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A 2011–2013. évi 
integritásfelmérések céljai, 
módszertana és eredményei
Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a közszféra szervezeteinek integritását. A fel-

mérések eredményeként kirajzolódott, hogy a vizsgált intézményeknél a korrupciós kockázatok leginkább a közbeszerzések előké-

szítéséhez, lefolytatásához, az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódnak. A közszféra intézményeinek körében az 

intézményi struktúra, a szervezet jogállása és a jogszabályi környezet változása is kockázatként jelentkezhet. A kockázatok kezelésére 

hivatott kontrollok tekintetében az mondható el, hogy a közszféra szervezeteinek többsége rendelkezik a jogállásából eredő kockáza-

tok kezelésére szolgáló kontrollokkal. A szervezeteknek ugyanakkor további lépéseket kell tenniük a korrupciós kockázatokat növelő 

tényezők (például közbeszerzés, eu-s támogatás) negatív hatásainak csökkentésére. Fejleszteniük kell többek között az összeférhetet-

lenséghez, a külső szereplőkkel való kapcsolattartáshoz vagy a szakértők alkalmazásához kapcsolódó kontrolljaikat1.
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AAz Állami számvevőszék (a továbbiakban: 
Ász) 2013-ban harmadszor mérte fel a köz-
szféra intézményeinek korrupciós kockázatait, 
illetve az azok kezelésre hivatott kontrollok 
szintjét. Az Integritás Projekt legfőbb célkitű-
zése a korrupció megelőzése és egy, integritás-
értékeken nyugvó szervezeti kultúra kialakítása 
és elterjesztése. A 2013. évi felmérésben mint-
egy 1500 szervezet vett részt, amelyek közül 
megközelítőleg 1300 intézmény vállalta, hogy 
az elkövetkező felmérési években segíti az Ász 
Integritás Projektben kitűzött céljait. A költ-
ségvetési szervek ilyen mértékű támogatása kü-
lönösen indokolja, hogy részletesebben bemu-
tassuk az integritásfelmérést, különösen annak 
céljait, a felmérési módszertant, annak kialakí-
tása során és az egyes lekérdezések után felme-
rülő főbb dilemmákat. Röviden ismertetjük a 

felmérés átfogó eredményeit és ráirányítjuk a 
figyelmet néhány összefüggésre, amelyek alap-
vetően meghatározták a közszféra 2013. évi 
felmérésben tükröződő korrupciós kockázati 
szintjét. Végezetül rámutatunk a kockázatok és 
kontrollok közötti összefüggésre.

A projeKt GyöKerei: 
A HollAnd meGKözelítéS AdAptÁlÁSA

A Holland királyság számvevőszékének együtt-
működésével 2007 és 2008 között az Állami 
számvevőszék egy európai uniós twinning pro-
jekt keretében ismerte meg az integritásalapú 
közigazgatási működés követelményeit érvé-
nyesítő korrupciós kockázatfelmérés és -elem-
zés nemzetközileg is elismert holland gyakor-
latát, majd az elsajátított ismeretek birtokában 
indította el 2009-ben az Integritás Projektet.2Levelezési e-cím: szatmarij@asz.hu
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A holland integritásra fókuszáló megköze-
lítés lényege, hogy a kialakított módszertan 
révén azonosítja a szervezetben meglévő ere-
dendő kockázatokat, az azokat növelő ténye-
zőket, illetve az integritásirányítási rendszer 
kiépültségét, hatékonyságát (kontrollok). Az 
eredendő kockázatokra és a növelő tényezőkre 
számolt értékeket összevonja egyetlen mutató-
ba, majd az szembeállítja az integritásirányítá-
si rendszer kiépítettségével és hatékonyságával. 
Így meghatározzák az adott szervezet védettsé-
gének szintjét.

Az inteGritÁSprojeKt céljA

Amikor az Állami számvevőszék integritás-
felmé rési sorozatának céljait mutatjuk be, nem 
szabad figyelmen kívül hagyni az Ász magyar-
országi korrupció visszaszorítása érdekében 
vállalt szerepét.3 Az Ász korrupcióellenes tevé-
kenysége a következő területekre fókuszál.

A korrupciós esetek megelőzése a korrupci-
ót kiváltó okok feltárásával, új számvevőszéki 
ellenőrzési módszertanok kidolgozásával, az 
államháztartás elszámoltatható és átlátható 
működésének elősegítésével, illetve az integri-
tás követelményeivel összhangban, az értékala-
pú szervezeti működést középpontba helyező 
szervezeti kultúra terjesztésével.

A számvevőszéki ellenőrzések keretén be-
lül az Ász megfelelőségi ellenőrzés révén 
(compliance audit) felméri az intézményi meg-
oldások (kontrollrendszerek) jogszabályoknak 
való megfelelőségét és azok működését.

Az Állami számvevőszék tanácsadói szerepé-
ben elsősorban a kormányzati, igazságszolgál-
tatási szerveket kívánja segíteni a lehető leg-
hatékonyabb korrupcióellenes szakpolitikák 
kidolgozásában, valamint az azokhoz tartozó 
optimális szabályozási és intézményi megoldá-
sok kialakításában.

Az előzőekben megfogalmazott feladatok 
jegyében az Ász vállalta, hogy a 2012-ben 

lezárult európai uniós finanszírozású Integ-
ritás Projekt4 2017-ig tartó fenntartási sza-
kaszában évente elvégzi a közszféra intézmé-
nyei körében az integritásfelmérést. Ennek a 
vállalásnak a keretében került sor a 2013-as 
integritásfelmérésre.

Az Integritás Projekt célja, hogy felmérje a 
közszféra intézményei korrupciós kockázatok-
nak való kitettségét, illetve az azok mérséklésre 
hivatott kontrollok szintjét. Az Állami szám-
vevőszék a projekt révén az integritásszemlélet 
minél szélesebb körrel történő megismerteté-
sét, gyakorlatba ültetését, a megelőzésen alapu-
ló korrupció elleni küzdelem, a kockázatokban 
való gondolkodás elterjesztését kívánja elérni. 
Az integritás követelményeinek megfelelő szer-
vezeti működést előnyben részesítő szervezeti 
kultúra elterjesztését és a korrupció elleni fel-
lépést az Ász önmagára nézve is stratégiai je-
lentőségű célként fogalmazta meg. A projekt a 
felmérésben részt vevő intézmények számára 
helyzetükről egyfajta „tükörképet” mutat be, 
ami alapot teremt a jövőbeni pozitív irányú 
elmozduláshoz. A felmérési eredményeket az 
Ász a számvevőszéki ellenőrzéseket megala-
pozó kockázatelemzésekben is felhasználja. 
Összességében az integritásfelmérések erősítik 
a társadalom által elvárt nyilvánossági, átlát-
hatósági normáknak történő megfelelést, elő-
segítik a kormányzati szervek korrupcióellenes 
tevékenységét és hozzájárulnak az integritásala-
pú szervezeti kultúra fejlesztéséhez. A projekt 
jelenlegi, fenntartási szakaszának fontos célja 
a megkezdett felméréssorozat folytatása. Az el-
múlt évek tapasztalatai ugyanis azt mutatják, 
hogy a kérdőív kitöltése réven a költségvetési 
intézményeknél tudatosul a szervezetüket fe-
nyegető korrupció veszélye, amelynek hatására 
jobban odafigyelnek a korrupciós kockázatok 
kivédésére, az integritást erősítő kontrollok ki-
építésére és működtetésére.

Jelen kutatásnak ugyanakkor nem feladata, 
hogy felmérje az államháztartás körébe tartozó 
szervek tisztségviselőinek felfogását, ismereteit 
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vagy percepcióit a korrupcióval kapcsolatban. 
Azokat a kockázatokat kívánja azonosítani, ame-
lyek a vizsgált szervi kör intézményeiben károsan 
befolyásolhatják az adott szerv integritását.

