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A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE.



A körülmények ismertek…

A Világbank definíciója szerint „a korrupció nem más, 
mint hivatali pozícióval történı visszaélés személyes 

haszonszerzés céljából „ 

(HALPERN et al., 2008)„



A számok bővöletében, csak röviden...

• A fogyasztói bizalom index a 56 ország közül 
legalacsonyabb 
– 37 pont (2012) – 100 pont a viszonyítási alap

– Egy évvel korábbi érték – 37 pont

• Korrupció Érzékelési Indexet (CPI) – 4,6 (10 - kedvezı) 
– 54. hely (2011)

– 46 hely (2012)



A lakosság által leginkább korrupt 
szektorok 2010-ben (TI – 2010)



Primer kutatás
• 472 résztvevı; 18 megye
• 26 képzési hely – 2 külföldi 

– Fı bázis: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti 
Gazdasági Fıiskola, Budapesti Kommunikációs 
Fıiskola, Debreceni Egyetem, Edutus Fıiskola, 
Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szolnoki 
Fıiskola, Szent István Egyetem, Szegedi 
Tudományegyetem

• online megkérdezés
• átlagos életkor 22,36 ± 4,61 év; 
• 67,2% nı, 32,8% férfi;
• 2012. október 16. és november 14. között



Kutatási eredmények  -
kognitív (tudati) komponens
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Vélelmezett korrupciós fertőzöttség szintje 
hazánkban a világhoz képest



• 18,3%-a gondolja úgy, hogy Magyarország benne van a 
leginkább korrupciómentes országok 50 országot 
tartalmazó körében. 81,7%-a súlyosabbnak gondolja a 
korrupciós rangsorban Magyarország helyzetét, mint a 
ténylegesen elfoglalt hely. 
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A korrupciós fertőzöttség folyamatosan és
jelentősen csökkent

A korrupciós fertőzöttség kis mértékben,
de folyamatosan csökkent

A korrupciós fertőzöttség jelentősen nem
változott

A korrupciós fertőzöttség kis mértékben,
de folyamatosan nőtt

A korrupciós fertőzöttség folyamatosan és
jelentősen nőtt



Korrupciós fertızöttség 10 fokú skálán
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Átlag – 6,93



A tudati szint legjobb mérıszáma –
Definícióalkotási képesség



Konatív és affektív komponens -
Érzelem és magatartás

Orvosnak hálapénzt adni nem korrupció (53%)
Rendőri intézkedést befolyásolni (59%) és üzleti döntést 

befolyásolni (49%)enyhe korrupciós cselekedet!



Faktoranalízis 1.



Faktoranalízis eredményei

• 1. faktor – korrupció elfogadhatóságának kérdéskörei –
alacsony átlagos értékek (24%)

• 2. faktor – korrupció általános szintjének és mértékének 
kérdéskörei - közepes szintő átlagos értékeket  (16%)

• 3. faktor - korrupcióra való egyéni hajlandóságot és 
véleményt  (15%)

• 4. faktor - a korrupció és üzleti élet összefüggései, 
összefonódása (10%)

Magyarázott vaiancia 64,5%, KMO – 0,84, Sig.: 0,000



Klaszter centroidok ábrázolása



Szegmentumok jellemzése

• 1. szegmentum: Korrupcióra hajlamosak – legalábbis 
szóban. Az áltagtól jóval nagyobb hajlandóságot 
mutatnak fel a korrupciós tevékenységre. Szélsıséges 
esetben nem haboznak a kenıpénzek fizetését illetıen, 
különösebb lelkifurdalást nem okoz számukra. Kérdéses 
lehet a tettlegesség megvalósulása a kutató szerint, a 
hajlandóság – szóban – mindenképpen adott. A szegmens 
mérete a sokaságon belül 21,1%.

• .



Szegmentumok jellemzése

• 2. szegmentum: Korrupció ellen tenni akarók. Semmilyen 
vállalati típusnál nem fogadja el a korrupciót. Kenıpénz 
fizetésére nem lenne hajlandó, a hajlandóság mértéke még 
szélsıséges esetben (pl: vállalat túlélése) sem igazán nı 
meg. Hisz abban, hogy „egy fecske is csinálhat nyarat”, 
vagyis egy vállalat is tehet a korrupció visszaszorítása 
érdekében. Aránya a sokaságon belül 41,6%.



Szegmentumok jellemzése

• 3. szegmentum: Korrupciót mélyen elutasítók. Korrupciós 
tevékenységre, kenıpénzek fizetésére semmilyen 
körülmények között nem hajlandóak a szegmentum 
tagjai. Véleménye szerint a gazdasági élet szereplıi sem 
folytatnak és hajlandóak korrupciós tevékenységre. 
Véleménye kissé utópisztikus, sok tekintetben 
álomvilágban él. Azaz irracionális és utópisztikus 
tagadás, a naivitás jegyei figyelhetık meg esetükben. 
Aránya a sokaságon belül 18,3 %.



Szegmentumok jellemzése

• 4. szegmentum: Beletörıdöttek. Passzívan szemlélik a 
korrupciós tevékenységet, a világot. A világot 
racionálisan látják, tisztában vannak a korrupció 
súlyával és problémájával. A korrupciós fertızöttség 
mértéke közepes véleménye szerint, elıfordulhat, hogy 
kenıpénz fizetésére hajlandó lenne. az arany középutat 
képviseli. Nem tekint magára az igazság bajnokaként, 
ugyanakkor a korrupció sem vonzó számára. Aránya a 
sokaságon belül 19,0%.



És ami elgondolkodtató…

• Korrupciós cselekedet észlelelésekor 9,5%-a tett, illetve 
tett volna hatósági bejelentést az ügyben. 

• A bizonytalanok arány, akik nem tudták megítélni 
bejelentési hajlandóságukat 46,4% volt. 

• A bejelentést biztosan elutasítók aránya 44,1%. 



Köszönöm a megtisztelı figyelmet!


