdőív 15 akta feldolgozása során került validálásra. A leíró 
statisztikák kiszámításához, az ábrák elkészítéséhez nagy segítségemre volt az MS Office 
Excel program alkalmazása. A kérdőívek eredményeit matematikai statisztikai 
módszerekkel értékeltem ki. 

 
IV.2.3.2. Mennyire kisstílű a „kisstílű” korrupció hazánkban?  

 
A kutatás első hipotézisét vagyis, hogy a büntető igazságszolgáltatás csupán az ún. 
„kisstílű” korrupciós cselekmények kezelésére képes, a kutatás eredményei igazolták. Az 
esetek 64,3 %-ában a jogtalan előny mértéke nem haladta meg a 200.000 forintot.  
A jogtalan előny mértékének megoszlását az 12. számú ábra mutatja. 64 esetben az előny 
mértéke kevesebb volt, mint 22’000 forint és csak 13 esetben haladta meg az 1 millió 
forintot.  
 
  

                                                 
338 Az akták feldolgozásában az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának joghallgatói működtek közre. 
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12. számú ábra Az előny mértékének nagysága esetszámok szerint 
 

 
 
Ezen esetekben a kisstílű korrupciót alátámasztotta az elkövetők paraméterei is, vagyis, 
hogy alacsony szintű köztisztviselők vagy munkavállalók és állampolgárok közötti esetek 
voltak. A kisstílű korrupciós cselekmények a következőképpen tipizálhatók:  
 
1. Pénzügyőr vagy határőr eljárása során került sor a vesztegetési cselekményre. 
Elkövetőként vegyesen szerepelnek pénzügyőrök/határőrök, illetve eljárás alá vontak.  
 
Példák: - török/román kamionsofőr ajánl fel 10/50 eurót a pénzügyőrnek, hogy a 
fuvarozási engedély hiánya miatt/nemzetközi fuvarlevél hiányosságai miatt ne járjon el 
vele szemben  
- Az elkövető, aki pénzügyőrként dolgozott ellenőrzés alá vonta a sértett 
tehergépjárművét, mely során az észlelt hiányosságokra felhívta a gépjárművezető 
figyelmét, majd 20.000.- forint jogtalan előnyt kért tőle, kilátásba helyezve, hogy a 
szabályszegésért 300.000.-forint pénzbírságot is kiszabhat. 
- I. és II. r. vádlott útlevélkezelői szolgálatot láttak el határátkelőhelyen. A szolgálat 
megkezdése előtt vádlottak megállapodtak, hogy amennyiben a belépő buszok vezetőitől 
vagy utaskísérőiktől pénzt kapnak, úgy azt elfogadják és az I.r. vádlott összegyűjti, majd a 
szolgálat végén egymás között elosztják. Ennek megfelelően a szolgálat során mindkét 
vádlott a belépésre jelentkezőktől több alkalommal kisebb-nagyobb összegeket fogadott el 
euróban.  
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2. Rendőri intézkedés során történt a vesztegetési cselekmény. Elkövetőként vegyesen 
szerepelnek rendőrök, valamint intézkedés alá vontak. 
 
Példák: - Az elkövető ittasan és vezetői engedély nélkül vezetett. Először 20.000 majd 
40.000 forintot ajánlott fel egy rendőrnek azért, hogy őt a helyszínről elengedje még a 
rendőrjárőr kiérkezése előtt és az intézkedést vele szemben ne fejezze be. A rendőr az 
ajánlatot visszautasította. 
- Az elkövető rendőr, aki a sértettet közlekedési szabálysértés (nem kapcsolták be a 
biztonsági övet) miatt intézkedés alá vonta. A sértett a terhére rótt szabálysértést 
elismerte. A tettes felajánlotta, hogy ha fizet neki 5.000 forintot, úgy eltekint a 
szabálysértési feljelentés megtételétől. A sértett ezt követően pénzt váltott, majd 5000 Ft-
ot a rendőrnek átadta így az hivatali kötelezettségét megszegve nem tett szabálysértési 
feljelentést ellene. 
- „Elkövető 1” a REBISZ Autópálya Rendőrségen baleseti helyszínelőként és 
vizsgálóként szolgálatot teljesítő rendőr részese volt az M1-es autópályán működő 
jelzőhálózatnak, amelyet többek között „Elkövető 2” épített ki. „Elkövető 2” engedélyt 
kapott autómentő szolgáltatás nyújtására, az M1-es autópályán. A szolgáltatási túlkínálat 
mellett arra törekedtek, hogy a rendőrségen és az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél olyan 
kapcsolati kört alakítsanak ki, amelyek jelzőhálózatként működnek, így a konkurenciához 
képest elsőbbséget élvez az adott útszakaszon mentésre szoruló járművek elszállítását, 
javítását illetően. A REBISZ parancsnokának utasítása, valamint az ORFK megtiltotta a 
REBISZ Autópálya Rendőrség beosztottjainak, hogy a szolgálati feladataik ellátása során 
az elszállítandó vagy megjavítandó gépjárművekről az autómentésben érdekelt 
személyeket értesítsék. „Elkövető1” az utasítás ellenére vállalta, hogy ellenszolgáltatás, 
illetve ennek ígérete fejében a szolgálati idejében, az illetékességhez tartozó autópálya 
szakaszon észlelt, mentésre szoruló járművekről értesíti „Elkövető 2-őt”.  
 
3. Munkavédelmi felügyelő, közterület felügyelő, büntetés végrehajtási dolgozó által 
elkövetett cselekmények  
 
Példák: - A tettes munkavédelmi felügyelőként dolgozott. Egy lakópark építkezésén 
ellenőrzést végzett, mely során megállapította, hogy a munkások nem használtak kötelező 
biztosító kötelet. Az elkövető a munkavezetőnek azt mondta, hogy emiatt akár több 
százezer forintot is fizetniük kell bírságként. A munkavezető ekkor felhívta a cég 
ügyvezetőjét és átadta a készüléket az elkövetőnek, ezután kijelentette, hogy a 
jegyzőkönyvet hamisan úgy fogja kiállítani, mintha csak 2 munkás nem viselt volna 
sisakot, ami így csak 10-10 ezer forint bírság lesz. A cég kereskedelmi vezetője pár nap 
múlva felkereste az elkövetőt és 20.000 forintot adott neki.  
- A közterület felügyelőként dolgozó elkövető intézkedést kezdeményezett, mivel észlelte, 
hogy az áldozat tulajdonában álló autó szabálytanul parkolt. Az intézkedés közben 
megérkezett az áldozat, aki a helyszínen folyó építkezésen dolgozott. Az elkövető közölte 
vele, hogy 10.000 Ft-os helyszíni bírságot szab ki, az áldozat sokallta az összeget. Ezért az 
elkövető felajánlotta, hogy 5000 Ft ellenében nem foganatosítja az intézkedést.  
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- „Elkövető 2” egy büntetés végrehajtási intézetben körletfelügyelői munkakörben 
dolgozott. Közelebbi, meg nem engedhető bizalmi kapcsolatot alakítottak ki „Elkövető1”-
gyel. „Elkövető 1” „Elkövető 2” kérésére, azért hogy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali 
kötelezettségét megszegte és „Elkövető 1” részére érkező csomagból a tiltott élelmiszert 
nem emelte ki. Ezért összesen 20.000 forintot vett át „Elkövető3”-tól.  
 
4. Biztonsági őrnek, vagyonőrnek, éjjeli őrnek adott vagy ígért kenőpénz  
 
Példák: - Az elkövetők egy telephelyre mentek vasat lopni, ahol 5000 Ft-ot adtak az 
éjjeliőrnek, hogy tevékenységükről nem vegyen tudomást. Cserébe 23.500 Ft értékű vasat 
loptak el, melyet nem tudtak elvinni, mert egy mezőőr és a rendőrjárőr tetten érte őket.  
 
IV.2.3.3. Az elkövetők paraméterei  
 
Második hipotézisem feltételezése, miszerint a korrupciós cselekményeket elkövetők 
jellemzői a kriminálstatisztikában szereplő „átlag” elkövetői paraméterektől eltérnek, 
szintén igazolódott.  
A nemek szerinti megoszlás nem mutat szignifikáns különbséget az „átlag” elkövetők (84 
% férfi, 16 % nő) és a közélet tisztasága elleni bűncselekményeket elkövetők (82% férfi, 
18% nő) között.  
Az elkövetők életkorát tekintve, azonban lényeges eltérés tapasztalható (lásd 13. számú 
ábra). Míg az „átlag” elkövetők zömében 16-34 év közöttiek, addig a korrupciós 
cselekmények elkövetői leginkább a 26 és 55 év közöttiek.  
 
13. számú ábra Az elkövetők életkora a bűncselekmény elkövetésekor  
 

 
 
Az elkövetők családi állapotát illetően is jelentős különbség mutatkozik (lásd 14. számú 
ábra), az átlag bűnelkövetők 65 %-ban nőtlenek, hajadonok, vagy elváltak, addig a 
korrupciós cselekményeket zömében házasok vagy élettársi kapcsolatban élők követték el. 
(összesen 62 %).  
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14. számú ábra Az elkövetők családi állapota  
 

 
 
Az átlag elkövetők 60 %-ának a legmagasabb iskolai végzettsége a 8 osztály, míg 
vesztegetést és befolyással üzérkedést elkövetők 57,7%-uk érettségivel és szakiskolai339 
végzettséggel rendelkezik (lásd 15. számú ábra).  
 
15. számú ábra Az elkövetők iskolai végzettsége  
 

 
 
Az áltag elkövetői csoport 60%-ban büntetlen előéletű, addig a korrupciós 
cselekményeket elkövetők közel 72 %-ban büntetlen előéletűek (lásd 16. számú ábra).  

                                                 
339 Szakiskolai végzettség az érettségi utáni szakmunkás vagy szakmai képzettséget jelent.   
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A 8%-os főiskolai, illetve 5 %-os egyetemi végzettség szintén azt igazolta számomra, 
hogy a fehérgalléros elkövetők aránya alacsony.  
 
16. számú ábra Büntetett előélet  
 

 
 
Az elkövetők 248 esetben magyar állampolgárok, 6 román, 4 kínai, 3-3 török és ukrán, 2-
2 horvát és szlovák és 1-1-1 albán, szlovén és szír állampolgárt ítéletek el 2010-ben 
vesztegetés vagy befolyással üzérkedés miatt (lásd 17. számú ábra). A külföldi 
állampolgárok többsége kamionsofőr, akik a határátkelés során szerették volna elkerülni a 
büntetés valamilyen hiányos iratuk miatt. A kínai elkövetők üzlettulajdonosok voltak, akik 
adó-, vám-, vagy munkaügyi ellenőrzés során próbálták az ellenőröket megvesztegetni. A 
szír állampolgárú elkövető pedig magyar nyelvismeretét kihasználva segített hivatalos 
ügyeket (jogosítvány, tartózkodási engedély, és egyéb igazolások beszerzése) intézni 
honfitársainak. A nála jelentkező személyeknek honosított magyar vezetői engedélyeket 
szerzett és készítetett, úgy hogy első lépésben hamis külföldi vezetői engedélyeket 
készített. Ezen vezetői engedélyeket elvitte az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 
Irodában (OFFI) magyar nyelvű hiteles fordítás végett. Ezen lefordított iratokkal és a 
személyekkel elment egy kerületi önkormányzat okmányirodájába, ahol a külföldi vezetői 
engedély honosítását kérelmezték. A benyújtáshoz néhány esetben megköveteltek orvosi 
igazolásokat is, ezért szír elkövetőnk megkért egy magyar orvost, hogy vizsgálat nélkül 
pénzért állítsa ki az orvosi igazolásokat 2000 forintért, anélkül hogy látta volna a 
személyeket vagy a vizsgálatokat lefolytatta volna. 
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17. számú ábra Állampolgárság  
 

 
 
Az elkövetők foglalkozásukat nézve 40 esetben rendőrök, 36 esetben rokkant 
nyugdíjasok,340 23 esetben munkanélküliek, 19 esetben vállalatnál alkalmazásban álló, 18 
esetben egyéni vállalkozók, 18 esetben kamionsofőrök, gépkocsivezetők, 13 esetben 
ügyvezető igazgató, cégvezető, ezeken kívül közterület-felügyelők, pénzügyőrök, 
határőrök, targoncás; igazságügyi szakértő, büntetés-végrehajtási dolgozó, nyugdíjas, 
kőműves, jegyző, vendéglátóiparban dolgozó, fizikai munkás, katona, őstermelő, 
önkormányzati tisztségviselő, okmányirodai ügyintéző; szobafestő, villanyszerelő, 
biztonsági őr/vagyonőr/éjjeliőr; alkalmi munkából élő; GYES/GYED-en lévő, műszerész, 
gépész; kisegítő családtag; kereskedelemben értékesítő, eladó; egészségügyben 
dolgozó;autószerelő; ügyész, ügyvéd; tolmács; APEH végrehajtó, APEH ellenőr, edző, 
banki alkalmazott, útellenőr; orvos, munkavédelmi felügyelő, valamint hajóvezető.  
Az elkövetők foglalkozás nagyon vegyes képet mutat, a társadalom szinte minden 
szegmensét lefedik.   
Az elkövetők motívumát tekintve túlsúlyban vannak az anyagi gyarapodást és a büntetés 
vagy hatósági/szabálysértési eljárás elkerülését mutató esetek (lásd 18. számú ábra). 
Abban a néhány esetben, ahol fehérgalléros elkövetők is részt vettek a cselekményben, az 
elkövetők motívuma nem csupán az anyagi haszonszerzés, hanem például álláshoz jutás, 
pályázaton nyerés, jogosultatlan információkhoz hozzáférés volt.   
 
  

                                                 
340 Ennek az ügynek a részleteit a tanulmány későbbi részében ismertetem.  
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18. számú ábra Az elkövetők célja, motívuma  
 

 
 
 
IV.2.3.4. A jogtalan előny formája és elvonásának lehetőségei  

 
A harmadik megfogalmazott hipotézisem szerint a jogtalan előny formája leginkább 
pénzben jelenik meg – 84,6%-os eredménnyel beigazolódott (lásd 19. számú ábra). A 
pénzen kívül a kért, elfogadott, adott vagy ígért jogtalan előny formája számos különböző 
tárgy vagy szolgáltatás volt kezdve pár karton cigarettától a szexuális szolgáltatáson át 
cégben való tulajdonrész megszerzéséig. Egy-egy jogtalan előnyhöz kapcsolódó eset 
tényállását az 3. számú táblázatban foglaltam össze. 
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19. számú ábra Az előny formája esetszámok szerint 
 

 
 
3. számú táblázat: A jogtalan előny formájára vonatkozó esetek ismertetése  
 
Az előny formája A tényállás  
anyagi 
haszonszerzés341 

Az áldozat szeretett volna lányának venni egy házat, de nem volt 
rá elég pénze, ezért 25 millió forint hitelt akart felvenni. 
Megkeresett egy hitelügyintézőt. Megállapodtak, hogy ha az 
ügyintéző megszerzi a hitelt 500.000 forint „jutalékot” kap. Az 
elkövető hitelügyintéző hamisan azt állította, hogy a bank felé 
benyújtotta a hitelkérelmet, de ez nem volt igaz. Ennek ellenére 
200.000 forintot kért, hogy gyorsabban elintéztesse az ügyet.  

birka  IV. r. vádlott, fiának ittas járművezetés miatti ügyének 
elintézését kérte az ügyészként dolgozó I. r. vádlottól, egy 6000 
Ft értékű birkát ajánlott fel a szívességért cserébe.  

szexuális szolgáltatás  I. rendű vádlott szolgálatteljesítés közben felajánlotta 
"segítségét" (elintézi, hogy ne igazoltassák és büntessék meg 
őket) két prostituált személynek. Lakcímet és „védettséget” 
biztosított nekik, anyagi előny és ellenszolgáltatás nélküli 
szexuális kapcsolat létesítése fejében. 

üdítőital II. r. vádlott egy partyt szervezett, ahol egy speciális jármű 
zeneszolgáltatást végzett, melyre önkormányzati engedélye nem 

                                                 
341 Anyagi haszonszerzés esetei közé azokat soroltam, ahol nem konkrétan pénzről, hanem hosszabb távú 
megtérülésről van szó. Jelen esetben a hitelfelvétele, vagy például egy magasabb fizetési kategóriával 
rendelkező állás, vagy önkormányzati bérlakáshoz való hozzájutás.  
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volt. II. r. vádlott ezt közölte I.r. vádlottal, aki felhívta egyik 
kollégáját, a rendőrként dolgozó V.r. vádlottat és arra kérte, ne 
kezdeményezzen eljárást. V.r. vádlott üdítőitalok ellenében 
ígéretet tett és az engedély nélküli zeneszolgáltatás miatt rendőri 
intézkedést nem kezdeményezett. 

gépjármű+tulajdonrész 
egy cégben+vitorlás 
hajó 

Az elkövető egy önkormányzat jegyzője volt, aki a sértett által 
szervezni kívánt program fejében először csak egy autót kért 
Mercedes típusú gépjármű (kb. 15 millió Ft), majd egyre több 
követeléssel állt elő: tulajdonrész a program projektcégében; 
vitorlás hajó (kb. 30 millió Ft).  

 
A szakirodalom és a bírói gyakorlat szerint jogtalan előny lehet vagyoni, 

személyes vagy erkölcsi jellegű, mely az adott személyre nézve közvetlenül vagy 
közvetve kedvezőbb helyzetet eredményez. Vagyoni előny lehet pénzbeli, pénzértékű 
dologi juttatás, kölcsön, hitel vagy tartozás elengedés. Személyes előny lehet visszterhes 
jogügylet, kereseti lehetőség biztosítása vagy elfogadása, szexuális kapcsolat létesítése342, 
erkölcsi előny lehet karrier előny, például kitüntetésre felterjesztés. 
A bűncselekmény az előny kérésével, az előnynek vagy az ígéretnek az elfogadásával, az 
előny kérőjével vagy elfogadójával való egyetértéssel (ún. passzív vesztegetés elkövetési 
magatartásai), az előny adásával vagy ígéretével (aktív vesztegetés elkövetési 
magatartásai) befejezetté válik, a kísérlet fogalmilag kizárt. Az előny ígéretével való egyet 
értés, elfogadás esetén a kilátásba helyezett jövőbeli előnyt fogadja el.  
Az aktív hivatali vesztegetés343 esetében a szakirodalom azt írja, hogy „az előny nem lehet 
jelentéktelen, annak felajánlását a társadalmi szokások nem helyteleníthetik (pl.: névnapra 
pár szál virág, szimbolikus ajándék, kávéval, cigarettával való kínálás elfogadása a 
hivatalos megbeszélés során)”.344,345 Mindezek ellenére hivatali vesztegetés bűntettéért 
vonták büntetőjogilag felelősségre azt a terheltet, aki a vele szemben közlekedési 
szabálysértés miatt intézkedő rendőröknek „kávéra” pénzt ajánlott fel, azért, hogy 
tekintsenek el a helyszíni bírság kiszabásától (BH 2005.44.).346 
Az elemzett ügyek között számos olyan elítélést találtam, ahol a tényállás megállapítása 
alapjául szolgáló elkövetési magatartás (jogtalan előnyt ígér) a „Nem lehetne-e másképp 
elintézni a dolgot?” mondat volt. Kérdésként merült fel, hogy ebben az esetben mit 
tekintünk konkrét jogtalan előnynek. A bírói gyakorlat azt az álláspontot mutatja, hogy 
egy a fenti mondat elhangzása is valamilyen személyes előnyként értékelhető.  
 

                                                 
342 Dr. BELOVICS Ervin – Dr. MOLNÁR Gábor és Dr. SINKU Pál: Büntetőjog. Különös Rész, 5. kiadás, HVG-
Orac, Budapest 2005. 310. oldal; továbbá HORVÁTH Tibor – LÉVAY Miklós (szerk.): Magyar Büntetőjog 
Különös Rész 2. kötet, Complex Kiadó, Budapest, 2006.  
343 Btk.253.§ (1) Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban, neki vagy reá tekintettel másnak 
jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
344 BELOVICS ÉS TSAI im. (2005) 315. o.  
345 HORVÁTH – LÉVAY (szerk.) im. (2006) 105. o. 
346 HORVÁTH – LÉVAY (szerk.) im. (2006) 105. o 
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A jogtalan előny 170 esetben átadásra, 20 esetben részben került átadásra347, 28 esetben 
átadás nem történt, csak az ígéret hangzott el, 36 esetben pedig az átadás azért nem 
valósult meg, mert az ígéretet visszautasították. A jogtalan előny átadására vonatkozó 
eredményeket a 20. számú ábra mutatja százalékos megoszlásban.  
 
20. számú ábra Az előny átadása  
 

 
 
Annak ellenére, hogy 190 esetben megtörtént a jogtalan előny átadása összesen 75 esetben 
került sor vagyonelkobzásra. A vagyonelkobzás mértéke 2500 forinttól 2 millió forintig 
terjedt (lásd 21. számú ábra), mely minden esetben megegyezett a kapott vagy adott 
jogtalan előny nagyságával.  
 
 
  

                                                 
347 Ez olyan eseteket jelent, amikor magasabb összegben vagy több tárgyban állapodtak meg a felek, de 
annak csak egy része került átadásra a bűncselekmény leleplezéséig.  
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21. számú ábra A vagyonelkobzás mértéke  
 

 
 
Annak oka, hogy a további 115 esetben, amikor az ítéleti tényállás az előny mértékét, 
továbbá átadásának tényét is bizonyítottnak mondta ki, azonban elkobzás/vagyonelkobzás 
elrendelése nem történt meg jelen kutatás adatai nem adtak kielégítő választ.  
A vagyonelkobzás gyakorlatának vizsgálata azért kiemelkedően fontos nemcsak a 
hagyományos, hanem a fehérgalléros elkövetők esetén, mert sok esetben „megéri” az 
elkövetőnek az egy-két éves szabadságvesztés vállalása – általában végrehajtásában 
felfüggesztett szabadságvesztés lesz a büntetés – annak tudatában, hogy a 
bűncselekményből származó anyagi haszon, vagyonelkobzás hiányában nála realizálódik 
és felhasználható szabadulása után.  
 
IV.2.3.5. A felderíthetőség kérdése 
 
A kutatás eredményei megerősítették, hogy e bűncselekményeknek nincs közvetlen 
sértettje, hiszen mindkét fél számára előnyös helyzet keletkezik, tehát konspiráció és 
titkosság jellemzi az ügyeket. A hatóság tudomására akkor kerülnek az esetek, ha 
valamilyen ellenőrzési folyamat során derül ki az ügy; ha az egyik fél a cselekményben 
nem akar részt venni, vagy ha valamilyen oknál fogva a bizalom meginog a két fél között. 
Az eredmények azt mutatták, hogy zömében a hatóság hivatalos tudomása, hatósági 
eljárás során derültek ki e cselekmények (75 eset) vagy az a hivatalos személy jelentette 
felettesének az esetet, akinek a jogtalan előnyt ígérték (43 eset). Az áldozatok (70 eset), 
valamint az áldozatok rokona, barátja vagy ismerőse által tett feljelentés (10 eset) is 
jelentős (lásd 22. számú ábra). 
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22. számú ábra A hatóság tudomására jutása  
 

 
 

A korrupciós cselekmények nyomozati nehézségeit Finszter Géza348 a 
következőképpen foglalta össze. A korrupció véleménye szerint a nehezen felderíthető és 
nehezen bizonyítható ügyek közé tartozik, mert természetes személy sértettje nincsen a 
cselekményeknek; a tárgyi bizonyítás lehetőségei korlátozottak; a cselekmények 
elkövetése tárgyi nyomot nem hagy; harmadik személyek nem rendelkeznek ismerettel az 
eseményekről; valamint erkölcsi megítélése sem egyértelmű ezen magatartásoknak. 
Finszter azt is leszögezte, hogy a vesztegetések bizonyíthatóságát nehezíti, hogy sokszor a 
bizonyítékok titkos információgyűjtés által szerzettek, melyek nem minden esetben 
felelnek meg eljárási szabályoknak és a nyílttá tételük is korlátozott. Finszter 
felderíthetőség szempontjából alkalmi-szituációs és intézményesített-strukturális 
elkövetési formák között tett különbséget. Az alkalmi-szituációs elkövetésnek az aktív és 
passzív vesztegetők váratlan, esetleges találkozásait érti, ezen cselekmények rendszerint 
egymozzanatúak. A 2010-ben jogerősen elítéltek közül a megvesztegetett és a 
megvesztegető személyek 69 %-ban nem ismerték egymás a bűncselekmény elkövetése 
előtt. Az ad-hoc elkövetések leleplezésében a hatósági külső ellenőrzések, szakmai belső 
ellenőrzések vagy a vesztegetési szándék elutasítása vezethet. Bizonyításként a tettenérés 
a leginkább célravezető.349 Abban a 61 esetben, amikor az aktív és a passzív vesztegető 
ismerték egymást a bűncselekmény elkövetése előtt, sem mondható szorosnak 
kapcsolatuk: 37 esetben ismerősök, 16 esetben munkatársak, 5 esetben barátok és 3 
esetben voltak rokonok. Az intézményesített-strukturális elkövetési típusnak „az aktív és 
passzív szereplők előre kiszámítható, tervezhető, rendszeresen ismétlődő elkövetést 

                                                 
348 FINSZTER Géza: A korrupció nyomozása, Belügyi Szemle 2011 (59.évf.) 11. szám, 75. oldal  
349 FINSZTER im. (2011) 77.o. 
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tekintjük, ahol az objektív vesztegetési okok az adott hivatali vagy gazdasági terület 
eljárási rendjéből a szervezeti kultúrából következnek”.350 Ezek többmozzanatú, bonyolult 
érdekhálózatokat alkotó elkövetések. Finszter álláspontja a felderítés leghatékonyabb 
eszköze a titkos információgyűjtés. Az intézményesített-strukturális elkövetésre számos 
példát találni mintámban is. Az alábbi két esetet emelem ki és elemzem részletesebben.  
 
Eset1: I. r. vádlott vezető ügyészként dolgozott, és számos esetben intézett el ügyeket:  
a) II. r. vádlott elleni önbíráskodás miatt folytatott ügyben elintézte, hogy az ügyész 
felmentési indítványt tegyen, ezért 100.000 Ft-ot kapott;  
b) III. r. vádlott esetében, aki ellen ittas járművezetés vétsége miatt folyt eljárás nem 
indítványozta mellékbüntetésként a járművezetéstől eltiltást;  
c) IV. r. vádlott fiának ittas járművezetés miatti ügyének elintézéséért I. r. vádlottnak 
(6000 Ft értékű) birkát ajánlott fel; 
d) „Tanú 8” lánya halálos kimenetelű balesetet idézett elő, és az ügyében I. r. vádlott 
nyomozást megszüntető határozatot hozott; 
e) „Tanú 29” ígéretet tett 10 liter pálinka átadására, mivel valószínűsíthető volt, hogy 
garázdaság miatt induló ügye majd I. r. vádlotthoz fog kerülni;   
f) „Tanú 8”-nak I. r. vádlott felajánlotta, hogy szót emel érdekében a városi ügyészség 
építésére kiírt pályázat elbírálásánál;  
Az ügyben titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés révén vált felderíthetővé és 
bizonyíthatóvá a cselekmény.  
A fenti eset tipikusan fehérgalléros korrupciónak tekintendő, hiszen az elkövető (vezető 
ügyész) magas társadalmi státuszú személy, aki a társadalom elismert tagja, és 
foglalkozása körében követi el a korrupciós bűncselekményt. Nem kétséges, hogy 
ezeknek a cselekményeknek a feltárása az ügyészi szervezetrendszer társadalmi 
megítélését negatívan befolyásolta.  
 
 Eset 2-ben Lambsdorff által felvázolt a modern politikai és intézményi gazdaságtan 
megbízó-megbízott-ügyfél (principal-agent-client) modelljét mutatja.351 Az elméletet 
Szántó Zoltán352 a következőképpen írta le: „a modell a racionális döntések elméletén 
nyugszik: szereplői mérlegelik cselekvési lehetőségeik várható hasznát és költségét, és azt 
választják, amelyik a legnagyobb tiszta haszonnal kecsegtet. A megbízó alkalmazásában 
álló megbízott kapcsolatba kerül a klienssel A megbízott – a modell szerint – akkor válik 
korrupttá, ha a korrupcióból származó tiszta haszna várhatóan meghaladja azt a hasznot, 
amelyet akkor élvez, ha tisztességes marad. A kliens – a modell szerint – akkor 
próbálkozik megvesztegetéssel, ha az abból származó tiszta haszna várhatóan meghaladja 
azt a hasznot, amelyet akkor élvez, ha nem korrumpál”.  
 

                                                 
350 FINSZTER im. (2011) 77.o. 
351 LAMBSDORFF, J.G.: The Institutional Economics of Corruption and Reform Theory, Evidence and Policy. 
Cambridge University Press, 2007. 62-65. o.  
352 SZÁNTÓ Zoltán: Megbízók, megbízottak és kliensek: vázlat a korrupció fogalmáról, Szociológiai Szemle, 
1997/4. 109-114. o.  
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4. számú táblázat Korrupciós ügy az egészségügyben. Lambsdorff principal-agent-client 
modellje a gyakorlatban.  
 

Vádlottak (összesen 70, 39 elkövető esetében jogerős az ítélet 2010-ben) 
Megbízók (ügynökök) Megbízottak Ügyfelek 

Belső 
közvetítők 

Külső közvetítők megvesztegetettek megvesztegetők 

XIV., XV., 
XVI. rendű 
vádlottak 

XII., XIII., XVII. 
rendű vádlottak 

I-XI. rendű vádlottak 39 vádlott 

orvos 
szakértők 
melletti 

asszisztensek 

közvetítők, a 
korrupciós 

cselekménysorozat 
motorjai 

orvosok, szakértők betegek 

 
I. – XI. rendű vádlottak (megbízottak) pénz ellenében valótlan tartalmú szakvéleményeket 
állított ki a XII. és XIII. rendű vádlottak (megbízók) által közvetített „betegek” (ügyfelek) 
részére (lásd 4. számú táblázat). Az orvosok a valósnál nagyobb mértékű munkaképesség-
csökkenést állapítottak meg a betegek részére, amelynek következtében a betegek 
rendszeres szociális járadék (rokkant nyugdíj) folyósítására lettek jogosulta 
k. Az ügyfelek a megbízóknak adtak pénzt, melynek egy részét ők adták tovább a 
megbízottaknak. Az ügyben titkos adatszerzés történt.  

Ez az esete is a fehérgalléros korrupció körébe tartozik, az elkövetők között pedig 
fehérgalléros (orvosok, szakértők) és nem fehérgalléros (betegek) elkövetőkkel. A 
strukturális elkövetés lehetőségét, az adta, hogy „az Országos Orvosszakértői Intézetben 
folyó – munkaképességet vizsgáló – orvosszakértői bizottságok pusztán formálisan 
működtek. Bevett gyakorlat volt, hogy a bizottság helyett ténylegesen csak egy orvos vett 
részt a vizsgálaton, a bizottság másik tagja pedig előre aláírta az iratokat”.353 A fentiekből 
is látszik, hogy a szabályozás – bizottsági kivizsgálás – megfelelő lenne a korrupciós 
jellegű cselekmények korlátozására, azonban a gyakorlat nem követi a szabályozásban 
előírtakat.   
Hangsúlyozandó, hogy a fehérgalléros korrupció elkövetési formája lehet alkalmi-
szituációs és intézményesített-strukturális is, azonban az esetek többségére az utóbbi 
jellemző.  
 A rendelkezésre álló adatok alapján 44 ügyben volt titkos információgyűjtés, és 
47 esetben titkos adatszerzés, melynek eredményei nagyban megkönnyítették az ügyek 
bizonyítását. 109 esetben a vádlott beismerő vallomása is hozzájárult büntetőjogi 
felelősségének megállapításához.  
A beismerő vallomás fehérgalléros elkövetőknél ritka, hiszen megfelelő anyagi forrással 
rendelkeznek ahhoz, hogy kiváló ügyvédeket fogadjanak (megbízott és nem kirendelt 
védőik vannak), akik mindent elkövetnek az eljárás megszüntetése, vagy éppen a vádlott 
felmentése érdekében.   

                                                 
353 Az idézet az ítéletből van.  
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 A vesztegetés és befolyással üzérkedés felderíthetősége és bizonyíthatósága 
kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy számos esetben a nyomozóhatóságok a bírói 
engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés, valamint a bírói engedélyhez kötött 
titkos adatszerzés eszközét használva járnak sikerrel. A titkos módszerekkel szerzett 
adatok felhasználása számos problémát okozhat. Mészáros Ádám354 a következőképpen 
összegzi ezeket. Az egyik nehézség, amikor feljelentés érkezik az ügyészséghez egy 
olyan ügyben, amelyben titkos információgyűjtésre lett volna szükség, de ez korábban 
nem történt meg. A feljelentést vagy elutasítják, vagy annak kiegészítését rendelik el, 
vagy a nyílt nyomozást rendelik el (Be. 170.§ (3) bekezdés). Amennyiben a feljelentés 
kiegészítésének elrendelésére kerül sor, az ügy feletti rendelkezési jog az ügyész kezébe 
kerül, akinek nincsen joga arra, hogy a nyomozó hatóságot bírói engedélyhez nem kötött 
titkos információgyűjtésre, illetve bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzésre 
utasítsa.355 A nyílt nyomozás és adatszerző tevékenység pedig veszélyezteti a nyomozás 
sikerét. A másik problémakör a titkos információgyűjtés során szerzett adatok 
büntetőeljárásban való felhasználása. A Be. 206/A. § (1) b) pontja azt mondja ki, hogy a 
titkos információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban bizonyítékként akkor 
használható fel, ha a titkos információgyűjtés engedélyezését kérő szerv a 
büntetőeljárásban felhasználni kívánt információ megszerzését követően a nyomozást 
haladéktalanul elrendelte vagy a feljelentési kötelezettségének haladéktalanul eleget tett. 
Számos esetben a feljelentés haladéktalan megtételének értelmezésével volt gond. A 
tárgyban született a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma BKv. 78. számú kollégiumi 
véleménye sem tette tisztává a kérdés megítélését.356  
 A korrupciós cselekmények hatékony felderítése érdekében a nyomozó hatóság 
számos esetben informátort, bizalmi személyt vagy a rendőrséggel titkosan együttműködő 
más személyt vesz igénybe csapdaállítás céljából (Rendőrségi törvény 64.§). Egyetértve 
Mészárossal357 azokban az esetekben, amikor ezen cselekmények a nyomozó hatóság 
felügyelete alatt történnek – garantálva a jogállami követelmények érvényesülését – 
megfelelő és hatékony eszköze a leleplezésnek és eredménye a büntetőeljárás során 
bizonyítékként felhasználható.  
 
IV.2.3.6. Jogi minősítés  
 
A 23. számú ábrán a közélet tisztasága elleni bűncselekmények jogi minősítés szerinti 
megoszlása látszik. Aktív hivatali vesztegetés (Btk. 253. § (1)-(2) bekezdés) volt az ügyek 
46 %-a. 2010-ben nem történt felelősségre vonás olyan aktív hivatali vesztegetések 
esetén, amikor az elkövető gazdasági szervezet vezetője [Btk. 253.§ (3) bekezdés]; olyan 
aktív hivatali vesztegetésért, melyet gondatlanul követtek el [Btk. 253.§ (4) bekezdés]; 
olyan passzív vesztegetésért, melyet bírósági/hatósági eljárásban követtek el [Btk. 255.§ 

                                                 
354 MÉSZÁROS Ádám: Titkos gondolatok, Kriminológiai Tanulmányok 48. kötet (Szerk.: Virág György), 
OKRI, Budapest, 2011, 221-226. o.  
355 MÉSZÁROS im. (2011) 222.o. 
356 Lásd részletesen: MÉSZÁROS Ádám: Gondolatok a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának 
véleményéről. Rendészeti Szemle, 2010/2. 82-86. o.  
357 MÉSZÁROS im. (2011) 221. o.  
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(2) bekezdés]; nem alkalmazták a büntethetőséget megszüntető vagy korlátlanul 
enyhíthető klauzulát [Btk. 255/A.§ (1)-(2)  bekezdés]; valamint nem ítéltek el senkit 
vesztegetés feljelentésének elmulasztása miatt [Btk. 255/B. §].  
16 esetben halmazatban aktív hivatali vesztegetést (Btk. 253.§ (1)-(2) bekezdés), valamint 
aktív gazdasági vesztegetést (Btk. 254.§ (1)-(2) bekezdés) állapítottak meg.  
A befolyással üzérkedés (Btk. 256.§ (1)-(4) bekezdés) különböző eseteit összesen 25 
esetben mondták ki.  
Járulékosan megállapított bűncselekmények a lopás (Btk. 316.§), a sikkasztás (Btk. 
317.§), a csalás358 (Btk. 318.§), a rablás (Btk. 321.§), a zsarolás (Btk. 323.§), a közokirat-
hamisítás (Btk. 274.§-275.§), a magánokirat-hamisítás (Btk. 276.§) a visszaélés okirattal 
(Btk. 277.§), a hivatali visszaélés (Btk. 225.§), az orgazdaság (Btk. 326.§), a bűnpártolás 
(Btk. 244.§), a kényszervallatás (Btk. 227.§), a visszaélés lőfegyverrel és lőszerrel (Btk. 
263/A.§), a kötelességszegés szolgálatban (Btk. 348.§), a csempészet (Btk. 312. §), a 
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 329/A.§), a közúti 
veszélyeztetés (Btk. 186.§), a hivatalos személy elleni erőszak (Btk. 229. §), a jövedéki 
orgazdaság bűntette (Btk. 311/A.§), a járművezetés ittas vagy bódult állapotban (Btk. 
188§), valamint a rágalmazás vétsége (Btk. 179. § (1) bekezdés) voltak.  
 
23. számú ábra Jogi minősítés esetszám szerint 
 

 
 
 
                                                 
358 A csalás kriminológiai jellegzetességeit és bizalom elleni voltát vizsgálja Madai Sándor alábbi cikkeiben:  
MADAI Sándor: A csalás - bizalom elleni bűncselekmény? In: Jacsó Judit (szerk.) 
Bizalom - Társadalom - Bűnözés: V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés: Szeged, 2005. október 6-7., 
Kriminológiai közlemények különkiadás, Miskolc, 2006, Bíbor Kiadó, 152-157. o.  
MADAI Sándor: Gondolatok a csalás néhány kriminológiai aspektusáról in. Collectio Iuridica Universitatis 
Debreceniensis 8, 2010. 161-179.o.  
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Amennyiben a jogi minősítéseket a hivatali és gazdasági vesztegetések szerint 
csoportosítjuk (lásd 24. számú ábra) – a befolyással üzérkedés eseteit és a halmazatul több 
bűncselekmény együttes megállapítását figyelembe nem véve – azt látjuk, hogy a 
vesztegetési esetek 67 %-a a hivatali vesztegetések körébe esik.  
A gazdasági vesztegetések esetén, amint azt a finn befektetők körében végzett kutatás 
eredményei is alátámasztották (lásd. IV.1. fejezet) számos esetben van ajánlattétel 
(jogtalan előny kérése), azonban ennek visszautasításával lezárul az eset és nem kerül a 
hatóság tudomására. Amikor az ajánlattétel egy hatósági eljárásban történik, amennyiben 
nem korrupt az állami alkalmazott, rögtön eljárást von maga után. Nincs semmilyen 
állami vagy más szereplő a résztvevő feleken kívül, amelynek ellenőrzése során fény 
derülne két gazdasági szereplő közötti korrupciós aktusra. Ebből arra következtetek, hogy 
a gazdasági vesztegetések nagyobb arányú látenciával rendelkeznek.  
 
24. számú ábra: Hivatali és gazdasági vesztegetések megoszlása esetszám szerint  
 

 
 
Az elkövetők 52,2%-ban felfüggesztett szabadságvesztést, 25,7%-ban pénzbüntetést és 
18,4%-ban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést kaptak (lásd 25. számú ábra).  
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25. számú ábra A kiszabott büntetések megoszlása   
 

 
 
A végrehajtandó és felfüggesztett szabadságvesztések időtartalmát a 26. számú ábra 
mutatja.  
A szabadságvesztések több mint fele (51,8%) egy és két év közötti volt.  
 
26. számú ábra A jogerősen kiszabott ítéletek körében a végrehajtandó szabadságvesztés 
tartama 
 

 
 
A 27. számú ábrán a pénzbüntetés mértékének megoszlása látható, mely zömében 50’000 
és 200’000 forint közötti volt.  
A pénzbüntetés mértéke a jogtalan előny (feltételezett) nagyságával azonos szinten volt, 
azon esetekben, amikor nem került lefoglalásra és elkobzásra az átadott pénzösszeg vagy 
annak csak az ígérete vagy elfogadása történt.  
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27. számú ábra A pénzbüntetés mértéke esetszám szerint 
 

 
 
 
IV.2.3.7. Az aktakutatás eredményeinek összefoglalása, következtetések  
 
 A kutatás eredménye alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a magyarországi 
korrupciónak két eltérő szintje van. Egyrészt az ún. „kisstílű” korrupciós cselekmények 
(például pár ezer forintos vesztegetés rendőrnek gyorshajtás, ittas vezetés vagy egyéb 
közúti szabálysértés miatt; határőrnek nem megfelelő papírok miatti felelősségre vonás 
elkerülés érdekében); másrészt az ún. nagy horderejű, fehérgalléros ügyek (például több 
éven át szervezetten akár 20-30 fő részvételével működő hitel ügyintézések, zöldkártya 
jogtalan kiadása, magyar adójeggyel, zárjeggyel el nem látott dohányáru, alkoholtermék 
csempészésének elősegítése, jogosulatlan társadalombiztosítási járulékhoz hozzájutás 
elősegítése). Utóbbiak közül a fehérgalléros elkövetők által megvalósított cselekményeket 
tartom a legveszélyesebbnek, mert a társadalom olyan hatalommal rendelkező és elismert 
tagjai követik el ezen cselekményeket foglalkozásuk körében, akiknek a példamutatás és a 
korrupció visszaszorítása lenne a feladatuk. Kutatásom első hipotézisét igazoltam, mert a 
bűnügyi aktakutatás eredményei alapján valóban azt látjuk, hogy a büntető 
igazságszolgáltatás területére csak az ún. kisstílű korrupciós cselekmények kerülnek. Ezt 
jelzi a jogtalan előny alacsony mértéke, és a történeti tényállások jogi megítélésének 
egyszerűsége. A korrupciós bűncselekményt elkövetők szocio-demográfiai paramétereit 
tekintve a konvencionális elkövetőkhöz képest magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkeznek, idősebbek, továbbá többségében tartós párkapcsolatban élnek, mely a 
vizsgálat második felvetését bizonyította. Foglalkozásukat tekintve a társadalom szinte 
minden szegmensét lefedik, mely arra enged következtetni, hogy a kisstílű korrupciós 
cselekmények átszövik a lakosság mindennapjait, olyan napi korrupciós gyakorlatot 
eredményezve, mely sokuk számára az ügyek intézésének szerves részét képezi. Az 
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elkövetők motívuma is alátámasztja fenti állításomat, hiszen az ügyek többségére az 
anyagi gyarapodás és a büntetés, hatósági/szabálysértési eljárás elkerülését célzó esetek a 
jellemzők. Szintén az „utcai” korrupció jellemzője, hogy az esetek zömében készpénz a 
gazdát cserélő jogtalan előny, mely a harmadik hipotézisem volt. A kutatás eredményei 
alapján a vesztegetések 67%-a a hivatali vesztegetések körébe esik, így negyedik 
hipotézisem is igazolódott. A kiszabott büntetések fajtája és hossza (az esetek több mint a 
felében 1-2 év tartamú felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki) is azt jelzi, hogy a 
jogalkotó által súlyosnak ítélt cselekmény (ne feledjük, hogy alapesetben is 3 évig vagy 1-
5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményekről beszélünk) a 
valóságban kis kárértékű és enyhe társadalomra veszélyességű formában kerülnek az 
igazságszolgáltatás elé, és ennek megfelelően a kiszabott büntetések sem szigorúak. 
Valószínűsíthető, hogy a jogalkotó szándéka sem a kisstílű korrupciós cselekmények 
drákói szigorú üldözése volt, hanem a „nagyhalak” megbüntetése, amely az eredményeim 
alapján sajnos csak nagyon kis számban akadnak fenn a büntető igazságszolgáltatás 
hálójában. 
A fehérgalléros korrupció elkövetési formája lehet alkalmi-szituációs és intézményesített-
strukturális is359, azonban a kutatás eredményei alapján az esetek többségére az utóbbi 
jellemző. Számos esetben ez rendszeresen ismétlődő elkövetést jelent, amelynek oka, 
hogy az adott intézmény működése, eljárásrendje, a felelősség megosztás, illetve az 
ellenőrzési jogkörök szabályozása nem megfelelő.  
 

IV.2.4. Az interjúk adatai360  
 
IV.2.4.1. Az interjúk módszertana, az interjúalanyok bemutatása361 
 

A kutatás második szakaszában mélyinterjúkat készítettem rendőrökkel, 
ügyészekkel és bírókkal, annak érdekében, hogy az ügyek felderítési problémáit 
feltárjam, a bizonyítási nehézségeket elemezzem, valamint a büntető igazságszolgáltatás 
működési mechanizmusát megismerjem. Az interjúk kvalitatív, félig strukturált, tematikus 
mélyinterjúk, szemtől-szembe362. A félig strukturált tematikus interjú vázlatát én 
készítettem (Lásd VIII.4. és VIII.5. számú mellékletek). Az interjú vázlata 4 fő részből 
állt. Az első rész személyes információkat tartalmazott, a második rész a szervezetre, a 
harmadik rész a korrupciós cselekmények nyomozására koncentrált, az utolsó részben 
pedig a korrupcióval kapcsolatos véleményekre és az ellene való fellépés hatékony 
eszközeire vonatkoztak. Az interjúvázlat a rendőrök és az ügyészek esetében azonos volt, 
a bírói kérdőív 80 %-ban egyezett meg ezzel, a különbségek a szervezetek eltérő 

                                                 
359 FINSZTER im. (2011) 77.o.  
360 Fontos leszögezni, hogy az interjúk által nyert adatok között megjelennek az interjúalanyok személyes 
véleménye, tovább mivel nem reprezentatív a minta nem tekinthető az adott szakma (rendőr, ügyész, bíró) 
álláspontjának. Mindazonáltal a minta nagysága és a válaszok sok esetben, egymástól függetlenül azonos 
volta miatt az eredmények alkalmasak arra, hogy problémaköröket és tendenciákat elemezzem általuk.   
361 Az interjúalanyokra vonatkozó adatok teljes mértékben anonim módon kerülnek bemutatásra. Az interjú 
alanyok általa elmondottak visszakövethetetlenül kerültek felhasználásra.  
362 Egyetlen interjú lett Skype-on keresztül felvéve, mert a személyes találkozást nem tudtuk kivitelezni.  
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feladataiból adódtak. Például a rendőr/ügyész kérdőíven a „Melyek a legjellemzőbb 
felderítési technikák, bizonyítási eljárások?” kérdés szerepelt, míg a bíróik esetében a 
„Melyek a jellemző bizonyítási eszközök?”, továbbá a „Milyen szempontok szerint 
értékeli a bizonyítékokat?”.  
A rendőr interjúalanyok vonatkozásában az országos rendőrfőkapitánynak írtam 
engedélykérő levelet, melyben megjelöltem öt kapitányságot, ahonnan kértem, hogy 
jelöljék ki számomra az interjúalanyokat, mégpedig olyan személyeket, akik korrupciós 
bűncselekményekben nyomoznak.  
Az ügyész interjúalanyok tekintetében a megyei főügyészségek vezetőit kerestem meg és 
kértem interjúalanyokat mind a megyei főügyészségről, mind pedig a nyomozó 
ügyészségekről. Esetükben is a vezető jelölte ki az interjúalanyt.363 Az interjúk 
elkészítéséhez engedélyt a Legfőbb Ügyészség adott.  
A bírák esetén pedig a törvényszékek elnökét kerestem meg, és kértem korrupciós 
bűncselekményekben ítélkező bíró interjúalanyt.  
A fentiekből látszik, hogy az interjúalanyokat ténylegesen az adott hivatali vezető 
választotta ki.  
Az interjúalanyok földrajzi megoszlása 8 megyét és Budapestet fedte le. Előfordult, hogy 
egy megyéből csak egy interjúalanyt kérdeztem – egy foglalkozást reprezentálva – de 
olyan eset is volt, ahol egy megyéből rendőrrel, ügyésszel és bíróval is beszélgettem.364 
Így összesen 27 személlyel készítettem interjút 2014. március 27. és 2014. július 24. 
között.  
Az interjúk felvétele átlagosan másfél és két órát vett igénybe. A 27 interjúból 23 esetében 
hangfelvétel készült, amelyet az alaposabb elemzés végett számítógépre vittem. A 27 
interjúalany közül 9 rendőr, 13 ügyész és 5 bíró, nemek szerint 6 nő és 21 férfi. Érdekes 
véletlen, hogy minden foglalkozást tekintve 2-2-2 női interjúalany volt (lásd 28. számú 
ábra). Valamennyi interjúalany felsőfokú végzettséggel, közülük 9-en gazdasági büntető 
szakjogász végzettséggel is rendelkeznek.  
 
  

                                                 
363 Ez alól kivétel a két nyugalmazott ügyész, akiket közvetlenül kerestem meg.  
364 Ez a megoszlás véletlenül alakult, mert volt olyan megye, ahonnan nem kaptam vagy elutasító választ 
kaptam megkereső levelemre.  
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28. számú ábra Interjúalanyok nemek szerinti megoszlása foglalkozásonként  
 

 
 
A megkérdezetteknek minimum 9 év, maximum 40 év munkatapasztalatuk van. Közülük 
21 személy az egyetem elvégzését követően rögtön az adott szervezetnél helyezkedett el, 
és azóta is ott dolgozik. Az interjúalanyok átlagosan 20 éves munkatapasztalattal 
rendelkeznek (lásd 29. számú ábra).  
 

29. számú ábra Az interjúalanyok munkatapasztalata   
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30. számú ábra Az interjúalanyok munkatapasztalata átlagolva  
 

 
 
Beosztásukat tekintve a megkérdezett rendőrök között három osztályvezető, egy 
osztályvezető helyettes, egy alosztályvezető és négy kiemelt főnyomozó volt. Az 
ügyészek közül öten főügyészségen, öten nyomozó ügyészségen dolgoznak. Közülük 
három csoportvezető ügyész, három vezető ügyész nyomozóügyészségen, egy 
osztályvezető, egy vezető helyettes ügyész, valamint 2 nyugalmazott ügyész volt. Négy 
bíró törvényszéken, egy pedig ítélőtáblán dolgozik, közülük hárman tanácselnökök, egy 
kollégiumvezető és egy kollégiumvezető helyettes.     
 
  

22

18,2

21,8 20,66

0

5

10

15

20

25

bíró rendőr ügyész összes
megkérdezett

é
v

bíró

rendőr



 

136 
 

IV.2.4.2. Hatásköri kérdések  
 

A hatásköri kérdések mindig szerteágazóan alakultak a korrupciós 
cselekményekben való nyomozások kapcsán. Ennek oka a cselekményekkel érintett 
személyi kör, vagyis a hivatalos személyek köre, közülük is a rendőrség, az Országgyűlési 
Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, továbbá a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományú tagja és a kormányzati szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatott pénzügyi nyomozó által elkövetett cselekmények [Lásd az 1998. évi XIX. 
törvény A büntetőeljárásról (továbbiakban: Be.) 29. § a) pont]. Az említett személyek által 
elkövetett cselekmények vonatkozásában kizárólagos hatáskörrel az ügyészség nyomoz. 
2014. január 1.-jével az ilyen korrupciós cselekmények nyomozása a Központi Nyomozó 
Főügyészség (továbbiakban: KNYF) kizárólagos hatáskörébe került (lásd Be. 29.§, 
továbbá 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 49. §).  

Közülük azokat tartom fehérgalléros elkövetőknek, akik magas társadalmi 
státusszal rendelkeznek például tábornok, megyei rendőr-főkapitányság vezető, egy 
büntetés-végrehajtási intézet vezetője; a közrendőrt, a büntetés-végrehajtási nevelőt vagy 
fogdaőrt nem. Ez nem azt jelenti, hogy az utóbbiak által elkövetett korrupciós 
cselekmények nem hordoznak alapvető veszélyeket és problémákat az adott 
szervezetrendszer számára, az intézmény társadalmi megítélése szempontjából, hanem 
azt, hogy vezetőik cselekményét még nagyobb kockázatú és ezért kiemelt figyelmet 
érdemlőnek tartom. Véleményem szerint ezen személyek kezében van az akár kisstílű, 
akár fehérgalléros korrupció megelőzésének és kezelésének a kulcsa. Az alacsonyabb 
társadalmi státuszú személyek kisstílű korrupciós cselekménye egy szervezetben lehet 
egyedi. Azonban, ha a magas beosztással rendelkező személyek korruptak, az kihat a 
szervezetben dolgozó összes alkalmazottra, mely maga után vonhatja, hogy a korrupció 
egyedi esetből a mindennapok szerves részét képezi, akár alacsonyabb, akár magasabb 
szinten.       
 A rendőrök által elkövetett vesztegetési cselekmények mindig a katonai365 
büntetőeljárás hatálya alá tartoztak366 és a katonai ügyészségek nyomoztak ezen 
ügyekben. 2014. január 1-jétől amennyiben a rendőr szolgálata közben elteszi a neki adott 
kenőpénzt, ez ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség nyomoz.367  
2014. január 1-jével hatályba lépett hatáskör módosítást néhány interjúalany kritizálta, 
mivel igen nehezen biztosítható az ilyen ügyekben az időszerűség. A Központi Nyomozó 

                                                 
365 Lásd a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (továbbiakban új Btk.) 127. § (1) E törvény 
alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a 
büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos állományú tagja.   
366 Lásd Be. XXII. fejezet A katonai büntetőeljárás  
367 A hatásköri problémákról, kifejezetten a megyei bíróságok és a megyei bíróságok katonai tanácsai között 
felmerülő hatásköri összeütközésről részletesen írt dr. Török Zsolt bíró az Ügyészek Lapjában. dr. Török 
Zsolt: Hivatali és korrupciós bűncselekmények bírói gyakorlatának aktuális kérdései 1. rész in. Ügyészek 
Lapja 2010/2. 5-12. o. 
http://www.ugyeszek.hu/ftp/tartalom/ugyeszek_lapja/2010/ul2010_2_all.pdf?phpMyAdmin=5e79130c4a2a
408b3f002bed9c4d2fba  
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Főügyészség, valamint Regionális Osztályai (Budapest, Debrecen, Győr, Kaposvár, 
Szeged) egyrészt nem feltétlen tudnak időben reagálni, másrészt a szükséges nyomozati 
cselekményekkel kapcsolatos utazások növelik a nyomozások költségét. Úgy gondolom, 
hogy probléma lehet a helyi ismeretek hiánya is, amely szintén elengedhetetlen a 
nyomozás sikeréhez. Megjegyezték azt is, hogy a határköri és illetékességi szabályok 
változása miatt nagyon sok ügy „besült”, mert már tudták, hogy lesz a változás, és tudták, 
hogy emiatt január 1-jével át kell majd adniuk az ügyeket, így az esetek egy részében már 
nem kezdték elvégezni a nyomozati cselekményeket 2013. novemberében. A folyamatban 
lévő ügyeket át kellett adni azon esetekben, ahol érdemi nyomozati cselekmény még nem 
történt.   

A gazdasági vesztegetések (Btk. 290.§, 291.§) esetén a rendőrség nyomozó 
hatóságai rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel, vagyis a megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, valamint a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság végez a 25/2013. (VI.24.) BM rendeletben meghatározottak szerint. 
2011. július 13-tól a 2011. évi LXXXIX. törvény bevezette az ún. kiemelt jelentőségű 
ügyeket368, melyek esetén az eljárás soronkívüliségét élvez. A kiemelt jelentőségű ügyek 

                                                 
368 Lásd Be. 554/B. § Kiemelt jelentőségű ügy 

a) a hivatali visszaélés (Btk. 305. §), 
b) a korrupciós bűncselekmények [Btk. 294. § (2) és (3) bekezdés, 297. § és 299-300. §], ha annak 

elkövetésével 
ba) a helyi önkormányzat képviselő-testületének tagja, polgármestere, alpolgármestere, képviselő-

testülete hivatalának vezető beosztású dolgozója, országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, 
nemzetiségi szószóló, állami vezető, 

bb) a központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi szerveinek 
(a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: közigazgatási szerv) vezető beosztású dolgozója 
gyanúsítható megalapozottan, illetve elkövetőként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek 
valamelyike jöhet szóba, vagy a bűncselekményt e személyek vonatkozásában követik el, 

c) a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel 
kapcsolatban elkövetett vesztegetés [Btk. 290. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére 
vagy érdekében tevékenységet végző személy által elkövetett vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) 
bekezdés], a külföldi hivatalos személy működésével kapcsolatban elkövetett hivatali vesztegetés [Btk. 
293. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. 
294. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző 
személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (2) bekezdés], a külföldi hivatalos 
személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos 
személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (3) bekezdés], 

d) a bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), 
e) a bűnszervezetben (Btk. 459. § 1. pont) elkövetett bármely bűncselekmény, 
f) 
g) azok a bűncselekmények, amelyek büntethetősége a Btk. 26. § (3) bekezdése alapján nem évül el, 
h) az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a 

kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló törvényben 
meghatározott nemzetközi jog szerint el nem évülő bűncselekmények, 

i) a h) pontban foglalt kivétellel az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és 
elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények 
üldözéséről szóló törvényben meghatározott kommunista bűncselekmények. 

554/C. § Az eljárás soronkívüliségét az eljárás minden részvevője a saját eszközeivel köteles 
biztosítani. 
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egy csoportja (lásd. Be. 554/B. § b) pont) éppen a fehérgalléros elkövetőkkel szembeni 
fellépés gyorsaságának és hatékonyabb felderítésének érdekében született. Egyelőre 
ennek a szabályozásnak a gyakorlati hasznosságát még nem tapasztaltam.     
 Az új Btk. hatályba lépése előtt valamennyi az igazságszolgáltatás elleni 
bűncselekmény vonatkozásában a nyomozó ügyészség nyomozott, beleértve az ún. 
eljárási korrupciót (lásd új Btk. 295-296.§). Az új Btk. hatályba lépését követően 
módosították a Be. 29. § e) pontját, azonban innen kimaradtak a Btk. 295. és 296. §§-ai 
(vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és a vesztegetés elfogadása bírósági vagy 
hatósági eljárásban cselekmények), mivel nem a Btk. XXVI. fejezetében vannak 
kodifikálva. Így az a faramuci helyzet állt elő, hogy ha egy tanú hamisan tanúzik 
„magától” (hamis tanúzás Btk. 272-275.§) ez ügyben a nyomozó ügyészség nyomoz; ha 
külső erőszak vagy fenyegetés által tanúzik hamisan (kényszerítés hatósági eljárásban 
Btk. 278. §), ez is a nyomozó ügyészség hatáskörébe tartozik; vagy amennyiben hamis 
tanúzásra felhívják (a hamis tanúzásra felhívás Btk. 276. §) ezt is a nyomozó ügyészség 
végzi. Azonban ha valaki pénzt ad a tanúnak, hogy bizonyos vallomást tegyen vagy 
éppen ne tegyen (Btk. 295-296.§) akkor e cselekmény vonatkozásában az általános 
hatáskörű nyomozószerv nyomoz, azaz a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok 
(lásd 25/2013. (VI.24.) BM rendelet). Tény és való, hogy rendszertanilag e cselekmény a 
Btk. XXVII. fejezetében A korrupciós bűncselekmények címszó alatt van szabályozva, 
azonban jellegét tekintve inkább az igazságszolgáltatás elleni cselekményekhez tartozik.  
 
IV.2.4.3. Ügycsoportok, ügytípusok, példák 
 
Ahogyan az aktakutatás adatai alapján tipizáltam az előforduló eseteket, így az 
interjúalanyok tapasztalatai alapján is felállítottam ügycsoportokat. A tipizálás 
szempontját az elkövetők foglalkozása adta.  
 
 Alaptalan panaszok, notórius alaptalan panaszosok 
A neves és névtelen feljelentések egy csoportja (lásd még IV.2.4.4. fejezet A hatósági 
tudomásra jutás esetei alcímmel), melyet rosszindulatból vagy éppen bosszúból tesznek 
többségében alaptalanok és alkalmatlanok a tényállás megállapítására. E típus másik köre, 
amikor az állampolgár egy közigazgatási eljárásban született döntést érez, szubjektíven 
sérelmesnek és azt gondolja, hogy a döntés mögött biztos az ügyintéző valamiféle hibája 
vagy hivatali visszaélése vagy valamelyik ellenérdekű fél általi lefizetése áll.369 A 
harmadik alcsoport pedig a mentális problémákkal küzdők bejelentései, melyek gyakran 
összeesküvés elméleteket tartalmaznak, főleg arról, hogy mindenki ellenük van a 
világban.   

 

                                                 
369 Megjegyzendő, hogy előfordulhat, hogy van valamilyen kötelesség szegés, – a rá vonatkozó szakmai 
protokoll megszegése – de nincs célzat és nem szándékosan teszi ezt az ügyintéző, emiatt nem valósít meg 
bűncselekményt.  
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 Rendőröket370, határőröket, vámosokat, NAV-osokat, büntetés-végrehajtási 
dolgozókat, valamint tűzoltókat érintő esetek   
E típusba tartoznak az olyan esetek, ahol rendőrök, határőrök, vámosok, NAV-osok, 
büntetés-végrehajtási dolgozók, valamint tűzoltók kértek, kaptak vagy ajánlottak fel nekik 
kenőpénzt bizonyos feladat/szolgáltatás teljesítéséért.  

Példák:  
- Rendőrök által nyilvántartások jogosulatlan használata.  

- Rendőrkapitány kenőpénz fejében közölte a házkutatások időpontját.     

- Egy rendőr hamis igazoltatási jelentést készít, mely által egy betöréses lopás 
elkövetőinek alibit szolgáltat, amiért 500’000 Ft-ot kapott.   

- Adóhatósági dolgozók fiktív ügyeket kreáltak, vagyonosodási vizsgálatokat, 
majd az elvileg így vizsgált személyek részére idézést küldtek ki. 
Ismerőseikkel megüzenték az eljárás alá vontaknak, hogy a vizsgálatot ők 
pénzért le tudják zárni, negatív jogkövetkezmények nélkül. Minden 
megkeresett vállalkozó fizetett.  

- Egy elbocsátott adóhatósági dolgozó régi kollégái és kapcsolatai révén elhitette 
vállalkozókkal, hogy el tud intézni ügyeket, például illeték csökkentést, 
revíziós eljárás kedvező eredményét. Minden területen megvoltak a NAV-ban 
dolgozó emberei. Sokan fizettek neki.371 

- Egy tűzoltó azért kért pénzt, hogy egy épület használatba vételéhez szükséges 
tűzvédelmi engedélyt határidőben elkészítse.   

Ügyintézők, jegyzők, polgármesterek, építésügyi hatóság alkalmazottja, a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa, közterület felügyelők 

- Önkormányzati alkalmazott szociális segély folyósításához hamisan igazolja a 
jogosultságot, amiért pénzt kap az ügyféltől.  

-  Egy jegyző egy beruházás kapcsán kért a vállalkozóktól pénzt azért, hogy e 
vállalkozónak juttassa a munkát.   

- Kistelepülési polgármester dönt annak kérdésében, hogy kinek adjanak szociális 
támogatást. Pénzt kért azért, hogy jogosult legyen valaki az ellátásra.  

                                                 
370 Az egyik interjúalany azt mondta, hogy egy passzív rendőr vesztegetőre, 20-30 aktív rendőrt 
megvesztegető állampolgár jut.  
 
371 Az ügy érdekes tanulsága, hogy az ügyfelek közül sokan nem bíztak a hivatal ügymenetében, fontosabb 
volt nekik, hogy tudják, hogy van egy személy, aki elintézi az ügyüket, mert így van biztos dolguk. Az 
esetek többségében – a nyomozás során – kiderült, hogy kenőpénz nélkül is olyan eredménnyel végződött 
volna az adott ügy és időben.   
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- Polgármesteri hivatalban dolgozó közbeszerzési referens közbeszerzés kiírása 
nélkül megbízza az egyik barátja cégét a közvilágítás rendbe tételére, melyért 
pénzt kapott ettől a cégtől.   

- Önkormányzati képviselő testület tagja alacsony áron megvesz földterületeket, 
teszi ezt azért, mert tudja, hogy két éven belül az adott földterület belterületté lesz 
nyilvánítva. Ekkor értékesíti e területeket a vételár száz-vagy kétszázszorosáért 

- A szociálpolitikai támogatási rendszerrel (továbbiakban: szocpol) kapcsolatos 
visszaélések. Építésügyi hatóságnál dolgozók, vállalkozóktól pénzt fogadtak el 
azért, hogy a szocpol házak készültségi fokát nem a valóságnak megfelelően 
igazolják le.372  

- A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa honosítási és 
visszahonosítási eljárások során 500.000 forintot kért, hogy a magyar nyelvtudás 
hiánya ellenére kiállítsa az erről szóló igazolást. Az ügyek érdekessége, hogy 
bűnözői körök próbálták ezt kihasználni és az Európai Unió területére szóló 
útleveleket szerezni, mely vízummentességet jelent az unión belül.  

Fogyasztóvédelmi felügyelő, munkaügyi felügyelő  
- Egy fogyasztóvédelmi felügyelő felvette a kapcsolatot egy olyan kocsma 

tulajdonosával, ahol több alkalommal volt egymás után eredményes vizsgálat. 
Megállapodtak, hogy a felügyelő szól, amikor ellenőrzés várható, melyért 
jelzésenként 50.000 forintot kapott.  

Orvosok, egészségügyi intézményben dolgozók  
- Ortopédiai szakorvos valótlanul, pénzért kiállított súlyos mozgáskorlátozottról 

szóló igazolást.373 

- Egészségügyi intézmény dolgozója arra hivatkozással, hogy egy személyt 
lefizet, el tudja intézni, hogy a beteg hasi ultrahang vizsgálatát soron kívül 
elvégezzék. 

  

                                                 
372 Az eset úgy kezdődött, hogy vállalkozók rávettek személyeket, hogy igényeljenek szocpolt. Ezen 
személyek egyébként a szocpolra jogosultakat lettek volna, azonban nem rendelkeztek megfelelő önerővel 
az igényléshez. Rábeszélték őket arra, hogy egy bank megtévesztésével, valótlanul igazolva az önerőt 
vegyék igénybe a szocpolt.  
Ez úgy zajlott, hogy elkísérték őket a bankba, amikor megkapták a pénzt az ajtó előtt már át is adták a 
vállalkozóknak. A vállalkozó abszolút silány, beköltözhetetlen minőségben építtette fel a házakat, a pénzt 
pedig zsebre tette. A bank felé le kellett igazolni a készültségi fokot. Az építésügyi hatóság készültségi fok 
igazoló határozata nem egyezett a valóságos állapottal. 
 
373 Az eset úgy indul, hogy a munkavállalót elküldi a munkáltatója egy adott orvoshoz, hogy váltsa ki ezt az 
igazolást. Az orvos kiállítja. Ennek következtében a munkáltató adókedvezményt kap az ilyen munkavállaló 
alkalmazása miatt, az adott személy 150.000 forint támogatást az államtól fürdőszoba felújításra, 500’000 
forint támogatást gépkocsi vásárlásához, egyéb támogatásokat az önkormányzattól, továbbá mozgássérült 
igazolványt a parkoláshoz.   
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Kamionsofőr, gépjárművezető, biztonsági őr  
- Egy személyt a biztonsági őr áruházi lopáson kap, akinek felajánl egy kis 

pénzt, hogy engedje el és ne tegyen feljelentést.  

Gépjármű oktató és vizsgáztató  
- Autósiskolában a gépjármű oktató pénzt kér azért, hogy „gördülékenyebben” 

meglegyen a hallgató forgalmi vizsgája.  

Ügyészségi fogalmazó, bíró 
- Ügyészségi fogalmazó barátnője édesanyának kérésére, aki úgy hallotta, hogy 

ellene nyomozás folyik, megkérte a fogalmazót, hogy érdeklődje meg, hogy 
feljelentették-e és folyik-e ellene eljárás. Hivatali visszaélés minősítésével 
ítélték el.  

- Egy bíró előzetes letartóztatásokról szóló határozatok és egyéb ügyek kapcsán 
kért az ügyfelektől pénzt, hogy számukra kedvező döntést hozzon.  

Felszámolók, ügyvédek 
- Felszámolás alá került cégek vezetői fizetnek a felszámolónak némi készpénzt, 

hogy saját maguk vagy érdekkörükbe tartozók szerezzék meg az eljárás alatt a 
felszámolás alá vont vagyont.   

- Ügyvéd elhiteti az ügyfelével, hogy el tudja intézni, hogy annak ügyében akár a 
bíró akár az ügyintézők kedvező határozatot hozzanak.  

Gazdasági társaságok vezetői, vállalkozók  

 - Egy vállalkozó Szlovákiából, vámosok lefizetésével és segítségével hozott be cukrot 
és édességet úgy, hogy a vonatkozó adóterhet nem fizette meg.   

Egyéb esetek  

- Egy cégnél a beszállítást intéző személy kért a beszállítóktól pénzt, több éven 
keresztül, annak érdekében, hogy a cég beszállítója legyen és maradjon.  

- Több 100 millió forintos uniós pályázatok esetén állami szerveket keresnek fel 
pályázatíró cégek képviselői és azt mondják, hogy a pályázat nyertessége érdekében 
ők tudnak lobbit kifejteni, az elnyert pályázati összeg 10 % ért.  

- Egy kórház fejlesztése kapcsán a gazdasági igazgató-helyettes megegyezett egy 
céggel, hogy ők fogják elnyerni a munkát, ha visszacsorgatnak majd neki az elnyert 
összegből. A pályázatot pedig úgy írták ki, hogy ez a cég legyen a nyertes. 

- Adott egy üzletlánc, amelyik informatikai fejlesztést akart végrehajtani. Az adott 
üzletlánc informatikai karbantartását „Cég A” végezte, amikor hallottak erről az új 
lehetőségről.  
„Cég A” ügyvezetőjének régi barátja ekkor került az üzletlánchoz középvezetőként.  
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A középvezető, régi barát eljátszotta azt, hogy azt mondta „Cég A” vezetőjének, hogy 
csak akkor maradhat az üzletlánc partnere, ha az árbevétele x %-át visszajuttatja neki. 
Összesen 18 millió forint került átadásra. A probléma az volt, hogy a fejlesztési 
projekt nem futott végig, mert sokkalta az üzletlánc azt a költséget (a visszajutatott 
pénzzel már sok lett a projekt összköltsége), amiből ez a fejlesztés megvalósulhatott 
volna. Majd fel is mondta, idő előtt a szerződést „Cég A”-val.  

A fenti esetekben vegyesen találhatók hivatali és gazdasági vesztegetések. A 
fehérgalléros elkövetőket tekintve az rajzolódik ki, hogy az adott ügyben önálló 
döntési jogkörrel rendelkeztek, közvetlen beszámolási kötelezettséggel nem tartoznak, 
mely lehetőséget teremtett a cselekmény elkövetésére.  

 
IV.2.4.4. A korrupciós cselekmények nyomozási tapasztalatai   

 
A korrupciós bűncselekmények a nehezen felderíthető és nehezen bizonyítható 

ügyek kategóriájába tartoznak, mert nincsen természetes személy sértett, mindkét fél 
előnyösebb helyzetbe kerül az elkövetéssel (lásd Kránitz kettős szükséglet-kielégítés), a 
felek hathatós együttműködése, titkosság és konspiráció jellemzi, a tárgyi bizonyítás 
lehetőségei szűkösek, nem hagy tárgyi nyomot a környezetben, harmadik személyek nem 
rendelkeznek tudomással a cselekményről, továbbá erkölcsi elítélése sem 
egyértelmű.374,375 Finszter szerint a vesztegetési ügyek bizonyíthatóságát nehezíti, hogy az 
operatív eszközökkel beszerzett titkos információk egy része nem felel meg az eljárási 
szabályoknak és nem tehető nyílttá, tárgyi bizonyítás általában nincsen, 
tanúvallomásoknak szűk lehetőségei vannak, illetve a szakértői vizsgálatokból nem 
vonhatóak le közvetlen következtetések a tényállásra és a bűnösségre.376  
Az előbbi állítások fényében szükségesnek látszik a gyakorlati szakemberek nyomozási 
tapasztalatainak összegzése, valamint a korrupciós cselekmények nyomozása során 
fellépő nehézségek és kihívások elemzése. 
 
A hatósági tudomásra jutás esetei  
 
A cselekmények az alábbi módokon jutnak a hatóság tudomására: 

- Feljelentés állampolgártól (nevüket vállaló személy által, névtelen); 
- Rendőr, határőr vagy bármely hivatalos személy tesz feljelentést, azon esetekben, 

amikor neki ajánlottak fel jogtalan előnyt;  
- Az ellenőrzésre jogosult hatóságtól érkezik a bejelentés például a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal (hivatali visszaélés miatt), kormányhivatalok (hivatali 
visszaélés miatt), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék (sikkasztás 
és hűtlen kezelés miatt), Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (ma: Magyar 
Nemzeti Bank);  

                                                 
374 FINSZTER im. (2011) 75. o.  
375 KRÁNITZ im. (1999) 175-176. o.  
376 FINSZTER im. (2011) 75. o.  
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- A Nemzeti Védelmi Szolgálat által (operatív eszközök alapján vagy a 
megbízhatósági vizsgálat eredményeképpen;  

- Titkos szolgálati eszközök által nyert információk alapján az adott hatóság tesz 
feljelentést;  

- Legálisan történő információszerzés alapján;  
- Az adott nyomozóhatóság saját felderítése alapján (operatív eszközök 

segítségével); Egy másik bűncselekmény nyomozása során derül ki, (lásd erről 
bővebben a IV.2.4.7. A korrupciós cselekmények kapcsolata a gazdasági 
bűnözéssel – összefonódások, találkozási pontok és közös halmazok című 
fejezetben)  

- Rendőrségi belső elhárítása által;  
- Egy adott állami szerv élén történő vezetőváltás után – főleg gazdasági 

bűncselekményekre vonatkozóan – tesz feljelentést az új vezetés, a régi vezetés 
által elkövetett cselekmények vonatkozásában377;  

- Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Vám- és 
Pénzügyőrség (korábban) bejelentési alapján; 

- Az ügyészség által törvényességi ellenőrzés körében feltárt ügyek esetében.378  
 
A névtelen feljelentéssekkel kapcsolatban egyrészt azt mondták, hogy egy jelenségre, 

egy adott személyre vagy intézményre tudja a nyomozóhatóság figyelmét felhívni, 
sokszor konkrétumokat nélkülöz. Amennyiben a feljelentésben foglaltak alapján a gyanú 
megerősítést nyer, akkor általában titkos információgyűjtést kell elrendelni. Másrészt arra 
hívták fel a figyelmet, hogy a névtelen bejelentésekből sok van, melyekből gyakran nem 
lesz nyomozás, mert sok közülük a rosszindulatú, bosszúból tett, melyek alaptalanok és 
alkalmatlanok a tényállás megállapítására, így e feljelentések elutasítják. Számos 
interjúalany nyilatkozott úgy, hogy sok esetben ezen bejelentések ahhoz sok adatot 
tartalmaznak, hogy rögtön elutasítsák, ahhoz viszont keveset, hogy eljárás induljon belőle.  

