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NNemrégiben került a boltokba Báger Gusztáv-
nak, az Állami számvevőszék tanácsadójának 
Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia 
című könyve az akadémiai kiadó gondo-
zásában. a könyvet az első olyan, nagyobb 
volumenű hazai vállalkozásnak tekinthetjük, 
amely összefoglalja és szintetizálja a korrup-
ció elleni fellépésben meghatározóvá váló 
integritásszemlélet nemzetközi példáit, ezek 
magyarországi adaptálására vonatkozó, az Ál-
lami számvevőszékhez köthető első kísérletet, 
valamint felvillantja a módszertan továbbfej-
lesztésének egyik lehetséges, kompetenciaala-
pú irányát. 

mielőtt azonban a könyv alaposabb ismer-
tetését elkezdenénk, érdemes néhány gondolat 
erejéig magáról a szerzőről is szót ejteni. Báger 
Gusztáv professor emeritus évtizedeket töltött 
a felsőoktatásban előbb a marx károly köz-
gazdasági egyetem oktatójaként, majd a PPke 

és a szolnoki Főiskola egyetemi tanáraként.  
a tudományos munka mellett a pénzügyi 
igazgatásban is kipróbálhatta magát a Pénz-
ügyminisztériumban főosztályvezetőként, majd 
az Állami számvevőszék kutatóintézetében 
dolgozott előbb főigazgatóként, majd tudo-
mányos tanácsadóként. itt került szorosabb 
kapcsolatba a Holland számvevőszék által 
alkalmazott integritásszemlélettel, amelynek 
eredménye 2007-ben egy holland–magyar 
szakmai tapasztalatcsere (twinning light pro-
jekt) lett. a könyv szerzője projektvezetőként 
magyarországon az elsők között ismerkedhe-
tett meg a holland integritási rendszer felépí-
tésével és működhetett közre a magyar mód-
szertan kialakításában. 

a könyv alcímében alkalmazott logikai 
rend visszaköszön a könyv három fő részében 
is. az első rész – inkább büntetőjogi megkö-
zelítésben – a korrupció jellemzőivel, okaival, 
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valamint az ellene folytatott közdelem szín-
tereivel és irányaival foglalkozik. a második 
rész a holland integritás metodológiát és ma-
gyar alkalmazását – közte az Ász integritás 
Projektjét – mutatja be, míg a harmadik részt 
az integritás kompetenciaalapú erősítésének 
szentelte a szerző. a könyv mellékleteiben 
bőségesen található kiegészítő információ és 
módszertani szempontból fontos dokumen-
tum, amelyek alátámasztják a könyvben sze-
replő érveket és állításokat vagy éppen magya-
rázzák, szemléletessé teszik a helyhiány miatt 
kényszerűen szűkre szabott szöveget. Bár a 
könyv átfogó jellege miatt az érintett témák 
eklektikusnak tűnhetnek, ez a hármas szer-
kesztési elv az olvasó számára megkönnyíti az 
eligazodást és egyben orientálja is a korrup-
cióval foglalkozó számos egyezmény, hazai és 
nemzetközi szervezet, módszer és gyakorlat 
útvesztőjében. 

Nem egyszerű tudományosan helytállóan 
megfogalmazni, hogy mit is értünk korrup-
ció alatt. erre új, önálló definíció alkotására 
a szerző sem tesz kísérletet, ellenben csopor-
tosítja és számba veszi azokat a fogalmakat, 
amelyek tudományos értékük vagy gyakorlati 
használhatóságuk miatt fontosak. míg a XVi–
XVii. századi magyarországon a korrupciót az 
eredeti latin jelentéséhez közeli, romlás, leron-
tás jelentésben használták, a manapság hasz-
nált fogalmat sokféle nézőpontból közelíthet-
jük meg. Hankiss Elemér szerint a korrupció 
a társadalmi javak egyfajta torzult újraosztása, 
Gombár Csaba a közjó ellentéteként egyfajta 
közrosszként definiálja, míg az eNsz és a 
Transparency international által használt – és 
talán leginkább elterjedt – fogalom szerint a 
korrupció: a rábízott hatalommal való vissza-
élés, egyéni haszonszerzés céljából. a könyv 
bőséges ismertetést nyújt a korrupció meg-
értését segítő különféle elvi modellekről és a 
mérésére szolgáló vizsgálati alapú és nem vizs-
gálati alapú kategóriákba sorolt eszközökről. 
a szerző a korrupció mérésére szolgáló mód-

