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Egy empirikus kutatás következtetései 
 
 
 
Bevezetés  
 
A rendszerváltás következtében – az első szabad választások után – 1990-ben a 
szovjet-típusú egypártrendszert, többpárti demokratikus rendszer váltotta fel. Ezzel 
egy időben már látszott, hogy a korábbi tervgazdaságot kapitalista piacgazdaság 
fogja felváltani. A piacgazdaságra való áttérés lényeges eleme, hogy az 1989-es 
Alkotmányban rögzítették1 azt, hogy Magyarország piacgazdaság, a köztulajdon és 
a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelmet élvez, valamint elismerték a vál-
lalkozás jogát, továbbá deklarálták a verseny szabadságát. Az új gazdasági rend-
szer lehetővé tette külföldi befektetők cégalapítását hazánkban. Ezzel együtt a pi-
acgazdaságra történő áttérés2 maga után vonta az új típusú gazdasági bűncselekmé-
nyek megjelenését.3  

Az elmúlt húsz évben a következő kutatások foglalkoztak a gazdaság és a bűnö-
zés kapcsolatával. A gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos véleményekről és 
tapasztalatokról a PricewaterhouseCoopers készít rendszeresen felméréseket (2003, 
2005, 2007, 2009, 2011).4 A PricewaterhouseCoopers jelentéseit „Globális gazda-
sági bűnözés” („Global Economic Crime Survey”) címmel kétévente teszi közzé. 
Ezen jelentéseknek van egy, csak a magyarországi helyzetet elemző felmérése is 
(„Gazdasági bűnözés Magyarországon”). A cég a témakör szakértőit, a tudomány 
                                                 
1 Az 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról 9. § (1)-(2) bek. 
2 A piacgazdaság és a gazdasági bűnözés alakulásával Tóth Mihály foglalkozik számos művében. 
TÓTH 1995, 4-35.o. , TÓTH 2007, 1-333.o.   
3 A rendszerváltás és a gazdasági, valamint fehérgalléros bűnözés közötti kapcsolatról részletes 
elemzés találtható INZELT 2011, 352-379. o.  
4 Legutóbbi felmérésük eredménye 2011-ben jelent meg: http://www.pwc.com/en_HU/hu/ 
publications/assets/globalis-gazdasagi-bunozes-felmeres.pdf  

http://www.pwc.com/en_HU/hu/%20publications/assets/globalis-gazdasagi-bunozes-felmeres.pdf
http://www.pwc.com/en_HU/hu/%20publications/assets/globalis-gazdasagi-bunozes-felmeres.pdf
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képviselőit és gyakorló bűnüldözőket kér fel. A gazdasági élet szereplőivel készí-
tett 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. Jelentéseik célja az, hogy hatékony bűnmeg-
előzési módszerekre vonatkozó tanácsokat adjanak a gazdasági élet szereplőinek.  

2005-ben a Figyelő, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) és 
a Volksbank Rt. közös kutatást5 indított a kis- és közepes vállalkozások üzleti hely-
zetének, rövid távú kilátásainak feltárására és a cégek üzleti helyzetét befolyásoló 
gazdasági és intézményi tényezők feltárására. A vizsgálatot negyedévente végzik, 
összesen 300 cég részvételével, melyben a cégek véleményét kérdezik meg.  

Ezen kívül, ahogy azt Pusztai László6 is megállapította, a gazdaság és a bűnözés 
kapcsolatát vizsgáló kriminológiai kutatások csak a rendszerváltást követően váltak 
a vizsgálatok tárgyává. Ennek ellenére hazánkban külföldi befektetők helyzetét 
vizsgáló kriminológiai kutatás még nem folyt.  

A gazdasági bűnözés volumenének megismeréséhez elsődlegesen az Egységes 
Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatait (továbbiakban: 
ENYÜBS) kell megnéznünk7 (ld. Táblázat 1.). A kriminálstatisztikai adatokból 
látszik, hogy az elmúlt 8 évben 14.000 és 21.000 között mozgott az ismertté vált 
(regisztrált) gazdasági bűncselekmények száma, mely az összes ismertté (regiszt-
rált) vált bűncselekménynek 3,6-4,7 %-a. A gazdasági bűncselekmények magas 
látenciája miatt ezen adatok csak kiindulópontnak tekinthetők. Emellett szükség 
van látencia-kutatásokra.  
 