Az inteGritÁSprojeKt SorÁn 
Felmerülő dilemmÁK

A következő szakaszban azokat a dilemmákat 
ismertetjük, amelyek a módszertan kialakítása 
során, illetve az egyes felmérési időszakokat kö-
vetően felmerültek. Az első adatfelvételt meg-
előzően deklarálni kellett a projekt fő céljait, 
amelyek közül kettő, a korrupció megelőzése 
és az integritásalapú közigazgatási kultúra fej-
lesztése és terjesztése alapjában meghatározta a 
módszertan kialakítását. 2011 előtt alapvető-
en két út kínálkozott az Integritás Projektben 
dolgozó számvevőszéki és külsős szakemberek 
előtt a korrupciós kockázatok felmérésére. 
A szakembereknek el kellett dönteniük, hogy 
valamilyen vizsgálati vagy nem vizsgálati ala-
pú módszert5 alkalmazzanak a közszféra kor-
rupciós kockázati szintjének meghatározására. 
Az előbbi módszerre azért esett a szakemberek 
választása, mert a szervezeti kultúra megvál-
toztatásának célja szükségszerűen előfeltéte-
lez egyfajta kommunikációt a kutatást végző 
számvevőszéki szakemberek, illetve a közigaz-
gatási intézmények között, amit csak egy vizs-
gálati alapú módszer biztosíthatott.

Alapvető kérdés volt, hogy milyen eszközzel 
lehetne legjobban vizsgálni a közszféra intéz-
ményeinek korrupciós kockázatait, valamint 
azok kezelésére hivatott kontrollok kiépültsé-
gét. Több eszköz közül a leginkább alkalmas-
nak a standard kérdőíves lekérdezés mutat-
kozott, mivel ez a módszer „viszonylag szűk 
teret enged a szervezetek szubjektív ítéletének 
kifejezésére. A végleges kérdőív kialakítása – a 
társadalomkutatásban alkalmazott gyakorlat-
nak megfelelően – mélyinterjús, majd a papír-
alapú próbakérdőíves felvétel tapasztalatainak 

felhasználásával készült”.6 A kérdőívbe olyan 
kérdéstípusokat kellett beépíteni (például 
dichotóm kérdések), amelyek a lehető legke-
vésbé adtak teret a szubjektív véleményeknek.

A kérdőív méretének, tartalmának megha-
tározásával (például kérdéscsoportok száma, 
tartalma) kapcsolatban is több kérdés merült 
fel. Először is meg kellett határozni azokat a 
tevékenységi területeket, amelyekre nézve kér-
déseket lehetett megfogalmazni a kockázatok 
azonosítása érdekében. Ez követően ki kellett 
alakítani azokat a konkrét kérdéseket, amelyek 
elégségesek az adott terület eredményes jellem-
zésére. A szükséges minimális kérdésszám meg-
határozása után az egyes kérdéseket pontozni 
kellett, azaz meg kellett határozni az adott koc-
kázat vagy kontroll jelentőségét. Az első hiva-
talos lekérdezéskor a kérdőív már 155 kérdést 
tartalmazott, de tesztelésre kerültek a kérdőív 
olyan verziói is, amelyek jelenleginél kevesebb 
vagy lényegesen több kérdést tartalmaztak. Az 
egyes kérdésekre adott válaszok pontozása szá-
mos szakmai vita során alakult ki.

A célcsoport meghatározásával kapcsolat-
ban felmerülő kérdés volt, hogy mely intézmé-
nyek kapjanak felkérést az integritás-kérdőív 
kitöltésére. Az egyértelmű volt, hogy minden 
költségvetési szervezetet (körülbelül 12 ezer 
intézmény) nem lehet bevonni az adatfelvé-
telbe, ezért az Integritás Projekt keretében a 
következőképpen kértük fel a szervezeteket:

•	minden, a központi közigazgatási szervek 
körébe tartozó szervezetet felkértünk a 
kérdőív kitöltésére, mivel alacsony számuk 
ezt lehetővé tette;

•	a helyi közigazgatási szervek körében a vá-
laszadásra felkért szervezetek kiválasztásá-
ra rétegzett, véletlenen alapuló mintavételi 
eljárást alkalmaztunk.

A célcsoport tekintetében további kérdés 
volt, hogy miképpen lehet azonosítani az egyes 
intézményeket, és milyen ismérv alapján lehet 
a felkért szervezeteket csoportosítani. Az egyes 
szervezetek azonosításához a Magyar Állam-
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kincstár törzskönyvi nyilvántartási azonosítóit 
(PIR), valamint az adószámokat használtuk 
fel, míg a csoportképzésre a TEÁOR-számok 
szolgáltak.

Az első hivatalos felmérést megelőzően kér-
désként merült fel, hogy az adatszolgáltatásra 
felkért intézmények önként vagy kötelezően 
töltsék-e ki a számukra megküldött kérdőívet. 
A kérdés eldöntésében ismét csak a szervezeti 
kultúra megváltoztatásának célja segített. Egy 
integritásalapú közigazgatási kultúra kialakítá-
sához a közszféra szervezeteinek aktív támoga-
tása szükséges, amelyet a megküldött kérdő-
ívek kitöltésére való kötelezettség előírásával 
nem lehet elérni. Emellett, ha köteleznénk 
az intézményeket a kérdőív kitöltésére, akkor 
magyarázatot kellene adni arra, hogy miért ép-
pen az adott szervezetet kötelezzük a kérdőív 
kitöltésére egy, részben véletlen mintavételen 
alapuló felmérésben. Az önkéntesség biztosítá-
sával ugyanakkor elérhetjük, hogy a válaszadó 
szervezetek a kérdőív kitöltése során elmélyed-
jenek az egyes kérdésekben, sőt akár egy-egy, 
számukra még ismeretlen kockázat feltárásával 
tényleges lépéseket tudjanak tenni szervezetük 
védettségének fokozására.

A 2011. és 2012. évi adatfelvételek során 
szerzett tapasztalatok fényében újra kellett 
gondolni néhány régi dilemmát és az azokra 
adott válaszokat, illetve szembesültünk újabb 
módszertani kérdésekkel. Talán az egyik leg-
fontosabb problémát az önkéntességen ala-
puló részvétel okozta, mivel a két felmérési év 
válaszadó körének mérete és összetétele szin-
te teljesen eltérő volt, ezért a két év felmérési 
eredményeinek összehasonlítása nehézségek-
be ütközött. Abban továbbra sem volt vita a 
számvevőszéki szakemberek között, hogy a fel-
mérés önkéntességét meg kell őrizni, de vala-
milyen módon biztosítani kellett a válaszadói 
kör stabilitását annak érdekében, hogy az egyes 
felmérési évek eredményei összehasonlíthatók 
legyenek. Ezért a 2013. évi felmérésben részt 
vevő szervezeteket többéves együttműködésre 

kértük fel. A válaszadó szervezetek 93 százalé-
ka vállalta, hogy az elkövetkező öt felmérési év 
mindegyikében kitölti az integritás-kérdőívet. 
Reményeink szerint ezzel a megoldással egy-
szerre sikerül megőrizni a felmérés önkéntes-
ségét, illetve megteremteni az egyes felmérési 
évek eredményeinek összehasonlításához szük-
séges kontinuitást.

A mutatószámokkal kapcsolatban, különö-
sen a kontrollok hiányát mérő index értelme-
zése és kommunikációja és főként annak hatá-
sa vetett fel kérdéseket. A mutatószámok csak 
a veszélyeztetettségre mutattak rá, ami nem 
segítette elő a felméréshez csatlakozni kívánók 
számának növekedését. Többek között ezért 
volt szükség a harmadik index fókuszpontjá-
nak áthelyezésére a hiányzó kontrollokról a 
meglévő kontrollokra. A módosított index ké-
pes rávilágítani a kitöltő intézmény kontrol-
lokkal kapcsolatos pozitívumaira. Elvileg is a 
kockázatokkal szembe kell állítani a kontrollt 
és nem újabb kockázatként értékelni annak 
hiányát.

A két felmérés alapján szerzett tapasztalatok 
rávilágítottak a korábbi indexek értelmezésbeli 
nehézségeire is, mivel azok abszolút számok-
ban voltak megadva. Tovább nehezítette az ér-
telmezést, hogy az egyes indexekhez használt 
pontskálák eltértek egymástól, amely nem 
meglepő, hiszen a beazonosított veszélyezte-
tettséget növelő tényezők száma nagyobb volt, 
mint az eredendő kockázatoké. Az indexérté-
kek értelmezésének megkönnyítése érdekében 
a 2013. évi felmérést megelőzően bevezetésre 
került a mutatószámok százalékos kifejezése. 
Ez a megoldás egyszerre hozza közös nevezőre 
az indexeket és őrzi meg az egyes mutatószá-
mok közötti lényeges különbségeket.

