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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Transparency International Magyarország és a
Kutatópont kérdőíves kutatást készített a korrupcióról
a magyarországi fiatalok (15-29 évesek) körében.
A kutatásban megkülönböztettük az integritás
közösségi, többségi társadalomra vetített erőssé
gét, valamint az egyén normakövetésének, eré
nyességének erősségét. A kettős vizsgálat azt
mutatja, hogy a fiatalokra nagyjából azonos erővel
hat pozitívan és negatívan a társadalom többségi
véleménye, működése (nullától százig terjedő skálán
az integritás közösségi erőssége 52-es értéket ka
pott), míg az egyéni értékekben és magatartásban
az integritás több erősséget mutat (nullától százig
terjedő skálán az integritás egyéni erőssége 35-ös
értéket kapott).
Habár kutatásunkból kiderül, hogy a fiatalok egysé
ges állásponton vannak abban a tekintetben,
hogy ma Magyarországon a becsületesség nem
kifizetődő tulajdonság, és sokkal jobban boldogulnak
azok az emberek, akik készek hazudni, csalni és
lopni; – mégis a korrupcióval szemben nagyobb
ellenállóságot tanúsítanak, mint amilyet a társadalom
többségéről vélnek. A többség szerint azonban akkor
sem elfogadható a törvények megszegése, ha azzal
elősegíti saját maga, vagy a családja boldogulását,
emellett pedig a többség egyetért abban, hogy
becsületesnek lenni fontosabb az egyéni érdekeknél.
A korrupciós ügyletek közül leginkább a hálapénzek
átadását fogadják el a fiatalok ma Magyarországon,
mivel a fiatalok saját maguk is megtapasztalhatták
működését, emellett a többség mégis úgy gondolja,
hogy az ilyesfajta ügyletek inkább helytelennek
minősülnek. Leginkább azokat az ügyeket tartják
helytelennek, amikor valaki a vizsgán pénzt ad a vizs
gáztatónak a jobb jegy érdekében, illetve, ha valaki
extra juttatásokat kér olyan szolgáltatásért, amely
amúgy a munkakörébe tartozna.
A fiatal lakosság közel 80 százalékának meggyőző
dése, hogy a korrupció jelen van mind az ország
ban, mind a világban, mind pedig a politikai élet
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ben, azonban a saját környezetükben kevésbé
tapasztalnak korrupciós ügyeket, amelyet jól mutat,
hogy az elmúlt 12 hónapban a megkérdezettek
többsége nem találkozott ilyen esetekkel, habár
gyakran hallanak korrupcióról szóló híreket a külön
böző csatornákon. Emellett a fiatalok nagy része
kevés olyan emberről tud, aki saját maga lépne fel a
korrupció ellen, aminek egy lehetséges oka, hogy úgy
gondolják, az ilyen ügyek ellen fellépő emberek nem
kapnak valódi védelmet az államtól.
Példamutatás és tisztességre nevelés szempontjából
legkevésbé a politikusokat, a médiát, az üzleti életet
és a hírességeket tekintik követendőnek a magyar
fiatalok, míg leginkább a családtól, a barátoktól és a
tanároktól számíthatnak jó példamutatásra.
Habár a legtöbben úgy gondolják, hogy a fiata
loknak kiemelt szerepük lenne a korrupció vissza
szorításában, mégis úgy érzik, hogy nem tudnak
ellene fellépni, ugyanis senki sem kíváncsi a fiatalok
véleményére.
A megkérdezettek válaszai alapján felállítható
egy rangsor amely azt mutatja meg, hogy melyik
szervezetek működnek a legkevésbé becsületesen.
A képzeletbeli dobogó tetején az államigazgatás,
az üzleti szektor és az állami egészségügy áll (a
felsorolás sorrendjében). A második helyet a helyi
önkormányzat és a rendőrség foglalja el, míg leg
kevésbé korruptnak az oktatáshoz kapcsolódó
szervezeteket (közoktatás, hallgatói önkormányzat)
tekintik.
Az üzleti szférát a válaszadók kétharmada korruptnak
véli. A többség úgy gondolja, hogy gyakran vagy
mindig előfordul kenőpénzek átadása az üzleti tevé
kenységek, a hatósági ügyintézések, a közbeszerzési
eljárások, valamint a bírói döntések során.
A fiatalok többsége egyetért abban a kérdésben is,
hogy az állami pénzek rossz felhasználásaiért mind
a köztisztviselők, mind pedig a közalkalmazottak
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hibásak, valamint, hogy az igazságszolgáltatás
feladata lenne ezeknek az ügyeknek a feltárása,
azonban a többség nem érzi azt, hogy a kormány,
illetve az igazságszolgáltatás sikeresen szorítaná
vissza a korrupciót. Emellett pedig majdnem minden
fiatal egyetértett abban, hogy a hatalmukkal visszaélő
tisztségviselőket politikai következményekkel és jogi
büntetéssel kellene sújtani.

hogy felvegyék egy munkahelyre. Ezzel szemben
azonban a fiatalok még a korrupcióval szembeni
morális gátjaikat is hajlandók lennének feloldani
annak érdekében, hogy kivezető utat találjanak a
létbizonytalanságból, azaz a többség kis habozás
után (vagy azonnal) igénybe venné egy rokon vagy
egy barát segítségét ahhoz, hogy bejusson egy jó
egyetemre vagy munkahelyre.

A fiatalok többsége becsületesnek mondható,
ugyanis a többségük nem tenne semmilyen törvény
telen, vagy erkölcstelen dolgot annak érdekében,
hogy jó jegyet szerezzen az iskolában, hamarabb
szerezzen meg egy okiratot, illetve nem tenne
semmilyen nagyobb szívességet annak érdekében,

Mindössze a fiatalok negyede jelentené, ha korrup
ciógyanús ügylettel találkozna, közülük is csak
kevesen vannak, akik már megtették ezt korábban.
A legtöbben azért nem jelentenék, mert úgy érzik,
hogy a bejelentésnek úgysem lenne hatása, valamint
félnének a bejelentés következményeitől.
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BEVEZETŐ
A Transparency International Magyarország és a Ku
tatópont közös kutatása a korrupció mértékét és az
ezzel kapcsolatos attitűdöket hivatott feltérképezni a
magyarországi fiatalok (15-29 évesek) körében.
A korrupcióval foglalkozó irodalom alapján elmond
ható, hogy az effajta viselkedés mögött nagyrészt
társadalmi-szituációs tényezők állnak. Olyan társa
dalmi környezetben jöhet létre korrupciós ügylet, mint
például a hierarchikus tagozódás, valamint a források
egyenlőtlen elosztása. A korrupciónak két típusa
ismert: egyrészt, amikor nagyjából egyenlő társadalmi
befolyással bíró felek között jön létre, másrészt
pedig, amikor a felek eltérő befolyással rendelkeznek
(patrónus-kliens viszony). Az előbbi esetben a kor
rupciós ügylet a felek szabad akaratából jön létre,
míg az utóbbi esetében az úgynevezett patrónus
rákényszeríti a korrumpáltat a csere végrehajtására,
így tehát a kliens sok esetben kiszolgáltatott helyzet
be kerül.1 A társadalmi-szituációs tényezőkön
kívül az egyéni törekvések is szerepet játszanak a
korrupciós ügyletek létrejöttében. Egyesek sokkal
inkább hajlamosak korrupciógyanús ügyekben részt
venni, mint mások. A mai modern társadalmakban
(mint Magyarországon is) a normaszegő magatartás
kevésbé látható, mint a tradicionális társadalmakban,
ezáltal a korrupció is kevésbé nyilvánvaló jelenség.
Habár mindenki tud a létezéséről, mégis kevés
bizonyíték szolgál a korrupt ügyek bemutatására és
elemzésére.

Korrupciónak tekintjük, ha valaki azért él vissza
a rábízott hatalommal és jogokkal, hogy önmaga
számára előnyt szerezzen. Korrupció előfordulhat
– többek között – a közigazgatásban, az igazság
szolgáltatásban, az egészségügyben, az oktatásban
és az üzleti életben is, tehát nem csupán azokat az
eseteket értjük korrupció alatt, amikor köztisztviselők
kérnek vagy kapnak kenőpénzt. A megvesztegetés
mellett éppúgy korrupciónak minősül, amikor egy
álláspályázat során a döntéshozók a rokonaikat,
barátaikat részesítik előnyben az alkalmasabb,
felkészültebb jelentkezőkkel szemben. Szintén kor
rupciónak tekintjük az állam vagyonával és a köz
pénzekkel való visszaéléseket, valamint, ha egyes
személyeket vagy cégeket egyéni érdekek vagy
pusztán politikai okok alapján választanak ki feladatok
elvégzésére vagy sorolnak előrébb másokhoz képest.