ÉV 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Az is-
mertté vált 
bcs. száma 

413.343 418.883 436.522 425.941 426.914 408.407 394.034 447.186 

Gazdasági 
bcs. 

15.088 16.661 17.106 17.862 14.021 15.870 16.752 21.119 

Táblázat 1. Az összes ismertté vált bűncselekmények száma és a gazdasági bűncselekmények száma  
 

                                                 
5 A kutatás részletes eredményei CZIBIK és TÓTH, 2008, 1-43. o. Megismerhető: http://www.gvi.hu/ 
data/research/kkv_korkep_084_081121.pdf 
6 PUSZTAI 1999, 188. o. 
7 http://crimestat.b-m.hu/Default.aspx  

http://www.gvi.hu/%20data/research/kkv_korkep_084_081121.pdf
http://www.gvi.hu/%20data/research/kkv_korkep_084_081121.pdf
http://crimestat.b-m.hu/Default.aspx
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Tóth Mihály8 mutat rá, hogy a gazdasági bűncselekményekkel évente átlagosan 
30 milliárd forint kár keletkezik, melynek alig több mint egytizede térül meg zár 
alá vétellel és vagyonelkobzással.  
 
A jelen kutatás motivációja és módszere 
 
Nyilvánvaló, hogy 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.9 Ezért gondoltam úgy, hogy e gondosan 
kidolgozott módszertan szerint empirikus kutatást kezdek finn cégeknél, akiknek 
magyarországi érdekeltségeik vannak. A kutatás nem tekinthető reprezentatívnak, 
viszont a magyarországi trendeket meg lehet belőle ismerni. 

Kutatásom az üzleti környezetről, finn cégek magyarországi üzleti biztonságáról, 
a bűncselekményekkel való tapasztalataikról (erőszakos, vagyon elleni és gazda-
sági bűncselekmények) szól, beleértve a korrupció jelenségét is.10 A kutatás célja, 
hogy információt kapjunk arról, milyen problémákat okoz a bűnözés a finn befek-
tetőknek Magyarországon, annak érdekében, hogy segítse a finn vállalatokat bűn-
cselekmények és a korrupció megelőzésében.  

A kutatás módszertana mélyinterjúk készítése mind a finn anyacég képviselőivel, 
mind a magyarországi leányvállalatok képviselőivel. Az interjúk kvalitatív, félig struk-
turált, tematikus mélyinterjúk, szemtől-szembe. A félig strukturált tematikus interjú 
vázlatát én készítettem. Az interjú vázlata 4 fő részből áll. Az első rész személyes 
információkat tartalmazott (az interjú alany végzettsége, munkatapasztalata, cégnél 
betöltött posztja, stb.). A második rész a cég alapadataira vonatkozott (az üzleti szektor, 
alapítás éve, tulajdonosi kör, éves bevétel, munkavállalók száma, stb.). Ebben a feje-
zetben 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.  

                                                 
8 TÓTH 2006, 408.  
9 Külföldi cégekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatokkal Kelet-Európában 
AROMAA & LEHTI 1996, foglalkozott 
10 Jelen tanulmányban a kutatás korrupcióval kapcsolatos eredményeit nem ismertetem 
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A minta 46 cégből áll, melyből a kutatási időszak alatt 1 végelszámolás, 1 fel-
számolás miatt megszűnt, így az elérhető cégek száma 44.11 

A cégeknek először e-mailben 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 megke-
resésemet (egyikük a következő indokkal: „… a legjobb tudomásom szerint sem-
milyen bűncselekménnyel kapcsolatos problémánk nem volt Magyarországon.”), 7 
cég a magyarországi ügyvezető igazgatóra delegálta a feladatok (általában azon az 
alapon, hogy nem rendelkeznek elegendő ismeretekkel a magyar helyzetet ille-
tően), 21 cég nem válaszolt sem az e-mailes, sem a telefonos megkereséseimre. Így 
végül az anyacég képviselői közül Finnországban 10 cég képviseletében 11 sze-
méllyel (4 felsővezető, 7 középvezető) készítettem interjút 2011. január eleje és 
2011. március közepe között.   