További problémaként merült fel, hogy 
miként lehet elvégezni az intézményi muta-
tószámok minősítését. A minősítést el lehetett 
volna végezni egy egyszerű százalékos skála 
használatával is. Mondhattuk volna például 
azt, hogy amelyik szervezet kockázatok növelő 
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tényezőjének értéke 80 százalék fölé esik, az 
magas kockázati szinttel rendelkezik, vagy azt, 
hogy amelyik intézmény kontrollindexének 
értéke 60 és 80 százalék közötti tartomány-
ban található, annak kontrolljai megfelelően 
képesek kezelni a szervezet jogállásából, tevé-
kenységéből eredő kockázatokat. ugyanakkor 
a válaszadói kör heterogenitásához képest egy 
ilyen mérce használata túlzottan merev lett 
volna. A felmérésben részt vevő szervezetek 
olyan intézménycsoportok köréből kerülnek 
ki, mint a bölcsődék, óvodák, iskolák, egyete-
mek, önkormányzatok vagy minisztériumok. 
Emellett az ilyen mérce nem lett volna képes 
érzékeltetni a közigazgatás folyamatosan moz-
gásban lévő rendszerét sem. Így célszerűbbnek 
tűnt több rugalmas viszonyítási pont megha-
tározása, amelyek figyelembe veszik az intéz-
ménycsoportok sajátosságait. Ennek megfele-
lően az intézményi indexek alapján a felmérés 
során kialakított 18 intézménycsoportra (réte-
gekre) külön számoltunk átlagos mutatószá-
mokat (intézménycsoporti indexek), amelyek 
viszonyítási alapként szolgálhatnak az egyes 
intézményi értékek megítéléséhez. Az intéz-
ménycsoporti indexektől való pozitív vagy 
negatív irányú eltérés mértéke alapján lehetsé-
gessé vált az adott csoportba tartozó szervezet 
kockázati és kontrollszintjének értékelése.

A 2013. évi FelméréS AlKAlmAzott 
módSzertAnA

Az alkalmazott minta, illetve a 
válaszadó intézmények azonosítása, 
intézménycsoportok képzése

A felméréssorozat harmadik fordulójára 2013. 
május 23. és július 5. között került sor. Az 
országban működő több mint 12 000 költ-
ségvetési szerv közül 6104 intézmény kapott 
felkérést elektronikus úton, illetve az úgyne-
vezett Hivatali kapu Rendszeren keresztül a 

korrupciós kockázati jellemzőik felmérésére 
szolgáló – önkéntességen alapuló – elektroni-
kus kérdőív kitöltésére.7

Hasonlóan a korábbi évek adatfelvételeihez 
a 2013. évi felmérés célcsoporti körének cím-
listája a Magyar Államkincstár (a továbbiak-
ban: MÁk) által vezetett kincstári adatbázis – 
a felmérés szempontjából releváns – adataiból 
és az intézmények elérhetőségeire vonatkozó 
információkból tevődött össze. Ennek alapján 
kerültek kiküldésre a felmérést támogató in-
formatikai rendszeren keresztül a felkérő leve-
lek, továbbá a rendszerbe beérkező kérdőívek 
azonosítása is az említett lista adatai alapján 
történt. A felmérésben részt vevő intézmények 
18 intézménycsoportba történő besorolása is 
a MÁk-adatbázisban megtalálható, az alapte-
vékenység államháztartási szakágazatát jelölő 
TEÁOR-kódok alapján történt.

A 2013-as felmérésben az előző adatfelvé-
telek során rétegezett mintavétellel kiválasz-
tott intézményi kör alapulvételével került sor 
a célcsoport szervezeteinek felkérésére. Ezen 
túlmenően – tekintettel arra, hogy az előző 
felmérések során az önkormányzatok és a pol-
gármesteri hivatalok válaszoltak igen nagy, az 
egyéb önkormányzati intézmények pedig jel-
lemzően kis arányban – a korábbinál nagyobb 
számban kerülnek beválogatásra az általános 
iskolák, óvodák, bölcsődék, egyéb oktatási, 
szociális és kulturális intézmények a reprezen-
tativitási arányuk javítása érdekében.

Az alkalmazott kérdőív

Mint ahogy már említettük, az adatfelvétel-
ben a standard kérdőíves módszert alkalmaz-
tuk, mert ez az eszköz biztosítja leginkább a 
felmérés objektivitását. Ennek megfelelően a 
kérdőívben a következő kérdéstípusok haszná-
latára került sor:

•	eldöntendő vagy dichotóm,
•	egyválasztós,
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•	többválasztós kérdések, valamint
•	olyan kérdések, amelyeknél a válaszadó in-

tézménynek valamilyen mértékegységben 
meghatározva (millió Ft, fő, darab) kell 
adatot szolgáltatni.

A kérdések nagyobb részét dichotóm (igen-
nem) kérdések alkotják, amelyek a 2013. évi 
felmérés során egyes esetekben – ahol ezt az 
intézményi sajátosságok indokolták – kiegészí-
tésre kerültek a „nem értelmezhető” válaszop-
cióval. A kérdések jelentős része az elmúlt há-
rom évre kérdez rá, amely naptári éveket jelent. 
A 2013. évi felmérés a 2010. január 1-je és a 
2012. december 31-e közötti időszakot fedte le.

A pontozási rendszer kialakítására az első 
adatfelvételi időszakot megelőzően a projekt 
megvalósításában közreműködő munkatársa-
kat és külső szakértőket egyaránt tartalmazó 
szakértői munkacsoport keretében került sor. 
A kérdőív minden egyes kérdése – jelentősé-
gének megfelelően – egy 0‒3-ig terjedő, 0,5 
pontonként emelkedő pontskála használatá-
val került besorolásra. Példaként nézzük meg, 
hogy miképpen került pontozásra a 2013. évi 
kérdőív néhány kérdése, amelyet az 1‒3. táb-
lázat mutat be.

Mint látható, az 1. táblázatban bemutatott 
dichotóm kérdésre adott „igen” válasza 3 pon-
tot, míg a „nem” 0 pontot ér. Amennyiben a 
szervezet igennel válaszolt, akkor egyrészről 
beazonosította a tevékenységéből eredő egyik 
kockázatát, másrészről 3 ponttal növelte koc-
kázati pontszámait, ami alapján kiszámításra 
kerül az a kockázati index (EVT, kVNT).

Az 1. és 2. táblázatokban bemutatott kér-
dések együtt szemléltetik azt, hogy miképpen 
jut érvényre az egyes kérdések jelentősége kö-
zötti különbség a pontozásban. Látható, hogy 
az előző kérdésen megszerezhető maximális 
pontszám 3, míg a 2. táblázatban bemutatott 
kérdésen legfeljebb csak 2 pontot lehet sze-
rezni. A magasabb (3 pontos) kérdés nagyobb 
súllyal lehet jelen az indexérték kiszámítása-
kor, mint az utóbbi (2 pontos) kérdés.

Az utolsó példaként a 3. táblázatban bemu-
tatott kérdés azt szemlélteti, hogy miképpen 
került alkalmazásra a teljes pontskála azoknál 
a kérdéstípusoknál, ahol a válaszadó szerve-
zetnek magának kellett az adott mértékegység 
szerint információt szolgáltatnia.

A kérdőívek feldolgozása és az azokból 
számított mutatószámok

A kiválasztott szervezeteket az Integritás 
Projekt keretében kifejlesztett elektronikus 
adatfelvevő, -feldolgozó és térképi megjele-
nítő rendszeren (TiiiR) keresztül kiküldött 
e-mailben kérjük fel a kérdőív kitöltésére. 
A szervezetek az elektronikus kérdőívet, vala-
mint a hozzátartozó útmutatót, segédletet az 
Integritás Portálról tölthetik le, és az ÁNYk 
(Általános Nyomtatványkitöltő keretprogam) 
használata révén szolgáltathatnak adatot. 
A válaszadó költségvetési szervek által kitöl-
tött kérdőívek az Ász iratkezelő rendszerén 
keresztül érkeznek vissza a TiiiR-be, amely egy 
olyan adatfeldolgozó informatikai alkalmazás, 
amely az elektronikusan beküldött kérdőívek 
válaszadatait automatikusan a rendszer adat-
bázisába tölti, majd ezekből az adatokból előre 
meghatározott matematikai algoritmus lefut-
tatásával komplex mutatószámokat (veszélyez-
tetettségi indexeket) számol. A TiiiR a kocká-
zati indexeket térinformatikai módszerekkel 
egy internetes felületen meg is jeleníti (koc-
kázati térkép). A TiiiR által számolt kockázati 
indexeken túlmenően az elemzésben megjele-
nített adatok, összefüggések vizsgálata az IBM 
sPss statisztikai elemző szoftver használatával 
valósult meg.