A nevüket vállaló személyek által tett feljelentéseknél gyakori, hogy az aktív 
vesztegető teszi a bejelentést, akinek az érdeke valamilyen oknál fogva megváltozott, 
vagy azért mert nem kapta meg, amit szeretett volna379, vagy mert elindult ellene egy 
büntetőeljárás. Feljelentő, aki az ügy kárvallottjának érzi magát; esetleg megsértődött és 
nem jött vagy nem úgy jött össze a helyzet, mint amiben megállapodtak. Olyan eset is 
van, amikor harmadik fél teszi a feljelentést, akit kihagytak az „üzletből” vagy aki egyéb 
okból tudomással bír az esetről, például a valamelyik fél felesége.  

Befolyással üzérkedés esetén, az, aki nem kapta meg a várt ellenszolgáltatást, vagyis 
a kvázi sértett vagy a befolyás vásárló, aki jelenti az esetet.  

A hatósági bejelentésekről összességében azt mondták, hogy nem túl gyakoriak, 
lehetne több olyan eset, amikor az ellenőrzésre jogosult szervek jelzik a gyanút a 

                                                 
377 Ezen esetekben gyakran feljelentők polgármesterek, képviselő testület tagjai.  
378 Az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol a civil szervezetek felett lásd 2011. évi CLXXV. 
törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény 11. §-a.  
379 Az ilyen esetekben, ha még nem történt meg a cselekmény megszervezik a tetten érését. 
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nyomozóhatóságnak – hiszen előbb észrevesznek helyzeteket – és az pedig megvizsgálja 
ezeket.  
 
Az oknyomozó újságírás, a sajtó és a nyilvánosság helye és szerepe a korrupció elleni 
küzdelemben 
 
Valamennyi interjúalany (rendőr, ügyész és bíró) egybehangzóan azt mondta, hogy ma 
Magyarországon nem létezik oknyomozó újságírás, egy-két kivételtől eltekintve.  

A rendőrök szerint az oknyomozó újságírás ma Magyarországon nagyon ritka, ha 
meg is jelenik egy cikk az inkább összeesküvés elméleteket sző, tények és konkrétumok 
hiányában. A sajtó nagyon gyakran a kevés információt egy-egy ügyről felhígítja, 
kiszínezi és eladhatóvá teszi.  
Problémát jelent, hogy ha kihallgatnak egy újságírót egyrészt magának akarja a sztorit, 
másrészt köti a titoktartás, nem működik együtt és nem adja ki az információ forrását. Ez 
a helyzet azonban változott, mert a 2012. évi LXVI. törvény a médiaszolgáltatásokkal és a 
sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény módosította a 
Be-t, melynek értelmében az újságíró nem tagadhatja meg az információt átadó személy 
kilétének felfedését, amennyiben erre a bíróság kötelezi.380 
 Véleményem szerint e rendelkezéssel a jogalkotó a sajtószabadsággal szemben a 
bűnüldözés érdekeit helyezte előtérbe, ami korrupciós cselekmények felderítése 
szempontjából nem feltétlen alkalmas szabályozás. E szabályozással nagyban 
beavatkozott az újságíró és a forrása közötti bizalmi viszonyba.   
Vajda Éva-Ószabó Attila381 már 2005-ben felhívta arra a figyelmet, hogy „… a közélet 
tisztasága felett őrködő demokratikus intézményrendszerek és a joggyakorlat még nem 
sietett a műfaj segítségére, sőt, nem egy ponton ellene fordult… az oknyomozás alapját 
jelentő háttérbeszélgetések során a név nélkül nyilatkozó forrásokat a magyar 
jogalkalmazás egyelőre elutasítja, és nem magát a tényközlés tartalmát veszi figyelembe, 
hanem azt, hogy ki állítja.”382  
Többen említették, hogy jó lenne, ha az újságírók együttműködnének a 
nyomozóhatóságokkal, hiszen humán hírszerzésként működhetne. Megjegyezték, hogy 

                                                 
380 Be. 82. § (1) d) a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói 
tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az ezzel kapcsolatos kérdésben, 
kivéve, ha a bíróság az információt átadó személy kilétének felfedésére kötelezte. 
Be. 82. § (6) A bíróság akkor kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt a számára a médiatartalom-szolgáltatói 
tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétének felfedésére, ha három évig terjedő 
vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény felderítése érdekében az 
információt átadó személy kilétének ismerete nélkülözhetetlen, az ettől várható bizonyíték mással nem 
pótolható, továbbá a bűncselekmény felderítéséhez fűződő érdek - különösen a bűncselekmény tárgyi 
súlyára tekintettel - olyan kiemelkedő, amely az információforrás titokban maradásához fűződő érdeket 
egyértelműen meghaladja. 
381 Vajda Éva-Ószabó Attila: Az oknyomozó újságírás Magyarországon in. Hugo de Burgh (szerk.) 
Oknyomozó újságírás, Jószöveg Műhely kiadó 2005. 403-424.o. http://old.cij.hu/pdf/Oknyomozo_1-424.pdf  
382 Vajd-Ószabó im. (2005) 422.o.  
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számos esetben összemossák a szerepüket és néha állampolgárként, néha szervezetként 
kérnek a hatóságtól információt egy-egy cikkük elkészítéséhez. Azt gondolom, hogy a 
közérdekű információk kiadása állami szerveknek jogszabályban előírt kötelességük.   
Azt is említették, hogy egy-egy túl hamar megjelent cikk hátráltatja a nyomozást. 
Amennyiben konkrét bűncselekményről szerez tudomást úgy állampolgári kötelessége 
értesíteni a nyomozóhatóságot és nem cikket írnia róla és megjelentetni. Az újságírók 
általában egy adott ügyről megfogalmazzák a véleményüket, ami a nyomozást nem viszi 
előre. Erre példa, hogy beidéznek egy tanút, aki ismeri az ügyet a médiából és sajnos a 
tanú nem azt mondja el, amit tud, hanem ami a véleménye az ügyről.  
 Volt olyan megyei rendőrkapitányság (egy), ahol azt mondták, hogy figyelik a 
sajtót és az ott megjelentek alapján hivatalból is indul eljárás.  
Olyan esetről is beszámoltak, amikor egy televíziós műsorban az adott újságíró rejtett 
kamerás felvételeket készített annak érdekében, hogy megnézze hogyan lehet 
rokkantkártyát igényelni úgy, hogy nincsen meg hozzá az orvosi igazolása. A műsor során 
maga is korrumpálta az ügyintézőt. Ebben az esetben a nyomozóhatóság nem tehetett 
mást, mint kihallgatta gyanúsítottként a riportert.  
Ez az eset is jól mutatja a jelenlegi büntető igazságszolgáltatási rendszer működésének 
anomáliáit.  

A rendőr és ügyész interjúalanyok véleménye azonos volt abban, hogy nem 
tartották kizártnak, hogy segíthetné a nyomozást az (oknyomozó) újságírói munka, 
azonban nem adja ki az informátorát az újságíró. Megemlítették, hogy vethet fel olyan 
szempontokat, ami bennük nem merült fel, nekik sem jutott eszükbe vagy az általuk 
feltártak alapján érhetőbbé válhatnak az elkövetők motivációi. A gazdasági korrupció 
esetén a hatósági tudomásra jutás egyik fajtája lehet és a gyanú szintjéig el tud jutni. 
Felkészült és alapos újságírókra lenne szükség. Fontos megjegyezni, hogy mindig oka van 
annak, hogy foglalkoznak egy-egy üggyel, a kérdés az, hogy ki/mi generálta azt az okot. 
Sok interjúalany véleménye az volt, hogy felkészületlenek az újságírók, csak a 
„szenzációhajhászás” és a „sárdobálás” fontos számukra. Érdekes témakörként merült fel 
a bizonyítékok beszerzésének kérdése, hiszen az újságíróknak nem a büntetőeljárási 
törvény szerint kell beszerezniük a bizonyítékokat, a Be-ben foglalt törvényességet szem 
előtt tartva. Az újságíró elkészíti rejtett kamerás felvételét és felhasználja cikke 
elkészítésekor. Ez a büntetőeljárásban olyan operatív munka, melyhez előzetes bírói 
engedélyt kell kérni.   
 Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a sajtóban megjelent információk 
kezelésére sajtófigyelés, értékelés és elemzés kellene létrehozni az ügyészség 
szervezetben. Véleményem szerint egy ilyen sajtófigyelő-és elemző rendszernek minden 
legalább megyei szintű rendőrségen, ügyészségen és bíróságon kellene, hogy működjön.  

Az oknyomozó újságírók tevékenységéről úgy vélekedtek a meginterjúvolt bírók, 
hogy munkájuk probléma felvetésként hasznos, egy-egy „gyanúmorzsa” alkalmas lehet 
arra, hogy a hatóság utána nézzen. Elmondták, hogy munkájuk során nem találkoztak 
olyan üggyel mely egy oknyomozó újságírótól származó információ alapján indult volna. 
Azonban le kell szögezni, hogy ez csak akkor lehet hasznos, ha minden érdektől mentes, 
de sajnos ilyen ma Magyarországon nagyon kevés van.   
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Problémaként említették, hogy az újságírókat – tisztelet a kivételnek – az exhibicionizmus 
hajtja, hiányzik a szakmaiság és a tényeket lazán kezelik, továbbá a bulvár részét 
próbálják kidomborítani, se képesség, se türelem nincs meg bennük, továbbá az azonnali 
szenzációra hajtanak.   
Másrészt azt érzékelik, hogy az oknyomozó újságírók által feltárt ügyek – bár igen kevés 
van – most visszaszorulóban van, és szükséges hozzá egy bátor újságíró.  
Abban is egyet értettek a bíró interjúalanyok, hogy alkalmas lehetne a hatóság 
figyelmének felhívására egy-egy alaposan megírt cikk, ha olyan tényeket tár fel melyek 
relevánsak egy eljárás megindítására.  
A sajtó szerepéről azt mondták, hogy fontos, hiszen a nyilvánosság megvéd.  
Egy bíró elmondta, hogy ő a sajtó munkatársait a vádismertetésre, a perbeszédekre és az 
ítélethirdetésre engedi be, egyébként pedig kizárja őket, mert „zavaró”.  
 A válaszok alapján megállapítható, hogy a büntető igazságszolgáltatás szereplői és 
az oknyomozó újságírók között, sajnos még mind a mai napig elég széles árok húzódik. 
Meglátásom szerint hasznos lenne, ha aktívabb kommunikáció és állandó együttműködés 
jönne létre oknyomozó újságírók és a hatóságok között, ezzel is elősegítve egy-egy 
nyomozás eredményességét. Természetesen minden résztvevő hivatására vonatkozó írott 
és íratlan szabályainak, etikájának figyelembe vétele mellett.  
 
A közérdekű bejelentő, mint a korrupció felszámolásának egyik lehetséges eszköze   
 
A whistleblowing elsősorban az angolszász országokban terjedt el. Magyarul sokszor a 
„kongatni a vészharangot” kifejezéssel fordítják. A kifejezés azt az eljárást takarja, amikor 
valamilyen bizalmas és különleges információt osztanak meg a hatóságokkal, amelyek 
valamilyen titkolt és jogellenes cselekményeket lepleznek le.383,384  
 Sok esetben az interjúalanyok úgy vélték, hogy hazánkban nem működik a 
közérdekű bejelentő intézménye, ezért a névtelen bejelentőkkel kapcsolatos 
tapasztalatukat osztották meg.   

A rendőrök szerint általában közigazgatási eljárás sértettjei, „vélt áldozatok”, tény 
és adattartama nincsen a bejelentésüknek és a sértettség vezérli őket. Számít az is, hogy 
egy-egy állampolgár mit érez sérelmesnek. Névtelen és konkrétum nélküli bejelentések 
ezek, tartalmuk szerint feljelentésként vannak elbírálva. A névtelen bejelentések 
problémái egyrészt, hogy sokan visszaélnek vele és csak azért teszik, hogy valakit 
besározzanak; másrészt sok a mentális problémában küzdő ember, aki hivatali visszaélést 
jelent pedig üldözési mániában szenved és nincs valóság alapja a történetnek; harmadrészt 
működik a névtelenség vagy éppen a zárt adatkezelés, de ez formálissá válik, hiszen aki 
részt vett a korrupciós cselekményben vagy legalábbis tanúja volt, csak az tudhat róla, így 
a többiek is rájönnek ki lehetett a feljelentő.  

A közérdekű bejelentőkkel/névtelen feljelentőkkel az ügyészeknek sincsen jó 
tapasztalata, mert nem írnak semmi konkrétumot bejelentésükben. Az egyik interjúalany 

                                                 
383 http://k-monitor.hu/eszkoztar/whistleblowing/whistleblowing  
384 Lásd még: http://k-monitor.hu/files/page/kiadvany_TI-KM-wb.pdf  
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azt mondta, hogy az ilyen bejelentéseket inkább a NAV használja és adóeljárás alapja 
lesz.  
Volt, aki úgy gondolta, hogy ez is egy út, ahogy a hatóság tudomására juthat információ, 
és ha csak egy ügy is van, ami így kezdődött és sikeres felderítéssel végződött, akkor jó 
jogintézményről van szó.  
Több interjúalany véleménye szerint a közérdekű bejelentés azért nem működik 
hazánkban, mert a potenciális bejelentők félnek a retorziótól. Nincs hagyománya e 
jogintézménynek, illetve a szocializmus miatt inkább a besúgó beállítódás társul hozzá. 
Továbbá hangsúlyozták, hogy nincs megfelelő védelem a bejelentők számára, az 
állampolgárok nem akarnak évekig a nyomozóhatóságra és bíróságra járni. Nehezíti a 
helyzetüket, hogy körülményes az információ bizalmasságát megőrizni, hogy ne derüljön 
ki a bejelentő személye, hiszen igen szűk kör, amelyik tudomással bír a cselekményről, 
emiatt e téren a tanúvédelem sem működik igazán.  
 Érdekes kérdés, hogy hova helyezi a jogrendszer a közérdekű bejelentőket. 
Jelenleg a 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről törvény 
szabályozza ezt a jogintézményt. A törvény 2014. január 1-jén lépett hatályba. E törvény 
1. § (3) bekezdésében így határozza meg a közérdekű bejelentés fogalmát: „A közérdekű 
bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy 
megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű 
bejelentés javaslatot is tartalmazhat.” 
A panaszokat és a közérdekű bejelentéseket az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálja ki.385  
A törvény meghatározza a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó intézkedéseket 
is.386 
 Volt olyan vélemény, hogy a közérdekű bejelentések intézményét a büntetőeljárási 
törvénybe kellene szabályozni és széleskörű védelmet, a bejelentő személyiségi jogainak 
védelmét kellene biztosítani, továbbá szabályozni a rosszindulatú bejelentések esetén a 
rágalmazás és hamis vád kérdését.  
  A bírók szerint, amennyiben valós adatokon alapul, és ha valóban a „közt” 
képviseli, akkor hasznos lehet, de Magyarországon az ilyen bejelentés nagyon alacsony 
számú. Az esetek többségében az egyéni sérelem dominál és nem a közérdek.  
 Véleményem szerint olyan jogszabályi környezetet kell teremti, amely alkalmas 
arra, hogy a közérdekű bejelentőt megvédje akár a szervezetén belül például az 
elbocsátástól, akár egy hatósági eljárástól, akár olyan személyektől, akik retorziójától 

                                                 
385 http://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa  
386 Lásd 11-12. §: 11. § Minden, a közérdekű bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a közérdekű 
bejelentés miatt kerül sor - a 3. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések kivételével - jogellenesnek minősül 
akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. 
12. § (1) Veszélyeztetett közérdekű bejelentőnek minősül - a 3. § (4) bekezdése szerinti eset kivételével - az 
a közérdekű bejelentő, aki tekintetében valószínűsíthető, hogy életkörülményeit súlyosan veszélyeztethetik 
az általa tett közérdekű bejelentés miatt őt - a 3. § (4) bekezdése szerinti eset kivételével - fenyegető 
hátrányok. 
(2) A természetes személy közérdekű bejelentő, ha veszélyeztetettsége valószínűsíthető, jogszabályban 
meghatározott bejelentővédelmi támogatásokra jogosult. 
(3) Az állam a közérdekű bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben 
meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint. 



 

148 
 

tartania kell a bizalmas információ megosztása miatt. Ezen szabályrendszer kidolgozása 
és működtetése kifejezetten fontos lenne a fehérgalléros elkövetők leleplezése érdekében. 
Napjainkban az állampolgárok kiszolgáltatott helyzetben vannak, emiatt számos esetben, 
kényszerből megtűrnek bizonyos cselekményeket környezetükben.    
 
Időszerűség kérdése  
 
Sok kritika éri az igazságszolgáltatást a téren, hogy elhúzódnak az eljárások387 és a 
bűncselekmény elkövetésétől számított gyakran 5 vagy 10 év múlva történik meg a 
büntetőjogi felelősségre vonás, amely elítélő és felmentő ítélet esetén is megterhelés a 
vádlottnak, hogy ennyi ideig a büntetőeljárás hatálya alatt áll (lásd Beccaria II.3.4.1. 
fejezet).  
 A nyomozati szakra vonatkozóan rendőr és ügyész interjúalanyok egységesen a 
következő tapasztalatokról számoltak be. Az ügyek több csoportra oszthatók, így a 
nyomozási idő is az 1 naptól a 4 évig terjedhet, ami függ a vádlottak számától, az aktív 
vesztegető együttműködésétől, a tetten éréstől, megbízhatósági vizsgálat eredményétől, 
operatív eljárásban keletkezett adatok feldolgozásától, továbbá bonyolultabb gazdasági 
vesztegetés esetén vagy olyan hivatali vesztegetésnél, ahol más bűncselekmény is 
megvalósult. A fentieknek megfelelően: bíróság elé állítás esetében 1-2 nap388; tetten érés 
esetén 1-2 hét; hivatali visszaélés esetén tett alaptalan feljelentés elutasítása 1-2 nap; az 
egymozzanatos vagy egyszerű megítélésű cselekmények 1-2 hónap; a névtelen feljelentés, 
ami komolyabb, de nem tartalmaz sok konkrétumot 2-3 hónap389 (megszüntetés lesz a 
vége); a vesztegetésekre azt mondták, hogy átlagosan 6-12 hónap; nagy és bonyolult ügy 
2 éven túlfut390; a gazdasági bűncselekményeket (is) tartalmazó ügyekben 3-4 évig zajlik a 
nyomozás. Egy extrém példa, hogy volt olyan nyomozóhatóság, amelynél a választások 
rendje elleni bűncselekmények391 esetében még a 2010-es választásokon történt eset 
nyomozása zajlik. Átlagban fél év és 2 év közöttiek ezen ügyek nyomozati ideje, amit nem 
egyszer 1-2 év operatív felderítés előz meg.  
Hangsúlyozták, hogy annyi időt szánnak egy nyomozásra amennyi szükséges, továbbá a 
szakmaiság, az alaposság és a hivatalos határidők betartása, mint elvek vezérlik őket.  

A bírósági szakot nézve attól függ, hogy milyen a vád, a vád tárgyává tett 
cselekmény, hány vádlott van és mi az elkövetési magatartás. Ez alapján törvényszéken, 

                                                 
387 A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága számos esetben elmarasztalta Magyarországot az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének (hazánkban az 1993. évi XXXI. törvény hirdette ki) 6. cikke (1) bekezdés 
alapján, mely lefekteti, hogy „Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és 
pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja…”. Az elmarasztalások olyan 
esetekben történtek, ahol az ügyek 13 év és 7 hónap, 10 év, 7 év 4 hónap, 7 év 3 hónap, stb. tartottak. Az 
elmarasztalásokról részletesen az alábbi oldalon lehet olvasni: 
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Hungary_ENG.pdf  
388 Rendszerint külföldi állampolgárok (vagy magyarok), akik a határnál vagy egyéb közúti intézkedés során 
ajánlanak fel az intézkedő rendőrnek/határőrnek bizonyos összeget.  
389 Ezen esetekben a feljelentésbe foglalt adatoknak utána kell nézni, a bürokrácia pedig lassú, minimum 2-3 
hét mire egy közhiteles nyilvántartásból megkapják a kért adatokat.       
390 Ilyenek a sok vádlottas ügyek (10-20 vádlott) vagy a sorozatosságot vizsgáló ügyek.  
391 Lásd régi Btk. 211. §, új Btk. 350. §  
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első fokon, kis ügyek esetén egy tárgyalással, így egy hét alatt lehet befejezni egy ügyet; 
átlagosan 1 és 2 év közötti időtartamról számoltak be; több vádlottas – 40 vádlotton felül 
– 5-6 év is lehet. És ez még csak az elsőfokú ítélet megszületésének ideje.  
Két bíró is megfogalmazta, hogy új szerkezetű eljárási törvényt392 kellene elfogadni, 
továbbá a gyakori jogszabályváltozások követhetetlenségének problémáját. 
Hangsúlyozták, hogy a jelenlegi büntetőeljárási törvény szabályai „egy vádlott - egy 
cselekmény - egy sértett” típusú esetek elbírálására alkalmas. A törvény nem tud mit 
kezdeni a monstre ügyekkel pl.: 50 vádlott, vagy amikor 50-60 cég érintett egy eljárásban 
és 4 m3 a lefoglalt bűnjel (könyvelés, szerződések), ami körülbelül 100.000 oldal és a 
közvetlenség szabálya miatt ismertetni kell a dokumentumokat. Érdekes tendenciát is 
megfigyelhetünk az elmúlt 25 évben a bűncselekménnyel okozott kár nagyságát tekintve: 
az 1990-es években „10 milliós ügyek”; a 2000-es években „100 milliós”, napjainkban 
pedig milliárdos kárértékű ügyeket kezel a büntető igazságszolgáltatás.  
 A fentiekből megállapítható, hogy az időszerűség kérdése számos esetben, főleg a 
több vádlottas, több cselekményt magában foglaló, bonyolultabb ügyek esetén olyan 
probléma, melyre a büntető igazságszolgáltatásnak jelenleg nincsen hatékony válasza.  

Elkövetői kör 

Az interjúalanyok tapasztalatai alapján az elkövetők életkorukat tekintve jellemzően 
fiatalok, illetve középkorúak. Utóbbi életkorúak azért is lehetnek felülreprezentáltak e 
bűncselekmény elkövetői között, mert hivatali vesztegetés vagy hivatali visszaélés 
elkövetéséhez szükség van valamilyen hivatali pozícióhoz, illetve gazdasági vesztegetés 
esetén általában a tapasztaltabb vállalkozók kerülnek ilyen cselekményekkel kapcsolatba.   
A gyakorlati szakemberek a korrupciós cselekmények elkövetőinek foglalkozásánál 
általában a hivatalos személyeket említették: a rendőrt, a határőrt, a vámost, az 
önkormányzati ügyintézőt, a jegyzőt, az építésügyi hatóság alkalmazottját; a NAV 
ellenőrt, a büntetés végrehajtási dolgozót említették. Mint mondták iskolázottságukat és 
intelligenciájukat nézve az alacsonyabb iskolai végzettségtől a felsőfokú végzettségig, 
továbbá a csaló, megélhetési bűnözőtől a jól szituált, furfangos393 és kvalifikált 
fehérgalléros elkövetőig394 minden megtalálható.395 Alacsonyabb iskolai végzettséggel 
főleg a csalási alapcselekményt megvalósító elkövetők rendelkeznek. Felsőfokú 
végzettségük van a hivatalos személyeknek. A gazdasági bűncselekmény elkövetői 
általában jól képzettek és körültekintőek, vagy nem iskolázott strómanok. 
  

                                                 
392 Jelenleg folyamatban az új büntetőeljárási törvény kodifikálása. Lásd: http://2010-
2014.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/igazsagugyert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/megalakult-a-bunteto-eljarasjogi-kodifikacios-bizottsag  
393 Ezen jelzőt nem egy interjúalany a felszámolókra vonatkozóan használta.  
394 Sok esetben felkészült emberek, így minden tevékenységük le van papírozva. Egy önkormányzati 
képviselőnek vagy egy polgármesternek adottak a lehetőségei, hogy szakembereivel (jogász, közbeszerzési 
referens, jegyző, informatikus) a legális ügymenet látszatát keltse.    
395 Nagyon vegyesnek mondható az analfabétától az egyetemi tanárig volt mindenre példa.  
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Védők felkészültsége és taktikájuk  

 Ezt a témakört csak a bíró interjúalanyoknál vetettem fel. Valamennyien azt 
mondták, hogy a védők felkészültsége attól függ, hogy kirendelt védő-e, vagy 
meghatalmazott, és az utóbbi a felkészültebb. Ezekben az ügyekben zömében 
meghatalmazott védők szerepelnek, mert a gyanúsítottak rendelkeznek megfelelő anyagi 
erőforrással jó védők megbízásához. Ezekben az ügyekben gyakoribbak az ún. 
„sztárügyvédek”, ami három dolgot jelent: egyrészt a jogi szolgáltatás széleskörű, melyet 
ügyfelének nyújt, másrészt kiterjedt média kapcsolattal rendelkezik, harmadrészt van 
kapcsolatrendszere a háttérben, amit a nyomozati szakban tud hasznosítani. Általában 
nagyobb irodák, amelynek van szakértői bázisa például könyv-és elmeorvos szakértő, 
vagy épp megrendelnek szakvéleményt egyetemi oktatóktól. Jogi tudásuk kimagasló. 
Őket megtalálják a vádlottak, de nem tudjuk, mire szól a megbízás például felmentésre 
vagy lehet azért fizet a terhelt, hogy akit ki kell vonni az ügyből ne kerüljön a hatóság 
látókörébe, ne látszódjon meddig terjed az ügy valójában. A bírók úgy látják, hogy nincs 
speciális védői kar a vesztegetési ügyekre. Van azonban példa arra, hogy a védők, előtte 
ügyészként, rendőrként vagy Apeh ellenőrként dolgoztak, így ők tudják mi az adott 
szervezet gyengesége, jobban átlátnak egy-egy ilyen ügyet. A védők gyakran az eljárás 
elhúzódására „játszanak” hiszen az időmúlás a terhelt javára értékelendő. Általában 
mindent megtesznek, hogy a végén hatályon kívül helyezés legyen, például sok vádlottas 
ügyben helyettesítik egymást össze-vissza, mely nem a vádlott érdekét tartja szem előtt, 
érdekellentétet és eljárási hibát eredményez.  

Érdekes kérdés, amikor a védekezés a társadalomra veszélyességben való 
tévedésre vonatkozik. Ilyen eset gyakran előfordul például akkor, amikor a rendőr 
szívességből belenézett a nyilvántartásba és onnan adatot szolgáltatott egy barátjának, 
családtagjának. A társadalomra veszélyességben való tévedést ez esetben nem szokták 
megállapítani. Amennyiben a rendőr az előbb ismertetett magatartást szívességből teszi az 
hivatali visszaélésnek minősül. Amint ezt pénzért vagy más előnyért csinálja, már 
vesztegetés és a társadalomra veszélyességben való tévedésről nem beszélhetünk.396  
 A fentiekből látszik, hogy az eljárások bírósági szakban való elhúzódásának a 
védői taktikák sem kedveznek. Az interjúalanyok a védők jellemzésekor megfogalmaztak 
olyan ismérveket, amelyekből látszik, hogy milyen eszközökkel lépnek fel bírói szakban a 
fehérgalléros elkövetők jogi képviselői.  
 
Jellemző felderítési és bizonyítási eljárások és eszközök  
 

A rendőrök szerint a leghatékonyabb felderítési technika a titkos 
információgyűjtés,397 továbbá a tettenérés. Az előbbit alapvető bizonyítási eszközként 

                                                 
396 Elek Balázst idézve „a jogirodalom azt hangsúlyozza, hogy a cselekmény társadalomra veszélyességének 
tudatát a cselekmény jogellenességének, erkölcsellenességének vagy egyébkénti társadalmi helytelenítésnek 
tudata adhatja”. „A társadalomra veszélyességet nem az egyén értékítélete, hanem a jogi normához 
igazodóan a társadalmi közfelfogás alakítja ki”. Elek Balázs: Juris ignorantia non excusat? A jogi tévedés a 
gazdasági büntetőperekben. Rendészeti Szemle, 2009/7-8.sz. 96-109.o. 
397 A 2001. évi XXXI. törvény adott felhatalmazást az ügyészségnek a titkos információgyűjtésre.  
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tekintették és megjegyezték, hogy anélkül szinte bizonyíthatatlan a cselekmény – néha 
még az így szerzett bizonyítékokkal is.   

A titkos információgyűjtést398 a felderítő osztály végzi. Problémaként említették, 
hogy annak érdekében, hogy védjék a technikájukat nem adnak át minden információt. 
Ennél nagyobb baj, hogy sok esetben nem tudják mi minősül fontos információnak az 
adott ügyben. Például egy gazdasági bűncselekmény esetén cégeladásról beszélnek, akkor 
az fontos. Volt olyan ügy, amikor a felderítő ezt nem tekintette annak. A fedett 
nyomozók alkalmazása kapcsán azt mondták, hogy nem tudnak róla, hogy lett volna ilyen 
esetük, de nagyon bürokratikus és amikor náluk felmerült az alkalmazásának kérdése, 
akkor elvetették, mert nem lett volna „ár/érték” arányos.   
 A korrupciós cselekmények nyomozásánál az alábbi tipikus bizonyítási eszközök 
alkalmazását tartják jellemzőnek: résztvevők kihallgatása és szembesítése (tanút egy 
másik tanúval, gyanúsított egy másik gyanúsítottal, a gyanúsított és tanú szembesítése 
nyomozati szakban ritka); okirati bizonyítékok; amennyiben vannak, mobiltelefon 
cellainformációi; bankszámlán a pénzmozgás; emailek; smsek; közösségi portálok; 
házkutatás.  
A múltban megtörtént események 99%-ának nincsen okirati bizonyítéka, amennyiben van 
az okiratok alapján a bűncselekmény ritkán felderíthető, így főként a személyi bizonyítási 
eszközökre, tanúvallomásokra tudnak hagyatkozni a nyomozók.  
 A tanúkihallgatások visszásságaként említették, hogy a tanúk felfogása a 
korrupciós cselekmények vonatkozásában nem feltétlen elítélő. Az elkövetőnél pedig 
nincsen meg az a pszichés háttér, az a lelkiismeretfurdalás, ami egy emberölésnél megvan, 
így erre nem tud hatni a kihallgató. Érdekes problémaként vetődött fel annak 
szükségessége, hogy a kihallgatásokról videó felvétel készüljön. Tudniillik, főleg 
strómanok esetén, az első gyanúsítotti kihallgatás alkalmával az adott személyről 
egyértelműen kiderül, hogy nem lehet egy több milliárd forintos projektet levezénylő cég 
ügyvezető igazgatója, amikor a saját nevét sem tudja leírni. Ez az írott jegyzőkönyvből 
gyakran nem köszön vissza és az ügyész, valamint a bíró már nem így fogja látni és 
megítélni a gyanúsítottat, mert mire odakerül már „ki lesz okosítva”. Ez a módszer a 
fehérgalléros korrupció eseteinél jellemző, amikor az ügyben érintett magas társadalmi 
státuszú személy saját maga leplezése céljából a strómannak biztosít olyan jogi 
képviseletet, melyben az ő személye és bűnössége rejtve marad. Ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy a valódi fehérgalléros elkövető rejtve maradjon, büntetőjogi felelősségre vonása ne 
történjen meg. Kérdés az, hogy a büntető igazságszolgáltatás szereplői hogyan tudnák a 
valódi elkövetőket feltárni és felelősségre vonni.  
 Az ügyész interjúalanyok véleménye szerint a leghatékonyabb – és korrupciós 
cselekmények esetén viszonylag gyakran alkalmazott – felderítési eszköz a titkos 
információgyűjtés (főleg telefon-, ritkábban helyiséglehallgatás), melyet – többek között 
– a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ, vagy jogelődje: a Rendvédelmi Szervek Védelmi 
Szolgálata, RSZVSZ) és a rendőrség felderítő osztálya végez az ebből származó adatok a 
bizonyítás fő eszközei is. A nyomozás megindulása után a titkos adatszerzés399 is 

                                                 
398 Lásd az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 63. § 
399 Lásd Be. 200-206. § 
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elrendelhető, melyet a nyomozóhatóság – a rendőrség vagy a nyomozó ügyészség – 
foganatosít. Általában akkor alkalmazzák, ha más módon nem szerezhető be az adott 
bizonyíték, vagy ha megakadnak egy adott ügyben. Finszter Géza a titkos 
információgyűjtés kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy e jogintézménynek a 
társadalmi rendeltetése az igazságszolgáltatás előkészítése. Ez – véleménye szerint – két 
további feltételt kívánna meg: „a) az ügyész teljes terjedelmű rendelkezési jogát a titkos 
információgyűjtés felett; b) a titkos információgyűjtés teljes anyagának megismerését a 
vád megalapozásához”.400 Javasolja továbbá, hogy a titkos nyomozás teljes szabályozása 
az eljárási kódexben szerepeljen; az információgyűjtés teljes ügyészi felügyelet alatt 
valósuljon meg; a nyílttá tételben az ügyész rendelkezési joga legyen kizárólagos; 
valamint a bűnüldözési célú felderítést csak nyomozóhatóság folytathasson.401 „A titkos 
felderítés szükséges és arányos bevetésével a korrupció legsúlyosabb eseteiben, beosztásra 
és pártállásra tekintet nélkül, mindenkivel szemben érvényesíthető lehet az állam 
büntetőigénye, ami valódi visszatartó erőt képviselhet, kizárva mind a bűnüldözés 
átpolitizálódását, mind pedig a politika kriminalizálódását”.402 
Egyetértek Finszter Gézával abban, hogy az ügyésznek teljes rendelkezési jogot kell adni 
a titkos információgyűjtés felett. Számos esetben nem azt hallgatják le, aki igazából 
érintett a cselekménnyel. Óvatosság figyelhető meg a fehérgalléros elkövetőket érintő 
ilyen jellegű nyomozati cselekmény megvalósításakor. 
A titkos adatszerzés és titkos információgyűjtés szabályozását (Be. 200. § - 206/A. §, Rtv. 
63. §) sok helyen lehet támadni, mert nem egyértelmű a szabályozás. Problémás, hogy a 
bírói szakban folyik erre nézve bizonyítás például a „haladéktalanság”403 vagy az adott 
információ megszerzésének kérdésére vonatkozóan. Véleményem szerint a szabályozás és 
a szervezetrendszer nincsen összehangolva. A nyomozási bíró két lépcsőben dönt egyrészt 
annak alkalmasságáról, megismerhetőségéről (Be. 205. §), másrészt annak 
felhasználhatóságáról (Be. 206.§- 206/A. §). Ezek ellenére perszakban, lényeges 
eljárásjogi kérdésként merül fel a felhasználhatósága kérdése. Álláspontom szerint így a 
nyomozási bíró döntését írják felül, emiatt a nyomozási bíró korábbi döntése 
feleslegesnek látszik. Megoldás lehet, hogy ehelyett a kérdésről a bíróság döntsön a 
tárgyalás során.404 (Lásd a IV.2.3.5. Felderíthetőség kérdése című fejezetben kifejtetteket.) 
 Ugyanilyen mértékben hatékony és sikeres a tettenérés, amennyiben a hatósági 
tudomásra jutás még a jogtalan előny átadása előtt történik. Az interjúalanyok többsége 
úgy véli, hogy a tettenérés megszervezésére kell törekedni. A fentieken kívül a 
tanúkihallgatás, amelynél fontos a kihallgatástaktika és –technika.405 Az ún. dominó elv 
miatt, tudniillik ha sikerül az egyik felet rávenni, hogy mondja el mi történt és ezt ő teszi 
meg először, akkor akár a büntetőjogi felelősségre vonástól is mentesülni tud vagy 

                                                 
400 FINSZTER im. (2011) 87. o.  
401 FINSZTER im. (2011) 97.o.  
402 FINSZTER im. (2011) 97.o.  
403 Esetenként és bíróságonként változó, ez néha 2 vagy 3 vagy éppen 9 hónapot jelent.  
404 Sok esetben olyan problémák is felmerülnek, hogy egy 2008-as titkos információgyűjtési hangfelvételről 
kell dönteni egy 2014-es eljárásban.  
405 A kihallgatási taktikákról lásd részletesen Dr. Ibolya Tibor: A kihallgatási taktika a nyomozásban 
http://ibolyatibor.atw.hu/Sajat/3.pdf  
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legalábbis enyhébb büntetésre számíthat. Egy eset általában hoz magával többet is. 
Bizonyos esetekben – melyek inkább a hivatali visszaélés bűncselekményre jellemző – az 
okirati bizonyítékok, a bankszámla mozgások nyomon követése, a híváslisták megkérése, 
a gyanúsított kapcsolati hálójának felderítésére; a gazdasági bűncselekményeket is 
tartalmazó ügyekben (például hűtlen kezelés, sikkasztás) a könyvszakértők igénybevétele 
is jellemző nyomozati lépés. Fedett nyomozó alkalmazásáról egyetlen interjúalany 
számolt be. Az eset érdekessége, hogy végül nyomozás megszüntetéssel zárult az ügy. 
Egy gyárból annak alkalmazottai loptak ki szerszámgépeket, melyek értékesítésében egy 
rendőr is részt vett. Az akkori Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata derítette fel az 
ügyet. Ezt követően egy fedett nyomozót alkalmaztak, aki a rendőrtől vásárolt lopott 
szerszámgépet. Végül a gyár „kibújt” az ügyből, úgy nyilatkoztak, hogy azokat a gépeket 
már le akarták selejtezni. Gyakorlatilag a sértett visszakozott, gyaníthatóan féltette a jó 
hírnevét. A lopásban érintett alkalmazottait végül ki sem rúgta, továbbá azt mondta nekik, 
hogy ha kell valamilyen gép inkább kérjék el. Több interjúalany gondolta úgy, hogy 
Magyarország kicsi ország a fedett nyomozók alkalmazásához. Sokkal többet kellene őket 
mozgatni, másik városba költöztetni.  
Összességében azt tudom mondani, hogy amennyiben nincsen operatív tevékenységből 
származó bizonyíték vagy tetten érés, a korrupciós cselekmények nagyon nehezen 
bizonyíthatóak, mert kevés a tanú és az okirati bizonyíték.406 

A Be. 78. § (3) bekezdése szerint „A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat 
egyenként és összességükben szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így 
kialakult meggyőződése szerint állapítja meg.” Vajon a bírói meggyőződés mennyiben a 
bizonyítékok logikai láncának értelmezése és mennyiben alapul a konkrét bíró szubjektív 
meggyőződésen. Elek Balázs szerint a „bírói belső meggyőződés, amit a büntetőeljárási 
törvény mérceként előír, olyan pszichológiai tényezők alapján alakul ki, amelyeknek az 
ismerete tudatosabbá teheti a vallomások megszerzését és értékelését. A hagyományosan 
megkövetelt logikus és formalizált vallomásértékelést ezért jobban összhangba kellene 
hozni a pszichológiai szempontokkal…”.407  

Az interjúk tapasztalatai szerint a bizonyítékok értékelését a bírók a Be. szabályai 
szerint (Be. 78. §) egyesével, egyesével és a többivel összevetve értékelik. Az értékelés 
kiterjed azon bizonyítékok felsorolására, melyeket az értékelés körébe vont a bíró, és a 
szelektálásának okait is indokolja. Vizsgálja, hogy a vádlotti védekezés tartalma megáll-e: 
mit állít és önmagában mennyire következetes és mennyiben egyező. Az interjúalanyok 
szerint nincs primátusa egyik bizonyítási eszköznek sem és nincsen eltérés az 

                                                 
406 A bizonyítás során felmerülő nehézségekről, továbbá a titkos információgyűjtés során keletkezett 
bizonyítékok felhasználásáról részletesebben lásd Dr. Török Zsolt: Hivatali és korrupciós bűncselekmények 
bírói gyakorlatának aktuális kérdései 2. rész in. Ügyészek Lapja 2010/3-4. 5-16.o. 
http://www.ugyeszek.hu/ftp/tartalom/ugyeszek_lapja/2010/ul2010_3-
4_all.pdf?phpMyAdmin=5e79130c4a2a408b3f002bed9c4d2fba 
valamint dr. Török Zsolt: Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok 
értékelése a bíróság előtt. In. Ügyészek Lapja 2005/6. 19-31. o.  
http://www.ugyeszek.hu/ftp/tartalom/ugyeszek_lapja/2005/ul2005_6a.pdf?phpMyAdmin=5e79130c4a2a408
b3f002bed9c4d2fba  
407 Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft, 
Debrecen, 2008. 17.o.  
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értékelésben: egy többszörös visszaesőnek is ugyanolyan lehet a szavahihetősége. Az 
értékelésnél a józanész és a logika is nagy szerepet játszik. A tanúk vallomása esetén a 
szavahihetőség és az életszerűség dominál. Egy állítás és egy tagadás tipikus 
bizonyítékhiányos felmentés (Be. 331. §) lesz, ha nincsen egyéb okirati bizonyíték. 
Hangsúlyozták, a kétségkívüli bizonyítottság szükségességét, így a legkisebb kétség 
esetén is felmentik a vádlottat.  A korrupciós cselekmények megítélésében a bírói 
gyakorlat kiegyensúlyozottságáról meglepő módon nagyban eltérő válaszokat adtak a bíró 
interjúalanyok, melynek – véleményem szerint – az is lehet az oka, hogy eltérő esetekkel 
találkoztak ítélkezési gyakorlatuk során. Az egyik interjúalany szerint általában a 
bizonyítás okoz nehézséget és nem a cselekmény jogi minősítése. Ez a megjegyzés 
annyiban mindenképpen érdekes, hogy alátámasztja azt a hipotézisemet, hogy ha a 
büntető igazságszolgáltatás küszöbét valóban csak a relatíve enyhe súlyú és egyszerű 
megítélésű korrupciós cselekmények lépik át, akkor valóban csak bizonyítási nehézséggel 
és nem minősítési problémával állunk szemben. Az egyik bíró hangsúlyozta, hogy a 
jogértelmezési kérdések felmerülése mellett a bírói gyakorlat egységesnek tekinthető. 
Akik viszont úgy vélekednek, hogy a korrupciós ügyekben nem egységes a bírói 
gyakorlat, olyan Bírósági Határozatokra hivatkoztak, mint például a BH 2014.4.100.408 
Volt, aki úgy gondolta, hogy a büntetéskiszabás területén azért lehetnek eltérések, mert 
nem sűrűn előforduló cselekményekről van szó, hogy kialakulhatott volna az egységes 
büntetéskiszabási gyakorlat. Egy másik bíró azt hangsúlyozta, hogy a bírói 
szubjektumnak409 mindig van szerepe egy ítélet meghozatalában, a bíró büntetéskiszabási 
szemlélete egyéni410 továbbá, hogy ezen ügyek egy része nagyon eltérő egymástól és nem 
összehasonlítható.  
Természetesen az 56. BK vélemény411 a büntetéskiszabás során értékelhető 
tényezőkről jogforrás, melyet minden bíró szem előtt tart. Az 56. BK III. 8. pontja 

                                                 
408 BH 2014.4.100 Nem hivatali vesztegetést vagy hivatali visszaélést, hanem csalást valósít meg az a 
rutinellenőrzési munkakört betöltő adóhatósági munkatárs, aki a hivatalosság látszatát keltve az általa 
kiszemelt vállalkozónak a valóságtól eltérően azt állítja, hogy ellene a tervek szerint belátható időn belül 
vagyonosodási vizsgálatot fognak lefolytatni, és e vizsgálat elhárítása fejében tőle anyagi ellenszolgáltatást 
kér és vesz fel jogtalanul. Ugyanezt a bűncselekményt a hivatalos személyként elkövetett közokirat-
hamisítás bűntettével halmazatban valósítja meg a fenti adóhivatali munkatárs, ha a valóságtól eltérően azt a 
látszatot kelti, hogy a kiszemelt vállalkozó ellen az adóhatósági (vagyonosodási vagy más) vizsgálat már 
folyik és pénzbeli juttatás fejében olyan fiktív jegyzőkönyvet készít és ad át a vállalkozónak, miszerint a 
vizsgálat vele szemben hátrányos következmény alkalmazására alapot adó megállapítás nélkül lezárult 
[1978. évi IV. tv. 318. §; 277. § (1) bek. a) pont]. 
409 A büntetés kiszabás során a bírói szubjektum szerepéről Dr. Elek Balázs így ír cikkében: „… minden 
bíró, más és más. Az egymástól adottságokban, képességekben, hajlamokban, rátermettségben, 
érdeklődésben, vérmérsékletben eltérő bírók…” „Amíg emberek ítélkeznek, addig az ítélet meghozatalában 
a bíró személyes habitusa, szemlélete, értékrendje is kifejeződhet.” Természetesen leszögezi Elek, hogy a 
bíró egyéni büntetéskiszabási szemlélete nem ütközhet az általános büntetéskiszabási bírói gyakorlattól. 
Elek Balázs: A bíró büntetéskiszabási szemléletének jogalkotói alakítása in. Kriminológiai Közlemények 
70. Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011. évben tartott tudományos rendezvényein elhangzott 
előadásokból (Szerk. Dr. Kadlót Erzsébet), Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2012. 20-21.o.  
410 Előfordulhat, hogy egy látszólag azonos cselekmény esetén – rendőr elfogadott 5000 forintot – az egyik 
bíró 2 év szabadságvesztést ad 1 évre felfüggesztve, egy másik pedig próbára bocsátást.  
411 http://www.lb.hu/hu/kollvel/56-bkv 
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ugyanis azt mondja ki, hogy „Az egyébként nem korrupciós bűncselekménynek minősülő 
cselekmények korrupciós jellegű elkövetése súlyosító körülmény”. Az 56. BK 
véleményben foglaltakon kívül szempontként említették a konkrét cselekmény tárgyi 
súlyát, illetve egy adott szervezett, mint például a rendőrség vagy az ügyészség 
tekintélyének megóvását.  
 
A jogtalan előny elvonásának kérdése  
 
 A bűncselekményből az elkövetőnél realizálódott bármely előny elvonása – legyen 
ez pénzben kifejezhető vagy egyéb érték – elengedhetetlen, mert megfelelő visszatartó 
erőt jelenthet, amennyiben az elkövető tudja, hogy a büntetés mellett a bűncselekmény 
által számára keletkezett gazdagodást is vissza kell szolgáltatnia. Tudjuk, hogy a 
gazdasági bűnözés – amely mögött szinte minden esetben található korrupciós cselekmény 
is, bár nem mindig bizonyítható – több milliárdos kárt okoz évente hazánkban. Tóth 
Mihály412 szerint hazánkban 1998 és 2005 között az átlagos kárérték 30 milliárd forint 
fölött volt, de a 2003. évben 67,5 milliárd forintot tett ki. A zár alá vétellel, majd 
vagyonelkobzással a károk 10-15%-a térült meg, a többi a bűnözőknél maradt. Az 
általában aránylag enyhe büntetések miatt a bűnözők nem is vállalnak túl nagy 
kockázatot.  
Azt is mondhatjuk, hogy „megéri” egy-két év börtönbüntetést is „bevállalni”, ha a 
büntetés kitöltése után az abból származó pénz az elkövetőt gazdagítja.  
 A jogtalan előny elvonásának, továbbá a bűncselekményből származó előny 
elvonásának módja hazai jogrendszerünkben a lefoglalás, mely a bizonyítás vagy az 
elkobzás, illetőleg a vagyonelkobzás biztosítása érdekében rendelhető el (Be. 151-158.§) 
valamint a zár alá vétel (Be. 159-160.§).  A bűnügyi aktakutatás eredményeit e témában 
„A jogtalan előny formája és elvonásának lehetőségei” c. IV.2.3.4. fejezetben mutattam 
be. A szabályozás gyakorlati nehézsége az interjúalanyok szerint, hogy a zár alá vétel 
tárgya dolog, vagyoni értékű jog, követelés, illetve szerződés alapján kezelt pénzeszköz 
lehet. Érdekes kérdés, hogy mi a helyzet, ha a jogtalan előny nem pénz és nem is dolog,413 
ennek az elvonása hogyan történjen. A gyakorlatban problémát jelent, hogy csak a 
meggyanúsítás után, a gyanúsított esetében lehet a lefoglalást és a zár alá vételt 
kezdeményezni. Ugyanis mire eljut a gyanúsításig az eljárás a legtöbb esetben már 
nincsen értelme és nincs is meg az adott vagyontárgy. Például, ha egy házkutatás során a 
nyomozó nagyobb összegű pénzt talál nincs lehetősége, jogalapja elhozni. Mire viszont 
bizonyítja, hogy a pénz bűncselekményből származik, az már nincsen meg. Ez a példa is 
alátámasztja a gyakorlati szakemberek általános vélekedését, hogy igen nehéz annak 
bizonyítása, hogy a vagyon bűncselekményből származik. Amennyiben bűnszervezetben 
történik az elkövetés a bizonyítási teher megfordul (lásd Btk. 74. § (4) bekezdés) és az 
elkövetőnek kell bizonyítania, hogy nem bűncselekmény elkövetéséből származik a 
kérdéses vagyon. Ezt a megoldást kiterjesztenék több bűncselekmény vonatkozásában. 
                                                 
412TÓTH im. (2006) 407-408. o. 
413 Például ha egy önkormányzati alkalmazott annak fejében bírálta el kedvezőbben egy állampolgár 
kérelmét, hogy ő cserébe kifesti a 200 m2-es házát. Véleményem szerint ez esetben megoldás lehet a festés 
piaci értékének kiszámítása és az elkövetőtől való elvonása.  
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Gyakran előfordul, hogy a gyanúsítottak nem rendelkeznek látható vagyonnal. Ennek 
általában az az oka, hogy zsebszerződésekkel és egyéb módon „kimenekítik” a 
vagyonukat. A vagyonfelderítés nemcsak a családtagokra, hanem a gyanúsítottal ún. 
minőségi kapcsolatban lévő személyekre (szélesebb rokoni és üzlettársi kör) is kiterjedően 
kellene lefolytatni. Azt sem tartják szerencsés szabályozásnak, hogy 2014. január 1.-je óta 
ingatlant nem lehet lefoglalni (lásd Be. 151. § (2) bekezdés), csak zár alá venni. Mint 
mondják, az elkövető vagyonának felderítése is körülményes, ennek megkönnyítése 
érdekében egyszerűsíteni kellene a magyar és külföldi bankoktól (például az Interpol 
nemzetközi jogsegély útján) a lekérdezést arra vonatkozóan, hogy hol van bankszámlája 
az elkövetőnek. Továbbá jogosultságot, hozzáférést is kaphatnának a nyomozóhatóságok 
egy, a bankszámlákra vonatkozó adatbázis megnézésére.  
Érdekes, de nem csak a nagy vagyonokkal, hanem annak hiányával is problémát jelez a 
gyakorlat. A kis összegek esetén (például 30.000 forintnál) nem rendelik el a lefoglalást. 
A nyomozóhatóság ugyan indítványozza, de az ügyészség vagy a bíróság nem rendeli el. 
E jogintézményt – vélhetően – meghagyják a nagyobb súlyú ügyekre. Erre az esetre 
jelentene megoldást, ha – már amennyiben van az elkövetőnek – az ingatlanra terhelnék 
rá, ez nem veszélyezteti a napi megélhetését és az eljárás jogerős befejezését követően – 
körülbelül 5 év múlva – is meglesz.  
Mindkét jogintézmény esetében az látható, hogy a bűnüldözés hatékonysága és az 
alapvető jogállami követelmények, mint szempontok hogyan „ütköznek” egymással.  
A bűncselekményből származó vagyonok felderítésének eszköze lehet a NAV által 
lefolytatható vagyonosodási vizsgálat. A 2012. évi CCXXIII. törvény 157. §-a vezette be 
a vagyon-visszaszerzési eljárást414 és állította fel az ezt végző hatóságot, mely a Nemzeti 
Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Alosztálya (2013. július 1-jétől működik).  
 
Kihívások a nyomozás során a megkérdezettek szerint 
 
 Sok interjúalanyom jellemezte specialitásokkal, mássággal, különlegességgel a 
korrupciós cselekmények nyomozását. Kíváncsi voltam jelent-e ez valamilyen speciális 
kihívást a büntető igazságszolgáltatásban dolgozók számára.  

A rendőr interjúalanyok szerint nehezebb a nyomozati cselekményeket úgy 
elvégezni, ha egy ügy vagy egy gyanúsított személye iránt fokozott az (sajtó vagy egyéb) 
érdeklődés. Például ha egy önkormányzatot érintő ügyről van szó, akkor általában 
érdeklődnek a társhatóságok, ha egy polgármesterről, akkor a sajtó. Lassítja a munkát az 
ezekkel az ügyekkel kapcsolatos hatalmas adminisztratív teher, mint például egy 
nyomozati cselekmény elvégzésekor használt gépjármű útiköltség-térítés elszámolása. 
Jelentős kihívás, hogy minden ügy egy külön szakma kérdéseit érinti, így minden ügyben 
ki kell képezniük magukat az adott ügy szakmai protokolljaiból, terminus technikusokból, 
valamint az ágazati jogszabályokból (pl.: gyógyszergazdasági és biztonsági törvény, a 
bortermelésre vonatkozó előírások, a közraktár szabályai, vegyipari kérdések vagy épp 
egy fröccsöntő gép vagy gázkazán működési metódusa). Az adott ügyintéző (a 
gyanúsított) ismeri a saját munkájára vonatkozó jogi környezetet és kiskapuit, és a 

                                                 
414 Lásd Be. XXVIII/B. fejezet  
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nyomozó az, akinek bele kell tanulnia a nyomozás során. Ez viszont felvet olyan 
problémákat például egy hivatali visszaélés bizonyításánál, amikor egy építésügyi előadó 
esetén, akinek a határozata tele van tévedéssel és hibával, és az a védekezése, hogy 
„bocsánat elrontottam”. Az emberi tévedés nehezen cáfolható védekezés. Szintén nehezíti 
a nyomozást, ha a gazdasági és korrupciós cselekmények esetén a gyanúsítottak nem 
tesznek vallomást és nem mondanak semmit, mely leginkább jellemző a fehérgalléros 
elkövetőkre. Tudniillik ha beszél, az azért lehet számára hátrányos, mert ez esetben 
hazugságon lehet kapni, amit rögtön megpróbál megcáfolni a nyomozóhatóság, ezáltal a 
kisebb súlyú bizonyítékoknak a relatív jelentősége megnő.  
 Kihívás a konspiráció felfedése, az érdekazonosság megtörése és olyan helyzet 
kialakítása, hogy az egyik fél vallomást tegyen. Mivel nagyon kevés a hatósági észlelés, 
így az elkövetők általi önfeljelentés ösztönzése lehetne az egyik út, hogy növeljük a 
bejelentések számát. Ez pedig az korlátlan enyhítés bevezetése óta szintén nagyon nehéz 
kérdés (lásd részletesen IV.2.4.6. A büntethetőséget megszüntető ok kérdése című 
fejezetben). Nem kihívásként, hanem „nyomasztó érzésként” aposztrofálták a válaszadók, 
amikor látszik, hogy valójában megtörténhetett az adott cselekmény, de nincs elég 
bizonyíték. Véleményem szerint ilyen típusú munkakörben dolgozók számára 
folyamatosan biztosítani kellene az ún. „mentális karbantartásukat”, vagyis a szupervíziót 
és a pszichológiai segítségnyújtást.  

Az ügyészek is említették nehézségként, hogy a gyanúsított megtagadja a 
vallomástételt.415 Általában bonyolódó ügyekről van szó, szerteágazó személyi körrel; a 
gyanúsítottak és a tanúk felkészültebben jönnek a kihallgatásra, és felkészült védőik 
vannak. Gyakran egy gyanúsítottnak tíz védője van, és 10 percenként jövő bizonyítási 
indítványokat tartalmazó faxokkal próbálják az ügyészség munkáját ellehetetleníteni. Az 
átlagember nem néz rossz szemmel a korrupcióra és ezért nem mindig mondja el az 
igazat, amikor vallomást tesz. Az eljáráshoz való állampolgári hozzáállás rossz – mondják 
a megkérdezettek –, a nyomozóhatóságtól három lépés távolságot tartanak, és ez 
visszaköszön a vallomásokban is.  

A bírók munkájuk során a jogkérdésekben való döntést, a tárgyalóteremben való 
nem megfelelő viselkedést, valamint a terhelt és védője azon magatartását tartották 
kihívásnak, amikor „húzzák az időt”. Tudniillik más a terhelti és a védői magatartás a 
nyomozás során, a vádemeléskor és a bírósági szakban. A bíróságon már mindenképpen 
tudják, hogy van egy vád, amiről mindenáron bizonytani szeretnék, hogy helytelen, ezért 
amennyire az igazságszolgáltatási rendszer engedi, lassítják a folyamatokat, hiszen az 
időmúlás a terhelt javára értékelendő.416 
 
Felderítések/nyomozások hatékonyságának növelése  
 
 A felderítések/nyomozások sikerességének növelésére néhány javaslatot is 
megfogalmaztak a rendőr interjúalanyok. Mindenki fontosnak tartja az általános anyagi, 
                                                 
415 Az ügyészek szerint szerencsésebb lenne, ha tenne vallomást. Védői tanácsra nem tesz csak a nyomozás 
végén vagy a bírósági tárgyaláson tesz, pedig ha hamarabb tenné lehet, hogy megakadályozhatná a 
vádemelést vagy gyengíthetné a gyanút.  
416 Lásd 56. BK vélemény a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről III. 10. pont.  
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technikai és humán erőforrás fejlesztést a szervezetnél. A konkrét javaslatok körében a 
rendőrségen működő ún. vonalas rendszert széleskörű képzéssel egészítenék ki. A 
rendőrök a rendőrségen eltöltött első 8-10 évükben a szervezeten belül különböző 
területeken (bűnügyi vagy rendészeti szakterület) és pozíciókban (vizsgáló, nyomozó, 
felderítő) legyenek. Majd – vezetői értékeléseinek figyelembe vétele mellett – ezután 
döntsön arról, hogy melyik pozícióban szeretne dolgozni. Azt is hangsúlyozták, hogy 
rossz a szervezet kiválasztási rendszere, nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az adott 
rendőr saját akarata pozíciója kiválasztásánál, a megszerzett tudása és kompetenciái. 
Növelné a sikeres felderítések számát, ha a rendőrségen belül működő megbízhatósági 
vizsgálatokat kiterjesztenék minden állami feladatot vállaló hivatalnokra: például a 
közbeszerzések területén dolgozókra, felszámolókra, végrehajtókra. Ellenőrizhetővé 
kellene tenni a tevékenységüket - mondták. Segítené a felderítéseket a titkos 
információgyűjtés és a titkos adatszerzés szabályainak egyszerűsítése, megkönnyítése. Az 
interjúalanyok szerint „brutális” adminisztráció társul hozzá. Azt elismerték, hogy a 
minősített adatok védelme érdekében szükséges biztosítani a megfelelő védelmi rendszert, 
de véleményük szerint ezt kevesebb adminisztrációval is el lehet érni. Úgy gondolják több 
előadó és nyomozó, továbbá a specifikusabb nyomozások is célravezetőek lennének. 
Utóbbi kapcsán arra utaltak, hogy egy-egy nyomozó sok adminisztratív és szakirányítási 
feladatot is végez, mely széttördeli a nyomozás folyamatát.  
 Gyorsítaná a nyomozásokat, ha bizonyos nyilvántartásokhoz a nyomozóhatóságok 
is hozzáférnének, mint ahogy az ingatlan-nyilvántartás és a cégnyilvántartás esetén ez már 
biztosított. Természetesen a megfelelő garanciák működtetésével, célhoz kötötten, 
bővítendő lehetne az adóhatósági adatokhoz, az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz, 
továbbá bankszámla adatokhoz (mely banknál van számlája egy állampolgárnak) a 
nyomozóhatósági hozzáférés. Szintén segítené a nyomozások gördülékenységét, ha 
bizonyos társhatóságokat közvetlenül megkereshetnének, ilyenek például a közjegyzők, 
ügyvédek vagy épp az egészségügyi intézmények, amennyiben betegadatot szeretnének 
lefoglalni. A hatályos szabály szerint erről értesíteni kell az ügyészt, és a lefoglaláshoz 
bírói végzés kell, továbbá az ügyész jelenlétében kell történnie.  

Megfogalmazódott egy független, központi Korrupcióellenes Hivatal felállításának 
szükségessége – az Állami Számvevőszék vagy a Gazdasági Versenyhivatal mintájára. Ez 
a szervezet az Országgyűlésnek számolna be, nyomozati jogkörrel rendelkezne, 
együttműködne a társszervekkel, bejelentő vonalat üzemeltetne, állandó létszámmal 
rendelkezne, alkalmazottainak megfelelő bérezést adna, és a legkiválóbbak kerülnének 
ide, minimum 10 éves szakmai tapasztalattal. Kétségtelen, hogy e javaslatban 
megfogalmazott szervezet 2010 óta már működik Szlovéniában „The Commission for the 
Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia” (Szlovén Korrupció Megelőzési 
Bizottság) néven.417 Véleményem szerint Magyarország számára is jó minta, példa lehet a 
szlovén szervezet felépítése, működése és elkötelezettsége a korrupció visszaszorításában. 
Ezen kívül az Európai Bizottság 2014-es Anti-Korrupciós Jelentése418 a román (The 

                                                 
417 A Bizottságról részletes információ az alábbi oldalon található: https://www.kpk-rs.si/en/the-commission  
418 Report from the  Commission to the Council and the European Parliament, EU Anti-corrutption Report, 
Brussels, 3.2.2014, COM(2014) 38 final, 14. o.  
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Romanian National Anti-Corruption Directorate), a lett (The Latvian Bureau for 
Prevention and Combating of Corruption), a horvát (The Croatian Bureau for Combating 
Corruption and Organized Crime attached to the State Attorney General’s Office) és a 
spanyol korrupció megelőzési szervezeteket említi jó példaként. Érdemes lenne egy ilyen 
szervezet felállítása hazánkban is.  
 Az ügyészek szerint több operatív munkával; nagyobb infrastruktúrával; humán419 
és technikai erőforrás fejlesztéssel; a hatóságok közötti információáramlás 
hatékonyságának növelésével érhető el a felderítés területén a nagyobb siker. Az 
informátori hálózat fejlesztésével, amely hozzáértést, szakmai felkészültséget, bizalmi 
viszonyt, valamint konspirációt igényel szintén fokozható a hatékonyság. A speciális 
képzések, illetve az állampolgárok feljelentési hajlandóságának motiválása is segíthet 
visszaszorítani a korrupciót. Az ügyészségi szervezetben jelenleg 10-12 főre jut egy 
vezető, mely struktúrát át kellene alakítani 5-6 fős csoportokra és több vezetőre. 
Nyomozócsoport felállításával, ahol vegyesen férfi és nő,420 továbbá rendőr, ügyész, 
adónyomozó és pénzügyi nyomozó dolgozna közösen, a fenti intézkedésekkel lehetne 
eredményeket elérni a korrupciós cselekménynek felderítése és nyomozása téren.  
 A felderítési és nyomozási kérdések részletes tárgyalását azért tartottam fontosnak, 
mert tudjuk, hogy a korrupciós cselekmények a nehezen felderíthető és nehezen 
bizonyítható ügyek közé tartoznak, tudniillik közvetlen sértettje nincsen ezen 
cselekményeknek, továbbá a tárgyi bizonyítás lehetőségei korlátozottak (lásd Finszter 
IV.2.3.5. fejezet). A megkérdezettek tapasztalat alapján kijelenthető, hogy fehérgalléros 
elkövetők esetén a nyomozást több tényező is hátráltatja. Ilyen például a társhatóságok 
vagy média fokozott figyelme, a felek közötti érdekazonosság megtörése, a gyakran túl 
bürokratikusan működő rendszerek, melyből az adatkérés időigényes, mely gyakran 
lépéselőnybe hozza a gyanúsítottat és a védőjét.  
 
  

                                                                                                                                                   
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf  
419 A rendőrség és a NAV állományában a fiatalok aránya nagyon magas, ők rutin nélküliek és 
tapasztalatlanok egy-egy komolyabb korrupciós cselekmény nyomozásához. Az ügyészségen dolgozók 
átlagéletkora 32-34 év.  
420 Számos kutatás foglalkozik azzal, hogy a férfiakat és a nők különböző képességekben erősebbek.  
Párducz Árpád az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet igazgatóhelyettese, 2008. október 15-
én a Szabadegyetem-Szeged című konferenciáján a „Női agy – férfi agy: a nemi hormonok csodálatos 
hatalma” címmel megtartott előadásában az alábbiakat mondta: „Általánosan elmondható, hogy a 
férfiaknak jobb a tájékozódó képességük és a matematikai logikájuk, míg a nők a verbális és számolási 
feladatokban teljesítenek jobban. Különböző stresszhelyzetek kezelésekor a nők kinyílnak, ellenben a férfiak 
inkább magukba fordulnak, s míg a férfiaknál a kommunikáció az információcsere, addig a nőknél a 
kapcsolatkeresés és a kapcsolattartás fontos eszköze.” http://www.u-szeged.hu/hirek/szabadegyetem/noi-
agy-ferfi-agy?objectParentFolderId=4511 Ez is indokolhatja a vegyes nemű nyomozócsoportok felállítását.  
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IV.2.4.5. Okok és megelőzési lehetőségek az interjúalanyok szerint 

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk fellépni a korrupció ellen, tudnunk kell, hogy mekkora 
problémának számít hazánkban e jelenség, milyen a társadalom általi megítélése és 
milyen okokra vezethető vissza a meglétük. Az interjúalanyok többsége – foglalkozásukra 
tekintet nélkül – „nagyon nagy”, illetve „nagy” problémának tartja a korrupciót 
hazánkban. A közepes/kezelhető válasz a rendőr interjúalanyoknál volt a legmagasabb, a 
válaszadók egyharmada véli így. Az interjúalanyok közül senki nem gondolta, hogy ne 
lenne probléma a korrupció.  

A korrupció okairól interjúalanyaim jellemzően az alábbiakat gondolták:  
 
1. Történelmi beidegződés, hagyomány: több száz éve kialakult rendszerhiba; 
huncutság: magyar virtus, vagyis pénzzel mindent el lehet intézni; a 40 éves szocializmus 
és a közös tulajdon hagyatéka, ha minden mindenkié, akkor semmi senkié; 
Magyarországon mindig ki voltunk szolgáltatva valakinek és kellett trükközni, hogy 
egyáltalán levegőhöz jussunk pl.: hűbéri rendszer; ismerős ismerőse, uram-bátyám 
rendszer; kéz kezet mos; magyar ember sose a hivatalos utat követi, mert úgy szerinte 
nem előnyös, gyors és eredményes; „anyatejjel szívjuk magunkba”, „hungarikum”, sok 
esetben nem lenne rá szükség, csak ez a megszokás, az emberek azt gondolják, hogy így 
kell; magyar mentalitás: adok-kapok; akkor érzi rosszul magát, ha nem ad pl. orvosnál;  
 
2. Törvénytisztelet általános hiánya, a korrupciós cselekmények társadalmi 
elítélésének hiánya: a társadalomnak van egy része, mely elítéli, de az élet velejárójának 
tekinti, ha vele történik, akkor képes együtt élni vele pl.: fodrásztól vagy a vízvezeték 
szerelőtől nem kér számlát;  
 
3. A gazdasági élet és a szabályok kiszámíthatatlansága: a vállalkozó érvényesülni 
akar, ami nem megy másként, túlzott az állami beavatkozás, mely nem lendíti a 
gazdaságot, továbbá nem hatékony a gazdasági felügyelet;  
 
4. A szociális helyzet, a nehéz anyagi körülmények, a szegénység421 okai lehetnek a 
kisstílű korrupciónak: a közrendőrök nincsenek megfizetve422, az orvosok helyzete, a 
hálapénz;  
 
5. Hatalomvágy, kapzsiság, emberi mohóság, anyagi haszonszerzés;  
 
6. Az ismeretség kihasználása ügyintézés megkönnyítése és felgyorsítása érdekében;  

                                                 
421 Vannak olyan esetek, ahol megfigyelhető, hogy eleinte fizetés kiegészítésként indul, majd egyszerűen 
„rááll”, függőséggé válhat és egy életmód lesz, mely bevétel beépül a napi megélhetésébe és a teljes 
egzisztenciája múlhat ezen. Példa: egy büntetés végrehajtásban dolgozó, aki egyszer egy fogvatartottnak 
bejuttat egy mobiltelefont a börtönbe, de hamar kvázi üzleti partnerek lesznek.  
422 Valóban alulfizetettek a közrendőrök kb. 80’000-100’000 forintot keresnek, holott az életüket teszik 
kockára.  
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7. A lassan és nehézkesen működő közigazgatás, a hivatali bürokrácia423: ügyek 
elhúzódása, nem szakszerű döntések, nem ügyfélbarát az állami ügyintézés, 
érdekérvényesítés  
 
8. A társadalom működési zavara;  
 
9. A gazdaság és politika összemosódása: a gazdasági és a politikai erő helyváltoztatása 
és összefonódása a rendszerváltás óta; a „fejétől bűzlik a hal”; a személy kiválasztás 
problémája, annak kérdése, hogy ki juthat oda és miért juthat oda (pályáztatás, hogy a 
kinevezés felelősségét elkenje) vagyis „korrupt embereket engednek a fazékhoz”;  
 
10. Pályázati rendszerek – közbeszerzések szabályozása: nagyfokú a mozgástere a 
döntéshozóknak, a gazdasági életben nagyobb volumenű lehet a korrupció, de itt még a 
hivatalinál is nehezebb felderíteni, mert itt az érdekek még szorosabban összefonódnak, 
pl.: üzletláncokba bekerüléshez polcpénzt vagy más juttatást kell biztosítani;  
 
11. A nagy látencia, nagy az esély, hogy az elkövető nem bukik le.   
 

A korrupció elleni hatékony küzdelem lehetőségei a megkérdezettek szerint 
 
A rendőrök véleménye szerint széleskörű propagandával és egyértelmű 

szabályozással, egyszerűsített eljárásokkal (legyen tisztában az állampolgár azzal, hogy 
hogyan zajlik egy eljárás: kérelemének és a vonatkozó dokumentumok beadását követően, 
az engedélyt vagy mást, ami kérelme tárgya a jogszabályban rögzített határidőn belül 
megkapja) lehet küzdeni a korrupció ellen. Az átláthatóbb rendszerekkel424, a 
közigazgatásban véletlenszerű ügykiosztással, a többlépcsős ellenőrzéssel,425 a 
fellebbezési határidő meghosszabbításával és kétfokúvá tételével, kockázatszűrő 

                                                 
423 Érdekes, hogy sokan azt gondolják, hogy nem lehet máshogy elintézni az ügyeket és ez egy önmagát 
gerjesztő folyamattá alakul.  
424 Erre számos nemzetközi jó példát lehet találni. Az egyik ilyen kezdeményezés Rudy Guiliani nevéhez 
fűződik, aki 1994-2001 között New York város polgármestere volt. Korrupció ellenes stratégiájának lényege 
az volt, hogy „kinyitották”, átláthatóvá tették az állami szervek működését, valamennyi állampolgár részese 
lehetett és figyelemmel követhette a hivatalos szervek munkáját. 
http://www.nytimes.com/1989/08/09/nyregion/giuliani-pledges-to-appoint-a-panel-to-fight-corruption.html 
Másik példa a skandináv országok (Finnország és Svédország), ahol teljesen átláthatóvá tették a közpénzek 
felhasználását. Minden állampolgár bármely közbeszerzés adatát, iratait vagy akár egy bírósági ítélet is 
kikérhet és megnézhet. Lásd erről részletesen Sami Sarvilinna: Court Administration in Finland, 
Scandinavian Studies in Law, 2007, Vol 51, p. 591-605 http://www.scandinavianlaw.se/pdf/51-28.pdf, 
valamint https://www.tem.fi/en/consumers_and_the_market/public_procurement  
425 Gyakran az ügyintéző maga a kiadmányozó is, és egyedi mérlegelésre van joga, ami nem jó, mert 
nincsen felette kontroll. Az ilyen esetekben is meg kell lennie a vezetői ellenőrzésnek.  
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programok bevezetésével,426 az ügyintéző hozzáférésének szabályozásával (csak a saját 
ügyét lássa egy rendszerben) az intézményrendszer is hatékonyabbá tehető.  

A korrupció visszaszorítására alkalmasnak vélt intézkedések között természetesen 
voltak invenciózusabbak (mint az építőiparban a fordított ÁFA fizetés bevezetése) és 
közhelyesebbek is (erkölcsi nevelés; az állampolgárok ösztönzése, hogy tárják fel ezen 
cselekményeket a hatóságok előtt). Mint ahogy ilyen helyzetekben lenni szokott, 
megjelent a kontroll erősítésére támaszkodó ötletek is, mint a belső ellenőrzési rendszerek 
fejlesztése, illetve a közszférában dolgozókra vonatkozó vagyonosodási vizsgálat 
elrendelése. Az egyik interjúalany megjegyezte, hogy talán segítene visszaszorítani a 
korrupciót, ha a gazdasági, korrupciós és fehérgalléros bűncselekmények elkövetőivel 
szemben nem lenne annyira ritka a kényszerintézkedések alkalmazása. Úgy vélte, hogy az 
előzetes letartóztatások számának növelésével, valamint egy-egy ilyen ügy 
„sajtóztatásával” és az ítélet – ami kellő súlyú – ismertetésével vissza lehetne tartani a 
korrupcióval szemben engedékeny elkövetőket. Mások pedig éppen azt sérelmezték, ma 
hazánkban, ha valakit vesztegetés miatt el is ítélnek, akár még rövidebb végrehajtandó 
szabadságvesztésre, a börtönből szabadulva könyvet ír, hősként kezelik és folytatja 
tevékenységét, melyet a társadalom nem ítél el.427 Azt gondolom, hogy a fogvatartottak 
társadalomba való reintegrációja fontos, azonban a fehérgalléros elkövetők esetén jelentős 
lenne, ha a bíróság bizonyos foglalkozások űzésétől vagy pozíciók betöltésétől – például 
közügyektől való eltiltással – is eltiltaná az elítéltet.   
 Nemrég indult egy korrupcióellenes mintaprojekt a Budapesti Rendőr-
főkapitányságon. Ennek lényege, hogy a közúti ellenőrzésekről kép-és hangfelvétel 
készül, emiatt a rendőrautó előtt kell az intézkedést elvégezni, melyet rögzítenek. Ha nem 
így tesz a rendőr, fegyelmi felelősségre vonására kerül sor. Ez a módszer 
megakadályozhatja, hogy az intézkedés alá vont ajánljon fel jogtalan előnyt vagy épp a 
rendőr kérni tudjon.  
 Nem kétséges, hogy a belső korrupció ellenes munkacsoportok felállítása, a 
veszélyeztetett munkakörök áttekintése és kockázatelemzés elvégzése, továbbá életszerű 
Etikai Kódex bevezetése (például reprezentációs ajándékok bizonyos mértékű elfogadása) 
is segít leküzdeni a korrupciót. Gyanús esetekben viszont, például amikor a NAV egy 
munkatársa gyorsan és látványosan meggazdagszik, új autót vásárol, nagyértékű külföldi 
utazáson vesz részt, tudható, hogy mennyi a fizetése és nincsen se örökség, se más 
családtag támogatása, akkor vagyonosodási vizsgálatot kellene vele szemben lefolytatni. 
Álláspontom szerint, hogy a hatóságok számos eszközzel rendelkeznek bizonyos 
visszaélések feltárására, azonban ezen eszközöket csak korlátozottan alkalmazzák.  
 Voltak interjúalanyok, akik a rendőrség megítélésének javításában látnának olyan 
lehetőségeket, melyek a megelőzés szempontjából is hasznosak lehetnek. Hiszen ha jó a 
kapcsolat és kölcsönös a bizalom és a tisztelet a rendőrség és az állampolgárok között, 
akkor a köztük lévő kommunikáció és információcsere is hozzásegíthet a korrupcióval 
szembeni hatékonyabb fellépéshez.  