1B
 ereczkei Tamás és Tóth Péter: A korrupció kialakulása és fennmaradása: evolúciós-etológiai szempontok,
http://mek.niif.hu/07900/07999/pdf/bereczkei-toth_p.pdf
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A KUTATÁS FŐ EREDMÉNYEI
AZ INTEGRITÁS KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI ERŐSSÉGE
Kutatásunkban különválasztottuk a fiatalok integ
ritásának közösségi és egyéni tényezőit, tekintve,
hogy valamennyi viselkedés a belső hajlamosító
tényezők (prediszpozíciók) és külső befolyásoló erők
(szituációs tényezők) kereszttüzében alakul ki.
A továbbiakban az integritás fogalma alatt az el
vek, az értékek, a cselekvések, a módszerek és az
intézkedések olyan konzisztenciáját értjük, amely
meghatározza a vizsgált csoport tagjainak maga
tartásmódját, valamint a többségi véleményhez való
igazodási keretét. Ilyen módon megkülönböztetjük az
integritás közösségi, többségi társadalomra vetített
erősségét, valamint az egyén normakövetésének,
erényességének erősségét.
A különválasztás szükségességét magyarázza az
is, hogy az attitűd egyike a belső hajtóerőknek,
ugyanakkor számos olyan érzelme és gondolata is
van az embereknek, melyek külső-, vagy belső gátló
tényezők miatt nem valósulnak meg. Erre példa az
attitűd társas igazodási, szociális adaptív funkciója,
amely szerint nem az attitűdtárgy, hanem a személy
szociális terében fontos „ideális csoport” (referenciacsoport) jutalmaz vagy büntet. Hozzájuk szeretne
hasonlítani, ezért készen átveszi attitűdjeiket. Külö
nösen a serdülőkorúak körében figyelhető meg a
jelenség. A tinédzserek – evolúciós és szociális prog
ram szerint – távolodnak a családtól, és külső cso
portokhoz kötődnek. A kötődés magas érzelmi hőfokú,
és a racionalitást sokszor mellőzi. Az emberek viszont
általában túlbecsülik mások attitűdjeiben az önérdeket.
Azt gondolják, hogy a többiek attitűdjeit leginkább a
hasznossági funkció determinálja. Így tehát ha a társa
dalmi norma a korrupció esetében alacsonyabb szintű,
mint az egyén korai szocializációjában kialakult attitűd,
akkor a társas igazodási funkció erőteljesebben hathat.
A nagyon énközeli, releváns, erős intenzitással (érzel
mi töltéssel) és stabilitással jellemzett attitűdöket

értékeknek is nevezhetjük. Az értékek márpedig
erős perzisztenciával rendelkeznek, és hajlamosak
a viselkedésben is megjelenni. Az érték kongruens
(társadalmival egybevágó) attitűdök kifejezése esetén
a személy büszkeséget él át, úgy érzi, hogy megva
lósította önmagát. Így tehát ha azt tapasztaljuk,
hogy az integritás egyéni tényezője erősebb, mint az
integritás közösségi ereje, akkor a vizsgált korcsoport
értékeiben önmegvalósítást élhet át.

INTEGRITÁS KÖZÖSSÉGI ERŐSSÉGE INDEX
Az Integritás Közösségi Erőssége Indexhez felhasz
nált kérdésekben mérhető volt az attitűd affektív
(„Mennyire ért Ön egyet azzal az állítással, miszerint
a hatalmukkal visszaélő tisztségviselőket jogi bünte
téssel kell sújtani?”) és a kognitív viszonyulása is
(„Ön szerint ma Magyarországon a többség számára
elfogadható viselkedésnek számít, ha valaki törvény
telen dolgot tesz azért, hogy azzal segítse a saját
családját?”), konatív viszonyulással azonban az
integritás egyéni erősségénél találkozhatunk.
Az integritás közösségi erősségének mérésében a
többségi véleményhez való viszonyt (Magyarországon
a többség számára mennyire elfogadható a korrup
ció), a korrupciós boldogulást (a korruptaknak több
esélyük van boldogulni, mint a becsületes embe
reknek), a korrupciós tapasztalatot (egyes területek
és intézmények tisztasága általánosságban, illetve
az elmúlt 12 hónapban tapasztalt korrupciós szitu
ációk), a társadalmi intézmények tisztességének
megítélését (az intézmények – család, barátok,
állam, iskola, egyház, média, hírességek, üzleti élet,
politikusok – mennyire mutatnak jó példát, illetve
mennyire nevelnek tisztességre), illetve a fiatalok
korrupció elleni harcban betöltött szerepét tekintettük
viszonyítási alapnak (szerepet játszanak-e a fiatalok
a becsületesség erősítésében, a korrupció elleni
fellépésben, vagy a bűnösség már a hétköznapi élet
velejárója).
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A különböző mérési szintű és szerkezetű változók
összehasonlíthatóságának igényén túl általában
az is szükségessé teszi a szélesebb intervallummá
konvertálást és a válaszok súlyozását, hogy a Likertskála nem minden esetben attitűdöt mér, hanem
személyiségtényezők is beszűrődhetnek. Így tehát
fontos a szélsőséges és középre húzó válaszok
közötti arányok markánsabbá tétele (egyszereskétszeres súly), illetve a pozitív és negatív tartalmú
vélemények erősítése (pozitív és negatív súly).

Befolyásolta az indexet az is, hogy a közoktatási
és a diák-, valamint hallgatói önkormányzatokat
tisztának, az államigazgatást, az önkormányzatokat,
az egészségügyet és az üzleti szektort viszont
fertőzöttnek ítélték. A család, a barátok, az iskola és
az egyház jó példát mutat, a politikusok, a média, a
hírességek és az üzleti élet viszont rosszat, a fiata
loknak pedig nincs esélyük ezen változtatni a megkér
dezettek szerint.

A súlyozott értékeket nullától százig terjedő skálára
vetítettük, ahol a mérőszám a két szélsőértéket is
felveheti. A skála legkisebb értéke, a nulla a vizsgált
célcsoport társadalmi környezetéhez társított
integritás gyengeségét, a száz pedig a közösségi
normakövetés erősségét jelenti.

Erősség

Gyengeség

Többség számára NEM elfogadható
• nepotizmus
• lefizetés

Többség számára elfogadható
• hálapénz

Korrupciós tapasztalat HIÁNYA
• oktatási intézményekben
• lakóhelyén és közvetlen környezetében

Korrupciós tapasztalat
• országban és világban
• politikai és üzleti életben

Intézmények tisztessége
• közoktatás
• diák-, vagy hallgatói önkormányzat

Intézmények fertőzöttsége
• államigazgatás, önkormányzat, egészségügy
• üzleti szektor

Példamutatás, nevelés
és a fiatalok szerepe
• család, barátok, iskola, egyház

Példamutatás, nevelés és a fiatalok szerepe
• politikusok, média, hírességek, üzleti élet
• a fiataloknak nincs esélyük a változtatásra

Integritás közösségi erőssége (0 −100): 52

1. ÁBRA
Integritás közösségi erőssége
Az Integritás Közösségi Erőssége Index ez alapján,
0 és 100 közötti skálán 52-es értéket vesz fel,
amiben közrejátszik, hogy a többség számára
nem elfogadható a fiatalok szerint a nepotizmus
és a lefizetés, de elfogadható a hálapénz. A meg
kérdezettek nem tapasztaltak korrupciót az oktatási
intézményekben, a lakóhelyükön és a közvetlen
környezetükben, tapasztaltak viszont az országban,
a világban, valamint a politikában és az üzleti életben.
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A vizsgálatba vont kérdésekre adott válaszok súlyo
zását az alábbi táblázatok mutatják (az integritás
erőssége felé mutató, illetve a korrupciót elvető
válaszok szélsőségességüktől függően a -2 és -1
súlyt, az integritás gyengesége felé mutató, illetve a
korrupciót elfogadó válaszok szélsőségességüktől
függően a +2 és +1 súlyt kapták):
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1. TÁBLÁZAT
Ön szerint ma Magyarországon a többség számára elfogadható viselkedésnek számít,…
igen

nem

ha valaki törvénytelen dolgot tesz azért, hogy azzal segítse a
saját családját?