A TiiiR informatikai rendszer a kérdőíves 
adatokból három kockázati indexet számol. 

Az Eredendő Veszélyeztetettségi Tényezők 
(EVT-) index a szervezetek jogállásától és fel-
adatköreitől függő eredendő veszélyeztetettség 
összetevőit teszi mérhetővé. Olyan tényezők ha-
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tározzák meg, amelyek alakítása az alapítószerv 
jogalkotási hatáskörébe tartozik, így például 
a hatósági jogalkalmazás, a (jogi) szabályozás 
vagy a különféle (oktatási, egészségügyi, szociá-
lis és kulturális) közszolgáltatások nyújtása.

A korrupciós Veszélyeztetettséget Növelő 
Tényezők (kVNT-) index az egyes intézmények 
napi működésétől függő – az eredendő veszé-
lyeztetettséget növelő – összetevőket jelení-
ti meg. Leképezi a költségvetési szervek jogi/
intézményi környezetének jellemzőit, műkö-
désük kiszámíthatóságát, stabilitását, továbbá 
az intézmények működtetése során jelentkező 
– alapvetően a mindenkori menedzsment dön-
téseitől befolyásolt – olyan változó tényezőket, 
mint a személyi és költségvetési erőforrásokkal, 
illetve a közbeszerzésekkel való gazdálkodás.

A kockázatokat Mérséklő kontrollok Ténye-
zője (kMkT-)8 index azt tükrözi, hogy az adott 
szervezetnél léteznek-e intézményesült kontrol-
lok, illetve hogy ezek ténylegesen működnek-e, 
betöltik-e rendeltetésüket. Ehhez az indexhez 
olyan faktorok tartoznak, mint a szervezet belső 
szabályozása, a külső és belső ellenőrzés, valamint 
az egyéb integritáskontrollok: etikai követelmé-
nyek meghatározása, összeférhetetlenségi hely-
zetek kezelése, a bejelentések, panaszok kezelése, 
rendszeres kockázatelemzés és tudatos stratégiai 
menedzsment. Az 4. táblázat indexenként szem-
lélteti a kérdések számát és az azok megválaszolá-
sával elérhető maximális pontszámokat.

Az Eredendő Veszélyeztetettségi Tényező alá 
30, a korrupciós Veszélyeztetettséget Növelő Té-
nyező alá 64, a kockázatokat Mérséklő kontrol-

1. táblázat

Szervezetük – illetve szervezetük vezetője – gyakorol-e jogalkotással közvetlenül  

összefüggő hatásköröket?

igen 3 pont

nem 0 pont

2. táblázat

Szervezetük jogállására vagy szervi önállóságára vonatkozó jogi szabályozás változott-e  

lényegesen az elmúlt 3 évben?

többször is 2 pont

egyszer 1 pont

egyszer sem 0 pont

3. táblázat

Az előző év végén a szervezetnél főállásban alkalmazott munkatársak száma:

…………..fő

11 fő alatt 0,0 pont

11–0 fő között 0,5 pont

21–40 fő között 1,0 pont

41–100 fő között 1,5 pont

101–250 fő között 2,0 pont

251–500 fő között 2,5 pont

500 fő felett 3,0 pont

Forrás: Állami Számvevőszék
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lok Tényező alá pedig 61 kérdést építettünk be. 
Az 5. táblázat a kérdések számának megoszlását 
mutatja indexenként és kérdéscsoportonként.

Nagy változást jelentett a korábbi felméré-
seknél alkalmazott metódushoz képest a kont-

rollok hiányát mérő index mérési irányának 
megváltozása; a 2013. évi felmérésben az index 
már a kontrollok meglétére fókuszált, az adott 
szervezetnél fellelhető kontrollszintet mérte, 
nem pedig a hiátus mértékét mutatta meg.

4. táblázat

KérdéSeK SzámA, vAlAmint Az AzoK megválASzoláSávAl elérhető mAximáliS 
pontSzámoK indexenKént

indexek megnevezése indexmaximumok Kérdések darabszáma 

indexenként

eredendő veszélyeztetettségi tényező 70 pont 30

Korrupciós veszélyt növelő tényező 148 pont 64

Kockázatokat mérséklő Kontrollok tényező 113 pont 61

Forrás: Állami Számvevőszék

5. táblázat

A 2013. évi integritáS-Kérdőív KérdéSeineK megoSzláSA 
indexenKént éS KérdéScSoportonKént

Sorszám Kérdéscsoport neve EVT

(db)

KVNT

(db)

KMKT

(db)

:

i/1 európai uniós támogatások 7 7

i/2 Közbeszerzések 12 2 14

i/3 Hatósági hatáskörök 18 2 20

i/4 Közvagyonnal gazdálkodás, közpénzek kezelése 1 5 6

i/5 Közszolgáltatások nyújtása 2 3 5

i/6 egyéb veszélytényezők 2 2 4

ii/1 Külső szabályozási környezet 3 2 1 6

ii/2 Szervezeti struktúra 1 5 6

ii/3 Szervezeti kultúra, szervezeti értékek 1 4 5

ii/4 működési jellemzők 8 5 13

ii/5 politikai környezet 2 2

iii/1 Belső szabályozottság 1 21 22

iii/2 Humánerőforrás-gazdálkodási jellemzők 3 5 11 19

iii/3 Belső ellenőrzési rendszerek és módszerek 9 9

iii/4 Speciális korrupciós rendszerek és eljárások 2 8 10

iii/5 Külső ellenőrzöttség 7 7

Összesen 30 64 61 155

Forrás: Állami Számvevőszék
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A 6. táblázat bemutatja azokat a képleteket, 
amelyek alapján egy intézmény indexei kiszá-
mításra kerülnek.

A felmérés megállapításai csak részben ál-
talánosíthatók a hazai közszféra egészére, mi-
vel a közzétett adatok az adatfelvételben részt 
vevő intézmények válaszai alapján kerültek 
összeállításra. Az intézmények kiválasztásánál 
követendő szempontként jelent meg a rep-
rezentativitásra törekvés, a válaszadási arány 
azonban intézménycsoportonként igen eltérő 
képet mutatott, a beérkezett kérdőívek emiatt 
nem tekinthetők az egész közszféra reprezen-
tatív mintájának.

Az inteGritÁSFelméréS réSzvételi 
AdAtAi Az elmúlt HÁrom 
AdAtFelvétel tüKréBen

A 2013. évi integritásfelmérés során 6104 in-
tézmény kapott felkérést a felmérésben törté-
nő részvételre. 1501 intézmény töltötte ki és 
küldte vissza a kérdőívet. A visszaérkezett kér-
dőívekből a TiiiR9 rendszer – a továbbiakban 

a tanulmány alapját képező – 1462 adatlapot 
tudott befogadni értékelésre.10 A 2013. évi 
felmérésben részt vevő intézmények száma a 
2012. évi részvételi adatokhoz képest 46,1, a 
2011-es felmérés adataihoz képest pedig 33,5 
százalékos növekedést mutat, amelyet a 7. táb-
lázat mutat be.

A 2013. évi felmérésben is – hasonlóan a 
megelőző két év adatfelvételeihez – a helyi 
önkormányzatok vettek részt legnagyobb (46 
százalék) arányban: 670 intézmény az 1462 vá-
laszadóból (2011-ben 530, 2012-ben 591 volt 
a részt vevő helyi önkormányzatok száma).