szerek szükségességeként azt jelöli meg, hogy 
„…nélkülük nem értelmezhetőek a korrupció-
ellenes politikák, stratégiák, illetve a szükséges 
intézményi reformok.” Ugyancsak helytálló az 
a megállapítása, hogy a korrupció empirikus 
mérése gyorsan fejlődő terület. olyannyira, 
hogy a kézirat nyomdába adását követően a 
Transparency international továbbfejlesztet-
te módszertanát, az 1–10-ig terjedő skáláról 
2012 decemberében átállt az 1–100-ig terjedő 
értékelésre.1 a korrupció méréséről szóló rész-
ből egyedül talán csak az eurobarometer által 
készített és 2012-ben publikált, az európai 
Unió valamennyi tagországára kiterjedő – a 
kötetben hivatkozott, 2009-ben készítetthez 
képest aktuálisabb – közvélemény-kutatás2 

hiányát lehet megemlíteni, amelyre az euró-
pai Bizottság újabb anyagaiban előszeretettel 
hivatkozik. 

Bár kétségtelenül nem ez a munka fő témá-
ja, de rendkívül érdekes számsorok olvasha-
tók a korrupciós jellegű bűncselekményekről. 
ilyen például a vesztegetési esetek számának 
ciklikus, négy évenkénti kiugróan magas szá-
ma. erre érdekes módon nem a választások 
évében vagy a rákövetkező évben kerül sor, 
hanem az országgyűlési választásokat megelő-
ző évben (2005, 2009). amint említettük, a 
kötet tartalmi mondanivalóját jól alátámasztó 
számsorokat tartalmaznak a mellékletek is. itt 
olvashatjuk például, hogy az elmúlt közel egy 
évtizedben átlagosan háromévente került sor a 
közérdekű bejelentő üldözésével kapcsolatban 
(Btk. 257. §) az elkövető büntetőjogi felelős-
ségének megállapítására, de megtudhatjuk 
azt is, hogy a bűncselekmények elkövetésével 
okozott kár megtérülési mutatói rendkívül 
alacsonyak, a pénzmosásnál például 2006-tól  
0 százalék. ebből leginkább azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a vesztegetés büntetőjogi 
üldözése mellett a jelenleginél nagyobb figyel-
met kell fordítani a hozzá közvetlenül kap-
csolódó más bűncselekmények (pénzmosás, 
számvitel rendjének megsértése, csődbűntett) 
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következményeinek felderítésére, felszámolá-
sára. amint az előző bekezdésben a korrupció 
mérésének módszertani fejlődéséről megálla-
pítottunk, az fokozottan érvényes a Büntető 
Törvénykönyv szerinti tényállások átalakulá-
sára, változására is. eddig a statisztikában – a 
rendkívül magas látencia és a büntetőeljárások 
időbeli elhúzódása mellett – leginkább egy-
egy törvényi tényállás változása okozott némi 
inkonzisztenciát. a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény, vagyis az új Btk. 
2013. július 1-jei hatálybalépése kétségkívül 
hatással lesz a korrupciós bűncselekmények 
bűnügyi statisztikáira is. Új bűncselekmények 
(például vesztegetés elfogadása, hivatali vesz-
tegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy 
hatósági eljárásban) jelennek meg, miközben 
a régi Btk. szerinti bírósági eljárások és az új 
Btk. szerintiek egyaránt szerepelni fognak a 
kimutatásokban. 

Bár a kötet – a szerző rendkívül alapos 
gazdasági ismereteinek egyfajta szerény visz-
szatükröződéseként – foglalkozik a korrupció 
gazdasági hatásaival is, az adatok közül mind-
össze azt emelném ki, hogy a korrupció igen 
magas, a bruttó hazai termék százalékokban 
mérhető nagyságában csökkenti az állami be-
vételeket. míg az európai Bizottság szakértői 
ennek nagyságát az összeurópai GdP 1 szá-
zalékára teszik, egy 2004-es magyar adat csak 
az adóbevételek 4 százalékos csökkenésével 
számol. Természetesen ehhez jönnek még az 
egyéb, nehezen számszerűsíthető költségek 
(hatékonyságcsökkenés, bürokratikus kiadá-
sok növekedése, politikai-gazdasági bizonyta-
lanság). mindez olyan gazdasági helyzetben, 
amikor a GdP tizedszázalékai döntenek egy 
ország gazdaságának megítéléséről, túléléséről 
vagy csődjéről. Talán nem is kell ennél jobb 
magyarázat arra, miért szükséges határozott 
lépéseket tenni a korrupció jelenségének visz-
szaszorítása érdekében. 