2

-2

ha egy alkalmazott pénzt (kenőpénzt) kér egy olyan szolgál
tatásért vagy eljárásért, amely egyébként a munkájához
tartozik?

2

-2

ha valaki egy családtagjának segít egy állást megszerezni, mi
közben az illetőnek nincs meg hozzá a megfelelő képesítése,
és más, megfelelően képzett is jelentkezett arra a munkára?

2

-2

ha valaki egy vizsgán a jó eredmény érdekében pénzt vagy
ajándékot ad a vizsgáztatónak?

2

-2

ha valaki jobb ellátásért pénzt vagy ajándékot ad egy orvosnak
vagy nővérnek, ápolónak?

2

-2

ha egy szülő pénzt vagy ajándékot ad egy tanárnak azért, hogy
a gyereke jobb jegyeket kapjon?

2

-2

2. TÁBLÁZAT
Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?

Azoknak az embereknek, akik készek
hazudni, csalni, törvényt szegni és
korruptnak lenni, több esélyük van
boldogulni az életben, mint azoknak, akik
ilyesmire nem hajlandók.
A becsületes, őszinte embereknek
legalább olyan esélyük van boldogulni az
életben, mint azoknak, akikből hiányzik a
becsületesség.

egyáltalán nem
értek egyet

inkább nem
értek egyet

inkább
egyetértek

teljes mértékben egyetértek

-2

-1

1

2

2

1

-1

-2

3. TÁBLÁZAT
Találkozott-e Ön a korrupcióval az elmúlt 12 hónapban az alábbi esetekben?
igen

nem

Egy irat vagy engedély igénylése (hatósági ügyintézés) során.

2

-2

Egy dolgozat vagy vizsga (felvételi) során.

2

-2

Gyógyszer felíratása vagy kórházi kezelés alkalmával.

2

-2

Rendőrségi ügy (pl. egy büntetés elkerülése) során.

2

-2

Egy állás megszerzése során ismerős, barát, rokon előnyben
részesítése.

2

-2

A cége/munkahelye számára való több üzlet/megrendelés
megszerzése során.

2

-2
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4. TÁBLÁZAT
Ön szerint mennyire jellemző az alábbi szervezetekre, hogy becsületesen működnek?
egyáltalán nem
jellemző

inkább nem
jellemző

inkább
jellemző

teljes mértékben
jellemző

helyi önkormányzat

2

-1

-2

rendőrség

2

1
1

-1

-2

közoktatás

2

1

-1

-2

állami egészségügy

2

1

-1

-2

államigazgatás

2

1

-1

-2

üzleti szektor

2

1

-1

-2

diák-, vagy hallgatói önkormányzat

2

1

-1

-2

5. TÁBLÁZAT
Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy jó példát mutat(nak)...
egyáltalán nem
értek egyet

inkább nem
értek egyet

a család?

2

az iskola?

egyet is értek,
meg nem is

inkább
egyetértek

teljes mértékben
egyetértek

1

-1

-2

2

1

-1

-2

a média?

2

1

-1

-2

a hírességek?

2

1

-1

-2

az üzleti élet?

2

1

-1

-2

a politikusok?

2

1

-1

-2

a barátok?

2

1

-1

-2

az egyház?

2

1

-1

-2

inkább
egyetértek

teljes mértékben
egyetértek

6. TÁBLÁZAT
Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy tisztességre nevel(nek)...
egyáltalán nem
értek egyet

inkább nem
értek egyet

a család?

2

1

-1

-2

az iskola?

2

1

-1

-2

a média?

2

1

-1

-2

a hírességek?

2

1

-1

-2

az üzleti élet?

2

1

-1

-2

a politikusok?

2

1

-1

-2

a barátok?

2

1

-1

-2

az egyház?

2

1

-1

-2
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egyet is értek,
meg nem is
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7. TÁBLÁZAT
Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?
egyáltalán nem
értek egyet

inkább nem
értek egyet

inkább
egyetértek

teljes mértékben egyetértek

2

1

-1

-2

-2

-1

1

2

egyáltalán nem
értek egyet

inkább nem
értek egyet

inkább
egyetértek

teljes mértékben egyetértek

A jogalkotók felelősek az állami pénzek rossz
felhasználásáért.

-2

-1

1

2

A köztisztviselők, közalkalmazottak felelősek az
állami pénzek rossz felhasználásáért.

-2

-1

1

2

egyáltalán nem
értek egyet

inkább nem
értek egyet

inkább
egyetértek

teljes mértékben egyetértek

A hatalmukkal visszaélő tisztségviselőket jogi
BÜNTETÉSSEL kell sújtani.

-2

-1

1

2

A hatalmukkal visszaélő tisztségviselőket
POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEKKEL (felfüggesztés,
leváltás) kell sújtani.

-1

1

2

-2

A KORMÁNY sikeresen szorítja vissza a
korrupciót.

2

1

-1

-2

Az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS sikeresen szorítja
vissza a korrupciót.

2

1

-1

-2

A fiatalok szerepet játszhatnak a becsületességfontosságának terjesztésében és a korrupció
elleni fellépésben (az értékek tiszteletében és a
jelenlegi hozzáállás megváltoztatásában).
A csalás és a megvesztegetés a hétköznapi élet
velejárói. A fiatalok nem tudják ezt megváltoztatni (senki sem törődik a fiatalok véleményével
és viselkedésével).
8. TÁBLÁZAT
Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?

9. TÁBLÁZAT
Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?

10. TÁBLÁZAT
Ön szerint mennyire van jelen a korrupció…
egyáltalán nincs
jelen

inkább nincs
jelen

inkább jelen
van

teljes mértékben
jelen van

a világban?

-2
-2

-1
-1

1
1

2

az országban?
az üzleti életben?

-2

-1

1

2

a politikai életben?

-2

-1

1

2

a lakóhelyén?

-2

-1

1

2

az Ön közvetlen környezetében?

-2

-1

1

2

az oktatási intézményekben?

-2

-1

1

2

2
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11. TÁBLÁZAT
Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?
egyáltalán nem inkább nem
értek egyet
értek egyet

inkább
teljes mértékegyetértek ben egyetértek

A kormány intézkedései révén megtisztítja a
korrupciótól az ÜZLETI SZEKTORT.

2

1

-1

-2

A kormány intézkedései révén megtisztítja a
korrupciótól a KÖZIGAZGATÁST és az ÁLLAMI
VÁLLALATOKAT.

2

1

-1

-2

Az önkormányzatok intézkedéseik révén megtisztítják a korrupciótól az ÜZLETI SZEKTORT.

2

1

-1

-2

Az önkormányzatok intézkedéseik révén megtisztítják a korrupciótól a helyi KÖZIGAZGATÁST és az
ÖNKORMÁNYZATI VÁLLALATOKAT.

2

1

-1

-2

A korrupció ellen küzdő aktivisták, újságírók
valódi védelmet kapnak az államtól.

-2

-1

1

2

Gyakran találkozhatunk korrupcióról szóló
hírekkel.

-2

-1

1

2

A hivatali megvesztegetés mindennapos dolog.

-2

-1

1

2

12. TÁBLÁZAT
Ön szerint mennyire gyakran fordul elő, hogy a cégek nem dokumentált kifizetéseket vagy
kenőpénzt adnak…
soha

ritkán

gyakran

mindig

üzleti tevékenységek során?

-2

-1

1

2

hatósági ügyintézés vagy ellenőrzés során?

-2

-1

1

2

közbeszerzési eljárások során?

-2

-1

1

2

kedvező bírósági döntések érdekében?