Miután a 2013-ban már harmadik alka-
lommal került sor integritásfelmérésre, az 
eredmények megelőző adatfelvételekkel tör-
ténő összehasonlítása révén láthatóvá válnak 
a közszféra szervezeteit érintő változások, fo-
lyamatok, megismerhetjük ezek irányát, az in-
tézmények felépítésére, működésére gyakorolt 
hatásukat. Ezen tendenciák ismerete abban az 
esetben is fontos információkat hordoz, ha – 
ahogy az elmúlt három év adatfelvételei ese-
tében történt – a válaszadói minta összetétele 
jelentős eltéréseket mutat.12

6. táblázat

index KiSzámítáSánAK Képlete egy  
intézményre

eredendő veszélyeztetettségi 

tényező (%)

∑evt(i)megszerzett pontérték

100
∑evt(i)max pontérték

i=1-től 30-ig (evt alá sorolt kérdések száma)

Korrupciós veszélyeztetettséget növelő  

tényező (%)

∑kvnt(i)megszerzett pontérték
100

∑kvnt(i)max pontérték

i=1-től 64-ig (Kvnt alá sorolt kérdések száma)

kvnt(i)max≠nem értelmezhető

Kockázatokat mérséklő Kontrollok  

tényező (%)

∑kmkt(i)megszerzett pontérték
100

∑kmkt(i)max pontérték

i=1-től 61-ig (KmKt alá sorolt kérdések száma)

kmkt(i)max≠nem értelmezhető

Forrás: Állami Számvevőszék
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Az inteGritÁSFelméréS eredményei

Eredendő Veszélyeztetettségi  
Tényezők (EVT-) index alakulása  
2011 és 2013 között

Tekintettel arra, hogy a 2013. évi felmérés-
ben részt vevő intézményi kör nagymértékben 
változott az előző évekhez képest, az eredmé-
nyek összehasonlíthatósága érdekében a 2013. 
évi átfogó indexeket (EVT, kVNT, kMkT) a 
2013. évi intézménycsoporti részindexek 2012. 
évi részvételi adataival súlyozva számoltuk ki. 

A számítások alapján megállapítható, hogy az 
eredendő korrupciós kockázatok szintje 2013-
ban kismértékben haladja meg a 2012-ben 
mért adatokat. A 2013-as EVT-mutató a 2011. 
évi és 2012. évi indexek átlagával (46,2) lénye-
gében megegyezik. Az EVT összes válaszadó in-
tézményre számított átlagértékének alakulását 
2011 és 2013 között a 8. táblázat mutatja be.

Az 1. ábrán látható, hogy a vizsgált 18 intéz-
ménycsoportból 9 esetében csökkent az ereden-
dő kockázati tényező átlagértéke, míg hatnál a 
mutatószám növekedése, azaz az eredendő kor-
rupciós kockázatok emelkedése figyelhető meg. 

7. táblázat

A válASzAdó intézményeK SzámA intézménycSoportonKént  
A 2011–2013. évi AdAtfelvételeKben

intézménycsoportok 2011 2012 2013

darab százalék darab százalék darab százalék

Helyi önkormányzatok 530 48,4 591 59,0 670 45,8

Bölcsődék, óvodák 14 1,3 5 0,5 147 10,1

Általános iskolák 86 7,9 50 5,0 135 9,2

Szociális ellátóintézmények 69 6,3 34 3,4 82 5,6

egyéb igazgatás 39 3,6 26 2,6 74 5,1

rend- és honvédelem 67 6,1 51 5,1 63 4,3

Középiskolák 81 7,4 36 3,6 61 4,2

egészségügyi intézmények 48 4,4 40 4,0 54 3,7

Kulturális intézmények 40 3,7 22 2,2 50 3,4

területi igazgatási szervek 32 2,9 68 6,8 24 1,6

igazságszolgáltatás 13 1,2 17 1,7 23 1,6

Felsőoktatás 8 0,7 15 1,5 22 1,5

Sport- és szabadidős intézmények 9 0,8 1 0,1 15 1,0

tudományos kutatás, fejlesztés 13 1,2 7 0,7 12 0,8

egyéb oktatás 6 0,5 0 0,0 10 0,7

Kormányzati szervek11 36 3,3 29 2,9 8 0,5

Független államhatalmi szervek 4 0,4 8 0,8 6 0,4

egyéb intézmények 0 0,0 1 0,1 6 0,4

összesen: 1095 100,0 1001 100,0 1462 100,0

Forrás: Állami Számvevőszék
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Lényeges változás a kormányzati, a területi 
igazgatási, az egyéb igazgatási szervek körében, 
illetve az önkormányzatoknál tapasztalható. 
A kormányzati és a területi igazgatási szervek 
esetében ennek okai az adatfelvételt megelőző 
években lezajlott strukturális változások lehet-
nek. Ezen túlmenően az értékek módosulását 
az egyes intézménycsoportok összetételében 
végrehajtott átsorolások is befolyásolták. kü-
lönösen a kormányzati szervek esetében, ahol 
a korábbi évektől eltérően kizárólag a minisz-
tériumi tevékenységet ellátó szervek találhatók, 

amelyek – jellegükből adódóan – magas ere-
dendő kockázatokkal rendelkeznek. A területi 
igazgatási szervek esetében az újonnan létrejövő 
kormányhivatalok komplex tevékenysége okoz-
hatja az EVT-érték jelentős növekedését, illetve 
ezzel párhuzamosan az önkormányzatok érté-
keinek csökkenését.

Az eredendő veszélyeztetettségi tényező eseté-
ben fontos felfigyelni arra a tényre, hogy a 2013. 
évi adatfelvétel eredményei szerint – akárcsak 
2012-ben – hét intézménycsoport mutatószá-
mai kerültek az intézménycsoportokra számí-

8. táblázat

Az evt öSSzeS válASzAdó intézményre Számított átlAgértéKéneK AlAKuláSA 
2011 éS 2013 Között

2011 2012 201313

47,83 44,62 46,01

Forrás: Állami Számvevőszék
1. ábra

Az evt átlAgértéKei intézménycSoportonKént  
A 2011–2013. évi AdAtfelvételeK Szerint (%)

Forrás: Állami Számvevőszék
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tott indexértékek átlaga fölé, míg 2011-ben 
csak négy intézménycsoporti érték haladta meg 
az átlagot. Az igazságszolgáltatási szervek eseté-
ben lehet látni jelentősebb mértékű ingadozást 
az egyes felmérési évek EVT-értékei között, 
amelyek feltehetően az igazságszolgáltatás in-
tézményrendszerében bekövetkezett strukturális 
változásokra vezethetők vissza.14 Ezt támasztja 
alá az igazságszolgáltatási szervek kockázatokat 
növelő tényezője, amely nem változott jelentős 
mértékben az elmúlt felmérések során.

Az igazságszolgáltatás területén a legna-
gyobb eredendő kockázat a külső szabályozá-
si környezet bonyolultságának megítélésében 
van. A válaszadó szervezetek 34,8 százaléka 
bonyolultnak, míg 60,9 százaléka átlagosnak 
tartja az igazságszolgáltatás szerveire vonatko-
zó szabályokat.

A 2013. évi felmérés eredményei szerint a 

területi igazgatási szervek intézménycsoport 
EVT-mutatószáma, amely főként a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokat tartalmazza, ma-
gasabb, mint az önkormányzatokra számított 
érték. A megelőző két felmérésben az önkor-
mányzatok rendelkezetek mindig a legma-
gasabb eredendő kockázati mutatószámmal. 
A változást a 2. ábra szemlélteti.

A területi igazgatási szervek és az önkor-
mányzatok közötti hatásköri változásokat tö-
kéletesen szemlélteti a szabálysértési hatósági 
jogkörök átrendeződése. Az említett jogkörök 
az önkormányzatoktól átkerültek a megyei 
kormányhivatalokhoz. Míg 2011-ben a válasz-
adók 86,7, 2012-ben 83,1 százaléka nyilatkoz-
ta azt, hogy szabálysértési hatósági jogköröket 
gyakorol, addig a 2013. évi felmérés során ez 
az érték 29,9 százalékra csökkent le. A jogkö-
rök átrendeződését a 3. ábra szemlélteti.