                                                 
426 Amennyiben egy bírság összege általában 40’000 és 60’000 forint között szokott lenni, akkor a 
számítógépes rendszer dobja fel a 10’000 forintos bírságot és kérjen indoklást az ügyintézőtől.  
427 Láthatunk erre külföldi példákat is, Marta Stewart esetét az Amerikai Egyesült Államokból.  
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A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkája, a megbízhatósági vizsgálatok kérdése  
 
A Nemzeti Védelmi Szolgálatot (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1.-je óta működik. A 
szervezet a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának (továbbiakban: RSZVSZ) 
jogutódja, kibővült hatáskörrel, budapesti székhellyel, országos illetékességgel és 
önállóan működő belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv. Az 
NVSZ a rendvédelem (rendőrség, büntetés-végrehajtási szervezet, hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek, Országgyűlési Őrség, Terrorelhárítási Központ), a polgári 
titkosszolgálatok (Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat), bizonyos 
jogszabályban meghatározott közigazgatási szervek (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény szerinti, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott feladatkörrel rendelkező 
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati 
ügykezelők körében látja el védelmi feladatait. A védett állomány létszáma közel 130.000 
fő.A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) és a rendőrség 
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat 
részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) 
Kormányrendelet alapján a NVSZ kizárólagos hatáskörrel elvégzi az Rtv-ben 
meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzést. Feladatai: 
bűnmegelőzés és bűnfelderítés, a kifogástalan életvitel ellenőrzése, valamint a 
megbízhatósági vizsgálatok lefolytatása.  
 Az interjúalanyok többféle problémára is felhívták a figyelmet az NVSZ által 
folytatott megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatosan. Aggályosnak tűnik, hogy a teljes 
vizsgálat egy provokációra épül, mely számos személyiségi jogot sért. Másodsorban azon 
mesterséges helyzetre, mellyel az ellenőrzést végző személy önmagában bűncselekményt 
valósít meg, és ezt ügyészi engedéllyel teszi. Harmadszor olyan esetért is meghurcolnak 
például egy rendőrt, amikor egy kisebb súlyú bűncselekményben vagy szabálysértés 
esetén nem kezdeményez eljárást és ezzel elmulasztja kötelességét teljesíteni, holott lehet 
a helyi protokoll náluk éppen ez. Egy ilyen ügy vége általában fegyelmi vagy 
büntetőeljárás megindítása lesz.  

Érdekes helyzetet teremt, hogy az NVSZ állományában tartozók (az RSZVSZ 
Igazgatóságon dolgozók) azonos bértábla alapján díjazandók, mint a rendőrök és 
vezényelhetők. Kérdésként merül fel, hogy hogyan nyomoz az ellen, akivel egy hete még 
együtt dolgozott az adott város vagy megye kapitányságán. Másrészt még mindig 
megfigyelhető az a rendőrségi szemlélet, hogy a rendőr becsület mindenekfelett, így ha 
érkezik valamilyen jelzés vagy kikérdezik a kollégákat a rendőrség összezár és védik 
egymást.428 A fenti okok miatt véleményem szerint az NVSZ-nek teljesen el kellene 
különülnie – személyi állománya tekintetében is – a rendőrségtől.  
                                                 
428 A rendőrszociológiával foglalkozó tanulmányok részletesen elemzik az. ún. hallgatás törvényét. Krémer 
Ferenc írja, hogy egy 1999 végzett kutatásban a válaszoló magyar beosztott rendőröknek mindössze 16 
százaléka támogatta a formális kontrollt, azaz jelentette volna, ha kollégája korrupciót követett el. Lásd: 
http://hvg.hu/gazdasag/20120510_Kremer_Ferenc_korrupcioellenes_sorozat   



 

164 
 

Számos ügyész szerint a korrupció megelőzéséhez más társadalmi környezetet 
kellene kialakítani, mert ez a viselkedés rendszerektől függetlenül beleivódott az 
emberekbe. Ennek oka – többek között – hogy sokkal nehezebb a becsületes és a 
tisztességes út, és ezen kellene változtatni. Sajnos a korrupció az érvényesülés lehetősége 
és ezt kell megakadályozni, például az építőiparban a pénzért vásárolt versenyelőnyt nem 
lehet kompenzálni.  

 
Javasolták, hogy  
- a gazdasági szereplőknek kellene közösen fellépni;  
- a belső ellenőrzések újragondolását kellene végrehajtani, hogy ne csak a számszaki 

hibákat szűrjék ki, hanem a tendenciákat is a rendszerek;  
- proaktív kockázatkezelő fellépés kell; növelni kell bizonyos állások megbecsültségét 

például rendőrökét;  
- fejlődnie kell a civil társadalmi ellenőrzésnek;  
- az állam valamennyi szerepében akár gazdasági szereplő, akár hivatali 

ellenőrizettebben és átláthatóbban kell dolgoznia;  
- súlyos büntetések kellenek, kis súlyú ügyekben is és ezt meg kell sajtóztatni, a 

perbeszédeket sajtó nyilvánosan elmondani; továbbá 
- a megbízhatósági vizsgálatot is jó eszköznek találják.  
Véleményem szerint a kis súlyú ügyekben a súlyos büntetések nem célravezetőek, 
visszatartó erejük korlátozott.  
 Számos visszaélés az állam és a gazdasági szereplők találkozásánál van. Az állami 
szerveket ellenőrzi többek között a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) és az Állami 
Számvevőszék (ÁSZ), azonban ha ezek a szervek az ellenőrzést olyan hatékonyan látnák 
el, mint az NVSZ a rendőrség felett, akkor ezen a területen is sokat lehetne előre lépni. 
Továbbá véleményem szerint szükséges lenne létrehozni egy olyan szervezetet, 
köztestületet vagy alapítványt, ami a gazdasági szereplők tevékenységét monitorozza, a 
verseny tisztaságának megteremtése érdekében.   
 Volt olyan megkérdezett, aki a hatékony küzdelem – és több eset hatóság általi 
észlelése – érdekében a telefonlehallgatások számának növelését javasolta. A kérdés 
társadalmi oldalát tekintve az életszínvonal növelését látták fontosnak, érvelve azzal, hogy 
a tettes akkor nem kockáztatja meg, mert nem éri meg a lebukás. A hatósági működés 
javítása; az önkormányzati ügyintézőknek jelentéstételi kötelezettsége már a rendőr 
interjúalanyoknál is felbukkant a megoldások között. Hangsúlyozták a nyilvánosság 
szerepét e téren különösen a közbeszerzések, és az állami szerződések esetén – mint 
mondták – ilyenkor nem beszélhetünk üzleti titokról, hiszen közpénz-felhasználás 
történik.429  

                                                 
429 A 2004-ben életbe lépett – azóta hatályon kívül helyezett – ún. üvegzseb törvény kimondta, hogy nem 
minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi 
támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati 
vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az 
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. Lásd 
részletesen http://k-monitor.hu/eszkoztar/korrupcios-abc/szocikkek-1/uzleti-titok  
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 NVSZ is a „kisstílű” korrupciós cselekményeket vizsgálja és tudja feltárni. Nem 
vitatom, hogy jelentős károkat okoz egy-egy szervezet társadalmi megítélésében, amikor 
kiderül az intézmény alkalmazottjának korrupciója, azonban ezen esetek az alacsony 
szintű köztisztviselők korrupciója és nem a fehérgalléros elkövetőké. Ebből következően a 
jogtalan előny mértéke is alacsony. A magas szintű állami alkalmazottak ellenőrzését a 
rendszer felépítése nem teszi lehetővé.  
 A bírók véleménye szerint a korrupció ellen egyrészt gazdasági, másrészt 
szociális430 eszközökkel, illetve a szabályozási környezet megváltoztatásával lehetne 
küzdeni. Eszköze lehet még a rendőrök megbecsültségének növekedése. Említették a 
hatékonyabb felderítést, amely mellett meg kell gyorsítani és szakszerűvé kell tenni az 
eljárásokat. Célszerűnek tartanák a korrupció-ellenes kampányokat. Mint az egyik bíró 
mondta: „az a probléma hogy beszélünk róla, de nem beszéljük ki ezt a problémát, 
igazából e kérdés nem tárgya a közbeszédnek”. Ez utóbbi véleménnyel nem tudok teljes 
egészében egyetérteni, mert a korrupció kérdésével a média is gyakorta foglalkozik. 
Továbbá az utóbbi három Országgyűlési választáson valamennyi induló párt 
programjában szerepelt a korrupció elleni fellépés, mint megoldandó kérdés.  
 Az egyik bíró véleménye szerint az állampolgárok alapvető értékrendjét kellene 
megváltoztatni, mert szerinte „nincsen rend a fejekben” erre példaként említette a cigi 
csikk eldobását vagy a fiktív számlázás, a feketemunka és az adócsalás természetes voltát 
hazánkban.  
 A fenti válaszokból is látszik, hogy egységes volt az álláspont a tekintetben, hogy 
nem a büntetőjog eszközével lehet küzdeni a korrupció ellen, a büntetőjog végső eszköz 
(ultima ratio)431 és nem a népnevelés eszköze. A büntető igazságszolgáltatás a probléma 
felszámolásában a lánc végén áll.  
 E szempontot folyamatosan figyelembe kell venni akkor, amikor ezen 
cselekmények elleni fellépés eszközrendszerét dolgozzuk ki. 
Az interjúalanyok által felvázolt esetek és élethelyzetek alapján is megállapítható, hogy a 
korrupció olyan össztársadalmi probléma, melynek létezését és fennmaradását a 
társadalom alapvető értékrendje, a közigazgatási, állami szervek működésének 
mechanizmusa, valamint a társadalom gazdasági helyzete lényegesen befolyásol. 
Mindezekre tekintettel megfelelő szociálpolitikai, gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai 
válaszlépések is kellenek a kisstílű korrupció cselekmények számának csökkentése 
érdekében. Ezzel párhuzamosan a fehérgalléros korrupció vonatkozásában a valódi 
felelősségre vonás lehetőségeinek megteremtését kellene szorgalmazni.    
 

                                                 
430 Példakánt említette az egyik bíró Svédországot, ahol nincs társadalmi gyökere e cselekményeknek, 
Magyarországon sajnos van és véleménye szerint a társadalmi gyökeret nem lehet kiiktatni, szinte 
megvalósíthatatlannak gondolja ennek megváltoztatását.  
431 Szabó András a 23/1990. (X. 31.) AB határozatban a  büntetőjog  társadalmi  rendeltetéséről az mondja, 
hogy az jogrendszer egészének  szankciós  zárköve. „… Nincs önálló működési  terepe, mint egyéb 
jogágaknak. Ezért mása büntetőjogi  szankció, mint  az egyéb jogágak reparáló, helyreállító vagy  egyéb 
kötelességstatuáló  szankciói. A büntetőjogi szankció ezért büntetés, ezért hátrányokozás. 
Szerepe  és  rendeltetése  a  jogi  és  erkölcsi  normáképségének fenntartása,  amikor már  más 
jogági  szankciók nem segítenek…”  
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/007BA9C2553A215BC1257ADA00525F0D?OpenDocument  
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IV.2.4.6. A büntethetőséget megszüntető ok kérdése  
 
A korrupció ellenes küzdelem egyik eszközeként számos esetben merül fel annak a 

kérdése, hogy hogyan lehet a korrupcióban részt vevő egyik felet rábírni, hogy 
cselekményét jelentse a hatóságnak. Ehhez egyrészt az kell, hogy valamilyen oknál fogva 
a felek közötti érdekközösség megbomoljon, másrészt, hogy ha jelenti az esetet a fél, 
akkor az ő magatartását illetően ne legyen büntetőjogi felelősségre vonás. Ezen helyzet 
kezelésére vezették be a büntethetőséget megszüntető ok intézményét. A 2001. évi CXXI. 
törvény 43. §-a iktatta be az 1978. évi IV. törvénybe a Büntetőkönyvről („régi Btk.”) – 
mely  2002. április 1-jén lépett hatályba – a 255/A. §-t432, melyben akár a hivatali, akár a 
gazdasági vesztegetés mind a passzív mind az aktív vesztegetőjének büntethetőséget 
megszüntető okot adott.  

A 2011. évi CL. törvény változtatta meg ezt a szabályozást és a büntethetőséget 
megszüntető ok helyett a büntetés korlátlan enyhítése vagy mellőzésére lehetőséget adó 
szabályt vezetett be (lásd 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XXVII. fejezet 
A korrupciós bűncselekményekről).   

E szabály értelmében az az elkövető nem büntethető – az új szabály értelmében a 
büntetése korlátlanul enyhíthető, különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető – aki a 
cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, az 
elkövetés körülményeit feltárja, passzív vesztegetés esetén a kapott jogtalan vagyoni 
előnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja. Mivel hazánk ratifikálta az Európa 
Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményét, melyben foglaltak végrehajtását az 
Európa Tanács Korrupció elleni Államok Csoportja (GRECO) ellenőrzi. A GRECO 
Magyarország harmadik körös országértékelése után 2010. június 11-én az automatikus, 
kötelező erővel bíró és teljes büntetés alóli mentességet adó – akár aktív, akár passzív, 
hazai hivatali vagy gazdasági vesztegetést elkövetőkre vonatkozó – szabályozás 
felülvizsgálatát írta elő.433 A jelentésben aggodalmukat fejezték ki a téren, hogy bírói 
felülvizsgálat nélkül aktív és passzív korrupció nagyon súlyos eseteiben is teljes 
büntetlenséget lehet élvezni. Úgy gondolják, hogy „fennáll a veszélye annak, hogy 
visszaélnek ezzel az eszközzel, például úgy, hogy a megvesztegetett személy nyomást 
gyakorol a vesztegetőre annak érdekében, hogy az még nagyobb összeget adjon át 
neki”.434 A magyar szabályozás problémájának találták az időbeli korlát hiányát, vagyis 
hogy a bejelentésnek elég azelőtt történnie, hogy a cselekmény a hatóság tudomására 
jutott volna. Sérelmezték, hogy a nincs lehetőség az egyedi körülmények mérlegelésére, 
azon okok vizsgálatára, hogy miért hozza az elkövető a hatóság tudomására a 

                                                 
432 „255/A. § (1) Nem büntethető a 250. § (1)-(2) bekezdésében, a 251. § (1) bekezdésében, a 252. § (1) 
bekezdésében és a 255. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha a cselekményt, 
mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, a kapott jogtalan vagyoni előnyt vagy 
annak ellenértékét a hatóságnak átadja, és az elkövetés körülményeit feltárja. 
(2) Nem büntethető a 253. §-ban, 254. §-ban és 255. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény 
elkövetője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az 
elkövetés körülményeit feltárja.” 
433 http://www.transparency.hu/uploads/docs/GrecoEval3_2009_8_Hungary_One_HU.pdf  
434 http://www.transparency.hu/uploads/docs/GrecoEval3_2009_8_Hungary_One_HU.pdf 24. oldal  
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cselekményt. Nem tartották megfelelőnek azt sem, hogy nem a bíróság dönt ezen 
kérdésben.  
A régi szabályozás értelmében a büntethetőséget megszüntető ok fennállása esetén az 
ügyész az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (továbbiakban: Be.) 190. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján az adott személlyel szemben a nyomozást határozattal 
megszünteti. Vagy a bíróság a Be. 331. § (1) és (3) bekezdése alapján a vádlottat felmenti. 
Az új szabályozás értelmében – mely 2012. január 1-jétől, illetve 2013. július 1-jétől 
hatályos – a büntetés korlátlan enyhítését és mellőzését a bíróság a Be. 330. § (1) 
bekezdés valamint a (2) bekezdés a) és c) pontja alapján a bűnösség megállapító ítéletében 
mondja ki.    

Az új szabály értelmében nem „automatikusan” alkalmazzák e kedvezmény. A 
döntés a bíróság kezében van, a kedvezmény mértékének megállapítása is a bírói döntés 
függvénye, mely így az egyedi körülmények mérlegelésére is lehetőséget ad. A 
bűncselekmény bejelentésére vonatkozó időbeli korlátot nem határozott meg a jogalkotó, 
amit a törvény indokolásában azzal magyaráznak, hogy a sikeres felderítéshez fűződő 
érdeke a hatóságnak mindaddig fennáll, amíg más forrásból nem jut a hatóság tudomására 
a cselekmény. 

A változás alapvetően érintette a nyomozóhatóság munkáját. Emiatt e téma külön 
témakörként szerepelt az interjúk során.  

A kutatásban a rendőrök egybehangzóan kritizálták a szabályozást. Ugyanis azt 
tapasztalták, hogy korábban az ún. „vesztegető feljelentő” a büntetőeljárás során 
együttműködő volt. Az általános gyakorlat az volt, hogy az ügyésszel való egyeztetést és 
mérlegelést követően tanúként hallgatták ki e személyeket. A jelenlegi helyzetben – 
miután megtudja, hogy ő maga is gyanúsított lesz –, már eláll a bejelentéstől és azt 
mondja, hogy rosszul emlékezett (ez az utóbbi esetben hamis vád vagy hamis tanúzás is 
lehet a cselekmény). Úgy látták, hogy krimináltaktikai szempontból nagyon rossz döntés 
volt a változás, mert „egy erős tanúból egy gyenge gyanúsítottá” változtatta a feljelentőt. 
Volt, aki úgy fogalmazott, hogy kell adni a hatóság kezébe valamilyen eszközt, mert ezzel 
a nyomozóhatóság elveszítette az alkupozícióját. Ebben a helyzetben nem látják elég 
erősnek azt a nyomást, ami miatt érdeke lehet a félnek a korrupcióból kiszállni, ez eddig a 
büntethetőséget megszüntető okkal biztosított volt. Az egyik interjúalany még azt is 
javasolta, hogy akár anyagi motivációt is nyújthatna az igazságszolgáltatás, mint ahogy 
azt a Gazdasági Versenyhivatal teszi a kartellek feltárása érdekében az informátori 
díjjal.435 

A jogszabályváltozás következtében érezhetően csökkent a bejelentések, 
vallomástételek száma. A gyanúsítotti kihallgatás ugyanis elriasztja az állampolgárokat, 
hiszen rabosítás történik – ujjlenyomat vétel, fénykép készül az adott személyről – ez 
óriási stresszel jár és traumát okoz.    

Az ügyész interjúalanyok is nagyon jó jogintézménynek tartották a 
büntethetőséget megszüntető okra vonatkozó szabályozást. Úgy vélik, hogy a korlátlan 
enyhítés lehetősége nem fogja az egyik felet a feljelentés megtételére ösztönözni. Emiatt 

                                                 
435 Lásd A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
79/A. §.  
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még kevesebb ügy lesz. Volt, aki sürgette annak meghatározását, hogy az új szabályozás 
vajon mit is takar a korrupciós cselekményben részt vevő mentességét vagy a lehetséges 
büntetés legkisebb mértéknek kiszabását tekintve. Mint látható az ügyész interjúalanyok is 
azonos véleményen voltak, mint a rendőr interjúalanyok: mindkét csoport szerint jól 
működött a büntethetőséget megszüntető ok intézménye. Az illető bement az ügyészségre, 
elmondta a cselekményt, tanúként hallgatták ki, nem gyanúsították meg, majd hoztak egy 
határozatot, mely tartalmazta, hogy az illető feltárt egy korrupciós cselekményt és ezért 
nem büntethető. Így tudtak adatot szerezni. Azáltal, hogy most gyanúsított lesz a 
bejelentő, vége van az ilyen típusú hatósági észlelésnek, mert elmennek a bejelentők, nem 
vállalva a rabosítást.  

Megyénként korábban is eltérő gyakorlata volt e jogintézménynek: volt ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki a feljelentőt, majd megszüntették az ügyét, máshol pedig 
„csak” tanúként került sor az adott személy kihallgatására.  

A jelenlegi helyzetben a korlátlan enyhítés gyakorlati megoldása lehet annak 
figyelmbe vételével, hogy ne riassza vissza a potenciális feljelentőket a fent ismertetett 
helyzet, a Be. 192. § alapján az együttműködő gyanúsított státusz.436 Másik lehetőségként 
adódik a tárgyalásról lemondás intézménye (lásd Be. XXVI. fejezet 533- 542/C. §). Ez 
esetben azonban felmerül, hogy az aktív és a passzív vesztegető ügyét hogyan lehet 
szétválasztani, és érdemben elkülöníteni az egyiket és azt tárgyalásról lemondás keretében 
tárgyalni.  

A bírók szerint a büntethetőséget megszüntető ok rossz szabályozás volt, mert 
például egy ittas jármű vezetés esetén közúti ellenőrzés során a gépjárművezető a 
rendőrnek adott 5000 Ft-ot, majd ezt követően a gépjárművezető feljelentette a rendőrt. Ő 
nem volt büntethető vesztegetés miatt, azonban – sajnálatos módon – a közlekedési 
szabálysértés miatti eljárás sem indult meg vele szemben, hiszen a feljelentésével ő ezt a 
cselekményét az igazságszolgáltatással orvosoltatta. Emiatt a bírók a korlátlan enyhítést 
jobb megoldásnak látják. Véleményük szerint van a szabályozásban ráció, mert így a 
„rosszakarók” általi feljelentések csökkenek, hiszen eddig fogta magát az állampolgár 
feljelentette a másikat, mert neki semmi fajta felelőssége nem volt, azonban jelen 
helyzetben az illető – a feljelentő – is vádlott lesz, és bármilyen büntetésre számíthat. 
Természetesen elismerik, hogy az új szabályozással az aktív vesztegetők által tett 
feljelentések száma vélhetően csökkeni fog.  

 
IV.2.4.7. A korrupciós cselekmények kapcsolata a gazdasági bűnözéssel – 
összefonódások, találkozási pontok és közös halmazok 
 
Néhány interjúalany mondta, hogy „Szinte minden gazdasági bűncselekmény mögött van 
korrupciós cselekmény, csak nem lehet bizonyítani”. Ilyen például a hűtlen kezelés.  

                                                 
436 Be. 192. § (1) A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetében az ügyész, illetőleg a 
nyomozó hatóság az ügyész engedélyével a nyomozást megszüntetheti, ha a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személy az ügy, illetőleg más büntetőügy bizonyításához hozzájárulva olyan 
mértékben együttműködik, hogy az együttműködéshez fűződő nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek 
jelentősebb, mint az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződik. 
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Jelen kutatás akta feldolgozásának eredményét tekintve is láttam, hogy a jogerősen 
elítéltek közül csak 33 %-os volt a gazdasági vesztegetések miatti felelősségre vonás (lásd 
IV.2.3.6. fejezet).  
Ennek okát az interjúalanyok a bizonyítási nehézségen túl, az alábbiakkal indokolták: sok 
esetben két gazdasági társaság vezetője közötti kenőpénzt is tartalmazó megállapodás 
esetén természetesen nincsen feljelentés, ráadásul az anyagi előny a cégnél realizálódik, 
vagy ha egy-egy személynél, ez az üzleti megállapodásuk része. Vannak olyan esetek, 
amikor az alvállalkozó visszaosztja a pénzeket; egy jól menő vállalkozás estén is a 
korrupciós pénzek elszámolása miatt fiktív számlák kerülnek be a könyvelésbe, ezt 
általában kapcsolódó vállalkozások számláival rendezik, és rendszerint minden le van 
papírozva. Az ilyen ügyek felderítési nehézségét az adja, hogy a NAV mindig egy céget 
vizsgál, mamut cégeket, cégcsoportokat vagy kapcsolódó vállalkozásokat nem, emiatt 
nem is feltétlen veszik észre a fiktív számlák rendszerét és mozgását a cégek között. Az 
interjúalanyok tapasztalata, hogy az állampolgárok az olyan gazdasági vesztegetéseket, 
ahol két vállalkozás – mely közül egyik sem állami cég – között valósul meg, nem tekintik 
vesztegetésnek, bűncselekménynek.  
 A büntetőeljárásban gazdasági ügyeknél számtalanszor fordul elő, hogy érdemi 
védekezést és okirati bizonyítékokat csak a bírósági szakban a tárgyaláson adnak elő. 
Valószínűsíthető, hogy ezt a védő tanácsára teszik, várnak a vádiratig, mert a szakértői 
vélemény után tudják, hogy mi hiányzik a könyvelésből, és ezeket benyújtják. Így sok 
esetben az eredetileg adócsalás (költségvetési csalás) cselekményt számviteli fegyelem 
megsértésére kell módosítania az ügyésznek a bírósági szakban.  
 Szervezeti szempontot figyelembe véve volt olyan vélemény, hogy a 
gazdaságvédelem a rendőrségen belül épp olyan idegen, mint a bűnügy a NAV-on belül, 
továbbá gyakoriak a párhuzamos nyomozások. Véleményem szerint a nyomozóhatóságok 
profiltisztítása és intézményi átszervezése megfelelő eszköz lehet az egységesebb és 
hatékonyabb fellépésre a gazdasági és korrupciós cselekmények vonatkozásában.  
 Több interjúalany arról számolt be, hogy a gazdasági szereplők a gazdasági 
bűncselekményekben gyakran két okból tesznek feljelentést. Az egyik a nyomásgyakorlás 
az adósra, a másik pedig az, hogy a büntetőüggyel készítik elő a polgári pert. Célja a 
versenytárs ellehetetlenítése. Általában Be. 190. § (1) a) pontos megszüntetés lesz a 
nyomozás vége, vagyis hogy a cselekmény nem bűncselekmény. A feljelentő 
gyakorlatilag a nyomozóhatósággal gyűjteti össze a bizonyítékokat a polgári ügyhöz 
például könyvvizsgálat eredménye. A büntetőügy megszüntetése után elindítja a polgári 
pert, melyben egy az egyben benyújtja a büntetőügyben keletkezett bizonyítékokat.  
 Ezen esetek elkerülésére azt javasolták, hogy azokban az esetekben, amikor egy 
ilyen ügy az a) pont alapján szűnik meg – vagyis a cselekmény nem bűncselekmény – 
legyen illetékköteles és a feljelentő viselje a teljes bűnügyi költséget. Érdekes kérdés az 
ilyen esetekben a hamis vád miatti eljárás megindításának átgondolása a feljelentővel 
szemben.  
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IV.2.4.8. Az interjúk tanulságai 
 

Összességében azt mondhatjuk, hogy széleskörű rálátást szerezhettünk a büntető 
igazságszolgáltatás szereplőitől intézményük működéséről, társintézményekkel való 
együttműködésükről, valamint a rendszerben fennálló anomáliákról. Az interjúalanyok 
több mint 20 éves munkatapasztalata, az egy évben az általuk kezelt ügyek száma, 
továbbá az országos lefedettség miatt adataim érvényessége felől nem lehet kétség. Az 
elkövetők foglalkozása által felállított ügycsoportok szintén azt mutatták – mint azt az 
aktakutatás eredményeinél is tapasztaltam –, hogy a társadalom minden szegmensében 
jelen vannak korrupt személyek vagy korrupciót indukáló szituációk. Az ellenük való 
hatékony fellépés zálogai – jelen esetben csak a büntető igazságszolgáltatás által kínált 
eszközöket tekintem át – a szakemberek széleskörű képzése, a titkos adatszerzés, titkos 
információgyűjtés szabályainak egyszerűsítése, nyomozóhatóságok hozzáférésének 
biztosítása bizonyos nyilvántartásokhoz, valamint egy független, központi 
Korrupcióellenes Hivatal felállítása. Hatékonyabbá kellene tenni a jogtalan előny 
elvonására vonatkozó szabályozást és gyakorlati alkalmazását, hiszen a 
bűncselekményből az elkövetőnél realizálódott bármely előny elvonása megfelelő 
visszatartó erőt jelenthet a bűncselekmény elkövetésétől.  
Meg kell teremteni azt a jogszabályi környezete és intézményrendszert, amely a 
korrupciót észlelő állampolgárok bejelentési hajlandóságát növelné. Ehhez 
elengedhetetlen a megfelelő védelem biztosítása számunkra.  
 

IV.2.5. A fókuszcsoport eredményei 

IV.2.5.1. A fókuszcsoport módszertana 

A fókuszcsoport „egy olyan kutatási módszert jelent, amelynek során az adatok 
úgy keletkeznek, hogy a kutatás alanyai csoportosan kommunikálnak az adott témáról”.437 
Vicsek Lilla438 leszögezi, hogy a gazdasági, piackutatási és a társadalmi kutatások 
csoportos beszélgetései lényeges különbséget mutatnak. Jelen kutatás során az ún. 
társadalomkutatási fókuszcsoport fogalmát és módszerét alkalmaztam. Lehota József439 
szerint a fókuszcsoport erőssége az, hogy a csoportban zajló folyamatokat, a résztvevők 
egymás közötti kommunikációját használja fel az adatok megszerzéséhez. Lehota szerint 
„a fókuszcsoport módszere nagyobb teret biztosít a csoporttagok közötti kölcsönös 
eszmecserének, véleményváltásnak, és ezáltal jobban szemlélteti, hogy a tagok nézetei, 
meggyőződései miért alakultak éppen ilyen formában”.440 Vicsek441 szintén hangsúlyozza 

                                                 
437 VICSEK Lilla: Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Osiris Kiadó, Budapest, 
2006. 17.o.  
438 VICSEK im. (2006) 17-18.o.  
439 Lehota József: Marketingkutatás az agrárgazdaságban, Mezőgazda Kiadó 
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/marketingkutatas/ch02s07.html  
440 LEHOTA im.  
441 VICSEK im. (2006) 23.o.  
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a módszer azon előnyét, hogy a résztvevők véleményeltérés esetén álláspontjukat 
indokolni és alátámasztani kénytelenek. 
Ezen folyamat plusz információkat eredményezhet.442  

Vizsgálatom során azért döntöttem e módszer alkalmazása mellett, mert a büntető 
igazságszolgáltatás különböző szereplőinek véleményét úgy ismerhetem meg, hogy a 
szervezet működési mechanizmusaira és az eltérő intézmények egymásra gyakorolt 
hatására, továbbá tényleges együttműködésükre vonatkozóan is tudunk adatokhoz jutni.  

IV.2.5.2. A csoportösszetétel és a szituációs tényezők443  

 A fókuszcsoport 2014. október 9-én egy minden résztvevő számára semleges és 
csendes helyszínen, egy tárgyalóteremben zajlott. A csoport tagjai körben ültek, a 
moderátor középen ült, mely megfelelő szemkontaktust biztosított számára valamennyi 
résztvevő tekintetében. A beszélgetésről – a résztvevők beegyezésével – hangfelvétel 
készült. A résztvevőket névtáblák segítették. A fókuszcsoport 7 főből állt. Nemüket 
tekintve 6 férfi és egy nő, 35 és 50 év közöttiek, valamennyien egyetemi végzettséggel 
rendelkeznek. Foglalkozásukat illetően két rendőr, két a korrupció elleni küzdelemben 
meghatározó szerepet játszó civil szervezet képviselője, egy ügyész, egy bíró, valamint 
egy ügyvéd. Szakterületükön legalább tízéves munkatapasztalattal rendelkeznek. A 
résztvevők kiválasztása és toborzása két szempont alapján zajlott. Egyrészt azon 
interjúalanyok kerültek megkeresésre, akik az interjúk során is nyitottak és 
kommunikatívak voltak, továbbá hajlandóságot mutattak egy ilyen beszélgetésen való 
részvételre. Másrészt fontos szempont volt, hogy kellő szaktudással és ismerettel 
rendelkezzenek korrupciós cselekmények nyomozása, illetve a magyarországi korrupció 
helyzetre vonatkozóan. Megkeresésemet írásban küldtem el valamennyi résztvevőnek, 
melyben tájékoztattam őket a fókuszcsoport jellemzőiről, hosszáról, időpontjáról, 
helyszínéről és témájáról.444   
A beszélgetés félig strukturált vezérfonal alapján történt, melyet a szerző állított össze, az 
ülés moderátora is ő volt. A bemutatkozó kör során a moderátor röviden ismertette a 
kutatás célját, az ülés témáját és menetét. Ezt követően a résztvevők mutatkoztak be 
röviden.  Az ülés elején kiderült, hogy a résztvevők közül páran ismerik egymást, mely 
hozzájárult a fesztelenebb légkörhöz. A beszélgetés végig oldott hangulatban zajlott, a 
felek nem feszengtek egymás előtt, őszintén kifejtették véleményüket, gyakran 
konfrontálódva egymással.  
  

                                                 
442 A fókuszcsoport módszeréről, előnyeiről és hátrányairól lásd még Earl BABBIE: A társadalomtudományi 
kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, 2008. 339-342.o.  
443 A szituációs tényezők elemzését VICSEK Lilla által felvázolt szempontok (interakciós tényezők, 
résztvevők jellemzői, moderátor, környezet, időtényező, tartalom) szerint végeztük el. Lásd VICSEK im. 
(2006) 272-287.o.  
444 Vagyis, hogy az ülés során a moderátor kérdései mentén beszélgetnek a résztvevők a korrupciós 
bűncselekmények felderítési problémáiról, e bűncselekmények bizonyítási nehézségeiről, korrupciós esetek 
nyomozásának folyamatáról, a büntető igazságszolgáltatás hatékonyabb fellépésének kérdéséről, továbbá e 
jelenség megelőzéséről.  
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IV.2.5.3. A fókuszcsoport adatainak elemzése  

 A fókuszcsoport adatainak tematikus elemzését a jegyzeteim, valamint a 
hangfelvétel alapján készített kivonatolt átirat felhasználásával készítettem.  
Kérdések a fókuszcsoportos vizsgálat során:  
- Véleményük szerint mekkora probléma a korrupció ma Magyarországon?;  
- Milyen rendszerszintű problémákat látnak a korrupciós cselekmények nyomozása 
kapcsán? A felderítések és nyomozások hatékonyságát mennyiben befolyásolja az adott 
intézmény felépítése és a rá vonatkozó normák, valamint az ott dolgozók szakértelme?; 
valamint 
- Milyen intézkedésekre, megelőző lépésekre vagy társadalmi változásokra lenne szükség 
a korrupció visszaszorításához?  
 Az ülést egy általános, de a beszélgetés témáját jól lefedő kérdéssel indítottam: 
„Véleményük szerint mekkora probléma a korrupció ma Magyarországon?”.  
A kérdésre őszintén – foglalkozásukra tekintet nélkül – válaszoltak. Valamennyi 
résztvevő egyetértett abban, hogy jelentős probléma hazánkban a korrupció. Példaként 
merült fel az állami tenderek kérdése, melyek kapcsán többen kijelentették, hogy 
jogszerűségük abban rejlik, hogy „alkotnak hozzá jogot”, vagyis olyan jogszabályi 
környezetet teremtenek, mely során az eljárás papír formán jogszerűnek tűnik.  
Résztvevő-1445 véleménye a magyarországi korrupcióról:  
„A korrupció mindig rendkívül problematikus volt Magyarországon, mert a közpénzek 
áramlása vállalatokhoz vagy pártkasszákba, mindig is átláthatatlan és preferenciális volt. 
Vagyis bármilyen szabályt alkotott az állam az mindig úgy volt tervezve, hogy a megfelelő 
közpénzek, a megfelelő zsebekbe kerüljenek, legyen az közbeszerzések vagy más módon 
elosztott pénzek. 2010 óta az egyébként is intézményesült korrupció, ami be volt építve a 
szabályozókba, és eleve a jog, úgy volt kitalálva bizonyos területeken, hogy a korrupciót 
fenntartsa, ne pedig megszüntesse. Ez kivételből, a rendszer főszabályává vált. Például az 
olyan szabályok, amik a trafik tendernél vagy a takarékszövetkezetekre vagy a nyerő 
automaták üzemeltetésére vonatkozott. Nem is leplezi a jogalkotó azt, hogy egy 
meghatározott, preferenciális csoportot akar kivételes helyzetbe hozni”.   

A csoport tagjai egyetértettek Résztvevő-1 véleményével és hangsúlyozták, hogy a 
jognak nem az lenne a szerepe, hogy egyes csoportokat kivételezett helyzetbe hozzon, 
hanem hogy azonos és kiszámítható játékszabályokat teremtsen. Résztvevő-2 arra hívta 
fel a figyelmet, hogy „a társadalom sem emeli fel a hangját, mert beleivódott az 
állampolgárok tudatába a mutyizós, korrupciós és kiskapu kereső viselkedés”. Véleménye 
szerint ez a hozzáállás a társadalom gyökerében, kultúrájában megtalálható.  
 Résztvevő-3 szerint „a korrupció elképesztő gazdasági károkat okoz, azonban a 
társadalmi és politikai hatást tartom nagyon károsnak. A korrupció kettőssége, ami 
érdekes még. Egyrészt, hogy a korrupció alulról jön és azért korrupt az egész ország, mert 
a lelkünk mélyén mindannyian korrupt jellemek vagyunk, vagy azért mert teremtődik egy 
korrupt politikai elit, és azt látjuk, hogy nekik mindent szabad nekünk miért ne szabadna. 

                                                 
445 A fókuszcsoport tagjainak nevét anonimitásuk megőrzése védelmében nem közlöm, ehelyett valamennyi 
résztvevőt egy-egy számmal jelöltem.  
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Végső soron a hatás ugyanaz, de a probléma kezelése szempontjából érdemes ezzel a 
kettősséggel is foglalkozni”.  
 A csoport több tagja is fontosnak tartotta kiemelni, hogy hazánkban nagyon hosszú 
ideje annak, hogy azonos élethelyzetekre kettős mércét alkalmazunk. Példáként 
említették, hogy ha egy politikai vezető – aki vagyonnyilatkozatot tesz – nem tudja 
megmondani, hogy miből vett nagyértékű autót vagy több millió forintba kerülő lakást 
vagy házat, elég egy „mosolygós” interjú, hogy kimagyarázza magát. Azonban ha egy 
átlagembernek keletkezik ilyen „lyuk” a vagyonbevallásában, akkor az biztosan 
adóhatósági és/vagy büntetőeljárást von maga után. Véleményük szerint „a kisember 
emiatt gondolhatja azt, hogy az ő kiskorrupciója „elmegy”, mert a nagy büntetlenül 
marad”. 
Résztvevő-2 szerint a korrupció azért is van kódolva a rendszerben, mert 
„Magyarországon a feudalizmus után nem alakult ki az a polgárság – és a mai napig sem 
létezik –, amelyben megvan a felelősségvállalás, hogy adót kell fizetni és felelősségem van 
az állam felé. Amíg nincs meg ez a klasszikus értelemben vett polgári réteg addig a kettős 
mérce fennmarad”.  
 Résztvevő-5 arra mutatott rá, hogy még a korrupció ellen küzdők is addig képesek 
e magatartás folytatni, amíg nem szembesülnek olyan élethelyzettel, amiben számukra is 
elengedhetetlen bizonyos korrupt viselkedési forma tanúsítása, mely nem feltétlen von 
maga után büntetőjogi következményeket. Példaként a jobb egészségügyi ellátást446 vagy 
gyerekünk óvodai férőhelyének biztosítását említette.  
 A fentiek alapján látszik, hogy csoport tagjainak véleménye alapján is a 
korrupciónak hazánkban mind a kriminális, mind a nem kriminális formája a mindennapi 
élet része (lásd bővebben II.2. fejezet). A társadalom által korruptnak tartott, de nem 
minden esetben a kriminális korrupció fogalma alá tartozó ügyek esetén a büntető 
igazságszolgáltatás szerepe igen korlátozott, mely feszültséget okozhat mind az 
állampolgárok, mind a büntető igazságszolgáltatás szereplői számára.   
 Az ún. kisstílű és nagy volumenű korrupció közti különbség (lásd II.2. fejezet) is 
felmerült e kérdés kapcsán. Többen példálóztak rendőr járőrökkel, akik „kisemberek, de 
hatalommal bírnak”, továbbá nagyon alacsony a fizetésük, ami miatt – a csoport több 
tagjának véleménye szerint – megesik, hogy elfogadják a részükre felajánlott 5000-10.000 
forintos kenőpénzt. Résztvevő 4 hangsúlyozta, hogy a rendőrök 95%-a nem úgy szerel fel, 
hogy korrupt, hanem későbbi élethelyzete is szerepet játszik, hogy egy ilyen 
kiszolgáltatott szituációban részt vegyen.   

                                                 
446 A lakosság és az orvos társadalom a hálapénzt az elmúlt évtized kutatási eredményei alapján nem tekinti 
negatív jelenségnek, problémának vagy éppen korrupciónak (lásd. BOGNÁR G. – GÁL R. I. – KORNAI J. 
(1999): Hálapénz a magyar egészségügyben (TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, Budapest, 1999);  
TÁRKI 2007 Társadalmi Klíma Riport. http://www.tarki.hu/hu/news/2007/kitekint/20071220.html;  
a Szinapszis Kft. 2009-es kutatása.http://www.szinapszis.hu/uploads/Szinapszis_-
_Orvosaink_a_halapenzrol_20100816.pdf; BAJI P., GULÁCSI L. (2012): A helyzet változatlan: Egy 
reprezentatív kérdőíves felmérés eredményei a magyar lakosság hálapénz-fizetési szokásairól és a hálapénz 
megítéléséről. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 50. évf. 4. sz. (2012), p.30-31. o. valamint az MRSZ és a 
Szinapszis Kft. 2013-as kutatása. http://www.szinapszis.hu/hirek/164 
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E jelenség kapcsán hangsúlyozták többen is, hogy a Rendvédelmi Szervek Védelmi 
Szolgálata/Nemzeti Védelmi Szolgálat (RSZVSZ/NVSZ lásd. részletesebben 
IV.2.4.5.fejezet) által lefolytatott ellenőrzések, mint például a megbízhatósági vizsgálat 
csak e kisstílű, utcai korrupció kezelésére képes a rendőrségen belül és nem vesz tudomást 
például a rendőrségi közbeszerzésekről, vagy a magas állami pozíciót betöltők (például 
főkapitányok vagy tábornokok), vagyis a fehérgallérosok által megvalósuló korrupciós 
mechanizmusokról. Résztvevő-1 véleménye szerint „az állam nem is akar választ adni e 
kérdésre, és nem léptet életbe olyan szabályokat, melyek ezt a fajta korrupciót tudomásul 
venné és kezelné”. Résztvevő-2 szerint „az NVSZ fellépésével az intézkedési 
hajlandóságot csökkentette. Véleménye szerint fél az eljáró járőr attól, hogy aki mellette 
ül a kocsiban, vagy aki ajánlja a pénzt kicsoda. Az ilyen esetek csökkenését a félelem 
generálta”.  
 Éles vita alakult ki a téren, hogy a korrupció pénzkérdés-e vagy sem. Vagyis hogy 
a közszférában dolgozók fizetésének színvonala mennyire befolyásolja a mindennapi 
kisstílű korrupciós helyzetek fennállását. Egy résztvevő volt azon a véleményem, hogy a 
korrupció nem pénzkérdés. Véleménye szerint részben jellembeli kérdés. Szerinte a 
fizetésemelés az esetek kis százalékában oldanák meg a kicsi, utcai korrupciós 
helyzeteket, inkább „újraárazná” azokat. Öt résztvevő ezzel nem értett egyet. Véleményük 
szerint, ha meg lennének úgy fizetve a közalkalmazottak, hogy el tudják tartani a 
családjukat, akkor nem érné meg nekik vállalni a lebukással járó kockázatot.  
 Egy résztvevő azt hangsúlyozta, hogy „a vesztegetés jellemből fakad, de az 
alacsony szinten lévő közalkalmazottak esetén, a szegénység miatt sokkal könnyebben 
találja meg a fogást a korrupció”.   
Kránitz Mariann447 arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupciót gyakran egyetlen 
meghatározó tényező következményének tekintik, nem pedig több tényező egymásra 
hatása eredményének. Úgy vélte, hazánkban a korrupciót jellemzően az alacsony bérekkel 
kapcsolják össze, és annak ellenére, hogy az emberek tisztában vannak egy-egy gyakorlat 
korrupt voltával, mégis elfogadónak mutatkoznak. A szerző két dolgot is kiemelt: az 
alulfizetettség önmagában nem indokolja a korrupciót, ehhez további „tényezők” 
szükségesek; a korrupt viselkedés kialakulásához az erkölcsi és anyagi megfontolások 
együttes fennállása szükséges.  

Második kérdéskörként arra voltam kíváncsi, hogy „Milyen rendszerszintű 
problémákat látnak a korrupciós cselekmények nyomozása kapcsán? A felderítések és 
nyomozások hatékonyságát mennyiben befolyásolja az adott intézmény felépítése és a rá 
vonatkozó normák, valamint az ott dolgozók szakértelme?”.   
 Amint szinte minden résztvevő kiemelt, az az, hogy a rendőrség óriási létszám 
gondokkal küzd, továbbá nagyon nagy a fluktuáció. Részvevő-4 azt is hozzátette, hogy „a 
rendőrség mai állományának zöme 30 év alatti, egyelőre tapasztalatlanok és már 
nincsenek a rendszerben a „nagy öregek”, akiktől tanulni tudnának, valamint nem 
motiváltak. Emiatt nincsen megfelelő szakember gárda a rendőrségnél”.  
 

                                                 
447 KRÁNITZ im. (1998) 9-10. o.  
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Rendszerszintű problémaként említették azt a statisztikai szemléletet, mely a rendőrségen 
uralkodik, ami miatt előfordul, hogy „elhajtanak” feljelentőt, mert a feljelentés során 
látják, hogy eredménytelen lesz a nyomozás és ez rontani fogja a kapitányság megítélését. 
Hozzátették azt is, hogy ez a gyakorlat csökkenő tendenciát mutat, mióta indultak 
eljárások rendőrökkel szemben ilyen ügyekben (lásd Btk. 438. § Kötelességszegés 
szolgálatban). E kérdés nagyon fontos, hiszen az állampolgárt nem szabad megfosztani az 
igazságszolgáltatás jogától. Össztársadalmi szinten káros következményekkel járhat, az 
igazságszolgáltatásba vetett bizalmat csökkentheti a lakosság körében e viselkedés a 
rendőrség részéről. Az állampolgárok ilyen tapasztalatai a feljelentési hajlandóságot is 
gyengíti, melyre az Országos Kriminológiai Intézet által lefolytatott országos 
viktimizációs kutatás is rámutatott. Az Áldozatok és vélemények (2003) kutatás 
eredményei alapján a megkérdezettek 43%-a a rendőrséggel kapcsolatos elégedetlenség és 
bizalmatlanság miatt nem jelentette az általa elszenvedett bűncselekményt.448 Ezt a tényt 
erősítette meg a Transparency International Global Corruption Barometer 2013 kutatása 
is, melyből kiderül, hogy az állampolgárok csupán 30%-a jelentené, ha korrupcióval 
találkozna.449 Az talán még szomorúbb, hogy azok közül, akik nem jelentenék a 
korrupciós esetet a többség ezt azért nem tenné, mert azt gondolja, hogy „úgysem lenne 
eredménye”.450 Sajnos ezek az eredmények azt mutatják, hogy egyrészt van egy 
bizalmatlanság a hatóságok iránt, másrészt, hogy aránylag nagyfokú a tolerancia a korrupt 
magatartásokkal szemben hazánkban.   
 Résztvevő-7 példájában egy olyan ügyet ecsetelt, melyben egy ügyészi utasítás 
révén a rendőrségnek több mint 500 tanút kellett kihallgatnia, amely az alapügy 
megítélését és bizonyítását kevéssé szorgalmazta. Résztvevő-7 rámutatott arra is, hogy 
nyomozati szakban az ügyek elhúzódását eredményezheti egy egyszerű megítélésű 
ügyben például egy munkaköri leírás beszerzése is, mely akár néhány hónapot is igénybe 
vehet.  
Többen érveltek azzal is, hogy számos esetben, amikor tettenérés van, nem a bíróság elé 
állítás módszerét alkalmazzák, hanem „feleslegesen” 12-16 hónapig tart, hogy egy ilyen 
ügyből vádirat szülessen, és bírósági szakba kerüljön az eset.  

Néhány résztvevő megemlítette azt a problémát is, hogy „széthúz az ítélkezési 
gyakorlat és elhúzódnak az ügyek”. Szóba került a jelenlegi hazai büntetőeljárási 
szabályok miatti túlbizonyítottság kérdése is (mely szintén az ügyek elhúzódásához 
vezet), melyet a résztvevők éppen olyan károsnak tartanak, mint az alulbizonyítottságot. E 
kérdéskör kapcsán merült fel a „kishalak” és „nagyhalak” üldözésének kérdése. Néhány 
résztvevő beszámolt arról, hogy bizonyos ügyek esetén „elhalnak” nyomozások. A kettős 
mérce kérdése itt újra előkerült. Az egyik résztvevő a felmerült esetek nyomozásának 
elrendelése kapcsán azt mondta, hogy „az ügyészségnek sajnos egyre több ügyben 
megkérdőjelezhető a szerepvállalása… Úgy tűnik, hogy az ügyészségen vannak szakmán 
túli megfontolások, amikor ügyek indulásáról döntenek”. Felmerült a „hol akad meg a 

                                                 
448 IRK Ferenc (szerk.) Áldozatok és vélemények. Országos sértetti vizsgálat. I. kötet. Országos 
Kriminológiai Intézet, Budapest, 2003.  
449 DEBORAH HARDOON, FINN HEINRICH: Transparency International Global Corruption Barometer 2013. 
22. o. http://www.transparency.hu/uploads/docs/GCB2013_Report_Embargo.pdf 
450 HARDOON ÉS HEINRICH im. (2013) 23. o.  
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nagyhalak elfogása” kérdés is, melyre a többség válasza az ügyészség volt, már csak 
hatáskör szempontjából is. Résztvevő-6 ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy „a végső 
szót az ügyész mondja ki a feljelentés kapcsán. A rendőrségi intézkedések elleni panaszt az 
ügyészség vizsgálja. Ahol el lehet akasztani az ügyeket az a feljelentés elutasítása, mert 
akkor nyoma sincs. A következő ahol egészen biztosan megakad a történet az az ügyészi 
szűrő. Itt az ügyésznek mint a törvényesség őrének van feladata. Érthető vagy nem érthető 
okokból az ügyészség felvállal vagy nem vállal fel ügyeket”. Ahol megindul a nyomozás, 
ott pedig gyakran „finoman és láthatatlanul kapták a pressziót fentről (minden héten 
hívták telefonon, hogy áll egy adott ügy), majd megvárták, amíg elévül egy-két cselekmény 
az ügyben” (Résztvevő-4).   

Indulatokkal teli vitát váltott ki az a kérdés, hogy a magasabb társadalmi státusszal 
rendelkező személyek például politikusok vagy gazdasági szereplők által gyaníthatóan 
elkövetett korrupciós cselekmények felderítésére és nyomozására miért nincsen eszköze a 
rendőrségnek és az ügyészségnek. Az egyik résztvevő azt jelezte, hogy nehéz lehallgatni, 
megfigyelni úgy személyeket, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a 
Belügyminisztérium alá tartozik, melynek vezetője hetente jelent munkájáról a 
belügyminiszternek. Résztvevő-6 azt is hozzátette, hogy „ebben a rendszerben egyre 
kevesebb ügy jut el a bíróságig, és ha még el is jut a bírósági szakig nem biztos, hogy a 
vádirat tartalmazza azon tényeket és bizonyítékokat, amelyek a felelősségre vonás 
megállapításához szükségesek”. Szomorú konklúzióval záródott e témakör, mert több 
résztvevő is azt mondta, hogy „a bíróság az egyetlen olyan szervezet ma 
Magyarországon, amelyben megbízhatunk”.  

Végezetül arra próbáltam választ találni, hogy a résztvevők véleménye szerint 
milyen intézkedésekre, megelőző lépésekre vagy társadalmi változásokra lenne szükség a 
korrupció visszaszorításához.   
E kérdés kapcsán a résztvevők először visszatértek a kisrendőrök, alacsony státuszú 
közalkalmazottak/köztisztviselők helyzetének elemzéséhez. Szinte egyöntetűen mondták 
azt, hogy az utcai rendőri korrupció megszüntetéséhez egyrészt szüksége volna a fizetések 
emelésére, másrészt a társadalom általi elismertség és megbecsültségre, harmadrészt a 
rendőri szervezetnek ki kellene állnia az emberei mögött. A résztvevők többsége szerint e 
helyzeten nagyban rontott a 2011. évi XVI. törvény a 2006 őszi tömegoszlatásokkal 
összefüggő elítélések orvoslásáról (ún. Semmisségi törvény), mely gyakorlatilag 
kimondta, hogy a rendőr szava nem ér semmit. E kérdés kapcsán felmerül, hogy az 
állampolgár ennek tudatában hogyan fog a rendőrökkel szemben viselkedni. Részvevő-7 
azt mondta, hogy „e törvény kapcsán a rendőrök azt érzik, hogy megtiporták őket”. Páran 
azt is felvetették, hogy „miért halnak el bizonyos ügyek, amelyben látnak bizonyítékokat”. 
Volt olyan vélemény is, hogy „ha ilyen diszfunkcionális elemeket lát a kisrendőr a 
rendszerbe, nehéz neki elmagyarázni, hogy miért ne fogadjon el hónap végen 10.000 
forintot”. 
 Ezután egyértelműen a politikai akarat hiányát fogalmazták meg, mint az akár a 
kisstílű, de főleg a fehérgalléros korrupció fel nem számolásának okát. Résztvevő-5 azt 
mondta, hogy „nincs politikai akarat, mert mindenki érintett”. Az elmúlt 25 év 
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elszámoltatási kezdeményezéseiről451 pedig az volt a vélemény, hogy más politikai 
akaratot deklarálni és más kérdés azt megvalósítani. Résztvevő-5 szerint „az 
elszámoltatási kezdeményezések inkább átpolitizálták a bűnüldözést”. 
Résztvevő-3 arra hívta fel a figyelmet, hogy „ha nincsen politikai akarat, akkor két 
irányból történhet változás e téren. Az egyik jóléti-gazdasági kérdés, vagyis ha az emberek 
jobban élnének, talán jobban zavarná őket a politikai elit korrupciója, elgondolkodnának 
ezen, mely esetben a politikai osztályon is nagyobb nyomás érvényesülne. Másrészt e 
folyamatot gyorsítani azzal lehet, hogy felhívjuk ezekre a problémákra a figyelmet, 
melynek hatására az embereknek előbb vagy utóbb le kell hogy essen, hogy ez a történet 
róluk szól”. Résztvevő-6 álláspontja szerint „társadalmi fejlődést elérni és hatni az 
állampolgárok gondolkodására csak akkor lehet, ha ennek van gazdasági alapja”.  
 A résztvevők többsége egyet értett abban, hogy a korrupció ellen nem a büntetőjog 
eszközével kell fellépni. Résztvevő-3 nézete szerint a gond az, hogy a büntető 
igazságszolgáltatás azon esetekben sem működik megfelelően, ahol egyértelműen lenne 
szerepe az ilyen típusú ügyek esetén a büntetőjogi felelősség kimondásának. Kiemelték az 
átlátható szabályrendszer és erős civil kontroll szerepét, szorgalmazták a kiskortól, akár az 
óvodában kezdődő oktatást a témát illetően.    

Összességében elmondható, hogy a fókuszcsoportos ülésen résztvevők komoly 
hiányosságokat látnak a büntető igazságszolgáltatás rendszerében, mikor e 
szervezetrendszernek a korrupciós bűncselekmények ellen kell fellépniük. Helyzetüket 
nem könnyíti, ha a feltételezett elkövető magas társadalmi, gazdasági vagy politikai 
hatalommal rendelkező személy. Ez esetben számos elvárásnak kell megfelelniük a 
nyomozás során, mely nem minden esetben segíti munkájukat.  

 

IV.2.6. Összefoglalás, következtetések  
 

Kutatásom első hipotézisét igazoltam, mert amint azt az aktakutatás, az interjúk és 
a fókuszcsoport eredményei is mutatták hazánkban a büntető igazságszolgáltatás zömében 
az ún. kisstílű korrupciós esetek kezelésére képes. Ezt támasztotta alá a jogtalan előny 
mértékének alacsony volta. A korrupciós bűncselekményt elkövetők szocio-demográfiai 
paramétereit tekintve a konvencionális elkövetőkhöz képest magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, idősebbek, továbbá többségében tartós párkapcsolatban 
élnek, mely a vizsgálat második felvetését bizonyította. Foglalkozásukat tekintve a 
társadalom szinte minden szegmensét lefedik, mely arra enged következtetni, hogy a 
kisstílű korrupciós cselekmények átszövik a lakosság mindennapjait, és olyan korrupt 
gyakorlatot eredményeznek, mely sokuk számára az ügyeik intézésének szerves részét 
képezi. Az elkövetők motívuma is alátámasztja fenti állásomat, hiszen többségében van az 
anyagi gyarapodás és a büntetés, hatósági/szabálysértési eljárás elkerülését célzó esetek. 
Szintén az „utcai” korrupció jellemzője, hogy az esetek zömében készpénz a gazdát 
cserélő jogtalan előny, mely a harmadik hipotézisem volt. A kutatás eredményei alapján a 
vesztegetések 67%-a a hivatali vesztegetések körébe esik, így negyedik hipotézisem is 

                                                 
451 A résztvevők itt Keller László (MSZP) közpénzügyi államtitkár, Budai Gyula (Fidesz-KDNP) és Papcsák 
Ferenc (Fidesz-KDNP) elszámoltatási kormánybiztosok munkájáról beszéltek.  
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igazolódott. Az alkalmazott szankciók fajtája és tartama (az esetek több mint a felében 1-2 
év tartamú felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki), azt jelzi, hogy a jogalkotó által 
súlyosnak ítélt cselekmény (alapesetben is 3 évig vagy 1-5 évig terjedő 
szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmények ezek) a valóságban a kis kárérték és a 
társadalomra veszélyesség eltérő megítélése miatt a jogalkalmazók által ehhez igazodó 
nem olyan szigorú büntetések kerültek kiszabásra. Valószínűsíthető, hogy a jogalkotó 
szándéka sem a kisstílű korrupciós cselekmények drákói szigorú üldözése volt, hanem a 
„nagyhalak” megbüntetése. Az eredményeim alapján ilyen „nagyragadozók” sajnos csak 
nagyon kis számban kerülnek be a büntető igazságszolgáltatás hálójába. A korrupció 
elleni hatékony fellépés zálogai – jelen esetben csak a büntető igazságszolgáltatás által 
kínált eszközöket tekintettem át – a szakemberek széleskörű képzése, a titkos adatszerzés, 
titkos információgyűjtés szabályainak egyszerűsítése, továbbá nyomozóhatóságok 
hozzáférésének biztosítása bizonyos nyilvántartásokhoz.  

A korrupció megjelenésének és folyamatos meglétének számos oka lehet, melyek 
nem választhatók el a társadalom általános gazdasági szintjétől, a fennálló szabályozási 
környezettől, valamint a társadalom erkölcsi szintjétől. Ilyen okok lehetnek gazdasági 
versenyelőny szerzése (cégek közötti, emberek közötti), a politikai versenyelőny 
megszerzése és fenntartása (pártfinanszírozás), az ún. megélhetési korrupció (hiány: 
lakások, engedélyek, hitelek, ellátás területén pl. hálapénz) vagy éppen a büntetés 
elkerülése, kedvezmények megszerzése (pl. közlekedési szabálysértés) mint kiváltó ok.  
Áttekintve a büntető igazságszolgáltatás szereplőit és apparátusát azt látjuk, hogy a 
nyomozóhatóságoknak (rendőrség, ügyészség), amennyiben egy ügy megkívánja van 
apparátusa, létre tud hozni egy csapatot, 4-5 fővel és közösen dolgozni egy adott ügyön.  
A büntető igazságszolgáltatás és az állami büntetőhatalom érvényesítésének örök 
dilemmája, hogy egy-egy bűncselekmény esetén mekkora és milyen erőforrásokat 
(humán, anyagi és technikai) mozgósít, amit az állam elbír és szükségesnek lát.452 A 
jelenség létezése és működése azért is érdekes, mert gyakran nem pénz a konkrét 
mozgatórugója. Keskeny a határ a bűncselekmény és a kölcsönös szívességek között. 
Például egy kisvárosban, ahol gyakorlatilag mindenki ismer, mindenkit a szívességek 
rendszere a mindennapok természetességében zajlik. Ad abszurdum a konkrét kérés vagy 
tudta nélkül is felveszik a helyi gimnáziumba a bíró gyermekét.  

E kutatás célkitűzései között az is szerepelt, hogy rámutassak arra, hogy az 
esetlegesen a büntető igazságszolgáltatás látókörébe kerülő fehérgalléros korrupciós 
esetek elleni büntetőjogi fellépést nagyban nehezíti a politikai akarat hiánya és az 
állampolgári apátia.   
 A kutatás eredményei alapján megállapíthatóak azon tényezők is, amelyek a 
fehérgalléros korrupció tényleges felderítését és nyomozását nehezítik. E cselekmények 
jellemző elkövetési formája az intézményesített-strukturális elkövetés. Számos esetben ez 
rendszeresen ismétlődő elkövetést jelent, amelynek oka, hogy az adott intézmény 
működése, eljárásrendje, a felelősség megosztás, illetve az ellenőrzési jogkörök 

                                                 
452 Kerezsi-Kó-Antal A bűnözés társadalmi költségei című cikkében a 2009. évben az állami 
bűnözéskontroll 326 milliárd forint volt. Kerezsi Klára-Kó József-Antal Szilvia: A bűnözés társadalmi 
költségei. Kutatási összefoglaló in. Kriminológiai Tanulmányok 48. (szerk. Virág György) Budapest, 2011, 
168.o.  
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szabályozása nem megfelelő (például önálló döntési jogkörrel rendelkeztek, közvetlen 
beszámolási kötelezettséggel nem tartoznak), aminek következtében hosszú időn 
keresztül, lebukás és következmények nélkül folytathatóak a korrupciós tranzakciók.  
A fehérgalléros korrupció eseteinél jellemző, amikor az ügyben érintett magas társadalmi 
státuszú személy saját maga leplezése céljából a strómannak biztosít olyan jogi 
képviseletet, melyben az ő személye és bűnössége rejtve marad.  
A beismerő vallomás fehérgalléros elkövetőknél ritka, hiszen megfelelő anyagi forrással 
rendelkeznek ahhoz, hogy kiváló ügyvédeket fogadjanak (megbízott és nem kirendelt 
védőik vannak), akik mindent elkövetnek az eljárás megszüntetése, vagy éppen a vádlott 
felmentése érdekében.   
Álláspontom szerint a hatóságok számos eszközzel rendelkeznek bizonyos visszaélések 
feltárására, azonban ezen eszközöket csak korlátozottan alkalmazzák ilyen például a 
vagyonosodási vizsgálat.  

Az alacsonyabb társadalmi státuszú személyek kisstílű korrupciós cselekménye 
egy szervezetben lehet egyedi. Azonban, ha a magas beosztással rendelkező személyek 
korruptak, az kihat a szervezetben dolgozó összes alkalmazottra, mely maga után 
vonhatja, hogy a korrupció egyedi esetből a mindennapok szerves részét képezi, akár 
alacsonyabb, akár magasabb szinten.       

Megállapítható, hogy a korrupció olyan össztársadalmi probléma, melynek 
létezését és fennmaradását a társadalom alapvető értékrendje, a közigazgatási, állami 
szervek működésének mechanizmusa, valamint a társadalom gazdasági helyzete 
lényegesen befolyásol. Mindezekre tekintettel megfelelő szociálpolitikai, 
gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai válaszlépések is kellenek a kisstílű korrupció 
cselekmények számának csökkentése érdekében. Ezzel párhuzamosan a fehérgalléros 
korrupció vonatkozásában a valódi felelősségre vonás lehetőségeinek megteremtését 
kellene szorgalmazni 
Hatékonyabbá kellene tenni a jogtalan előny elvonására vonatkozó szabályozást és 
gyakorlati alkalmazását, hiszen a bűncselekményből az elkövetőnél realizálódott bármely 
előny elvonása megfelelő visszatartó erőt jelenthet a bűncselekmény elkövetésétől.  
Meg kell teremteni azt a jogszabályi környezete és intézményrendszert, amely a 
korrupciót észlelő állampolgárok bejelentési hajlandóságát növelné. Ehhez 
elengedhetetlen a megfelelő védelem biztosítása számunkra.  
 Fontos leszögezni, hogy a hatályos szabályozás és intézményi működés a 
korrupció olyan konstrukcióját segíti létrehozni, amelyben csak a hétköznapi vesztegetés 
látható, vagyis az igazán súlyos esetek, a valódi korrupció láthatatlan marad.   
 

IV.3. Kísérlet a korrupció matematikai leírására 
 
A kriminológiában, a korrupció elemzésére eddig még nem alkalmazott módszert 
felhasználva szeretnék bizonyos összefüggésekre rámutatni. Az előny mértéke című 12. 
ábra adatsora arra utal, hogy a korrupciós esetekben a szóban forgó összegek gyakorisága 
egy alkalmasan megválasztott eloszlásfüggvénnyel többé-kevésbe jól leírható. A kérdéses 
adatsorra a log-normális eloszlás függvény tűnik illeszthetőnek, és ezek az 
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eloszlásfüggvények feltevésem szerint alkalmasak lehetnek más, hasonló adatsorok 
kezelésére is a korrupciós kutatásokban. Egyéb területeken, amelyekről alább majd adok 
egy rövid összefoglalót, bevált ezen eloszlás használata. Ennek az eloszlásnak a 
jellegzetessége az, hogy a gyakoriságnak van egy maximuma bizonyos függvényértéknél, 
ami a paraméterektől függően lehet egy nagy csúcs, amitől aránylag csekély az eltérés, 
tehát az esetek zöme ebbe a tartományba esik, de lehet egy kisebb csúcs és a gyakoriság 
még nagy változóérték mellett is számottevő. Hipotézisemet a következőképpen tudom 
bemutatni. Ha a legkülönbözőbb korrupciós esetekben előforduló korrupciós összegek 
adatsorát vizsgálom, azt láthatom, hogy a kisebb összegek nagyobb esetszámban 
fordulnak elő, míg nagy összegek is előfordulnak, de az esetszám csekély. A fehérgalléros 
esetek ez utóbbi tartományban találhatók. Egy ilyen eloszlásgörbét mutatok be az 31. 
ábrán. Ez egy illusztratív, de nem egy illesztett görbe, mert a hipotézisemet majd a 
későbbiekben nagy adatsorokra kívánom tesztelni.  
Mindazonáltal a 31. számú ábrán jól látszik, hogy megfelelő paraméterérték mellett a 12. 
számú ábra adatsorának megfelelő eloszlás könnyen előállítható. 
 
31. számú. ábra. A korrupciós bűncselekményekben szereplő összegek log-normális 
eloszlásfüggvénye 

 
 
Az adott időszakban a hazai korrupciós bűncselekményeknél szereplő összegek 
eloszlására ténylegesen alkalmasnak látszik a log-normális eloszlás, µ = 0 várható érték 
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(helyparaméter) illetve σ = 0.5 szórás (skálaparaméter)453 mellett. Okkal feltételezhetem, 
hogy a fenti felismerés általános érvényű. Az is racionális, általános érvényű hipotézisnek 
tűnik, hogy a fehérgalléros korrupció tartománya a nagyobb összegekre korlátozódik 
kisebb esetszámmal, de összességében ténylegesen sokkal nagyobb értékkel, mint a 
gyakoribb, de kisstílű korrupciós esetek összege. A skálaparaméter változtatásával az 
alábbi eloszlási görbékhez juthatunk (lásd 32. számú ábra).  
 
32. számú ábra. A skálaparaméter változtatásának hatása 
 

 
 
A skálaparaméter változtatásával különböző alakú eloszlásfüggvényekhez juthatunk, 
amellyel jellemezni lehet a különböző típusú korrupciós cselekményeket, az azokban 
szereplő vesztegetési pénzek átlagos nagyságát és eloszlását. Például az egészségügyi 
vagy a rendőri korrupció esetén a görbe aránylag éles, az x = 1 érték megválasztása 
jellemzi az adott korrupciós bűncselekmény tipikus összegét. Ez további kutatásokat 
                                                 
453 PINTÉR József és RAPPAI Gábor (szerk.) Statisztika. Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Kar, Pécs, 
2007.  
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igényel, de az orvosi hálapénz leggyakoribb értéke jó közelítéssel 30.000 Ft, míg a 
közlekedési szabálysértéseknél ez közelítőleg 20.000 Ft lehet. Mind a hálapénz esetén, 
mind a közlekedési szabálysértésekkel összefüggő rendőri korrupció esetén előfordul az 
átlagostól néhány 10.000 Ft-os eltérés, de millió forintos már nem. Tehát ezekre az éles, σ 
= 0.25 skálaparaméteres eloszlás a jellemző. Az eloszlásfüggvényt gazdasági korrupció 
esetében jobban jellemzi a σ = 1 paraméterrel kiszámolt eloszlásfüggvény, hiszen itt kis 
összegektől igen nagy összegekig terjedhet a spektrum. Tehát a később bizonyítandó, de 
racionális hipotézisem szerint σ paraméter jellemezheti a különböző típusú korrupciós 
eseményeket. 
Meg kell jegyeznem, hogy a log-normális eloszlást sok más területen már sikerrel 
alkalmazták. Elsőként említhető, ami némi kapcsolatban van az általam vizsgált 
eloszlással, az a felismerés, hogy a lakosság jövedelme egy adott országban 97-99%-os 
biztonsággal ilyen eloszlást mutat.454  
 Felmerül a kérdés, hogy a függvényalapú matematikai elemzés milyen többletet ad 
a hagyományos statisztikai feldolgozáshoz, például egy hisztogramhoz képest? A legfőbb 
haszna az eloszlásfüggvényeknek, hogy nagy sokaság jellemzésére kisebb számú mérési 
adat is elégséges. Ezzel munkaidőt tudunk megtakarítani, és megbízható 
következtetéseket tudunk levonni. 
 

IV.4. Esettanulmányok  

 A legjellemzőbb nemzetközi és hazai fehérgalléros korrupciós és más eseteket 
tekintek át, amelyek nagy médiavisszhangot is kaptak. A tömegkommunikációban való 

                                                 
454 Azt már Vilfredo Pareto (1848-1923), olasz szociológus és közgazdász észrevette, hogy a jövedelmek 
eloszlása sajátos jelleget mutat, nevezetesen azt, hogy a háztartások leggazdagabb 20 százalékának jut a 
háztartások összjövedelmének 80 százaléka. Ő használta először a társadalmi elit fogalmát. Ilyen az eloszlás 
még például a városok méreteloszlására vagy a populáció vérnyomásadataira is. A kriminológiai 
szakirodalomban sem ismeretlen ezen eloszlás alkalmazása. Ilyen eloszlást találtak több bűncselekmény 
esetében a tettes lakása és a bűnelkövetés helye közti távolságra (lásd. Peter SCHMIDT ÉS Ann DRYDEN 

WITTE: Predicting Recidivism Using Survival Models In Research in Criminology (Series Editors: Alfred 
Blumstein, David P. Farrington), Springer, Newe York, Berlin, 1988., továbbá Carlos CARCACH ÉS Simon 
LEVERETT: Recidivism Among Juvenile Offenders: An Analysis of Times to Reappearance in Court. 
Australian Institute of Criminology Research and Public Policy Series No. 17. Australian Institute of 
Criminology 1999.) vagy a visszaeső bűnözők eloszlásfüggvényére (lásd. Ned LEVINE: CrimeStat: A Spatial 
Statistics Program for the Analysis of Crime Incident Locations (v 3.3). Chapter 10 - Journey to Crime 
Estimation. Ned Levine & Associates, Houston, TX, and the National Institute of Justice, Washington, DC. 
July, 2010.).  
Ezt az eloszlást Galton-eloszlásnak is hívják, mert Francis Galton (1822-1911) matematikus, polihisztor 
dolgozta ki más eloszlások mellett, ennek az eloszlásnak az elméletét is. Kriminalisztikai érdekesség, hogy 
Galton mutatta ki azt, hogy az ujjlenyomat jellegzetes mintázata minden személynél ugyanaz marad egész 
élete során. Számításai szerint 64 milliárd ember esetén fordulhat elő egyszer, hogy a tíz ujj lenyomata 
megegyezzen két személynél. Megállapította azt is, hogy vannak speciális ujjlenyomat típusok, amiből 8 
általános kategóriát határozott meg. Eredményeit 1892-ben megjelentette az Ujjlenyomatok című 
könyvében. A bengáli rendőrfőnökkel, Sir Edward Henry-vel konzultálva, kialakították a ma is használatos, 
róluk elnevezett Galton-Henry tízujjas ujjlenyomat osztályozási rendszert, melyben a nyomokat 1024 
főosztály, megannyi osztály és alosztály egyikébe sorolják be. Azóta vált ujjlenyomat-azonosítás az 
személyazonosság megállapításának egyik alapvető eszközévé.  
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fontosabb megjelenésekre hivatkozom. E résznek a fontossága nemcsak abban rejlik, hogy 
képet kaphassunk a tárgyunkat képező bűnözési forma kiterjedtségéről és 
változatosságáról, hanem az is kiemelkedő fontosságú, hogy a nyilvánosság tájékoztatása, 
befolyásolása és a közvélemény reakciója milyen egyes ügyekben. Itt gyakorlatilag a 
sutherlandi módszert alkalmazom, aki – mint arra már az II.3. fejezetben kitértem – a New 
York Times archívumát használta fel arra, hogy kövesse a különböző cégek ellen indított 
eljárásokat, az ügyekben meghozott ítéleteket és a nyilvánosság reakcióját is.  
 

IV.4.1. Fehérgalléros bűnügyek a világ minden részéről 
 
Érdemes kitekintenünk a nagyvilág különböző vidékeire, és megvizsgálni azt, hogy az 
eltérő típusú ügyeket hogyan kezelték az elmúlt évtizedekben. Ez tanulságos, hiszen 
országunk is a globalizált világ része. 
Először a korrupciós ügyeket tárgyaljuk, pontosabban azokat az ügyeket, amelyekben a 
korrupció játszotta a fő szerepet, mert minden ügyben a vesztegetés mellett, több esetben 
csalás, okirat-hamisítás és más vádpontok is szerepeltek. Ugyanez vonatkozik az illegális 
pártfinanszírozás ügyeire, mert ott meg gazdasági bűncselekményektől, korrupcióig egyéb 
bűncselekmények színezik a palettát. 
 