-2

-1

1

2

INTEGRITÁS EGYÉNI ERŐSSÉGE INDEX
Az Integritás Egyéni Erőssége Indexhez felhasznált
kérdésekben mérhető volt az affektív („Ön szerint
helyes vagy helytelen, ha valaki jobb ellátásért
pénzt vagy ajándékot ad egy orvosnak, nővérnek
vagy ápolónak?”), a kognitív („Tisztában van-e Ön
azzal, hogy milyen jogszabályok védik a korrupciót
bejelentőket?”), illetve a konatív viszonyulás is („Mit
tenne Ön, ha egy családtag közeli barátja révén
felvételi nélkül is bejuthatna egy jó egyetemre vagy
munkahelyre?”). Az integritás egyéni erősségben
kimutatott attitűdök ugyan perzisztensek, a viselke
dés előrejelzése ugyanakkor a prediszpozíciók,
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szituatív tényezők és interiorizált tényezők együttese
miatt bizonytalan.
Az integritás egyéni erősségének mérésében az
egyéni értékeket (az egyén számára mennyire elfo
gadható a normaszegés, illetve mennyire fontos
a becsületesség), a szituatív tényezőket (iskolai
bejutáskor és eredményszerzéskor, állás megszer
zésekor és hivatali ügyintézésben mit tenne egyéni
megítélése szerint), a kötelességtudatot (jelentené-e
a korrupció[gyanús] eseteket, illetve mik a kötelesség
elmulasztásának okai), valamint az informáltságot
tekintettük viszonyítási alapnak (mennyi információja
van a korrupcióellenes, illetve a bejelentőket védő
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törvényekről és szabályozásokról). A szélsőséges és
középre húzó válaszok közötti arányok markánsabbá
tételét ebben az esetben is súlyoztuk, illetve
szélesebb intervallummá konvertáltuk.
A súlyozott értékeket nullától százig terjedő skálára
vetítettük, ahol a mérőszám a két szélsőértéket is
felveheti. A skála legkisebb értéke, a nulla a vizsgált
célcsoport egyénhez kapcsolódó integritásának
gyengeségét, a száz pedig a válaszadó személyes
normakövetésének erősségét jelenti.

és az iskolai, munkahelyi felvételi normaszegésének
elfogadása. A fiatalok többségében, vagy legalábbis
esettől függően jelentenék a korrupciós eseteket,
de ezt korlátozza annak kétséges eredménye és a
következményektől való félelem. A korrupcióellenes
szabályokkal ugyan tisztában vannak, a feljelentők
védelmében azonban alultájékozottak.
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fo
el
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ko
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az
és
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t
Kötelességtuda
éppen
n vagy mindenk
őe
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l
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et
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t
Kötelességtuda
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t
m
és
nt
le
lje
fe
a
•
ktől való félele
következménye
eredmény és a

Informáltság
s ismerete
nes szabályozá
lle
óe
ci
up
rr
ko
•

Informáltság
ének alacsony
jelentők védelm
• a korrupciót
ismerete

gi erőssége (0

ssé
Integritás közö

–100): 35

2. ÁBRA
Integritás egyéni erőssége

Az Integritás Egyéni Erőssége Index ez alapján, 0
és 100 közötti skálán 35-ös értéket vesz fel, amiben
közrejátszik, hogy a többség egyéni értékei tisztán
pozitívak (a hálapénzt, a lefizetést és a nepotizmust
helytelennek tartják, emellett fontos számukra a
becsület és a törvénytisztelet). A szituatív tényezők
közül pozitív az iskolai és munkahelyi normaszegés
elutasítása, negatív azonban a hivatali ügyintézés

A vizsgálatba vont kérdésekre adott válaszok
súlyozását az alábbi táblázatok mutatják (az integritás
erőssége felé mutató, illetve a korrupciót elvető
válaszok szélsőségességüktől függően a -2 és -1
súlyt, az integritás gyengesége felé mutató, illetve a
korrupciót elfogadó válaszok szélsőségességüktől
függően a +2 és +1 súlyt kapták):

13

13. TÁBLÁZAT
Ön szerint helyes vagy helytelen,…
helyes

helytelen

ha valaki törvénytelen dolgot tesz azért, hogy azzal segítse a
saját családját?

2

-2

ha valaki törvénytelen dolgot tesz azért, hogy segítse Önt vagy
az Ön családját?

2

-2

ha egy alkalmazott pénzt (kenőpénzt) kér egy olyan szolgáltatásért vagy eljárásért, amely egyébként a munkájához tartozik?

2

-2

ha valaki egy családtagjának segít egy állást megszerezni,
miközben az illetőnek nincs meg hozzá a megfelelő képesítése,
és más, megfelelően képzett is jelentkezett arra a munkára?

2

-2

ha valaki egy vizsgán a jó eredmény érdekében pénzt vagy
ajándékot ad a vizsgáztatónak?

2

-2

ha valaki jobb ellátásért pénzt vagy ajándékot ad egy orvosnak
vagy nővérnek, ápolónak?

2

-2

ha egy szülő pénzt vagy ajándékot ad egy tanárnak azért, hogy
a gyereke jobb jegyeket kapjon?

2

-2

14. TÁBLÁZAT
Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?
egyáltalán nem inkább nem
értek egyet
értek egyet

inkább
teljes mértékegyetértek ben egyetértek

A legfontosabb, hogy boldoguljon az ember, ennek
érdekében elfogadható a törvények megszegése
és a hatalommal való visszaélés is.

-2

-1

1

2

Becsületesnek lenni és tisztelni a törvényeket
fontosabb, mint a saját érdek.

2

1

-1

-2

A családtagoknak és a barátoknak az ember ott
segít, ahol tud, ennek érdekében elfogadható a
törvények megszegése és a hatalommal való visszaélés is.

-2

-1

1

2

2

1

-1

-2

Becsületesnek lenni és tisztelni a törvényeket fontosabb, mint előnyökhöz juttatni a családtagokat
vagy barátokat.

15. TÁBLÁZAT
Mit tenne meg Ön annak érdekében, hogy jó jegyet szerezzen az iskolában vagy,
hogy megkapjon egy jó állást?
jelölte

A szabályok betartásával minden tőlem telhetőt megtennék a siker érdekében.

-2

Próbálnék keresni egy barátot vagy rokont, aki kedvező hatással lehet a döntésre.
(pl. ismerőseim vannak a cégnél).

2

Próbálnék puskázni, csalni a vizsgán.

2

Bármilyen eszközt bevetnék, akár pénzt vagy ajándékot is adnék a siker érdekében.

2
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16. TÁBLÁZAT
Mit tenne meg Ön annak érdekében, hogy egy fontos okiratot hamarabb megszerezzen, vagy szolgáltatást soron
kívül igénybe vegyen? (Pl. kórházi várólistán előbbre kerüljön, internetbekötés hamarabb történjen meg.)
jelölte

Kivárnám, amíg elkészül.

-2

Megpróbálnék utánajárni, hogy miért tart ilyen sokáig a folyamat.

-1

Próbálnék keresni egy barátot vagy rokont, aki segíthetne felgyorsítani a folyamatot.

1

Ajándékot vagy pénzt adnék az ügyintézőnek, hogy gyorsítsák fel a folyamatot.

2

17. TÁBLÁZAT
Mit tenne Ön, ha egy családtag, közeli barátja révén felvételi nélkül is bejuthatna egy jó egyetemre vagy
munkahelyre?
jelölte

Azonnal igent mondanék.

2

Kissé kényelmetlenül érezném magam, de mivel mindenki így tesz, végül igent mondanék.

1

Sokáig gondolkodnék rajta, de végül elutasítanám és keresnék egy kifogást, nehogy
megsértsem a családtagomat.

-1

Azonnal nemet mondanék, sohasem tennék ilyet.

-2

18. TÁBLÁZAT
Mit tenne, ha egy Ön számára fontos állásinterjú alkalmával pénzt, vagy más nagyobb szívességet
kérnének azért, hogy felvegyék?
jelölte

Azonnal elutasítanám az ajánlatot, és más munka után néznék.

-2

Átgondolnám, végül elvállalnám az állást, de egyúttal megfogadnám, hogy a cég alkalmazottjaként megpróbálom felszámolni az effajta szokást.
Beleegyeznék abba, hogy fizessek, hiszen csak így kaphatom meg a munkát.

2

19. TÁBLÁZAT
Ha korrupcióval találná szemben magát, jelentené-e az esetet?
jelölte

Igen, korábban már előfordult, hogy jelentettem ilyen esetet.

-2

Ha történne ilyen, akkor azt jelenteném.

-1

Esettől függően, de nem mindenképpen jelenteném.

1

Nem jelenteném.

2
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A KUTATÁS FŐ EREDMÉNYEI
HÉTKÖZNAPI BECSÜLETESSÉG
A kutatásunkban résztvevő fiatalok szerint a becsü
letesség legfontosabb építőköve a hazugság- és
csalásmentes élet, a kérdezettek háromnegyede
(74 százalék) tartotta ezt jellemzőnek egy becsületes
emberre. A becsületes emberre jellemző továbbá a
korrupciós ügyletek elkerülése (69 százalék), valamint
a jogszabályok betartása (51 százalék) is.

mégis a megkérdezettek többsége (56 százalék)
elfogadhatónak tartja, ha valaki a komoly problémák
elkerülése érdekében hazudik, emellett a többségük
(51 százalék) úgy gondolja, hogy az embernek a
családja és a barátai mellett akkor is ki kell tartania,
ha a viselkedése jogszabályokba ütközik. Erősen
megosztottnak mutatkoznak a fiatalok azokban a
kérdésekben, amikor a korrupcióhoz nem társulnak
magas összegek vagy nagyobb előnyök, vagy bevett
szokásnak minősül a társadalomban.