Magyarországon a leányvállalat képviselői közül egy cég elutasította a megkere-
sésemet, két cég magyar ügyvezető igazgatója ugyanaz a személy, mint a finn ügy-
vezető igazgató, akikkel Finnországban készítettem interjút, 23 cég nem válaszolt a 
megkereséseimre (e-mail 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 cé-
gek 48 %-át sikerült bevonni a kutatásba. Valamennyi interjúalany felsőfokú vég-
zettséggel és minimum 10 év, maximum 40 év munkatapasztalattal rendelkezik, 
mely időtartam minimum felét az adott cégnél töltötték el. Finnországban az inter-
júk hossza egy és másfél óra közötti, Magyarországon átlagosan másfél és két óra 
közötti volt. A 28 interjúból 25 esetében hangfelvétel készült, mely leírásra került. 
Három interjúalany a hangfelvétel készítéséhez a cég biztonságpolitikájára hivat-
kozva nem járult hozzá.  

Finnországban az anyavállalat képviselővel készített interjúk során az volt a be-
nyomásom, hogy az interjúalanyok ismerik a magyar leányvállalat nagyobb volu-
menű ügyeit és az ellenük elkövetett bűncselekményeket. A legtöbb vállalatnál 

                                                 
11 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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tisztában voltak az aktuális magyar politikai és gazdasági helyzettel, tudták a 2010 
tavaszán tartott választások eredményét, a kormánypárt 2/3-os többségét és az el-
fogadott – őket is érintő – legújabb jogszabályváltozásokat.  

A cégek üzleti szektora széles spektrumon mozog az elektronikától, kereskedel-
men, építőiparon, távközlésen, szállítmányozáson, munkaerő-kölcsönzésen és to-
borzáson, 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 te-
kintve 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 Ábra 1.) tekintve elmondható, hogy a vállalatok 
közel fele a rendszerváltást követő években hozta létre leányvállalatait Magyaror-
szágon. Továbbá megállapítható, hogy valamennyi cég több mint 5 éves tapaszta-
lattal rendelkezik a magyar piacon, ami a válaszaik érvényességét és a piac kellő 
ismeretét támasztja alá.  
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A cégek tulajdonosi körét tekintve (ld. Ábra 2.) 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.  

 

 

 
Ábra 2. Cégek tulajdonosi köre 

 

 

A vállalatok 2010-es nettó éves forgalmát (lásd Ábra 3.) 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.   

 

 

 
Ábra 3. 2010-es nettó éves forgalom 
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A kutatás eredményei  
 
Vélemények az üzleti környezetről  
 
Számos cég a rendszerváltás előtti években is rendelkezett kereskedelmi kapcsola-
tokkal Magyarországon. Ahogy azt az 1. számú ábra is mutatja, sok cég a rend-
szerváltást 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, 
ami egyrészt megkönnyíti a termékek szállítását, másrészt kiváló lehetőséget te-
remt arra, hogy a közép-kelet-európai piac felé, továbbá Oroszország felé nyissa-
nak. A munkavállalók magas tudása és a kiváló egyetemi oktatás főleg a matema-
tika és az informatika területén, melyhez alacsony összegű munkabér társul. Az 
1990-es évek közepétől egyértelműen látszott, hogy Magyarország az Európai 
Unió tagja lesz, ami garanciát jelentett a kiszámíthatóbb és átláthatóbb jogi és gaz-
dasági viszonyokat illetően.  