IV.4.1.1. Fehérgalléros korrupciós botrányok a nagyvilágban 
 
A korrupció természetének alaposabb megismeréséhez a konkrét példák vizsgálata igen 
hasznos. Mint látni fogjuk a legtekintélyesebb szervezetek sem maradnak ki, illetve 
számunkra még mindig példaadó országok sem immunisak – teljesen – e „kórral” 
szemben. A nemzetközi szervezetekkel kezdjük, a fejlett országok jellemző esetei után 
pedig a korrupciós skála alján455 elhelyezkedő államok problémáit vesszük górcső alá. 
 
IV.4.1.1.1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA)  
 
Sajnos e nagy tekintélyű intézményeket rendszeresen rázzák meg különböző korrupciós 
botrányok.  
 Az utóbbi évek egyik legnagyobb ilyen ügye az 1991-es iraki háború utáni 
Egyesült Nemzetek Szervezete (továbbiakban: ENSZ)456 akcióval volt kapcsolatos. Az 
ENSZ létrehozta az „Élelmet olajért” programot457, amely szerint az irakiak eladhattak 
olajat, de annak áráért csak élelmiszert és gyógyszert vehettek. Szaddam Husszein 
kormánya azonban felárat számított, vagyis névlegesen olcsón adta az olajat, de 
ténylegesen többet kért érte. Visszatérítést követelt a vevőktől, amit fegyverek vásárlására 
és palotáinak újjáépítésére fordított. 1998 decemberében az ENSZ egy svájci társaságot, a 
Contecna-t bízta meg azzal, hogy figyelemmel kövesse a humanitárius „olajat 

                                                 
455 Értve ezt a Transparency International Korrupciós Érzékelési Index szerint korrupcióval igen fertőzött 
országokra (lásd III.1.1.2.1. fejezet).  
456 United Nations http://www.un.org/  
457 UN Food of Oil Program http://www.un.org/News/dh/iraq/oip/facts-oilforfood.htm  
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élelmiszerért” programot. A Contecna alkalmazta Kojo Annan-t Kofi Annan, ENSZ 
főtitkár fiát. A botrány akkor dagadt igazán nagyra, amikor kiderült, hogy a 65 milliárd 
dolláros program bevételéből legalább 2 milliárd dollárt Szaddam Husszein tett zsebre. 
Kofi Annan kénytelen volt megbízni Paul Volckert458, hogy vizsgálja ki az ügyet. A 
Volcker-bizottság megállapította, hogy a program vezetője kedvező olajüzleteket juttatott 
barátainak, és maga is részesedett a haszonból elfogadva a készpénz juttatásokat. Kofi 
Annant elmarasztalták az ellenőrzés elmulasztásában. Kojo Annan hazudott a 
bizottságnak, apja két beosztottja pedig az ENSZ-nél fontos dokumentumokat semmisített 
meg. 2005-ben sorra tárták fel a programmal kapcsolatos visszaéléseket. A Bayoil 
olajtársaság (Houston) tulajdonosát, az 51 éves ifj. David Chalmerst és két vezetőtársát 
azzal vádolták a new yorki ügyészek, hogy titokban sokmillió dollárt juttattak Szaddam 
Husszein rendszerének abból a célból, hogy biztosítsák az olajüzletüket az ENSZ 
botrányok övezte „olajat élelmiszerért” program keretében.  
Lemondott Andrew Lindberg az AWB ausztrál búzaexportáló cég vezérigazgatója, mert 
1996 és 2003 között 222 millió dollár vesztegetési pénzt adtak iraki minisztereknek 
cserébe előnyös szerződésekért.  
Oscar Wyatt texasi olajmágnást 2007. november végén ítélték el, mert az ENSZ olajért 
élelmiszert programja keretében kenőpénzt adott Szaddam Husszeinnek. Wyatt 1 év 
börtönt és 11 millió dollár pénzbüntetést kapott.459  
 Az olimpia is egyre inkább üzletté vált. A nagy pénzek szinte vonzzák a 
döntéshozók megvesztegetését. A legtöbb ügyet sikerült „házon belül” eltussolni vagy 
nem is derült ki az, hogy a Nemzeti Olimpiai Bizottság460 (továbbiakban: NOB) tagjai 
közül ki mit fogadott el a szavazatáért. 1998-ban az USA-ban büntetőeljárást indítottak a 
hazai rendezőbizottság tagjai ellen a 2002-es téli olimpiai játékok kapcsán.461 Salt Lake 
City olimpiai szervezőbizottsága a következőket ismerte el a vizsgálat során: 393.000 
dollár összegben 13 embernek adtak ösztöndíjat, akik közül 6 rokona volt a NOB 
valamelyik tagjának. 28.000 dollárt fordítottak 3 NOB tag amerikai orvosi kezelésének 
költségeire.462 Ehhez járultak még az értékes ajándékok, szálloda- és éttermi számlák, 
repülőjegyek, sőt még ruhavásárlási számlák is. Az ügy érintette a NOB elnökét, Juan 
Antonio Samarach-ot is, aki a legdrágább szállodákban lakott, különgépet használt, és 
elfogadott értékes ajándékokat. A vizsgálat során felszínre került, hogy 1984. óta nem volt 
olyan olimpiai játék, amelynek rendezési jogát ne vesztegetéssel szerezték volna meg. A 
fejlődő országból jövő NOB tagok szavazatukért néhány ezer, esetenként néhány tízezer 
dollárt kaptak. A NOB végül kénytelen volt szembesülni azzal, hogy sötét ügyei 
nyilvánosságot kaptak. Több NOB tagot leváltottak vagy magától lemondott, szabályozták 

                                                 
458 Amerikai közgazdász, aki 1979-87 között – Jimmy Carter and Ronald Reagan elnöksége alatt – a Federal 
Reserve elnöke volt. http://www.whitehouse.gov/administration/eop/perab/members/volcker   
459 Time 2005. április 11. 
460 International Olympic Committee http://www.olympic.org/  
461 SULLIVAN, R.: How the Olympics Were Brought? Time 1999. január 25. Címlap: The Olympics Scandal.  
462 http://www.wsws.org/en/articles/1999/01/olymj13.html  
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az olimpiák helyszínének kijelölési folyamatát, és megszigorították az ajándékok 
elfogadását.463  
 A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség464 (továbbiakban: FIFA), a FIFA botrányai a 
2014-es világbajnokság kapcsán is újra előkerültek. Most megint az elnök, a svájci Sepp 
Blatter került a célkeresztbe, többek között a Katarnak ítélt rendezés körüli korrupciós 
ügyek miatt. Elődjének, a brazil Joao Havelange-nek is korrupciós botrány miatt kellett 
távoznia.465 Róla – többek között – az derült ki, hogy együtt vejével, Ricardo Teixeiraval, 
aki a FIFA végrehajtó bizottságának tagja volt, összesen mintegy 40 millió dollárt 
fogadott el közvetítési jogok átjátszásáért. A katari világbajnoksággal kapcsolatos 
nyomozás 2014-ben kiderítette, hogy például 2011-ben Teixeira kiskorú lányának 
számlájára 2 millió dollárt utalt át valaki. Az is napfényre került, hogy a katari Mohamed 
bin Hammam sorozatban vesztegette meg az országok képviselőit szavazatukért. Őt 
örökre kitiltották a szervezetből. A korábbi FIFA ügyekről Jennings, skót oknyomozó 
újságíró könyvéből kaphatunk elkeserítő képet.466,467   
 
IV.4.1.1.2. Fejlett, demokratikus berendezkedésű országok 
 
 Az Amerikai Egyesült Államok Illinois Államának volt kormányzóját, a 72 éves 
George Ryant zsarolás, hamis tanúzás és adócsalás bűntettében bűnösnek mondták ki 
2006-ban, és hat és félévi börtönbüntetésre ítélték. Ez az USA történetének egyik 
legnagyobb korrupciós botránya volt468 Ryan egyébként akkor tett szert ismertségre az 
egész világon, amikor felfüggesztette a halálbüntetések végrehajtását 2000-ben, majd 
hivatali idejének lejárta előtt 167 halálraítélt büntetését életfogytiglani szabadságvesztésre 
változtatta. 2013. júliusában szabadult. 
 Az osztrák Alfons Mensdorff-Pouilly fegyverügynököt azzal a váddal tartóztatták 
le 2010. január 29-én Angliában, hogy kenőpénzek kifizetésére konspirált több országban. 
Öt nap után szabadlábra helyezték óvadék ellenében (500.000 font óvadék + 500.000 font 
kezességvállalás). 2010. február 5-én a vádakat visszavonták, szabadlábra helyezték. A 
British Aerospace hadiipari cég 30 millió fontot fizetett az ügyet feltáró brit Serious Fraud 
Office-nak (nagymértékű csalásokat kivizsgáló brit hivatalnak), amit Tanzániának 
továbbítanak jótékonysági célokra, és 250 millió fontot az amerikai igazságügyi 
minisztériumnak.  
Az angol jog szerint részleges beismerés esetén ilyen vádalku köthető, és mentesít a teljes 

                                                 
463 Robert SULLIVAN: How the Olympics Were Brought? Time 1999. január 25. Címlap: The Olympics 
Scandal. 
464 Fédération Internationale de Football Association http://www.fifa.com/  
465 A NOB etikai bizottsága elmarasztalta, mert a FIFA első embereként 1 millió dollárt fogadott az ISL 
nevű marketingcégtől.  
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2011/12/04/havelange_lemondott_nob-tagsagarol_a_vesztegetesi_ugy_miatt/  
466 Andrew JENNINGS: Foul!: The Secret World of FIFA: Bribes, Vote Rigging and Ticket Scandals. 

HarperSport, 2007 
467 http://sportgeza.hu/futball/2014/08/07/fifa_korrupcio/ 
468 Bűnösnek mondták ki George Ryan-t Milestones Time 2006. május.1., 
Börtönbüntetést kapott Illinois volt kormányzója, Népszabadság 2006. szept.1. 
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vád alól.469 Így a korrupció vádját is ejtették – ezt a cég nem ismerte el – csak 
„szabálytalanságok” történtek a tanzániai, magyar, cseh és osztrák ügyleteknél. A 
szabálytalanságokról nem adtak felvilágosítást, és a korrupciós vád elejtése azt jelenti, 
hogy a cég továbbra is részt vehet állami hadirendelésekben. A svéd vizsgálat is leállt, 
mert az azt szorgalmazó főügyészt nyugdíjazták. Ausztriában Mensdorffnak még 
védekeznie kell hamis tanúzás, vesztegetés és pénzmosás vádjával szemben.470, 471 Miért 
fizetett a British Aerospace az amerikaiaknak Mensdorff-Pouilly ügyében? A világ 
fegyvergyártói között óriási a konkurenciaharc. Több milliárd dollárról, sokezer 
munkahelyről van szó, ezért az exportáló államok is támogatják a fegyvereladási üzletet, 
és gyakorta szemet hunynak szabálytalanságok, törvénysértések felett. A nagybani vevők 
is rendszerint államok, a döntéshozó politikusokat kell lefizetni. Ez gyakorlat volt minden 
országban, de az Egyesült Államokban a Lockheed vesztegetési botrány után egy szigorú 
törvény, a Foreign Corrupt Practices Act472 (továbbiakban: FCPA) ezt megtiltotta. A 
következmény az volt, hogy az angolok, a franciák és az oroszok kihasználva a helyzetet, 
hagyományos amerikai piacokat is megkaparintottak. A British Aerospace 
leányvállalatokat létesített az USA-ban, így már rájuk is vonatkozott az FCPA törvény. Ez 
lehetett az oka a kb. 80 milliárd forintot kitevő összeg átutalásának. A British Aerospace 
más országok ügyleteibe is belefolyt, ahol korábbi esetek miatt megtiltották a korrupciós 
pénz fizetését. Így például a svéd Gripen vadászgépek esetén is ők csinálták a 
„marketinget”. Mensdorff csak a politikusokat cserkészte be, a British Aerospace erre a 
célra elkülönített alapból fizetett. Gripen ügyben a következő kenőpénzek Mensdorff 
dokumentációja szerint: Magyarország öt személynek 3 milliárd forint, Csehország húsz 
személynek 18 milliárd forintnak megfelelő összeg. Neki a jutaléka átszámítva 1,6 
milliárd forint volt.473   
 Olaszország folytatásos „szappanoperája” Silvio Berlusconi, többszörös volt 
miniszterelnökhöz kapcsolódik. Az első komolyabb ítélet ellene 1998-ban született: 2 év 9 
hónapi börtönre ítélték korrupcióért, vesztegetésért és illegális pártfinanszírozásért. 
Bűntársait lecsukták, ő nem került börtönbe.474 Testvére Paulo 52 millió eurónyi 
kártérítést volt kénytelen fizetni egy korrupciós ügyben. Számos további per folyt ellene, 
végül a 2013. augusztusában született az olasz semmítőszék (harmadfokú bíróság) jogerős 
ítélete, amelyben adócsalásért 4 év börtönre ítélték. Börtönbe azonban idős korára való 
tekintettel nem kellett bevonulnia.475  
Annak ellenére, hogy folyamatosan folytak perek Berlusconi ellen, háromszor is újra 
választották, 1994-ben, 2001-ben és 2008-ban, tehát a közvélemény könnyen 
megbocsátotta a „kisiklásait”. Igaz, hogy miniszterelnökként úgy alakított át törvényeket, 
                                                 
469 http://www.fcpaprofessor.com/category/count-alfons-mensdorff-pouilly  
470 FÖLDVÁRI, Zs., „Mit tudhatott Mensdorff, hogy a Bae konszern 87 milliárd forintot fizetett?”, HVG 
Online, 2010. február 8. 
471 LÁZÁR Gy., Arisztokraták és Gripenek, Élet és Irodalom LIV (6), 2010. február 12. (A svéd STV 
televíziós csatorna díjnyertes Uppdrag Granskning programjában sugárzott filmriportok felhasználásával.) 
472 http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/  
473 http://www.ft.com/cms/s/0/de851aec-4cad-11df-9977-00144feab49a.html#axzz3BbVWsJ33  
474 J. WALSH: „Világháború a megvesztegetés ellen”, Time 1998. június 12. – egysége forma idézést 
átgondolni 
475 http://www.origo.hu/itthon/20130829-berlusconi-volt-a-cege-altal-elkovetett-adocsalas-kiterveloje.html   
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hogy ne tudják jogerősen elítélni. Végül nem is a fenti, hanem egy előző, 2013. júniusi 
ítélet ingatta meg a közvéleményt, amikor is első fokon hét év börtönre ítélték és örökre 
eltiltották közhivatal viselésétől kiskorú prostitúcióra való kényszerítése és hivatali 
hatalommal való visszaélés miatt az úgynevezett Ruby-perben.476  

Még ugyanebben az év szeptemberében a semmítőszék, bár 23 millió euróval 
csökkentve, jóváhagyta a 2010-es ítéletet, amely szerint Berlusconi cégének 541 millió 
eurót kell fizetnie az általa megkárosított CIR csoportnak. Ezzel egy 20 évig tartó, a 
Montadori kiadó megvásárlásával kapcsolatos per zárult le. Az 1990-ben történt 
vásárlásról 1995-ben ekkor zajlott a Tiszta Kezek antikorrupciós kampány a milánói 
ügyészség kiderítette, hogy a Berlusconi javára született korábbi ítéletben a korrupció 
szerepet játszott. Nevezetesen Berlusconi cégének ügyvédje 1 milliárd lírával fizette le a 
bírákat. Az ügyvédet 2006-ban hat év börtönre ítélték, és örökre eltiltották közhivatal 
viselésétől.477  
 Sajátos az ügyek kezelése Dél-Koreában. A különböző manipulációkat a cégek 
jótékonysági adományokkal teszik jóvá. A Hyundai-Kia Gépjármű Társaság ellen 
vizsgálat indult, mert nagyobb összegeket juttattak kormányhivatalnokoknak döntéseiket 
befolyásolandó. A cég elnézést kért, hogy „aggodalmat okozott a nemzetnek” és 1 
milliárd dollárt adományozott jótékony célokra. Az amerikai érdekeltségű Lone Star 
Funds, egy bankvásárlás során tett megvesztegetését 105 millió dolláros adománnyal 
igyekezett kompenzálni. A Samsung 800 millió dollárt adott jótékonysági célokra, amikor 
elnökét Lee Kun Hee-t megvesztegetéssel vádolták. Bár ez a taktika számos esetben 
sikerrel járt, újabban a média azt követeli, hogy a kormány ezek után se nézze el, ha 
bűntény történt.478  
 
IV.4.1.1.3. Két világ határán 
 
 Érdekes adatokat szolgáltatott a finn és az orosz igazságügyi minisztériumok 
együttműködésében készült felmérés.479 A két ország határán fellépő korrupció mibenlétét 
és okait kutatták. Nem túl meglepő módon az az eredmény született, hogy a finn oldalon a 
korrupció minimális volt, míg az orosz oldalon a válaszok lényegét „semmi sem megy 
ajándék nélkül” véleményben foglalhatjuk össze. A finneknél a büntetőtörvénykönyv 
keményen szankcionálja a korrupciót, amit jobbára a vesztegetéssel azonosít, de azt 
szélesen értelmezi; tehát egy hivatalnok nemcsak pénzt nem fogadhat el, hanem semmi 
más hasznot nem húzhat a beosztásából. A megkérdezett finn és orosz üzletemberek úgy 
nyilatkoztak, hogy finn tisztviselőt nem lehet megvesztegetni, de szükség sincs rá. Nem 
úgy a határ másik oldalán, ahol a vámos, határőr vagy más hivatalos személy csak akkor 
végzi el gyorsan a munkáját, ha van valami gyorsító. Ez legtöbbször kis ajándék, amit az 

                                                 
476 http://www.bbc.com/news/world-europe-12403119 illetve http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2694215/Ruby-Heart-Stealer-tried-kill-Berlusconi-trial.html  
477 http://www.jogiforum.hu/hirek/30370 
478 Time, 2006. május 1. May 1, 2006 , Vol. 167 No. 18.  
http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601060501,00.html  
479 M.VIUHKO, M. LEHTI, A. TAYBAKOV, P. KLEMETSOV, P. DEMIN, R. TUMANOV: Corruption on the 
Finnish-Russian Border, Heuni, Helsinki, 2009.  
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oroszok nem is ítélnek el. A nagyobb vesztegetéseket, amikor a hivatalos személy szemet 
huny szabálytalanságok felett is, illetve ő mondja meg az árat, a válaszolók egy része 
elítéli, de van olyan vélemény is, hogy annak is meg kell élnie valamiből. Az orosz 
üzletemberek úgy látják, hogy a korrupció a problémamegoldás része, kölcsönösen 
előnyös, mert az ajándék vagy a pénz a hivatalnokot a „helyes” döntés irányába tereli. A 
finnek szerint a különbség lényegében kulturális, de elismerik azt, hogy jövedelmi 
különbségek, az életszínvonal, a társadalmi berendezkedés és a túltengő bürokrácia a fő 
oka a korrupció elterjedtségének az orosz oldalon. Azt is tudják, hogy baráti szívességek 
láncolata nélkül a mindennapi lét is gondot okoz Oroszországban. A finn üzletemberek 
közül néhányan bevallották, hogy több esetben kénytelen voltak az ottani játékszabályok 
szerint játszani.  
 
IV.4.1.1.4. Szegény országok 
 
 Tanzánia Tanganyika és Zanzibár brit gyarmatokból jött létre 1964-ben. Az 
olajválság és az Ugandával való háború nagymértékű inflációt és gazdasági hanyatlást 
okozott. Az általános állami korrupció akkor nőtt meg, amikor a tisztviselők fizetése már 
a megélhetésre sem lett elég. A korrupció jellemzője az üzleti megvesztegetés állami 
beszerzési (import) ügyekben és a magas szintű politikai korrupció. A gyarmati uralom 
után egy egyenlőségen alapuló társadalmat hoztak létre, amit azonban nagy szegénység 
jellemzett. Az alacsonyabb szinteken ugyan jelen volt a korrupció, de az állami felső 
szinteket akkor érte el igazán, amikor megfelelő szabályozás nélkül liberalizálták a 
gazdaságot. Minden eddigi kormány hozott törvényt a korrupció ellen (az első az Arusha 
nyilatkozat volt 1967-ben), de ezek végrehajtása nem történt meg. Például 2000 és 2004 
között összesen 9 embert ítéltek el, az ügyek nagy része nem került bíróság elé vagy nem 
született elmarasztaló ítélet. Az elítéltek között egyetlen magasszintű állami vezető sem 
volt.480 
 Nicaraguában a politikai korrupció gyökerei a spanyol gyarmatosítás idejére 
nyúlik vissza.  
A hivatalokat vásárolták, a befektetett pénz pedig úgy térült meg, hogy minden adó és 
vám után a tisztviselő járadékban részesült. Abban az időben ez a gyakorlat Európában is 
virágzott, de Nicaraguában mind a mai napig így mennek a dolgok. A politikai hatalom 
egyben a személyes meggazdagodás lehetőségét jelenti a hatalomban lévő elitnek és 
klientúrájának. A társadalom kettészakadt az oligarcha családokra, akik kapcsolatukat 
házasságok révén fűzik szorosra, és szegényekre. A politikai elit olyan társadalmat 
teremtett, amelyben nincs éles határ a magán és a közjavak között, az állami jövedelmek 
személyes vagyonukat gazdagítják. A korrupció lényege itt nem a szokásos, az ügymenet 
felgyorsítása vagy egyszerű előnyök elérése, hanem az, hogy ki mennyit harácsolhat az 
állami forrásokból. Annak, aki nem tartozik a családokhoz vagy nincs befolyásos 
pártfogója egyetlen esélye egy közhivatalnok megvesztegetése. A közfelfogás a 
korrupciót illetően valamennyit változott a polgárháborút követően, amikor a felkelők 
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megbuktatták a diktatúrát. Cégeket államosítottak, az új kormányzat(ok) több pénzt 
költöttek az iskola- és az egészségügyre. Az 1990-es években gazdasági reform és 
reprivatizáció ment végbe, aminek során az állami vagyon a volt sandinista felkelők 
egyéni vagyonává vagy az általuk létrehozott szövetkezetek vagyonává vált. A társadalmi 
egyenlőtlenségek megmaradtak a gazdagok és a szegények között, egy miniszter százszor 
többet keres, mint például egy ápolónő. A nicaraguai társadalmi gondok egész Dél-
Amerikára jellemzőek.481  
 Afganisztánban, ebben a háború és belháború sújtotta országban a szegénység és 
az erőszak azok a tényezők, amit külső szemlélő a legaggasztóbbnak tart. Az ENSZ-nek a 
Kábítószerrel és a Bűnözéssel foglalkozó Hivatala, az UNODC482 munkatársai az 
afgánokat kérdezve viszont meglepődve tapasztalták, hogy ők a korrupciót, mint 
legnagyobb problémát, a fentiek elé sorolták.483 A kutatók felmérése szerint a korrupciós 
aktusok során forgó pénzmennyiség összemérhető a teljes nemzeti jövedelemmel. A 
hivatalnokok megvesztegetése a mindennapok része, ugyanis semmit sem lehet elintézni 
kenőpénz nélkül. Ez mind a városokra, mind a vidékre igaz. A baksist készpénzben kérik 
és adják. Ennek átlagos összege 160 USD, miközben az egy főre jutó éves jövedelem 425 
USD. A teljes megvesztegetési összeget 2009-ben 2,5 milliárd USD-re becsülik. Az 
afgánok 25%-a rendőröket és helyi hivatalnokokat vesztegetett meg, míg 10-20% 
bíróknak, ügyészeknek, orvosoknak és kormánytagoknak fizetett vesztegetési pénzt. A 
lakosok nem bíznak az államban és képviselőiben, feljelentés alig fordul elő. A patrónus-
kliens kapcsolat az afgán társadalomban hagyományosan erős, de e törzsi viszonyokat 
felborította a drogkereskedelemből hirtelen meggazdagodott réteg megjelenése. Az ENSZ 
a szokásos orvosságokat javasolja, de a bonyolult és háborús viszonyok miatt ez 
valószínűleg végrehajthatatlan. A kormány csak az ország egy részét ellenőrzi, a korrupt 
hivatalnokok leváltása a bonyolult törzsi-politikai egyensúlyt ingatná meg. Még a béke 
beköszöntése után is, aminek ideje jelenleg megjósolhatatlan, valószínűleg évtizedek 
kellenek és nagy elszántság a korrupció jelentős csökkentéséhez Afganisztánban. 

A fenti példák alapján megítélhetjük hazánk helyét is, de ennek részletezése 
szétfeszítené e dolgozat kereteit. A különböző berendezkedésű országok jellemző 
korrupciós struktúrájának elemzése egy általánosabb következtetés levonását is 
megengedi.  
 
IV.4.1.2. Illegális pártfinanszírozás Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 
 
 Nagy-Britanniában 2006-ban letartóztatták a dúsgazdag üzletembert, Lord Levyt, 
akit a sajtóban csak Mr. Cashpoint-ként (pénzkiadó automataként) emlegetnek, az elmúlt 
70 év legsúlyosabbnak tekintett parlamenti korrupciós botrányával kapcsolatban. Illegális 
pártfinanszírozással gyanúsítják. A törvény szerint 5000 font feletti adományokat 

                                                 
481 M. SEPPÄNEN, P. VIRTANEN im. (2008) 52-100.o.  
482 United Nations Office on Drugs and Crime http://www.unodc.org/  
483 E. BISOGNO, A. ALVAZZI DEL FRATE, P. DAVIS (eds.): Corruption in Afghanistan. Bribery as reported by 
the victims, UNODC, 2010. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan-
corruption-survey2010-Eng.pdf  
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nyilvánosságra kell hozni, a kölcsönöket azonban nem.484 Ezt a joghézagot használta ki, 
és a „hitelezők” pénzükért nemességet, illetve kitüntetéseket kaptak. Egy 1925-ös törvény 
szerint viszont „pártadomány fejében tilos kitüntetést kilátásba helyezni”. A Munkáspárt 
14 millió font kölcsönt vett fel üzletemberektől a 2005. évi parlamenti választások előtt. 
Közülük négyet javasolt a kormányfő a Lordok Házába. Három jelölt nevét a 
korrupcióellenes bizottság felfüggesztette, a negyedik önként lemondott.485 
 Franciaországban Alain Juppe volt miniszterelnököt illegális pártfinanszírozás 
miatt 10 évre köztisztség-viseléstől eltiltották 2004. januárjában, amit az év végén egy 
évre enyhítették a fellebbezési bíróságok.486  
 Németországban pénzügyi botrány vetett véget Helmut Kohl német kancellár, 
Németország egyesítője, politikai karrierjének. Különböző cégektől márka milliók 
érkeztek titkos számlákra, amelyekből finanszírozták a Kereszténydemokrata Párt (CDU) 
kiadásait, de jutott saját zsebbe is. Wolfgang Hiller valószínű azért lett öngyilkos, mert az 
illegális adományokból a saját számlájára is irányított jelentős összegeket. A CDU egész 
vezetőségét érintette az ügy, a kijelölt utódnak Wolfgang Schäuble-nek is le kellett 
mondania. Kohl-t és társait sokáig börtön fenyegette, de végül – érdemeikre való 
tekintettel – megúszták a büntetést.487  
 Az Amerikai Egyesült Államokban is probléma a politikai kampányok 
támogatása és a lobbizás. 2006-ban Jack Abranoff körül bontakozott ki botrány kapcsán a 
Time hosszú tényfeltáró cikket közölt, aminek már a címe is beszédes: „Az ember, aki 
megvette Washingtont”. A Népszabadság pedig „Robbant a republikánus lobbibomba” 
címmel adott hírt az ügyről.488,489 
 
IV.4.1.3. Gazdasági bűnügyek 
 
 A cégcsődök, ideértve a bankok csődjét is, azért vernek fel nagy port, mert nagyon 
sok embert érint, a cég alkalmazottaitól a részvényesekig, betétesekig. A bűntett 
megvalósulását ebben az esetben nem a rossz gazdálkodás jelenti, hanem az, hogy csalás, 
a számviteli szabályok megsértése, adócsalás, kötvénycsalás, vesztegetés, bennfentes 
kereskedés és sikkasztás is történt. Régebben a vezérigazgatók, elnökök azzal védekeztek, 
hogy ők nem tudtak semmiről, néhány beosztott bűnéről van szó. Évtizedekig alig volt 
példa arra, hogy a legfőbb vezetőket – akik általában jó összeköttetésekkel is rendelkeztek 
a kormánnyal és a politikai elittel – elítéljék. Manapság, főleg az Amerikai Egyesült 
Államokban más szelek fújnak. 
 Az Egyesült Államok kormányzata elszánta magát a fehérgalléros bűnözés 
visszaszorítására. A bíróságok is partnerek, hiszen rendkívül szigorú ítéletek születtek. 

                                                 
484 Political Parties Elections and Referendums Act 2000 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/contents  
485 R. HAHN: „A hullámok Tony Blair bokáját verdesik”, Népszabadság 2006. július 14. 
486 Time 2004. december 13. December 13, 2004 ,Vol. 164 No. 24 
487 CHARLES P. WALLACE: Kohl’s Disgrace.The Harder They Fall, Time 2000. január 31, 22.o. 
488 TUMULTY K., „The man who bought Washington”, Time 2006. jan. 16. 
489 HORVÁTH G., „Robbant a republikánus lobbibomba”, Népszabadság, 2006. jan. 4. 
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Ahhoz azonban, hogy az ügyek a bíróságra jussanak, fel is kell tárni azokat.490 Az U. S. 
Securities and Exchange Commission (továbbiakban: SEC, Értékpapír – és 
Tőzsdebizottság) költségvetését drasztikusan megemelték (2000-ben még „csak” 400 
millió dollár volt, 2005-ben már 900 millió dollár). Ebből a pénzből további 1000 
nyomozót, számviteli szakembert, ügyvédet és közgazdászt vettek fel. Nem gondolják azt, 
hogy a társaságok csalásai teljesen megszűnnek, de az biztos, hogy a vezérigazgatók 
(chief executive officer, továbbiakban: CEO) a jövőben meggondolják szabálysértéseiket. 
Az utóbbi évek ügyeiben hozott elmarasztalások ugyanis elérték őket is, akiknek régebben 
sikerült a felelősséget beosztottjaikra hárítani. Többé nem hivatkozhatnak arra, amire a 
vicc részegen karambolozó sofőrje: „Kérem én a hátsó ülésen ültem”. 
Nézzünk meg néhány kiemelkedő esetet. 
 A WorldCom nevű telekommunikációs cég bukása az USA történetének máig 

legnagyobb a számvitel szabályainak megsértésével kapcsolatos bűnesetet hozta felszínre. 
A cég alapítóját és vezetőjét, a 63 éves Berhard Ebberst, New York város Bírósága 2005. 
júliusában 25 év börtönre ítélte, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés, hamis 
könyvelés és 11 milliárd dollár elsikkasztása miatt. Az amerikai gazdaságtörténet egyik 
legnagyobb bukásának főszereplője 21 év múlva szabadulhat. A WorldCom 2002-es 
csődje 180 milliárd dollár veszteséget okozott a részvényeseknek; Ebbers maga is több 
száz millió dollárt vesztett. A perben ártatlannak vallotta magát. Az ügy sajátossága, hogy 
Ebbers ellen nem volt bizonyíték, ugyanis mindenkit csak szóban utasított. Az ügyész az 
utóbbi idők jól bevált taktikáját alkalmazta, nevezetesen vádalkut kötött a főnök egyik 
beosztottjával. A vád koronatanúját, Sullivan volt pénzügyi vezetőt (chief financial 
officer, továbbiakban: CFO) azonban még az esküdtek sem fogadták el hiteles tanúnak, 
mert maga ismerte el, hogy hazudott a WorldCom felügyelőbizottságának, hamis 
pénzügyi jelentéseket készített és drogfüggő. Furcsa módon Ebbers azon bukott el, amit 
korábban erényének tartottak, ugyanis tudott volt róla, hogy minden garast a fogához vert, 
olyan dolgokat is szóvá tett, hogy túl nagy a cégnél a kávészűrő-számla. Így az esküdtek 
nem hitték el neki, hogy a nagy bűnök a háta mögött történhettek. 
A WorldCom alkalmazottai is a cég részvényeiben tartották a megtakarításaikat, amelyek 
értéke tizedére csökkent. Érdekes, hogy a WorldCom MCI néven születik újjá (az MCI-t 
korábban megvették), és még inkább az, hogy bankok is a zsebükbe nyúltak a befektetők 
kártalanítására. Ugyanis ők forgalmazták a cég kötvényeit. Így a Morgan Chase és a 
Citigroup 2 milliárd dollárt ajánlott fel erre a célra. 
A befektetési bankok levonták azt a tanulságot, hogy a jövőben folyamatosan és 
alaposabban kell a cégek állapotát tanulmányozni, mielőtt részvényeiket befektetőknek 
ajánlják.  
A WorldCom 11 korábbi igazgatója 20 millió dollárt ajánlott fel a befektetőknek saját 
zsebükből. Új szabályok is életbe léptek. A Sarbanes – Oxley törvény kötelezi a 
vezérigazgatókat arra, hogy a pénzügyi beszámolókat kézjegyükkel lássák el.491  

                                                 
490 Ennek problémáját Magyarország vonatkozásában lásd IV.2. fejezetben ismertetett kutatási 
eredményeket.   
491 Daren FONDA: After Bernie, Who’s next? Time 2005. márc. 28.  
Melissa AUGUST, HARRIET BAROVICK: 25 év börtönre ítélték B. Ebberst, Milestones Time 2005. júl. 25. 
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Az Enron-ügy a gazdasági bűnözés emblematikus esete, amelynek leleplezéséhez a 
sajtó is hozzájárult, és a média világszerte követte a büntetőeljárást. Tulajdonképpen rossz 
gazdasági döntések vezettek a bukáshoz, de a cég működésében feltárt törvénytelenségek 
és a csőd elkerülése érdekében folytatott manőverek tették ezt az esetet figyelemre 
méltóvá, természetesen azon kívül, hogy rengeteg embert tettek tönkre. A Fehér Házig 
nyúló politikai kapcsolatok pedig különösen pikánssá tették az ügyet. 
Az Enron ősét a Northern Natural Gas Company-t 1930-ban alapították. Országos 
jelentőségre akkor tett szert, amikor 1985-ben utódja, az Internorth megvette a Houston 
Natural Gas Company-t. Az új vezető, Kenneth Lay lett, aki a Houstonnál volt CEO. Ő 
adott új nevet a cégnek, ami Enron Corporation lett houstoni székhellyel. Az Enron 
eredeti tevékenysége gáz és elektromos áram szállítása, elosztása, erőművek, 
erővezetékek építése és üzemeltetése volt. Az Enron hirtelen növekedésnek indult 
köszönhetően a teljesen új marketing tevékenységének. A Fortune magazin 1996 és 2000 
között öt alkalommal az Enronnak ítélte a „leginnovatívabb cég” címet.  
1999-ben az Enron elindította az EnronOnline-t, ami elsőként tette lehetővé a világhálós 
kereskedelmet. Ez azonban óriási pénzeket követelt, és az Enron más tevékenységeitől 
„szívta el” ezt a pénzt, például a hagyományos energetikai vállalkozásaitól. A könyvelés 
egyre „kreatívabb” lett. Az Enron globális reputációja hanyatlott, mivel állandóan hírek 
keringtek arról, hogy Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában a szerződések megkötésére 
politikai nyomást és zsarolást is alkalmaztak. 
2001 azután végzetes évnek bizonyult. Érdemes követni az események sorát és 
megismerkednünk a szereplőkkel. Az Enron-részvények január 1-jén 90 dollárt értek. 
Február 4-én Jeffrey Skilling lett a vezérigazgató (CEO), Kenneth Lay továbbra is elnök 
maradt. Elterjedt azonban, hogy valami nincs rendben az Enronnál. Ennek hatására 
márciusban a részvények már csak 50 dollárt, júniusban már csak 44 dollárt értek. Sherron 
Watkins, az Enron elnökhelyettese 2001. tavaszán észlelte, hogy valami nincs rendben a 
könyveléssel. Ezt közölte Skillinggel és a pénzügyi igazgatóval, Andrew Fastowval. 
Kérdéseire nem kapott kielégítő választ. Augusztus 14-én váratlanul lemondott Skilling, 
újra Lay lett a CEO. Ekkor derült ki, hogy a cégnek 137 millió dollár vesztesége van; Lay 
azonban megnyugtatta a befektetőket. Augusztus 15-én Watkins figyelmeztető levelet írt 
Laynak. Öt nappal később figyelmezteti volt kollegáit az Arthur Anderson könyvvizsgáló 
cégnél, amely cég az Enronnak is dolgozott.492,493  
 
  

                                                                                                                                                   
JÁRAI Judit: a) Milliárdos sikkasztót ítéltek el Amerikában. Magyar Rádió Online 2005. július 14., b) 
Fehérgalléros bűnözők sikkasztásai, uott. 2005. szept. 20. 
Daniel KADLEC: A Wake-up Call for Directors, Time 2005. jan. 10 
Cathy BOOTH THOMAS: Can Lay and Skilling Win on Appeal?, Time 2006. máj.29.  
 
492 Daniel KADLEC: A Wake-up Call for Directors, Time 2005. jan. 10.  
493 Cathy BOOTH THOMAS: Can Lay and Skilling Win on Appeal?, Time 2006. máj.29.  
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6. számú kép: Az ENRON részvények értékének változása 2001 január és 2002 január 
között494 
 

 
 
Most következtek azok az események, amelyek azután Skilling és Lay későbbi 
elítéléséhez vezettek. Augusztus 20. és 21. Lay megnyugtatja az alkalmazottait: „a cég 
szilárd alapokon áll”, de ő maga részvénycsomagjából először 2 millió, majd további 16 
millió dollár értékű részvényt elad. Skilling is gyorsan követte, ő 15,5 millió dollárért ad 
el részvényt. Szeptember 26-án Lay biztatta az alkalmazottakat, hogy vegyenek a cég 
részvényeiből, hiszen most csak 25 dollár, hamarosan fel fog menni, és nagy nyereségre 
tesznek szert. Ez fel is viszi a részvények árát 35 dollárra. Októberben azonban meredek 
zuhanás következik, főleg miután október 16-án az Enron közleményt bocsátott ki, hogy a 
cég értéke 1,6 milliárd dollárral csökkent. Október 23-án az Andersen Enron 
dokumentumokat semmisített meg. Ezt 2002. januárjában vallották be a 
vizsgálóbizottságnak, és David Duncant, mint bűnbakot elbocsátották. A SEC 2001. 
november 8-án kézbesített idézést az Andersen cégnek, és később megtalálták Duncan 
november 9-ei e-mailjét, amiben a titkárnőknek azt írta: „hagyják abba az 
iratmegsemmisítést”. 
Kiderült az is, hogy az Andersen-cég már korábban felismerte az Enronnál lévő 
problémákat. Megtalálták annak az értekezletnek a jegyzőkönyvét, amit 2001. február 5-
én tartottak, ahol felmerült, hogy mondják fel az Enron szerződésüket. Miután az Enron 
duplájára emelte a könyvvizsgálói díjat, szemet hunytak a problémák felett.  
 Október közepén a Fehér Ház tanácsadói az Enron bukásának gazdasági hatásait 
mérlegelték. Október végén Lay értesít több kormányhivatalnokot, hogy az Enron nagy 

                                                 
494 Forrás: https://www.google.hu/search?q=enron+share+value&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fQL-
U9ycCefZ0QW86oGIBA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=979#q=enron+share+value+2001&tbm
=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=defRoju5KjW0yM%253A%3BAG1d-
9ThliUeUM%3Bhttp%253A%252F%252Floganjehall.files.wordpress.com%252F2013%252F07%252Fenro
n_chart.gif%3Bhttp%253A%252F%252Floganjehall.wordpress.com%252F2013%252F07%252F20%252Fe
nron-the-worlds-largest-corporate-crime%252F%3B332%3B282  
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bajban van. Október 31-én a SEC elkezdi az Enron helyzetének feltárását. December 2-án 
az Enron csődöt jelent, miután november 30-án részvényei már csak 26 centet érnek (lásd 
6. számú kép). 2002. január 15-én függesztik fel az Enron részvények tőzsdei 
kereskedését.  
Lay nem véletlenül próbált a kormányhoz fordulni. Szoros kapcsolatban állt a Bush-
családdal, Bush elnök csak „Kenny Boy”-nak hívta. A republikánus pártot Lay 
nagyvonalúan pénzelte, például 1989. és 2001. között 880000 dollárt juttatott a jelöltek 
támogatására. Az Enronnak sem jött rosszul ez a kapcsolat, az energiaszektort szabályozó 
törvények átalakítása során érvényesíteni tudták érdekeiket. 
2002. január 18-án Cheney alelnök próbált mentőövet szerezni, indiai politikusokkal 
tárgyalt tőkebevonásról. 
 A fent ismertetett kronológiát a Time 2002. január 28-ai számának kétoldalas 
tényfeltáró képes riportja alapján állítottam össze, ami a következő, a felelősség 
szempontjából lényeges kérdést viseli a címében: „Enron: Ki, mit és mikor tudott?”.495 A 
cikk még részletesen ismertette az Enronnak a bukáshoz vezető hibás lépéseit, a politikai 
kapcsolatokat, megnevezve az adminisztráció érintett személyiségeit, akik a 
kampánypénzekért és egyéb juttatásokért például diplomáciai nyomásgyakorlást fejtettek 
ki az Enron ügyeiben. A Time mindvégig követte az eseményeket. „After Bernie, who’s 
next?” című 2005. március 28-ai cikkében – más CEO-k ügyei mellett – szerepel a 
Skilling és Lay elleni vádemelés és az, hogy a tárgyalás 2006. januárjában várható. 

Skillinget 35 vádpontban számtalan pénzügyi svindlinek (shenanigans) 
kitervelésével, azonkívül bennfentes kereskedéssel, csalással és auditoroknak való 
hazudással vádolták. Lay ellen hét vádpontot tartalmaz a vádirat, ami bűnszövetségben 
elkövetett értékpapír-csalással, a befektetőknek való hazugsággal és részvényhígítással 
(2001-ben, amikor visszavette a CEO pozíciót) vádolták. Skilling akkor azzal védekezett, 
hogy ő semmi rosszat nem követett el és a cég 2001-es lemondásakor jó állapotban volt. 
Lay szintén tagadta azt, hogy bármi törvénytelenséget elkövetett volna, és mindennel 
Andrew Fastow-t, a cég korábbi pénzügyi igazgatóját vádolta, aki ekkor már a vád 
koronatanúja volt. 
 Sherron Watkins azonnal „megdicsőült”. 2002. január 18-án a Time a hét 
emberének nevezte ki: „Enron Whistleblower Sherron Watkins”, majd két hölgytársával ő 
lett az Év embere(i), és a Time címlapjára került (The Whistleblowers - Riadófújók) (lásd 
7. számú kép).496,497  
 
  

                                                 
495 Michael DUFFY: What Did They Know And When Did They Know it?, Time 2002. január 28.  
496 Frank PELLEGRINI: Person of the Week: „Enron Whistleblower Sherron Watkins”, Time 2002. január 18. 
497 Jodie MORSE, AMANDA BOWER: The Party Crasher, Time 2002. dec. 30/2003. január 6. – Címlap: 
Persons of the Year. The Whistleblowers 
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7. számú kép 2002. január 18-án megjelent Time címlapja  
 

 
 
Természetesen a bírósági eljárás folyamán is mindig megkérdezték, különösen azért is, 
mert ő is a volt főnöke ellen tett vallomást, sőt az ítélet után külön cikket is írt a Time-ba: 
„Ken Lay Still Isn’t Listening”.498 Az ítéletről is részletesen beszámolt a Time 2006. 
június 5-ei számában: „The Enron effect”.499 
A texasi esküdtszék Houstonban öt és félnapos tárgyalás után bűnszövetségben elkövetett 
többrendbeli csalás és bennfentes kereskedés bűntettében bűnösnek mondta ki Layt és 
Skillinget. A büntetés kihirdetésének napjául Simeon T. Lake bíró 2006. szeptember 21-ét 
jelölte ki. Végül októberben szabta ki a rendkívül drákói büntetést Skillingre: 24 év és 4 
hónap börtön, és 45 millió dollárt kell befizetnie a kártérítési alapba.500,501 Skilling ítéletét 
számos fellebbezés és különböző szintű tárgyalások után 2010-ben 14 évre csökkentették. 
Az ítélethirdetést Lay már nem érte meg, mert 2006. július 17-én szívrohamban elhunyt.  
Fastow pénzügyi igazgatót, aki vádalkut kötött már korábban, 10 év szabadságvesztésre és 
30 millió dollár visszatérítésére ítélték. 2006. szeptemberében az ő büntetését – a perben 
tanúsított együttműködését értékelve – 6 év szabadságvesztésre enyhítették. 2011-ben 
szabadult,egy ügyvédi irodában helyezkedett el, jelenleg a University of Colorado 
business hallgatóinak tart előadásokat az üzleti etikáról. 

Az Arthur Andersen könyvvizsgáló cég ellen is eljárás indult, aminek fő vádpontja 
az igazságszolgáltatás akadályozása volt.502 A cég, amely korábban a világ öt legnagyobb 
könyvvizsgáló cége közé tartozott, és amelynek 2001-ben még közel 10 milliárd dollár 
volt a bevétele, belebukott a botrányba. Bár végül formálisan nem ítélték el, a nagyszámú 
polgári per és a presztízs elvesztése miatt visszaadták az amerikai licenszüket.503 A 85000 
alkalmazottjukból 200 maradt, peres ügyekkel és cégfelszámolásokkal foglalkoztak, 
valamint tanfolyamokat szerveztek.504 

                                                 
498 Sherron WATKINS: „Ken Lay Still Isn’t Listening”, Time 2006. jún. 5. 
499 Cathy BOOTH THOMAS: „The Enron effect”, Time 2006. jún. 5. 
500 BLAHÓ Miklós: „Huszonnégy évet kapott a volt Enron-vezér”, Népszabadság 2006. okt. 26.  
501 MELISSA AUGUST, HARRIET BAROVICK, ELISABETH SALAMME: Milestones, Time 2006. nov. 6.  
502 http://www.chicagotribune.com/news/chi-0209010315sep01-story.html#page=1  
503 http://index.hu/gazdasag/vilag/andersen0311/  
504 Az esetről dokumentumfilm is készült „Enron The Smartest Guys in the Room” címmel.   
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Az Enron ügy más országokba is átnyúlt. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium a 
NatWest bankház három munkatársa ellen is vádat emelt – összesen 11 millió font értékű 
– hétrendbeli sikkasztás miatt. Az Enron igazgatókkal összejátszva 2000-ben nyomott 
áron eladták egy Kajmán-szigeti leányvállalatukban lévő érdekeltségüket, majd olcsón 
vettek részvényt. Mikor az Enron húszszoros áron eladta a céget D. Bermingham, G. 
Mulgrew és G. Darky 7,3 millió dollár nyereségen osztozott. Nagy-Britanniában nem 
indult ellenük eljárás. Bár a brit közvélemény tiltakozott ellene, kiadták a három bankárt 
az USA-nak.  Egyik kollegájukat, N. Coulbacket – akit korábban szintén kihallgatott az 
FBI, és valószínűleg a tárgyaláson koronatanú lett volna, a kiadatás előtti napon holtan 
találták a lakása közelében.505  

Amiatt, hogy 2000-ben 60 dolláros részvényár 4 centre zuhant – az ítélet kimondása 
után egyébként 15 centre emelkedett – a részvénytulajdonosok 60 milliárd dollárt 
veszítettek. Emlékezzünk, hogy sok alkalmazott vett további részvényeket Lay 
rábeszélésére már akkor, amikor ő nagyon is tisztában volt a bajokkal. Az alkalmazottak 
elvesztették azt a 2 milliárd dollárjukat is, amit a cég által kezelt nyugdíjalapba befizettek. 
A csőd következtében 5600 ember vesztette el munkáját. Érthető, hogy a Time címlapjára 
(2002. július 8.) a WorldCom és más botrányok részletes feltárásával kapcsolatban olyan 
cím került, hogy az emberek elvesztették bizalmukat az amerikai nagyvállalatokban 
(„Losing Faith in Corporate America”).506 Azt, hogy a főnökök milyen összegeket 
kerestek (időnként sikkasztottak) a WorldCom volt pénzügyi vezetőjének Floridában 
épülő házával illusztrálták. 

A magyar sajtóban is rendszeresen jelent meg híradás az Enron ügyről. Nagyobb 
lélegzetű publicisztikák is megjelentek, amelyekben a szigorú amerikai ítélkezés és a 
magyar gyakorlatot is összehasonlították. Különösen a Princz Gábor és társai első fokon 
felmentésével, illetve a Postabank-ügy hét évig való elhúzódásával kapcsolatban fejtettek 
ki kritikus véleményt.507,508 Tulajdonképpen igen hasonló vádak szerepeltek például az 
Enron-perben (pénzügyi szabálytalanságok, megtévesztés, a veszteségek eltitkolása), mint 
a Postabank-perben, és ott több évtizedes börtönbüntetést róttak ki a vádlottakra. Elvileg 
hűtlen kezelés esetén jelentős (500 millió forint fölötti) vagyoni hátrány okozásánál a 
büntetőtétel nálunk is 5-10 év szabadságvesztés. Az időmúlás, amire az ügyész is 
hivatkozott szintén érdekes kérdés. A bűncselekmény elkövetésétől 9 év telt el, amiből 
maga a büntetőeljárás 7 és fél évet vett igénybe. Tehát az időmúlás zömét a büntetőeljárás 
elhúzódása okozta.  

Ugyanez az Enron-ügyben: 2001. december: az ügy kirobbanása, 2002. január a 
nyomozás megindulása, 2003. szeptember az első ítélet meghozatala, 2006. július az 
utolsó perek és ítéletek már a főnökség ellen. el. Megjegyzendő, hogy a korábbi, a 
Postabank-pernél kisebb horderejű banki perekben (Ybl Bank, Agrobank, Lupis 
brókerház) nálunk is 4 év volt ez az időtartam. 

 

                                                 
505 R. HAHN Veronika: Vitatott brit szál az Enron-ügyben, Népszabadság 2006. júl. 17.  
506 Daniel KADLEC: WorldCon Time 2002. július 8. Címlap: „Losing Faith in Corporate America” 
507 HANÁK András: Kenny Boy Goes to Jail, Élet és Irodalom 2006. jún. 6.  
508 HANÁK András: Bűn és bűnhődés, Élet és Irodalom 2006. aug. 7.  
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Az amerikai igazságszolgáltatás – ugyan több mint 60 év késéssel – elfogadta 
Sutherland érvelését, és igen szigorú büntetéseket ró ki a “fehérgallérosokra”. Korábban 
Amerikában is akceptálták a főnökök olyan fajta magyarázkodását, hogy „én nem tudtam 
róla”. Például egy évtizeddel korábban Micheal Milkint, akit „junk-bond-king”-nek is 
neveztek, kötvénycsalásért csak 22 hónapra ítélték. Így Richard Scrushy is drákói 
büntetést kapott a HealthSouth Corporation-nál bűnszövetségben elkövetett csalásért és 
pénzmosásért 2006-ban.509 2012-ben szabadult. Megvesztegette Alabama Állam 
kormányzóját, Don E. Siegelman-t is, aki 6 és fél év börtönbüntetést kapott. Pedig ő nem 
volt akárki, 26 évig volt az állam vezető tisztviselője, többek között főügyészként is.  
Dennis Koslowskit a Tyco International elnök vezérigazgatóját 2005-ben 25 év börtönre 
és 239 millió dollár visszafizetésére ítélték, mert a cég kasszájából több száz millió dollárt 
kilopott a szintén elítélt pénzügyi vezető Mark Swartz közreműködésével.510 A lopás 
mellett csalást is a terhére róttak, valamint azt, hogy tettét bűnszövetségben követte el. 
Feltételesen szabadult 2014-ben, miként Swartz is, akit 8-25 év börtönre ítéltek. 
Kozlowski is azok között a gazdasági csúcsvezetők között szerepelt, akik pénzsóvársága 
és hatalomvágya határtalan. A média bemutatta, hogy a cég pénzén vette 30 millió 
dolláros new yorki lakását, miként annak drága berendezési és dísztárgyait is, köztük 
Renoir és Monet festményeket. 
A 80 éves John Rigast, a kábeltelevízióval foglalkozó Adelphia cég alapítóját csalárd csőd 
miatt 18 év börtönre, valamint fiát, aki pénzügyi vezetőként dolgozott 20 év börtönre 
ítélték 2005-ben. Itt is hangsúlyozták, hogy hazudott a befektetőknek. Jelenleg is 
börtönben vannak, az apa legkorábban 2018-ban szabadulhat. 

A kisebb súlyú gazdasági bűncselekmények közül Martha Stewart jellemző amerikai 
történet511,512,513,514 választottam. 2004. július 16-án a hatvanhárom éves médiasztár 
üzletasszony felkerült a fehérgalléros bűnözők szégyenlistájára. Három év pereskedés 
után ítélték el. 2005. márciusban vonult be a börtönbe, ahonnan még ugyanaz év 
szeptember elsején szabadult, 18 hónapos próbaidővel. Stewart karrierje az „amerikai 
álom” mintapéldánya. Reklámmodell, majd egyetemet végez. 1961-ben férjhez ment 
Andrew Stewarthoz, (leánykori neve: Martha Kostyra) négy év múlva megszületik 
egyetlen gyermeke. Ezután brókerként, majd rendezvényszervezőként dolgozott. Ez 
utóbbi szakmáról könyvet is írt 1982-ben. Ezután sorra jelentek meg szakácskönyvei, írt a 
lakásdekorációról, lakberendezésről is, majd életmód tanácsadó lett. Saját képesújsága 
lett, majd egyre többet szerepel a TV-ben is. 1997-ben megalapította a Martha Stewart 
Living Omnimedia céget. Nem egyszerűen ismert ember, hanem nagy sztár lett. A 
Martha-életstílus rajongói tüntettek is perbefogása és elítélése ellen. Stewart-ot egy 
részvényeladással kapcsolatban ítélték el. Ez természetesen nem lenne bűn, ha nem 
kapcsolódna hozzá a bennfentes információ felhasználása és részvénycsalás, és az, hogy 

                                                 
509 Kate NOVACK: CEO Scandals: Get Your Scorecard, Time 2003. jún. 23.  
510 http://www.fbi.gor/libref/factsfigure/wcc.htm  
511 Mihele ORECKLIN: 10 Questions For Martha Stewart, Time 2005. szept.11. 
512 Jyoti THOTTAM: Martha’s Endgame, Time 2004. júl.26. 
513 Simon CRITTLE: Why is Martha Smiling?, Time 2004. febr. 9.  
514 TEVELI Gábor: Martha Stewart elveszett tisztessége. Hullámvadász médiaportál 2004. szept. 1. 
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hazudott a bíróságnak. Stewart 4000 ImClone részvényt adott el 2001. december 27-én. A 
tranzakcióval 51000 dolláros haszonhoz jutott. A dokumentumokat eltüntette, és később 
tagadta azt, hogy valakitől tippet kapott volna. A bennfentes információ az volt, hogy a 
cég új rákellenes gyógyszere nem jó, és ez valószínű csődbe viszi az ImClone-t. Az 
ImClone vezérigazgatóját, Sam Waksalt 7 év börtönbüntetésre ítélték részvénycsalás 
vádjával. Úgy nézett ki, hogy Stewart megússza, de brókerének asszisztense vallomást 
tett.  

A 4 férfiból és 8 nőből álló esküdtszék bűnösnek találta Stewart-ot, és Cederbaum 
bírónő négy rendbeli csalás és a hatóság félrevezetése miatt 5 hónap börtönre, 5 hónap 
házi őrizetre és 30000 dollár pénzbüntetésre ítélte. 

Mint már szóltunk róla, tipikusan olyan eset volt, ami megosztotta a közvéleményt. 
Jellemzően amerikai az is, hogy történetéről Cybill Sheparddal a főszerepben film készült. 
Stewart visszatért az üzleti életbe, és két új programot indított az amerikai televízióban. 

Utoljára hagytam a Madoff-féle botrányt515, amely nagyságát tekintve az Enron ügyet 
is felülmúlja, ha az érintett pénzösszeget tekintjük. Bernard L. Madoff amerikai 
üzletember, befektetési tanácsadó és befektető volt. A társadalom kiemelten megbecsült 
tagja, például a NASDAQ tőzsde elnöke is volt. Mindazonáltal ő hajtotta végre a 
történelem legnagyobb pénzügyi csalását, egy sajátos piramisjátékkal (Ponzi séma). Ha 
nem tör ki a pénzügyi-gazdasági válság, lehet, hogy fény sem derül az ügyre. Ugyanis a 
befektetők a Lehman Brothers csődje után szerettek volna a pénzükhöz jutni. Bár saját 
bevallása szerint az 1990-es évek elején kezdte el ezt a csalássorozatot, nem kizárt, hogy 
azt már jóval korábban kezdte. Az általa irányított befektetési alapot alakította egy 
hatalmas piramisjátékká, amit a bíróságon el is ismert. A lebukáskor az alapból 65 
milliárd dollár hiányzott. A befektetők tiszta vesztesége 18 milliárd dollárra tehető. A 
csalásnak több ezer áldozata volt. Emiatt lehet, hogy a börtönben érezheti magát nagyobb 
biztonságban.  
2009 júniusában Madoffot a kiszabható legnagyobb időtartamú szabadságvesztésre, 150 
év börtönre ítélték.516 

Az ügyben másokat is bíróság elé állítottak, ugyanis sem Madoffnak, sem társának, 
DiPascalnak nem volt számítógépes tudása, viszont mindig gondosan megküldték a 
pénzügyi felügyeletnek a (hamis) kereskedési adatokra vonatkozó jelentéseket, 
beszámolókat, így a hatóság nem is gyanakodott. A két programozót, Jerome O’Harát és 
George Perezt517, az FBI azonosította, és őrizetbe is vette.518 2014. márciusában ítélték el 
őket, valamint Daniel Bonventre-t, a New York-i iroda igazgatóját, Annette Bongiorno és 
Joann Crupi portfoliómenedzsereket többek között értékpapírcsalásért és ügyfelek 
becsapásáért.519  

 
  

                                                 
515 http://www.vg.hu/tema/a-madoff-csalas  
516 http://www.nytimes.com/2009/06/30/business/30madoff.html?_r=2&hp&  
517 http://hvg.hu/vilag/20140325_Madoff_beosztottjait_is_bunosnek_talaltak 
518 http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/harminc-evet-kapnak-a-tortenelem-legnagyobb-
csalasaban-resztvevo-programozok-299808  
519 http://www.vg.hu/kozelet/jog/madoff-alkalmazottait-bunosnek-talaltak-csalasban-424237  



 

199 
 

IV.4.1.4. Számítógépes, informatikai bűnesetek 
 

Mint láttuk a Madoff-ügyben is szerepük volt informatikusoknak, de az nem 
tartozott a tipikus számítógépes bűncselekmények közé. A számítógépes 
bűncselekmények általában globális jellegűek, bár vannak szép számmal olyanok is, 
amelyek nemzeti határok között maradnak. Az alábbiakban néhányról írtam, jobbára a 
2014-es termésből. Sajnos nagyon bőséges a választék, mert hetente több ilyen híradást is 
olvashatunk. Az enyhébbek közé tartozik az olyan adatlopás, amit zaklató levelek 
(spamek) küldésére használnak fel. 
Ilyen például az alábbi történet, amelyben egy orosz bűnszervezet hackerei annyi, kb. 1,2 
milliárd internetes jelszót és felhasználónevet szerzett meg, mint még senki korábban, 
továbbá ötszázmillió email-címhez is hozzájutottak.520 
A hackerek eddig nem éltek vissza az ellopott adatokkal, inkább arra használták azokat, 
hogy „telespammeljék” a közösségi oldalakat.  
 Már sokkal veszélyesebb ügy a következő, amelyben már érzékeny adatokat is 
eltulajdoníthattak. A Eugene Kaspersky, a Kaspersky Lab informatikai-biztonsági cég 
alapítója szerint a támadásban alkalmazott technikák arra utaltak, hogy a művelet mögött 
egy nemzetállam hivatalos szervei állnak. A jelenleg is aktív, kémkedési hadjáratban a 
Windows XP, a Windows 2003 és az Adobe Reader sérülékenységét, programjaikat 
szoftverfrissítésnek álcázták. Az "Epic Turla" nevet kapott kiberkémkedési kampány 
keretében negyvenöt, európai és közel-keleti országban kormányzati intézményeknél, 
követségeken, katonai-, kutatási- és oktatási intézményeknél, valamint gyógyszeripari 
vállalatoknál több száz számítógépbe hatoltak be az elkövetők. A támadók egymás közötti 
jelzéseink nyelvi hibáiból a Kaspersky cég szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy 
a támadók nem angol anyanyelvűek lehettek.521, 522  
 Berzsenyi és Szentgáli523 a biztonságpolitika szempontjából tárgyalja a 
számítógépes bűnözés történetét. A számítógépes bűnözés fogalmát az USA kormányzata 
1981-ben vezette be524, míg a számítógépes bűncselekmény 1984 óta létezik.  
Az elmúlt évtizedekben a számítógép-hálózati támadások számos formáját fejlesztették ki. 
A 2010-ben felbukkant Stuxnet Microsoft operációs rendszert használó számítógépeken 
terjedő un. féreg, amelyet főleg a nehézipar, energiatermelés és szállítás kritikus 
infrastruktúrának minősülő folyamatirányítási rendszerei elleni támadásokra hoztak létre. 
Kaspersky az alábbi kijelentést tette: „Azt hiszem, hogy egy új korszak: a 
kiberterrorizmus, a kiberfegyverek és a kiberháború korának nyitányáról van szó.” A 
Stuxnet támadások főleg ázsiai országok cégeit érintette, de a legnagyobb publicitást az 
kapta, hogy iráni ipai létesítmények, közte a busheri atomerőmű és a natanzi urándúsító 

                                                 
520 http://index.hu/tech/2014/08/05/egy_orosz_banda_lenyulta_a_fel_internet_jelszavat/  
521 index.hu/tech/2014/08/07/hatalmas_katonai_adatlopas_derult_ki/  
522 http://www.origo.hu/nagyvilag/20100925-szamitogepes-tamadas-erhette-irant.html 
523 BERZSENYI Dániel, SZENTGÁLI Gergely: STUXNET: a virtuális háború hajnala. 2010.10.07. 
http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=932 
524 ADLER-MUELLER-LAUFER im. (2002) 401-407.o.  
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gépeinél is komoly zavarokat okozott a támadás, ezért felvetődött, hogy Irán nukleáris 
programjának végrehajtását kívánták megakadályozni”.525 
 Az Európai Bizottság rendszeresen bocsát ki anyagokat a számítógépes biztonság 
javítása tárgyában. Felismerték, hogy „A kritikus? informatikai infrastruktúrák 
elengedhetetlenek az Európai Unió (EU) gazdasági növekedéséhez és társadalmi 
fejlődéséhez. A kritikus informatikai infrastruktúrákat fenyegető veszélyek egyre 
növekednek. Ezt bizonyítja, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a különböző informatikai 
eszközök – például a vírusok, a férgek, a rosszindulatú programok („malware”), a 
botnetek és a kéretlen elektronikus levelek („spam”) – rosszindulatú felhasználása. A 
számítógépes támadások cizelláltsága, az infrastruktúrák bonyolultsága és kölcsönös 
függősége közrejátszik a kockázat növekedésében. Az érdekeltek nem mindig rendelkeznek 
megfelelő szintű ismeretekkel a hatásos védelmi és ellenintézkedések meghozatalához. 
További hiányosságot jelent az, hogy az egyes országokban nincs összehangolt 
szemléletmód a kritikus informatikai infrastruktúrák biztonságával és ellenálló 
képességével kapcsolatban, valamint az, hogy eltérőek a szakismeretek és a felkészültség. 
Ez európai szinten elaprózottságot és hatástalanságot eredményez. Míg a kritikus 
informatikai infrastruktúrákkal foglalkozó politikák meghatározása végső soron a 
tagállamok feladata marad, e politikák végrehajtásába be kell vonniuk a kritikus 
informatikai infrastruktúrák nagy részét birtokló és ellenőrző magánszférát is. 
Ugyanakkor a piacok nem okvetlenül kínálnak a kormányzatok szemszögéből elegendő 
ösztönzőt a kritikus informatikai infrastruktúrák védelme érdekében tett magánszektorbeli 
beruházásokhoz”.526 
Az Európai Bizottság öt pillérre épülő cselekvési tervet javasol: 
1. Felkészülés és megelőzés  
A Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy az ENISA segítségével határozzák meg a 
számítástechnikai katasztrófaelhárító csoportok (CERT-csoportok) tekintetében irányadó 
minimális képességi és szolgáltatási szintet. A Bizottság továbbá az ellenálló képesség 
javításáért felelős köz-magán partnerséget (EP3R) (EN) hoz létre a biztonsággal és az 
ellenálló képességgel kapcsolatos célok elérése terén. A tagállamok közötti 
információcsere elősegítése érdekében egy európai fórumot hoztak létre.  
2. Észlelés és reagálás  
A Bizottság támogatja az európai információ megosztási és figyelmeztető rendszer 
(EISAS) kifejlesztését és üzembe helyezését, amelynek feladata a lakosság és a kkv-k 
figyelmeztetése. 
3. A hatások enyhítése és a helyreállítás  
A Bizottság felkéri a tagállamokat arra, hogy dolgozzanak ki nemzeti vészhelyzeti 
terveket, rendszeresen szervezzenek nagyszabású hálózati eseményeket szimuláló 
gyakorlatokat, és fokozzák a nemzeti/kormányzati CERT-csoportok közötti 

                                                 
525 http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=932  
526 A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2009. március 30.) a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelméről – „Európa védelme a nagyszabású számítógépes támadások és hálózati zavarok ellen: a 
felkészültség, a védelem és az ellenálló képesség fokozása” COM(2009) 
149 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/si0010_hu.htm  
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együttműködést. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást nyújt olyan, egész Európára 
kiterjedő gyakorlatok kifejlesztéséhez, ami egyben Európa nemzetközi gyakorlatokban 
történő részvételének operatív platformjául is szolgálhat. 
4. Nemzetközi együttműködés  
A tervek között az internet ellenálló képességére és stabilitására irányuló – elsősorban 
európai szintű, majd globális szintű – nemzetközi együttműködés szerepel, többek között 
prioritások, elvek és iránymutatások meghatározása érdekében. 
5. Az európai kritikus infrastruktúrákra vonatkozó követelmények megállapítása az IKT-
ágazat számára  
A tervek szerint folytatódik a kritikus infrastruktúrák azonosítására vonatkozó 
követelmények kialakítása az IKT-ágazatban. 
Ezek az anyagok folyamatosan jelennek meg, és értékelik a korábbi tervek végrehajtását, 
például „Eredmények és következő lépések: a globális kiberbiztonság felé”, 
COM(2011) 163.  a cselekvési terv tagállamokon belüli és nemzetközi szintű 
végrehajtásáról számol be. 
 Az Egyesült Államokban is állandóan napirenden van a kérdés. James Comey, a 
Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója 2014. májusában szenátusi meghallgatásán a 
következőket mondta: "Kétfajta nagyvállalat van az Egyesült Államokban: az egyikbe 
már betörtek a kínai hackerek, a másik pedig még nem tudja, hogy kínai hackerek törtek 
be hozzá".527 Hatalmas feladatnak nevezte az államilag támogatott kibernetikai 
bűncselekmények megakadályozását abból az alkalomból, hogy amerikai cégek elleni 
gazdasági kémkedéssel vádolták meg a kínai hadsereg öt tisztségviselőjét.  
 
IV.4.1.5. Környezetszennyezési ügyek 
 
A számos ügyből két jelentősebb esetet ismertetek röviden, kitérve természetesen az 
ezekkel kapcsolatos jogi eljárásokra is. 
 2014-ben van a 25 éves évfordulója528 az egyik legnagyobb 
környezetszennyezésnek, az Exxon Valdez óriás tankhajó zátonyra futott. 11 millió 
gallon nyersolaj ömlött az Alaszkai öbölbe, ami az egész ökoszisztémában hatalmas és 
tartós károkat okozott.529 Egy negyedszázad után is az olaj még mindig látható a 
tengerparton. Máig nem tisztázott, hogy ki milyen parancsot adott, és a kormányos miért 
nem fordította vissza a hajót a jéghegyek miatt, ahogy állítólag a kapitány mondta neki 
korábban. Az olajvállalat a balesetet Hazelwood kapitány nyakába igyekeztek varrni. A 
hajó parancsnokának vérében valóban alkoholt találtak, így az Exxon a kézenfekvő utat 
választotta: a részeges kapitány vezette zátonyra a hajót. Csakhogy a kapitány helyes 
utasításokat adott, de azt nem tartották be. A legénységét költségtakarékosságból 
megfelezték a korábbi évekhez képest, így mindenki dupla műszakban, esetenként 
túlórázva dolgozott, így a hibázás kódolva volt. 

                                                 
527 http://infoter.eu/cikk/fbi_hatalmas_kihivas_az_allami_kibernetikai_bunozes_elleni_harc 
528 http://edition.cnn.com/2014/03/23/opinion/holleman-exxon-valdez-anniversary/ 
529 http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/03/24/az_exxon_valdez_pusztulasa/ 
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A hajó radarrendszere már egy éve nem működött, a cég drágállotta a javítását. Tehát ez 
sem tudott figyelmeztető jelzést leadni. A perben Hazelwood kapitányt bűnösnek találta a 
bíróság, 50 ezer dollár büntetésre és 1000 óra közmunkára ítélte. Az Exxont 287 millió 
dollárra büntette a bíróság, kártérítésnek pedig 5 milliárd dollárt ítélt meg (ez akkor a cég 
nagyjából egyéves profitjának felelt meg), de később ezt a tizedére mérsékelték. 
Az Exxon Valdez balesetét az amerikai kontinensen csak a 2010. évi, British Petrol 
(továbbiakban: BP) Deepwater Horizon fúrótornyának katasztrófája múlta felül. A 
torony robbanása 11 áldozatot követelt530, és a 210 millió gallon olaj óriási területen 
szennyezte el olajjal a Mexikói-öböl vizét. 
Még 2010-ben több mint 130 per indult a BP, Transocean, Cameron International 
Corporation, és a Halliburton Energy Services cégek ellen. A BP is perelte a többi céget, 
akik az építést végezték, a kitörésgátlót szállították stb., 40 milliárd dollár kártérítést 
követelve.531 2012-re a BP kifizetett 9,2 milliárd dollárt közel 100 000 károsultnak. akik 
perelték. A United States Department of Justice a New Orleans-ban lévő szövetségi 
bíróságon indított pert a BP ellen nagyfokú gondatlanság és szándékos veszélyeztetés 
miatt.532 
2012. novemberében BP és a the US Department of Justice egyezségre jutott. BP 
elismerte bűnösségét 11 rendbeli gondatlanságból elkövetett emberölés, kétrendbeli 
szabálysértés, valamint a Kongresszusnak való hazugság vétségében.533 BP beleegyezett 
abba, hogy 4 évig az Egyesült Államok kormánya ellenőrzi a biztonsági és az etikai 
gyakorlatukat; nem köthetnek új szerződést az USA-ban; 4,525 milliárd dollár büntetést 
fizetnek, amiben benne foglaltatik a Nemzeti Hal- és Vadvilág Alapítványnak utalandó 
2,394 millió dollár, a Nemzeti Tudományos Akadémiának kutatásra utalandó 1,15 dollár 
és más kötelezettségvállalások.534,535 2013-ban Transocean Deepwater Inc. elismerte, hogy 
megszegték a Tiszta Víz Törvény szabályait, ezért 1,4 milliárd dollárt fizettek. A 
Halliburton céget kritikus bizonyítékok megsemmisítése miatt 200 000 dollárra 
büntették.536  
Felelős személyek ellen is indultak büntetőperek, gondatlan emberölés, hanyagság, az 
igazságszolgáltatás akadályozása. Ezek 2014-ben még nem zárultak le.537 
 
  

                                                 
530 http://edition.cnn.com/2010/US/05/25/deepwater.horizon.memorial/ 
531 http://www.nytimes.com/2012/11/16/business/global/16iht-bp16.html?pagewanted=all  
532 Deepwater Horizon Marine Casualty Investigation Report (Report). Office of the Maritime 
Administrator. 17 August 2011. http://www.register-
iri.com/forms/upload/Republic_of_the_Marshall_Islands_DEEPWATER_HORIZON_Marine_Casualty_In
vestigation_Report-Low_Resolution.pdf  
533 http://articles.latimes.com/2013/jan/29/nation/la-na-nn-bp-pleads-guilty-to-manslaughter-in-2010-gulf-
oil-spill-20130129  
534 http://www.huffingtonpost.com/2013/01/10/bp-class-action-settlements-gulf-oil-spill_n_2445543.html  
535 http://www.theguardian.com/environment/2012/nov/15/bp-deepwater-horizon-gulf-oil-spill  
536 http://www.nytimes.com/2013/07/26/business/halliburton-pleads-guilty-to-destroying-evidence-after-
gulf-spill.html  
537 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303592404577363981888067016  
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IV.4.2. Fehérgalléros és korrupciós bűnügyek Magyarországon 
 

Ha szemügyre vesszük az 1989-től előforduló ügyeket, nagy számban találunk 
olyanokat, amelyek minden bizonnyal a fehérgalléros bűnözés kriminológiai 
kategóriájába esnek. Terjedelmi okokból nem nyúlok vissza régebbi esetekhez, és a XXI. 
századi esetekre összpontosítok, kivéve azokat az eseteket, amelyek átnyúltak a XX. 
század utolsó évtizedére.  
A fehérgalléros gazdasági bűncselekmények között a legnagyobb médiavisszhangot a 
bankcsődök, bankbotrányok kapták, de hamis csődök, adó- különösen áfacsalások, 
számlagyárak, cégek fantomizálása, az olajszőkítés, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó 
csalások sokszor voltak terítéken, és idézzük ezeket ma is. Persze vesztegetési, korrupciós 
ügyek is voltak szép számmal. Ezekre is kitérek.  
 