Habár a fiatalok háromnegyede egyetért abban, hogy
a hazugság nem jellemző egy becsületes emberre,

3. ÁBRA
Ön szerint a hétköznapi életben egy becsületes emberre jellemzőek-e az alábbiak? (N=1000)

Elutasítja a korrupciót kivéve, amikor az adott problémát
szinte mindenki így oldja meg.

41

Elutasítja a korrupciót kivéve, ha valamilyen
elhanyagolható összegről van szó (kevés pénz vagy kisebb
ajándék).

43

Támogatja családját és barátait, és kitart mellettük, még
akkor is, ha az a jogszabályok megszegését is jelenti.

14

44

13

44

16

33

51

Semmilyen körülmények között nem sérti meg a
jogszabályokat.

56

33

11

Sohasem hazudik vagy csal, kivéve, ha ezzel egy komoly
problémát kerülhet el.
69

56

33

11

Semmilyen körülmények között nem vesz részt korrupciós
tevékenységekben.
Sohasem hazudik vagy csal, így az emberek megbízhatnak
benne.
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Jellemző a megkérdezett fiatalokra, hogy jelentős
arányban ambivalens gondolkodásmódról tesznek
tanúbizonyságot. A legszigorúbb álláspontot keve
sebb, mint a fiatalok harmada képviseli, minden
második megkérdezett (53 százalék) gondolatvilá
gában jelen van a „soha semmilyen körülmények
között” és a „súlyos probléma esetében mégis”
gondolkodásmód. Ez a probléma az alábbi táblá
zatból is jól látható, a megkérdezettek harmada (33
százalék) egyaránt hirdeti a jogszabályok és a családi,
baráti kapcsolatok hűségének elsőségét.
20. TÁBLÁZAT
Jogszabálykövetés vs. családi-baráti hűség (N=804)
kérnének azért, hogy felvegyék?
Semmilyen körülmények között nem
sérti meg a jogszabályokat. / Támogatja családját és barátait, és kitart
mellettük, még akkor is, ha az a
jogszabályok megszegését is jelenti.

igen

igen

33% 30%

63%

nem

27%

9%

37%

Összesen

60% 40%

100%

nem

A fenti kérdésben (jogszabályok vs. hűség) megjelenik
a nemi megosztottság is, míg a férfiak esetében a
bajtársiasság jobban kidomborodik, azaz a család,
barátok melletti hűség erősebben jelenik meg, addig
a nők a jogszabályokhoz ragaszkodnak jobban.
Annak ellenére, hogy a jogszabályszegés-korrupció
megengedhetőségével kapcsolatban erős megosz
tottságot tapasztalunk, a becsületesség hiányát a
többség problémának érzékeli. A probléma lege
rősebben közvetett módon kerül a fiatalok elé,
a személyes érintettség kisebb, de még így is a
megkérdezettek 70 százalékát jellemzi.

Összesen

4. ÁBRA
Ön szerint a becsületesség hiánya (beleértve a korrupciót is) nagy problémát jelent… (N=1000)

az Ön családjának, barátainak?

70

az olyan fiataloknak, mint Ön?

21

81

8

13

6

a gazdaság fejlődésére nézve?

89

6 5

az ország fejlődésére nézve?

91

5 4

igen

nem
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KORRUPCIÓS ÜGYLETEK ELFOGADHATÓSÁGA
Kutatásunk alapján a korrupciós ügyletek közül
a magyarországi társadalom által legkevésbé
elítélt a paraszolvencia intézménye, – legalábbis
a megkérdezett fiatalok szerint. A magyarországi
egészségügy helyzetét jól jellemzi az a megállapítás,
hogy az orvosoknak, nővéreknek vagy ápolóknak
adott hálapénz átadása a leginkább elfogadott kor
rupciós ügylet a megkérdezett fiatalok körében (52
százalék elfogadhatónak tartja, míg 42 százalék
nem). Ennek az általános alkalmazás mellett az a
gyakorlati oka lehet, hogy a fiatalok saját maguk is
megtapasztalhatták működését, míg a többi kérdés
esetében életkoruk okán sem rendelkezhetnek
sokrétű tapasztalattal.

A fiatalok közel fele (48 százalék) úgy gondolja, hogy
a többség számára nem elfogadható, ha valaki segít
egy családtagjának egy állást megszerezni úgy, hogy
az illetőnek nincs meg hozzá a megfelelő képesítése,
valamint a megkérdezettek hasonló arányban nem
értenek egyet azzal az ügylettel, ha valaki azért
tesz törvénytelen dolgot, hogy azzal segítse a saját
családját. Legnagyobb egyetértés a vizsgáztató
lefizetésében, valamint a munkakörhöz hozzátartozó
szolgáltatás extra juttatásával kapcsolatban mutat
kozott. Mind a két esetben a válaszadó fiatalok 80
százaléka gondolja úgy, hogy a többség számára
nem elfogadható, míg 15 százalékuk szerint a társa
dalom ebben a kérdésben inkább megengedő.

5. ÁBRA
Ön szerint ma Magyarországon a többség számára elfogadható viselkedésnek számít,… (N=1000)
ha valaki jobb ellátásért pénzt vagy ajándékot ad egy orvosnak
vagy nővérnek, ápolónak?

52

ha valaki egy családtagjának segít egy állást megszerezni,
miközben az illetőnek nincs meg hozzá a megfelelő képesítése, és
más, megfelelően képzett is jelentkezett arra a munkára?

42

43

ha valaki törvénytelen dolgot tesz azért, hogy azzal segítse a saját
családját?
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ha valaki egy vizsgán a jó eredmény érdekében pénzt vagy
ajándékot ad a vizsgáztatónak?
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ha egy alkalmazott pénzt kér egy olyan szolgáltatásért vagy
eljárásért, amely egyébként a munkájához tartozik?
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A mélyebb vizsgálatok megmutatták, hogy a legfia
talabb korosztály (15-17 éves) gondolja leginkább
úgy, hogy a többség számára elfogadható cselek
mény, ha valaki azért tesz törvénytelen dolgot, hogy
azzal a saját családját segítse, szemben az idősebb
korosztályokkal. Ugyanez a tendencia mutatkozik
meg a családtagok álláshoz juttatásának kérdésében
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is, hiszen a 18 év alattiak szerint a többség jobban
elfogadja az ilyen ügyleteket, mint a nagykorúak
szerint. A kenőpénz átadásának elfogadhatóságáról
is a 18 év alatti megkérdezettek nyilatkoztak megen
gedőbben, a paraszolvenciáról viszont a 18-25
évesek gondolkodnak inkább úgy, hogy a többség
számára elfogadott, ellentétben a 18 év alattiakkal (és
a 25 év felettiekkel).

ellenkezőjét. A 15-29 éves fiatalok csaknem 80
százaléka gondolja úgy, hogy azoknak az embe
reknek, akik hazudnak, csalnak és lopnak, több
esélyük van boldogulni az életben, míg a válaszadók
16 százaléka utasította el ezt az állítást.
Erős kapcsolat mutatkozik a településtípus és az
attitűd között, ugyanis a budapesti fiatalok gondolják
leginkább úgy, hogy azok az emberek, akik készek
hazudni, csalni és lopni, jobban tudnak érvényesülni
a mai világban. Ennek az az oka, hogy a nagyobb
településen és a fővárosban élők valószínűleg több
példát látnak az ilyen viselkedésre. A korcsoportok
szerinti megoszlásban is erős kapcsolat mutatkozott.
Ahogyan nő az életkor, a fiatalok egyre inkább úgy
gondolják, hogy csak azok tudnak igazán jól boldo
gulni az életben, akik tisztességtelenül viselkednek.

A BECSÜLETES BOLDOGULÁS KÉRDÉSE
A fiatalok több, mint kétharmada azon az állásponton
van, hogy a becsületesség nem kifizetődő tulajdon
ság ma Magyarországon, 68 százalékuk nem értett
egyet azzal az állítással, hogy „a becsületes, őszinte
embereknek legalább olyan esélyük van boldogulni
az életben, mint azoknak, akikből hiányzik a becsü
letesség”, míg 26 százalékuk képviseli az állítás

6. ÁBRA
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állításokkal? (N=1000)

A becsületes, őszinte embereknek
legalább olyan esélyük van boldogulni
az életben, mint azoknak, akikből
hiányzik a becsületesség.

