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Nemzeti integritásrendszer kutatás 

 Az egyes országok legfőbb 
intézményei, amelyek 

lényegesek a korrupció elleni 
fellépés szempontjából 

 

 Kapacitás, átláthatóság, 
elszámoltathatóság, integritás, 

szerep és az egymás közötti 
interakciók (együttműködés, 

hatásköri átfedések, stb.) 

 

 



Vizsgált intézmények 







Magyarország, 2012 

 



Magyarország, 2012 

Választási szervek, 72 

Törvényhozás, 69 

 

Politikai pártok, 44 

Üzleti szektor, 43 



Megállapítások 

 a politika és üzleti elit csoportjainak 
összefonódásából adódó korrupciós kockázatok 
magasak  

 a fékek és ellensúlyok rendszere jelentősen gyengült 
– ellenzék hiánya 

– független intézményeket politikai befolyásolása 

– antikorrupciós intézmény hiánya 

 a jogalkotás kiszámíthatatlan és nem átlátható 
módon zajlik 

– egyéni képviselői indítványok túlsúlya 

– társadalmi egyeztetés hiánya 

– lobbitörvény hiánya 

– hatástanulmányok hiánya 



Új korrupciós mintázat:  
 

Magyarországon az állam egyes  
érdekcsoportok foglyává vált. 

 
 



Figyelő-Telenor-TI kutatás 

 Megkérdezettek: Top 200 

 Válaszadók: 56 

 Adatfelvétel: 2012. június-augusztus 



Kérdések 

 Mit gondol, Magyarországon a jogszabályi környezet 
kialakításakor/a jogalkalmazás során milyen 
mértékben veszik figyelembe az állami szervekhez 
közelálló gazdasági csoportok érdekeit? 

 

 Milyen típusú üzleti tranzakciók azok, amelyek 
leginkább ki vannak téve a korrupció veszélyének? 

 

 Milyen eszközökkel él az Ön cége a korrupció 
megelőzése/ kezelése érdekében? 



Mit gondol, Magyarországon a jogszabályi környezet 
kialakításakor/a jogalkalmazás során milyen mértékben 
veszik figyelembe az állami szervekhez közelálló gazdasági 
csoportok érdekeit? N=54 
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A válaszadók összességében átlagosan 7,1-re értékelték a kérdést a 10 fokú 

skálán.   
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csökkenés

nem változott

növekedés

jelentős növekedés

Építőipar

Feldolgozóipar

Információ, kommunikáció

Kereskedelem, gépjárműjavítás

Szállítás, raktározás

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, …

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, …

Mit gondol, Magyarországon a jogszabályi környezet 
kialakításakor/a jogalkalmazás során milyen mértékben 
veszik figyelembe az állami szervekhez közelálló gazdasági 
csoportok érdekeit? 

N=54 



Korrupció által veszélyeztetett területek érintettség arányai 
alapján 
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Milyen típusú üzleti tranzakciók azok, amelyek leginkább ki 
vannak téve a korrupció veszélyének?  
közbeszerzések                                                                                  
N=54 
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Milyen típusú üzleti tranzakciók azok, amelyek 
leginkább ki vannak téve a korrupció veszélyének?  
közbeszerzés hatálya alá nem tartozó megrendelések                                                                                            
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Milyen típusú üzleti tranzakciók azok, amelyek leginkább 
ki vannak téve a korrupció veszélyének?  
engedélyezési eljárások (építés, működési, 
környezetvédelmi, stb.) 
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Milyen típusú üzleti tranzakciók azok, amelyek leginkább 
ki vannak téve a korrupció veszélyének?  
lobbitevékenység 



Milyen eszközökkel él az Ön cége a korrupció megelőzése/ 
kezelése érdekében?  

N=56 
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A munkavállalók tisztában vannak a vállalat által 
képviselt értékekkel, ezek közé tartozik a korrupciómentes 

ügyletvitel is.

A vállalatnál érvényben lévő etikai kódex iránymutatást 
nyújt munkavállalóink számára, hogyan és milyen 

eszközökkel lehet a korrupciót megelőzni.

Vizsgáljuk munkavállalóink összeférhetetlenségét 
egyes pozíciók betöltése előtt.

A vállalatnál bejelentővonal létezik, ahol a munkavállalók 
bejelenthetik észrevételeiket, tapasztalataikat.

Beszállítók részletes átvilágításon esnek át, mielőtt a 
szerződés aláírásra kerül.

Munkavállalók adott időközönként etikai trainingen vesznek 
részt.

Beszállítók szerződéseinek szerves része egy etikai 
megállapodás is.

Beszállítók a vállalat által szervezett etikai trainingen 
vesznek részt.



„A vállalatnál érvényben lévő etikai kódex iránymutatást nyújt 
munkavállalóink számára, hogyan és milyen eszközökkel 
lehet a korrupciót megelőzni.”  
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Következtetések 

 az üzleti környezet alakulásába jelentősen 
beleavatkozik a politika 

 kiemelt kockázat a hatalomközeli üzleti szereplők 
érdekeinek érvényesülése a közérdekkel szemben  

 rövid távon versenyhátránnyal indul az a cég, amely 
tisztán szeretne üzletelni 

 A politikai beavatkozásból fakadó kockázatokat a 
vállalaton belüli megfelelőségi programok és 
antikorrupciós eszközök önmagukban nem védik 

 

Fejben dől el 

 



Köszönöm a figyelmet! 

www.transparency.hu 

 

http://www.transparency.hu/