IV.4.2.1. Gazdasági bűncselekmények 
 

A bankperek538,539,540 az 1990-e években azért is voltak érdekesek a 
közvéleménynek, mert neves embereket érintettek.541 Ilyen volt a Lupis Brókerház ügye, 
amelynek vezetőjét, egy ritka egyszemélyes perben 1998 nyarán hatéves börtönbüntetésre 
ítélték sikkasztás, csalás és magánokirat-hamisítás miatt, melyekkel a bírói indoklás 
szerint 3 milliárd forintos kárt okozott. Négy és fél év után szabadult. Kunos Péter, az 
Agrobank Rt. egykori vezérigazgatóját – a bankszakembereket és a jogászokat is 
megosztó ügyben – 1998-ban kétéves börtönbüntetésre ítélték. 16 hónap után szabadult. 
Nagy Miklóst, aki a 1992-ben felszámolt Gávavencsellő és Vidéki Takarékszövetkezet 
elnöke volt, 1997-ben ítélték két év börtönre hűtlen kezelés miatt. 
 O. Nagy Imrét, a Lupis Brókerház csődjében is szerepet játszó Ybl Bank egykori 
tulajdonosát 1996-ban négy év börtönre ítélték; ugyanennyit kapott Jamniczky Zoltánné 
vezérigazgató is. Őket hűtlen kezelés miatt ítélték el, 2,5 milliárd forintról nem tudtak 
számot adni.  
 Az egyik, rendkívül hosszú ideig tartó ügyet Globex-ügyként542 tartják számon. A 
Globex Holding cégcsoport luxusházak építésével és értékpapírok forgalmazásával, 
                                                 
538 GYENIS Ágnes: Jogerősen büntetett pénzemberek, HVG 2006. jan. 4. 
539 PETRI LUKÁCS Ádám: „A bankvezér bíróságra megy” 168 óra 1996. ápr. 16. 10-12.o. 
540 KOVÁCS Mihály: Kettős bilincsben, Vince Kiadó, 2003. 
541 DIÓS Erzsébet: Bankcsődök és bankárperek in.: OKRI Szemle (szerk.: Virág György), Országos 
Kriminológiai Intézet, 2009. 81-100.o.   
542http://www.nol.hu/archivum/archiv-423823;  
http://nol.hu/belfold/jelentosen_sulyositott_iteletek_globex-ugyben; 
http://nol.hu/lap/gazdasag/20100127-uj_eljaras_indult_a_globex-ugyben; 
http://nol.hu/belfold/szabadlabon_a_globex_volt_vezetoi;  
http://nol.hu/archivum/archiv-480318;  
http://nol.hu/archivum/archiv-479587;  
http://nol.hu/archivum/archiv-427976; 
http://nol.hu/archivum/archiv-82729; 
http://nol.hu/archivum/archiv-65087;  
http://nol.hu/archivum/archiv-23986;  
http://index.hu/belfold/2010/01/27/12_ev_utan_folytatodik_a_globex-per/ 
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kezelésével foglalkozott, kötvényeik mesés hozamokat ígértek. A vállalkozást azonban 
jelentős részben hitelből finanszírozták, az adósságokat folyamatosan görgették, s idővel a 
gazdaságosság, eredményesség érdekében szabályokat is áthágtak. A felszámolási eljárása 
1998. november 26-án kezdődött, és 2011. december 7-én fejeződött be.543 Más Globex-
érdekeltségeknél, mint például a Globex Értékpapír-forgalmazó és Befektetési Rt-nél, 
vagy a Globex Mix Transzportbeton Kft-nél továbbra is folyik a felszámolás. A Fővárosi 
Ítélőtábla  2010. februárjában a cég vezetőit, Vellai Györgyikét hat, Vajda Lászlót négy év 
börtönnel sújtotta 17 rendbeli, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás, 33 rendbeli, 
jelentősértékre, 6 rendbeli nagyobb értékre, 3 rendbeli kisebb értékre elkövetett sikkasztás 
ügyében találta bűnösnek. A vád szerint több mint hatmilliárd forintos kárt okoztak sok 
száz kisbefektetőnek, és önkormányzatoknak. Az előzményekhez tartozik az, hogy Vellait 
és Vajdát nemzetközi elfogatóparancs alapján hozták haza Németországból 1999-ben. Két 
és félévet előzetes letartóztatásban töltöttek, de az elsőfokú büntetőper folyamán a 
Fővárosi Bíróság szabadlábra helyzete őket. 2006-ban Vellai és Vajda nem jogerősen két 
és féléves, illetve egy év nyolc hónapos szabadságvesztés büntetést kapott. A Fővárosi 
Ítélőtábla másodfokon Vellait 7 év, Vajdát 6 év börtönnel sújtotta, de a Legfelsőbb 
Bíróság felülvizsgálati eljárásban hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet, és új, 
másodfokú eljárásra kötelezte a táblát. 
Az ügy elhúzódásában szerepet játszott összetettsége, a korabeli szabályozás 
hiányosságai, valamint például az is, hogy az ügy kirobbanásakor Magyarországon még 
nem volt bejegyzett tőzsdei szakértő, aki véleményt alkothatott volna a történtekről a 
bíróságon. 
Ez az ügy az 1990-es évek elejére jellemző magyar „vadkapitalizmus”, valamint a 
törvényhozási és –alkalmazási problémák minden jellegzetességét magán viseli.   
 E kategóriában az igazán nagy ügy a Postabank csődje volt. Ennek történetét 
érdemes részletesebben megismertetni, mert az illetékes állami szervek illetve az 
igazságszolgáltatás bizonyosan nem álltak a helyzet magaslatán.  
A Postabank és Takarékpénztár Rt.-t 1988-ban hozták létre abból a célból, hogy a 
kétszintű bankrendszer kialakítását egy új, lakossági bank megteremtésével segítsék elő. 
A pénzintézet vezérigazgatója a kezdettől Princz Gábor volt.  A bank több tízmilliárdos 

kétes követelésállományt halmozott fel már 1992-re. A törvény [1991. évi LXIX. tv. 21.§ 

(1) A pénzintézetekről és a pénzintézetek tevékenységéről] által előírt szavatoló tőkével 
tulajdonképpen sohasem rendelkezett. Az Arthur Andersen könyvvizsgáló cég jelezte is a 
problémát az Állami Bankfelügyeletnek. A bank a céltartalékot továbbra sem biztosította, 
fiktív ügyletekkel mutattak ki nyereséget a könyvelésben. 1997. februárban tört ki a 
„Postabank-pánik”, amikor a lakossági betétesek napok alatt 70 milliárd forintot vontak ki 
a bankból. A kormány 1041/1997. számú határozatában 12 milliárd forintos kezességet 
vállalt. A bank azonban továbbra is veszteséges maradt, törvényi kötelezettségeiket 
továbbra sem teljesítették. Kétes hiteleket nyújtottak. Nem hagyható figyelmen kívül 
teljesen az sem, hogy hitel és más ügyletekben a politikai elit és számos más közszereplő 

                                                 
543 http://privatbankar.hu/kotveny/13-ev-utan-pont-kerult-a-globex-ugy-vegere-244346; 
http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/02/11/globex-itelet/ 
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is kedvezményezett volt. 1998. júliusában a kormány eldöntötte, hogy meneszti Princzet, 
és felügyeleti biztosokat küldtek a bankba. A pénzintézet rendbetételére 1998-ban a 
központi költségvetés 152 milliárd forintot fordított, a teljes összeg végül megközelítette a 
300 milliárd forintot. (Arról a mai napig vita folyik, hogy valóban kellett-e a Postabankba 
ennyi pénzt invesztálni.) 
„A rendszerváltás bankja”, ahogy Princz a Postabankot nevezte, végül eltűnt a színről, 
2004. szeptemberében fuzionált az Erste Bank Hungary-val és az utóbbi nevén alakult 
meg az új bank.544 A Pénzügyminisztérium 1999. február 1-jén tett büntetőfeljelentést 
Princz és társai ellen. Változó vádakkal 2006. július közepéig folytak – vagy éppen álltak 
– a perek. A Fővárosi Főügyészség vádirata 2003. június 26-án érkezett meg a Fővárosi 
Bíróságra. Az első tárgyalási napra 2004. október 19-én került sor. Az ügyész egyébként 
többek között azért kezdeményezett felfüggesztett szabadságvesztést, mert az „ügy” óta 
már tíz év telt el. 
Abban a két perben, amely Dr. Princz Gábor és társai ellen különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyt (összevonták a két nagyobb ügyet, Fővárosi 
Bíróság ügyiratszám: FB1. B. 425/2003. és 433/2003.) 2006. július 11-én első fokon 
felmentő ítélet született.545,546 
A bíró szerint „A vád határai meglehetősen bizonytalanok voltak”. (A bíró 2004-ben kérte 
az ügyészséget a vád pontosítására és kiegészítésére, amit az ügyészség elutasított.) A 
bank expanzív politikáját a bíró ésszerű gazdasági döntésnek nevezte. A kölcsöntőke-
kötvény kibocsátásával kapcsolatban idézte a könyvvizsgálói véleményt: „nem elegáns, de 

                                                 
544 BORÓKAI kormányszóvivő ÉS PRINCZ nyilatkozata, 168 óra 1998. júl. 28 
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e) KOVÁCS Zoltán: Bank bán V. (2006. júl. 17.) 
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i) HANÁK András: Bűn és bűnhődés: Olasz capriccio 
546 Népszabadság a) 2006. jún. 21. Princz megússza a börtönt 
b) 2006. júl.12. Felmentették Princz Gábort és hat vádlott-társát 
c) 2006. júl.17. Princz Gábor az eltűnt milliárdokról  
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jogilag nem kifogásolható”. A bíróság szerint a bankfelügyeletnek kellett volna 
intézkednie, amikor szabálytalanságokat észlelt a működésben. A céltartalék képzés 
elhanyagolásával nem lehet hátrányt okozni büntetőjogilag a bíróság szerint. A bíró 
szerint az ügyésznek az a vádja sem áll meg, hogy megtévesztették a tulajdonosokat, a 
közgyűlést és a felügyelő-bizottságot. Tanúvallomásokra hivatkozva az sem, hogy a Budai 
Hengermalom Kft. megvásárlásánál túlfizették volna annak értékét. Az ügyész 
valamennyi vádlott esetében a bűnösség megállapítása miatt fellebbezett. 
A publicistáknak jó alkalmat nyújtott a per és az ítélet, hogy összehasonlítsák azt az 
utóbbi évek amerikai ügyeivel és az ott született ítéletekkel.547,548 Tulajdonképpen igen 
hasonló vádak szerepeltek például az Enron-perben (pénzügyi szabálytalanságok, 
megtévesztés, a veszteségek eltitkolása) és ott több évtizedes börtönbüntetést róttak ki a 
vádlottakra. Elvileg hűtlen kezelés esetén jelentős (500 millió forint fölötti) vagyoni 
hátrány okozásánál a büntetőtétel nálunk is 5-10 év szabadságvesztés. Az időmúlás, amire 
az ügyész is hivatkozott szintén érdekes kérdés. A bűncselekmény elkövetésétől 9 év telt 
el, amiből maga a büntetőeljárás 7 és fél évet vett igénybe. Tehát az időmúlás zömét a 
büntetőeljárás elhúzódása okozta! Ugyanez az Enron-ügyben: 2001. december: az ügy 
kirobbanása, 2002. január a nyomozás megindulása, 2003. szeptember az első ítélet 
meghozatala, 2006. július az utolsó perek és ítéletek már a főnökség ellen. Van európai 
példa is. A Banesto spanyol bank története igen hasonló volt. Az elnök Mario Conde 
ugyanúgy növesztette nagyra a bankot, mint Princz, túlzott kockázatokat vállalt, leplezte a 
tőkehiányt. A bankot 134 milliárd forintnak megfelelő összeggel az állam konszolidálta, 
Conde ellen viszont megindult a per. A három évig tartó eljárás után a bankelnököt hat évi 
börtönre és 600 millió peseta kártérítésre ítélték. Tehát itt is az elkövetés és az ítélet között 
csak 4 év telt el. Megjegyzendő, hogy a korábbi, a Postabank-pernél kisebb horderejű 
banki perekben (Ybl Bank, Agrobank, Lupis brókerház) nálunk is 4 év volt ez az 
időtartam. Sokak véleménye szerint a vádirat tulajdonképpen „védirat” volt, könnyű 
feladatot adva a védőügyvédeknek a szakszerűtlenségek tömegével és a gyenge érveléssel.  
 A Postabank tőkéjének elherdálásában politikusok, állami szakemberek, a 

felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló cég (Deloitte & Touche), újságírók, színészek, 
sportolók segítettek. Ők (is) fellélegezhettek az első fokú ítélet után. Az adófizetők 
viszont, akiknek ez az ügy 200 milliárd forint kárt okozott, még kevésbé hiszik el, hogy 
hazánkban az igazságszolgáltatás megfelelően működik, és a bűn – főleg bizonyos 
szinten, nagyságrenden felül – elnyeri méltó büntetését. 
A magyar állam még próbál valamennyi pénzt visszaszerezni. A magyar állam és társai, 
mint felperesek több mint hat évvel ezelőtt indítottak kártérítési pert a Deloitte 
könyvvizsgáló cég és két másik könyvvizsgáló ellen 170 milliárd forintot követelve.  
Felperesek álláspontja szerint a könyvvizsgálók hozzájárultak ahhoz, hogy hamis kép 
alakuljon ki a pénzintézet működéséről és gazdasági teljesítményéről. Ugyanis az 
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alperesek auditált mérlegei alapján került sor 1997-ben és 1998-ban tőkeemelésre, majd a 
Postabank konszolidációjára, ami összességében 170 milliárd forintjába került a magyar 
államnak. 2007. március 2-án a Fővárosi Ítélőtábla megalapozatlanság miatt hatályon 
kívül helyezte a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítéletét abban a kártérítési perben, amelyben a 
magyar állam 132 milliárd forintnyi konszolidációs kár megtérítését követelte. Egyúttal a 
Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában mindhárom alperes vonatkozásában új 
eljárásra utasította a Fővárosi Bíróságot, és jogerősen elutasította a részvényérték-
csökkenéssel kapcsolatos 40 milliárd forintos állami kárigényt a perben érintett, három 
könyvvizsgáló cég vonatkozásában. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumában 2007. 
október 17-én újra indult a per a könyvvizsgáló cégek ellen.549 2010 tavaszán A 
Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárásban megerősítette a másodfokú ítéletet és 
elutasította az állam keresetét. A Magyar Államnak összesen mintegy 450 millió forint 
perköltséget kell fizetnie.550 
Princz büntetőpere is folyt tovább. A 2007. októberében elhalasztották a tárgyalást a 
Fővárosi Ítélőtáblán a háromtagú büntetőtanács egyik bírájának betegsége miatt.551 
Princzet végül a Legfelsőbb Bíróság 2009. február 11-én jogerősen 3,6 millió forint 
pénzbüntetésre ítélte, amivel le is zárult az ellene ebben az ügyben indított per. 

 K&H Bank brókerbotránya, amelynek büntetőügye egy évtized alatt sem zárult le.  
Ez az ügy az utóbbi évek legnagyobb botránya, aminek kiemelkedő üggyé válása nemcsak 
azzal van összefüggésben, hogy hatalmas összegről van szó, hanem azzal is, hogy neves 
közéleti szereplők is belekeveredtek. A 2003-ban kirobbant ügy részleteiről könyv is 

jelent meg.552 Az egyre inkább tragikomikus történet főszereplője, Kulcsár Attila a K&H 

Bank ügyvezető igazgatója, illetve a Bank brókercégének, a K&H Equities-nek 
befektetési tanácsadója.553,554,555,556 Jelenleg több ügyben áll a bíróság előtt. A botrány 
kirobbanása után 2003. július 2-án külföldre szökött, július 17-én Bécsben elfogták, majd 

az év végén kiadják Magyarországnak. Főnökét, Rejtő E. Tibort, a K&H Bank volt 
vezérigazgatóját a határon fogták el, és vele együtt került előzetes letartóztatásba 
Garamszegi Gábor, a Betonút Rt. Vezérigazgató-helyettese és Bitvai Miklós az Állami 
Autópálya-kezelő Rt. vezérigazgatója.557 Előzetes letartóztatásba került Kerék Csaba, a 
Britton-csoport és más társaságok tulajdonosa, vezető tisztségviselője is bűnsegédként 
elkövetett sikkasztás, okirat-hamisítás és pénzmosás vádjával. Két szíriai állampolgár 
közül, akiket pénzmosással gyanúsítanak, csak az egyiket sikerült elfogni, a másik 

                                                 
549 Újraindul a 132 milliárdos állami per a Postabank volt könyvvizsgálói ellen, HVG 2007. október 17. 
550 http://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-szolgaltatok/postabank-per-vesztett-az-allam-305424 
551 Röviden. „Elhalasztották…”, Metro 2007. október 10. 
552 MONG Attila – GYÖRGY Bence: „A brókerbotrány titkai” Watergate Könyvek, Budapest, 2003.  
553 CSERI Péter: A bróker merész karrierje, Népszabadság 2003. júl. 17.,  
FÉDERER Ágnes: Kulcsár milliárdokkal sakkozott, Népszabadság 2003. júl. 17. 
554 BOGÁR Zsolt: a) Vádirat a Kulcsár - K&H ügyben. Első felvonás, .. Magyar Narancs 2005. szept. 1.,  
Brókerbotrány: államtitok, hogy ki garantálta Kulcsár Attila megbízhatóságát? Népszabadság, 2007. május 
30. 
555 GYENIS Ágnes: Indul a Kulcsár-per. Dugonics effektus, HVG 2006. ápr. 26. 
556 FEKETE GY. Attila: Függőben lévő brókerügyek újabb vádemelés Kulcsár Attila ellen, Népszabadság 
2006. aug. 24.  
557 FEKETE GY. Attila: Vádemelés Bitvai ellen Népszabadság 2006. aug. 2.  
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visszautazott hazájába. Az ügyet sok olyan sajátosságok is tarkítja, amelyek igencsak 
felborzolták a közvéleményt és a sajtót. Az egyik, hogy Kulcsár és Rejtő csak az 
ügyészségnek volt hajlandó vallomást tenni, ezért a rendőrségtől átkerültek az 
ügyészségre. Kulcsár kihallgatásáról készült videó egyik részlete kikerült az ügyészségről, 
és mindenki láthatta a TV-ben. Elég meglepő volt az a baráti beszélgetés, amely az ügyész 
és a vádlott között folyt.558 Felháborodást keltett az is, hogy Kulcsár és Rejtő elhagyhatták 
a fogdát és házi őrizetbe kerültek. Ez azért is figyelemreméltó, hiszen Kulcsárt szökés 
után fogták el, míg Rejtőt szökés közben. Kulcsár és társai (összesen 23 fő: K. Csaba 
másodrendű, R. E. Tibor harmadrendű vádlott) büntetőpere 2005. május 3-án kezdődött a 
Fővárosi Bíróságon. Vád: sikkasztás, okirat-hamisítás, pénzmosás és más 

bűncselekmények. Az elsikkasztott összeg 20 milliárd forint, a K&H Bank kára 8,3 
milliárd forint. 
Az alapügyről az ügyészség még a vádemelés előtt több részcselekményt leválasztott. Az 
egyikben 2006. augusztusában emelt vádat az ügyészség, ez egy 300 millió forintos 
sikkasztás. Külön eljárások indultak pénzmosás és sikkasztás miatt.  
A Központi Nyomozó Főügyészség 2005. júliusában emelt vádat, az első tárgyalásra 
2007. május 30-án került sor a Fővárosi Bíróságon.559 2008. augusztusában a következő 
elsőfokú ítélet született. Kulcsár Attilát sikkasztás miatt nyolc év börtönre ítélték és 230 
millió forint vagyonelkobzással sújtották. Szigorú büntetést kapott K. Csaba, a Britton 
Kft. egykori vezetője (5 év börtönt, 177 millió forint vagyonelkobzást) sikkasztás és 
pénzmosás miatt. A 24 vádlott közül heten kaptak letöltendő büntetést, 8 embert sújtottak 
vagyonelkobzással, összesen 1,7 milliárd forint értékben. A részletektől eltekintek, mert 
hamarosan minden megváltozott. 
Míg Kulcsár Attila bilincsben távozott a tárgyalóteremből, a bankigazgatót, Rejtőt – óriási 
meglepetésre – felmentették.560 
 A 2008 augusztusában kihirdetett elsőfokú döntést a Fővárosi Ítélőtábla 2010-ben 
másodfokon többek között megalapozatlanság és eljárási szabálytalanságok miatt azért 
helyezte hatályon kívül. Nem volt megfelelően kimutatva, hogy Kulcsár sikkasztást 
követett el, vagy csalást is. A legjelentősebb indok azonban az volt, hogy Kulcsárnak az 
ügyészségen tett vallomása nem a törvényben előírtak szerint lett a tárgyalás anyaga. 
Amennyiben ugyanis a vádlott a bíróság előtt nem „számol be” az ügyről, ahogy ez 
ténylegesen nem történt meg, akkor a korábbi vallomásait rögzítő jegyzőkönyveket 
kötelező felolvasni, és nem lehet csak a lényegüket ismertetni, mint azt Varga Zoltán bíró 
tette. Előfordult, hogy nem minden vádlott és védő volt jelen a tárgyaláson, miközben a 
Kulcsár róluk is beszélt. Az Ítélőtábla szerint ennek tükrében a kérdéses vallomásra a 
bizonyítékok értékelése kapcsán nem lehetett volna alapozni. Ez azért is volt különösen 
fontos, mert Kulcsár nyomozati vallomása szolgált a vádak és az ítéleti tényállás 
gerincéül. A Kulcsár-per kilenced rendű vádlottja, Garamszegi Gábor beperelte be a 

                                                 
558 MESTER Ákos: Kulcsár kihallgatása – Videojáték, 168 óra 2005. aug. 18. 
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Fővárosi Bíróságot, hogy a büntetőügyben ítéletet Varga Zoltán bíró a törvényben előírt 
kettő helyett nyolc hónap alatt foglalta írásba. Emiatt a vele szemben kiszabott 
lakhelyelhagyási tilalom időtartama túlzottan megnőtt, ráadásul úgy, hogy nem számít 
bele a rá kiszabott büntetésbe.561 Első fokon elutasították, de másodfokon megnyerte a 
pert, és kapott 600.000 Ft kártérítést. A különböző mellékperekre is sor került, illetve még 
zajlanak, de ezek részletezésétől eltekintünk. A teljes bizonyítási eljárást megismétlését 
rendelték el. 2011. elején Kulcsár lakhelyelhagyási tilalmát is megszüntették.562 Az ügy 
2010. decemberében, majd 2011 tavaszán folytatódott, de már csak 18 vádlottal.563 Több 
tárgyalási nap volt 2013-ban és 2014-ben is, de a média csak időnként ad hírt róla.564 
Időnként, ha érdekesebb történés van, akkor arról értesülhet a közvélemény. Például 2013-

ban a K&H Bank hozzájárult Rejtő vagyonának felszabadításához. Állítólag Rejtő segít 
abban a perben, amelyet a Betonút Rt. indított a bank ellen 11 milliárdos kártérítést 
követelve. A Betonút első fokon háromszor is nyert, de másodfokon az ítéleteket hatályon 
kívül helyezték. 2014. második felére jósolják az új elsőfokú ítélet megszületését a 
kitűzött 18 tárgyalási nap után.565 
 Nehezen besorolható ügyek közé tartozik az ún. Tocsik-ügy. Tocsik Márta 
ügyvédnőt az ÁPV Rt. bízta meg, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, akiknek egy 
1989-es törvény szerint pénz járt azokért a belterületi földekért, amelyeken a privatizált 
vállalatok épületei álltak. Az Állami Vagyonügynökség, illetve az Állami Privatizációs- és 
Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) azonban 1995-ig gyakorlatilag nem fizetett. Az 
önkormányzatok pereltek; 146 per folyt. A Legfelsőbb Bíróság 1995. decemberi döntése 
precedensértékű volt, amikor a Dunaferr-ügyben Dunaújváros javára döntött. Ekkor derült 
ki, hogy az ÁPV Rt.-nek nincsenek adatai az átalakult vállalatok vagyonmérlegéről. A 
privatizációs bevételekből (400-500 milliárd forint) lehetett volna fedezni az 
önkormányzatok követeléseit, a parlament viszont azt szavazta meg, hogy a teljes bevételt 
az államadósság csökkentésére kell fordítani. Így a privatizációs miniszter és az ÁPV Rt. 
alkura készült, legalább a kamattartozást le szerették volna csökkenteni. Az ÁPV Rt. 
Tocsikot bízta meg, aki sikerrel végre is hajtotta a feladatot. Utóbb derült ki, hogy ezért 
neki – hiszen igen nagy összegről volt szó és százalékos sikerdíjról szólt a szerződés – 
804 millió forint jár. Ebből politikai botrány tört ki, ami végezetül a miniszter 
lemondásához vezetett, és nem kis szerepet játszott az 1998-as országgyűlési választások 
végső eredményének alakulásában. 

Az igazi „fehérgalléros” ügy tulajdonképpen nem maga az irreálisan nagy összegű 
sikerdíj volt, hanem az, hogy ebből pénz jutott (volna) vissza két akkori kormánypártnak 
az MSZP-nek és az SZDSZ-nek. Az ügyben büntetőeljárás és polgári per is indult. Vita 
folyt arról, hogy történt-e bűntett, illetve ha a jogszabályba nem is ütközött Tocsik 
megbízatása sértett-e jó erkölcsöt. 
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563 http://hvg.hu/itthon/20110502_folytatodik_kulcsar_per 
564 http://444.hu/tag/kulcsar-ugy/ 20130718 
GYENIS Ágnes: Elítélt bankárok sorsa – Kulcsár ügyek. HVG 2013. december 21. 138-140 
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2003. április 8-án született meg a Legfelsőbb Bíróság (LB) ítélete, amely megváltoztatta a 
2002. március 18-án született másodfokú ítéletet, ami viszont szöges ellentétben állt az 
elsőfokú ítélettel. Az LB jogerős ítéletében elmarasztalta magánokirat-hamisításban 
Tocsikot, de a 2002-es négy évi börtönbüntetést 400 ezer forint pénzbüntetésre enyhítette. 
Bűncselekmény hiányában felmentették Liszkai Pétert, az ÁPV Rt. volt jogtanácsosát, 
Boldvai Lászlót, az MSZP volt pénztárnokát és Budai Györgyöt, az SZDSZ-hez 
közelállónak tartott üzletembert. Boldvait és Budait eredetileg azzal vádolták, hogy ők 
irányították a sikerdíjból több száz millió forintot a pártkasszákba. Az LB felfüggesztett 
szabadságvesztéssel sújtotta az ÁPV Rt. hajdani vezetőit, Szokai Imre elnököt, Lascsik 
Attila vezérigazgatót, Spanyol József és Bessenyei Zoltán igazgatósági tagokat.566,567 
Ezzel még nem zárult le ez a különös ügy, mert a Legfőbb Ügyészség polgári pert is 
indított az ügyvédnő ellen.  
A Fővárosi Bíróság 2007-ben úgy döntött, hogy Tocsik fizessen 801 millió forintot. E 
szerint Tocsik megérdemelt munkadíja hárommillió forint. A Fővárosi Ítélőtábla 2008-ban 
úgy döntött, hogy az ügyvédnőnek 80 millió forint sikerdíj / munkadíj jár, így csak. 562 
millió forintot és ennek áfá-ját kell hogy visszatérítsen.568 A szerződés szabályosságát a 
bíróságok nem vitatták, de a sikerdíjat erkölcsbe ütközően soknak tartották. Az persze 
elég érdekes kérdés, hogy egy sikerdíj vagy munkadíj esetében hol az erkölcsi határ. 
Számos esetet fel tudnánk sorolni, amikor kevesebb munkáért nagyobb összegeket fizetett 
ki az állam. Tocsik nem tudta visszafizetni a kirótt összeget, 2013-ban pedig elhunyt. 
 A Tocsik-ügyhöz hasonlóan nagy politikai vihart is kiváltott ügy volt a Zuschlag-
ügy. 2007. szeptember 21-én elrendelte a Szegedi Városi Bíróság a különösen nagy kárt 
okozó csalással gyanúsított Zuschlag János előzetes letartóztatását, amit azután többször 
is meghosszabbítottak. 2008. márciusára már összesen 16 személyt a gyanúsítottak az 
ügyben. Az első fokú, szokatlanul súlyos büntetést a kecskeméti bíróság azzal indokolta, 
hogy Zuschlag János (1998. és 2004. között az MSZP parlamenti képviselője), és tizenöt 
vádlott-társa (akik ugyanezen párt ifjúsági szervezeteiben tevékenykedtek) 
bűnszervezetbe tömörülve szerezték meg a minisztériumi pályázatokon a támogatásokat, 
amit aztán nem a pályázatokban szereplő célokkal összhangban költöttek el. Dr. Fodor 
Endre, a tanács elnöke ítéletében569 a következőképpen fogalmazott: „A Btk. szerinti 
bűnszervezet nem azonosítható a maffia-típusú bűnözői csoportosulással (mint amilyen pl. 
az olasz Cosa nostra). A helyes gondolatmenet szerint a társas bűnelkövetői kapcsolatok 
egyike a bűnszervezet, aminek egyik lehetséges megnyilvánulási formája az ún. maffia-
típusú bűnszervezet. A bíróság értékelése szerint a I.r. vádlott-csoport bűnszervezetet 
alkotott, de nem maffia-típusú szervezet, hanem ún. fehér galléros bűnszervezet volt.”  
A 2010-es országgyűlési választás előtti hetekben kihirdetett ítéletről, amely szerint 
Zuschlag 8,5 évet kapott,  több jogi szakértő is úgy vélekedett, hogy eltúlzott, hiszen a 
hazai bírósági gyakorlat szerint nyolc évet meghaladó börtönnel sokkal súlyosabb 
cselekményeket, például emberölést büntetnek, itt pedig 75 millió forintos ügyben szabtak 

                                                 
566 BÁNFAI Tamara, TÓTH Ákos: Beszélgetés Suchman Tamással, Népszabadság 2003. ápr. 16. 
567 Az év krónikája. Április 8. Tocsik ítélet, HVG 2003. dec. 20.  
568 http://www.rtlklub.hu/cikk/165799 
569 Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.B.193/2008/538. számú ítélet 448. oldal Elérhető: 
http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara  
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ki összesen 41 év szabadságvesztést. Enyhébb ítélet is jelzés értékű lehetett volna a 
politika köreiben tevékenykedő, a lehetőségeket kihasználó, azokkal visszaélő személyek 
számára, ráadásul az anyagi kár nagy részét meg is térítették. 
A szegedi ítélőtábla 2011. januárjában jelentősen csökkentette az elsőfokú bírósági 
ítéletet  a Zuschlag-ügy szereplőinél. A másodfokú hatóság szinte mind a 15 elítélt 
büntetését mérsékelte, miután részben alaposnak találta a fellebbezéseket.570,571 
A csalás, magánokirat-hamisítás és más bűntettek miatt elmarasztalt Zuschlag hat év 
fegyházat kapott a szegedi ítélőtáblán. Az ítélőtábla ugyan fenntartotta azt, hogy 
bűnszervezetben követték el a pályázati pénzek megszerzését, ám mindannyiuk esetében 
csökkentette az elsőfokon kiszabott büntetéseket. A bíróság eltörölte a társtettesekre 
kiszabott vagyonelkobzást, és feloldotta vagyonuk zárolását. A fellebbviteli bíróság több 
indoklási részt kivett az elsőfokú ítéletből, mert azok irrelevánsak voltak, és többek között 
azért, mert túlhangsúlyozta, a külső (párt) kapcsolatok szerepét, amire a bűnszervezet 
indokolása szempontjából sem volt szükség. 
Hat év után ma szabadult Zuschlag a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben, Kecskeméten töltötte le büntetését, 2013. szeptember 18-án szabadult.572 
 Az ún. „olajügyek” magukon viselik egy hibás rendelet következményei éppúgy, 
mint a bűnüldözés összes problémáját. 1997-ben rendeltek el nyomozást az Energol 
Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselői ellen. Az Energol 
kisebb cégek segítségével olajtermékeket importált, amelyeket törvényellenesen 
adalékanyagok segítségével üzemanyaggá alakított és értékesített. A feljelentést a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség tette 1996-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányságon rossz minőségű termék forgalomba hozatala miatt. Az 
adócsalással és más csalásokkal okozott kár 2,5 milliárd, más becslések szerint 6,7 
milliárd forintra tehető. A gyanúsítottak között ismert személyek, például Tóth Béla, a 
Fidesz-MPP egykori kampánymenedzsere, a Mahir Rt. volt elnöke, Csikós József 
vezérigazgató, az MSZMP KB volt osztályvezetője, BM adatfeldolgozó hivatalának volt 
vezetője, és hírhedt bűnözők szerepelnek. Az ügyhöz több erőszakos bűncselekmény is 
társult, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság szerint a „szervezett bűnözés keretei között” 
követtek el. Az egyik kulcsfigura, Kovács László szoros üzleti kapcsolatban állt Radnai 
Lászlóval és Csüllög Zsigmonddal a Conti-Car cég tulajdonosaival, akiket összefüggésbe 
hoztak az 1998-as robbantásokkal. Az utóbbi két úr 2002-ben 80 millió forinthoz jutott a 
Széchenyi-terv keretében egy másik cégük részére, ami ellen akkor már csődeljárás 
folyt.573 Az ún. kecskeméti maffiaperben fegyvercsempészet, bűnszervezetben elkövetett 
emberölés előkészítése miatt Radnai 12 év, Csüllög és Ferencsik Attila 5 illetve 6 év 
fegyházbüntetést kapott. Az elsőfokú büntetőper 2003. júniusában kezdődött. Számos 
tanút és szakértőt hallgattak meg. Bírócsere miatt 2005-ben tulajdonképpen újra kezdődött 
minden. E per bizonyítási eljárása zárult le 2007.szeptember 26-án. Váratlan fordulat 

                                                 
570 Szegedi Ítélőtábla, Bf.II.334/2010/31. számú ítélet Lásd: http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-
portal/anonim-hatarozatok-tara  
571 http://index.hu/belfold/2011/01/31/zuschlag_jogerosen/ 
572 http://index.hu/belfold/2013/09/18/zuschlag_janos_szabadul/ 
573 RÁDI Antónia: Az Energol-ügy fejleményei. Olajágak Magyar Narancs 2000. máj. 27. 
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következett be.574 Az ügyész a Pesti Központi Kerületi Bíróságon megtartott 
perbeszédében a vádpontok túlnyomó többségét már nem tartotta bizonyíthatónak. A 
vádbeszéd szerint téves az a megállapítás, hogy az Energol Rt. „első forgalomba hozó” 
lenne, a rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűncselekménye nem 
bizonyítható. Az egyik vádlott lőfegyveréről az ügyész az állapította meg, hogy az inkább 
dísztárgy, és indítványozta e vádpont elejtését is. A legtöbb esetben az adócsalás sem 
bizonyítható az ügyész szerint. Az ügyész néhány esetbeli adócsalás és közokirat-
hamisítás miatt hat vádlottnak letöltendő, ötnek pedig felfüggesztett szabadságvesztést 
indítványozott. További öt vádlott esetében felmentésre tett javaslatot. Egy vádlott ügyét 
elkülönítették. A bűncselekményekkel okozott kár mértéke is töredékére csökkent a vád 
változása nyomán. A védőbeszédek után, az elsőfokú ítélet kihirdetése 2007. november 
14-én került sor. A bíróság a 18 vádlott közül hatot adócsalás miatt letöltendő, de két 
évnél nem több szabadságvesztésre ítélt, amit az előzetes letartóztatás időtartamát és a 
kedvezményeket figyelembe véve a többségnek azonnali szabadulást jelentett. Hat vádlott 
kapott felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, és egy próbára bocsátásról is 
beszámolhatunk. Öt személyt – köztük Csikós Józsefet és Ferencsik Attilát – a bíróság 
felmentett. A bíró indokolása során többször is súlyos kritikával illette az ügyészség 
tevékenységét. Hangsúlyozta, hogy a vádhoz kötöttség elve miatt a bíróság csak a vád 
tárgyává tett cselekményekről mondhat ítéletet. Azt is mondta, hogy az ügyben benyújtott 
vádirat több pontban a váddal szemben támasztott alapvető követelményeknek sem felelt 
meg. Szavai szerint: „…több volt látható az ügyben, mint amit a vád magában foglalt, ám 
ezeket a hiányosságokat az elévülés miatt már nem lehetett pótolni az eljárás során”. A 
törvényes eljárás keretei között nem volt megállapítható a büntetőjogi felelősség, így csak 
felmentő rendelkezést hozhatott A vádban szereplő rossz minőségű termék forgalomba 
hozatalának bűncselekménye a szakértői vélemények szerint nem bizonyítható. Az egyik 
vádlott közirat-hamisítással kapcsolatos bűncselekménye az elfogatása előtt néhány 
nappal évült el. A bíró kitért az idő múlására is. Ha nem 11 év, hanem 5 év után zárult 
volna le az ügy, akkor szerinte egészen más ítéletek születhettek volna. Az ügyben 
egyébként soronkívüliséget rendeltek el, így még figyelemreméltóbb a több, mint egy 
évtizedes időtartam. Az ügyész az összes vádlott vonatkozásában tudomásul vette a 
döntést, miként 14 vádlott is, ily módon esetükben jogerős ítélet született.575 A kárérték 
végül a tizedére csökkent, ezek szerint a „szőkített” olaj nem is olyan rossz minőségű 
termék, de még egy lőfegyverről is bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen inkább 
dísztárgynak tekinthető. Ahhoz képest, hogy 1998-ban a rendőrség még úgy nyilatkozott, 
hogy „Csapást mértünk a fővárosi robbantások és leszámolások hátterében álló gazdasági 
csoportok gazdasági hátterére”, az Energol-ügy sajátosan, mondhatnánk tragikomikusan 
zárult. Érdekes még az, hogy a nyomozás irányítói, a rendőrnyomozók, a nyomozást 
felügyelő ügyészek, a vádirat szerkesztője közben távol a tárgyalt ügytől más beosztásba 
kerültek vagy nyugdíjazták őket. Az azonban nem került nyilvánosságra, hogy ezek az 
intézkedések kapcsolatban álltak volna az Energol vagy más ügyek feltárásával 

                                                 
574 HVG 2007.szept.26 (MTI) Olajügyek: összeomlott a vád Energol-ügyben  
575 BÁNFAI Tamara: Energol, az elszivárgott olajügy, Népszabadság 2007. nov. 15. 



 

213 
 

kapcsolatos szakmai hibákkal.576 Sokba került a nyomozás, de a morális kár még 
nagyobb. 
Az olajügyek is emblematikussá váltak. Horváth András, egykori APEH / NAV dolgozó, 
aki 2013-ban felhívta a figyelmet az adóhatóságnál meglévő problémákra így fogalmazott: 
az olajügyek sohasem szűntek meg Magyarországon, csak átalakultak, és „amivé lettek, az 
teljesen szétzilálta a termelő és kereskedelmi szektort”.577 
Tulajdonképpen a jelenlegi kormány sem érzi megnyugtatónak az olajügyek lezárását, 
mert a belügyminiszter 2013-ban miniszteri biztossá nevezte ki Horváth András 
nyugalmazott rendőrtábornokot578, akinek a feladata "az 1990-es években elkövetett élet 
elleni bűncselekmények, illetve az úgynevezett olajos ügyekkel összefüggő élet és testi 
épség elleni, vagyon elleni bűncselekmények hatékony felderítésének és nyomozásának 
irányítása, koordinálása".579 
 Az áfacsalási ügyek főszereplői között kiemelkedő jelentőségűek az ún. 
számlagyárak. 
Fiktív – teljesítés nélküli – számlák kiállítása és az áfa visszaigénylése elterjedt 
bűncselekménnyé vált az 1990-es évek végen. Cégek szakosodtak erre. Ilyen volt például 
a „vecsési számlagyár”, ahol a kárérték meghaladta az 5 milliárd forintot. Ez a számlagyár 
több mint 70 céget rejt, például a 99 Axiál Bt-t, az Imperiál Profi Box Team Kft.-t vagy az 
EK Kft-t. A Dunaferr tulajdonában lévő Lemez-átalakító Kft., illetve az ehhez kapcsolódó 
további cégek (Para Bt., Ruta Kft., Technocoop Kft.) esetében a fiktív számlázással 
okozott kár 600 millió forintra tehető. Mindkét ügyben felbukkan számos más 
bűncselekmény is, mert a résztvevők közül többen más bizniszekben, például illegális 
bordélyház üzemeltetése is érdekeltek voltak.580  
 Politikai vonatkozásai miatt jelentős sajtóvisszhangja volt a Kabai-ügynek.581  
Kabai Károlyt, a Nyíregyházi Városi Bíróság 2006. április 28-án nem jogerősen két év és 
hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte, amit másodfokon három év és hat hónapra 
emeltek. A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárás keretében 2007. szeptember 20-án 
helybenhagyta a másodfokú ítéletet. A nyomozás adóhatósági vizsgálat nyomán még 
1999-ben kezdődött a mai napig zavartalanul működő, sok telephelyű cégbirodalom ellen. 
Kabai jelenleg csak a Bogát-Metál cégben tulajdonos, a többi, hasonló profilú cég 
felesége és két lánya nevén van. A céghálózat fémhulladék-gyűjtéssel, fémfeldolgozással 
és fémkereskedelemmel foglalkozik. A színesfémeket és a fémhulladékot számla nélkül 
vásárolták. A továbbértékesítéshez e beszerzéseket legalizálni kellett. Ehhez kellettek a 
valótlan tartalmú számlák. Nincstelen ismerőseit vette rá Kabai, hogy hozzanak létre 
cégeket számlagyártásra. Nekik az összeg 2,5%-át adta jutalékként. A szép nevű, tíz- de 
esetenként százmillió forintot is számlázó cégek, az Arany Margaréta Bt., a Sztár-Gold 

                                                 
576 FEKETE GY. Attila: Olaj, Népszabadság, 2007.nov.16.  
577 http://www.168ora.hu/itthon/horvath-andras-olajugyek-nem-szuntek-meg-csak-atalakultak-121113.html 
578 Megjegyzendő, hogy nem azonos a NAV dolgozójával.  
579CSIKÁSZ Brigitta: Pintér régi bizalmasát küldi az olajos maffiózók nyomába. HVG 2013. 06.28.  
 http://hvg.hu/itthon/20130628_olajos_ugyek_miniszteri_biztos_Radnai  
580 „Ötmilliárdos adóbotrány. Vecsési savanyú” HVG 2001. szept. 15. 
581 SÁGHY Erna: Ércművek. Kabai-ügy: A színesfémbiznisztől a politikáig, HVG 2007.szept 29. 
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Bt., a Trader-Color Bt.) bel- és kültagjai vagyontalanok és munkanélküliek voltak.582 Az 
adóhatóságnak a hamis számlák alapján visszaigényelt áfa összege tűnt fel. Kabai cégei a 
bevételt „anyagi jellegű ráfordítás” címén rendszeresen nullára írták le.583 Az évek során 
több százmilliós, sőt milliárdos bevétel mellett vagy nem fizetett társasági adót, vagy 
mindössze néhány millió forintot. Például 2000-ben a Bogát-Metál cég 1,5 milliárd 
forintos bevételt mutatott ki, de a ráfordítás 1,4 milliárd forintot tett ki, így 5,2 millió 
forintot kellett csak adóznia. Hasonló volt a helyzet a másik cégénél, a Bogát-Ferr Kft.-nél 
is. Itt a könyvelésnek köszönhetően egyetlen nullszaldós év mellett a többi veszteséges 
volt! A legújabb eset az egyik bank bejelentése alapján kezdődött. Bár még csak a 
gyanúba keveredett 150 cég harmadának vizsgálata zárult le, a Nemzeti Nyomozó Iroda 
közlése szerint már 3 milliárdos a feltárt pénzmosás összege.584 A nyomozásnak, ami 
adócsalás, pénzmosás, bűnpártolás, és közokirat-hamisítás miatt folyik, eddig 45 
gyanúsítottja van. Ami különösen szomorú, hogy a gyanúsítottak között négy ügyvéd és 
egy ügyvédjelölt is van. Sz. István és társai számos vállalkozást alapítottak hajléktalanok, 
külföldiek és rossz anyagi helyzetben lévő munkanélküliek nevére. Ezek kizárólag 
papíron létező építőipari, gépalkatrész-kereskedő és takarító cégek voltak, amelyek 
pénzért bárkinek kiállítottak fiktív számlákat áfa visszaigénylés céljára vagy társasági 
adóalap csökkentésére. A fantomcégek, hogy a felderítést nehezítsék körbeutalták a pénzt, 
ami végül a megbízó cég tulajdonosánál kötött ki, miután az ügyvédek levonták 
„tiszteletdíjukat”, és a hajléktalan és más „ügyvezető igazgatók” és strómanok is kaptak 
esetenként 5-20 ezer forintot. A rendőrséggel egyidejűleg az APEH is vizsgálja az ügyet.  
 Cégek fantomizálása az utóbbi évtized egyik elterjedt csalási formája. Arról van 
szó, hogy csődbe jutott cégeket, amelyek jelentős tartozást, köztartozást halmoztak fel 
eladnak. A vevő legtöbbször hamis vagy lopott okmánnyal igazolja magát az ügyvéd előtt 
a szerződéskötéskor, más esetben hajléktalanok „veszik meg” a céget. Számos esetben 
ugyanaz az ügyvéd jegyezte az üzletet, így felmerülhet a gyanú, hogy nem teljesen 
jóhiszeműen bonyolította le az adásvételt. Az egyik leghírhedtebb ügy az volt, amikor 
Schlecht Csabától Kaya Ibrahim Németországban dolgozó török állampolgár, illetve 
miután ő tagadta, nagy valószínűséggel valaki más, visszaélve az ő irataival egy tucat 
céget vásárolt meg 1995. július 25-én. Hasonló ügyletet bonyolított le Schlecht  
1997. szeptember 17-én, amikor 2 céget adott el egy horvát nemzetiségű egyénnek, 
bizonyos Josip Totnak, aki szintén egy ál-Tot volt. Az ügy politikai pikantériája az volt, 
hogy a cégek tulajdonosi köre a Fidesz gazdasági szakértői, illetve ezek rokonai voltak. A 
rendőrségi nyomozás rendkívül vontatottan haladt. Például míg a rendőrség nem találta 
Schlechtet, a riporterek könnyen megtalálták. A cégek iratait a rendőrség csak 1999-ben 
kérte meg az APEH-től, illetve a Fővárosi Cégbírósághoz csak 2000. májusában jutottak 
el.585  
A Fővárosi Főügyészség levélben értesítette a Budapesti Rendőr-főkapitányságot 
(BRFK), hogy nem rendeli el a nyomozás folytatását a Schlecht Csaba által gyanús 

                                                 
582 PELLE János: Kabai és Company fémmosodája. HVG 2007.10.03. 
583 vg.hu/velemeny/20071001_kabai_veres_femlopas 
584 FEKETE GY. Attila: Számlagyár és pénzmosoda, Népszabadság, 2007. nov.23. 
585 http://www.hetek.hu/fokusz/200311/kaya_ibrahim_16_eve_a_baratom 
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körülmények között eladott, százmilliós köztartozást felhalmozott 17 cég ügyében.586 Az 
ügyészség 2001. szeptember 11-én zárta le a nyomozást azzal, hogy nem bizonyítható 
Schlecht elkövetett-e csődbűntettet és adócsalást. A BRFK tavaly november közepén azt 
javasolta az ügyészségnek, ismételten rendelje el a büntetőeljárást, mert a 
cégeltüntetésben kulcsszerepet játszó Weisz József vállalkozónak a Népszabadságban 
közzétett szavai csak újabb nyomozás során igazolhatók vagy cáfolhatók. Weisz állítása 
szerint ő maga faxolta el 1995-ben azoknak az útleveleknek – a török Kaya Ibrahim és a 
horvát Josip Tot iratainak – a másolatát üzletember ismerősének, Tasnádi Zsoltnak, 
amelyeket később a Schlecht nevével fémjelzett cégcsoport fantomizálásához használtak 
fel. 
Természetesen a gazdasági bűncselekmények sorából nem maradhat ki a kartellezés sem. 
Lássunk egy tipikus példát. 
2007. augusztusában újabb fejezetéhez érkezett a 2002-ben meghirdetett autópálya- 
beruházások nyomán kirobbant botrány.587 A Fővárosi Ítélőtábla augusztus 29-én 
másodfokon is helybenhagyta a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) 2004-
ben hozott határozatát, ami szerint a Betonút, a Debút, az Egút, a Hídépítő és a Strabag 
építőipari cégek összebeszélve tettek ajánlatot, tehát nem megengedett kartellegyezményt 
kötöttek. Ennek lényege az volt, hogy az M7-es autópálya balatonszárszói, az M7-M70-es 
Becsehely-Letenye és az M3-as görbeházai szakaszra kiírt nyílt, előminősítéses 
közbeszerzések során előzetesen felosztották egymás között, hogy melyik pályázó melyik 
szakasz kivitelezését szerzi meg. Abban is megállapodtak, hogy a fővállalkozónak ki lesz 
az alvállalkozója az összesen közel 60 kilométeres útépítésben, amiért bruttó 160 milliárd 
forintot fizettek ki a cégeknek. A GVH szerint a nem valós versenykörülmények között 
kialakuló árak több éven át befolyásolhatták a magyarországi autópálya-építések 
költségeit. A cégek az összesen 7 milliárd forintot kitevő bírságot befizették, de a döntés 
ellen jogorvoslatot kértek. A Fővárosi Ítélőtábla döntése után most az állam is vissza 
akarja szerezni azt az összeget, ami a pályázatot kiíró állami vállalatnál a kartellezés miatt 
keletkezett. A becsült kárérték 28 milliárd forint. Még nem dőlt el, hogy peres úton 
kívánják-e visszaszerezni a kárösszeget vagy tárgyalóasztalnál való megegyezés után A 
Betonút Zrt valószínűleg a Legfelsőbb Bírósághoz fordul felülvizsgálati kérelemmel. 
Elvileg az elmarasztalt cégeket a következő öt évben ki kellene zárni az állami és 
önkormányzati közbeszerzési eljárásokból. Ezzel azonban megszűnne a piaci verseny, 
mert az autópálya-építésre képes cégek benne voltak – tulajdonképpen már nem is először 
– az illegális kartellezésben, valamint azért sem, mert leányvállalataikon keresztül mégis 
részt tudnának venni a közbeszerzési eljárásokban. A hasonló esetek elkerülése csak úgy 
lehetséges, ha a pályáztató sokkal nagyobb gondossággal jár el, felmérve és kiszámítva a 
reális árakat. Az eset kárösszege – és mindössze 60 kilométeres útszakaszról van szó! – 
összemérhető például a kiemelt fontosságú panelprogramra szánt összeggel, ami 
országosan jelentős energia megtakarítást hozna és a lakossági kiadások komoly 
mérséklését jelentené. 
A GVH mindig szigorú, ha kartellezésről van szó. Azért volt kivétel.  

                                                 
586 hvg.hu/article/200401A_SCHLECHTUGY_LEGVEGE.aspx 
587 Népszabadság 2007.aug. 31. Kártérítést kér a sztrádacég a kartellezőktől  
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Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkáraként így nyilatkozott: 
„Igen, kartelleztünk, a magyar termelők érdekében. Két év alatt 11 ezer hektárról 5 ezer 
hektárra csökkent Magyarországon a dinnyetermő terület. Mi vissza akarjuk állítani a 
korábbi termőterületet, ami csak úgy lehetséges, hogy a termelő ne csak az önköltséget 
kapja meg, hanem legalább 15-20 százalék haszna is legyen a terméken.  
A Gazdasági Versenyhivatal is azt mondta, hogy én kartellezek. Igen? És akkor mit tudnak 
velem csinálni? Vagy a minisztériummal? Vagy a kormánnyal?”.588 Igaza is lett, mert 
2012. szeptember elején a magyar versenyhatóság antitröszt irodája arról értesítette az 
ügyet bejelentőt, hogy nem vizsgálódik a Vidékfejlesztési Minisztérium ellen a 
dinnyekartell ügyében. A magyar versenyhivatal szakértőinek megítélése szerint a 
versenytörvény hatálya ebben az ügyben nem terjed ki az állami szereplőre. Ez azonban 
nem teljesen korrekt magyarázat, mert ez akkor lenne igaz, ha a minisztérium rendeletben 
határozta volna meg a dinnye árát.589 Ez esetben a minisztériumnak ez a közhatalmi 
aktusa kívül esik a hazai versenyjogi szabályozás hatályán. Nem ez történt, a minisztérium 
egyeztetést kezdeményezett, amin a termelők kértek, a kereskedők pedig teljesítették a 
“visszautasíthatatlan” (lásd. Keresztapa c. filmet) kérést. 
 Például a bankok már nem úszták meg. A GVH szerint két alkalommal 
reggelizéssel összekötött informális szakmai beszélgetésen kartelleztek a bankok abból a 
célból, hogy akadályozzák ügyfeleik devizahiteleinek rögzített árfolyamú végtörlesztését 
2011-2012 fordulóján. Ugyan nem a bank felső vezetői voltak ott, hanem csak a lakossági 
hitelezéssel kapcsolatos kockázatkezelésért felelős középvezetők, akinek nincs az 
ügyekben döntési jogkörük. A GVH fő bizonyítéka az a mondat volt, amit az egyik 
résztvevő később e-mailben írt „Abban mindenki egyetértett, hogy a hitelek tömeges 
kiváltása a teljes szektorra nézve hátrányos, így próbáljuk ennek intenzitását minél 
alacsonyabban tartani”.590 Bár a GVH védett tanúja sem emlékezett arra, hogy ez a 
mondat ténylegesen elhangzott. A bankok tagadták azt is, hogy egyeztették volna a 
politikájukat ebben az ügyben. A GVH mégis A hatóság hatalmas, 9,5 milliárd forintos 
bírságot szabott ki 11 bankra összebeszélés miatt. 
 
IV.4.2.2. Korrupciós ügyek 
 
 Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettessel és 14 társával szemben 
2012. június 13-án kezdődött büntetőper tárgyalása a Kecskeméti Törvényszéken. 
Kecskemétre úgy került az ügy, hogy a bírósági ügyek áthelyezését az illetékességgel 
rendelkező bíróságról egy másikra 2011-ben tette lehetővé a törvény az Országos Bírói 
Hivatal (OBH) elnöke számára. Az indok az volt, hogy az országos átlagnál lényegesen 
jobban leterhelt központi régió bíróságait tehermentesítsék, és gyorsítsák az ügyek 
elbírálását. Hagyót az országgyűlési választások után, 2010. május 17-én helyezték 
előzetes letartóztatásba, 2011 februárjától júniusáig házi őrizetben volt, azóta pedig 
szabadlábon védekezhet. A Központi Nyomozó Főügyészség folytatólagosan, 
                                                 
588http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/08/13/budai_kartelleztunk_es_akkor_mi_van/ 
589 http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/09/20/dinnyekartell/ 
590 KASNYIK Márton, SZENTKIRÁLYI Balázs: Így szőtték a kartellt a bankok. HVG 201311.21. 
http://index.hu/gazdasag/2013/11/21/igy_szottek_a_kartellt_a_bankok/ 
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bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
bűntette és más bűncselekmények miatt vádolta meg Hagyó Miklóst és társait, szerintük a 
bűnszervezet 2008 augusztusáig 1,49 milliárd forintnál nagyobb vagyoni hátrányt okozott 
a BKV-nak. A vádlottak kihallgatása 2013. január 22-én befejeződött. A vádlottak 
tagadták bűnösségüket, többségük visszavonta a nyomozati szakban tett vallomásait, és a 
bíróság előtt új verzióval állt elő. Arra hivatkozva változtatták meg vallomásukat, hogy a 
nyomozati szakban kényszervallatást szenvedtek el.591  
Az Alkotmánybíróság többek között ez ügyben is benyújtott alkotmányjogi panaszok 
alapján hozta meg azt a határozatát, hogy az ilyen típusú ügyáthelyezés alaptörvény-
ellenes.  
Erre hivatkozva 2013. decemberétől az áthelyezett ügyeket tárgyaló vidéki törvényszékek 
sorban elkezdték kimondani illetékességük hiányát. Az egyik korrupcióvádas ügyben, N. 
Sándor és 66 társa perében a Szolnoki Törvényszéken december 13-án már ítélethirdetésre 
kerülhetett volna sor, amikor a tanácsa visszaadta az ügyet. további bonyolította a dolgot 
az, hogy a Fővárosi Törvényszéknek sem tartotta magát illetékesnek. 2014. január 6-án 
Budapesten tartottak egy büntető kollégiumi tanácselnöki értekezlet, ahol az a vélemény 
alakult ki, hogy az eljárásokat ott kell befejezni, ahol elkezdődtek. A Kúriára várt volna a 
helyzet megoldása, a Kúria viszont kifogásolta, hogy a Fővárosi Törvényszék nem 
biztosított fellebbezési lehetőséget az érintetteknek, nem lehetett megtámadni azt a 
döntését, amelyben kimondta a saját illetékességének a hiányát. Jogorvoslati lehetőség 
nélkül a Fővárosi Törvényszék végzése nem lehet jogerős, márpedig a Kúria csak a 
jogerős végzés birtokában dönthet az eljáró bíróság kinevezéséről. Ezt figyelembe véve a 
Fővárosi Törvényszék engedélyezte a fellebbezés lehetőségét.  
Végezetül a Kúria 2014. május 5-ei döntésével visszahelyezte az ügyet Kecskemétre.  
Ebből a dokumentumból, amely részletes kronológiát és jogi érvelést ad, idézünk 
részleteket az alábbiakban. 
“Az ügy iratai 2012. február 21. napján érkeztek a Kecskeméti Törvényszékre; az ügyben 
a törvényszék a tárgyalását 2013. június 13-án megkezdte, és 2013. december 13. napjáig 
több mint hetven tárgyalási napot tartott”.592 
Az Alkotmánybíróság 36/2013. (XII. 5.) AB határozatával  megállapította, hogy a Bszi. 
2012. január 1. napjától 2012. július 16. napjáig hatályban volt 62-63. §-ai alaptörvény-
ellenesek voltak és ugyanakkor nemzetközi szerződésbe is ütköztek; megállapította azt is, 
hogy alaptörvény-ellenes volt és ugyanakkor nemzetközi szerződésbe is ütközött a Be. 
2011. január 7. napjától 2013. július 31. napjáig hatályban volt 20/A. §-a is. 
Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét követően a Kecskeméti Törvényszék a 
2013. december 16-án meghozott végzésével az ügyet áttette a szerinte illetékességgel 
rendelkező Fővárosi Törvényszékhez. 
Végzését azzal indokolta, hogy az Alkotmánybíróság  36/2013. (XII. 5.) AB határozatára 
figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal elnökének kijelölő határozata mögött jelenleg 

                                                 
591 http://mno.hu/belfold/hagyo-per-kenyszervallatasra-hivatkoznak-1141236  
592 Tájékoztató a Bkk.I.591/2014. számú ügyhöz http://www.lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-bkki5912014-szamu-
ugyhoz  



 

218 
 

nincs hatályos törvényi rendelkezés, így a Kecskeméti Törvényszéknek az ügyben nincs a 
Be.  szabályain alapuló illetékessége. 
A Fővárosi Törvényszék a 2014. január 7-én meghozott végzésében szintén megállapította 
az illetékessége hiányát és az iratokat felterjesztette a Kúriához az eljáró bíróság kijelölése 
végett.  
A Kúria 2014. január 23-án az ügy iratait visszaküldte a Fővárosi Törvényszéknek, mivel 
a törvényszék a határozatát jogorvoslati kioktatás nélkül közölte az eljárás résztvevőivel, 
ezért az nem emelkedhetett jogerőre; ennek következtében pedig a Be. 20. § (1) 
bekezdésére tekintettel nem nyílt meg a lehetősége arra, hogy az eljáró bíróság kijelölése 
tárgyában döntsön.593 
A Fővárosi Törvényszék ismételten kézbesített határozata ellen bejelentett fellebbezések 
folytán másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla járt el; a 2014. április 3. napján kelt végzésével a 
Fővárosi Törvényszék végzését hatályon kívül helyezte és az iratokat visszaküldeni 
rendelte a Kecskeméti Törvényszéknek.594 
A Kúria 2014. január 23-án az ügy iratait visszaküldte a Fővárosi Törvényszéknek, mivel 
a törvényszék a határozatát jogorvoslati kioktatás nélkül közölte az eljárás résztvevőivel, 
ezért az nem emelkedhetett jogerőre; ennek következtében pedig a Be. 20. § (1) 
bekezdésére tekintettel nem nyílt meg a lehetősége arra, hogy az eljáró bíróság kijelölése 
tárgyában döntsön. 
A Fővárosi Törvényszék ismételten kézbesített határozata ellen bejelentett fellebbezések 
folytán másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla járt el; a 2014. április 3. napján kelt végzésével a 
Fővárosi Törvényszék végzését hatályon kívül helyezte és az iratokat visszaküldeni 
rendelte a Kecskeméti Törvényszéknek.595 
„Miután pedig az ügy Kecskeméti Törvényszékre érkezésekor hatályban volt törvényi 
rendelkezés a bíróság kijelölését a Be. 20/A. §-a alapján lehetővé tette, a jogszabály 
megváltozása nem ad okot arra, hogy a Kecskeméti Törvényszék az illetékessége hiányát 
állapítsa meg”.596 
“A kifejtettekre figyelemmel az Alkotmánybíróság határozatának erre irányuló kifejezett 
rendelkezése hiányában a Be. rendelkezései irányadóak a negatív illetékességi 
összeütközés feloldására. Miután  pedig az Alkotmánybíróság határozata a Be. 308. §-
ának (1) bekezdését nem érintette, a Kúria döntése során erre a rendelkezésre és az ahhoz 
kapcsolódó bírói gyakorlatra volt figyelemmel. Miután pedig a 308. § (1) bekezdése 
alapján az egyébként az eljárás tárgyát képező bűncselekmények elbírálására hatáskörrel 
rendelkező Kecskeméti Törvényszék illetékessége a tárgyalás megkezdésével rögzült, a 
Kúria - tanácsülésen eljárva - az eljárás folytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte 
ki”.597 

                                                 
593 http://hvg.hu/itthon/20140110_Az_athelyezett_buntetougyek_tobbseget_vis 
594 JANECSKÓ Kata: Kezdhetik elölről a Hagyó-ügyet 
http://index.hu/belfold/2014/03/25/kezdhetik_elolrol_a_hagyo-ugyet/ 
595 http://nol.hu/belfold/debrecen-pestre-megy-1451187 
596 Tájékoztató a Bkk.I.591/2014. számú ügyhöz http://www.lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-bkki5912014-szamu-
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2014. július 1-jén újrakezdődött a Hagyó-per tárgyalása a Kecskeméti Törvényszéken. Az 
első tárgyalási napon a per korábbi anyagát ismertette a bíróság. Az ügyet ismét Hadnagy 
Ibolya büntetőtanácsa tárgyalja. A vádlottakat nem hallgatják meg újra, de vallomásaikat 
felolvassa a tanácselnök, így gyakorlatilag újrakezdődik a per. Az iratanyag ismertetésére 
öt napot tervez a büntetőtanács, majd a tárgyalás várhatóan szeptember 9-én folytatódik. 
 
Az új eljárásjogi törvény kodifikálása 2013 
 
 2013-ban a kormány felkérésére Erdei Árpád vezette bizottság az 1998-as, 2003-
ban hatályba lépett és azóta hetvenszer módosított büntető eljárási törvény helyett új 
törvény megalkotásába kezdett, többek között abból a célból, hogy rövidebbek legyek a 
büntetőperek. 
Erdei Árpád szerint az úgynevezett "monstre pereknél", ahol akár több tucat vádlott van, 
több száz oldalas a vádirat és több tucat bűncselekményről kell dönteni eljárási 
szabályokkal nehéz gyorsítani az eljárást. A törvény ugyanis kimondja, hogy ugyanabban 
az eljárásban kell felelősségre vonni minden elkövetőt és minden bűncselekményt egy 
eljárásban kell tárgyalni598. 2014-re a bizottság lefektette a koncepcionális alapokat az év 
elejétől megújult, kibővített bizottság – építve az előző testület munkájára – már a 
normaszöveget készíti el. Jelenleg az alapelveknél tartanak, a tervek szerint a törvényt 
ebben a ciklusban fogadnák el.599 
 A politikához való kapcsolódás miatt a Hagyó-ügyhöz hasonló eset a Hunvald-
ügy is. Több ügy indult Budapesten kerületi polgármesterek ellen hivatali visszaélés és 
korrupció vádjával, ezek egyike az alábbiakban ismertetendő eset. Hunvald nevéhez kötik 
a bűnesetet, de ő a büntetőper másodrendű vádlottja lett, aki a vád szerint bűnsegédként 
támogatta Gált, az elsőrendű vádlottat. Hunvald Györgyöt, a VII. kerület volt szocialista 
polgármesterét 2009. február 10-én vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség, két 
nappal később pedig elrendelték előzetes letartóztatását. Hunvald nevéhez kötik a 
bűnesetet, de ő a büntetőper másodrendű vádlottja lett, aki a vád szerint bűnsegédként 
támogatta Gál Györgyöt, az elsőrendű vádlottat. 
 Hunvald György ellen bűnszervezet tagjaként csalás bűnsegédletével, hűtlen 
kezeléssel, hivatali visszaéléssel emeltek vádat 2010. novemberében. A Központi 
Nyomozó Főügyészség 46 ezer oldalnyi nyomozati anyag alapján 121 oldalas vádiratot 
adott be a bíróságra Hunvald és 24 társa ellen. Az ügyészség eredetileg tizenhét VII. 
kerületi önkormányzati ingatlan tulajdoncseréjét tartotta gyanúsnak. A volt polgármestert 
az önkormányzattal köttetett fiktív tanácsadói szerződések miatt ötrendbeli, jelentős 
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel is megvádolták, és azt is a terhére rótták, hogy 
többször követett el hivatali visszaélést, amikor barátoknak, barátnőknek és rokonoknak 
utalt ki kedvezményes vételáron bérlakásokat a polgármesteri keret terhére. Hunvald 
mellett a per másik fő vádlottja Gál György, a VII. kerületi önkormányzat gazdasági 
bizottságának volt elnöke, aki az ügyészség szerint összesen 603 millió forint kárt okozott, 
                                                 
598 DULL Szabolcs: A kormány leszámolna az irritálóan hosszú perekkel 2013. 05. 30. 
http://www.origo.hu/itthon/20130528-elkezdtek-az-uj-buntetoeljarasi-torveny-kidolgozasat.html 
599 http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/negy_even_belul_lehet_uj_buntetoeljarasi_torveny/2386198/ MTI 
- 2014.06.16.  
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és 1,7 milliárd forint kár okozását kísérelte meg. A vád szerint Gál az önkormányzati 
ingatlanok áron aluli eladásáért 2003-2004-ben összesen 366 millió forint vesztegetési 
pénzt kért és kapott befektetőktől. A hamis értékbecslésekkel megtévesztett Az 
erzsébetvárosi képviselő-testület ugyan megszavazta a versenyeztetés nélküli, a piaci ár 
alatt történő értékesítéseket, egy kedvezményezett vállalkozói kör pedig személyesen 
Gálnak adta a vételi ajánlatokat, majd az ingatlanonként 20-30 milliós vesztegetési pénzt. 
Meg kell jegyezni, hogy az értékbecslés tekintetében nagy vita volt és van a szakértők 
között is. Ugyanis általában leromlott állapotú épületekről volt szó, amelyek 
rendbehozatalára az önkormányzatnak nem volt pénze, viszont a kerület szebbé tétele a 
közösség érdeke. Az ellenvélemény viszont azon alapszik, hogy a belvárosban az igazi 
érték a telek, vagyis azt kell figyelembe venni, hogy az új épületnek mi lesz az értéke. 
2012. februárjában a Fővárosi Törvényszék Hunvaldot hűtlen kezelés, 5 rendbeli hivatali 
visszaélés és 3 rendbeli magánokirat-hamisításért mondta ki bűnösnek, felmentette viszont 
1 rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás, 1 rendbeli vesztegetés és 1 rendbeli 
magánokirat hamisítás vádja alól.600,601 Egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, és két 
évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.  Mivel a kiszabott büntetésnél hosszabb időt 
töltött előzetesben, a jogerős ítéletig szabadon távozhatott. Meg kellett még fizetnie 21 
millió forintnyi kárt, viszont a bíróság megszüntette autói és ingatlanai zár alá vételét. Gál 
nyolc és fél év szabadságvesztésre és 366 millió forintos vagyonelkobzásra ítélték 
csalásért, vesztegetésért, hűtlen kezelésért, hivatali visszaélésért és magánokirat-
hamisításért. A bíróság szerint ő kenőpénzeket kért az ingatlanok eladásáért, de ezekről az 
ügyletekről Hunvald nem tudott.602  
A 13 vádlott közül még ketten kaptak egy-egy év letöltendő börtönt. 2014. július 1-jén a 
Kúria jóváhagyta az előző ítéleteket.603 
A Kúria elkülönítette a fentebb ismertetett ügytől Hunvald ellen hűtlen kezelés ügyében 
felhozott vádakat, és új eljárást rendelt el az önkormányzat által kötött tanácsadói 
szerződésekkel kapcsolatosan. 
Ezeket együtt bírálták el Weinek Leonárd volt zuglói polgármester ügyével. Első fokon a 
Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) mindkét vádlottat felmentette bűncselekmény 
hiányában, de az ügyészség fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Az ügy a Fővárosi 
Törvényszéken folytatódott volna, ám a Kúria döntése alapján a Szegedi Ítélőtáblán lesz a 
másodfokú eljárás, egyrendbeli hűtlen kezelés vádjával.  
 Noha egy doktori értekezésben lezárt ügyeket célszerű és illendő tárgyalni, nem 
mehetünk el említés nélkül az utóbbi évek „elszámoltatási” ügyei mellett. Itt jegyzem 
meg, hogy ha kizárólag jogerős ítélettel zárult ügyekkel foglalkoznék, akkor mint számos 
fentebbi példa is mutatja, ennek az évszázadnak az ügyeit nem is hozhatnám szóba.  