26

Azoknak az embereknek, akik készek
hazudni, csalni, törvényt szegni és
korruptnak lenni, több esélyük van
boldogulni az életben, mint azoknak,
akik ilyesmire nem hajlandók.
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A KORRUPCIÓ JELENLÉTE

Az oktatási intézményekben és a válaszadók lakóhe
lyén a fiatalok 49, illetve 43 százaléka szerint vannak
korrupciós ügyletek, míg közel hasonló arányban
válaszoltak úgy, hogy nem található ilyen ügy a
felsorolt területeken. A megkérdezettek legkevésbé
a közvetlen környezetükben érzékelnek zavaros
ügyleteket, a fiatal lakosság többsége (62 százalék)
úgy gondolja, hogy nincs jelen ilyen jelenség a saját
környezetében.

A fiatalok közel 80 százalékának meggyőződése,
hogy a korrupció jelen van mind az országban, mind
a világban, mind pedig a politikai életben, mindössze
a válaszadók 1-2 százaléka szerint nincsenek korrup
ciós ügyletek az előbbiekben felsorolt területeken. Az
üzleti élet területén a megkérdezettek 84 százaléka
szerint üti fel a fejét a korrupció.

7. ÁBRA
Ön szerint mennyire van jelen a korrupció … (N=1000)
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KORRUPCIÓS TAPASZTALATOK
A fiatalok legtöbb esetben a munkaerőpiacon
találkoztak korrupcióval az elmúlt 12 hónapban, a
válaszadók 39 százaléka találkozott olyan esettel,
amikor egy állás megszerzése során ismerős,
barát vagy rokon részesült előnyben a többi jelölttel
szemben. Az egészségügyben megjelenő extra
juttatásokkal mindössze a válaszadók negyede
találkozott. Az oktatásban, a rendőrségen, a
munkahelyen, valamint a hatósági ügyintézések során
a fiatal népesség háromnegyede nem tapasztalt
korrupciógyanús ügyet az elmúlt 12 hónapban.
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8. ÁBRA
Találkozott-e Ön korrupcióval az elmúlt 12 hónapban az alábbi esetekben?

Egy állás megszerzése során ismerős, barát,
rokon előnyben részesítése

39

Gyógyszer felíratása vagy kórházi kezelés
alkalmával

52

25

9

66

9

Egy dolgozat vagy vizsga (felvételi) során

17

75

8

Rendőrségi ügy (pl. egy büntetés elkerülése)
során

16

75

9

Egy irat vagy engedély igénylése (hatósági
ügyintézés) során
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A cége/munkahelye számára való több
üzlet/megrendelés megszerzése során
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A korcsoportok szerinti megoszlásban erős kapcsolat
mutatkozott a kérdésre adott válaszok és az életkor
között, ugyanis a 22 év felettiek minden esetben
többször találkoztak korrupcióval, mint a 22 év
alattiak, ami főként abból adódhat, hogy a fiatalabbak
kevésbé tapasztaltak még az élet különböző
területein, mint az idősebb társaik.

SZERVEZETEK BECSÜLETESSÉGE
A fiatalok leginkább a magyar államigazgatást
tartják korruptnak a felsorolt szervezetek közül, 76
százalékuk nem tartja becsületesnek, közülük is
47 százalék egyáltalán nem tartja annak. Az üzleti
szektort, valamint az állami egészségügyet valamivel
kevesebben, de mégis jelentős arányban tartották
megbízhatatlannak a megkérdezettek, kétharmaduk
válaszolt így. A rendőrséget a válaszadók csaknem
40 százaléka becsületesnek ítéli meg, míg a
közoktatást és a hallgatói önkormányzatot 56, illetve
57 százalékban.
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9. ÁBRA
Ön szerint mennyire jellemző az alábbi szervezetekre, hogy becsületesen működnek? (N=1000)

állami egészségügy

26

helyi önkormányzat

25

közoktatás

12

diák-, vagy hallgatói
önkormányzat
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egyáltalán nem jellemző

50

A különböző szocio–demográfiai jellemzők szerinti
vizsgálat alapján megfigyelhető, hogy az iskolai
végzettség és a válaszok között erős kapcsolat
van. A magasabb végzettséggel rendelkezők
közül nagyobb arányban gondolják úgy, hogy nem
működnek becsületesen a helyi önkormányzatok,
mint azok, akiknek 8 általános, vagy alacsonyabb
végzettségük van. Ezzel szemben a rendőrség
becsületességének kérdésében éppen ellenkező
tendencia mutatkozik meg.
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KORRUPCIÓ AZ ÜZLETI SZFÉRÁBAN
Ahogyan az előzőekből is kiderült, a fiatalok jelentős
része gondolja úgy, hogy az üzleti szférát átitatja a
korrupció. A megkérdezettek több, mint 70 százaléka
véli úgy, hogy az üzleti tevékenységek során a felek
gyakran vagy mindig kenőpénzt fizetnek, illetve
fogadnak el. A hatósági ügyintézés vagy ellenőrzés,
illetve a közbeszerzési eljárások során a válaszadók
kétharmada szerint legalább gyakran cserélnek
gazdát különböző kenőpénzek. A fiatal lakosság
szemében a kedvező bírósági döntések érdekében
fordulnak elő legkevésbé nem dokumentált
kifizetések, a válaszadók 27 százaléka szerint ritkán
vagy soha nem történik ilyen eset.
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10. ÁBRA
Ön szerint mennyire gyakran fordul elő, hogy a cégek nem dokumentált kifizetéseket vagy kenőpénzt adnak … (N=1000)

üzleti tevékenységek során?
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hatósági ügyintézés vagy
ellenőrzés során?
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emellett a jogalkotók is felelősek a rossz pénzgaz
dálkodásért (71 százalék). A többség (84 százalék)
egyetértett abban is, hogy az igazságszolgáltatás
feladata az állami pénzekkel való visszaélések
feltárása és a felelősök megbüntetése is.

Az állami pénzek rossz elosztásának kérdésében
a fiatalok többsége egyetértett azzal, hogy a köz
alkalmazottak hibáztathatók (62 százalék) ezért,

11. ÁBRA
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állításokkal? (N=1000)
A köztisztviselők, közalkalmazottak
felelősek az állami pénzek rossz
felhasználásáért.

3

A jogalkotók felelősek az állami pénzek
rossz felhasználásáért.

Az igazságszolgáltatás feladata az állami 2 5
pénzekkel való visszaélések feltárása és a
felelősök megbüntetése.
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ELVÁRÁSOK AZ ÁLLAMMAL SZEMBEN
Az emberek a kormánytól, valamint az igazságszol
gáltatástól várják, hogy visszaszorítsa a korrupciót,
azonban a fiatalok többsége (82, illetve 73 százalék)
úgy érzi, hogy sikertelen ez a küzdelem. Abban a
kérdésben is nagy egyetértés mutatkozik a fiatalok
körében, hogy milyen következményekkel járjon, ha
egy tisztségviselő visszaél a hatalmával. A megkér
dezettek 85 százaléka támogatja, hogy járjon politikai
következménnyel, illetve 87 százaléka, hogy jogi
büntetést vonjon maga után a hatalommal való
visszaélés.
12. ÁBRA
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állításokkal? (N=1000)

A KORMÁNY sikeresen szorítja vissza a
korrupciót.
Az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS sikeresen
szorítja vissza a korrupciót.
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A hatalmukkal visszaélő tisztségviselőket
POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEKKEL
(felfüggesztés, leváltás) kell sújtani.
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A hatalmukkal visszaélő tisztségviselőket
jogi BÜNTETÉSSEL kell sújtani.
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MINDENNAPI TAPASZTALAT
A magyar fiatalok jelentős része – 73 százaléka
– úgy gondolja, hogy a hivatali megvesztegetés
mindennapos dolog ma Magyarországon, emellett
pedig 74 százalék állítja, hogy gyakran találkozik
korrupciós ügyekről szóló hírekkel különböző
csatornákon keresztül. Ezzel egy időben viszont
csupán a fiatalok ötöde állítja, hogy sok olyan
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emberről hallott, aki saját maga fellépne a korrupció
ellen, a válaszadók kétharmada viszont vagy nem,
vagy csak kevés ilyen személyt ismer. Ennek az
lehet az oka, hogy a fiatalok úgy gondolják, hogy a
korrupció ellen küzdő aktivisták és újságírók nem
kapnak valódi védelmet az államtól, 58 százalékuk
van ezen az állásponton, míg 16 százalékuk az
ellenkezőjén.