2. ábra

A területi igAzgAtáSi SzerveK, Az önKormányzAtoK éS A KormányzAti SzerveK 
evt-értéKeineK változáSA 2011 éS 2013 Között (%)

Forrás: Állami Számvevőszék
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Korrupciós Veszélyeztetettséget Növelő 
Tényező (KVNT-) index alakulása 2011  
és 2013 között

Az összehasonlíthatóvá tett15 kVNT-indexek 
azt mutatják, hogy a kVNT átlagos szint-
je több mint 5 százalékponttal emelkedett. 
A mutató átlagának emelkedése összhangban 
van azzal, hogy minden intézménycsoportban 
a kVNT értéke magasabb, mint a 2012-es 
szint. (Lásd 9. táblázat)

Intézménycsoportonként vizsgálva az index 

értéke az előző évek felmérési eredményei-
hez hasonlítva jelentősen nőtt a kormányzati 
szervek, a területi igazgatási szervek, a tudo-
mányos kutatás, fejlesztés, valamint a rend- és 
honvédelmi szervek körében. Az egyes intéz-
ménycsoportok évenkénti EVT- és kVNT-
értékeit összevetve részben ugyanazoknál az 
intézménycsoportoknál figyelhető meg jelen-
tős mértékű változás. A kormányzati és a terü-
leti igazgatási szervek esetében az eredendő ve-
szélyeztetettségi tényezőnél bemutatott okok a 
kVNT esetében is helytállónak tekinthetők.

3. ábra

A SzAbálySértéSi hAtóSági jogKöröK gyAKorláSánAK megoSzláSA A válASzAdó 
intézményeK Körében A 2011–2013. évi AdAtfelvételeK Szerint

Forrás: Állami Számvevőszék

9. táblázat

A Kvnt öSSzeS válASzAdó intézményre Számított átlAgértéKéneK AlAKuláSA 
2011 éS 2013 Között

2011 2012 201316

26,12 22,42 27,77

Forrás: Állami Számvevőszék
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A korábbi adatfelvételek során mért érté-
kekhez hasonlóan a felsőoktatás (52 százalék) 
rendelkezik a legmagasabb kockázati index-
szel, amelyet a kormányzati szervek (44 száza-
lék) és a területi igazgatási szervek (37 száza-
lék) értékei követnek. A kVNT átlagértékeit 
intézménycsoportonként a 4. ábra szemlélteti.

A 2013. évi felmérésben vizsgált időszakban 
a korrupciós kockázatokat növelő tényezők 
legkevésbé a bölcsődék, óvodák (13 százalék), 
az általános iskolák (15 százalék) korrupciós 
veszélyeztetettségét emelték.

Az index növekedését eredményezte többek 
között az európai uniós támogatásban részesülő 
intézmények számának emelkedése, 2013-ban 
szinte minden intézménycsoportban növeke-
dett az európai uniós támogatásban részesülő 
szervezetek aránya, amely mögött vélhetően a 
pályázati kiírások számának növekedése, illetve 

a pályázatírás egyre magasabb szintű képességé-
nek elsajátítása áll. A közbeszerzések területén 
az európai uniós értékhatárt meghaladó köz-
beszerzési eljárásban részt vevő intézmények 
száma is növekedett, valamint emelkedett a 
közbeszerzési Döntőbizottság vagy bíróság ál-
tal elmarasztalt. Emellett növekedett azon in-
tézményeknek a száma is, amelyek valamely ok-
ból kifolyólag nem alkalmazták a közbeszerzési 
törvényt annak ellenére, hogy a beszerzés értéke 
elérte a közbeszerzési értékhatárt.

Kockázatokat Mérséklő Kontrollok 
Tényezője (KMKT-) index alakulása  
2011 és 2013 között

A 2013. évi felmérésben részt vevő összes vá-
laszadó szervezetre számított kMkT 2012. 

4. ábra

Kvnt átlAgértéKei intézménycSoportonKént  
A 2011–2013. évi AdAtfelvételeK Szerint (%)

Forrás: Állami Számvevőszék
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évi részvételi adatokkal súlyozott értéke 62,79, 
amelyet a 10. táblázat szemléltet.

A 2013. évi felmérés egyik módszertant érin-
tő módosítása volt, hogy a korábbi évek adatfel-
vételei során alkalmazott kontrollok hiányának 
szintjét mérő index mérési irányát megváltoz-
tattuk és a meglévő kontrollok szintjét mértük 
fel. Az index mérési irányának megváltoztatása 
miatt nehézségekbe ütközik a 2013. évi és a ko-
rábbi évek intézménycsoportonkénti indexérté-
keinek összevetése. Emiatt célszerűnek találtuk, 
hogy az egyes évek intézménycsoportonkénti 
indexek alapján képzett rangsorokat hasonlít-
juk össze, amelyek biztosítják a kontinuitást az 
új, illetve a korábbi értékek között.

A három adatfelvétel eredményei alapján 
megállapítható, hogy a független államhatalmi, 
az igazságszolgáltatási, a rend- és honvédelmi, 
a felsőoktatási, a kormányzati, illetve a területi 
igazgatási szervek rendelkeznek átlagon felüli 
szinten kiépült kontrollokkal mindhárom fel-
mérési évben. Ehhez a körhöz 2012-től a tu-
dományos kutatásra és fejlesztésre szakosodott 
intézmények tudtak csatlakozni. A fenti intéz-
ményeken túl meg kell említeni az egészségügyi 
intézményeket is, amelyek a 2013. évi adatfel-
vétel eredményei szerint átlagon felüli mérték-
ben rendelkeznek kiépült kontrollokkal.

Az index alakulására pozitívan hatott a 
nyilvánosan közzétett stratégiával rendelkező 
intézmények arányának, valamint a korrupció 
elleni fellépést, az integritás erősítését vagy a 
szervezeti kultúra fejlesztését tartalmazó stra-

tégiát birtokló szervezetek arányának növe-
kedése. Továbbá kedvező hatást jelent a külső 
szakértők alkalmazására vonatkozó előírások-
kal, valamint az etikai kódexszel rendelkező 
intézmények arányának emelkedése.

Összefüggés a kockázatok  
és kontrollok között

Annak megállapítására, hogy van-e összefüg-
gés egy adott intézménycsoport korrupciós 
veszélyeztetettségi szintje, illetve a meglévő 
kontrollok szintjének alakulása között, külön-
külön összevetettük az EVT és a kVNT in-
tézménycsoportonkénti indexeit azok kMkT-
mutatószámaival. Az egyes intézménycsoportok 
növekvő sorrendbe rendezett indexeit egymás 
mellé helyeztük. Az összefüggések szemlélteté-
sére minden indexhez egy lineáris trendvonalat 
rendeltünk. A vonalak azt érzékeltetik, hogy 
milyen mértékben mozognak együtt az EVT- és 
a kVNT-indexek a kMkT mutatószámaival.

A 2013. évi felmérés adatai alapján az in-
tézménycsoportokra számított indexértékek 
összevetése során megfigyelhető az a tenden-
cia, hogy a magasabb kockázati értékekhez a 
meglévő kontrollok szintje is igazodik. Ez igaz 
mind az eredendő veszélyeztetettségi index és 
a kockázatokat mérséklő kontrollok, mind 
pedig a veszélyeztetettséget növelő tényező 
és a kockázatokat mérséklő kontrollok relá-
ciójában. Vagyis a szervezeteknél alkalmazott 

10. táblázat

KocKázAtoKAt mérSéKlő KontrolloK tényező (KmKt) éS KontrolloK hiányából 
fAKAdó veSzélyeztetettSég tényezője (KhKt) öSSzeS válASzAdó intézményre 

Számított átlAgértéKeineK AlAKuláSA 2011 éS 2013 Között

Év 2011 2012 201317

KmKt átlagértéke – – 62,79

KHKt átlagértékei 31,53 33,88 –

Forrás: Állami Számvevőszék
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kontrolltényezők kialakítása leköveti a jogal-
kotó által meghatározott, illetve a funkcióval 
összefüggésben végzett tevékenységből fakadó 
korrupciós kockázatok szintjét. A következő 
ábrákon megjelenített egyenesek – különö-
sen kMkT és kVNT esetében – érzékeltetik 
a két tényező közötti összefüggést. A vizsgált 
intézménycsoportok többségénél az említett 
mutatószámok esetében a veszélyeztetettség 
mértéke és az azok kezelésére hivatott kontrol-
lok szintje közel egyenes arányban emelkedik: 
magasabb korrupciós kockázatokhoz maga-
sabb kiépült kontrollszint társul. ugyanak-
kor egyes intézménycsoportok kontrollszintje 
nem illeszkedik a trendbe, mivel a kockázatok 
szintjéhez képest a kiépült kontrollok szintje 
alacsonyabb vártnál. Az egyes indexek közötti 
összefüggéseket az 5. és 6. ábra szemlélteti.