                                                 
600 http://index.hu/belfold/2012/02/24/iteletet_hirdetnek_a_hunvald-perben/ 
601 http://nol.hu/belfold/minden_vadlottat_folmentettek_a_hunvald-ugyben-1419689 
602 http://mno.hu/ahirtvhirei/itelotablan-a-hunvald-ugy-anyaga-1142275 
603 BECKER András: Ítélet a Hunvald-ügyben: Tyúklopási üggyé szelídült erzsébetvárosi ingatlanpanamák. 
2014. július 2.  
http://atlatszo.hu/2014/07/02/itelet-a-hunvald-ugyben-tyuklopasi-uggye-szelidult-erzsebetvarosi-
ingatlanpanamak/ 
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2002-ben az új, szocialista-szabaddemokrata kormány Keller Lászlót közpénzügyi 
államtitkárnak nevezte ki azzal a feladattal, hogy kiderítse és nyilvánosságra hozza, az 
előző kormány és kormánypártok cselekedeteit.604,605 Ügyek sorában (Országimázs 
Központ, a Happy End Kft. stb.) indított vizsgálatot, de a legtöbb ügy el sem jutott a 
bíróságig vagy felmentéssel végződött.  
2010. után a FIDESZ-KDNP kormány is vizsgálni kívánta az előző kormányok 
privatizációs és egyéb ügyleteit, és erre a célra elszámoltatási kormánybiztosi posztot 
hozott létre, amit először Papcsák Ferenc, utóbb Budai Gyula töltött be. Budai a közel két 
éves tevékenysége alatt 1442 esetet vizsgált, 110 nyilvános jelentést készített, 61 esetben 
tett büntetőfeljelentést, amelyből mandátuma lejárta után még 30 ügyben még folyik a 
nyomozás, 7 ügyben történt meg vádemelés. A nyomozások során 47 embert 
gyanúsítottak meg, és 39 ellen emeltek vádat.606  
 Az egészségügyben is számos korrupciós és csalási ügyet találhatunk. 2006. június 
közepén a Csongrád Megyei Bíróság Geönczeöl Tibort, a szentesi kórház főorvosát három 
év letöltendő szabadságvesztésre, továbbá 6 millió forint pénzbüntetésre ítélte, és két évre 
eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Kovács Ágnes kórházigazgatót, másfél év 
börtönbüntetésre és 2 millió forint pénzbüntetésre, valamint a közügyektől való két évi 
eltiltásra ítélték. 
Mindkettőjüket bűnösnek találták társtettesként, folytatólagosan elkövetett, különösen 
nagy kárt okozó csalás és magánokirat hamisítás bűntettében.607,608 A két orvos 1997 és 
2001 között 173 külföldi beteg előre tervezett operációját sürgős esetként tűntették fel, és 
a beavatkozások árát az Országos Egészségügyi Pénztárral (OEP) megtérítették, ezzel 65 
millió forintos kárt okoztak az OEP-nek. A főorvos azért kapta a súlyosabb büntetést, 
mert bebizonyították azt, hogy a műtétekért 500-600 német márkát kért és kapott a 
betegektől, akik nagyobbrészt vajdasági és erdélyi magyarok voltak. Ennek az ügynek 
több figyelemreméltó vonatkozása van, amelyekre érdemes kitérnünk. Az egyik, hogy egy 
precedensértékű ítéletről van szó. Számos hasonló esetre derült már korábban fény, de 
ítélet – különösen ilyen súlyos – nem született. Az OEP csak az utóbbi időkben kezdett 
komoly vizsgálatokat indítani, az pedig, hogy a főorvos az operációért, az ágyért pénzt kér 
és fogad el bevett gyakorlat. Az egészségügyi reformkísérletek sora próbálta a „hálapénz”, 
paraszolvencia ügyét megoldani, szabályozni, eddig sikertelenül, tulajdonképpen 
elválasztani az állami, a társadalombiztosítás után járó szolgáltatást és ezt a félmagán 
klinikai gyakorlatot.  
Az eset másik sajátossága, hogy több ezren írtak alá egy, az államfőhöz intézett kegyelmi 
kérvényt. Sokan azért, mert hálásak az orvosoknak saját vagy hozzátartozóik 

                                                 
604 GAVRA Gábor: "A lényeg a gyors reagálás" (Keller László (MSZP) közpénzügyi államtitkár) Magyar 
Narancs 2003. 03.06. 
http://magyarnarancs.hu/belpol/a_lenyeg_a_gyors_reagalas_keller_laszlo_mszp_kozpenzugyi_allamtitkar-
63785 
605 http://www.origo.hu/itthon/20020610orszagimazsugy.html 
http://index.hu/belfold/imazsper/  
606 http://elszamoltatas.kormany.hu/eredmenyesen-zarult-az-elszamoltatas-feltaro-resze  
607 TANÁCS István: Statuálás, Népszabadság 2006. júl. 3. 
608 B.PAPP László: Börtönre ítélt orvosok: aláírások kegyelemért, Népszabadság 2006. júl. 11.  
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gyógyításáért, de érvként hozzák fel azt is, hogy ezt mások – sokan mások – is így 
csinálták és csinálják. Őket viszont nem büntették meg. Csináljanak először rendet az 
egészségügyben, azután lehet a csalást és a saját zsebre dolgozást szankcionálni.  
 A HVG korrupcióellenes sorozatában jelent meg 2012. május 31-én egy fontos 
cikk, amely a hálapénzeken túlmutató korrupcióval foglalkozik, nevezetesen az 
amelyikben közép- és felső vezetők vesznek részt, és ami a közpénzek felhasználásához, 
így a TB-finanszírozáshoz, valamint az állami, önkormányzati és uniós fejlesztési 
forrásokhoz kapcsolódik.609  
A kórházak alulfinanszírozottsága miatt különböző trükköket alkalmaznak a kisebb értékű 
fogyóeszközök beszerzésénél és azok felhasználásáról szóló jelentésekbe, esetenként 
valótlan számú illetve nem pontos tartalmú (pl. az elszámolásokban nagyobb pontszámot 
jelentő vizsgálatokról szóló) a TB felé benyújtott elszámolások. Itt esetenként kisebb 
pénzek forognak, meg olyan „jutalmak”, mint külföldi konferenciai utak fedezése a cégek 
részéről. Nagyobb összegekről van szó a gyógyszerbeszerzéseknél, hiszen nem mindegy, 
hogy melyik cég melyik készítményét választják. Sokkal nagyobb anyagi kompenzációra 
számíthatnak az illetékes vezetők a nagyértékű műszerek kiválasztásánál, hiszen itt már 
egy-egy alkalommal 100 millió forintos összegről beszélhetünk, amihez még jön az évek 
során az alkatrész-csere is. A HVG a sorozat "tanúvédelmi programja" keretében 
eltekintett el attól, hogy a szerzőt nevesítsék, hogy ”a korrupció egyik legjelentősebb 
szürke zónájáról minél erőteljesebb és részletesebb képet” tudjanak rajzolni. A cikk 
ismeretlen szerzője szerint „A legdurvább korrupciós helyzetek az építési-, illetve 
ingatlan-beruházásoknál jöhetnek létre.” 
 A különböző beszerzéseknél, beleértve a közbeszerzést is más területeken is tetten 
érhető a vesztegetés. 
Az eljárás 2010. januárban a Katonai Biztonsági Hivataltól kapott információk alapján 
indult. Az ügy egy tettenéréssel kezdődött. Egy honvéd századost tetten értek egy vecsési 
benzinkútnál. B. Zsolt éppen egy kenőpénzekkel teli borítékot vett át a Honvédelmi 
Minisztérium térképészeti cégének beszállító vállalkozótól a főnöke, L. András Szilárd 
ezredes megbízásából. Végül 18-ra bővült vádlottak száma, akik a gyanú szerint közel 200 
millió forint értékben követtek el visszaélést az előző tíz évben.  
 A Központi Nyomozó Főügyészség három dandártábornok, hat ezredes, két 
alezredes, egy őrnagy és négy polgári személy ellen emelt vádat költségvetési szerv önálló 
intézkedésre jogosult dolgozója által bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett vesztegetés 
miatt. A vád szerint a vádlottak a HM általuk vezetett részlegének szolgáltatást nyújtó 
vállalkozásoktól a megrendelések fejében kifizetett összegek egy részét visszakérték. 
A Kaposvári Törvényszék bizonyítottság hiányában a per összes vádlottját 2013. február 
végén felmentette.610  
2014. januárjában az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és új eljárás elindítását 
kezdeményezte a vádhatóság a tábornokperben.611 A másodfokon eljáró fellebbviteli 
katonai főügyészség szerint a kaposvári bíróság több hibát is elkövetett, például amikor a 
                                                 
609 HVG 2012. május 31., 
http://hvg.hu/gazdasag/20120531_korhazi_korrupcio_orvosbarok/ 
610 index.hu/belfold/2013/02/28/tabornokok_pere_mindenkit_felmentettek/ 
611 http://mno.hu/tema/tábornokper 
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felmentő ítélet meghozatalakor figyelmen kívül hagyta a beismerő vallomásokat, s a tetten 
ért vádlott és főnöke ügyét elkülönítette az eljárástól. A Debreceni Törvényszék a 
tábornokper megismételt eljárását a vádirat ismertetésével kezdte meg 2014. 
júniusában.612  
 Katonai vezetők ellen indított eljárások sorában nagy sajtóvisszhangot kapott 
Szabó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt rektorának esete, akit 2010. 
elején tartoztattak le. A vád egyik legfőbb bizonyítéka egy videofelvétel volt. 2012. 
januárjában a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a 2011-ben született elsőfokú ítéletet, és 
négy évre ítélte hivatali befolyással üzérkedés miatt a volt rektort. Szabó egyik társa két 
évet, míg a másik két és fél évet kapott. Szabó két társával együtt 2009-ben valótlan 
állításokkal vezette félre az egyik nemzetközi szállítmányozási cég vezetőit azért, hogy a 
vállalat egy általuk favorizált kft.-vel szerződjön biztonsági feladatokra.613 
 
IV.4.2.3. Környezetszennyezés, élelmiszerhamisítás, fogyasztóvédelem 
 
Nem kevés környezetszennyezéssel kapcsolatos ügy fordult elő hazánkban az elmúlt 
években is. A jelentősebb ügyek közül felsorolunk néhányat. 
A Nagytétényben Metallochemia nagytétényi telephelyének megtisztítása, amely főként 
ólommal szennyezte a környéket, 1990-től 2008-ig tartott. Garé község határában 1980-
ban létesített hulladéklerakóba 1987-ig mintegy 65 ezer hordót szállítottak a Budapesti 
Vegyiművek gyártási melléktermékeként keletkezett tetraklór-benzol származékból. A 
környéken 1987-ben észlelték az első környezetszennyező jeleket. A terület 
megtisztításával 2001-ben végeztek.  A simontornyai bőrgyár területén és környezetében 
felhalmozott veszélyes hulladék, fő részében krómmal kezelt bőrhulladék, aminek létét 
2001-ben tárták fel, a településen átfolyó Sió-csatorna miatt veszélyezteti az élővizet, a 
Dunát is, illetőleg a környező települések élővilágát. A mentesítés 2008-ban kezdődött 
meg.614 
 2003. áprilisában a paksi atomerőmű II-es blokkjánál radioaktív gázszivárgás 
történt, a Framatome ANP német-francia cég által a blokk mellé telepített fűtőanyag-
tisztító berendezésből. Az eseményt a nemzetközi skálán a 3-as, súlyos üzemzavart jelölő 
fokozatba sorolták. Május 3-án hidrazint adagoltak a tisztítómedencébe, ennek 
következtében nemesgázok jutottak a szabadba, az esetről azonban csak három nap múlva 
kapott tájékoztatást a közvélemény.  
 2004-ben a dorogi hulladékégetőből több mint 100 köbméter szennyező anyag, 
fáradt olaj és oldószer került a Kenyérmezei-patakba, majd onnan a Kis-Dunába, s az 
ivóvízellátást biztosító parti kutak közelébe, ami halpusztulást okozott. Esztergom-
Kertvárosban és Tokodaltárón. A hulladékégetőt működtető Onyx Magyarország Kft. 
dolgozói szegték meg dolgozói megszegték a munkaköri előírásokat.  

                                                 
612 http://mno.hu/ahirtvhirei/tabornokper-kihallgatasok-majd-oktobertol-1232429 
http://hvg.hu/cimke/tábornokok_pere 
613 http://mandiner.hu/cikk/20120114_jogeros_negy_evet_kapott_a_zrinyi_volt_rektora 
http://m.168ora.hu/itthon/racs-moge-kerulhet-a-volt-rektor-70671.html?print=1 
http://nol.hu/belfold/elozetesbe_kerult_a__befolyasos__rektor-553161 
614 http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=25703 MTI sajtóadatban 2010.október 13.  
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 2009-ben a Gázművek Zrt. III. kerületi ingatlanjáról, a volt óbudai gázgyár 
területéről súlyosan mérgező vegyületek, köztük cianid, fenol, arzén, benzol és naftalin 
került a Dunába és a talajba.615   
A legtöbb eset pénzbüntetéssel zárult, ha egyáltalán történt felelősségre vonás. 
Szerencsére nagyobb tragédiák nem történtek, egy kivétellel. 
2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi 
Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített, 400×600 m-
es vörösiszap-tárolójának gátja.616 A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi erősen 
lúgos kémhatású zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések 
mélyebben fekvő részeit, és óriási gazdasági és ökológiai károkat okozva a Devecseri 
kistérségben. A 2010. november 5-én nyilvánosságra hozott kormányhatározat a MAL 
Zrt.-t nevezi meg az október 4-én bekövetkezett katasztrófa károkozójának.  
A kormányhatározat és a vonatkozó kormányzati nyilatkozatok jogi aspektusára érdemes 
kitértünk két jogászi vélemény erejéig, amelyek a jogi kezelés visszásságaival 
foglalkoznak: 
 Korinek617fontos megállapításokat tett a tragédia és annak jogi kezelése kapcsán. 
Idézzük: 
„Az ilyen és hasonló tragédiák mögött ritkán áll tudatos, szándékos netán célzatos emberi 
magatartás. Éppen ezért nem szükségszerű, hogy az esetek után büntetőeljárás induljon. A 
vörösiszap-katasztrófát követően szinte azonnal megindították a büntetőeljárást a MAL 
Zrt. vezérigazgatója ellen. Ezt, valamint a vele szemben alkalmazott szabadságelvonást a 
miniszterelnök jelentette be az Országgyűlésben 2010. október 10-én.” 
„Miután a belügyminiszter ugyanazon az ülésnapon Így fogalmazott: „A kérdés még az, 
hogy jelen pillanatban ki még, aki felelős ebben. A vezérigazgató és még ki? 
„Eszerint egy felelőst már a nyomozás kezdeti szakaszában meg lehetett jelölni, ami 
igencsak meglepő az ártatlanság vélelmére épülő demokratikus jogállami 
büntetőeljárásban.” 
 Dr. Ruttner György ügyvéd, a MAL Zrt. jogi képviselője is közleményben 
tiltakozott: 
„Bár a kormányhatározat nem jogszabály - és így nem ír elő kívülállók számára 
kötelezően betartandó normákat, így csak a kormány tagjainak és a kormányszerveknek 
nyújtanak belső útmutatást - az mindenképpen megdöbbentő, jogilag pedig példa nélküli, 
ha a kormány határozza meg a károkozó kilétét bármilyen ügyben. Az pedig végképp 
elfogadhatatlan lenne, ha  a kormány még a felelősség kérdésében is állást foglalna, 
holott jelenleg még a katasztrófa okairól sem készültek el végleges szakértői vélemények. 
Mind a károkozás, mind a felelősség kérdésében döntést csak az okok feltárása után - 
megfelelő, tisztességes eljárás keretében - az igazságügyi szerveknek, végső soron a 
bíróságnak kell hoznia”.618 

                                                 
615 http://hvg.hu/gazdasag/20120411_paksi_atombaleset_2003_Perger_Energiaklub  
616 http://hvg.hu/itthon/20131004_iszapkatasztrofa_evfordulo_megemlekezes  
617 KORINEK László: A technika fejlődése és a bűnözés. in Borbíró-Inzelt-Kerezsi-Lévay-Podoletz (szerk.)  
A büntetőhatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin  
tiszteletére. Budapest, 2014, ELTE, Eötvös Kiadó, 294. o.  
618 http://www.mal.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=kormanyhatarozat_HU  
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Az országos rendőrfőkapitány döntése szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (továbbiakban: 
NNI) vette át a kolontári tragédia miatt indított nyomozást halált okozó, foglalkozás 
körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt. 2010. október 11-én a 
rendőrség őrizetbe vette Bakonyi Zoltánt, a MAL Zrt. vezérigazgatóját, akit 
gyanúsítottként hallgattak ki, de október 13-án szabadlábra helyezték, mert a bíróság 
szerint bűncselekmény alapos gyanúja nem áll fenn, illetve nem kell tartani a gyanúsított 
szökésétől, bizonyítékok megsemmisítésétől. 2011 októberéig 15 gyanúsítottat hallgattak 
ki.  
Mind a büntetőper, mind a kártérítési perek zöme még folyamatban van. Újra megismétlik 
a vörösiszap-katasztrófa miatt indult büntetőper tárgyalását a háromtagú büntetőtanács 
összetételében történt változás miatt a Veszprémi Törvényszéken. Ezt a keddi 
tárgyalásnapon jelentették be. A keddi tárgyaláson a vádirat újbóli ismertetése kezdődött 
el.619 
A 2012. szeptember 24-én indult büntetőper tárgyalását 2013. februárban elölről kellett 
kezdeni, mert megváltozott a büntetőtanács összetétele. Az előző tárgyalási napok 
mintegy tízezer oldalnyi iratanyagát tárgyalták újra, a lényeges eljárási cselekmények 
megismétlésével együtt.620 
2014. januárjában a Veszprémi Törvényszék dr. Szabó Györgyi vezette büntetőtanácsa 
geotechnikai szakértőket idézett be. Meg kellett állapítania, hogy a nyomozás során nem 
tartják be maradéktalanul a büntetőeljárási szabályokat. Ezért azokat a szakértőket, akiket 
politikusok vagy rendőrök vittek a helyszínre, szabályos kirendelésük nem történt meg, 
kizárta az ügyből. 
Bánáti János ügyvéd, az elsőrendű vádlott védője szerint az ügyek gyorsítása érdekében 
az elmúlt években végrehajtott eljárásjogi változtatások egyoldalúan a vádnak kedveztek. 
Miközben az elmúlt években folyamatosan felértékelődött a szakértői munka jelentősége a 
büntetőeljárásokban, vannak ügyek, amelyek végkimenetelét alapjaiban határozza meg a 
szakértő véleménye, aközben a szakértő-kirendelés mindinkább pénzkérdéssé vált. 
Például a vörösiszap-per előtt a nyomozó hatóság előírta a szakértőknek, hogy legfeljebb 
öt fúrást végezhetnek a vizsgálataikhoz, mert szerintük annyi is elég meg ennyi pénz állt 
rendelkezésre.621  
 Az élelmiszerek hamisítását vagy tudatosan káros anyagot tartalmazó 
élelmiszer forgalomba hozatalát is a fehérgalléros bűncselekmények közé sorolják. Nem 
az első paprikabotrány az amiről írunk. 1994-ben 4 tonna míniummal, egy mérgező, de 
szép piros színű és nagy sűrűségű ólomvegyülettel kevert, pirospaprika-őrleményt hoztak 
forgalomba, amely országszerte megbetegedéseket okozott. A rendőrség adatai szerint a 
hamisított paprikától 121-en betegedtek meg, közülük nyolcvannégy ólommérgezéssel 
kórházba is kerültek. A kórházban ápoltak közül harmincöt személy állapota súlyos volt, 
ketten maradandó egészségkárosodást szenvedtek. A fűszerpaprika-hamisítás miatt 
országosan 171 büntetőeljárást indítottak. A másik nagyobb botrány 2004-ben tört ki. 
Ártalmas közfogyasztási cikkel való visszaélés, illetve a fogyasztók megtévesztése miatt 
                                                 
619 http://nol.hu/belfold/20140110-ot_lyuk_eleg_vorosiszap-
pera_rendorseg_hangolta_ossze_a_szakvelemenyeket_-1436991 
620 http://www.atv.hu/egyeb/20130618_ujra_megismetlik_a_vorosiszap_katasztrofa_miatti_buntetopert  
621 http://hvg.hu/itthon/20140212_Vorosiszapkatasztrofa_megvan_az_elso_har 



 

226 
 

fogták perbe a Szegedi Paprika Zrt. vezetőit. Ez esetben egy rákkeltő gombaméreg, az 
aflatoxin mennyisége haladta meg a határértéket az őrleményben. Ezt a Kotányi cégnél 
vették észre, és küldték vissza a szállítmányt Szegedre. Az aflatoxin a hazai paprikában 
nem fordul elő, viszont a trópusokon termesztett paprikában aránylag gyakori lehet. A 
szegedi cég már ott csalt, hogy a szállított termékét eleve magyar paprikának állította be. 
Veszélyeztették a fogyasztók egészségét, mert nem vizsgáltatták be az import árut. Ezek 
után az lehetne várni, hogy a szennyezett készletet visszavonják és megsemmisítik. Nem 
ez történt. A visszaszállított áru egy részét továbbadták a Pick illetve a Herz 
szalámigyáraknak, a másik részét pedig aflatoxinmentes magyar paprikával hígították. A 
hígított terméket, amelyről a Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi Állomás 
laboratóriuma megállapította, hogy kilogrammonként csak 4,8 mikrogramm mérget 
tartalmaz (a határérték 5), visszaküldték a Kotányi cégnek. Megjegyzendő, hogy a mérés 
hibahatára miatt a 4,8 akár 6 is lehet, és a laboratórium nem volt akkreditációja ilyen 
mérések elvégzésére. Kiderült az is, hogy a Kecskeméten vizsgált anyag mintavételezése 
sem történt szabályosan. Óriási botrány tört ki, hála a médiának minden magyar 
megtanulta azt a nevet, hogy aflatoxin. Ítélet az ügyben 2007. szeptember 28-án született. 
A Szegedi Paprika Zrt. vezetőit bizonyítottság hiányában első fokon felmentették.622 
Nehéz szavakat találni az ügy értékelésére, még akkor is, ha a laboratóriumi vizsgálatok 
ellentmondásosak is voltak. A fogyasztók megtévesztése miatt a cég vezetőit 
pénzbüntetéssel sújtották. A trópusi paprikát továbbra is importálják, és forgalmazzák. 
Azóta senki sem hallotta azt a szót, hogy aflatoxin.  
 
IV.4.2.4. Számítógépes, informatikai bűnesetek 
 
Bár a számítógépes támadások túlnyomó többségükben globális jellegűek, azért sok 
nemzeti, így hazai ügyre is bukkanhatunk. Ilyen volt a zalaegerszegi Flextronics elleni 
támadás.623  
A történet a következő volt. Egy ismeretlen személy rávette a cég egy volt alkalmazottját, 
hogy segítsen bejutni a cég számítógépes rendszerébe. A megbízást vállaló férfi rávette az 
egyik dolgozót, hogy térképezze fel a cég számítógépes rendszerét. Ennek ismeretében, 
milyen számítógépes rendszert működtet a cég az illető elkészítette a külső, jogosulatlan 
kapcsolat létrehozását biztosító hálózati eszközt és programot, amit az informatikus a cég 
rendszerébe telepített. A behatolók ezen keresztül adatokat módosítottak, töröltek vagy 
vittek fel a számítógépes hálózatba. A feladat elvégzéséért 670 ezer forintot kaptak. 
Hasonlóan, de más szereplőkkel 2012 nyarán nagyjából ugyanaz a történet ismétlődött 
meg, de működésüket kiterjesztették a cég kanadai központ szerveréhez való hozzáférésre 
is. A volt dolgozó a tervezésbe és a kivitelezésbe bevont egy, a központi szerver 
felügyeletét ellátó szakembert, valamint egy másik, akkor még szintén a cégnél dolgozó 
alkalmazottat, akik kiépítették és tesztelték a mobilkapcsolatot.624 

                                                 
622 TANÁCS István: Paprikás hadszínterek, Népszabadság 2007. okt. 4. 
623 2014. február 12. MTI – Alpokalja online 
http://www.alon.hu/zalaegerszeg/szamitogepes-tamadas-zalaegerszegi-flextronics-ellen-ot-ember-ellen-
vadat-emeltek 
624 http://nol.hu/mozaik/belso__hackertamadas___lopott_mobiltelefonok_legalizalasa_volt_a_cel_-1444217 
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 Az ismeretlen (?) megbízótól kapták a hálózat felderítésére, hálózati átjárók, 
számítógépes címek, keresések, adatok gyűjtésére szolgáló szoftvereket, illetve mobil 
internetes kapcsolatot biztosító eszközöket, amiket a Flextronics számítógépes rendszerére 
telepítették. Ezen eszköztár segítségével a Flextronics kanadai központi számítógépes 
rendszerébe adatokat vittek fel és változtattak meg, illetőleg töröltek. Tevékenységükkel a 
cégnél gyártott mobiltelefonokat aktiválták, szoftvereket, telefonok azonosító adatait 
töltötték fel, és selejtesnek nyilvánított telefonok adatait törölték a rendszer 
adatállományából, feltehetően ezért, hogy ezzel lopott mobiltelefonokat legalizáljanak. Az 
ügy szereplői működésükért 5800 amerikai dollárt (jelenlegi árfolyamon mintegy 1,3 
millió forintot) és ezer eurót (közel 310 ezer forintot) kaptak, amin megosztoztak. A 
Zalaegerszegi Járási Ügyészség az öt vádlott ellen - közülük ketten román állampolgárok - 
információs rendszer és adatok megsértése miatt emelt vádat. A vétségnek minősülő 
cselekedetükért tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta az ügyész. 
Bár részletek újabb részletek azóta sem derültek, az ügy súlyossága miatt az ügyészi 
indítvány meglepőnek tűnik.  
 Az utóbbi évek egyik legnagyobb médianyilvánosságot kapott ügye volt a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) adatbázisát vagyis sok száz szabadalmi 
beadványt érintő adatlopás 2013 őszén, amelyet programozási hiba következtében 
meglevő biztonsági rés illetve azt tett lehetővé, hogy egyáltalán nyilvános hálózatban 
hozzáférhetőek voltak a szabadalmi anyagok.625 
 Az Index 2014. augusztus 12-én egy elég kínos ügyről adott hírt, nevezetesen 
arról, hogy ismeretlen hekkerek feltörték a magyar titkosszolgálatok által is használt 
FinSpy kémprogram gyártójának, a Gamma nevű cég honlapját, és mindent, amit ott 
találtak, feltették torrentre. A letölthető tartalmak között ott a magyar Nemzeti Biztonsági 
Szolgálat levelezése is.626  
 
IV.4.3. Összefoglalás, következtetések 
 
 Az esettanulmányok kaleidoszkópszerűen mutatják meg a fehérgalléros, 
fehérgalléros korrupciós és a kapcsolódó bűnesetek formáit, jellemzőit, változatosságát. 
Ahogy a kaleidoszkóp forgatásával új kép alakul ki, úgy láthatunk itt is többé vagy 
kevésbé eltérő megjelenési formákat, ha a világ különböző régióit, eltérő fejlettségű és 
társadalmi berendezkedésű országait, a helyi és a globalizált gazdasági és pénzügyi világ 
vagy a nemzetközi és nemzeti szervezetek, kormányok, politikusok valamint más, 
tekintélyes közszereplők napvilágra került, viselt dolgairól olvasunk. Itt azonban a 
kaleidoszkóp szó eredeti jelentése bizony ellenkezőjére fordul, hiszen amit látunk azok 
nem szép formák. 
Elkeserítő az az üzenet, hogy a világszervezetek főtitkárától, elnökétől, 
miniszterelnökökön keresztül, kormányzókig, vezető politikusokig, bankelnököktől nagy 
ipari cégek főnökeiig megtalálhatjuk e bűnök elkövetőit.  

                                                 
625 http://infoter.eu/cikk/celzott_tamadas_erte_a_szellemi_tulajdon_hivatala_adatbazisat 
626 http://index.hu/tech/2014/08/12/a_magyar_titkosszolgalatnak_nem_sikerult_a_kemprogram_telepitese/ 
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Bár szokás általában a világ országaiban a korrupciós, fehérgalléros, gazdasági és egyéb 
bűncselekményeket egyféle módszertan és szempontrendszer szerint vizsgálni, az 
adatokból illetve a vélemények alapján rangsorokat csinálni, ez nem biztos, hogy a 
legjobb gyakorlat. Ugyanis, ha a jelenségek okait, mibenlétét igazán meg akarjuk ismerni, 
és a feltárt okok elemzése alapján javaslatokat tenni, akkor – amint az az 
esettanulmányokból kitűnik – nem célszerű együtt vizsgálni a demokratikus 
berendezkedésű országokat a nem-demokratikus berendezkedésű országokkal, mert 
egészen mások a szabályok. Számos példát lehet hozni a társadalmi berendezkedések 
közötti átmenetekre is. Az utóbbi időkben a történelmi fejlődés linearitását vagyis a 
demokrácia felé törekvő tendenciát mintha helyenként és időnként ciklikusság (visszaesés 
az újbóli rendeződés reményével) váltaná fel, azaz a demokrácia egyes kritériuma nem 
vagy csak fogyatékosan teljesülnek. 
A fenti, válogatott, de jellemző esetekből a következő tanulságok adódnak. 

1) A fehérgalléros korrupció és más fehérgalléros bűnesetek leleplezésére ott van 
esély, ahol szabad a véleménynyilvánítás és ennek megvannak a megfelelő, sok 
embert elérő fórumai.  

2) Működnek a demokratikus rendszer egyéb lényegi attribútumai is, szabad 
választások, az ellenőrző szervek, a bűnüldöző és igazságszolgáltatási 
intézmények függetlenek. 

3) Az államháztartás bevétele és kiadása, pártok és az adófizetők pénzéből fenntartott 
intézmények gazdálkodása és működése átlátható és nyilvános. 

A fenti esetekből azt láthatjuk, hogy ahol a média alapvetően független (vagy legalábbis 
az ellentétes érdekkörű orgánumok egymást is ellenőrzik), működik az oknyomozó 
újságírás, ott nagy az esély a leleplezésre. A független bűnüldöző szervek (szintén a média 
figyelmétől övezve) teszik a kötelességüket. Ezekben a demokratikus és általában gazdag 
országokban inkább a schäferi „vágyak terjedelme végtelen” esetekkel találkozunk. Ehhez 
hozzájárul az is, hogy az utóbbi évtizedekben korábban elképzelhetetlen nagyságú 
jövedelmek alakultak ki, ami mögött nem volt teljesítmény, viszont a felelőtlen és 
szakszerűtlen pénzügyi vagy gazdasági lépéseknek gyakorlatilag nem volt 
következményük. Ez megváltozott a XXI. században, különösen az Amerikai Egyesült 
Államokban: többévtizedes szabadságvesztésekről szólnak az ítéletek. Ami még lényeges 
elem, hogy a vádemelés, a tárgyalás és az ítélethozatal még bonyolult ügyekben is relatíve 
gyorsan történt, harmad-negyed idő alatt, mint amit a magyar gyakorlat mutat.  
A szegényebb és kevés demokratikus hagyománnyal rendelkező országokban a Kránitz-
féle „másodlagos jövedelem, újraelosztási rendszer” típusú korrupciós rendszer az egész 
társadalmat áthatja, és ez a hatalom csúcsain tipikus fehérgalléros bűnözéssé válik. Ennek 
jellemző vonása az, hogy a politikai hatalom egyben a személyes meggazdagodás 
lehetőségét jelenti a hatalomban lévő elitnek és klientúrájának. A társadalom kettészakad 
az oligarcha családokra és szegényekre. A politikai elit olyan társadalmat teremt, 
amelyben nincs éles határ a magán és a közjavak között, az állami jövedelmek személyes 
vagyonukat gazdagítják. A korrupció lényege itt nem a szokásos, az ügymenet 
felgyorsítása vagy egyszerű előnyök elérése, hanem az, hogy ki mennyit harácsolhat az 
állami forrásokból (lásd. fentebb a nicaraguai helyzet leírását).  
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Van, amikor a két világ találkozik. Például nemzetközi szervezetekben választásokkor 
vagy egy esemény helyszínének kijelölésekor a gazdag országok képviselői korrumpálják 
a nagy létszámban jelenlévő szegényebb (afrikai, dél-amerikai, ázsiai és kelet-európai) 
képviselőket. Egy másik tipikus példa a fegyvereladás, de gyógyszerkereskedelemtől az 
építőiparig vagy metrókocsik eladásától számítógépek és programok beszerzéséig igen 
széles a spektrum. Olyan országok cégei keveredtek botrányokba, ahol az országon belül 
gyakorlatilag nem létezik korrupció, viszont a nagy üzlet reményében korrumpálják a 
másik (szegény) ország hivatalnokait, politikusait. 
 Az alapvetően demokratikus berendezkedésű és általában gazdaságilag fejlett, 
fejlettebb országokban az egyik kritikus pont éppen a rendszer fenntartásával függ össze, 
és ez a pártfinanszírozás. Kiemelt eseteket mutattam be arra, hogy ez egy élő probléma 
még a példaképként tekintett országokban is. Magyarországon számos emblematikus 
ügyben merült fel az, hogy az illegális pénzek egy része valamelyik párt kasszáját 
gazdagította.  
Amint már fentebb említettem, fontos kérdés, hogy egy adott államban milyen és 
mennyire független ellenőrző és bűnüldöző intézmények működnek. A kérdéshez azonban 
hozzátartozik az is, hogy ezek finanszírozása milyen és mennyire állandó. Jó példának 
említettem, hogy az Amerikai Egyesült Államokban létrehozták Értékpapír – és 
Tőzsdebizottságot (a SEC-t), aminek kezdetben kiemelkedő költségvetést is biztosítottak. 
Ezt az ellátmányt később jelentősen csökkentették, következésképpen a dolgozói létszám 
is csökkent, kezdték elveszteni a legjobb szakembereiket. A 2008-as pénzügyi válság már 
leromlott helyzetben találta a szervezetet, nem is tudták előre jelezni vagy 
megakadályozni a katasztrófát. Ez egy általános probléma, nem elég jó törvényeket hozni, 
azok betartatása csak akkor lehetséges megfelelő hatásfokkal, ha a fenti szervezetek 
hatékonyan és stabilan tudnak működni. A megfelelő törvények megalkotásában is éppen 
ezen szervezetek szaktudására, tapasztalataira lehet támaszkodni. 
Az Egyesült Államokban külön választják a fő és a mellékpereket. Így az ítélethozatal 
még a legösszetettebb perekben is aránylag gyorsan megtörténik. A készülő, új eljárásjogi 
törvényünk is igyekszik orvosolni ezt a problémát, hiszen valóban elfogadhatatlan, hogy 
egy per több mint 10 évig tartson. Ennek oka többek között, hogy a hatályos büntető 
eljárásjogi törvényünk az egy vádlott – egy cselekmény – egy sértett típusú esetek 
elbírálására alkalmas, monstre ügyekre nem.  
Ugyanis mind a fehérgalléros, mind a korrupciós bűncselekményeknél látszik az, hogy 
csak bizonyos keretdefiníciót tudunk adni, amely a lényegi elemeket ragadja meg, de teret 
ad az esetenkénti bővítésre is. Itt olyan problémákra gondolok, hogy egy-egy 
fehérgalléros illetve korrupciós ügyben nemcsak az aktuálisan besorolni kívánt bűntett 
valósul meg, hanem számos más bűntett is, akár erőszakos cselekmények is lehettek az 
alapvetően fehérgalléros bűncselekményen belül. Felmerül az, hogy egy szándékos 
környezetszennyezés vagy élelmiszer (gyógyszer) hamisítás, amely tárgykörben 
bemutattam példákat, hová sorolható. Ezeket azért sorolják általában a fehérgalléros 
bűntettek közé, mert egy vállalati vezető a foglalkozása körében tudatosan követte el. 
Egy-egy ilyen esetben akár több ezer ember egészsége károsodhat, akár végzetesen is. 
Ilyen esetekhez társul még megvesztegetés (például hivatalnokoké, hogy ne tárják fel a 
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szabályok megsértését), okirat-hamisítás (pl. szállítási jegyzőkönyveké), sőt gyakorta 
fizikai bántalmazás (pl. a tényfeltáró újságíróé) is.  
A számítógépes bűncselekmények az utóbbi évek fehérgalléros irodalmában kiemelt 
helyet foglalnak el. Van, aki automatikusan a fehérgalléros bűnözéshez sorolja, mert 
komoly számítógépes tudást tételez fel. (Ez sem igaz minden esetben, mert ma már 
átlagos számítógépes ismeret is elegendő.) A foglalkozás körében való elkövetés, a 
társadalmi tekintély sem érvényesül. A fenti példák éppen ezt illusztrálják. A „foglalkozás 
körében” kritérium csak annál a személynél volt meg, aki a cég zárt rendszeréhez a 
hozzáférést lehetővé tette. Mindazonáltal az is elképzelhető, hogy az adatlopás, az ipari 
kémkedés egy másik cég legfelső vezetőinek tudtával, utasítására történik. 
Stewart asszony esete is olyan, amit a szakirodalom a fehérgalléros bűncselekményként 
könyvel el, pedig szigorúan véve ő nem a foglalkozásával kapcsolatban követte el azt. 
Maga a bűncselekmény a fehérgalléros bűncselekmények közé sorolható. Aki a 
bennfentes információt szállította, az kétségtelenül a foglalkozásával kapcsolatban követte 
el a törvénysértést, viszont nem tartozott a társadalom ismert, tekintélyes szereplői közé. 
Az ügyben Martha Stewart az, aki ezt a kritériumot teljesítette. Ezzel viszont 
megingathatta volna a közbizalmat, hiszen egy elismert személyiség követett el 
bűncselekményt. Viszont láthattuk azt, hogy a rajongókat az egész ügy nem érdekelte. 
Politikusoknál, a pénzügyi-gazdasági élet vezetőinél némileg más a helyzet. Az ő 
eseteikben a bizalomvesztés a társadalom működésének egészére kihatással lehet vagy a 
választásokat döntően befolyásolhatja. 
 

V. A korrupció és a fehérgalléros bűnözés elleni fellépés eszközei  
 
V.1. Nemzetközi dokumentumok 
 
 A korrupciós és fehérgalléros bűnözés elleni küzdelem során meghatározó szerepe 
van egyrészt egy-egy ország jogalkotásának, melyet látni fogunk az amerikai Foreign 
Corrupt Practices Act, valamint az Egyesült Királyságbeli Bribery Act hatását illetően, 
másrészt nemzetközi intézményeknek, szervezeteknek mint például a Gazdasági 
Együttműködési-és Fejlesztési Szervezet, az Európa Tanács vagy éppen az Egyesült 
Nemzetek Szervezete.  
A II.3.5. fejezetben kifejtettekre hivatkozva a korrupció és a fehérgalléros bűnözés is 
többfajta bűncselekményt foglal magában mint például a megvesztegetés, a sikkasztás, a 
gazdasági bűncselekmények, a környezetkárosító bűncselekmények vagy a számítógépes 
bűnözés (lásd IV.4.1.3. és IV.4.1.4. fejezet). A nemzetközi közösségek elsősorban a 
korrupció elleni fellépésre koncentrálnak; az ezzel összefüggésben fogadott el 
dokumentumokat ismertetem e fejezetben. Tisztában vagyok azzal, hogy a szervezett 
bűnözésnek és a számítógépes bűnözésnek is vannak elsődleges jegyei, amelyek érinthetik 
a fehérgalléros bűnözést, de jelen részben az e cselekményekre vonatkozó nemzetközi 
egyezmények ismertetésétől eltekintek, mivel ezek nem kapcsolódnak szorosan 
dolgozatom fő témájához.  
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V.1.1. Fontosabb dokumentumok az Amerikai Egyesült Államokból és az Egyesült 
Királyságból 1890-től napjainkig  

 
E fejezetben a korrupció és a fehérgalléros bűnözés elleni fellépés különböző 

eszközeit mutatom be, időrendi sorrendben tárgyalva az intézkedések életbe lépését, 
illetve a jogszabályok elfogadását.  

Az első intézkedés, mely a fehérgalléros bűnözés fogalmi köréhez tartozó 
bűncselekményekhez kapcsolódik az Amerikai Egyesült Államokban elfogadott 
trösztellenes törvények. Ahhoz, hogy megértsük miért volt ezen szabályozások 
bevezetésének óriási jelentősége az USA-ban röviden ismertettem az akkori gazdasági és 
politikai helyzetet. A XIX. században lezajló polgárháborús időszak után627, 1865-től az 
ipari forradalom, új találmányok és gazdasági növekedés, továbbá a kormányzat és a 
gazdaság összefonódása, protekcionalizmus és korrupció volt jellemző az USA-ban. E 
robbanásszerű fejlődés következménye lett a monopóliumok, holdingok és trösztök 
megjelenése az Amerikai Egyesült Államokban.628 Az USA-ban 1787-től, alkotmányuk 
elfogadása óta (Constitution of the United States of America)629, demokrácia uralkodott. 
A tisztességes politikai verseny egyik előfeltétele az volt, hogy minden jelölt mögött 
nagyjából egyenlő gazdasági erő álljon. Ez időben a gazdasági bázist a zömében szerény 
magántulajdon adta, mint például a farmergazdaság vagy a családi tulajdonú gyár. Ezt a 
rendszert befolyásolta a nagy iparvállalatok kialakulása a polgárháború után. Az 1890-ben 
elfogadott Sherman-féle trösztellenes törvény (Sherman Antitrust Act)630 egyik oka 
pontosan az volt, hogy megakadályozzák azt, hogy a gazdasági hatalom politikai 
hatalommá váljon. E törvény mondta ki, hogy bármiféle ármegállapodás versenytársak 
között, előzetes piacfelosztás, monopolhelyzet a törvény által szankcionálandó és 
büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után. Az 1914-ben elfogadott Clayton Act631, 
amely polgári jogi szabályokat és szankciókat tartalmazott, kimondta, hogy tilos 
bárminemű fúzió vagy felvásárlás, mely a piaci versenyt csökkentené. A szintén 1914-ben 
elfogadott Szövetségi Kereskedelmi Bizottsági törvény (Federal Trade Commission 
Act)632 hozta létre a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, melynek feladata az államközi 
kereskedelemben megvalósuló tisztességtelen magatartások polgári jogi szankcionálása.  
E törvények alapján 1901 és 1913 között – Theodore Roosevelt, majd William Howard 
Taft elnöksége alatt – számos antitröszt eljárást folytattak le nagy iparvállalatok ellen, így 

                                                 
627 Lásd bővebben http://www.tortenelemklub.com/ujkor/a-19-szazad/318-az-usa-toertenete-1860-1960-
koezoett  
628 1882-ben Rockefeller és társai hozták létre az első trösztöt, a Standard Oil-t, amely az akkori legnagyobb 
kőolaj-finomító vállalatok állt. Ezután a horizontális összeolvadás után, megkezdődött a vertikális 
összefonódás és valamennyi olyan céget mely az olajat a fogyasztókhoz eljuttatja e cégcsoporthoz került. 
Ugyanakkor az is megfigyelhető volt, hogy például a vasút, az acél-és az olajiparban a technológia annyira 
költségessé vált, hogy csak nagyon nagy termelési egységekkel érte meg folytatni a termelést.  
629 Lásd. http://www.constitution.org/constit_.htm  
630 http://www.law.cornell.edu/wex/sherman_antitrust_act  
631 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/12  
632 http://www.ftc.gov/  
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például a Standard Oil ellen. Ezen eljárások a vállalatok feldarabolásához, illetve piaci 
hatalmuk megtöréséhez vezetett.  
 Az ún. „Külföldi korrupció gyakorlatának tiltásáról” szóló törvényt (Foreign 
Corrupt Practices Act, továbbiakban: FCPA)633 1977-ben fogadták el az USA-ban. A 
szabályozás célja megakadályozni azt, hogy akár amerikai vagy külföldi természetes vagy 
jogi személyek, akik értékpapírjait forgalmazzák amerikai tőzsdén, külföldi 
köztisztviselőket fizessenek le annak érdekében, hogy üzleti tevékenységüket előrébb 
juttassák vagy megtartsák. A törvény tilt minden olyan magatartást, amely akár levelezés 
útján, akár személyes közbejárással azt célozza, hogy egy külföldi köztisztviselőnek pénzt 
vagy más jogtalan előnyt ajánljanak, fizessenek, ígérjenek, annak érdekében, hogy a 
külföldi hivatalos személy hivatali helyzetét felhasználva, tegyen vagy épp ne tegyen meg 
valamit az adott hivatali eljárásban, mellyel sérti a saját országa jogát, továbbá segítséget 
nyújt jogtalan előnyért cserébe bárkinek, hogy üzleti tevékenységét folytassa, fenntartsa 
vagy előremozdítsa. 1998-ban a szabályozást úgy módosították, hogy az kiterjed a 
külföldi cégekre és azok alkalmazottaira is, amennyiben a vesztegetést az Egyesült 
Államok területén követik el.  
 A Sarbanes – Oxley törvényt634, amely nevét alkotóiról, Paul Sarbanes szenátorról 
és Michael Oxley képviselőről kapta, 2002 július 30-án fogadta el a Kongresszus. 
Megalkotásának fő oka az Enron, a Tyco és a Worldcom (lásd. IV.1.1. fejezet) cégek 
általi visszaélések voltak, melyek megrendítették az amerikai pénzügyi beszámolók 
valódiságába vetett bizalmat. A törvény előírásokat tartalmaz az Amerikában működő 
cégek belső ellenőrzési rendszerére, melyek a vállalatirányítás átláthatóságának növelését 
célozzák. A törvény kötelezi a NASDAQ-on635 jegyzett vállalatokat, hogy éves mérlegük 
mellett egy nyilatkozatot is helyezzenek letétbe, melyben a cégvezetők nyilatkoznak, hogy 
megvizsgálták cégük belső ellenőrzési rendszerének működését és annak hatékonyságát. E 
dokumentum leadásának hiánya miatt a vállalatvezetők büntetőjogi felelőssége 
megalapozott és pénzbüntetéssel sújthatók.  
 2010-ben az Egyesült Királyságban elfogadták az ún. Vesztegetési törvényt 
(Bribery Act)636, mely tiltja mások megvesztegetését, illetve a megvesztegetés 
elfogadását, továbbá ezen cselekményeket akkor is, ha azt külföldi hivatalos személy 
esetén teszik. A szabályozás a megvesztegetést tágan értelmezi. Ide sorol minden olyan a 
befolyásolást, anyagi vagy egyéb előny adását vagy felajánlását, továbbá annak 
elfogadását, ha az a kötelesség teljesítése miatt történik. A törvény érdekessége a személyi 
hatálya, mely kiterjed minden olyan cégre, amelyik üzleti jelenléttel rendelkezik az 
Egyesült Királyságban. Az üzleti jelenlétet is tágan értelmezi a törvény, az kiterjed 
minden, angol teljesítési helyű szerződésre, így magában foglalja a külföldi eladót, 
vállalkozót vagy megbízottat, továbbá a megrendelői pozícióban lévő cégeket is, mindezt 
attól függetlenül, hogy a vesztegetéssel az angol jelenlétük kapcsolatos-e vagy sem. 
Például ha egy angol cég ajánl jogtalan előnyt egy romániai hivatalos személynek, utóbbi 

                                                 
633 http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/  
634 http://www.soxlaw.com/  
635 Az amerikai tőzsde. http://www.nasdaq.com/  
636 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents  
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valamely, Magyarországot érintő kötelessége befolyásolásával kapcsolatban, ez a 
cselekménye a Bribery Act hatálya alá tartozik. 
Ezen felül hasonló rendszert dolgozott ki, mint az 1977-es amerikai FCPA az angol 
vállalatok számára, nevezetesen, hogy előírja megfelelő belső korrupcióellenes eljárási 
rendszer kialakítását. Az eljárási rendszernek ki kell terjednie a cég munkavállalóira, 
továbbá a vállalat érdekében eljáró egyéb személyekre.  

 
V.1.2. A korrupció elleni küzdelem nemzetközi követelményei  
 
 A korrupció és a fehérgalléros bűnözés elleni fellépés mérföldkövei azon 
nemzetközi egyezmények, melyeket hazánk ratifikált és így jogalkotási kötelezettséggel 
járnak.  

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai, 
valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. 
november 21-én elfogadott – a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni 
küzdelemről szóló – Egyezmény kihirdetéséről a 2000. évi XXXVII. törvény 
gondoskodott. Ezen Egyezmény ratifikálásával Magyarország vállalta, hogy a külföldi 
hivatalos személyek megvesztegetését bűncselekménynek nyilvánítja. 

Az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló 
Büntetőjogi Egyezményét hazánk 2000. november 22-én ratifikálta, kihirdetését a 2002. 
évi XLIX. törvénnyel tette meg, mely 2002. július 1-jétől hatályos.  
Az Egyezmény preambuluma hangsúlyozza, „… hogy a korrupció fenyegeti a 
jogbiztonságot, a demokráciát, az emberi jogokat, aláássa a megfelelő közigazgatás, a 
tisztesség és a társadalmi igazságosság elveit, akadályozza a gazdasági fejlődést, torzítja a 
versenyt és veszélyezteti a társadalom demokratikus intézményeinek, valamint erkölcsi 
alapjainak stabilitását.” Az Egyezmény elsődleges céljának egy közös büntetőpolitika 
kialakítását tartja, mely a társadalom védelmét biztosítja a korrupcióval szemben. A 
korrupció elleni hatékony küzdelem érdekében az Egyezményt ratifikáló tagállamok 
vállalják, hogy megteszik azokat a jogalkotási és egyéb intézkedéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, a hazai és külföldi köztisztviselők, közgyűlések tagjai aktív /passzív 
vesztegetése, a magánszektorban megjelenő aktív/passzív vesztegetés, a nemzetközi 
szervezetek tisztségviselőinek, a nemzetközi parlamenti közgyűlések tagjainak, a 
nemzetközi bíróságok bíráinak és tisztségviselőinek vesztegetése, továbbá a befolyással 
üzérkedés bűncselekménynek minősüljön az ország belső joga szerint (2-13.cikk). 
Emellett meg kell hoznia azon jogszabályokat, amelyek a korrupcióból származó 
jövedelem tisztára mosásának megakadályozását, valamint a jogi személyek büntetőjogi 
felelősségére vonatkoznak. Az Egyezmény meghatározza a nemzetközi együttműködés 
kereteit: kölcsönös jogsegély, kiadatás, közvetlen információcsere, közvetlen érintkezés és 
tájékoztatás (25-31. cikk). Az Egyezményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével a 
Korrupció Elleni Államok Csoportját (továbbiakban: GRECO-t) bízza meg (24. cikk).  

Az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. november 4-én kelt, Korrupcióról szóló 
Polgári Jogi Egyezményét hazánk a 2004. évi L. törvénnyel hirdette ki, mely 2004. április 
1-jétől hatályos. Az Egyezmény célja, hogy mindegyik fél belső joga szerint hatékony 
jogorvoslatot biztosít azoknak a személyeknek, akik korrupció miatt kárt szenvedtek (1. 
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cikk). A korrupció fogalmát az Egyezmény 2. cikke definiálja: „… megvesztegetés, egyéb 
jogtalan előny, illetve kilátásba helyezett megvesztegetés, egyéb jogtalan előny közvetlen 
vagy közvetett kérése, felajánlása, adása vagy elfogadása, amely a megvesztegetés, egyéb 
jogtalan előny, illetve kilátásba helyezett megvesztegetés, egyéb jogtalan előny 
elfogadójától elvárt kötelesség vagy magatartás megfelelő teljesítését akadályozza”.  

 Az ENSZ Meridában, 2003. december 10-én kelt  Korrupció Elleni Egyezményét 
(továbbiakban: UNCAC) hazánk a 2005. évi CXXXIV törvénnyel hirdette ki. Az 
Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2005. december 14-én lépett hatályba. 
A UNCAC preambulumában hangsúlyozza, hogy „a korrupció súlyos gondot és 
fenyegetést jelent a társadalmak stabilitására és biztonságára, aláássa a demokrácia 
intézményeit és a demokratikus értékeket, az erkölcsi értékeket és az igazságosságot, 
továbbá veszélyezteti a fenntartható fejlődést és a jogállamiságot, … a korrupció azon 
eseteire, amelyek állami erőforrások jelentős hányadát kitevő eszközök hatalmas 
mennyiségét érinthetik, ezért ezeknek az államoknak a politikai stabilitását és fenntartható 
fejlődését fenyegetik, abban a meggyőződésben, hogy a korrupció többé nem helyi ügy, 
hanem egy olyan, minden társadalmat és gazdaságot érintő, országokon átívelő jelenség, 
amelynek megelőzéséhez és megfékezéséhez elengedhetetlen a nemzetközi 
együttműködés …” Az 1. cikk szerint az Egyezmény céljai a következők: „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; valamint c) elősegíteni 
a közügyekben és a köztulajdonnal kapcsolatban a becsületességet, a számonkérhetőséget 
és a közügyek és köztulajdon helyes kezelését.”  

Az ET és az OECD Egyezményektől eltérően az ENSZ Egyezmény a korrupció 
elleni küzdelem vonatkozásában a megelőző intézkedéseket hangsúlyozza. Ennek 
szellemében először – II. fejezetében – a megelőző intézkedéseket és ezzel kapcsolatos 
ajánlásait fejti ki úgy, mint a megelőző jellegű korrupcióellenes politikák és gyakorlat 
bevezetése, a korrupció megelőzésével foglalkozó testületek működésének szorgalmazása, 
az állami szektorban dolgozók toborzására, előmenetelére, nyugdíjazására vonatkozó 
átlátható és objektív szabályok, a hivatalos személyek feddhetetlen, becsületes és 
felelősségüket támogató magatartási szabályok meghozatala, a közbeszerzés és a 
közpénzek kezelésére vonatkozó elvek, információk közzététele, mely a közigazgatás 
szervezeteinek, működésének és döntéshozatali eljárásainak átláthatóságát teszi lehetővé, 
a bírósági és ügyészségi szervekre vonatkozó intézkedések, a magánszektorban 
a  számviteli és könyvvizsgálati előírásokat megerősítését és szükség szerint ezekhez 
kapcsolódó hatékony, arányos és visszatartó polgári jogi, közigazgatási vagy büntetőjogi 
szankciók meghozatalát szorgalmazza, a pénzmosás megelőzésére vonatkozó 
intézkedéseket, továbbá hangsúlyozza a civil társadalom részvételét a korrupció elleni 
küzdelemben. Az Egyezmény III. fejezete az egyes cselekmények bűncselekménnyé 
nyilvánításának eseteit tartalmazza, melyek az alábbiak: országos szervek hivatalos 
személyeinek megvesztegetése, a külföldi hivatalos személyek és nemzetközi közjogi 
szervezetek tisztviselőinek megvesztegetése, a vagyontárgy hivatalos személy általi 
elsikkasztása, jogtalan elsajátítása vagy egyéb eltulajdonítása, a befolyással üzérkedés, a 
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hivatali visszaélés, a jogellenes meggazdagodás, a megvesztegetés a magánszektorban, a 
vagyontárgy elsikkasztása a magánszektorban, a bűncselekményből származó jövedelmek 
tisztára mosása, az igazságszolgáltatás akadályozása, a jogi személyek felelőssége, 
valamint a bejelentő személyek védelme. Az Egyezmény 34. cikkében a korrupciós 
cselekmény következményei címszó alatt arról rendelkezik, hogy „figyelemmel a 
harmadik személyek jóhiszeműen szerzett jogaira, a részes államok – hazai joguk 
alapelveinek megfelelően – intézkedéseket hoznak a korrupció következményeinek 
rendezése érdekében. Ebben az összefüggésben a részes államok a korrupciót a jogi 
eljárások során elégséges tényezőnek tekinthetik ahhoz, hogy egy szerződést 
megsemmisítsenek vagy hatályon kívül helyezzenek, koncessziót vagy hasonló aktust 
visszavonjanak, vagy hogy egyéb jogorvoslati intézkedést tegyenek.” Vagyis a 
felelősségre vonáson kívül olyan helyzetet szükséges teremti, mintha a korrupciós 
cselekmény nem történt volna meg. Ezzel is minimalizálva a károkat és annak lehetőségét, 
hogy az elkövetőknek a büntetőjogi szankciók vállalása mellett is megérje ezen 
cselekményeket elkövetni. Az Egyezmény IV. fejezetében a nemzetközi együttműködés 
kereteit fekteti le például kiadatás, elítélt személyek átadása, büntetőeljárások átadása, 
közös nyomozás. Az Egyezmény rendelkezik továbbá a vagyon visszajuttatásról (V. 
fejezet), valamint az Egyezmény hatékony végrehajtása érdekében a részes államok 
részvételével rendszeresen tartott konferenciáról.   
 Magyarország 2004. május 1-jétől tagja az Európai Uniónak. Az uniós tagság 
jogharmonizációs kötelezettségekkel is jár.637 A társulási tárgyalások során egyértelművé 
vált, hogy hazánkba is be kell vezetni a jogi személyek büntetőjogi felelősségre vonásáról 
szóló szabályozást. A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről a Maastrichti 
Szerződés638 szólt először. Az Amszterdami Szerződés639 is megerősített ezt. A 
büntetőjogi szabályozás a III. pillérben maradt, vagyis kormányközi kompetenciában volt. 
Érdekes, hogy a közösség pénzügyi érdekeit sértő cselekmények az I. pillérbe tatoznak, de 
csak abban az esetben, adminisztratív, közigazgatási szankciókkal lépnek fel ellenük.  
Az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményt640 1995-ben 
fogadták el. Az egyezmény részletesen tárgyalja a jogi személyek büntetőjogi 
felelősségét, az elkobzást, a pénzmosást, valamint a tagállamok és a bizottság 
együttműködését, mely együttműködés célja a közösség pénzügyi érdekeinek védelme.  

A Corpus Juris Europea641, melyet 1997-re készült el, részletesen tárgyalja a jogi 
személyekre vonatkozó szabályokat.642 A Corpus Juris érdekessége, hogy nem része az 

                                                 
637 LÉVAY Miklós (szerk.): Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák 
elleni fellépés területén, Miskolc: Bíbor Kiadó, 2004. 
638 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_hu.htm  
639 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_hu.htm  
640 
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_int
erests/l33019_hu.htm  
641 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/fwk-green-paper-corpus/corpus_juris_en.pdf  
642 Lásd részletesen SÁNTHA Ferenc: A szervezetek büntethetőségének elméleti kérdései a magyar 

büntetőjogban: büntetőjogi felelősség vagy büntetőjogi szankcionálhatóság? In: Ligeti K (szerk.) Wiener A. 
Imre ünnepi kötet. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2005. 99-112.o.  
FANTOLY Zsanett: A jogi személy büntetőjogi felelőssége, Budapest, HVG-ORAC, 2008.  



 

236 
 

uniós joganyagnak, hanem egy tudományos dokumentum. Célja, hogy modell 
törvénykönyv legyen, mely mintát nyújt a tagállami jogalkotás számára. A jogi személyek 
büntetőjogi felelősségről szóló részben meghatározzák azt a nyolc bűncselekményt 
(például a közösségi költségvetést károsító csalás, vesztegetés, sikkasztás, hivatali 
visszaélés), amelyet nem csak gazdasági társaságok, hanem egyéb szervezetek is 
elkövethetnek, ha saját nevük alatt elkülönült vagyonnal/tulajdonnal rendelkeznek. A 
felelősségre vonás alapja, hogy a bűncselekményt a jogi személy szerve, vagy képviselője 
a jogi személy érdekében kövesse el vagy a szervezet nevében eljáró olyan személy, aki 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik. A dokumentum rögzíti azt is, hogy a szervezet 
felelősségének megállapítása nem zárja ki ugyanazon bűncselekmény miatt egy 
természetes személy felelősségre vonását, tettesként, felbujtóként, vagy bűnsegédként (ún. 
felelősségkumuláció). A felelősség megállapítása vonatkozásában az indirekt modellt 
választották, vagyis a szervezet felelősségét egy természetes személy magatartása 
alapozza meg. Büntetésként mind a nyolc bűncselekmény esetén 5 évig terjedő 
szabadságvesztés (jogi személy esetén felügyelet alá helyezés) és/vagy egy millió euróig 
terjedő pénzbüntetés, amely azonban az elkövetési érték ötszöröséig emelhető. 
Büntetésként szerepel az elítélés nyilvános közzététele és a bűncselekmény eszközének, 
hasznának, vagy hozadékának az elkobzása. A mellékbüntetések a meghatározott 
bűncselekményekhez igazodnak. Például a közösségi költségvetést károsító csalás esetén 
a támogatásokból kizárás, a piac manipulálása esetén szerződésekből kizárás maximum 5 
évre.  

A fenti szabályok figyelembe vételével alkotta meg hazánk a 2001. évi CIV. 
törvényt A jogi személyekkel szemben alkalmazható a büntetőjogi intézkedésekről szóló 
törvényt.643 A törvény 1. § (1) 1. pontja a  jogi személy a következőképpen határozza 
meg: „minden szervezet és annak önálló képviseleti joggal rendelkező szervezeti egysége, 
amelyet jogszabály jogi személyként ismer el, valamint az a szervezet, amely a polgári 
jogi viszonyok önálló jogalanya lehet, és a tagoktól elkülönülő vagyonnal rendelkezik, 
ideértve a Polgári Törvénykönyv szerinti előtársaságokat is”.  
Szükséges, hogy az elkövetés a jogi személy javára előny szerzését célozza vagy 
eredményezze, vagy a bűncselekményt a jogi személy felhasználásával követték el, és a 
bűncselekményt a jogi személy vezető tisztségviselője vagy a képviseletre feljogosított 
tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint 
felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja a jogi személy tevékenységi 
körében követte el, továbbá a jogi személy tagja vagy alkalmazottja a jogi személy 
tevékenységi körében követte el, és a vezető tisztségviselő, a cégvezető, illetve a 
felügyelőbizottság irányítási vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a 
bűncselekmény elkövetését megakadályozhatta volna (lásd 2.§).  
E szabályozás is az indirekt felelősségre vonási modellt alkalmazza, vagyis a jogi személy 
büntetőjogi felelősségre vonására akkor kerülhet sor, ha egy természetes személy 
felelősségre vonása is megtörténik [lásd. 3. § (1) bekezdés]. Ez esetben a jog személlyel 
szemben az alábbi intézkedéseket lehet alkalmazni: a jogi személy megszüntetése, a jogi 
személy tevékenységének korlátozása, vagy pénzbírság kiszabása.  

                                                 
643 http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A0100104.TV  
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V.2. Hazai szabályozás  

 A korrupció elleni fellépés magyarországi szabályozásáról általánosságban azt kell 
leszögeznem, hogy fellépés iránya kettős jellegű, vagyis egyrészt büntetőjogi normák és a 
büntetőjogi kontroll jellemzi, másrészt viszont az egyéb hatósági és ágazati törvények, 
mint a kontroll nem büntetőjogi eszközei.  

Benner és társai644 a korrupció ellenes politikák életciklusát hat szakaszra osztotta. 
Az első az ignorálás, visszautasítás, amikor a korrupció kényes kérdésnek számít, kerülik 
a nyilvánosságot, a média figyelmét. A második szakasz a tudatosulás, ráébredés, amikor 
egy korrupciós eset kiderül, botrányt okoz, ezzel pedig felhívja az emberek és a kormány 
figyelmét arra, hogy sürgős lépésekre van szükség. A harmadik az ún. „kemény vonalas 
vagy szabálykövetés központú szemlélet”. Itt gyors és hathatós eredmények elérése 
érdekében a büntetőjogi eszközök dominálnak, a bíróság elé állítása és súlyos 
megbüntetések kiszabása tűnik a probléma kezelés leghathatósabb eszközének. A 
negyedik életciklus az ún. „kizárólag elfojtáson alapuló megközelítés korlátainak 
felismerése”, vagyis, amikor egy folyamat, mely során kiderül, hogy képtelenség minden 
esetet feltárni, a tetteseket elkapni, amennyiben ez meg is történik és bíróság általi 
felelősségre vonás lesz, ez még másokat nem tart vissza attól, hogy hasonló 
cselekményeket elkövessenek. Az ötödik szakaszban a középpontban a megelőzés, az 
integritás alapú szemlélet áll, vagyis, amikor a kormány integritás-politikát vezet be, a 
hangsúlyt a megelőzésre fekteti, előbb "kemény intézkedéseket", majd "puha 
intézkedéseket" vezet be, az "etikus klíma" és "pozitív kultúra" elősegítése céljából. A 
hatodik szakaszban pedig az ún. „kiegyensúlyozott megközelítés”, az az ideális állapot 
elérése, amikor a korábbi tapasztalatokat felhasználva a legjobb gyakorlatot alkalmazza a 
kormány, elfojtó és megelőző elemekkel, a vezetőség pedig folyamatos figyelmet szentel 
az integritás kérdésének. Magyarország is végigjárta a fenti ismertetett ciklusok első négy, 
illetve öt szakaszát. E fejezetben ismertetem – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabb 
állomások, így a harmadik az ún. „szabálykövetés központú szemlélet” szerinti 
büntetőjogi eszközöktől elkezdve, az utóbbi évek integritás szemléletét követő szabályok 
bevezetéséig.   

 

V.2.1. A Csemegi kódextől az 1978. évi IV. törvényig  

 

 E fejezetben a korrupciós bűncselekmények, vagyis a kriminális korrupciós esetek 
magyarországi szabályozásának főbb állomásait foglalom össze, annak érdekében, hogy 
képet kapjunk arról, hogy mióta és milyen szigorral lépett fel az állam ezen 
cselekményekkel szemben.  

                                                 
644 BENNER-VAN EST-INA DE HAAN-VOS-SCHELLEKENS-BÁGER-PULAY-KORBULY (szerk.): A Twinning 
Light projekt záró jelentése (tanulmány), Korrupciós kockázatok feltérképezése Magyarországon, Holland 
Számvevőszék, Állami Számvevőszék (Magyarország), 2008. 13-14.o.  
http://integritas.asz.hu/uploads/files/Twinning_Light_zarojelentese.pdf   
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 A hazai szabályozás legjelentősebb állomása az 1878. évi V. törvény a Csemegi-
kódex, mely az első modern magyar büntető törvénykönyv. E törvényben kiváltképp a 
hivatali bűncselekményeket kodifikálták, melyek indoka a közhatalom törvényellenes 
használatának szankcionálása volt. A kódex XLII. fejezetében, mely „A hivatali és 
ügyvédi bűntettek és vétségek” címet viseli találhatóak azon cselekmények, melyek a mai 
felfogásban korrupciónak tekinthetők. Ezek a passzív hivatali vesztegetés (465. §)645, 
vesztegetés kötelességszegéssel (467-468.§)646, az aktív hivatali vesztegetés (470. §)647, 
valamint a hivatali hatalommal visszaélés (471.§).648 Ezen tényállásoknál a védett jogi 
tárgy az állami hatalom rendeltetésszerű gyakorlásának biztosítása a büntetőjog által. A 
törvény meghatározza a közhivatalnok fogalmát is (461.§).649  
 Az 1940. évi XVIII. törvénycikk „A magyar állam biztonságát és nemzetközi 
érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről” a közhivatalnok fogalmát 
kiszélesítette (lásd 3.§650). A közoktatási, honvédelmi vagy gazdálkodási tennivalóinak 
teljesítésére, úgyszintén az állam, a törvényhatóság vagy a község intézeteiben, 
közintézményeiben, közműveiben vagy üzemeiben való működésre hivatalánál, 

                                                 
645 465. § Azon közhivatalnok, aki a hivatalnál fogva teljesítendő cselekményért vagy annak mulasztásáért 
ajándékot vagy jutalmat követel, elfogad, vagy az ez iránti ígéretet nem utasítja vissza, ha cselekménye 
vagy mulasztása nem járna hivatali kötelessége megszegésével: megvesztegetés vétsége miatt egy évig; ha 
pedig azzal járna: két évig terjedhető fogházzal büntetendő. Ugyanezen büntetések érik a közhivatalnokot 
azon esetben is, ha az ajándék vagy jutalom az ő beleegyezésével harmadik személynek adatott át vagy 
ígértetett. 
646 467. § Azon közhivatalnok, aki az adott vagy ígért ajándékért vagy jutalomért, hivatali kötelességét 
akár cselekvés, akár mulasztás által megszegi: a megvesztegetés bűntette miatt öt évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő. 
468. § Ugyanazon büntetéssel büntetendő azon bíró, vizsgáló bíró vagy esküdtszéki tag: aki habár hivatali 
kötelességét nem is szegi meg, hivatalánál fogva teljesítendő cselekményért vagy annak mulasztásáért 
ajándékot vagy jutalmat követel, elfogad vagy az ez iránti ígéretet nem utasítja vissza és pedig még azon 
esetben is, ha az ajándék vagy jutalom az ő beleegyezésével harmadik személynek adatott vagy ígértetett. 
647 470. § Egy évig terjedhető fogházzal és ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki 
közhivatalnoknak, a végett, hogy ez kötelességét megszegje, ajándékot vagy jutalmat ad, vagy ígér. A ki 
pedig azt bíróra, vizsgáló bíróra vagy esküdtszéki tagra nézve követi el: öt évig terjedhető fogházzal és 
kétezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
648 471. § A közhivatalnok, a ki azon czélból, hogy valakinek jogtalanul hasznot vagy kárt vagy más 
sérelmet okozzon, hivatali eljárásban vagy intézkedésben kötelességét megszegi; a hivatali visszaélés 
vétségét követi el, és öt évig terjedhető fogházzal büntettetik. A kísérlet büntetendő. 
649 461. § Közhivatalnokoknak tekintendők azok, kik az állam közigazgatási vagy igazságszolgáltatási 
vagy valamely törvényhatóság, vagy község hatósági teendőjének teljesítésére hivataluknál, 
szolgálatuknál, vagy különös megbízatásuknál fogva kötelezvék; úgyszintén azok is, a kik az állam, 
törvényhatóság, vagy a község által közvetlenül kezelt közalapítványoknál, kórházaknál, tébolydáknál 
mint felügyelők, orvosok, hivatalnokok vagy szolgák vannak alkalmazva. A kir. közjegyzők szintén 
közhivatalnokoknak tekintetnek. 
650 3. § A Btk. 461. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
A büntetendő törvények alkalmazása szempontjából az állam, a törvényhatóság vagy a község 
közigazgatási, igazságszolgáltatási, közoktatási, honvédelmi vagy gazdálkodási tennivalóinak teljesítésére, 
úgyszintén az állam, a törvényhatóság vagy a község intézeteiben, közintézményeiben, közműveiben vagy 
üzemeiben való működésre hivatalánál, szolgálatánál vagy különös megbízatásánál fogva köteles minden 
személyt - ideértve a m. kir. honvédségnek tényleges szolgálatot teljesítő minden tagját is - 
közhivatalnokoknak kell tekinteni. Közhivatalnokok a kir. közjegyzők is. A hatóság tagját, illetőleg a 
hatóság közegét megillető büntetőjogi védelem minden közhivatalnokra kiterjed. 
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szolgálatánál vagy különös megbízatásánál fogva köteles minden személyt e fogalom alá 
sorolt.  
 Az 1942. évi X. törvénycikk „egyes közéleti visszaéléseket büntető 
rendelkezésekről” szabályozta a vesztegetés különböző formáit lásd 3.§ Tiltott 
ajándékozás651, 4.§ Ajándék tiltott követelése és elfogadása652, 5.§ Befolyással 
üzérkedés653, továbbá az e bűncselekményekhez kapcsolódó szankciókat. E törvény az, 
amely a befolyással üzérkedést is a büntetendő cselekmények között kodifikálja.  
 Az 1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről XI. 
fejezete „Az államigazgatás és az igazságszolgáltatás elleni bűntettek” II. cím A hivatali 
bűntettek címszó alatt szabályozza a Hivatali visszaélés (144.§)654, a Jogtalan előny 
követelése vagy elfogadása (149-150.§)655, a Hivatali vesztegetést (151-152.§)656, 

                                                 
651 3. § Aki - az 1. § esetén kívül - közhivatalnok hivatali vagy szolgálati működésével kapcsolatban neki 
vagy beleegyezésével másnak olyan személyes vagy vagyoni előnyt ad vagy ígér, amely a közhivatalnokot 
a közérdek kárára befolyásolhatja, vétséget követ el és büntetése egy évig terjedhető fogház. A kísérlet 
büntetendő. Nem büntethető, aki az előnyt a közhivatalnok követelésére adta vagy ígérte, ha vonakodása 
esetére jogtalan hátránytól tarthatott. 
652 4. § Az a közhivatalnok, aki - a 2. § esetén kívül - hivatali vagy szolgálati működésével kapcsolatban 
meg nem engedett személyes vagy vagyoni előnyt követel, vagy elfogad olyan személyes vagy vagyoni 
előnyt, amely hivatali vagy szolgálati működését a közérdek kárára befolyásolhatja, vagy egyetért az ilyen 
előny elfogadójával, vétséget követ el és büntetése két évig terjedhető fogház. Az első bekezdésben 
meghatározott cselekményért a fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott közhivatalnok - a bírót és a 
vádhatóság tagját minden esetben ideértve - öt évig terjedhető fogházzal büntetendő. A kísérlet úgy az 
első, mint a második bekezdés esetében büntetendő. 
653 5. § Aki a maga vagy más részére vagyoni előnyt követel vagy fogad el avégett, hogy valódi vagy 
színlelt befolyását valamely hatóságnál vagy közhivatalnoknál magánérdek előmozdítására érvényesítse, 
vétséget követ el és büntetése egy évig terjedhető fogház. A kísérlet büntetendő. A cselekmény bűntett és 
büntetése öt évig terjedhető börtön, hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, ha a 
befolyásával üzérkedő a cselekmény elkövetésekor azt állítja vagy azt a látszatot kelti, hogy 
közhivatalnokot fog megvesztegetni (1. §) vagy tiltott módon megajándékozni (3. §), vagy a cselekmény 
elkövetésekor vagy befolyásának érvényesítésekor magát közhivatalnoknak, az országgyűlés, 
törvényhatósági bizottság, városi vagy községi képviselőtestület tagjának adja ki, egyenruhát, jelvényt, 
címet, rangfokozatot, rendjelet vagy díszjelet jogtalanul használ (1930:III. törvénycikk 82., 83. §), vagy a 
cselekményt üzletszerűen követi el. Ez a § nem érinti az 1937:IV. törvénycikknek az ügyvédi hivatás 
gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit. 
654 144. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, illetőleg magának vagy másnak 
jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi vagy hivatali helyzetével 
egyébként visszaél, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
655 149. § (1) Az a hivatalos személy, aki hivatali kötelességének megszegésére, hatáskörének túllépésére 
vagy a hivatali helyzetével összefüggő egyéb visszaélésre a neki vagy tudtával másnak adott vagy ígért 
előnyért ajánlkozik vagy vállalkozik, illetőleg ezért a maga vagy más részére előnyt követel, kér vagy 
elfogad, illetőleg az előny elfogadójával egyetért, hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
bűntettet 

a) fontosabb ügyekben intézkedésre hívatott hivatalos személy, vagy 
b) más hivatalos személy fontosabb kötelesség tekintetében követte el. 

150. § Az a hivatalos személy, aki 
a) hivatali kötelességének teljesítésére a neki vagy tudtával másnak adott vagy ígért előnyért 

ajánlkozik vagy vállalkozik, illetőleg ezért a maga vagy más részére előnyt követel vagy kér, 
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valamint a Befolyással üzérkedést (153.§).657 E törvényben kerül először pönalizálásra a 
gazdasági vesztegetés (235.§)658, igaz a törvény XIII. fejezet A népgazdaság elleni 
bűntettek I. címe A gazdálkodás rendjét sértő bűntettek között.  
 Az 1970-es évek elejétől kezdődött el az új büntető törvénykönyv kodifikációja. E 
folyamat során megfogalmazásra került, hogy a hivatali és gazdasági vesztegetést és 
befolyással üzérkedést egy helyen szabályozni. Bócz Endre659 is hangsúlyozza, hogy a 
vesztegetés és a befolyással üzérkedés nem belső gazdasági bűncselekmény, hanem az 
állami és szövetkezeti gazdálkodásban az állampolgárokkal való érintkezés tekintetében 
jelentkező bűnös magatartás. Így nem a gazdasági bűncselekményeket tartalmazó 
fejezetben, hanem a XV. fejezet „Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet 
tisztasága elleni bűncselekmények” „A közélet tisztasága elleni bűncselekmények” 
címszó alatt kodifikálták ezen magatartást is.  
  

                                                                                                                                                   
b) hivatali működésével kapcsolatban olyan előnyt fogad el, amely hivatali működését a közérdek 

kárára befolyásolhatja, illetőleg az ilyen előny elfogadójával egyetért, három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

656 151. § (1) Aki hivatalos személyt annak vagy reá tekintettel másnak adott vagy ígért előnnyel hivatali 
kötelességének megszegésére, hatáskörének túllépésére vagy a hivatali helyzetével összefüggő egyéb 
visszaélésre indít vagy indítani törekszik, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
bűntettet 

a) fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személlyel szemben, vagy 
b) más hivatalos személlyel szemben fontosabb kötelesség tekintetében követték el. 

152. § (1) Aki hivatalos személynek vagy reá tekintettel másnak a hivatalos személy hivatali működésével 
kapcsolatban olyan előnyt ad vagy ígér, amely a hivatalos személy hivatali működését a közérdek kárára 
befolyásolhatja, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Nem büntethető, aki az előnyt a hivatalos személy kezdeményezésére adta vagy ígérte, ha vonakodása 
esetén jogtalan hátránytól tarthatott.  
657 153. § (1) Aki azért, hogy valódi vagy színlelt befolyását hivatalos személynél érvényesítse, a maga 
vagy más részére előnyt követel, kér vagy elfogad, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a befolyásolással üzérkedő 

a) a cselekmény elkövetésekor azt állította, vagy azt a látszatot keltette, hogy hivatalos személyt meg 
fog vesztegetni vagy előnyben fog részesíteni; 

b) a cselekmény elkövetésekor vagy befolyásának érvényesítésekor magát hivatalos személynek adta 
ki. 

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűntettet üzletszerűen követték el. 
658 235. § (1) Aki állami vállalatnál, egyéb állami gazdálkodó szervnél vagy szövetkezetnél betöltött 
munkakörében kötelességének megszegéséért előnyt kér, követel vagy elfogad, három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a) az elkövető visszaeső; b) a bűntett 
jelentős gazdasági hátrányt okozott. (3) A 154. § rendelkezéseit vesztegetés esetében is alkalmazni kell. 
659 BÓCZ Endre: A kriminális korrupció a magyar büntetőjogban. in. Írások a korrupcióról (szerk.: Gombár-
Hankiss-Lengyel), Helikon, Budapest, 1998. 31-34. o.   
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V.2.2. Az új660 és régi661 Büntető Törvénykönyv korrupciós 
bűncselekményekre vonatkozó szabályainak összehasonlítása662 
 
Az 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: régi Btk.) a korrupciós jellegű 
bűncselekményeket a XV. fejezet „Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet 
tisztasága elleni bűncselekmények” két önálló címe alatt „A közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények” (VII. cím), valamint „A nemzetközi közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények” (VIII. cím) alatt tárgyalta. Az új Btk. 2012. évi C. törvény 
(továbbiakban: új Btk.) egy fejezetben a XXVII. fejezetében „A korrupciós 
bűncselekmények” fejezetnév alatt szabályozza. A korrupció fogalmára vonatkozó 
szerteágazó megközelítésekre (lásd II.2. fejezet) tekintettel figyelemre méltónak találom, 
hogy a törvény ezen bűncselekmények szabályozására hivatott fejezet címének nem egy 
büntetőjogi fogalmat használ. A törvény indokolásában is szerepel, hogy „a törvény 
szerkezetileg is egyszerűsíti a tényállásokat, így egy fejezetben szabályozza a régi Btk. 
XV. fejezetében két önálló cím alatt szereplő a közélet tisztasága elleni és a nemzetközi 
közélet tisztasága elleni bűncselekményeket.” Ennek indoka, hogy a nemzetközi közélet 
tisztasága elleni bűncselekmények elkövetési magatartása, valamint büntetési tétele is 
megegyezik a megfelelő közélet tisztasága elleni bűncselekmény tényállásával. Ennek 
megfelelően a törvény az adott tényállásoknál önálló bekezdésben utal arra, hogy az ott 
szabályozott cselekmény külföldi hivatalos személy vagy külföldi gazdálkodó szervezet 
részére vagy érdekében tevékenységet végző személy vonatkozásában is büntetendő, ahol 
ez nemzetközi szerződések, illetve az Európai Unió jogi aktusai alapján szükséges.663 Az 
egyszerűsítés valóban helyénvalónak tekinthető. Jelentős újítása a szabályozásnak, hogy 
leegyszerűsíti a tényállásokat és újrastrukturálja azokat. Az 1978. évi Btk. szövegezésben 
nehezen kezelhető vesztegetés tényállását – mely egy tényállás alatt tárgyalta a passzív 
hivatali vesztegetés (Btk. 250. §), a passzív gazdasági vesztegetés (Btk. 251-252. §), az 
aktív hivatali vesztegetés (Btk. 253. §) és az aktív gazdaság vesztegetés (Btk. 254. §) 
tényállását – az új Btk. szétbontja és külön tényállásként kodifikálja azokat. Az aktív 
vesztegetést „vesztegetés”, a passzív vesztegetést „vesztegetés elfogadása” elnevezés alatt 
szabályozza. Ennek megfelelően megkülönböztet: vesztegetést (Btk. 290. §), vesztegetés 
elfogadását (Btk. 291. §), hivatali vesztegetést (Btk. 293. §), hivatali vesztegetés 
elfogadását (Btk. 294. §), vesztegetést bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), 
vesztegetés elfogadását bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), vesztegetés 
feljelentésének elmulasztását (Btk. 297. §), befolyás vásárlását (Btk. 298. §), valamint 
befolyással üzérkedést (Btk. 299-300. §) (Lásd 5. számú táblázat).  
 