A FIATALOK ÉS A KORRUPCIÓ MAGYARORSZÁGON

A fiatal lakosság nagy része nem hisz abban,
hogy az önkormányzatok az intézkedéseik révén
megtisztítanák a helyi közigazgatást, az önkor
mányzati vállalatokat, valamint az üzleti szektort;
a válaszadók több, mint kétharmada képviseli ezt
az álláspontot. Emellett a megkérdezettek abban
sem hisznek, hogy a kormány az intézkedései által
visszaszorítaná a korrupciót a közigazgatásban, az
állami vállalatoknál, valamint az üzleti szektorban; a
válaszadók több, mint 70 százaléka gondolja így.

13. ÁBRA
Ön inkább egyetért, vagy inkább nem ért egyet az alábbi állításokkal? (N=1000)
Sok olyan emberről hallok, aki maga lép fel a korrupció ellen.

34

A hivatali megvesztegetés mindennapos dolog.

3

Gyakran találkozhatunk korrupcióról szóló hírekkel.

5

A korrupció ellen küzdő aktivisták, újságírók valódi védelmet
kapnak az államtól.
Az önkormányzatok intézkedéseik révén megtisztítják a
korrupciótól a helyi KÖZIGAZGATÁST és az ÖNKORMÁNYZATI
VÁLLALATOKAT.
Az önkormányzatok intézkedéseik révén megtisztítják a
korrupciótól az ÜZLETI SZEKTORT.
A kormány intézkedései révén megtisztítja a korrupciótól a
KÖZIGAZGATÁST és az ÁLLAMI VÁLLALATOKAT.
A kormány intézkedései révén megtisztítja a korrupciótól az
ÜZLETI SZEKTORT.
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KÖTELESSÉGTUDAT
A megkérdezettek körében kevés olyan ember van,
aki már korábban jelentett korrupciógyanús esetet (4
százalék), azonban a fiatalok további 21 százaléka
úgy gondolja, hogy ha találkozna ilyen ügylettel,
akkor azt biztosan jelentené. További 48 százalék
azt az álláspontot képviseli, hogy lehetséges,
hogy beszámolna róla, ha korrupcióval találkozna,
azonban ez függ az esettől is. A fiatalok 10 százaléka
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semmiképpen sem szólna, ha egy korrupciógyanús
ügyről szerezne tudomást. Mindezt magyarázhatja
az is, hogy – amint az előzőekből is kiderült – a
megkérdezett fiatalok ötöde tud beszámolni olyan
esetről, amikor ismerőse maga lépett fel a korrupció
ellen.
A mélyebb elemzések szerint nincs különbség a
válaszadás és a nem, életkor, lakóhely vagy az iskolai
végzettség között.

25

14. ÁBRA
Ha korrupcióval találná szemben magát, jelentené-e az esetet? (N=1000)

4
Igen, korábban már előfordult,
hogy jelentettem ilyen esetet.
Ha történne ilyen, akkor azt
jelenteném.
Esettől függően, de nem
mindenképpen jelenteném.

17
21
10

Nem jelenteném.

48
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Azok közül, akik nem mindenképpen vagy biztosan
nem jelentenék, ha korrupcióval találnák szemben
magukat, a legtöbben azért képviselik ezt az állás
pontot, mert úgy érzik, hogy a bejelentésnek úgysem
lenne semmilyen hatása vagy eredménye (38 szá
zalék). Ez összefüggést mutat azzal a (későbbi)
megállapítással, hogy a fiatalok háromnegyede úgy
érzi, hogy senki se veszi őket komolyan. Emellett a

válaszadók 29 százaléka félne a bejelentés követ
kezményeitől és úgy érzi, hogy senki sem védené
meg az esetleges megtorlástól. A kérdésre választ
adók közül 16 százaléknak nincs arról információja,
hogy hol és milyen módon lehet bejelenteni egy
korrupciógyanús esetet, valamint 10 százalékuk
érzi úgy, hogy nem az ő dolga ezzel a kérdéssel
foglalkozni.

15. ÁBRA
Miért nem jelentené az esetet? (N=579)

Nem jelenteném, mert ez nem az én dolgom.

10

Nem tudom, hogy hogyan/hol lehet ilyen
bejelentést tenni.

16

A bejelentésnek úgysem lenne hatása/eredménye.

38

Félnék, hogy senki nem védene meg a bejelentés
következményeitől.

29
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PÉLDAMUTATÁS
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy
a magyar fiatalok szemében a barátok és a család
tekinthető a leginkább követendő példáknak. A vá
laszadók 40 százaléka jó vagy kiváló példának tartja a
barátokat, míg 70 százalékuk véli úgy, hogy a család
jó példát mutat számukra.

A politikusok rendkívül alacsony népszerűségnek
örvendenek a magyar fiatalok körében, ugyanis 90
százalékuk úgy gondolja, hogy nem mutatnak jó
példát, közülük is 74 százalék egyáltalán nem tartja
a politikusokat követendő példának. A médiáról, az
üzleti életről és a hírességekről szintén kevés fiatal
volt jó véleménnyel, mindössze 5-6 százalékuk szerint
mutatnak jó példát. Az egyházat, valamint az iskolát a
megkérdezettek közepesre értékelték példamutatás
szempontjából, 25, illetve 34 százalékuk válaszolt így.

16. ÁBRA
Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy jó példát mutat(nak)… (N=1000)
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TISZTESSÉGRE NEVELÉS
A tisztességre nevelés szempontjából hasonló
attitűddel rendelkeznek a megkérdezettek, mint a
példamutatás kérdésében. Kiemelkedő azoknak
a száma, akik úgy gondolják, hogy a család
tisztességre neveli az embereket; a válaszadók
80 százaléka osztja ezt az álláspontot. A barátok
kerültek a második helyre, őket a megkérdezettek
csaknem fele tartja tisztességre nevelőnek.
Legkevésbé a politikusokban látják azt, hogy
tisztességre nevelnének, a fiatalok 90 százaléka nem
értett egyet az állítással. A médiát, az üzleti életet,
valamint a hírességeket 5-5 százalékban tartják olyan
tényezőnek, amely az embereket tisztességre tanítja.
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17. ÁBRA
Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy tisztességre nevel(nek)… (N=1000)
72
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A FIATALOK SZEREPE
A fiatalok korrupcióellenes szerepének kérdésében
egy paradox helyzet alakult ki, ugyanis a megkér
dezettek 73 százaléka úgy gondolja, hogy a fiatalok
szerepet játszhatnak a korrupció elleni fellépésben,
azonban 53 százalékuk egyetértett azzal, hogy a
fiatalok véleményével nem törődik senki, így nem
tudnak változtatni azon a beidegződésen, hogy
a csalás és a megvesztegetés a hétköznapi élet
velejárói, így el kell fogadni azokat. A két kérdést úgy
is értelmezhették a válaszadók, hogy a fiataloknak
szerepet kéne játszaniuk a korrupcióellenes küzde
lemben (ugyanis a felnövő generációnak később
komoly véleményformáló ereje lesz), azonban úgy
érzik, hogy manapság nem tudnak élni ezzel az esz
közzel, mivel senki se veszi őket komolyan, így az ő
küzdelmük kvázi fölösleges.
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18. ÁBRA
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állításokkal? (N=1000)
A csalás és a megvesztegetés a
hétköznapi élet velejárói. A fiatalok
nem tudják ezt megváltoztatni (senki
sem törődik a fiatalok véleményével és
viselkedésével).

12

A fiatalok szerepet játszhatnak a
becsületesség fontosságának
terjesztésében és a korrupció elleni
fellépésben (az értékek tiszteletében
és a jelenlegi hozzáállás
megváltoztatásában).