KözBeSzerzéSHez KApcSolódó 
KocKÁzAtoK éS KontrolloK 
öSSzeFűzéSe (Szemléltető példA)

A következő példával a kérdőív kockázatokra 
és kontrollokra vonatkozó kérdéseinek ösz-
szefűzését szemléltetjük. Megmutatjuk, hogy 
miképpen lehet következtetések levonni a 
kockázatokra és a kontrollokra vonatkozó kér-
désekre adott válaszok egymásnak való megfe-
leltetéséből.

Vizsgáljuk meg közelebbről a kontrollok 
viszonylatában a korrupciós kockázatokat 
növelő tényező tevékenységek közül a közbe-
szerzést. Az összes válaszadó intézmény 55,5 
(812 szervezet) százaléka válaszolta azt, hogy 
az elmúlt 3 évben részt vett közbeszerzési el-
járás előkészítésében, lebonyolításában. 301 

5. ábra

A KmKt éS Az evt Közötti öSSzefüggéS (%)

Forrás: Állami Számvevőszék
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intézménynél tovább növelte a kockázatokat, 
hogy a közbeszerzés értéke elérte az európai 
uniós értékhatárt. Összefüggés figyelhető meg 
a háromnál kevesebb ajánlattevő részvételével 
az elmúlt három évben közbeszerzési eljárást 
lefolytató, illetve a beszerzett áruk, szolgáltatá-
sok teljesítését ellenőrző szervezetek száma kö-
zött. Összesen 713 szervezet volt, amely nem 
bonyolított le háromnál kevesebb ajánlattevő 
részvételével közbeszerzési eljárást. Ezen szer-
vezetek közül 352 intézmény ellenőrizte rend-
szerszerűen a beszerzett áruk, szolgáltatások 
teljesítését. ugyanakkor érdemes megfigyelni, 
hogy az említett közbeszerzési eljárást 1‒3 al-
kalommal lebonyolító 275 szervezetből 230 
(83,6 százalék) elvégezte a beszerzett áruk és 
szolgáltatások ellenőrzését. Ez az arány tovább 
javul, ha azokat a szervezeteket vesszük gór-
cső alá, amelyek 3-nál többször bonyolítottak 

le ilyen közbeszerzési eljárást. Esetükben 109 
szervezetből 101 (92,7 százalék) folytatott le 
ellenőrzéseket. Az említett tendenciát értel-
mezhetjük úgy, hogy a közbeszerzési eljárást 
lebonyolító szervezetek érzékelik a három-
nál kevesebb ajánlattevő nélküli eljárások 
veszélyeit, ezért azok a szervezetek, amelyek 
kénytelenek ilyen eljárásokat lebonyolítani, 
igyekeznek az azokból fakadó veszélyeket az 
ellenőrzés, többek között az ellenőrzések segít-
ségével minimálisra csökkenteni. ugyanakkor 
azt meg kell jegyezni, hogy a három árajánlat 
bekérése nem helyettesíti a beszerzett áruk, 
szolgáltatások teljesítésének ellenőrzését.

A közbeszerzési eljárás előkészítésében és/
vagy lebonyolításban részt vevő szervezetnek 
akkor kell szembenéznie a legnagyobb korrup-
ciós kockázatokkal, amikor kapcsolatba kerül-
nek a gazdaság más szereplőivel. Ezeknek a 

6. ábra

A KmKt éS Az evt Közötti öSSzefüggéS (%)

Forrás: Állami Számvevőszék
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kockázatoknak a kivédésére nézzünk meg há-
rom kontrollmechanizmust a közbeszerzési el-
járást lefolytató intézmények körében. Először 
lássuk, hogy hány közbeszerzési eljárást lebo-
nyolító intézmény belső szabályozása kötelezi 
munkatársait arra, hogy nyilatkozzanak gaz-
dasági vagy – a szervezet tevékenysége szem-
pontjából releváns – egyéb érdekeltségeikről. 
A 812 közbeszerzési eljárást lefolytató szerve-
zet közül csak 508 (62,7 százalék) kötelezi az 
említett nyilatkozat megtételére munkatársait, 
amelyet az 7. ábra szemléltet.

Az integritásfelmérés során arra is kerestük 
a választ, hogy szabályozzák-e a szervezetek a 
gazdasági szereplőkkel, a politikusokkal, vagy 
más állami/önkormányzati szervek vezető 
tisztviselőivel való kapcsolattartást. A köz-
beszerzést lebonyolító szervezetek közül 124 
(15,3 százalék) mind a három, 188 (23,2 szá-
zalék) valamely két körre vonatkozóan állapít 
meg előírásokat. A fennmaradó 500 (61,6 szá-

zalék) szervezet egyik körrel való kapcsolattar-
tásra vonatkozóan sem alkalmaz előírásokat, 
amelyet a 8. ábra mutat be.

Végezetül a közbeszerzési eljárást lefolytató 
szervezetek milyen formában szabályozzák az 
összeférhetetlenség kérdéskörét. A szerveze-
tek döntő többsége, 692 (82,5 százalék) in-
tézmény más szabályzatokkal határozza meg 
összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat. 
Önálló összeférhetetlenségi szabályzatot csak 
17 (2,1) szervezet használ. Míg 103 intézmény 
egyáltalán nem szabályozza a kérdést. A meg-
oszlást a 9. ábra szemlélteti.

A közbeszerzési eljárás elkészítéséhez és le-
bonyolításához kapcsolódó kontrollok példája 
jól szemlélteti, hogy egy korrupciós kockázat 
kezelését miképpen szolgálhatja egyszerre több 
kontroll, illetve azok hogyan támogathatják 
egymást. Összefoglalva elmondható, hogy a 
vizsgált válaszadó intézmények döntő több-
sége elegendőnek ítéli meg, ha csak az össze-

7. ábra

„SzervezetüK belSő SzAbályozáSA Kötelezővé teSzi-e A munKAtárSAKnAK, hogy 
nyilAtKozzAnAK gAzdASági vAgy – A Szervezet tevéKenySége Szempontjából 

relevánS – egyéb érdeKeltSégeiKről?” KérdéSre Adott válASzoK megoSzláSA 
KözbeSzerzéSi eljáráSt lefolytAtó SzervezeteKnél

Forrás: Állami Számvevőszék



 Fókusz – Integritás 

Pénzügyi Szemle  2014/2 199

8. ábra

Szervezetnél létezneK-e A gAzdASági SzereplőKKel, politiKuSoKKAl vAgy máS 
állAmi/önKormányzAti SzerveK vezető tiSztviSelőivel vAló KApcSolAttArtáSrA 

vonAtKozó SzAbályoK?

Forrás: Állami Számvevőszék

9. ábra

Amennyiben SzervezetüK réSzt veSz KözbeSzerzéSi eljáráS előKéSzítéSében, 
lebonyolítáSábAn, milyen formábAn SzAbályozzA Az öSSzeférhetetlenSég 

KérdéSKörét?

Forrás: Állami Számvevőszék
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férhetetlenségre vonatkozó szabályokat rögzíti 
valamilyen formában. ugyanakkor az összefér-
hetetlenséggel kapcsolatos szabályzatok jövő-
beli tartalmi felülvizsgálatát igényli az a tény, 
hogy a vizsgált szervezeteknek 87,3 százaléka 
szabályozza valamilyen formában az összefér-
hetetlenség kérdését, míg csak 62,6 százalékuk 
kötelezi arra munkavállalóit, hogy gazdasági és 
egyéb – a szervezet szempontjából releváns ‒ 
érdekeltségeikről nyilatkozatot tegyenek. Ezt 
a megállapításunkat tovább erősíti az is, hogy 
a szervezetek 61,6 százaléka egyáltalán nem 
szabályozza a szervezeten kívüli szereplőkkel 
való kapcsolattartást. Ezek a kontrollok pedig 
összefüggnek, egymást erősítve szolgálhatják 
a – esetünkben a közbeszerzési eljárások lebo-
nyolításából fakadó – korrupciós kockázatok 
hatásos kezelését.

öSSzeGzéS

Cikkünkben bemutattuk, hogy melyek az 
Integritás Projekt legfőbb céljai (korrupció 
megelőzése, integritásalapú szervezeti kultúra 
terjesztése), azok miképpen határozták meg 
az alkalmazott módszertant. kiemeltük, hogy 
a korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló 
kontrollok szintje igazodik az intézménycso-
portok korrupciós kockázati (EVT-, kVNT-) 
szintjéhez.

