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Közös nyilatkozatban állt ki a korrupció elleni fellépés és a magyar jogállamiság mellett a
Belügyminisztérium, az Állami Számvevőszék, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal,
a Kúria, a Közbeszerzési Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal. A
dokumentumot aláíró hivatalvezetők azt állítják, hogy Magyarországon a jogállami elvek a korrupció elleni
küzdelemben is megfelelően érvényesülnek, és az általuk vezetett szervezetek elkötelezettek a korrupció
elleni együttműködésben. Az Állami Számvevőszék által kilenc éve kezdeményezett intézményi
együttműködés ez év szeptemberére beérett. Papíron.
Nézzük, a valóságban milyen eredménnyel: a Transparency International (TI) szerint Magyarország az
Európai Unió második legkorruptabb országa, csak Bulgáriában nagyobb a korrupció, Romániával pedig
holtversenyben vagyunk az utolsó előtti helyen. Az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) a közelmúltban tette
közzé: 2015 és 2019 között a strukturális és beruházási alapokból a Magyarországnak kiﬁzetett EUtámogatások összegének 3,93 százalékánál tettek ajánlást büntetésre. Ezzel Magyarország az első ezen a
listán, az uniós átlag pedig 0,36 százalék.
Az Európai Bizottság szeptember végén megjelent, a jogállamisággal foglalkozó jelentése szerint
Magyarországon elégtelenek a független ellenőrzési mechanizmusok, a politika és egyes nemzeti
vállalkozások szoros összefonódása előmozdítja a korrupciót. A dokumentum többek között szól arról is,
hogy nem lépnek fel határozottan a magas rangú tisztviselőket vagy azok közvetlen környezetét érintő
korrupciós ügyek kivizsgálása és üldözése céljából. Ez a probléma az európai szemeszter keretében és a
Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) részéről is felmerült, tekintve, hogy hiányzik az elkötelezettség
a GRECO ajánlásainak teljesítésére.
Visszatérve a fenti vitéz urak által nagy egyetértésben festett megnyugtató képre, egy ember aláírását
hiányolom: a legkúlabb magyarét, aki a minap a Kossuth rádióban bátran kimondta, hogy német
nyelvterületen nagyobb a korrupció, mint Magyarországon, és nem nagyon dicsekedhetnek a skandináv
országokban sem. Ahogy a papír, a mikrofon és állványa sem szól vissza.