a szerző a korrupció gazdasági, társadalmi 
és politikai hatásainak további részletes elem-

zése helyett továbblép egy új területre, a kor-
rupció forrásvidékére. Vagyis azt kutatja, hogy 
mely területeken, milyen közegben érzi magát 
otthonosan e jelenség. a szerzővel való közös 
kutatás közben – egy korábban készült tanul-
mány alapján – szoros összefüggésre bukkan-
hatunk a fejlettségi szint, illetve a növekedés 
és a korrupció között. Ugyancsak tanulságos 
a magyarországi korrupciós területek elemzé-
se. Talán senkinek nem árulunk el nagy tit-
kot, hogy a szerző az állami, önkormányzati 
vagyon és a közszolgáltatási jogok privatizá-
cióját, az állami támogatásokat, az állami be-
ruházásokat, az európai uniós támogatásokat, 
a választási- és pártfinanszírozást, valamint az 
állami igazgatási, hatósági engedélyezések, el-
lenőrzések területét nevesíti kiemelt kockáza-
túként. 

a kötet előnye, hogy az olvasó bőséges 
összefoglaló anyagot talál a különféle nem-
zetközi szervezetek (oeCd, európa Tanács, 
eNsz, európai Unió, iNTosai) korrup-
ció elleni politikáira vonatkozóan. ezt egé-
szíti ki azon civil szervezetek bemutatása, 
amelyek meghatározó (Transparency inter-
national), illetve egyre fontosabb szerepet 
töltenek be a hazai antikorrupciós politika 
alakításában (k-monitor), illetve néhány or-
szág antikorrupciós gyakorlatának (szingapúr, 
egyesült királyság, lettország) ismertetése.  
a szervezetekre vonatkozó információk olva-
sása közben kibontakozik az integritás szem-
léletének kialakulása és fejlődése. a könyv 
olvasása során mindez természetes, magától 
értetődő folyamatnak tűnik, mintegy a világ 
fejlődésének, előrehaladásának szemléletes 
példája. a valóságban azonban ez természete-
sen koránt sincs így, mivel az antikorrupciós 
politikák történetét – ha nem is vér és vas, 
de – vaskos, kormányokat megrengető bot-
rányok és politikai hullák szegélyezik. meg-
látásom szerint érdemes lett volna ezekből 
néhányat (például a sandter vezette európai 
Bizottság lemondása, az eNroN-botrány, 
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siemeNs-ügy) felvillantani úgy, ahogy ez a 
kötet más részein (például Hollandia kapcsán) 
megtalálható. 

a szerző a könyv második részét a holland 
integritási metodológiának és ennek magyar 
gyakorlatának szentelte. amint az az életrajz 
ismertetése során is kiderült, a szerző e téma 
igen szakavatott ismerője, aminek következté-
ben részletesen ismerteti a holland módszer-
tan törvényi alapjait, felépítését és gyakorlati 
megvalósítását, kiemelve a Holland számve-
vőszék integritást támogató tevékenységét. 

a kötet témái közül természetesen nem 
maradhatott ki az Állami számvevőszék 2009 
és 2012 között lefolytatott integritás Projekt-
je sem. az ÁroP-1.2.4. Korrupciós kockáza-
tok feltérképezése – integritás alapú szervezeti 
kultúra terjesztése című projekt hatása alapján 
mérföldkőnek tekinthető az integritás szem-
léletének magyarországi meghonosításában. 
a három évig tartó projekt összegyűjtötte a 
holland módszertanból hasznosítható ele-
meket, majd ezeket a magyar viszonyok közé 
adaptálva hozott létre modern, európai szintű 
antikorrupciós eredményeket. a szerző nem-
csak a projektet mutatja be, de összehasonlítva 
elemzi a 2011-es és 2012-es integritás Felmérés 
főbb eredményeit is. a legfőbb eredménynek 
azonban mégsem az eddig két alkalommal – és 
reményeink szerint 2013-ban harmadik alka-
lommal – elvégzett felmérések adatai tekinthe-
tők, hanem az a folyamat, amely új lendületet 
adott a korábbi, leginkább a büntetőjog eszkö-
zeivel operáló kormányzati antikorrupciós po-
litikának. a szerző a kötetben leírt megállapítá-
sait továbbgondolva és a nemzetközi (oeCd, 
holland, szlovén) példákat elemezve vázolja fel 
azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe 
kell venni az integritásirányítás magyar rend-
szerének kidolgozása során. Talán nem véletlen 
összefüggés, hogy a kormányzati antikorrupciós 
politika stratégiai dokumentumának tekinthe-
tő 1104/2012. (iV. 6.) kormányhatározat3 in-
tézkedései között nagy számban találhatók az 

Ász integritás Projektjére visszavezethető, az 
integritás erősítését célzó feladatok. 