  

                                                 
660 2012. évi C. törvény a Büntetőtörvénykönyvről  
661 1978. évi IV. törvény a Büntetőtörvénykönyvről  
662 Eltekintek attól, hogy a Korrupciós bűncselekmények fejezet valamennyi tényállását részletesen 
elemezzem. Vizsgálatom a főbb változásokat foglalja össze.    
663 Az alábbiakban ezen utaló szabályokra az egyes tényállások elemzésénél nem térek ki.   
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5. számú táblázat A tényállások összehasonlítása  
 

Tényállások 
1978. évi IV. törvény alapján 2012. évi C. törvény alapján 

VII. cím A közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények  
Vesztegetés  
- passzív hivatali vesztegetés (Btk. 250. §),  
- passzív gazdasági vesztegetés (Btk. 251-
252. §),  
- az aktív hivatali vesztegetés (Btk. 253. §)  
- az aktív gazdaság vesztegetés (Btk. 254. 
§) 

vesztegetés (Btk. 290. §) 

Vesztegetés feljelentésének elmulasztása 
(Btk. 255/B. §) 

vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §) 

Befolyással üzérkedés (Btk. 256. §) hivatali vesztegetés (Btk. 293. §)  
Befolyás vásárlása (Btk. 256/A. §) hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. 

§) 
Közérdekű bejelentők üldözése (Btk. 257. 
§) 

vesztegetés bírósági vagy hatósági 
eljárásban (Btk. 295. §) 

VIII. cím A nemzetközi közélet tisztasága 
elleni bűncselekmények  
Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (Btk. 
258/B. § - 258./D. §) 

vesztegetés elfogadása bírósági vagy 
hatósági eljárásban (Btk. 296. §) 

Befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása 
nemzetközi kapcsolatban (Btk. 258/E. §) 

vesztegetés feljelentésének elmulasztása 
(Btk. 297. §)  

Vesztegetés feljelentésének elmulasztása 
nemzetközi kapcsolatban (Btk. 258/F. §) 

befolyás vásárlása (Btk. 298. §) 

 befolyással üzérkedés (Btk. 299-300. §)  
 
Az aktív és passzív vesztegetés két alakzatának együttes fennállása továbbra sem 
szükségszerű, a büntetőjogi felelősség egymástól függetlenül is megállapítható.   

A fejezet az aktív gazdasági vesztegetéssel664 (290. §) kezdődik. Az elkövetési magatartás 
a jogtalan előny adása vagy ígérése, célzata a kötelességszegés. A tényállásban a 

                                                 
664 290. § (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá 
tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 
az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében 
tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban követik el. 

(3) A büntetés 
a) az (1) bekezdés esetében egy évtől öt évig, 
b) a (2) bekezdés esetében két évtől nyolc évig 

terjedő szabadságvesztés, ha a vesztegetést bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. 
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„költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, egyesület dolgozója, illetve tagja” kifejezés 
helyett, az adott szervezet „részére vagy érdekében tevékenységet végző személy” 
kifejezés szerepel. Ezáltal a jogalkotó értelmezési problémákat küszöbölt ki. Az új szabály 
értelmében az adott szervezettel bármilyen jogviszonyban lévő személy alanya lehet így 
például megbízási, vállalkozási szerződés vagy munkaszerződés is beletartozik. Az 
indokolás arra hivatkozik, hogy a „költségvetési szerv” és az „egyesület” fogalom 
tényállásban történő szerepeltetésétől az „egyszerűsítés” elvének megfelelően a jogalkotó 
eltekint, figyelemmel arra, hogy a gazdálkodó szervezet fogalmát a törvény – átvéve a 
régi Btk. 137. § 19. pontjában található fogalom-meghatározását – a „költségvetési szerv”-
re is érti (új Btk. 459. § (1) bekezdés 8. pontja).665  

Minősített esetek az önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatos elkövetés 
(egytől öt évig terjedő szabadságvesztés, mely szigorítást jelent), bűnszövetségben vagy 
üzletszerű elkövetés (új minősített eset e tényállás tekintetében). A fontosabb ügyben 
intézkedésre hivatott személy általi elkövetés megszűnik, mint minősített eset a fejezetben 
szabályozott valamennyi bűncselekmény esetén. E körülmény értékelését a büntetés 
kiszabása körében értékelhetőnek rendeli a jogalkotó.  A törvény indokolásában arra 
hivatkozik, hogy e fogalom igen bizonytalannak tekinthető, melyet alátámaszt a gyakorlat 
is, amely nem egységes e téren. Véleményem szerint amennyiben e körülmény a büntetés 
kiszabás körében lesz értékelendő hasonló eredményre fog vezetni, vagyis nem lesz 
egységes a joggyakorlat e téren a jövőben sem. Ezt a problémát megoldandó a jogalkotó 
értelmező rendelkezések keretében szerepeltethette volna a fogalom meghatározását, 
útmutatást adva a jogalkalmazónak.  

A fejezet a passzív gazdasági vesztegetéssel folytatódik, vesztegetés elfogadása 
néven (Btk. 291. §).666 Az elkövetési magatartás a jogtalan előny kérése, elfogadása, 
ígéretének elfogadása vagy a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan 
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetértés. Minősített esetek a kötelesség szegés 
(egytől öt évig terjedő szabadságvesztés), a bűnszövetségben vagy üzletszerűen való 
elkövetés (két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés), illetve az önálló intézkedésre 
jogosult személy követi el a cselekmény (egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés), 
továbbá ha ezen személy kötelezettségét megszegve követi el akkor két évtől nyolc évig, 
ha bűnszövetségben vagy üzletszerűen öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel 

                                                                                                                                                   
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki a vesztegetést külföldi gazdálkodó szervezet részére 

vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követi el. 
(5) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető - az (1) 

bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha a bűncselekményt, mielőtt az a 
hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. 

665 új Btk. 459. § (1) bekezdés 8. pont: gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartás szerinti gazdálkodó 
szervezeten kívül az a szervezet is, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi 
kapcsolataira a polgári perrendtartás szerint a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.  
666 291. § (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban 
jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik 
személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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büntetendő. Az egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel való szankcionálás súlyosítást 
jelent.  

Az aktív hivatali vesztegetés667 – melyet a törvény 293. §-a hivatali vesztegetés 
néven szabályoz – elkövetési magatartása kiegészült a „befolyásolni törekszik” 
fordulattal, továbbá az előny előtti „jogtalan” fordulat megszűnt. Ez utóbbi több 
szempontból is érdekes: a gazdasági vesztegetés kodifikálásánál mindenhol megmaradt a 
„jogtalan” előny fogalma, míg a hivatali vesztegetés, illetve a bírósági vagy hatósági 
eljárásban való vesztegetés esetén a jogtalan kitétel nem szerepel.  Ez alapján a 
gazdasági és hivatali vesztegetés szabályozásának egységessége megtörik.  

A „befolyásolni törekszik” fordulattal pedig az indokolás szerint „a jogalkotó jelzi, 
hogy az előnynek alkalmasnak kell lennie a befolyásolásra, illetve az előny adásának célja 
a hivatalos személy befolyásolása”. Leszögezi azt is, hogy „egyrészt fogalmilag nem 
képzelhető el, hogy a befolyásolásra törekvéshez adott vagy ígért előny jogszerű legyen, 
másrészt az adott vagy ígért előny mindig az aktív vesztegető személyére nézve 
közvetlenül vagy közvetve jelent az addiginál kedvezőbb állapotot, ezért a „jogtalan” 
kifejezés használata felesleges.” Ezen szabályozással a jogalkalmazó feladata lesz annak 
megítélése, hogy a befolyásolni törekszik magatartásforma megvalósul-e, továbbá hogy az 
adott cselekmény a szokásos ajándékozás keretei között vagy éppen a hála utólagos 
kifejezése befolyásolási törekvés nélkül.    

A hivatalos személyek meghatározásában egyetlen lényeges változás következett 
be. A régi Btk. 137. § 1. pont l) pontja alatt – külön pontban – szabályozott személyek 
köre „jogszabály alapján közhatalmi, államigazgatási feladatokkal megbízott szervnél, 
testületnél az a személy, aki közhatalmi, államigazgatási feladatot lát el” kikerül a 
szabályozásból és beépült az új Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pont k) pontjainak668 
szabályai közé.  

A passzív hivatali vesztegetés (új Btk. 294. §669) elkövetési magatartásai az előny 
kérése, az előny vagy ennek ígéretének elfogadása, adott vagy ígért előny kérőjével vagy 
elfogadójával való egyetértés mindezt a hivatalos személynek működésével 
kapcsolatosan szükséges tanúsítania. A minősített eseteket tekintve a fontosabb ügyben 
intézkedésre hivatott hivatalos személy, valamint a más hivatalos személy fontosabb 
ügyben eset megszűnt. Minősített esetek a vezető beosztású hivatalos személy 
elkövetése, a kötelesség megszegése, a hatáskör túllépése, a hivatali helyzettel 

                                                 
667 293. § (1) Aki hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel másnak adott vagy 
ígért előnnyel befolyásolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
668 k) az Alkotmánybíróságnál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál, az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, a Magyar Nemzeti Banknál, az Állami Számvevőszéknél, 
bíróságnál, ügyészségnél, minisztériumnál, autonóm államigazgatási szervnél, kormányhivatalnál, 
központi hivatalnál, önálló szabályozó szervnél, rendvédelmi szervnél, a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatnál, az Országgyűlési Őrségnél, fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál, önkormányzati 
igazgatási szervnél, megyei intézményfenntartó központnál vagy köztestületnél közhatalmi feladatot ellátó 
vagy szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szerv rendeltetésszerű működéséhez tartozik 
669 294. § (1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban előnyt kér, az előnyt vagy ennek 
ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért előny kérőjével vagy 
elfogadójával egyetért, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 



 

245 
 

visszaélés, a bűnszövetségben vagy üzletszerűen való elkövetés. Az alap-és minősített 
esetek büntetési tétele nem változott. 

A 295. §-ban szabályozott vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban670 
valamint a 296. §-ban vesztegetést elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban671 
tényállások kapcsán kiemelném, hogy a törvény azt is büntetni rendeli, aki a 
bűncselekményt törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel vagy az Egyesült 
Nemzetek Biztonsági Tanácsa kötelező határozatával létrehozott nemzetközi büntető 
bíróság, illetve az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő eljárás során vagy azzal 
kapcsolatban követi el. A vesztegetést elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban 
elkövetési magatartásai kiegészül az előny ígéretének elfogadásával, valamint az 
elkövetőre tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért előny kérőjével vagy 
elfogadójával való egyetértéssel.  Ezáltal a vesztegetés elfogadása elkövetési 
magatartásának szabályozása mind a gazdasági, mind a hivatali és mind a bírósági vagy 
hatósági eljárás vonatkozásában egységessé válik. Az elkövetési magatartások 
összefoglalását a 6. számú táblázat tartalmazza.  
 
6. számú táblázat Elkövetési magatartások  
 

Elkövetési magatartások 
Passzív vesztegetés Aktív vesztegetés 

(Jogtalan) előny kérése (Jogtalan) előny adása 
(Jogtalan) előny elfogadása (Jogtalan) előny ígérése  
(Jogtalan) előny ígéretének elfogadása Aktív hivatali vesztegetés esetén az 

adott vagy ígért előnnyel való 
befolyásolni törekvés  

(Jogtalan) előny kérőjével vagy 
elfogadójával való egyetértés (ha az 
előnyt rá tekintettel harmadik 
személynek adták vagy ígérték) 

 

 
A vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban alapeset büntetési tétele 
súlyosabban, egy évtől öt évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.  
  

                                                 
670 295. § (1) Aki azért, hogy más a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait ne 
gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, neki vagy rá tekintettel másnak előnyt ad vagy ígér, bűntett 
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
671 296. § (1) Aki azért, hogy a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait ne 
gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse, előnyt kér, az előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a 
rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett 
miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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7. számú táblázat A korrupciós bűncselekmények alapeseteinek büntetési tételei  
 

Alapeseti büntetési tételek 
Vesztegetés (aktív gazdaság) 3 évig terjedő szabadságvesztés  
Vesztegetés elfogadása (passzív gazdaság) 3 évig terjedő szabadságvesztés  
Hivatali vesztegetés (aktív) 3 évig terjedő szabadságvesztés  
Hivatali vesztegetés elfogadása (passzív) 1-5 évig terjedő szabadságvesztés  
Vesztegetés bírósági vagy hatósági 
eljárásban (aktív) 

3 évig terjedő szabadságvesztés  

Vesztegetés elfogadása bírósági vagy 
hatósági eljárásban (passzív) 

1-5 évig terjedő szabadságvesztés  

Befolyás vásárlása (aktív) 3 évig terjedő szabadságvesztés  
Befolyással üzérkedés (passzív, hivatali) 
Befolyással üzérkedés (passzív, gazdasági) 

1-5 évig terjedő szabadságvesztés  
2 évig terjedő szabadságvesztés  

 
A korrupciós bűncselekmények közül a vesztegetés passzív formáját – kivéve a gazdasági 
vesztegetést – a jogalkotó szigorúbban bünteti, mint az aktív formáját. Megosztott a 
szakirodalom672 a téren, hogy egy magatartásforma vonatkozásában lehet-e aszimmetrikus 
büntetéseket felállítani. Lambsdorff673 véleménye szerint korrupció elleni küzdelem egyik 
eszköze lehet, ha a korrupciós bűncselekmények esetén aszimmetrikus büntetéseket 
helyezünk kilátásba az alábbiak szerint: a korrumpált esetében enyhe büntetést a kenőpénz 
elfogadásáért, de szigorú büntetést a jogtalan előny adásáért. A korrumpáló esetében 
szigorú büntetést a jogtalan előny felkínálásáért, de enyhe büntetést a jogtalan előny 
elfogadásáért.  

Az alapeset és minősített esetek büntetési tétele számos esetben emelkedett, melyet 
a törvény előterjesztéséhez fűzött indokolásban674 megfogalmazott szigorítás elvének 
megfelelően történt. Az Előterjesztés általános indokolása leszögezi: „a Nemzeti 
Együttműködés Programja úgy fogalmaz, hogy a „jogszabály szigora, a büntetési tételek 
növelése, az életfogytig tartó szabadságvesztés többszöri alkalmazása, az áldozatok 
védelme meg fogja fékezni a bűnök elkövetőit és világossá teszi a társadalom minden 
tagja számára, hogy Magyarország nem a bűnelkövetők paradicsoma. Erős Magyarország 
csak akkor születhet, ha az ország házában olyan törvények születnek, amelyek garanciát 
jelentenek a törvénytisztelők biztonsága számára.” A szigorításra hangsúlyt helyező, csak 
és kizárólag a büntetési tételeket emelő büntetőpolitika a bűnelkövetés visszaszorítását 
nem tudja előidézni.   
A vesztegetés feljelentésének elmulasztása (297. §) azonos tartalommal került 
kodifikálásra.   

                                                 
672 Johann Graf LAMBSDORFF ÉS Mathias NELL: Fighting Corruption with Asymmetric Penalties and 
Leniency, Center for Globalization and Europeanization of the Economy, Discussion Paper 2007. 1-22. o.   
673 LAMBSDORFF ÉS NELL im. (2006) 4. o.  
674 http://konyvtar.bpugyvedikamara.hu/wp-content/uploads/2012/02/BTKeloterjesztes-tervezet.pdf  
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A 298. §-ban szabályozott befolyás vásárlása675 tényállást a jogalkotó a 2011. évi 
CL. törvény iktatta be a régi Btk-ba, mely 2012. január 1-től hatályos. Bevezetésére a 
GRECO harmadik körös értékelés alapján került sor.676 A jelentés elismerte, hogy az aktív 
befolyással üzérkedés egyes eseteiben az aktív vesztegetésre vonatkozó rendelkezéseket 
lehet alkalmazni, azonban az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezmény 
12. cikkében677 meghatározott a befolyással üzérkedés mind aktív mind passzív formáját e 
tényállás nem fedi le. Az Egyezmény és a Jelentés szerint „nem feltétele ugyanis, hogy a 
hivatalos személyt a befolyással üzérkedő megvesztegesse; a döntéshozó hivatalos 
személyre gyakorolt (állított vagy tényleges) jogtalan befolyásolás különbözhet az (ígért) 
jogtalan előnytől”.678 Az ajánlás szerint biztosítani kell, hogy az aktív befolyással 
üzérkedésre vonatkozó magyar büntetőjogi szabályozás teljes mértékben megfeleljen a 
Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezmény 12. cikkében foglalt rendelkezéseknek.679 
A 299-300. §-ban szabályozott befolyással üzérkedés680 elkövetési magatartása igazodik a 
vesztegetés elfogadásának elkövetési magatartásához, így az előny kérése és elfogadása 

                                                 
675 298. § (1) Aki  

a) olyan személynek, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy 
b) olyan személyre tekintettel, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, másnak előnyt 

ad vagy ígér, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet, illetve egyesület 

részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követi el, vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt külföldi hivatalos 
személlyel kapcsolatban követi el. 

676 http://www.transparency.hu/uploads/docs/GrecoEval3_2009_8_Hungary_One_HU.pdf 22. oldal  
677 12. cikk: Mindegyik Szerződő Fél megteszi azokat a jogalkotási és egyéb intézkedéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy - belső jogával összhangban - szándékos elkövetés esetén bűncselekménnyé nyilvánítsa, 
ha ellenszolgáltatásként jogtalan előnyt ígérnek, adnak vagy ajánlanak fel közvetlenül vagy közvetve olyan 
személynek, aki azt állítja vagy megerősíti, hogy képes jogtalan befolyást gyakorolni a 2., a 4-6, és a 9-11. 
Cikk szerinti személy döntéshozatalára, függetlenül attól, hogy az előnyt számára vagy másnak ígérik, 
adják, illetőleg ajánlják fel; ugyanígy bűncselekménnyé nyilvánítsa az ellenszolgáltatásként járó ilyen előny 
kérését, elfogadását, valamint ígéretének vagy ajánlatának elfogadását; tekintet nélkül arra, hogy tényleg 
befolyást gyakorolt-e, illetőleg arra, hogy a feltételezett befolyás elérte-e a kívánt eredményt. 
678 http://www.transparency.hu/uploads/docs/GrecoEval3_2009_8_Hungary_One_HU.pdf 22. oldal  
679 Részletes elemzés a befolyás vásárlás magyarországi kodifikálásáról az alábbi cikkben található: Hollán 
Miklós: A befolyás vásárlásának büntetendőségéről, Jogelméleti Szemle 2012:3, pp. 17-29.  
680 299. § (1) Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más számára előnyt 
kér, az előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért 
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető 
a) azt állítja, vagy azt a látszatot kelti, hogy hivatalos személyt veszteget, 
b) hivatalos személynek adja ki magát, vagy 
c) a bűncselekményt üzletszerűen követi el. 
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt külföldi 

hivatalos személlyel kapcsolatban követi el. 
300. § (1) Aki a 299. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet 

részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követi el, vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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mellett büntetendő az ígéret elfogadása, valamint az adott vagy ígért az előny kérőjével 
vagy elfogadójával való egyetértés is (lásd 6. számú táblázat).  

Az új Btk-ból kikerült a Közérdekű bejelentő üldözése tényállás. A kikerülés 
indokát a tervezet indokolása nem tartalmazta. 1978. évi IV. törvény 257. § „Aki 
közérdekű bejelentés miatt a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesz, vétséget 
követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Véleményem szerint e 
tényállással a jogalkotó azon büntetőpolitikai törekvését támasztotta alá, mely a 
közérdekű bejelentések előmozdítása mellett áll, így a közérdekű bejelentővel szemben 
tett hátrányos intézkedést tevő személlyel szembeni büntetőjogi intézkedés kilátásban 
helyezését kodifikálta. Ezen tényállás megszüntetésével a közérdekű bejelentők védelme 
csökkent. Ezt azért tartom károsnak, mert a korrupciós bűncselekményekről – többek 
között a felek között fennálló érdekközösség miatt – tudjuk, hogy magas látenciájú 
bűncselekmények, így minden olyan intézkedés megtétele ildomos, mely a bejelentések, 
továbbá a felderítések számát növelné.    
 Összességében azt mondhatjuk, hogy az új Btk. szabályai alkalmasak a korrupció 
visszaszorítására. Azonban le kell szögeznünk, hogy a korrupció olyan összetett 
társadalmi jelenség, ami csak büntetőjogi intézkedésekkel nem szorítható vissza.  
Bócz Endre leszögezi, hogy „a szabályozás mai formájában681 – hangsúlyozom: anyagi 
büntetőjogi szempontból – komoly kifogás tárgya nem lehet, hiszen a korrupt 
magatartásformák igen széles skálája esik büntetőjogi tilalom alá”.682 
 Lambsdorff683 a korrupció elleni fellépés négy típusát különbözteti meg. Az első 
megközelítés a repressziót (elnyomást) állítja középpontjába, vagyis a korrupciós 
cselekményekhez kapcsolódó büntetési tételek szigorításában és a felderítési arányok 
növelésében látja a megoldást. Ezen megközelítés érvényességét kérdőjelezik meg azon 
országok adatai, amelyek alacsony represszió mellett alacsony, illetve magas büntetési 
tételek mellett magas korrupciós szintet mutatnak. A második típus a megelőzésre helyezi 
a hangsúlyt. E rendszerben a legfontosabb a felvilágosítás, az etikai felkészítés, alkalmas 
ösztönzők, szabályok kialakítása, amelyek hozzájárulnak egy szervezet integritásához – 
sérthetetlenségéhez, becsületességéhez –, melyek összességében a korrupciós kockázatok 
csökkenésével jár. A harmadik álláspont a transzparencia, vagyis az átláthatóság 
fontosságát hangsúlyozza. Az átláthatóságról a szabad és független sajtó gondoskodhat, 
mely a vezető politikusok és hivatalnokok elszámoltathatóságát is maga után vonja. 
Lambsdorff kiemeli a civil szervezetek szerepét e téren, melyek hozzájárulnak a 
kormányzati működés szélesebb körű megismeréséhez, valamint közérdekű 

                                                                                                                                                   
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 

meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, 
önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban követik el. 

681 BÓCZ Endre e szavakat 1998-ban írta, azonban eltekintve a fent tárgyalt változásoktól, az alapvető 
szabályozási koncepció a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában csak kisebb változásokon ment át 
ezen időpont óta.   
682 BÓCZ im. (1998) 38.o.  
683 Johann Graf LAMBSDORFF: The Organization of Anticorruption – Getting Incentives Right! University of 
Passau, Nr. V-57-08. 2008.  
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információkhoz való hozzájutáshoz és nyilvánossá tételéhez. A negyedik megközelítésben 
aszimmetrikus büntetéseket tartja korrupciót csökkentő hatásúnak.  
A büntetések szigorítása kétségkívül fontos eszköz a korrupció visszaszorításában, de 
minden bizonnyal nem elegendő. A II.2. fejezetben kifejtett okokra tekintettel a látencia 
mindig nagy lesz. A társadalom erkölcsi nevelése nagyon fontos, de gyors eredményt ettől 
sem várhatunk. Az életszínvonal jelentős mértékű emelkedése sem várható a 
közeljövőben. Mi az, ami a büntetéseken kívül csökkentheti e káros magatartást? Az egyik 
ilyen lehetőség az az, hogy jó törvényeket hozzunk, és ezeket jól alkalmazzuk.  
Bócz Endre hangsúlyozza, hogy „a büntetőjogi szabályozás és a büntető üldözés 
hatékonysága a korrupciós bűnözés elleni küzdelemben még optimális esetben is igen 
szűk határok között növelhető.”684  
 

V.2.3. A korrupcióellenes fellépés büntetőjogon kívüli eszközei a 
rendszerváltástól napjainkig  

A korrupció elleni küzdelmet Magyarországon két jelentős társadalmi esemény 
befolyásolta az elmúlt 25 évben. Az egyik maga a rendszerváltás, a másik az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk. Megfigyelhető, hogy hazánkban a korrupcióellenes 
programok többségében nemzetközi nyomás hatására jöttek létre.  
E fejezetben a rendszerváltástól napjainkig megszületett jogszabályokat fogom röviden 
ismertetni, mely közvetlen vagy közvetett feladata és célja a korrupció megelőzése, vagy 
épp a visszaszorítása. 1989 októberében a szovjet alkotmányt felváltotta a Magyar 
Köztársaság Alkotmánya – számozása maradt a régi – az 1949. évi XX. törvény, mely 
leszögezi, hogy a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam, ahol minden 
hatalom a népé (lásd. 2.§). Többpártrendszeren alapuló parlamenti demokráciát vezet be, 
ahol az emberi jogok védelme, valamint a törvényhozó, a végrehajtó és a jogalkalmazói 
hatalmi ágak egymástól elkülönülve működnek. Alkotmányunkat 2011. április 25. óta 
felváltotta Magyarország Alaptörvénye.  

Ezt követően témánk szempontjából az 1992. évi LXIII. törvény a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról releváns, mely biztosította a 
közérdekű adatok nyilvánosságát. E jogszabályt azóta hatályon kívül helyezték, jelenleg a 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szabályozza e kérdéskört.  

Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról rendezte a közszolgák 
jogait és kötelezettségeit, kinevezésük folyamatát, összeférhetetlenségi szabályok és 
vagyon nyilatkozattételi kötelességüket. Ezt a törvény a 2011. évi CXCIX. törvény a 
közszolgálati tisztviselőkről váltotta.   

A mai napig hatályos az 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és 
gazdálkodásáról, mely sajnos túl sok olyan módosítást nem tartalma, mely a pártok 
pénzügyeinek átlátható működését célozta volna meg az elmúlt években. A Freedom 
House Europe és a Transparency International Magyarország közös kezdeményezése a 
képmutatás projekt melynek célja, hogy a pártok gazdálkodása és kampányköltése 

                                                 
684 BÓCZ im. (1998) 46.o.  
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átláthatóbb és elszámoltathatóbb legyen. Honlapjukon követhető egy-egy választás 
kapcsán a kampány becsült költsége egy-egy adott párt vonatkozásában (lásd 
http://kepmutatas.hu/).  

Nem hagyható figyelmen kívül a szabályozások tárgyalásánál az 1996. évi LVII. 
törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról. E jogszabály a 
gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny 
fenntartásához fűződő közérdek, továbbá az üzleti tisztesség követelményeit betartó 
vállalkozások és a fogyasztók érdeke megköveteli, hogy az állam jogi szabályozással 
biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát (lásd a törvény preambuluma). 
Az e törvény által szabályozott kérdések elemi hatással vannak a szervezeti és gazdasági 
bűncselekményekre.  

A közigazgatási eljárások rendjét a 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény határozza meg, biztosítva a 
jogorvoslati lehetőséget az állampolgároknak, számukra sérelmes döntés esetén.  

A 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről célja, hogy megteremtse a 
közpénzek ésszerű és hatékony felhasználását és ezek nyilvános ellenőrizhetőségét, 
továbbá a közbeszerzések során biztosítsa a verseny tisztaságát. A törvény 
alkalmazásában ajánlatkérőnek számít valamennyi minisztérium, a központosított 
közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, az állam, a helyi önkormányzat 
és minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi és országos nemzetiségi 
önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben 
központosított közbeszerzés keretében, valamint több helyi önkormányzat, illetve a közös 
hivatalhoz tartozó települések központosított közbeszerzési rendszere keretében 
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a területfejlesztési önkormányzati 
társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács (lásd. 6.§).  

Az azóta hatályon kívül helyezett 2003. évi XXIV. törvény szabályozta a 
közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá 
tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
rendelkezéseket. A törvény célja az volt, hogy biztosítsa és megerősítse a közpénzek és a 
köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működtetésének 
garanciarendszere.  

A 2011. január 1-jével hatályon kívül helyezett 2006. évi XLIX. törvény a 
lobbitevékenységről szabályozta a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítés 
szabályait, biztosítsa a közhatalmi döntések kapcsán megjelenített érdekek nyilvánosságát, 
ezzel erősítve a döntéshozó szervek tevékenységébe vetett bizalmat.  

A 2003. évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 
annyiba jelentős témám szempontjából, hogy szabályozza a bűncselekményből származó 
pénzek tisztára mosását. Elsődleges célja a szabályozásnak a terrorizmus 
finanszírozásának megakadályozása (lásd a törvény preambuluma), azonban a korrupciós 
pénzek fehérítése szempontjából is jelentős e törvény.  
 A rendszerváltást követően számos, a kormány által kezdeményezett 
korrupcióellenes program indult, de egyik sem járt átütő sikerrel.  
 Az első, az 1023/2001. (III. 14.) kormányhatározat a korrupcióval szembeni 
kormányzati stratégiáról szólt. E dokumentum számos javaslatot tett az alábbi témákban: 
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az összeférhetetlenség szabályozása, a vagyonnyilatkozat kérdése, a pártok vagyona és az 
adományaik feletti hatékonyabb kontrollmechanizmusok kiépítése, egy lobbitörvény 
megalkotásának kérdése, a közérdekű adatok esetén az üzleti-, bank- és értékpapírtitkok 
nyilvánossága, a mentelmi jog hosszát illetően, a jogi személyekkel szemben 
alkalmazható büntetőjogi szankciók, a pénzmosás, a terrorizmus és a közbeszerzések 
terén. Mindazonáltal a stratégia a korrupció elleni küzdelemben a „hagyományos” 
szemléletet képviselte, vagyis fókuszában inkább a büntető, mint a megelőzést szolgáló 
szabályok voltak.  
 A 1011/2004. kormányhatározat döntött a „Tanácsadó Testület a korrupciómentes 
közéletért” felállításáról. A Tanácsadó Testület tagjai az Igazságügyi-, a Belügyi-, a 
Honvédelmi-, a Pénzügyminisztérium egy-egy munkatársa, a Miniszterelnökség, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal, az Országos Rendőr-
főkapitányság, a Vám-és Pénzügyőrség, az OLAF Csalás elleni központ, az Állami 
Számvevőszél, továbbá a Legfőbb Ügyészség egy-egy képviselőjéből állt. Továbbá voltak 
tagjai a civil szférából például kutatók, egyetemi oktatók. Fő feladatuk az volt, hogy 
korrupció témakörében kutatásokat folytassanak, valamint hogy értékeljék a korrupció 
ellenes programokat.  

Az 1037/2007. (VI. 18.) kormányhatározat a Korrupció Elleni Stratégiáról. E 
szabályozás felkérte az igazságügy minisztert arra, hogy egy hosszú távú stratégiát, 
továbbá egy rövid távú cselekvési tervet dolgozzon ki. Ennek érdekében 2007. 
augusztusában felállt az Antikorrupciós Koordinációs Testület (továbbiakban: AKT), 
melynek feladata a Stratégia és Cselekvési Program kidolgozása volt. A Testület tagjai az 
az igazságügy miniszter, a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, az 
önkormányzatokért felelős miniszter, továbbá a Miniszterelnökség egy munkatársa. 
Állandó tag volt az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, az adatvédelmi országgyűlési 
biztos és a Legfőbb Ügyészség által delegált tag. Továbbá hat, a civil társadalmat 
reprezentáló tagja volt.685 2008. januárjára benyújtottak egy részletesen kidolgozott 
Stratégiát és Cselekvési Programot.  

Az AKT által kidolgozott Korrupció Elleni Stratégia összefoglalójában 
meghatároztak átfogó és specifikus célok, programokat és prioritásokat (lásd 8. számú 
kép). Programjukból látszik, hogy a korrupció okainak feltárása mellett a korrupció 
jelenségének kezelésére koncentráltak. Ezen felül a korrupcióellenes intézkedések fő 
területeit is meghatározták, melyek a párt- és kampányfinanszírozás, valamint a 
közbeszerzési folyamatok átláthatóbbá tétele, a fejlesztési támogatások tiszta és átlátható 
felhasználása, valamint a hatósági engedélyezési eljárás során felmerülő korrupciós 
kockázatok csökkentése.  Sajnálatos módon az AKT által kidolgozott stratégiát és 
cselekvési tervet a kormány nem vette figyelembe és további lépések nem valósultak meg 
e tervezet alapján.  

                                                 
685 Finszter Géza (Országos Kriminológiai Intézet), Dénes Balázs (Társaság a Szabadságjogokért), Hack 
Péter (egyetemi oktató, ELTE ÁJK), Farkas Ákos (a Miskolci egyetem professzora), Lengyel László 
(Pénzügykutató Rt.) és a Transparency International Magyarország egy képviselője.  
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 2009. februárjában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium öt fő területre 
fókuszáló Antikorrupciós Cselekvési Tervet készített: a közérdekű bejelentők védelmére 
vonatkozó jogszabálytervezetet, Közérdekvédelmi Hivatal felállításáról szóló 
törvénytervezetet, a köztisztviselők etikai kódexére vonatkozó országgyűlési határozat 
tervezetet, szigorúbb szabályozást javasolt a lobbizás területén, valamint átláthatóbb 
rendszert a párt-és kampányfinanszírozást illetően. Véleményem szerint ez egy jól 
átgondolt és átfogó tervezetcsomag volt. 2009. december 14-én a közérdekű bejelentők 
védelmére vonatkozó törvényt elfogadta az Országgyűlés, azonban a Közérdekvédelmi 
Hivatal felállításáról szóló törvényt – amely Hivatal feladata lett volna a bejelentések 
kezelése, továbbá a bejelentők védelmének biztosítása – a köztársasági elnök nem írta alá. 
A lobbitörvény szigorítására vonatkozó elképzelést nem tárgyalta a parlament, továbbá 
2009. novemberében a párt-és kampányfinanszírozást illető elképzelést sem fogadta el az 
Országgyűlés.  
 2010. szeptemberében hazánk csatlakozott a Nemzetközi Korrupcióellenes 
Akadémiához (International Anti-Corruption Academy, IACA), amely az ENSZ, az 
Interpol, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az osztrák állam kezdeményezésére 
jött létre. Az Akadémia kormányzati és nem kormányzati szerveknél dolgozók képzését 
végzi.686  
 A korrupciós bűncselekmények hatékonyabb felderítése érdekében 2011. tavaszán 
a Központi Nyomozó Főügyészségen létrehozták a Korrupció Elleni Ügyek Osztályát 
nyolc ügyésszel. Az osztály ügyészeinek létszáma 2012-re 15 főre bővült.  
 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai (például a rendőrség, a 
katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
által elkövetett korrupciós cselekmények visszaszorítása érdekében a kormány 
felhatalmazást adott a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, hogy ügyészi felügyelet mellett, 
ügyész által jóváhagyott eszközzel, ún. megbízhatósági vizsgálatokat folytassanak le. A 
megbízhatósági vizsgálatot végzők mesterséges helyzeteket teremtenek annak érdekében, 
hogy kiderüljön, a megbízhatósági vizsgálat alá vont személy eleget tesz-e intézkedési 
kötelezettségének, illetve nem tanúsít-e olyan magatartást, amely jogszabályba ütközik. A 
szabályozással kapcsolatosan számos alkotmányos és emberi jogokat sértő aggályok 
merültek fel.  
 2010-ben a kormány Elszámoltatási kormánybiztost nevezett ki, akinek feladata a 
2002 és 2010 közötti kormányzati időszakot érintő korrupció gyanús ügyek feltárása.687 
Saját beszámolója szerint hivatala 2010 november és 2011. augusztusa között 1442 ügyet 
vizsgált, 110 nyilvános jelentést készített, 61 esetben tett büntetőfeljelentést, amelyből 30 
ügyben még folyik a nyomozás, eddig 7 ügyben történt vádemelés. A nyomozások során 
47 embert gyanúsítottak meg, és 39 ellen emeltek vádat.688  
 2012. és 2014. közötti időszakra vonatkozóan 2012. tavaszán fogadta el a kormány 
a 1104/2012. (IV. 6.) kormányhatározatot a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről 
és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról. A 

                                                 
686 http://korrupciomegelozes.kormany.hu/magyarorszag-eredmenyei  
687 Az Elszámoltatási kormánybiztos oldala: http://elszamoltatas.kormany.hu/index  
688 http://elszamoltatas.kormany.hu/eredmenyesen-zarult-az-elszamoltatas-feltaro-resze  
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kormányhatározatban az alábbi legfontosabb intézkedések bevezetését szorgalmazzák: 
Hivatásetikai Kódex bevezetése; etikai normáknak, illetve a korrupcióval szembeni 
értékeknek és ismereteknek a Nemzeti Alaptantervbe történő beépítése; integritás 
irányítási rendszer bevezetése; valamint bejelentés fogadási és bejelentő-védelmi 
intézményrendszer tényleges kialakítása. A program célja a közszférát érintő korrupció 
csökkentése és felszámolása.   
 2013 júniusában fogadták el a valamennyi kormánytisztviselőre kiterjedő 
Hivatásetikai Kódex.  
 A 2013 őszén életbe lépő új Nemzeti Alaptantervben a 9-12. évfolyamos diákok 
számára az etikai oktatás részévé vált a közösségi és társadalmi korrupció problémája. 
 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. februárjában elindult az integritás 
tanácsadó szakirányú továbbképzés, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik 
tevékenységükkel tovább fokozzák az átláthatóságot a közigazgatás minden területén.  

 Hazánk csatlakozott az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, 
Norvégia és további öt állam által 2011. szeptember 20-án aláírt, Nyílt Kormányzati 
Együttműködés (Open Government Partnership, OGP) kezdeményezéshez. Hazánk 
vállalásait e program keretében az 1080/2013. (II.25.) kormányhatározat 
Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, 
OGP) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló 
akcióterv jóváhagyásáról szóló jogszabály rögzíti.  
 A 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről pótolta 
az évek óta hiányos szabályozást, mely a közérdekű bejelentők védelmét (az angol 
szakirodalomban whistle blower protection), továbbá a bejelentések feldolgozásának és 
kivizsgálásának intézményi kereteit biztosítja. A törvény preambulumában leszögezi, 
hogy a törvény annak érdekében hozták, hogy az állami szervek működésébe vetett 
közbizalmat növeljék, továbbá elismerik a panasz és a közérdekű bejelentés jelentőségét 
az állam működésének jobbá tételében. A törvény 1.§ (3) bekezdésében meghatározza a 
közérdekű bejelentés fogalmát: „A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a 
figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom 
érdekét szolgálja.” A bejelentések kezelésével a törvény az Alapvető jogok biztosát bízza 
meg.689 A szabályozás garanciális elemként építi be a rendszerbe, hogy a közérdekű 
bejelentő kérheti, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala 
számára legyenek hozzáférhetőek, így kiléte az eljárás során rejtve marad az érintett 
szervek előtt, mely biztosítja anonimitását, amely növelheti a bejelentők részére a 
hajlandóságot a tudomásukra jutott esetek jelentése terén.  
 
Összefoglalás, következtetések  
 
 Az elmúlt 25 évben számos törekvést láttunk, mely akár a büntetőjogi, akár azon 
kívüli eszközökkel próbálta felvenni a harcot a korrupció ellen. A kontroll megteremtését 
alapvetően a szigorú büntetőjogi szabályok megalkotásában látták a kormányzatok. 
Azonban fontos felhívni a figyelmet a megelőzés olyan mechanizmusaira is, mint például 

                                                 
689 Bejelentést az alábbi oldalon lehet tenni: http://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa  
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az Etikai Kódexek bevezetése, az integritás szemlélet meghonosítása, valamint a fiatal 
kortól kezdődő különböző tájékoztatások, figyelemfelhívő kampányok és képzések 
fontossága.  
 A korrupció megelőzésének generális elvei az átláthatóság, az elszámoltathatóság, 
a civil társadalmi és parlamenti kontroll, a szabad és független média, az információhoz 
való nem korlátozott hozzájutás, a bürokratikus rendszer egyszerűsítése és a korrupció 
hatékony feltárása és büntetése. A kormányzat feladata az, hogy ezeket az elveket betartsa 
és betartassa.  
Ezen elvek megvalósulásához konkrét szabályozásra van szükség, így például biztosítani 
a közérdekű bejelentők védelmét, megfelelő szabályokat hozni a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról és hozzáférhetőségéről; a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon 
használatának átláthatóbbá, ellenőrizhetővé és nyilvánossá tételéről; a közbeszerzésekről, 
a lobbi tevékenységről stb. Ezek mellett elengedhetetlen mind az állami, mind a gazdasági 
szférában az Etikai Kódexek bevezetése és alkalmazása; továbbá a belső, valamint a külső 
ellenőrzési mechanizmus erősítése (például az Állami Számvevőszék, a Gazdasági 
Versenyhivatal, a korábbi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, jelenleg Magyar 
Nemzeti Bank, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa). A 
közbeszerzések körében az átláthatósági megállapodások690, a gazdasági életben a 
feddhetetlenségi záradék bevezetése.691   
 A korrupció elleni küzdelem egy vegyes, a megelőzésre – integritás szempontú 
megközelítésre – valamint a repressziós elemek azonos és kiegyensúlyozott hangsúlyt 
fektető modellje lehet hatékony, ami figyelembe veszi azt is, hogy az ún. kisstílű vagy a 
nagyhorderejű korrupciós cselekményeket próbálja megfékezni. A korrupciós, 
fehérgalléros bűnözés megelőzésére a hagyományos bűnözéstől eltérő megelőzést kell 
kidolgozni. A jogi és gazdasági környezet alakításának hangsúlyos szerepe mellett 
speciális bűnüldözési eszközök szükségesek a hatékony felderítésükhöz (lásd IV.2.4.4. 
fejezet).     
Véleményem szerint, hogy a fehérgalléros korrupció elleni hatékonyabb küzdelemnek 
meg kell előznie a kisebb jelentőségű korrupció elleni megelőzést, az előbbire helyezett 
nagyobb hangsúly fogja megváltoztatni azt a hétköznapi kultúrát és csak hosszabb távon, 
amely velünk él évszázadok óta. 

 
VI. Összefoglalás 

 A disszertáció a korrupciós és a fehérgalléros bűncselekmények mibenlétével, és 
ezek kapcsolatával foglalkozik. A hazai és nemzetközi szakirodalomra támaszkodva e 
fogalmak adekvát meghatározását, valamint az időbeli és a koronkénti változását is 
vizsgáltam. Ismertetem a fogalom különböző megközelítéseit, bemutatva a korrupcióval 

                                                 
690 Lásd TAUSZ Péter (szerk): Integritási megállapodás, Útmutató magyarországi ajánlatkérők számára, 
Transparency International Magyarország, 2012. 
http://www.transparency.hu/uploads/docs/integritasi_megallapodas.pdf  
691 Lásd részletesebben: SZÁNTÓ-TÓTH-VARGA: A (kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és 
politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról, Budapesti Corvinus Egyetem, Ad Librum 
Kft., Budapest 2012. 266.o. http://www.crc.uni-corvinus.hu/download/szz_tij_vsz_a_kenopenz_120330.pdf  
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és a fehérgalléros bűnözéssel kapcsolatos aktuális kérdéseket is. A fehérgalléros bűnözés 
fogalmára vonatkozó elméletek egy része alapvetően az eredeti sutherlandi meghatározást 
veszi alapul, azonban különböznek abban, hogy vagy az elkövető társadalmi státuszára 
vagy foglalkozására helyezik a hangsúlyt. Egyes szerzők viszont túlzottan kitágították e 
fogalom határait. Az 1970-es évektől az amerikai szakirodalomban a társaságok 
bűncselekményei (corporate crime), valamint a foglalkozás körében elkövetett 
bűncselekmények (occupational crime) kerülnek az elemzések középpontjába. Ezzel 
szemben az európai irodalom egy része inkább az elkövető társadalmi, gazdasági 
státuszára és az e körbe vonható tipikus bűncselekményekre helyezték a hangsúlyt, és e 
szűrőn keresztül elemezték e jelenséget. A korrupció szereplőinek és 
kapcsolatrendszerének szemléletes bemutatására egy hálózati ábrát (gráfot) alkalmaztam. 
A dolgozat ismerteti és elemzi a korrupciós és a fehérgalléros bűnözés megismerési 
módszereit, az empirikus kutatások lehetőségeit, a nemzetközi és a hazai kutatások 
eredményeit. A disszertációban ismertetem saját empirikus kutatási eredményeimet is, 
nevezetesen a finn befektetőkkel készült, interjúkra alapuló felmérést, illetve a magyar 
büntető igazságszolgáltatás látókörébe került korrupciós eseteket a 2010-es akták 
feldolgozása, interjúk és fókuszcsoportos diszkussziók alapján. A finn befektetőkkel 
készített kutatás eredményei alapján tipikus korrupciós esetek az üzleti és az állami 
szektor között a vámtartozás csökkentésének felajánlása a vámtisztviselő részéről 
szívesség fejében; engedélyek kiadása; tendereknél szakértők megvesztegetése; az adó- és 
vámhatóság alkalmazottai által megvalósított bírság kiszabás visszásságai; valamint a 
közbeszerzési eljárások. Az üzleti partnerek közötti korrupciós ügyletek a termékek 
eladásának „elősegítése; bennfentes információkkal való visszaélés; illetve a forgalom 
utáni bónusz rendszere. A finn cégek „elkerülő” stratégiát alkalmaznak, ha 
reménytelennek tartják a normáik betartását. Így például nem vesznek részt közbeszerzési 
eljárásokban, mert tapasztalataik szerint korrupcióval alapvetően fertőzött terület. Az 
aktakutatás eredményei alapján a magyarországi korrupció két eltérő szintjét 
különböztethetjük meg: egyrészt az ún. „kisstílű” korrupciós cselekmények (például pár 
ezer forintos vesztegetés rendőrnek gyorshajtás, ittas vezetés vagy egyéb közúti 
szabálysértés miatt; határőrnek nem megfelelő papírok miatti felelősségre vonás elkerülés 
érdekében), másrészt az ún. nagyhorderejű ügyek (például több éven át szervezetten akár 
20-30 fő részvételével működő hitel ügyintézések, zöldkártya jogtalan kiadása, magyar 
adójeggyel, zárjeggyel el nem látott dohányáru, alkoholtermék csempészésének 
elősegítése, jogosulatlan társadalombiztosítási járulékhoz hozzájutás elősegítése). A két 
különböző típusú korrupció más-más kihívás elé állítja a bűnüldöző szerveket. A 
fehérgalléros elkövetők esetén a nyomozást több tényező is hátráltatja, mint például a 
társhatóságok vagy média fokozott figyelme, a felek közötti érdekazonosság megtörése, a 
gyakran túl bürokratikusan működő rendszerek, amelytől az adatkérés időigényes, ami 
gyakran lépéselőnybe hozza a gyanúsítottat és a védőjét. A statisztikai felmérésekből 
nyert adatok matematikai leírására is kísérletet teszek. Számos, jellemző hazai és 
nemzetközi esettanulmány segít feltárni a fehérgalléros korrupciós és más fehérgalléros 
eseteket kiterjedtségét, változatosságát és azokat a gazdasági és morális károkat, 
amelyeket ezek okoztak. A fehérgalléros és korrupciós ügyek leleplezésében az 
oknyomozó újságírás ugyanis kiemelkedően nagy szerepet játszik; a nyilvánosság 
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tájékoztatása, befolyásolása és a közvélemény reakciója alapvető fontosságú az ilyen 
ügyekben. Az esettanulmányok elemzése alapján megállapítható, hogy a demokratikus és 
nem demokratikus berendezkedésű országok korrupciós mintázata eltérő. 
Hangsúlyozandó, hogy a fehérgalléros korrupció és más fehérgalléros bűnesetek 
leleplezésére ott van esély, ahol a sajtószabadság biztosított. Működnek a demokratikus 
rendszer egyéb lényegi intézményei is, például a szabad választások, az ellenőrző szervek, 
a bűnüldöző és igazságszolgáltatási intézmények függetlenek. Az államháztartás bevétele 
és kiadása, pártok és az adófizetők pénzéből fenntartott intézmények gazdálkodása és 
működése átlátható és nyilvános. Foglalkozom a korrupció és a fehérgalléros bűnözés 
elleni fellépés jelenlegi eszköztárával, valamint a megelőzés és a bűnüldözés 
hatásosságának növelésével is.  

 

VI.1. Következtetések  
 

1. A korrupció megjelenésének és folyamatos meglétének számos oka lehet, melyek 
nem választhatók el a történelmi-társadalmi hagyományoktól, a társadalom általános 
gazdasági szintjétől, a fennálló szabályozási környezettől, valamint a társadalom 
erkölcsi szintjétől. Ilyen okok lehetnek gazdasági versenyelőny szerzése (cégek 
közötti, emberek közötti), a politikai versenyelőny megszerzése és fenntartása 
(pártfinanszírozás), az ún. megélhetési korrupció (hiány: lakások, engedélyek, 
hitelek, ellátás területén pl. hálapénz) vagy éppen a büntetés elkerülése, 
kedvezmények megszerzése (pl. közlekedési szabálysértés) mint kiváltó ok.  
 

2. A szabályozási környezetnek kiváltképp néhány területen (a csődtörvény, az 
adószabályok, a közbeszerzési törvény) alapvető jelentősége van a korrupció 
kialakulásában.  
 

3. A korrupciós bűncselekmények a törvényben rögzített vesztegetés és a befolyással 
való visszaélés különböző megnyilvánulásain kívül, rejtettebb formában is tetten 
érhetők, és a korrupció az esetek túlnyomó többségében más bűncselekményekkel is 
társul. 
 

4. A korrupció alapesetében a megvesztegető pénzt ad a megvesztegetett személynek, 
de a nepotizmus, a klientelizmus vagy a kölcsönös szívességek bizonyos esetei 
éppúgy e körbe tartoznak; sőt ilyen rendszerek kialakulása nagyobb társadalmi 
veszélyt jelent, mint a pénzcserén alapuló, hagyományosnak tartott korrupció. 
 

5. A korrupcióban résztvevők és a cselekmények együttesen egy hálózatba 
rendezhetők, ahol a rácspontok a korrupciós bűncselekményekben részvevőknek a 
társadalmi munkamegosztásnak megfelelő hivatali, üzleti stb. helyét jelzi, illetve 
külön kategóriát képeznek a magánemberek; a rácspontokat összekötő vonalak 
viszont a bűncselekmény jellegére utalnak. Egy-egy bűncselekményben több 
résztvevő és kapcsolat is lehet. 
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6. A korrupció és a fehérgalléros bűnözés átfedő halmazt képez, amennyiben a 

korrupciós bűncselekményekben a magas kormányzati vagy más hivatali állást 
betöltő, az igazságszolgáltatás szereplői, diplomás szakemberek, illetve a gazdasági 
és üzleti élet vezetői vesznek részt. Ez esetben beszélhetünk fehérgalléros 
korrupcióról. A fehérgalléros bűncselekményeknek számos más formája is létezik, 
tehát a korrupciónak csak részhalmaza. A fehérgalléros korrupció eseményszáma 
kisebb, a vesztegetési pénzek viszont nagyságrendekkel nagyobbak.  
 

7. A korrupció látenciája általában is nagy, és a fehérgalléros korrupcióra ez még 
inkább igaz. Az empirikus kutatások adatai is erre utalnak, mert a bíróságra kerülő 
ügyek túlnyomó része a kisstílű korrupció körébe tartozik. Ezt támasztotta alá a 
jogtalan előny mértékének alacsony volta. Az elkövetők foglalkozásukat tekintve a 
társadalom szinte minden szegmensét lefedik, mely arra enged következtetni, hogy a 
kisstílű korrupciós cselekmények átszövik a lakosság mindennapjait, és olyan 
korrupt gyakorlatot eredményeznek, mely sokuk számára az ügyeik intézésének 
szerves részét képezi. Az elkövetők motívuma is alátámasztja a fenti állásomat, 
hiszen többségében van az anyagi gyarapodás és a büntetés, hatósági/szabálysértési 
eljárás elkerülését célzó esetek. Szintén az „utcai” korrupció jellemzője, hogy az 
esetek zömében készpénz a gazdát cserélő jogtalan előny.  
 

8. Fontos leszögezni, hogy a hatályos szabályozás és intézményi működés a korrupció 
olyan konstrukcióját segíti létrehozni, amelyben csak a hétköznapi vesztegetés 
látható, vagyis az igazán súlyos esetek, a valódi korrupció láthatatlan marad.   
 

9. A fehérgalléros korrupció tényleges felderítését és nyomozását nehezíti, hogy az 
adott állami intézmény/gazdasági szervezet működése, eljárásrendje, a felelősség-
megosztás, illetve az ellenőrzési jogkörök szabályozása nem megfelelő (például 
önálló döntési jogkörrel rendelkeznek az alkalmazottak, közvetlen beszámolási 
kötelezettséggel nem tartoznak), aminek következtében hosszú időn keresztül, 
lebukás és következmények nélkül folytathatóak a korrupciós tranzakciók.  
 

10. A fehérgalléros korrupció eseteinél jellemző, amikor az ügyben érintett magas 
társadalmi státuszú személy saját maga leplezése céljából a strómannak biztosít 
olyan jogi képviseletet, melyben az ő személye és bűnössége rejtve tud maradni az 
eljárás során. 
 

11. Az alacsonyabb társadalmi státuszú személyek kisstílű korrupciós cselekménye egy 
szervezetben lehet egyedi. Azonban, ha a magas beosztással rendelkező személyek 
korruptak, az kihat a szervezetben dolgozó összes alkalmazottra, mely maga után 
vonhatja, hogy a korrupció egyedi esetből a mindennapok szerves részét képezi, 
akár alacsonyabb, akár magasabb szinten. 
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12. A büntető igazságszolgáltatás látókörébe kerülő fehérgalléros korrupciós esetek 
elleni büntetőjogi fellépést nagyban nehezíti a politikai akarat hiánya és az 
állampolgári apátia.  
 

13. A hatóságok számos eszközzel rendelkeznek bizonyos visszaélések feltárására, 
azonban ezen eszközöket csak korlátozottan alkalmazzák, ilyen lehet például a 
vagyonosodási vizsgálat. 
 

14. A korrupció esetén annak gyakoriságát a korrupciós cselekményben szereplő 
pénzösszeg függvényében ábrázolva log-normális eloszlást kapunk. Az eloszlás 
milyenségének ismerete lehetőséget nyújt arra, hogy kisebb mintaszámból is 
megbízható következtetéseket vonjunk le.  
 

15.  A korrupciós és a fehérgalléros bűncselekmények leleplezésében az átláthatóság és 
a tömegkommunikáció bizonyíthatóan igen nagy szerepet játszik, ezért a 
sajtószabadság megléte elengedhetetlen ezen bűncselekmények elleni küzdelemben. 
A megfelelő törvények és hivatali, céges szabályozások természetesen komoly 
szerepet játszanak, de ezek érvényesülése a végrehajtás hatásos voltán kívül nagy 
mértékben függ attól, hogy a társadalom milyen mértékben megengedő e 
bűncselekmények tekintetében. Lehet szigorú törvényeket rögzíteni a 
büntetőtörvénykönyvben, de ezek visszatartó ereje csekély lesz, ha a fenti tényezők 
nem érvényesülnek.  
 

16. Olyan társadalomban, ahol a nepotizmus és a kliensrendszer érvényesül a korrupció 
és a fehérgalléros bűnözés elleni küzdelem alapvetően hatástalan és reménytelen.  
 

17. A fehérgalléros bűnözés meghatározásának parttalan tágítása nem célravezető, és 
értelmetlenné teszi a fogalom használatát. Véleményem szerint e körbe tartozó 
bűncselekményt – ahogy azt már Sutherland megfogalmazta – csak „jóhírű és magas 
társadalmi státuszú személy foglalkozási körében” követhet el. Tehát nem szabad 
minden nem-erőszakos bűncselekményt e kategóriába sorolni. Egy szervezett 
bűnözői kör vagy egy egyén által elkövetett intellektuális bűncselekmény, például a 
számítógépes bűnözés körében, sem tartozik e kategóriába. A megítélést némileg 
bonyolíthatja az is, hogy a nem-erőszakos, tehát a fentiekben kifejtettek szerinti 
fehérgalléros bűncselekményhez erőszakos bűncselekmény is társul, de ez általában 
nem jellemző. Sutherland ugyan hangsúlyozottan a társadalomban és a gazdaságban 
magas pozíciót betöltő személyek a foglalkozásukkal kapcsolatban elkövetett 
törvénysértéseit veszi figyelembe, amikor a fehérgalléros bűnözést definiálja, de 
ebben csak részben adhatok neki igazat. Míg természetesen e személyek erőszakos 
bűncselekményeit kizárom e körből, ne szűkítsük le a foglalkozási körben elkövetett 
bűncselekményekre. Ugyanis más, fehérgalléros bűncselekményt is elkövethetnek, 
aminek morális és társadalmi kára ugyancsak jelentős lehet. A „jóhírű” vagy ahogy 
Schäfer fogalmaz azok, „akikre feltekintenek” adócsalási, belső információkkal való 
visszaélés (aminek nincs közé a foglalkozásához, viszont társadalmi kapcsolataihoz 
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igen) vagy egyéb ügyei (például plágiummal szerzett diploma vagy doktori fokozat), 
amiből több országban az illetők lemondásával végződő politikai botrány lett, 
kétségtelenül ide sorolhatók. Igaza van Sutherlandnak és Schäfernek abban, hogy e 
személyek, akik a társadalomban és a gazdaságban magas pozíciót töltenek be, 
ugyanolyan gyakran megsértik a törvényeket, mint mások, de őket gyakorta nem 
tartóztatják le és nem ítélik el. Nem tudjuk azt sem kifejezőbben megfogalmazni, 
hogy a büntetlenség és a látencia miből következik: „Nekik elég pénzük van a 
legjobb ügyvédeket megfizetni vagy befolyásolni az igazságszolgáltatás 
gépezetét”692, illetve a fehérgalléros bűnözők „a bűncselekményt a gazdasági vagy 
társadalmi hatalmuk eszközével és annak bástyái mögül követik el”.693 Az utóbbi 
évek ellenpéldáit figyelembe véve, hiszen számos fehérgalléros bűnözőt hosszú 
idejű szabadságvesztésre ítéltek a világ különböző országaiban, némi derűlátásra 
adhat okot. Lényeges tényező az is, hogy a „konvencionális bűncselekményekkel 
okozott kár nem éri el a tizedrészét sem annak, amit a fehérgalléros kriminalitás 
okoz”694, mert ez a megállapítás igen fontos abban, hogy a fehérgalléros bűnözést 
elhatároljuk a más típusú bűncselekményektől. Schäfer a pszichológiai okokról is 
figyelemreméltó megállapítást tesz: „a vágyak terjedelme végtelen és úgy a 
jómódban élőket, mint a társadalmi hatalom birtokosait is gyakran bujtja fel a 
bűnözésre”.695 Más megfogalmazásban696 az okok három pontban foglalhatók össze: 
személyes vágy több pénz vagy anyagi javak birtokolására (függ a társadalmi 
állapotoktól); a lehetőség ennek elérésére (ahol több a pénz és az eltulajdonítható 
tulajdon, ott többet lehet lopni); valamint a társadalom stabilitása (az egymástól való 
függés, a társadalmi összetartás). 
Fel kell figyelnünk viszont arra a sajátosságra is, hogy a fehérgalléros 
bűnelkövetőket nem mindenki ítéli el ugyanolyan módon, mint a közönséges 
bűnözőket. Ennek oka személyi vagy politikai szimpátia, illetve tekintély-tisztelet. 
Másrészről viszont az állampolgárok többségére a fehérgalléros bűnözésnek 
demoralizáló hatása van. Igen lényeges Kránitz megállapítása is, hogy a 
fehérgalléros bűncselekmények a gazdasági életben gyökereznek, szoros 
összefüggésben a társadalmi és politikai hatalom növelésének céljával.697 
  

18. A fehérgalléros bűnözés kategóriájába kriminológiai szempontból elsősorban a 
következő bűncselekmények sorolhatók:  
1. Szervezetek bűncselekményei (Corporate Crime): jogellenes és káros 
cselekmények, amelyeket egy cég, (részvény)társaság, vállalat, testület 
tisztségviselői és alkalmazottai követnek el a cég (vagy egyéni) érdekeinek 
előremozdítása érdekében. Formái: szervezeti lopások, szervezeti  pénzügyi 
manipulációk, szervezeti politikai korrupció.  

                                                 
692 SUTHLERLAND im. (1940) 8. o.  
693 SCHÄFER im. (1948) 14. o.  
694 SCHÄFER im. (1948) 20. o. 
695 SCHÄFER im. (1948) 12. o.  
696 Lásd Thomas FELTES im. (1998)  
697 KRÁNITZ im. (1995) 139-143. o. 
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2. Foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények (Occupational Crime): jogtalan 
és káros, általában pénzügyileg motivált cselekmények, amelyeket egy törvényes és 
tiszteletre méltó foglalkozásban/állásban követnek el.  
3. Kormányzati bűnözés (Governmental Crime): olyan magatartások, melyeket  a 
kormány, a kormány hivatalai, kormányzati szervek, vagy egy olyan törekvés, ami 
egy kormányhivatal illegális és bizonyíthatóan káros magatartása. Példa:  állami 
bűnözés (State Crime) és a politikai fehérgalléros bűnözés. 
4. Állami-vállalati bűnözés (State-Corporate Crime): olyan bűncselekmény mely 
során egy vagy több kormányzati/állami intézmény és egy vagy több gazdasági 
társaság/intézmény közösen, direkt kooperációban követ el egy közös cél elérése 
érdekében.  
 
Büntetőjogi és kriminológiai aspektusból a következő, fontosabb, esetenként 
egymással átfedő kapcsolatban lévő bűncselekmények szerint kategorizálhatók:  
i)  Vesztegetés (bribery), gazdasági és politikai korrupció (economic and 
public corruption) 
ii)  Bennfentes kapcsolatokra épülő csalás, bennfentes kereskedelem (insider 
trading), hatalommal való visszaélés (abuse of power) 
iii)  Adócsalás, biztosítási és társadalombiztosítási csalás (fraud, tax fraud), 
költségvetési csalás 
iv)  Gazdasági bűncselekmények (economic crime), a trösztellenes törvényeket 
sértő magatartások (anti trust violations),  
v)  Értékpapírokkal kapcsolatos bűncselekmények, kiemelten a nagymértékű 
pénzügyi bűncselekmények (high finance crime), sikkasztás (embezzlement) 
vi)  Csalárd csőd, csődbűntett (bankruptcy) 
vii)  Fogyasztók megtévesztése (consumer fraud), megtévesztő hirdetések 
(advertising fraud), élelmiszerek és gyógyszerek hamisítása és forgalombahozatala, 
a vonatkozó szabályok megszegése 
viii)  Szellemi tulajdon elbitorlása (szabadalmak, plágium) 
ix)  Számítógépes bűncselekmény (computer crime) bankkártya adatok 
megszerzése, bankkártya hamisítások, folyószámlák megcsapolása, számítógépes 
adatok megszerzése a gépekbe való behatolás és kódfeltörés útján 
x)  Környezetkárosítás (environmental crime) különösen ezek szándékos 
esetei 
xi)  Hamisítás vagy okirat hamisítás (forgery) 
xii)  Munkaügyi visszaélések, a dolgozók egészségkárosítása a munkahelyi 
biztonsági előírások be nem tartása miatt.  
 

19. A korrupciónak és a fehérgalléros bűnözésnek mindig vannak áldozatai, károsultjai, 
még akkor is, ha ez első pillantásra nem nyilvánvaló. Az előnyszerzés mindig 
valakinek, egy cégnek vagy az állampolgárok összességének a kárára valósul meg. 
A legtágabb értelemben a más, hasznos célra fordítható állami költségvetést 
apasztja. Ilyen például egy állami beruházás vagy beszerzés szükségtelen 
többletköltsége, a beruházás rosszabb vagy rossz minősége (ami további károkhoz 
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vezet), hadibeszerzéseknél az ország védelmi képességének csökkenése, az 
adócsalások, a környezeti károk stb. A gazdaság és az üzleti élet világában az 
állammal vagy egyes szereplőkkel a versenytársak kárára kötött szerződések az 
előzőekben említett tényezőkön kívül veszteséget okoznak a nem-korrupt cégeknek, 
tönkre is tehetik azokat. Ez viszont további károkkal, így dolgozók elbocsátásával 
járhat. Kliensrendszer működtetése esetén ilyen jellegű károk a rendszer inherens 
velejárói. A pénzügyi felelőtlenség nemcsak egy állam pénzügyi helyzetét ingathatja 
meg, hanem a nemzetközi, globális összefonódások miatt járványszerűen terjedve 
sok országra kihat, emberek befektetéseit, megtakarításait teszi értéktelenné, 
nyugdíjalapok, pénzügyi szolgáltatók, vállalkozások mennek csődbe. A hitelezés 
nagymértékben csökken, ami miatt az ipari és kereskedelmi tevékenység 
növekedése lelassul. Sok embert érinthet a környezet szennyezése, az ide vonatkozó 
szabályok be nem tartása létesítmények építésénél és üzemeltetésénél, az 
élelmiszerek hamisítása, az élelmiszerekre vonatkozó szabályok megszegése, 
amelyek mögött sok esetben felsejlik a korrupció illetve a fehérgalléros bűnözés, 
főleg ha jelentősebb ügyletekről van szó, ugyanis a nem megfelelő engedélyek 
kiadása vagy az ellenőrzés tudatos lazasága ritkán véletlen hiba. A kisstílű korrupció 
ugyancsak okozhat kárt az államnak, az adófizetőknek, hiszen a rendőri korrupció, 
tipikusan a közlekedési szabálysértések „elintézése” is a költségvetést csökkenti. 
Nem kell ahhoz számlagyárat működtetni, hogy a kisebb adó, különösen áfa és 
illeték csalások összességükben komoly veszteséget okozzanak. Nem megfelelő 
élelmiszer árusítása sem szükségszerűen nagyvolumenű, mint a paprika ólmozása 
esetén, de egy egész közösséget megbetegíthet, mint a nem régen az iskoláknak is 
szállított ellenőrizetlen, fertőzött hús. Egyes kultúrákban a korrupció (baksis, 
fakelaki) be van építve a rendszerbe, az állami hivatalnokok és más 
foglalkoztatottak fizetése alacsony, mert számíthat az ügyfelektől kiegészítő 
juttatásra. Nálunk, a hivatalnokoknál természetesen büntetendő cselekmény, de 
ilyennek kell tekintenünk az egészségügyben létező hálapénzt is. (Nem általában az 
egészségügy korrupciós és fehérgalléros ügyeiről beszélünk, hiszen azok büntetendő 
cselekmények.) Az orvosok méltánytalanul alacsony fizetése kiegészítéseként 
hallgatólagosan, az utóbbi időben szabályozott módon elfogadott gyakorlat a 
hálapénz adása és elfogadása. Ez elvileg nem jelent előnyt, ha a szabályok szerint 
utólag történik, és nem kikényszerített. Ténylegesen viszont nem ez a helyzet. A 
„szabályos” körülmények között lezajló aktusoknál is felmerül a későbbi előny 
biztosításának eleme, de a gyakorlat azt mutatja, hogy az esetek jelentős részében a 
jobb szolgáltatás megvásárlása történik.  
 

20. A korrupció és a fehérgalléros bűnözés határai a szakirodalomban lazák és 
képlékenyek. Több neves hazai szerző is kifejti, hogy a korrupció határainak 
meghatározása rendkívül fontos. Nyilvánvalóan ezen mindenki az alsó határokat 
érti. Nem szabad, hogy egy egyszerű szívességnél korrupciót kiáltsunk. Igazuk van, 
hiszen például egy hivatalnok, tanár, orvos stb. elemi kötelessége, hogy a gondjával 
hozzá fordulónak igyekezzen segíteni olyan esetben is, amikor ez nem lenne 
kötelessége különösen, ha méltánylandó érvek merülnek fel, de akkor is, ha a kérés 
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arra irányul, hogy az illető nem igazán lényeges és még korrigálható kisebb hibáját, 
például egy határidő lekésését, nézze el. Természetesen most olyan esetekről 
beszélünk, amikor anyagi vagy más ellenszolgáltatás fel sem merül. Azt, hogy egy 
szívességet a jövőben, teljesen bizonytalanul, nem megígért módon valaki majd 
viszonoz, ne vegyük figyelembe. Ilyen esetek azok is, amikor a kérés arra irányul, 
hogy valamit gyorsan, a kötelező ügyintézési időt figyelmen kívül hagyva, valaki 
elintéz. Ha ezért utólag kisebb ajándékot adnak neki, és azt elfogadja, én már 
határesetnek tekintem, de nem üldözendő korrupciónak. Eddig egyszerűnek tűnik az 
ügy. Mi van azonban akkor, ha az állam ajánlja fel a gyorsított ügyintézést (útlevél, 
földhivatal, várólista megkerülése stb.) pénzért, miközben azt a szolgáltatást nyújtja, 
ami az illetőt állampolgári, biztosítotti jogon amúgy is megilleti? Tehát alapjában 
nem többletszolgáltatásért fizet. (Most megint tekintsünk el a feltétlenül 
méltánylandó vagy törvényben előírt kivételektől, amikor a sürgősség indokolt.) 
Tehát az állam szedi be a pénzt a (korrupt) hivatalnok helyett, aki esetleg túlóra 
címén ennek egy részét megkapja. Tekinthetjük úgy is, hogy az állam eleve egy 
szűk kapacitást működtet, és a szolgáltatás fenntartását, az azt igénybe vevőkkel 
fizetteti meg.  
 

21. A fehérgalléros bűnözés, a fehérgalléros korrupció egy igen összetett jelenség. 
Éppen ezért egyetlen kriminológiai elmélet nem tud magyarázatot adni e bűnözés 
minden megjelenési formájára. Az elméletek egyrészt az elkövetők foglalkozására 
koncentrálnak, a munkahelyen meglévő formális és informális 
kontrollmechanizmusok működésére, másrészt az egyénben rejlő és végbemenő 
pszichológiai és döntési folyamatra. Harmadrészt azon társadalmi-, gazdasági-és 
szabályozási környezetre, melyek igen erősen hatnak mind az elkövetőre, mind az 
általa elkövetett bűncselekmény típusára. A vizsgált jelenségeket leginkább 
magyarázó elméletek az alábbiak.  
a) Ronald Clarke és Derek Cornish698 által kidolgozott racionális döntéselmélet, 
hiszen az elkövető a szükségletei kielégítése érdekében felméri a kockázatokat, 
erőfeszítéseket és előnyöket, amely a bűncselekmény elkövetése okoz. E tudatos 
magatartást tanúsítják a költséghaszon elemzést is végző fehérgalléros 
bűnelkövetők.  
b) Az adott bűnös viselkedésre vonatkozóan Sutherland699 nevéhez köthető 
differenciális asszociáció elmélete az irányadó. A vétkes magatartást az elkövető a 
környezetében lévőktől tanulja, Sutherland által meghatározott tanulási folyamat 
során.  
c) A fehérgalléros vagy korrupciós cselekményt elkövetők tetteiket Sykes és 
Matza700 által leírt módon neutralizálják és racionalizálják, vagyis tagadják, hogy a 
bűncselekménynek lenne áldozata, magasabb érdekekre hivatkoznak, elutasítják a 

                                                 
698 Ronald CLARKE És Derek CORNISH: Modeling offenders’ decisions. In M. Tonry & N. Morris (Eds.) 
Crime and justice, 1985, Vol. 6. Chicago: University of Chicago Press, 147-185.o.  
699 SUTHERLAND: Principles of criminology. (3rd ed.) Philadelphia: Lippincott, 1939. 
700 MATZA: Delinquency and drift. New York:Wiley, 1964, továbbá SYKES ÉS MATZA: Techniques of 
neutralization. American Sociological Review, 1957, 22, 664-670. o.   
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felelősséget, és azt a jogalkalmazókra hárítják, valamint tagadják a sérelemokozást. 
d) Richard Quinney701 konfliktuselmélete magyarázatot ad arra, hogy a 
fehérgalléros bűnelkövetők miért is képesek a tetteik leplezésére. A törvények 
azoknak a meghatározott csoportoknak az érdekeit képviselik, amelyeknek 
hatalmában áll a törvények elfogadása. A magasabb társadalmi osztályhoz 
tartozóknak megvan a hatalma és lehetősége, hogy meghatározzák a büntetőjog által 
is üldözendő cselekményeket, továbbá a bűnözés elleni fellépés irányát.  

 

VI.2. A magyarországi helyzetkép és az ebből fakadó következtetések  
 

A gazdasági-társadalmi rendszerváltás folyamán új lehetőségek nyíltak, legális és 
illegális úton is hatalmas pénzekre, értékekre lehetett szert tenni főleg a cégek, a bankok, 
bányák és más termelő egységek, valamint a kereskedelem privatizációja során. A 
kapcsolati tőke óriási értékké vált, a kínálkozó lehetőségeket ki is használták, a korrupció 
és a fehérgalléros bűnözés virágzott. A politika és a gazdaság bizonyos mértékű 
összefonódása főleg a pártfinanszírozás szabályozásának nem megfelelő voltából 
következett. A nagy beruházások (pl. autópályák építése) hatalmas összegeiből 
kerülhettek vissza pénzek a pártkasszákba. A törvénykezés és a bűnüldözés csak követni 
tudta az eseményeket, a kifejezetten rossz szabályozás is kaput nyitott új és újabb 
bűncselekményeknek (olajszőkítés, áfacsalás stb.). A fehérgalléros bűncselekmények 
széles spektruma valósult meg a csalásoktól a csődbűntettekig. 
Az egymást váltó kormányok és kormánypártok igyekeztek törvényekkel és stratégiák 
kidolgozásával gátat szabni a korrupciónak, ezek hatása azonban minimális volt, főleg 
azért mert a politikai és a gazdasági elit érdekeivel ütközött a hatásos feltárás és 
bűnüldözés. Csekély számban ugyan elítéltek delikvenseket fehérgalléros 
bűncselekményekért, de gyakoribb volt az enyhe ítélet. A perek rendkívül hosszú ideig 
tartottak (vagy még mai is tartanak), egyes bűncselekmények pedig gyakran elévültek, 
mire a hatóságok „észbe kaptak”. A közvéleményt egyes, nagy esetekről a média 
tájékoztatta, tényfeltáró újságírók alapos cikkeket és könyveket jelentettek meg kiemelt 
ügyekről. A jelentős fehérgalléros ügyek bonyolultságuk miatt nehezen érthetőek a 
nagyközönség számára.  
 