Az elmúlt három felmérés során kalkulált 
felmérésenkénti átfogó indexek vizsgálatakor 
megállapítottuk, hogy csak a korrupciós koc-
kázatokat növelő tényező értéke emelkedett 
szignifikánsan a 2012. évi értékhez képest. 
Az emelkedés egyik legfőbb oka az, hogy a 
2013. évi adatfelvételben minden intézmény-
csoportban magasabb volt az európai uniós 
támogatásban részesülő intézmények aránya, 
mint a 2012. évi felmérésben. Emellett az in-
dex emelkedését eredményezte, hogy a közbe-
szerzés területén nőtt azon felmérésben részt 
vevő intézmények száma, amelyek az európai 

uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzésben 
vettek részt vagy nem alkalmazták a közbeszer-
zési törvényt annak ellenére, hogy a beszerzés 
értéke meghaladta a közbeszerzési értékhatárt.

Láthattuk, hogy a megyei kormányhivata-
lok és azok járási kirendeltségeinek megjele-
nése miképpen módosította a „helyi önkor-
mányzatok” és a „területi igazgatási szervek” 
intézménycsoporti eredendő kockázati inde-
xét. A szabálysértési hatósági jogköröket gya-
korló intézmények száma nagymértékben le-
csökkent, mert az említett jogkör gyakorlását 
a kormányhivatalok vették át a helyi önkor-
mányzatoktól. ki kell emelni továbbá, hogy 
a megyei kormányhivatalok törvényességi 
felügyeletet gyakorolnak a helyi önkormány-
zatok felett, amely tovább növelte a területi 
igazgatási szervek körébe sorolt intézmények 
(például megyei kormányhivatalok) eredendő 
kockázati indexét.

közbeszerzés példájával szemléltettük, hogy 
miképpen lehet az egyes kockázatokhoz kont-
rollokat rendelni, illetve az ezekre vonatkozó 
kérdésekre adott intézményi válaszok aggre-
gálásából és elemzéséből milyen következteté-
seket lehet levonni. Megállapítottuk, hogy a 
közbeszerzési eljárásban részt vevő válaszadó 
intézmények 87,3 százaléka szabályozza az 
összeférhetetlenség kérdését valamilyen for-
mában, illetve 62,6 százalékuk kötelezi mun-
katársait arra, hogy nyilatkozzanak gazdasági 
érdekeltségeikről. A közbeszerzési tevékeny-
séget végző intézmények körében figyelemre 
méltó, hogy a szervezetek 61,6 százaléka egy-
általán nem szabályozza a külső szereplőkkel 
való kapcsolattartást. A vizsgált kontrollté-
nyezők tekintetében megállapítható, hogy az 
említett körbe tartozó szervezeteknek további 
lépéseket kell tenniük a közbeszerzéshez kap-
csolódó korrupciós kockázatok kezelésére.

A felmérés átfogó jellege miatt látni kell 
ugyanakkor, hogy az eredmények és a kitűzött 
célok csak abban az esetben tudnak haszno-
sulni, ha maguk a válaszadó szervezetek is el-



 Fókusz – Integritás 

Pénzügyi Szemle  2014/2 201

végzik az általuk kitöltött kérdőív elemzését. 
A szervezetek összevetik a jogállásukban, te-
vékenységükben rejlő kockázatokat intézmé-
nyük aktuális kontrollszintjével. Ennek elő-
segítése érdekében az Állami számvevőszék a 
2013. évi felmérés eredményei alapján először 
készített intézménycsoporti integritástanul-

mányokat, amelyek az egyes intézménycso-
portokba (például kormányzati szervek, helyi 
önkormányzatok, felsőoktatási szervek stb.) 
tartozó szervezetek menedzsmentjei számára is 
hasznosítható, az adott szervezetre vonatkozó 
konkrét következtetések levonására alkalma-
sak információkat tartartalmaznak.18

1 A cikk az Állami számvevőszék integritásfelméréseiről 
született tanulmányok és elemzések alapján készült.

2  Állami számvevőszék (2013): Összefoglaló tanul-
mány a 2013. évi Integritás felmérés eredményeiről, 
Budapest, 7. oldal

3  Állami számvevőszék (2012): Integritás a közszfé-
rában –Javaslat a jogalkotóknak http://integritas.asz.
hu/uploads/files/javaslat_a_jogalkotoknak.pdf

4 Az Állami számvevőszék 2009-ben indította el a 
„korrupciós kockázatok feltérképezése – Integri-
tás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” című, 
ÁROP–1.2.4.–09–2009–0002. számú európai uni-
ós forrásból megvalósított kiemelt projektjét (Integ-
ritás Projekt), amely időarányosan sikerrel zárult. 
A projekt keretében két alkalommal (2011. és 2012. 
év) került sor a közszféra intézményei körében orszá-
gos adatfelmérésre egy, internetről letölthető elekt-
ronikus kérdőív alkalmazásával. A projekt korábbi, 
végrehajtási szakasza 2009. december 1. és 2012. 
április 30. között zajlott.

5 „A nem vizsgálati alapú korrupciós szintet mérő mód-
szerek: a büntetőeljárási statisztikák, a gazdasági mu-
tatószámok alkalmazása és a feketegazdaság nagy-
ságának becslése.” Lásd részletesen Báger Gusztáv: 
korrupció: büntetés, integritás, kompetencia. Aka-
démiai kiadó. 2011

6  Állami számvevőszék (2012): A 2012. évi Integ-
ritás felmérés eredményeinek összefoglalója, Buda-
pest, 5. oldal

7  A 2013. évi felmérés során az Ász által az adatfel-
vételben történő részvételre felkért szervezetek meg-
kapták a közigazgatási és igazságügyi miniszternek az 
adatszolgáltatást szorgalmazó levelét is.

8 A korábbi adatfelvételeknél kontrollok hiányából 
eredő veszélyeztetettségi (kHkT-) index volt a 
mutató megnevezése, amely a kontrollok hiá-
nyára fókuszált, azok hiányát mérte. A 2013-as 
felmérés során alkalmazott új index viszont már 
a kontrollok meglétét helyezi a vizsgálat közép-
pontjába.

9 Az Integritás Projekt keretében kifejlesztett elektro-
nikus adatfelvevő, -feldolgozó és térképi megjelenítő 
rendszer (TiiiR).

10 A felmérés szabályainak összesen 39 kérdőív nem fe-
lelt meg.

11 A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2013-ban a 
kormányzati szervek körébe kizárólag a „Minisztéri-
umok tevékenysége”, a „kormány, kormánybizottsá-
gok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége”, valamint 
„külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás” 
szakágazati kódok alá tartozó szervezetek kerültek 
besorolásra.

12 A részben változó adatszolgáltató intézmények köré-
nek stabilizálódását szolgálja többek között az Integ-
ritás- támogatók körének létrehozása. A válaszadói 
kör stabilizálódás révén az egyes évek eredményeinek 
összehasonlításából további, mélyebb következteté-
sek levonására lesz lehetőségünk.

Jegyzetek
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13 2012. évi részvételi adatokkal súlyozott érték.

14  A hatályos szabályozás (A bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bí-
rák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény) kettéosztotta a korábbi feladatokat: 
a bíróságok központi igazgatását az Országos Bíró-
sági Hivatal (OBH) elnöke látja el. Az OBH elnö-
kének igazgatási munkáját az Országos Bírói Tanács 
(OBT) felügyeli. 2012. január 1-jétől a legfőbb bíró-
sági fórum a kúria. A kúria legfőbb bírói szervként 
– a hatáskörébe utalt döntéseken túl – a bíróságok 
szakmai irányításért, a jogegységért felel. A megyei 
bíróságok, a Fővárosi Bíróság pedig ettől az időpont-
tól kezdődően törvényszék elnevezéssel működnek 

tovább. A járásbíróságok, valamint a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságok – utóbbiak a korábbi munka-
ügyi bíróságok bázisán – 2013. január 1-jével kezd-
ték meg a működésüket.

15 A 2013. évi intézménycsoportonkénti indexeket a 
2012. évi felmérésben részt vevő intézmények szá-
mával súlyoztuk.

16 2012. évi részvételi adatokkal súlyozott érték.

17 2012. évi részvételi adatokkal súlyozott érték.

18  Lásd részletesen Integritás Portál: http://integritas.
asz.hu/arop_1_2_4
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