Érdekes gondolatmenettel kezdődik a kötet 
harmadik része, amely a kompetencia és a kor-
rupció kapcsolatát, egymásra hatását vizsgálja. 
alapfelvetése, hogy: „Az állami intézmények 
és vállalatok számára is a hatékony tevékenység 
növekvő fontosságú alapja a tudásvagyon (tu-
dástőke) bővítése és korszerűsítése.” a fő kérdés 
az, hogy lehetséges-e az integritás erősítése a 
személyi és szervezeti kompetenciák tudatos 
fejlesztésével? a kompetencia és az integritás 
rendszerszintű kapcsolatának – újszerűnek 
számító – elemzését a szerző a közigazgatás 
korszerűsítésére vonatkozó ösztönzők és kény-
szerek áttekintésével kezdi, összehasonlítva az 
„új közigazgatás” (New Public Management) és 
a „jó kormányzás” (goodgovernance) jellemző-
it. a szerző álláspontja szerint a modern köz-
igazgatás előtt álló kihívásokat a kompetenci-
ák alkalmazásával lehet feloldani, amely alatt a 
munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó, tág 
értelemben vett készségek, képességek, jár-
tasságok, hozzáállás, attitűd összességét érti, 
amely közvetlenül kapcsolódik a munkavég-
zéshez. a kompetenciák előtérbe helyezésével 
lehetővé válik a munkakörök struktúrájának 
fellazítása, a rugalmasabb munkaszervezés is. 

a szerző maga is számos kompetenciát ha-
tároz meg személyi és szervezeti szinten egy-
aránt, amelyek relevánsak lehetnek az integ-
ritás kompetenciamodelljének kidolgozása 
során, ugyanakkor maga is megjegyzi, hogy ez 
csak az első lépés azok gyakorlati alkalmazá-
sa felé. a kompetenciák tesztelésére az Álla-
mi számvevőszék kutatóintézete (ÁszkUT) 
2008-ban két megyei jogú város, eger és 
szombathely önkormányzatánál végzett fel-
mérést. ezek integritással kapcsolatos ered-
ményeit így foglalja össze az anyag: „Az integ-
ritás erősítéséhez szükséges személyi és szervezeti 
kompetenciák azonban, különösen azok, ame-
lyek a felelős magatartással, az értékekkel, az 
irányítás minőségével és a szervezeti kultúrával 
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kapcsolatosak, jelentős mértékben hiányoznak 
a közigazgatási gyakorlatban, illetve a meglévő 
kapcsolódó kompetenciák is esetlegesen alacsony 
hatásfokkal érvényesülnek." Újabb kutatások 
hiányában csak remélhetjük, hogy akár az 
integritás Projekt, akár az időközben meg-
kezdett szervezeti átalakítások pozitív irányba 
változtatták meg nemcsak a két felmérésben 
részt vevő önkormányzat, de az egész magyar 
közigazgatás szervezeti kultúráját.

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a 
szerző kötetében sikeres kísérletet tett a kor-
rupcióval, integritással és kompetenciával 
kapcsolatos nemzetközi és hazai tudásanyag, 
ismeretek összefoglalására. Helyes volt az a 
meglátása is, hogy a jövő közigazgatás-fejlesz-
tésében fontos szerepet fog betölteni mind 
az integritás, mind a kompetenciaalapú mű-
ködés, így az e két fogalom közötti kapcso-
lat, egymásra hatásának vizsgálata a jövőben 
is fontos szakmai feladatként jelentkezik. ez 
a kihívás hazánkban is tetten érhető, hiszen a 
magyary zoltán közigazgatás-fejlesztési Prog-
ram fontos végrehajtandó feladatként említi4 

a munkaköralapú rendszer kiépítését, illetve 
ennek eszközét, a munkakörelemzést.

a már hivatkozott 1104/2012-es kor-
mányhatározat elfogadása óta eltelt időszak-
ban felgyorsultak a korrupció megelőzését 
és az integritás erősítését célzó kormányzati 
folyamatok. a kidolgozott zöld könyv alap-
ján előrehaladott állapotban van a közszol-
gálati etikai kódexek előkészítése, fejlődött 
a korrupciós hatásvizsgálati módszertan, a 
kormány elfogadta az államigazgatási szer-
vek integritásirányítási rendszeréről és az ér-
dekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 
kormányrendeletet, 2013 februárjától pedig 
– az Ász elnökének védnökségével – integri-
tás-tanácsadó szakirányú továbbképzés indul a 
Nemzeti közszolgálati egyetemen. Bízhatunk 
benne, hogy a szakemberek mellett e képzés 
hallgatói, az antikorrupciós szakértők új ge-
nerációja is haszonnal forgathatja majd Báger 
Gusztáv korrupció című könyvét. 

Klotz Péter 
levelezési e-cím: klotzp1@gmail.com
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