Mit lehet tenni, de lege ferenda javaslatok.   
 

A fehérgalléros bűnelkövetés a Büntető törvénykönyvünk Értelmező rendelkezései 
között szerepelhetne, mint ahogy a bűnszervezet fogalma. Ennek alapján a fehérgalléros 
bűnözés fogalmi körébe vont bűncselekmények (pl.: csalás) különös részi tényállásainál 
pedig lehetne utalni a fehérgalléros jellegre, amely a büntetési tétel emelkedésével járna. 
Természetesen önmagában ezen fogalom bevezetése és a büntetési tétel emelésének 
kilátásba helyezése keveset ér abban az esetben, ha ezek a cselekmények a hatóság 
tudomására sem jutnak, illetve ha indul is büntetőeljárás az hosszú évekig tart, kevés 
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vagyonelkobzással; azaz Tóth Mihály702 szavait idézve „megéri” elkövetni ezeket a 
fehérgalléros gazdasági bűncselekményeket.  

Az alapvető törvényi háttér megvan az új, 2012-es Btk.-ban. Nem kétséges az sem, 
hogy további szabályozásra is szükség van és lesz. E tárgyban elengedhetetlen az 
Országgyűlés jogalkotásának erős szakmai ellenőrzése. A pártfinanszírozás rendezése és 
átláthatóvá tétele, ami 25 év alatt nem sikerült, alapvető feladat. A közbeszerzések és 
közpénzek felhasználásának teljes nyilvánossága nélkül illúzió minden törekvés. Az 
igazságszolgáltatás működésének reformja, a bűnüldöző szervek, kiváltképp a rendőrség 
tevékenységének szakmai erősítése elengedhetetlen. Az állami hatóságoknál, 
intézményeknél a döntési jogkörök áttekintése, esetleges megváltoztatása, beleértve a 
többlépcsős döntéshozatalt is, hatásos ellenőrzési rendszer kiépítése. A média 
függetlensége, a sajtószabadság és a civil szerveződések nemcsak a demokrácia 
elengedhetetlen feltételei, de a korrupciós és fehérgalléros bűncselekmények feltárásában, 
nyilvánosságra hozatalában, az ellenük való tiltakozásban, a törvény előtti egyenlőség 
érvényesítésében is alapvető szerepet játszanak, és ezzel a bűncselekmények tekintetében 
visszatartó erőt is gyakorolnak. Hatékonyabbá kell tenni a jogtalan előny elvonására 
vonatkozó szabályozást és gyakorlati alkalmazását, hiszen a bűncselekményből az 
elkövetőnél realizálódott bármely előny elvonása megfelelő visszatartó erőt jelenthet a 
bűncselekmény elkövetésétől.  

A korrupció, a gazdasági és más bűncselekmények száma és kára csökkenthető a 
vállalatok széleskörű integritása, megfelelő Etikai Kódex megalkotása, és az íratlan 
természetes etikai normák maximális betartása által. A fejlett etikai normákkal rendelkező 
külföldi cégek jelenléte, üzleti politikájuk és morális hatásuk által javíthat a hazai 
állapotokon.  

Az ún. „kisstílű” korrupciós cselekmények ellen a büntetőjog eszközével nagyon 
nehéz küzdeni, bár a büntetőjogi szabályozás elengedhetetlen a végső és átléphetetlen 
határ meghúzásához. Amíg az ilyen jellegű cselekmények mögötti társadalmi konszenzus 
áll fenn, leginkább a (büntető)jogon kívüli eszközökkel lehet hatékonyan fellépni ellenük. 
Ilyen eszköz lehet például az általános és középiskolai felvilágosító óra tartása, melyben a 
korrupció össztársadalmi szinten jelentkező káros hatásai mellett adófizetési tudatosságot 
is lehet a jövő generációjába nevelni.  

A fehérgalléros korrupció esetében növelni szükséges a belső, valamint a külső 
ellenőrzési mechanizmusokat (például az Állami Számvevőszék, a Gazdasági 
Versenyhivatal, a korábbi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, jelenleg Magyar 
Nemzeti Bank, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa) az állami és 
gazdasági szerveknél, mely lehetőséget adhatnak a bűnüldöző szervek eredményes 
felderítési munkájának. 

Meg kell teremteni azt a jogszabályi környezetet és intézményrendszert, amely a 
korrupciót észlelő állampolgárok bejelentési hajlandóságát növelné. Ehhez 
elengedhetetlen a megfelelő védelem biztosítása számunkra.  

A korrupció és a fehérgalléros bűnözés elleni hatékony megelőzés csak és 
kizárólag egy átfogó, a társadalom minden szegmensét érintő, továbbá egyszerre felülről 
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lefelé és alulról felfelé építkező, átlátható és mélységesen elkötelezett rendszerben 
képzelhető el. 
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VIII. Mellékletek  
  

VIII.1. Questionnaire of crime-related experiences of Finnish firms in 
Hungary (2010-2011)703 

 
I. Personal unit  
 

1. The interviewee´s background:  
 

- What is your profession?  
- What kind of working experiences you have?  
- How long have you been working in the company indicated below?  
- What is your position in this company now?  

 
II. Company unit  
 
A. Name of company (optional):  
 
A1. Business sector and forms of company’s activity in Finland/Hungary:   
A2. When has the activity started in Finland?  
 - When has the activity started in Hungary?  
 
A3. Ownership of the Hungarian subsidiary? 1   100 % Finnish 
   2   Finnish-Hungarian, 
        proportion of Hungarian ownership ____ % 

3 other, what?  
A4. Annual turnover of company’s outlets in Hungary in 2010?  ________________ EUR 
 
A5. The company’s permanent outlets in the Hungary – their number, size, location and 
year when established  
 
A6. Finnish staff living in Hungary 2010 (average)? _______________ persons 
 
A7. Hungarian staff 2010 (average)? ___________________ persons 
 
 
B. Opinion on the investment climate in Hungary  
  
B1. What were the reasons to establish a firm in Hungary?  
 
B2. What kind of information did you have about Hungary before the 
establishment/investment? 
 
Practical problems (Please circle the number of your answer in each line.): 
- the requirements of establish a company?   
                                                 
703 Az interjú vázlat akár részben, akár egészben történő másolása és felhasználása a szerző előzetes 
engedélyéhez kötött.  
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1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor  
 
- the process to get construction permits?  
1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor 
 
- registration of property?  
 1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor 
 
- credit conditions?  
1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor 
 
- investment protection? 
 1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor 
 
- taxation? 
 1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor 
 
- Trading across borders?  
1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor 
 
- Enforcing contracts?  
1 excellent 2 good 3 medium 4 poor 5 very poor 
 
Where did you find this information?  
 
Was it easy to get the information?  
 
Who was the source of the information?  
What was the quality of the information?  
How did you find the local partner?  
Did you use the Finnish Embassy/Consulate help?  
 
B3. Did you get tax discount from the (local) government?   1 no 2 yes 
- If yes: What were the details of the contract?  
 
Did you rely on expert to help in this case? 1 no 2 yes  
- If yes: Who was the partner? 1 Hungarian 2 Finnish 3 other  
1 NGO 2 Finnish Consulate 3 other  
 
 
III. Crime experiences in Hungary  
 
1. What did you know the crime situation in Hungary before the investment? How did you 
learn about?  

2. What is your opinion about crime situation in Hungary in general at the moment – 
on the point of view of your business activities?   

 
3. Does it differ from that in Finland?  
 
4. Does it have any effect on your every-day business activities?  
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5. Has it influenced your investment decisions in any way?  
 
III./1. Experiences of Violent Crimes  
 

a) Have you or any of your employees been victims of violence in 2010?  
1  no  2  yes; how many incidents? 
_________________________________ 
Please 
specify_______________________________________________________________ 

- robbery 
- assault 
- extortion  

 
 
III./2. Experiences of Crimes against Property  
 
a) Has your company been victimised by property crimes committed by outsiders in 

2010? 
- burglaries 1  no 2  yes, __________ incidents 
- thefts/petty thefts 1  no 2  yes, __________ incidents 
- theft of vehicles 1  no 2  yes. __________ incidents 
- vandalism or damages against business property 

  1  no 2  yes, __________ incidents 
- other, 
what?___________________________________________________________ 
 
Could you estimate the total economic damage/loss caused by these crimes in 2010 
(approximately) ___________________________ EUR 
 

b) Has your company been victimised by property crimes committed by staff members in 
2010? 

 
- what kind of crimes?  
 
- total economic damage/loss 2010 (approximately): ____________________ EUR 

 
- how many staff members had to be fired because of crimes committed in 2010? 

_______________________ persons 
 
- What preventive measures have been applied in everyday activities?  

 
 
III./3. Experiences of Economic Crimes   
 

a) Has your company been victimised by economic crimes committed by outsiders in 
2010? 

- Fraud  1  no 2  yes, __________ incidents 
- Theft  1  no 2  yes, __________ incidents 
- Embezzlement 1  no 2  yes. __________ incidents 
- Insider trading  1  no 2  yes, __________ incidents 
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- Asset misappropriation 1  no 2  yes, __________ incidents 
- Accounting manipulation 1  no 2  yes, __________ incidents 
- Tax evasion 1  no 2  yes, __________ incidents 
- Counterfeiting 1  no 2  yes, __________ incidents 
- Money laundering 1  no 2  yes, __________ incidents 
- other, please specify 
___________________________________________________________ 
 
The total economic damage/loss caused by these crimes in 2010 (approximately) 
___________________________ EUR 
 
- What preventive measures have been applied in everyday activities?  
 

Were they effective? ___________________________________________ 
 
 

b) Has your company been victimised by economic crimes committed by staff 
members/insiders in 2010? 

 
- what kind of crimes?  

 
- total economic damage/loss 2010 (approximately): ________________________ 

EUR 
 

- how many staff members had to be fired because of crimes committed in 2010? 
_______________________ persons 

 
- What preventive measures have been applied in everyday activities? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
Were they effective? ___________________________________________ 

 
What other kind of damages caused by these crimes (e.g. employee morale, the 
company´s reputation)? 
____________________________________________________________________ 
 
c) Does your company have anti-fraud programme? 1 no 2 yes 
If yes – Which year did your company introduce it? 
_____________________________________ 
 
- What kind of actions did it contain? 
________________________________________________________________________ 
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III./4. Experiences of Corruption  
 
Perception of Corruption 
 

1. What is the definition of corruption? In your opinion, what kind of favour belongs 
to corruption? Do you think it is different between Finland and Hungary?  

 
 
2. What is your opinion of the general Hungarian corruption situation?  

 
1. Experiences of unfair competition 
 

a) What experiences do you have about unfair competition in your business sector 
(by tax evasion, customs frauds, procurement, bribery etc.)?  

b)  
2. Experiences about authorities in Hungary  
 

a) Have you resorted to the services of the following authorities?  
 
- the Land Registry Office:  1  no 2  yes 

What kind of problems have you experienced?  
 

- Registry Court: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
 

- Local municipality´s office: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?   
 

- Hungarian Tax and Financial Control Administration:  1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
 

- Hungarian Customs and Finance Guard: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?   
 

- Police: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
 

- National Investigation Office: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
 

- Prosecution Service: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
 

- General Courts: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
 

- Hungarian Competition Authority: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
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- Privatisation Authorities: 1  no  2  yes 
What kind of problems have you experienced?  
 

- Industry permits/licence authorities: 1  no 2  yes 
What kind of problems have you experienced?  

- other authorities, which?  
 
3. What kind of corruption and/or bribery cases have you heard in the Hungarian business 
life? 
 
4. Do you know corruption and/or bribery cases, in the Hungarian business life which 
have not had media coverage? (experiences from your friends, acquaintances and business 
associates) 
 a) corruption between businesses (private-private corruption) 
 b) corruption between business and (local) government (private-public corruption) 
 
5. Have you had direct experiences of corruption in Hungary? 1 no 2 yes 

If the answer is yes: Would you be so kind to tell the story briefly?  
 
6. Since your company has been active in Hungary has anyone asked you/your company 
or expected you/your company to pay bribe for his or her services? 1 no 2 yes 
If yes:  
- How many incidents have you experienced?  
 
(If you/your company have/has more than one incident, please specify such incidents and 
answer the following questions separately for each case.) 
 
- What was the occupation of the person who asked for bribe?  
 
- What kind of advantage he or she asked/expected?  
 
- How did you deal with the situation?  
 
7. Has the corruption situation in Hungary influenced your investment decisions in the 
country in any way? How?  
 
8. Does your company have anti-corruption programme/plan? 1 no 2 yes  
- Is it the same in your Hungarian daughter/subsidiary company?  
 
- Does it work as effectively as in Finland?   
 
9. Does your company have Code of Conduct? 1 no 2 yes  
 
- Is it the same in your Hungarian daughter company?  
 
- Does it work as effectively as in Finland?   
 
10. In your opinion, how could corruption be curbed more effectively in Hungary?  
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11. Have you ever met successful anti-corruption measures in Hungary or abroad? What 
were they? Please describe it briefly.  
 
The respondent’s name (optional):  
Contact information:  
Thank you very much for your cooperation.  
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VIII.2. Interjú kérdőív finn cégek bűncselekményekkel kapcsolatos 
tapasztalatairól Magyarországon (2010-2011)704 

I. Személyes fejezet   
 
 

1. Az interjú alanya személyes háttere:  
- Milyen végzettséggel rendelkezik?  
- Milyen munkatapasztalata van?  
- Mióta dolgozik ennél a cégnél?  
- Mi a pozíciója/beosztása a cégnél jelenleg?  

 
II. Cég fejezet  
 
A. A cég neve (nem kötelező):  
1. Az üzleti szektor és a cég formája Finnországban: 
 
Üzleti szektor és a cég formája Magyarországon:  
 
A2. Mikor alapították a céget Finnországban?  
 - Mikor alapították a magyarországi leányvállalatot?   
A3. A magyarországi leányvállalat tulajdonosi viszonyai? 1   100 % Finn 

2   Finn-Magyar, milyen 
arányú a 
 magyar részesedés ____ % 
3 Egyéb, milyen?  

 
A4. A magyarországi leányvállalat éves forgalma (nettó értékben) 2010-ben?  
___________________ EUR 
 
A5. A magyarországi leányvállalat adatai – hány ember dolgozik itt, hol találhatóak?  
 
A6. Hány finn kolléga dolgozik itt 2010 (átlagban)? _______________ fő 
 
A7. Hány magyar munkavállaló dolgozik a cégnél 2010 (átlagban)? 
__________________ fő  
 
B. Vélemény a magyarországi befektetési környezetről   
  
B1. Milyen okok miatt alapítottak céget Magyarországon? 
 
B2. Milyen információval rendelkeztek a magyar gazdasági életről a 
cégalapítás/befektetés előtt? 
 
A kitűnő, jó, közepes, gyenge és nagyon gyenge szavak használatával (1-5) hogyan 
kategorizálná a következő gyakorlati problémákat? 
- a cégalapítás követelményei?   

                                                 
704 Az interjú vázlat akár részben, akár egészben történő másolása és felhasználása a szerző előzetes 
engedélyéhez kötött.  
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- építési engedély kiadásának folyamata?  
- ingatlan tulajdonjog megszerzése?  
- hitel felvétel feltételei?  
- befektetés biztonság?  
- adózás?  
- határokon átnyúló kereskedelem?  
- szerződések végrehajtása?  
- Bankszámla nyitás?  
 
Hol találta ezeket az információkat?  
Könnyű volt megtalálni ezeket az információkat?  
Ki illetve milyen szervezet volt az információ forrása?  
 
(Hogyan talált helyi partnere/ke/t?)  
 
Segített Önnek a Finn Nagykövetség vagy NGO vagy egyéb szervezet?  
 
Milyen volt az információk minősége?  
 
B3. Kapott a cég adókedvezményt a kormánytól vagy az önkormányzattól?   1 nem 2 igen 
- Amennyiben a válasz igen: Mi volt a szerződés részletei?  
 
III. Bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatok Magyarországon 
 

1. Mit tudott a magyarországi bűnözés színvonaláról a befektetés/cégalapítás előtt? 
Honnan szerzett erről információt?  

2. Mi a véleménye a bűnözése helyzetéről Magyarországon általában véve jelenleg – 
az üzleti tevékenysége szempontjából?   

3. Különbözik ez Finnországétól?  
4. Van-e valamilyen hatása a mindennapi munkavégzésére?  
5. Befolyásolta-e a helyzet az üzleti döntését bármilyen szempontból?  

 
III./1. Erőszakos bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatok  
 

1. Vált-e Ön vagy alkalmazottja/munkatársa erőszak áldozatává 2010-ben?  
1  nem  2  igen; hány alkalommal?  
Kérem részletezze  

- rablás 
- testi sértés  
- zsarolás  

 
III./2. Vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatok  
 

1. Vált-e a cég vagyon elleni bűncselekmény áldozatává, amelyet kívül álló követett 
el 2010-ben? 

- betörés  1  nem 2  igen, __________ alkalmak/esetek száma 
- lopás/kisebb lopások 1  nem 2  igen, __________ alkalmak száma  
- jármű lopás 1  nem 2  igen. __________ alkalmak száma  
- vandalizmus vagy az üzleti vagyon elleni kár  1  nem 2  igen, __________ esetek 
száma 
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- egyéb, milyen bűncselekménynek?  
 
Megtudná becsülni ezen bűncselekményből eredő összes (gazdasági) 
kárának/veszteségének összegét 2010-ben (körülbelül) 
___________________________ EUR 
 

2. Vált-e a cég vagyon elleni bűncselekmény áldozatává, amelyet a cég alkalmazottja 
követett el 2010-ben? 

 
- Milyen bűncselekménynek?  

- Összes kár/veszteség összege 2010-ben (körülbelül): 
________________________ EUR 

 
- Hány alkalmazott lett elbocsátva bűncselekmény elkövetése miatt 2010-ben? 

_______________ fő 
 
- Milyen megelőző intézkedéseket alkalmaznak bűncselekmények elkövetése ellen a 

mindennapi munkavégzés során?  
 
III./3. Gazdasági bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatok   
 

b) Vált-e a cég gazdasági bűncselekmény áldozatává, amelyet kívül álló követett el 
2010-ben? 

- Csalás  1  nem 2  igen, __________ eset 
- Lopás  1  nem 2  igen, __________ eset 
- Sikkasztás 1  nem 2  igen. __________ eset 
- Bennfentes kereskedelem 1  nem 2  igen, __________ eset 
- Hűtlen kezelés  1  nem 2  igen, __________ eset 
- Számvitel rendjének megsértése  1  nem 2  igen, __________ eset 
- Adócsalás  1  nem 2  igen, __________ eset 
- Okirat hamisítás  1  nem 2  igen, __________ eset 
- Pénzmosás  1  nem 2  igen, __________ eset 
- egyéb, milyen?________________________________________________________ 
 
Megtudná becsülni ezen bűncselekményből eredő összes (gazdasági) 
kárának/veszteségének összegét 2010-ben (körülbelül) 
___________________________ EUR 
 

- Milyen megelőző intézkedéseket alkalmaznak ilyen jellegű bűncselekmények 
elkövetése ellen a mindennapi munkavégzés során?  

Hatékony ez a megelőzés?  
 
c) Vált-e a cég gazdasági bűncselekmény áldozatává, amelyet a cég alkalmazottja 

követett el 2010-ben?  
 
- Milyen bűncselekmény volt ez?  

- Összes kár/veszteség összege 2010-ben (körülbelül): 
________________________ EUR 
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- Hány alkalmazott lett elbocsátva bűncselekmény elkövetése miatt 2010-ben? 
_______________________ fő 

 
- Milyen megelőző intézkedéseket alkalmaznak ilyen jellegű 

bűncselekmények elkövetése ellen a mindennapi munkavégzés során?  
 

- Ezek mennyire hatékonyak?  
 

Milyen más jellegű károkat okoztak ezek a bűncselekmények (pl.: munkavállalói morál, a 
cég hírnevét érintő káros hatások)?  
 
c) Rendelkezik a cég “Csalásellenes programmal”? 1 nem 2 igen 
Amennyiben igen – Melyik évben vezették be?  
- Milyen intézkedéseket tartalmaz?  
 
III./4. Korrupciós fejezet   
 
A korrupció érzékelése  
 

1. Ön hogyan definiálná a korrupciót? Véleménye szerint milyen fajta szívesség 
tartozik a korrupció fogalma alá? Mit gondol mennyire különbözik ez a vélekedés 
Finnországban és Magyarországon?  

 
2. Mi a véleménye a Magyarországon előforduló korrupciós esetekről?  

 
1. Tisztességtelen versennyel kapcsolatos tapasztalatok 

 
c) Milyen tapasztalatokkal rendelkezik tisztességtelen piaci magatartás területén az 

Ön üzleti szektorában (pl.: adócsalás, vámcsalás, kartell, közbeszerzés, stb.)?  
 
2. Hivatalokkal kapcsolatos tapasztalatok  
 

b) Igénybe vette-e a cég a következő szervek, hivatalok, hatóságok szolgáltatásait?  
 
- Földhivatal:  1  nem 2  igen 

Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Cégbíróság: 1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen kellemetlenséggel vagy problémával az ügyintézés?  
 

- Helyi önkormányzat: 1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV):  1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- APEH és Vám-és Pénzügyőrség: 1  nem  2  igen 
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Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés? 
 
 

- Rendőrség: 1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Nemzeti Nyomozó Iroda: 1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés? 
 

- Ügyészség: 1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Bíróság:  1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Gazdasági Versenyhivatal: 1  nem  2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (ma: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő): 1  
nem  2  igen 

Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Egyéb engedélyek, igazolások kiadására jogosult hatóságok: 1  nem 2  igen 
Járt-e valamilyen/Milyen kellemetlenséggel vagy problémával az 
ügyintézés?  
 

- Egyéb hatóság, melyek?  
 
3. Milyen korrupciós vagy vesztegetési esetekről hallott a magyar üzleti életben? 
 
4. Tud-e olyan korrupciós és/vagy vesztegetési ügyről a magyar üzleti életben, amely nem 
kapott sajtó visszhangot? (barátoktól, ismerősöktől, üzlettársaktól) 
 a) korrupció üzleti partnerek között (magán-magán korrupció) 
 b) korrupció az üzleti szektor és a kormányzat között (magán-közszféra korrupció) 
 
5. Van-e közvetlen korrupciós tapasztalata? 1 nem 2 igen 

Amennyiben a válasz igen: Kérem mesélje el a történetet röviden?  
 
6. Kértek-e vagy elvárták-e Öntől vagy a cégétől, hogy kenőpénzt fizessen egy bizonyos 
szolgáltatásért? 1 nem 2 igen 
Amennyiben igen: 
- Hány esetben?  
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(Amennyiben több mint egy esetben kértek/várták el Öntől kenőpénz fizetését, kérem 
nevezze meg ezeket az ügyeket és mindegyik vonatkozásában külön-külön válaszoljon a 
következő kérdésekre.) 
 
- Mi volt a foglalkozása annak a személynek, aki a kenőpénzt kérte?  
- Milyen fajta előnyt várt el az illető? (pénz, szívesség, stb.)  
 
- Ön hogyan kezelte a helyzetet?  
 
7. Befolyásolta-e a magyarországi korrupciós szituáció bármely üzleti döntésüket? Ha 
igen, hogyan?  
 
8. Van a cégnek korrupció ellenes programja? 1 nem 2 igen  
- Van-e speciálisan csak a magyar viszonyokra kidolgozott változata vagy teljesen 
megegyezik az anyacég programjával?  
 
- Ugyanolyan hatékonyan működik ez Magyarországon mint Finnországban?   
 
9. Rendelkezik-e a cég Etikai Kódex-szel? 1 nem 2 igen  
- Van-e speciálisan csak a magyar viszonyokra kidolgozott változata vagy teljesen 
megegyezik az anyacég programjával?  
- Ugyanolyan hatékonyan működik ez Magyarországon mint Finnországban?   
 
10. Véleménye szerint hogyan lehetne hatékonyabban küzdeni a korrupció ellen 
Magyarországon?  
 
11. Találkozott-e sikeres korrupció elleni intézkedésekkel akár Magyarországon, akár 
külföldön? Mik voltak ezek? Kérem, mutassa be őket röviden.  
 
 
A válaszadó neve (nem kötelező):  
Beosztása a cégnél:  
Elérhetőségei:  
Köszönöm szépen a beszélgetést. 
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VIII.3. Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás 
tükrében című kutatás során az akták feldolgozásához használt 
kérdőív705  

 

 kérdés 

ELKÖVETŐ iskolai végzettség 

nem 

kor 

családi állapot 

foglalkozás 

jövedelem 

állampolgárság 

Volt-e előzetes letartóztatásban/őrizetben? 

Mennyi ideig? 

büntetett előélet (ha van: bűncselekmények 
pontos megnevezése, paragrafus szám és az 
elítélés évszáma) 

Elkövetők közötti kapcsolat Ismerték-e egymást a bűncselekmény elkövetése 
előtt? 

Ha igen, honnan és mióta?  

Megvesztegetett/megvesztegető 
közötti kapcsolat 

Ismerték-e egymást a bűncselekmény elkövetése 
előtt? 

Ha igen, honnan és mióta? 

Elkövető célja, motívuma  

"ÁLDOZAT" iskolai végzettség 

 nem 

 kor 

 családi állapot 

 foglalkozás 

 jövedelem 

 állampolgárság 

 büntetett előélet 

 áldozat közreműködése, szerepe 

CSELEKMÉNYI OLDAL jogi minősítés (pontos paragrafus és bekezdés) 
bűncselekmény neve 

a büntetés (pontos megnevezés) 

                                                 
705 A kérdőív akár részben, akár egészben történő másolása és felhasználása a szerző előzetes engedélyéhez 
kötött.  
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NYOMOZÁS hatóság tudomására jutása 

feljelentés 
a feljelentés részletei (időpontja, bizonyítékok, ha 
van) 

 a feljelentő motívuma 

 bűnjeljegyzék (lefoglalt tárgy) 

 elkövetés időpontja (kezdő és vég dátum) 

 elkövetés helyszíne 

 Nyomozás kezdete 

 nyomozás időtartama 

 nyomozó hatóság megnevezése 

 jegyzőkönyv a gyanúsított kihallgatásáról 

 jegyzőkönyv a tanúkihallgatásról 

vádirat A vádirat benyújtásának ideje 

 vádirat tartalma 

 a vád tárgyává tett cselekmény 

 Vádlott vallomása 

 bizonyítékok 

BÍRÓSÁG  

elsőfok tárgyalási jegyzőkönyv 

 ítélkezés időpontja 

 eljáró bíróság neve 

 eljáró bíró(k) neve 

 minősítés 

 büntetés 

 enyhítő körülmények 

 súlyosító körülmények 

másodfok ki fellebbezett? 

 miért fellebbezett? 

 ítélkezés időpontja 

 eljáró bíróság neve 

 eljáró bíró(k) neve 

 minősítés 

 büntetés 

 enyhítő körülmények 

 súlyosító körülmények 

 Mit csinált a másodfokú bíróság (megváltoztatta, 
helyben hagyta, hatályon kívül helyezte, stb., a 
jogi minősítést vagy a büntetés mértékét 
változtatta meg, stb.), részletes leírása 
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harmadfok ítélkezés időpontja 

 eljáró bíróság neve 

 eljáró bíró(k) neve 

 minősítés 

 büntetés 

 enyhítő körülmények 

 súlyosító körülmények 

 mit csinált a harmadfok? 

TÉNYÁLLÁS tényállás rövid ismertetése 

ELŐNY FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE előny formája 

 előny mértéke 

 átadásra került, nem került 

 előny elvonásának módja 

BIZONYÍTÁS ESZKÖZEI bizonyítás eszközei 

 hány tanúvallomás 

 kik a tanúk 

 a tanúk közreműködése a cselekménnyel 
kapcsolatban 

 milyen tartalmú a vallomásuk 

 titkos információgyűjtés volt-e? 

 ha igen mire terjed ki 

 titkos adatszerzés volt-e? 

 ha igen mire terjed ki 

 (részben) beismerő vallomás volt-e? 

 ez terhelő volt-e a többi elkövetőre? 

 egyéb 

 a bizonyítékok értékelése a bíróság által 
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VIII.4. Interjú vázlat: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás 
tükrében 2014, Bíró706   
 
 
I. Az interjúalanyra vonatkozó fejezet  
 
1. Mikor szerezte a diplomáját? A jogi végzettségén túl milyen egyéb diplomával 

vagy/és posztgraduális végzettséggel rendelkezik? (pl.: a"gazdasági büntetőjogász" 
szakirányú posztgraduális diplomát)  

2. Milyen munkatapasztalata van?  

3. Mióta dolgozik a bíróságon?   

4. Mi a beosztása a bíróságon jelenleg?  

5. Évente hány ügye van/ hány ítéletet hoz?  

6. Ebből milyen arányban vannak a korrupciós cselekmények?  

7. Milyen típusú magatartásokat takarnak ezek az esetek? Kérem mondjon el néhány 
példát.  

 
II. A szervezetre vonatkozó adatok  
 
A szervezet neve (nem kötelező): 

1. Hány bíró dolgozik ezen a bíróságon?  

2. Közülük hányan foglalkoznak korrupciós ügyekkel?  

3. Milyen képzéseken vesznek részt?  

4. Van-e speciális képzés a korrupciós cselekményeket illetően?  

5. Véleménye szerint rendelkezik-e az intézménye megfelelő kapacitással (humán, 
technikai, anyagi és egyéb erőforrással)?  

5/A: Amennyiben nem, milyen kapacitás szorul fejlesztésre?  
5/B: Ön milyen fejlesztéseket hajtana végre?  

6. Milyen szervezetekkel működnek együtt? (pl.: NAV, Földhivatal, Cégbíróság, 
Mobiltelefon társaságok, Szakértői Kamara stb.) 

7. Hatékonyak ezek az együttműködések?  

8. Véleménye szerint hogyan lehetne fejleszteni ezen együttműködések hatékonyságát?  

 
III. Korrupciós cselekmények a bíróságok előtt  
 
1. Mit tapasztalt hogyan jutnak a cselekmények a hatóság tudomására?  

2. Milyen gyakori a hatóságok általi be/feljelentés pl.: ÁSZ, PSZÁF (MNB), GVH, 
Közbeszerzési Döntőbizottság, NAV, stb.?  

                                                 
706 Az interjú vázlat akár részben, akár egészben történő másolása és felhasználása a szerző előzetes 
engedélyéhez kötött.  
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3. Milyen gyakori és mik a tapasztalatok az oknyomozó újságírók vagy közérdekű 
bejelentő által tett feljelentések esetében?  

4. Véleménye szerint hogyan lehetne növeli a fel/bejelentéseket?  

5. Átlagosan mennyi idő alatt fejeződik be egy bírósági eljárás? Mitől függ az eljárás 
hossza?  

6. Milyen tapasztalata van az elkövetői kört illetően?  

7. Mennyire mások a védők felkészültségüket, taktikájukat tekintetve?  

8. Melyek a jellemző bizonyítási eszközök?  

9. Milyen szempontok szerint értékeli ezeket a bizonyítékokat?  

10. Milyen gyakran szükséges kizárnia bizonyítékokat? Melyek ezek a bizonyítási 
eszközök és melyek a kizárás okai?  

11. Egységes a bírói gyakorlat ezen cselekmények megítélésében?  

12. A cselekmények minősítésénél milyen elhatárolási kérdése merülnek fel? Ezen a téren 
van az ügyészség és a bíróság között jogértelmezési összeütközés?  

13. Milyen gyakran használnak titkos információgyűjtést, titkos adatszerzést, fedett 
nyomozót?  

14. Véleménye szerint hogyan lehetne növelni a zár alá vételek, lefoglalások, elkobzások 
és vagyonelkobzások számát?  

15. Milyen kihívásokkal szembesül a tárgyalás során?  

16. Milyen szempontokat vesz figyelembe a büntetés kiszabás során? (pl.: elszaporodott 
volta, jogtalan előny csekély mértéke)   

17. Megfelelőnek találja a jogszabályi környezetet (anyagi és eljárásjogi)? Milyen 
helyzetet teremt az új Btk?  

17./A: Ha nem milyen szabályozásbeli változás segítené a mindennapi munkáját?  

 
IV. Okok és megelőzés  
 
1. Mit gondol mekkora probléma Magyarországon a korrupció? 

2. Véleménye szerint milyen okai vannak a korrupciónak Magyarországon?  

3. Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban küzdeni a korrupció ellen?  

4. Találkozott-e sikeres korrupció elleni intézkedésekkel akár Magyarországon, akár 
külföldön? Mik voltak ezek? Kérem, mutassa be őket röviden.  

A válaszadó neve (nem kötelező):  

Beosztása az intézménynél:  

Elérhetőségei (nem kötelező):  

Köszönöm szépen a beszélgetést. 
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VIII.5. Interjú vázlat: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás 
tükrében 2014, Rendőr, ügyész707  
 
 
I. Az interjúalanyra vonatkozó fejezet  
 
1. Milyen végzettséggel rendelkezik? Mikor szerezte a diplomáját? A jogi végzettségén 

túl milyen egyéb diplomával vagy/és posztgraduális végzettséggel rendelkezik? (pl.: 
a"gazdasági büntetőjogász" szakirányú posztgraduális diplomát)  

2. Milyen munkatapasztalata van?  

3. Mióta dolgozik a rendőrségen/ügyészségen?  

4. Mi a beosztása a rendőrségen/ügyészségen jelenleg?  

5. Évente hány nyomozásban vesz részt?  

6. Ebből milyen arányban vannak a korrupciós cselekmények? 

7. Milyen típusú magatartásokat takarnak ezek az esetek? Kérem mondjon el néhány 
példát.  

 
II. A szervezetre vonatkozó adatok  
 
A szervezet neve (nem kötelező): 

1. Az itt dolgozó rendőröknek/ügyészeknek kb. hány százaléka foglalkozik korrupciós 
ügyekkel?  

2. Milyen képzéseken vesznek részt?  
3. Van-e speciális képzés? Hogyan sajátítják el a korrupciós cselekmények nyomozása 

során szükséges technikákat?  
4. Véleménye szerint rendelkezik-e az intézménye megfelelő kapacitással (humán, 

technikai, anyagi és egyéb erőforrással)?  

4/A: Amennyiben nem, milyen kapacitás szorul fejlesztésre?  
4/B: Ön milyen fejlesztéseket hajtana végre?  

5. Milyen szervezetekkel működnek együtt a nyomozás során? (pl.: NAV, Földhivatal, 
Cégbíróság, Mobiltelefon társaságok, stb.) 

6. Hatékonyak ezek az együttműködések?  
7. Véleménye szerint hogyan lehetne fejleszteni ezen együttműködések hatékonyságát?  

  

                                                 
707 Az interjú vázlat akár részben, akár egészben történő másolása és felhasználása a szerző előzetes 
engedélyéhez kötött.  
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III. Korrupciós cselekmények nyomozása  
 
1. Hogyan jutnak a cselekmények a hatóság tudomására?  

2. Milyen gyakori a hatóságok általi be/feljelentés pl.: ÁSZ, PSZÁF (MNB), GVH, 
Közbeszerzési Döntőbizottság, NAV, stb.?  

3. Milyen gyakori és mik a tapasztalatok az oknyomozó újságírók vagy közérdekű 
bejelentő által tett feljelentések esetében?  

4. Véleménye szerint hogyan lehetne növeli a fel/bejelentéseket?  

5. Átlagosan mennyi idejük van egy-egy cselekmény felderítésére? 

6. Milyen tapasztalata van az elkövetői kört illetően?  

7. Melyek a legjellemzőbb felderítési technikák, bizonyítási eljárások?  

8. Milyen gyakran használnak titkos információgyűjtést, titkos adatszerzést, fedett 
nyomozót?  

9. Véleménye szerint hogyan lehetne növelni a zár alá vételek, lefoglalások, elkobzások 
és vagyonelkobzások számát?  

10. Mennyiben különbözik a korrupciós cselekményekben való nyomozás más 
bűncselekmények felderítésétől?  

11. Milyen arányban sikeresek a felderítések és végződnek vádemeléssel a nyomozások?  

12. Milyen kihívásokkal/nehézségekkel szembesülnek a nyomozás során?  

13. Mit gondol hogyan lehetne a nyomozások hatékonyságát növelni?  

14. Megfelelőnek találja a jogszabályi környezetet (anyagi és eljárásjogi)?  Milyen 
helyzetet teremt az új Btk?  

14./A: Ha nem milyen szabályozásbeli változás segítené a mindennapi munkáját?  

 
IV. Okok és megelőzés  
 
1. Mit gondol mekkora probléma Magyarországon a korrupció? 

2. Véleménye szerint milyen okai vannak a korrupciónak Magyarországon? 

3. Ön szerint hogyan lehetne hatékonyabban küzdeni a korrupció ellen?  

4. Találkozott-e sikeres korrupció elleni intézkedésekkel akár Magyarországon, akár 
külföldön? Mik voltak ezek? Kérem, mutassa be őket röviden.  

 
A válaszadó neve (nem kötelező):  

Beosztása az intézménynél:  

Elérhetőségei (nem kötelező):  

Köszönöm szépen a beszélgetést. 
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IX. Köszönetnyilvánítás  

 

Hálásan köszönöm Dr. Lévay Miklós professzor úrnak, konzulensemnek azt, hogy a 
kezdetektől folyamatosan támogatta, emberi és szakmai tanácsaival segítette a munkámat, 
és hogy segítséget nyújtott a disszertáció végleges formájának kialakításában. 
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I. Introduction and the summary of the research task  
 
 The main objective of the present research is the deeper understanding of two 
interrelated, negative social phenomena: the corruption and the white collar crime. These 
offences are usually punished by the law, however, certain forms such as the gratuity in 
the area of the healthcare system is allowed by the law in a regulated way. The Hungarian 
Criminal Code (Act C of 2012, Chapter 27) contains a chapter entitled as „Corruption 
offenses” which deals with the different forms of bribery, the purchase of influence and 
trading in influence. The corruption crime is usually associated with other felonies. In the 
majority of cases the investigation starts under the title of reasonable suspicion of bribery 
and other delinquencies. A substantial part of the corruption crime committed by 
respectable persons in the course of legal occupation belongs to the category of white 
collar crime708, however, there is no complete overlapping, petty corruption cases should 
not be listed in this category. On the other hand, the white collar crime involves several 
other felonies, e.g., environmental crime, embezzlement, fraud, larceny. 
It evident that the trading in influence plays an important role in the area of the corruption 
crime since the offenders are such members of the society who have high prestige and 
influence in the government, public administration or in the world of economy and 
finance. In order to categorize any kind of crime in criminology, the first task to agree in 
an exact definition. I devote a large part of my dissertation to this question because there 
is no general view concerning the type of offences belonging to white collar crime among 
the criminologists. While this problem more or less also prevails regarding corruption, the 
literature of white collar crime is modest in comparison with the myriad publications 
dealing with the problem of corruption. Furthermore, the term corruption is much more 
older than the white collar crime since the latter has only a 75 years past, and its 
widespread use started only in the last two decades. Therefore, I devote more space to the 
nature and types of white collar crime, the problem of its adequate definition, even it 
causes certain disparity in the dissertation. Nevertheless, the definition of corruption is 
also analyzed. It is easy to realize that it is necessary despite the fact that everybody from 
the ordinary people to criminologists seemingly knows the meaning of corruption. It is 
useful to investigate whether the corruption can be restricted just to bribery and trading in 
influence or what is the difference between the criminal and non-criminal corruptions. 
Albeit for centuries corruption has been an accepted act in the majority of the societies, 
and still it is in many countries, nowadays the common perception is that the corruption is 
wrong for the societies. Corruption is among the most serious problems of the societies 
because destroys the democratic progress, enhances the inequalities in the society, it 
leads to an alienation of the citizens from the politics, distorts the market which 
results in the decrease of the investments and the production rate of the economy.709 
In the case of corruption the exact definition of the term is of importance especially 
because it is used in the Penal Code. 

                                                 
708 SUTHERLAND, E. H.: The White Collar Crime. The uncut version. Yale University Press, New Haven, 
1983.  
709 JOUTSEN, M.: Comparative Crime and Criminal Justice, University of Helsinki, Handout, 2010.  
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In respect of the moral and economic effects the most dangerous corruption cases are 
committed by persons of high social status in the politics or in the economic-financial 
sphere. They are called by a suggestive expression as white collar criminals. It is the 
inherent link between corruption and the white collar crime. 
In my dissertation, I deal with mainly criminal corruption which belongs to the category 
of white collar crime. Because of that fact, I pay attention both corruption and white collar 
crime, however, not losing the main, aforementioned theme of my dissertation.  
Edwin H. Sutherland710 gave the definition for the white collar crime as follows: „may 
be defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high 
social status in the course of his occupation”.  
In fact, Sutherland’s theory has become accepted and used in the last decades. The 
renaissance of his views is related to the changes occurred in the societies, i.e., after 
several decades of prosperity the frequent financial-economic crises staggered the trust in 
the financial-economic system and its representatives. Many people lost their savings, 
home, pension funds, became bankrupt, therefore it is understandable that naming of the 
responsible persons and punish them appeared as a widespread demand from the part of 
the society. Sutherland has mostly dealt with the area which are called as „corporate 
crime”711 and „state-corporate crime”712, respectively, in the literature. The majority of 
these cases falls into the category of economic crime or occupational crime or abuse of 
power. Sutherland showed many examples for economic and public corruption, bribery, 
insider trading, abuse of power, fraud, tax fraud, economic crimes, anti trust violations, 
high finance crime, embezzlement, bankruptcy, violations of embargo, patent crime, 
consumer and advertising crimes etc. He paid less attention for corruption or other non-
violent crimes committed by individuals independently from their occupation. The term 
„white collar crime” became so popular that authors of publications and official bodies 
have started to broaden the meaning of this notion.713 It is often neglected that Sutherland 

                                                 
710 SUTHERLAND, E.H.: The White-Collar Criminality. American Sociological Review 5 (1940) pp. 1-12. 
711 FRIEDRICHS, D.: Trusted Criminals,. White Collar Crime in Contemporary Society. 4. kiadás, 
Wadsworth, Belmont, CA, U.S.A, 2009.  
712 AULETTE, J.R., MICHALOWSKI, R., Fire in Hamlet: a Case Study of State-Corporate Crime in K. D. 
Tunnell (ed.), Political Crime in Contemporary America: a Critical Approach, 171-206, New York: 
Garland, 1993. 
713 U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, White Collar Crime: A Report to the 

Public. Washington, D.C. Goverment Printing Office, 1989. 
ADLER, F., MUELLER, G., LAUFER, W.: Kriminológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2002. pp. 419-428.  
FELTES, T.: Economic Crime. Remarks on a new challenge for the Criminal Justice System, Ruhr-
Universität Bochum, 1998.  
LIPPMAN, M.: Contemporary Criminal Law, Concepts, Cases, and Controversies, Ch. 14: White-Collar 
Crime, Sage Publ., 2007, pp. 501-531.  
NELKEN, D.: White-collar and corporate crime. In: The Oxford Handbook of Criminology (eds. M.Maguire, 
R. Morgan, R. Reiner) Oxford University Press, 2007. pp. 733-770.  
PAYNE, B.: White-collar Crime. The Essentials. SAGE Publications, 2013.   
FRIEDRICHS, D.: Trusted Criminals,. White Collar Crime in Contemporary Society. 4. kiadás, Wadsworth, 
Belmont, CA, U.S.A, 2009. 
SAITTA, P.- SHAPLAND, J.- VERHAGE, A. (eds.): Getting by or getting rich? The Formal, Informal and 
Criminal Economy in a Globalized World. Eleven International Piblishing, The Hague, 2013. 
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did not want to collect all non-violent crimes under this category, only those which are 
committed by persons holding high positions in the society, notably businesspeople and 
politicians. Furthermore, he made also the restriction, i.e., these crimes are committed in 
the course of their occupation. A petty tax or insurance fraud certainly does not belong to 
the category of white collar crime, the essential perception of this notion would be 
questioned by including such types of crimes. It should also be mentioned that in the cases 
of the certain tax evasion (illegal reclaim of VAT) or the removal of the dye from the 
subsidised oil or money laundering the white-collar type crime was associated with 
organised, maffia-type criminal activity. There are such crimes than credit card fraud or 
counterfeiting which are seldom executed by persons of high social status. An extreme 
example can be found in Friedrichs book714, who considered the cheating in schools as a 
white collar crime.  
The punishment of powerful persons has always been a critical issue during centuries. 
Anacharsis, Plutarch and centuries later Honoré de Balzac described it in a rather vivid 
way: „Laws are spiders’ webs through which the big flies pass and the little ones get 
caught”.  
It would be desirable that persons of high social status, the top players in the economy and 
politics, who commited crimes on the expense of other members of the community and 
destroy the moral of the society, get caught in the web of the justice. The interlocking the 
political and economic elites, i.e., the state capture and the state-corporate crime715 when 
the actors of the economy influence the activity of the legislature and state organizations 
or when the government – expanding beyond its regulatory function – wants to determine 
the functioning of the economy and the legitimate competition has been getting a major 
problem. It is obligatory to deal with the problem of white collar crime, to gain a deeper 
understanding of its characteristics, to elaborate effective prevention and law enforcement 
systems because the harm in the morals of the society or organization is even higher, and 
it staggers the public confidence. As well as it causes a substantial financial loss which is 
orders of magnitude larger than that of the ordinary types of crime. The same can be said 
about corruption which constitutes an overlapping set with white collar crime. The 
expression overlapping means that corruption is not a subset of white collar crime since 
not all kind of corruption belong to the white collar crime, especially those committed by 

                                                                                                                                                   
PONTELL, H. - GEIS, G.: International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. Springer 
Science+Business Media, LLC, 2007. 
BUNT, H.G. and HUISMAN, W.: Organizational crime in the Netherlands, Crime & Justice. A Review of 
Research, vol. 35, 2007, pp. 217-260.   
HUISMAN, W.: Business as usual? Corporate involvement in international crimes, Den Haag: Eleven 
International Publishing, 2010.   
714 FRIEDRICHS im. (2009) p. 111. 
715 KRAMER, R., MICHALOWSKI, R., The original formulation. In R. Michalowski and R. Kramer, eds. 

State-corporate crime: Wrongdoing at the intersection of business and government. New Brunswick, N.J: 
Rutgers University Press, 2006, pp. 18-26.   
BURAI, P.-HACK, P. (szerk.): Korrupciós kockázatok Magyarországon, 2011, Nemzeti Integritás Tanulmány, 
Transparency International Magyarország, Budapest, 2012 
http://www.transparency.hu/uploads/docs/Korrupcios_kockazatok_final.pdf  
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persons who do not have a high social prestige or position. However, the types of 
corruption belonging to the white collar crimes are the most dangerous forms, therefore it 
is the very reason why special attention of the experts of criminology, as well as the 
international and national organizations has been directed to these cases.  
 
I.1. The structure of the dissertation 
 
In the first part of the dissertation the essential characteristics of the corruption and its 
historical and local variability are investigated. It is followed by the different approaches 
to the meaning of this term, and the actual views of the Hungarian literature on it are 
discussed. The emergence and the development of the notion of white collar crime comes 
next, in which the problems concerning its definition are reviewed on the basis of the 
international specialized literature. The works of Hungarian authors in this respect are also 
presented. It is succeeded by the theories of criminology relevant in the field of white 
collar crimes. A substantial part of the thesis deals with the the methods of recognition of 
corruption and white collar crime, the opportunities of the empirical studies, as well as the 
results of the domestic and international researches. Having realized that the actual 
situation in Hungary can be revealed by using empirical studies, two large scale 
researches are planned and executed by the author. The first is based on the interviews 
with Finnish investors in Hungary which is related to corruption and economic crime 
experienced by them. The second one is directed to the corruption cases in Hungary which 
were revealed by the criminal justice system. This reseach also contains an evaluation of 
the functioning and effectiveness of the law enforcement bodies against corruption. The 
international and Hungarian case studies, which constitute an important part of the present 
work, shed light on the dimension and variability of white collar crime. The role of the 
media forming the public opinion and transparency is also emphasized.  
The methods regarding the fight against corruption and white collar crime are 
recapitulated, which include the international and domestic actions: laws, strategies, and 
international agreements. At the end of the thesis the most important elements of the 
theme are summarized, and the conclusions are expounded. The questionnaires and the 
guidelines of the interview used in the empirical research are given in the Appendix. 
 
I.2. The aim of the dissertation and the questions investigated 
 
The main goal of my dissertation is as follows: the exploration and elucidation of the 
complex interrelationships related to the phenomena of white collar crime and corruption 
as well as the expansion of the knowledge concerning these issues. One of the important 
objectives is the clarification of the meaning of the terms which can help to carrying out 
criminological research, and to elaborate adequate criminal statistics since without those it 
cannot establish suitable prevention strategies and action plan outlines. A knowledge of 
the types, offenders, the crime situation, the reason of perpetration of corruption and white 
collar crimes may provide an assistance for the policy decisions of the penal policy, 
criminal policy and crime prevention. My research involves the distiction between the 
criminal and non-criminal corruptions, as well. I investigate the corruption cases revealed 
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by the law enforcement and the court decisions are available in order to gain a deeper 
understanding of the phenomenon. A further question to be answered was how the white 
collar criminals can or cannot avoid the jurisdiction. In this context the problems of the 
detection, the experiences of the investigation, the difficulties of proof and the mechanism 
of the functioning of the jurisdiction were analysed. It was also studied that what kind of 
tools can be used in respect of detection and inquiry by the investigative authorities. An 
important question was why only the fight against small-scale corruption is more or less 
effective in Hungary, and whether it is similar or not in other modern societies. It is also 
one of the aims of this work to find an answer to the question what are the difficulties of 
the combat with white collar crimes and what are the main reasons behind. The effects of 
the social, political and economic system and the regulatory environments on the 
evolvement and booming of the corruption and white collar crime are also treated. The 
special case of the societies in transition is also analysed. It is hoped that my studies will 
contribute to the more effective prevention and exploration of the corruption and white 
collar crimes. 
 

II. The tasks completed and the methods of the elaboration 
 
The international and domestic definitions of the notions of corruption and white collar 
crime are investigated by historical and comparative methods.  
The latency of both the corruption and the white collar crime is very high, therefore the 
traditional techniques of criminology are not capable to reveal the real magnitude of these 
types of crime. To obtain reliable information a combination of qualitative and 
quantitative methods are needed.  
In my study the Unified Criminal Statistics of the Police and Prosecution Services was 
used. Another type of information was the survey of the citizens’ perception of corruption 
which can be found in different sources such as Transparency International Corruption 
Perception Index. A useful material is the reports of empirical investigations, e.g., that of 
the Gallup Institute and Tárki. The analysis of the cases appeared in the media also supply 
informations of importance. Finally, the integrity studies on the transparency and 
accountability of the state organizations are proven being relevant issues. The previous 
results of qualitative researches are elaborated by secondary analysis.  
It is of importance to know about the experiences and opinion of foreign investors on the 
corruption situation in Hungary, especially when they came from countries where the 
corrupt behaviour in both the business and the state administration is very unusual. In this 
way, they can give advices how corruption could be decreased in Hungary.Because of this 
I decided to carry out a research which dealing with the Finnish investors’ situation in 
Hungary. During my research, I interviewed the representatives of the Finnish companies 
which have investments in Hungary and the representatives of the Hungarian daughter-
companies. The aim of the research is to get information about the problems caused by 
crime to Finnish companies in Hungary, in order to assist businesses in preventing crime 
and corruption. It is of interest to investigate that whether do the Finnish investors play 
according to the local rules or do they have to play according to the local rules? The 
interviews were qualitative, semi-structured, thematic, in-depth interviews, face-to-face 
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one. The outline of the semi-structured thematic interview was developed by the author. 
The interview outline is divided into four main parts. The first part is the personal data of 
the interviewee, the second part is devoted to the company unit with questions related to 
facts and figures of the company. This part contains the questions on the opinion of the 
investment climate in Hungary. The third part is ‘crime experiences in Hungary’, and the 
last part deals with the perception and experiences related to the corruption.  
The aim of the research on the corruption cases in Hungary is to get a deeper knowledge 
on this criminal phenomenon. The fundamental questions to be answered are as follows: 
What kind of corruption cases can the Criminal Justice System handle? How does it 
happen and why those are mostly limited to certain type of offences? First, in the course 
of this research the 2010’s legally binding court files of bribery and trading in influence 
have been analyzed. It consisted of 272 documents. The structured questionnaire and code 
instructions for the digitalization and elaboration were developed by the author. Second, 
interviews were conducted with police officers, prosecutors and judges who were 
involved in the cases of 2010. These were qualitative, semi-structured, thematic, in-depth, 
face-to-face interviews. The semi-structured thematic interview outline was developed by 
the author. The goals of the interviews were to get information about the difficulties of the 
evaluation of the evidences, the problems to prove this type of crime, the police officers’, 
the prosecutors’ and the judges’ opinion of Hungarian corruption situation and the 
elements of an effective anti-corruption plan. Third, a focus group meeting with police 
officers, prosecutors and judges was organized in order to find out their thoughts and 
opinion on the difficulties during prosecution.  
The case studies have been completed by elaboration many media sources; different 
journal issues, internet sources. It is easy to realize the utmost importance of the mass 
media and the investigative journalism on revealing the criminal acts (notably white collar 
cases), informing the public and also influencing people.  
The international and the Hungarian legal arrangements concerning the fight against 
corruption and white collar crime are surveyed by a historical method. For the analysis 
of the bribery, trading in influence and purchase of influence within the framework of the 
substantive law, as well as the essential paragraphs of the procedural penal law, the 
dogmatic method of penal law science was applied. 
 
III. Summary of the scientific results and their utilization 
 
The better or more useful definition of white collar crime is of utmost importance in 
respect of the criminological research on this phenomenon as well as for the law 
enforcement agencies to establish a relevant handling of it e.g., via reliable statistics. 
It can be concluded on the basis the scientific suggestions that have made in this area so 
far and also concerning the practical needs that an adequate definition should involve two 
notional conditions and the types of the respective crimes in a conjuctive manner. 
The two notional conditions are as follows: 
 1.) The perpetrator is a trusted member of the economic, political or social sphere 
of the society, and the prestige and power originating from this social position is misused 
during the perpetration of the crime 
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 2.) The person of high social status commits the non-violent, intellectual type 
crime in the course of his/her occupation, however, surpassing the definition of Sutherland 
– due to the high moral harm – those crimes committed by these persons also belong to 
this category which are not in direct connection with his/her occupation. 
The main types of crimes that belong to the notional scope of the white collar crime are 
presented in Figure 1. 
 
Figure 1 The main types of crimes associated with the white collar crimes 
 

 
 
The participants and their relationship form a rather complicated network which is 
illustrated in Figure 2. 
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Figure 2 The network of corruption. The participants and their relationships 
 

 
This is still a simplified scheme regarding the multiple connections and actors. This 
scheme basically relates to a single state, however, the participants can be the citizens, the 
government or administration or firms of a foreign state. We may think of the corruption 
scandal associated with the trading of arms716 or building of power plants717,718, or 
recently in the case of acquiring Hungarian citizenship in that foreign private persons, 
transmitting firms, the members of the local Hungarian state administration took part.719 
The connecting lines refer to the relationships. For instance, the line between private 
individuals and professionals involves such crimes as the gratitude payment in the health 
care system and other medical crimes, e.g., false statements on disability, illness (health 
insurance fraud), bribery of official experts in the cases of traffic accidents. In the above 
mentioned citizenship cases private persons – municipalities – state institutions – 
enterprises (lawyers) were involved. In the orders of the organization belonging to the 
state or a municipality economic/business sphere – enterprises politicians – organizations 
of the state or municipalities form the apparent corruption network. A corrupt connections 
may exist between large firms and other enterprises, consequently the participation of the 
                                                 
716 HEIMANN-DELL-MCCARTHY: OECD Progress Report 2011, Transparency International, 2011, pp. 61-63. 
file:///C:/Users/Inzelt%20Éva/Downloads/2011_OECDReport_EN.pdf  
717 OECD Progress Report 2013, Transparency International, 2013, pp. 36-37. 
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_progress_report_2013_assessing_
enforcement_of_the_oecd  
718 HEIMANN-DELL-MCCARTHY im. (2011) pp. 31-33.  
719 http://index.hu/gazdasag/2014/09/16/magyar_nyelven_szavaltak_szep_magyar_szoveget/  
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employees of the state institutions is not necessary. The private individual – law 
enforcement organization may mean the police corruption. All the corruption cases where 
the participants are the members of the government or its institutions, politicians, 
members of the law enforcement organizations, or the administration of justice and/or the 
leading actors of the economic and financial world certainly belong to the cases of white 
collar crime.  
 
III.1. Conclusions  
 

1. The appearance and the permanent existence of corruption have several different 
reasons which could not be separated from the historical and social traditions, the 
general economic and moral level of the society and the existing regulatory 
environment. Among the actual reasons of the corruption one may consider the 
following ones: acquiring economic competitive edge (between companies or 
between people), the acquisition and maintenance of political competitive advantage 
(party financing), the so-called cost-of-living corruption (shortage of apartments, 
permits, loans, health care service such as gratitude payment), to avoid punishment 
or to obtain preference (e.g., traffic offenses). 

  
2. The regulatory environment e.g., the Bankruptcy Act, the Tax regulations and the 

Public Procurement Act particularly in some areas has a fundamental effect 
concerning the evolvement of corruption.  

 
3. Corruption offenses defined by the law are bribery and trading in influence, 

however there are other hidden forms, as well. The vast majority of corruption cases 
are accompanied with other crimes too.   

 
4. In the case of bribery the briber gives money to the bribed, however, nepotism, 

clientelism and the system of mutual favors also belong to the corruption. These 
mechanisms are more perilous for the society than the traditional form of corruption 
which is based on money exchange.  

 
5. The participants and the acts of corruption jointly arranged in a grid where the grid 

points show the type of the participants – those involved in corruption offenses – 
according to their position or job in the society. The grid lines are indicating the 
nature of the offense. A crime can involve several participants and connections.  

 
6. There is an overlapping between corruption and white-collar crime, in so far as one 

of the offenders of the corruption case is a high status governmental or public 
official, a member of the justice system, a professional, and economic or business 
leader. This phenomenon can be called white-collar corruption. Under the notion of 
white-collar crime we understand other forms of crimes as well, thus it is only a 
subset of corruption. The number of cases of white-collar corruption is low, 
however the sum of money involved is much higher than in petty corruption cases.  
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7. The latency of corruption is high, the latency of white-collar corruption is 

tremendous. Based on the empirical research results the vast majority of cases going 
to court is petty corruption, since low amount of the unlawful advantage (money) 
was involved. Taking into account the occupations of the offenders it became 
evident that the corruption appears almost in every segment of the society. 
Therefore, the conclusion can be drawn that the acts of small-scale corruption are 
interwoven of the daily life of the population. Consequently, the corrupt practices 
become an integral part of doing every activities for many people. The motives of 
the perpetrators are mostly a financial gain and avoiding punishment or 
administrative procedures. Petty corruption’s feature is that the unlawful advantage 
is mostly cash.  

 
8. It is important to note that the current regulation and the institutional operation helps 

to create such a situation in which only the everyday bribery can be seen, therefore 
the truly serious cases, the large-scale corruption remains invisible. 

 
9. The detection and investigation of white-collar corruption is complicated by the fact 

that the public or private institutions’ organizational functions, rules of procedure, 
the division of responsibilities and the regulations of the audit system are 
inappropriate. For instance, the employees have independent decision-making 
power, and they do not have direct reporting obligations. Because of that fact, they 
could easily maintain corrupt transactions for a long time without being caught or 
without consequences.  

 
10.  In the cases of white-collar corruption, the person of high social status who is 

involved in the case, for the purpose of disguising him/herself, provides and pays 
attorney for the strawman, therefore the real offender remains hidden during the 
procedure.  

 
11. Petty corruption acts of low-level public officials or employees can be a separate act 

within an organization. However, if the high-level officials or employees are corrupt 
it affects all the employees of the institution. It may cause that corruption becomes 
an integral part of everyday life rather than an individual case both lower and higher 
levels. 

 
12. It is difficult to fight against white-collar corruption by the law enforcement and 

judiciary because of the civic apathy and the lack of political will.  
 
13.  The authorities have numerous tools to explore wrongdoings, e.g., investigation of 

accumulation of wealth but they do not use these tools intensively. 
 

14. It can be shown that plotting of the frequency of the cases vs. the amount of the 
money involved in the corruption results in a log-normal distribution function. This is 
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an important recognition because knowing the distribution function less data is 
enough to draw reliable conclusions. 

 
15.  Transparency and mass media play a great role to detect corruption and white-collar 

crime. The existence of freedom of press is essential to the fight against these crimes. 
It is important to have appropriate laws, administrative and corporate regulations, but 
their implementation depends on the society permissive or condemnatory attitude.  

 
16. Basically ineffective and hopeless to combat against corruption and white collar 

crime in a society where nepotism and client system flourish.  
 
17. The excessive broadening of the definition of white collar crime is inefficient and 

makes the utilization of this term meaningless. Such type of crime can be committed 
– as Sutherland formulated – only persons of respectability and high social status in 
the course of his occupation. It follows that nor all non-violent crimes neither 
intellectual crimes committed by organized criminals or a single individual, e.g., a 
computer crime, belong to this category. The situation may be somewhat more 
complicated when the white collar crime is associated with a violent crime, however, 
generally it is not characteristic. Albeit Sutherland emphasized that the persons in a 
high position of the economy or society commit this kind of crime in context with 
their occupation, it is not entirely correct. While violent crimes are obviously 
excluded, the restriction to the occupational crime is questionable because these 
persons can commit other type of white collar crime whose moral and social harm 
may be also enormous. Trusted persons or as Schäfer wrote persons whom others 
”look up” commit tax evasion, trading internal information (nothing to do with the 
occupation but the social relationships are of importance), or other wrongdoings, e.g., 
plagiarism (a diploma or a doctoral degree acquired in this way has lead to scandals 
in different countries which eventually lead to the resignation from the high position). 
Sutherland and Schäfer are right in that respect that these people commit crimes as 
frequently as other individuals, however, they are less often punished because the 
high position and prestige help to hide the substantial part of white-collar crimes.720 
They have enough money to hire the best lawyers and they can influence the machine 
of the administration of justice.721 That is the very reason why the latency of this type 
of crime is very high. However, in the last decades several white collar criminals got 
serious penalties in different countries of the world which indicates the change in this 
respect. It is also a characteristic feature of white collar crime that the money 
involved and the financial loss are orders of magnitude higher than that in ordinary 
crime cases.722 There are several reasons behind the white collar crime. There is 
psychological one, citing Schäfer „the extension of the desires is infinite”.723 In 

                                                 
720 SCHÄFER, I.: A „fehérgalléros” bűntettes. Büntetőjogi dolgozatok, Pázmány Péter Tudományegyetem, Új 
folyam, 7. szám, Budapest, 1948 p. 14.  
721 SUTHLERLAND im. (1940) p. 8. 
722 SCHÄFER im. (1948) p. 20.  
723 SCHÄFER im. (1948) p. 12.  
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another formulation724 three basic points can be enlisted: personal desire for more 
money and wealth (it depends the state and the moral of the given society), 
opportunities to achieve this goal (where are more money or wealth involved, more 
money can be stolen), the stability of the society (the mutual dependence of the 
people, the solidarity within the society). It is also an important point that while the 
ordinary criminals are condemned by the people, in the case of white collar criminals 
the opinion is diverse, they are not considered as criminals for respect of authority or 
other reasons. However, more and more people understand the dangerous nature of 
white collar crime, and feel the effect of demoralization and insecurity. It is of 
importance to cite Kránitz’s view.725 According to it the white collar crime is rooted 
in the economic sphere, and it is in close connection with the goal to increase of the 
social and political power. 

18. From the point of view of criminology the following crimes belong to the category of 
the white collar crime: 

i) Corporate crime committed by the heads of organizations, top managers and 
employees of companies in order to enhance their own or the company’s 
interest. The forms are organization larceny, organization financial 
manipulation, organization political corruption.  

ii) Occupational crime are unlawful, financially motivated actions which are 
committed by using lawful poisions of high prestige. 

iii)  Governmental crime which are crimes committed by the government or its 
offices or bodies associated with the government which are demonstrably 
illegal and harmful, examples are state crime and political white collar crime.  

iv) State-corporate crime which are executed by direct cooperation one or more 
governmental bodies and economic players in order to achieve their mutual 
goal.  

In respect of criminal law and criminology the following crimes should be 
considered: i) bribery, economic and public corruption; ii) insider trading, abuse of 
power; iii) fraud, tax fraud, budget fraud; iv) economic crime, anti trust violation; v) 
high finance crime, embezzlement; vi) bankruptcy; vii) consumer fraud, advertising 
fraud, counterfeiting of food and medicine; viii) expropriation of patents, 
plagiarism; ix) computer crime: credit card fraud, data appropriation etc.; x) 
environmental crime; xi) forgery; xii) violation of safety standards causing health 
damage to the workers.  

19. There are aggrieved parties and victims of white collar crime even if at the first 
glace it is not always obvious. The illegal advantage is always realized on the 
expense of a firm or the members of the society. In a wider sense, it decreases of the 
state budget which sum of money otherwise would be needed to execute necessary 
and good goals. Such examples are a state investment or purchase which are 
overcharged or would be even unnecessary, the poor quality of the investment 
which causes problems and cost later on, purchase of poor quality arms which 

                                                 
724 FELTES im. (1998)  
725 KRÁNITZ, M.: A „fehérgalléros bűnözés”, Főiskolai Figyelő (Rendőrtiszti Főiskola) 1995/2. pp. 139-143.  
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reduces the capability of defense of the country, tax evasions and environmental 
pollution. In the economic and business spheres the corrupt behaviour may diminish 
the competitiveness and ruin the companies which do not participate in it. It is 
accompanied with further damages, e.g., the loss of the jobs. In the case of 
clientelism such harms are the inherent consequence of the system. Financial 
irresponsibilities can shake the financial situation of a single country but due to the 
globalization those can cause an epidemy, affect many countries, people lost their 
savings, investments, pension funds, banks and enterprises go into bankruptcy. It 
follows that the lending decreases, the rate of the industrial and trade activities will 
be slow down. The health and life of many people are endangered by the 
environmental pollution and catastrophs which in the majority of cases are due to 
the neglected regulations concerning the constructions or during the operation of a 
plant. Similarly, in several cases of the counterfeiting of food products or the 
violation of the regulations related to the food production there are suspicious 
actions, mostly bribery to have the permission from the state or local administration, 
or for oversight obvious violation of the regulations by the responsible person. The 
petty corruption usually also decreases the state budget, e.g., the police corruption 
where the fine is replaced by bribe. Not only the receipt factories can cause 
enormous loss to the state but small-scale tax evasion, VAT or duty frauds by many 
people can cause substantial reduce of the state income. The local actions such as 
poisoning of paprika by lead or tainted meat supply to schools also endanger the 
health of many people and causing expenses to the health care. In some countries 
the corruption (baksheesh, fakelaki) is a part of the system, and those mean an 
additional income for the underpaid civil servants. In our country it is a felonious 
act, however, the gratitude payment is an exception. (There are several other 
medical corruption cases which are naturally punishable.) The low salary of doctors 
is compensated by the gratitude payment. It is allowed posteriorly, if it is not forced, 
by the present regulations. In fact, the situation is more complicated, inasmuch as 
the better service or the future advantage is secured by this way.  

20. The borders of the corruption and the white collar crime are not well defined and 
plastic. Several Hungarian authors have expounded that setting the limits are of 
utmost importance. Usually they consider the low limit. They are right because a 
small favour not necessarily means corruption. For instance, a clerk, a physician, a 
teacher can (and should) help in cases of minor mistakes, e.g., a slightly missed 
deadline, arriving somewhat later etc. Of course, in this cases no compensation of any 
sort should occur, even to accept flower, vine or other minor gift is a borderline. 
However, there are even more interesting cases. The state administration offers such 
possibilities that accelerated arrangement in the case of passport, land register 
programme, waiting list etc. In the strict sense, not the clerk but the state 
administration gets the money for the favour. Especially, if the state runs narrow 
capacity on purpose, it can also considered as a certain form of corruption. 

21. White-collar crime including white-collar corruption is a very complex phenomenon. 
Because of that fact, a single criminological theory could not explain all aspects of 
this crime. On the one hand, theories focus on the occupation of the perpetrators, the 
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operation of the existing formal and informal control mechanisms at their workplace. 
Furthermore, those focus on the individuals’ psychological attitudes and decision-
making processes. Usually third factor which is considered is the socio-economic and 
regulatory environments, which are strongly affected both the offender and the type 
of the offense committed by the perpetrator. The studied phenomena are explained 
mostly by the following theories. Ronald Clarke and Derek Cornish’s726 rational 
choice theory, because the offender in order to meet his/her needs, takes into account 
the possible risks, efforts and benefits of offence. The white-collar perpetrators 
demean this conscious behavior and also make a cost-benefit analysis. In respect of 
the sinful behaviour, I apply the differential association theory which was developed 
by Sutherland.727 The criminal behaviour is learned in interaction with other persons. 
The theory comprises a series of nine propositions that interpret how individuals learn 
criminal behaviour. I adopt Sykes and Matza’s728 theory which describes the way 
how offenders neutralize and rationalize their misconducts. They deny the fact that 
their act causes injury for a victim, appeal of higher loyalties, and deny the 
responsibility. They put the blame on the Criminal Justice System and refuse the fact 
of causing harms. Last but not least I apply Richard Quinney’s729 conflict theory 
because this approach could answer how white-collar criminals could disguise their 
acts. The laws represent the interests of specific groups, which have the power to 
adopt laws. Persons belonging to the higher social class have the power and the 
ability to determine criminal acts, as well as the main course of the law enforcement 
agencies.  

 
III.2. The present situation in Hungary and the conclusion based on it 
 
The economic-political transition opened up new opportunities to acquire enormous 
amount of money, wealth, mostly during the privatisation of industrial and trade 
companies, banks, mines, chains of shops etc. both in legal and illegal manners. The so-
called social capital became a very important value. The opportunities were indeed 
exploited, the corruption and the white collar crime were blooming. The interwoven of the 
economic and political spheres has been of importance which is related to the 
inadequately regulated party financing. Especially from the huge amount money involved 
in the highway construction a substantial amount of money landed at the parties. The 
legislation and the judicial system could only follow the changing forms of economic and 
white-collar crimes. The poor regulations paved the way for new forms of white collar 
crimes. The subsequent governments elaborated strategies and laws against corruption, 
however, their impact was mimimal, mostly because it was against the interest of 
powerful political and economic players. In some case delinquents were punished, usually 

                                                 
726 CLARKE, R. AND CORNISH, D.: Modeling offenders’ decisions. In M. Tonry & N. Morris (Eds.) Crime 
and justice, 1985, Vol. 6. Chicago: University of Chicago Press, pp. 147-185. 
727 SUTHERLAND, E.H.: Principles of criminology. (3rd ed.) Philadelphia: Lippincott, 1939. 
728 MATZA, D.: Delinquency and drift. New York:Wiley, 1964; SYKES, G. AND MATZA, D.: Techniques of 
neutralization. American Sociological Review, 1957, 22, pp. 664-670.   
729 QUINNEY, R.: The social reality of crime. Boston: Little, Brown, 1974.  
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mildly, the procedures were extremely long, in many cases those were not started or 
finished because of the time lapse. The public was informed by the newspapers and 
media, books dealt with the most interesting cases. Furthermore the biggest scandals were 
too complicated to understand for ordinary people.  

 
What to do? – De lege ferenda proposals 
 
It would be appropriate if the white collar perpetration would be included in the 
interpretative provisions of the Penal Code. In this way, at the certain Sections of the 
Special Part of the Penal Code dealing with crimes belong to the category of the white 
collar crime, e.g., fraud, a reference could be given concerning the aspect of white collar 
perpetration, with a collateral increased sanction. Obviously, the introduction of a new 
term and the raise of the penalty are little worth if the offense remains hidden or if the 
criminal procedure lasts for years and the confiscated property is not proportional to the 
amount of money involved in the crime. In the latter case as Mihály Tóth concerning the 
white collar economic crimes wrote “it is worth trying”.730   
 
It can be stated that The Hungarian Criminal Code (Act C of 2012) contains an adequate 
legal background. On the other hand, further regulations will be needed, and in this 
respect the professional control of the legislation work of the Parliament will be 
inevitable. One of the basic task is solving the problem of party financing because all 
previous attempts in this direction proved to be unsuccessful. Without the transparency, 
especially concerning the utilization of the public procurement procedures and the public 
funds, all efforts are useless. The functioning of the judicial system and the law 
enforcement organizations should be strengthened professionally. At the state authorities 
and organizations it would be advisable to analyze the decision-making process, in some 
case changing it, and to establish an efficient control mechanism. The independence 
media, the freedom of the press, the existence of strong civil organizations are 
fundamental requirements in maintaining democracy, the exploration of the corruption 
and white collar crime cases, the information of the society about those, protesting against 
those if necessary, and enforcing the equality before the law. By this way, the above-
mentioned bodies and their activities embody a retentiveness by themselves. 
The number and the harm of corruption cases and economic crime can be reduced if 
companies introduce appropriate Code of Ethics, improve the integrity of the company 
and if they apply unwritten ethical standards. Foreign firms in Hungary may improve the 
Hungarian situation with their developed ethical standards, business policy and moral 
impact of the market.  

Criminal law has limited effect to combat small-scale corruption. Although criminal 
regulations are essential to stipulate the final border between criminal and non-criminal 
corruption, as long as there is a social consensus behind such acts, the effective way to 
fight against corruption is not the criminal law alone but the use of other means. Such 
                                                 
730 TÓTH, M.: A fehérgalléros bűnözés; a gazdasági bűnözés, in: GÖNCZÖL-KEREZSI-KORINEK-LÉVAY 
(szerk.): Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2006. p. 408. 
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practices are e.g., informative crime prevention lectures in primary and secondary schools 
in which the students learn the harmful effects of this type of crime, and the awareness of 
tax paying can be enhanced in the future generation.  

In the case of white-collar corruption it is necessary to increase the internal and external 
control mechanisms in public and private institutions by the help of e.g., State Audit 
Office, the Hungarian Competition Authority, the former Financial Supervisory Authority, 
currently the Hungarian National Bank, the Government Accountability Office, and the 
Council of Public Procurement. It may increase the effectiveness of the law enforcement 
agencies.  

The formulation of new laws and regulations are necessary which provide defence to the 
whistle-blowers and other citizens who report corruption and white collar crime cases to 
the authorities.  
In order to introduce and implement an effective prevention mechanism against corruption 
and white-collar crime, all segments of the society should be involved. The system has to 
be comprehensive, the strategy has to be at the same time top-down and bottom-up, 
transparent and deeply committed to reach their aims.  
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