Általánosságban elmondható, hogy olyan piaci környezet fogadta a finn befek-
tetőket, melyet vártak, mégis számos problémával kell(ett) megküzdeniük. Tipikus 
problémáknak 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-egy cég csődje esetén. Ez utóbbi tárgykörben érde-
kes szemléletbeli és szabályozási különbség fedezhető fel a két ország között. A 
korlátolt felelősségű társaságokról szóló finn 2006. évi 624. törvény 5. §-a12 ki-
mondja, hogy „egy cég célja az, hogy profitot termeljen a részvényesei szá-
mára”.13 A magyar polgári jogban ehhez hasonló szabályozás nincsen.14 A finn 
társasági jog ezen szabálya miatt egy finn cég felelős azért, ha nem tett meg min-
dent annak érdekében, hogy biztosítsa a profitot vagy ha rosszhiszeműen járt el.  

Egy példa, amit az egyik interjúalanya az adózásról mondott: „Az elmúlt hat hó-
nap váratlan volt. Sok mindent megmutatott. Sok az adóval kapcsolatos ügy. Bi-

                                                 
12 http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2006/en20060624.pdf  
13 ’The purpose of a company is to generate profits for the shareholders, unless otherwise 
provided in the Articles of Association.’ 
14 Sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, sem a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény a nem tartalmaz ilyen kitételt 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2006/en20060624.pdf
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zonytalanság van. Adót vetnek ki külföldi cégek nyeresége után. Az adózási rend-
szernek 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.” 

 
Erőszakos bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatok  
 
A 21 cég 2010-ben összesen 2 testi sértésről, 3 rablásról és 2 zsarolásról számolt be.15 

Az egyik cég elmondása szerint évente egy-két alkalommal rabolják ki a kollé-
gáikat, a cég székhelye és a villamosmegálló közötti kb. 8 perces séta alatt. 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 ismertetett két testi sértés körülményei nagyon hason-
lóak 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 elkö-
vetők személyére egyik esetben sem derült fény.  
 
Vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatok 
 
A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatokat két kategóriába 
sorolva elemzem, egyrészt a kívülálló, ún. 3. személyek által elkövetett, valamint 
munkavállalók által elkövetett vagyon elleni cselekmények tipizálás szerint.  

                                                 
15 A Büntető Törvénykönyvről szóló1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.) 170. §-a testi 
sértés, 321. §-a rablás és a 323. §-a zsarolás szakaszai alapján 
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Kívülálló, ún. 3. személy által az elmúlt 10 évben a 21 cég vonatkozásában ösz-
szesen 16 betöréses lopás, 8 gépjárműlopás, 2010-ben 30 lopás és olyan 3 eset 
történt, mely a vandalizmus/rongálás (kerítésrugdosás, graffiti) fogalma alá sorol-
ható.16 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-egy cég esetében. Valamennyi betöré-
ses lopásról és gépjárműlopásról tettek feljelentést.  

A munkavállalók által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények: 2010-ben 27 lopás 
volt a 21 cégnél összesen. Ez egy-egy cégnek átlagosan 1-2 millió forint kárt okozott.  
 
Gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatok 
 
Az elmúlt 10 évben a 21 cégnél összesen 7 sikkasztás, 16 csődbűncselekmény 
történt, 2010-ben 4 csalás, 5 költségvetési csalás, mely az adóhatóság keresztellen-
őrzése során derült ki, valamint 2 közokirat-hamisítást (hamis személyi igazolvány, 
illetve hamis érettségi) követtek el.17 Ezen bűncselekmények évente kb. 5 millió 
forint kárt okoztak egy cégnek.  

A partner cégek gyanús csődjeiről – melyek az interjúalanyok elmondása szerint 
a csődbűncselekmény kategóriájába tartoznak – szinte valamennyi interjúalany 
beszámolt. Ezekből a következő példákat emelem ki:  

„…a cég elmondása szerint idén januárban elindította maga ellen a felszámolást 
és ezért nem tud fizetni, de a Cégközlönyben ez nem jelent 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 beszál-
lítónak 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 fel-
számoló 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 kezünkben, hogy ezt behajtsuk. Ezek zömében kft-ék, amik a törzstőke 
erejéig felelősek az adósságért. Lehet polgári pert indítani, de az meg kilátástalan. 
                                                 
16 A Btk. 316. §-a lopás és a 324. §-a rongálás szakaszai alapján  
17 A Btk. 317. §-a sikkasztás, 318. §-a csalás, 290. §-a csődbűncselekmény, 274. §-a közokirat-
hamisítás, 310. §-a költségvetési csalás szakaszai alapján 
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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, az azelőtti dolgokért, on-
nantól az a cég nem felelős. Ez azt jelenti, hogy ott van 22 millió forintunk és oda-
hív 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 va-
gyunk felelősek, de továbbra is szeretnénk veletek dolgozni a felszámolás alatt is. 
Erre a külföldi kollégák azt mondják, hogy itt valamit rosszul fordítottak… Gya-
korlatilag a cégben a tulajdonosok nem változtak. Buktunk 22 milliót és eldönthet-
jük, hogy akarunk-e velük dolgozni vagy nem. Jelentkezünk a bíróságon, mint hi-
telező, fizetünk 100.000 Ft illetéket és bekerülünk az f) kategóriába (vagyis a fe-
lejtsd el…) onnan mi még pénzt nem láttunk. Ugyanúgy dolgozik a cég mint előtte, 
csak ott van az „f.a.” felszámolás alatt kitétel.”18   

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.  
 
Egyéb bűncselekmények 
 
A 2010-es évet tekintve a 21 cégnél összesen 6 bombariadó történt, valamint szer-
zői jogok megsértésének számos esetről számoltak be.19  
 
A cégek biztonsági és megelőző intézkedései  
 
A megkérdezett cégek 67 %-a rendelkezik Etikai Kódex-szel (ld. Ábra 4.). Az 
Etikai Kódexek meghatározzák a cég értékeinek, politikájának és eljárásainak meg-
felelő magatartásformát, előírják az üzleti életben elfogadott normákat, valamint 
összefoglalják az íratlan szabályokat. Az Etikai Kódex a belső, vagyis a munka-
vállalók által elkövetett jogsértésekre próbál megelőző intézkedéseket hozni. Fon-
                                                 
18 Az interjúalany a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § 
(1) bek. f) pontjára utalt. „57. § (1) A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó 
vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: f) egyéb 
követelések.” 
19 A Btk. 329/A. §-a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése szakasza alapján 
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tos hangsúlyozni, hogy az Etikai Kódex tartalmát a munkavállalókkal képzések 
formájában ismertetik meg, és évről évre tesztelik tudásukat, továbbá megfelelő 
munkahelyi légkör megteremtésére törekednek. Fontosabbnak tartják, hogy az 
Etikai Kódex szellemével, sem mint tartalmával legyenek tisztában a munkaválla-
lók. Valamennyi Etikai Kódex zéró toleranciát ír elő, vagyis azonnali elbocsátással 
büntetik bűncselekményt elkövető munkavállalóikat.  

A külső jogsértések megelőzését – például vagyon elleni bűncselekményeket – a 
cégek zárakkal, beléptető-rendszerrel, riasztóval és 24 órás portaszolgálattal pró-
bálnak fellépni. 
 

14; 67%

6; 28%

1; 5%

Etikai Kódex

Van 

Nincs

Nincs adat

 
Ábra 4. Etikai Kódex 

 
Következtetések  
 
A gazdasági élet szabályozása csak részben a jog feladata, sok helyen érvényesül-
nek az íratlan (etikai) szabályok. Bő két évtizeddel a piacgazdaságra való áttérést 
követően a gazdasági élet jogi szabályozása teljesnek mondható (van társasági jog, 
adójog és működnek a piac felügyeletét ellátó intézmények mint például a Gazda-
sági Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete). Természetesen 
a meglévő jogszabályok utólagos hatásvizsgálatára is szükség lenne. A szabályo-
zási környezetnek a bűncselekmények megvalósulásában determináló szerepe van. 
Gondoljunk a csődtörvényre, az adószabályokra, a közbeszerzési törvényre és ezek 
gyakori változásának káros hatására. A verseny tisztasága a piac önműködő szere-
pét is maga után vonja. Fontos a külföldi multinacionális cégek jelenléte a piacon, 
ami a nyugati íratlan (etikai) szabályok meghonosítása által olyan morális hatást 
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gyakorolhat a magyar piacra, amely segíti a magyar gazdaság versenyképességé-
nek növekedését.   
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