6

0

28

31

13

10

egyáltalán nem ért egyet

22

34

20

30

40

39

50

60

inkább nem ért egyet

teljes mértékben egyetért

7

70

8

80

90

100

inkább egyetért

NT/NV

AZ EGYÉN SZÁMÁRA ELFOGADHATÓ
KORRUPCIÓS ÜGYLETEK
A tanulmányunk elején bemutattuk a magyar társa
dalom korrupciós toleranciájának megítélését a
fiatalok szemszögéből. Természetes emberi tu
lajdonság, hogy mások normaszegésével szem
ben a megkérdezettek erkölcsösebb álláspontot
képviselnek, ugyanakkor az egyes korrupciós ügyle
tek megítélésének sorrendje nem változik. A fiatalok
számára a leginkább elfogadható ügyletnek a hála
pénz átadása minősül, valamint az olyan esetek,
amikor valaki egy családtagjának segít megszerezni
egy állást, akkor is, ha az illetőnek nincs meg hozzá
a megfelelő képesítése, azonban mind a kettővel
csupán a válaszadók közel ötöde (22-21 százalék)
ért egyet. Legkevésbé azt tartják helyesnek, ha
valaki egy vizsgán a jó eredmény érdekében pénzt
vagy ajándékot ad a vizsgáztatónak, valamint, ha
egy alkalmazott pénzt kér egy olyan szolgáltatásért,
amely egyébként a munkájához tartozik. Az előbbit

29

a megkérdezettek 4 százaléka tartja helyesnek és 91
százaléka helytelennek, míg az utóbbit a válaszadók
3 százaléka helyesnek és 92 százaléka helytelennek
ítéli. A fiatalok kétharmada azt az ügyletet is elítéli,
ha valaki a családja megsegítése érdekében tesz
valamilyen törvénytelen dolgot.

19. ÁBRA
Ön szerint helyes vagy helytelen … (N=1000)
ha valaki jobb ellátásért pénzt vagy ajándékot ad egy orvosnak
vagy nővérnek, ápolónak?

22

ha valaki egy családtagjának segít egy állást megszerezni,
miközben az illetőnek nincs meg hozzá a megfelelő képesítése,
és más, megfelelően képzett is jelentkezett arra a munkára?

21

ha valaki törvénytelen dolgot tesz azért, hogy azzal segítse a saját
családját?

69
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15

ha valaki egy vizsgán a jó eredmény érdekében pénzt vagy
ajándékot ad a vizsgáztatónak?

4

91

5

ha egy alkalmazott pénzt kér egy olyan szolgáltatásért vagy
eljárásért, amely egyébként a munkájához tartozik?
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EGYÉNI ÉRTÉKEK
A magyar fiatalok háromnegyede számára nem
elfogadható a törvények megszegése akkor sem,
ha ezáltal könnyebben boldogulhat az ember, va
lamint 61 százalékuk nem ért egyet azzal az állí
tással, hogy a családtagoknak és a barátoknak
való segítségnyújtás érdekében akár a törvények
megszegése is megengedett módszer lenne. Emel
lett a válaszadók csaknem kétharmada fontosabbnak
tartja a törvények tiszteletét, mint a saját érdekeket,
valamint több mint felük állítja, hogy fontosabb a
törvények tisztelete, mint a családtagok vagy barátok
megsegítése.

30
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20. ÁBRA
Ön inkább egyetért, vagy inkább nem ért egyet az alábbi állításokkal? (N=1000)
A legfontosabb, hogy boldoguljon az
ember, ennek érdekében elfogadható a
törvények megszegése és a hatalommal
való visszaélés is.
Becsületesnek lenni és tisztelni a
törvényeket fontosabb, mint a saját
érdek.

41

Becsületesnek lenni és tisztelni a
törvényeket fontosabb, mint előnyökhöz
juttatni a családtagokat vagy barátokat.
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A családtagoknak és a barátoknak az
ember ott segít, ahol tud, ennek érdekében 3 4
elfogadható a törvények megszegése és a
hatalommal való visszaélés is.
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A részletesebb vizsgálatok megmutatták, hogy
a legerősebb korreláció a korcsoportok szerinti
megoszlásban tapasztalható az egyes állításokra
adott válaszok alapján. A becsületesség kérdésével
és a törvények tiszteletben tartásával inkább a
18-21 és 26-29 éves korosztály értett egyet, míg a
15-17 és 22-25 évesek kevésbé. Érdekes viszont,
hogy a családtagok és a barátok megsegítése (a
törvények megszegése mellett is) legkevésbé a 26
év felettiekben váltott ki egyetértést. Ennek oka
lehet, hogy az idősebbek sokkal inkább a realitás
talaján mozognak és érzékelik, hogy habár egy jó
cél érdekében cselekszenek, mégis a törvénysértő
magatartás jogi és erkölcsi következményeket vonhat
maga után.

31

ISKOLÁBAN VAGY MUNKAHELYEN VALÓ
BOLDOGULÁS
A magyar fiatalok többsége becsületesnek érzi magát
abban a kérdésben, hogy megtenne-e valamilyen
tisztességtelen dolgot annak érdekében, hogy jó
jegyet szerezzen az iskolában, vagy, hogy megkapjon
egy jó állást. A megkérdezettek 86 százaléka azt
állítja, hogy betartaná a szabályokat, és megtenne

minden tőle telhetőt a célja elérése érdekében. A
válaszadók harmada keresne egy olyan barátot vagy
rokont, aki segítene abban, hogy jó jegyet, vagy jó
állást szerezzen magának. A fiatalok 16 százaléka
akár csalásra is hajlandó lenne, míg 3 százalékuk
bármilyen eszközt bevetne annak érdekében, hogy
számára kedvező eredménnyel végződjön egy vizsga
vagy egy állásinterjú. Emellett a megkérdezettek
3 százaléka bármilyen eszközt (pénzt, ajándékot)
bevetne a siker érdekében.

21. ÁBRA
Mit tenne meg Ön annak érdekében, hogy jó jegyet szerezzen az iskolában,
vagy, hogy megkapjon egy jó állást? (N=1000)

A szabályok betartásával, minden tőlem telhetőt
megtennék a siker érdekében.

86

Próbálnék keresni egy barátot vagy rokont, aki
kedvező hatással lehet a döntésre.

33

Próbálnék puskázni, csalni a vizsgán.

16

Bármilyen eszközt bevetnék, akár pénzt vagy
ajándékot is adnék a siker érdekében.
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OKIRAT MEGSZERZÉSE
Egy fontos okirat megszerzése érdekében a fiatalok
többsége nem folyamodna olyan módszerekhez,
amelyekkel hamarabb hozzájuthatna a szóban
forgó irathoz. A megkérdezettek több mint fele nem
tenne semmit, csak kivárná, amíg elkészül, míg 68
százalékuk megpróbálna utánajárni, hogy mi állhat
az ügy elhúzódásának hátterében. A válaszadók

harmada a gyorsabb elbírálás érdekében akár barát
vagy rokon segítségét is igénybe venné. Mindössze a
fiatal lakosság 5 százaléka folyamodna olyan mód
szerekhez, hogy akár ajándékot vagy pénzt adna az
ügyintézőnek, annak érdekében, hogy felgyorsítsa
a folyamatot. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a fiatalok
egy okirat elkészülését nem tartják olyan fontos
tényezőnek, mint például egy munkahelyre vagy
egyetemre való bejutást.

22. ÁBRA
Mit tenne meg Ön annak érdekében, hogy egy fontos okiratot hamarabb megszerezzen,
vagy szolgáltatást soron kívül igénybe vegyen? (N=1000)

Kivárnám, amíg elkészül.

54

Megpróbálnék utánajárni, hogy miért tart ilyen
sokáig a folyamat.

68

Próbálnék keresni egy barátot vagy rokont, aki
segíthetne felgyorsítani a folyamatot.

34

Ajándékot vagy pénzt adnék az ügyintézőnek,
hogy gyorsítsák fel a folyamatot.
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rokon vagy barát segítségét. A megkérdezettek 43
százaléka élne azzal a lehetőséggel, hogy a hoz
zátartozója segítségével jusson be egy jó helyre,
és azzal nyugtatja magát (vagy éppen egészen
reálisan látja), hogy mások is így tesznek, tehát ez
a módszer elfogadható. A válaszadók 25 százaléka
azonnal igent mondana egy ilyen ajánlatra, és nem
érezne emiatt lelkiismeret-furdalást, ezzel szemben
mindössze 6 százalékuk utasítaná el rögtön az aján
latot. Emellett a fiatalok 15 százaléka szintén nem
élne a lehetőséggel, azonban nekik többet kéne rajta
gondolkodniuk.

A magyar fiatalok számára újra a munkanélküliség,
a pénztelenség és elszegényedés, valamint a létbi
zonytalanság a három legfontosabb probléma, ahogy
azt a nagymintás ifjúságkutatás is megállapította2.
A trend továbbélését, erősödését jól jelzi, hogy
az egzisztenciális problémákat a mai ifjúság olyan
jelentősnek érzi, hogy a korrupcióval szembeni mo
rális gátak feloldódnak, ha kivezető út kínálkozik a
létbizonytalanságból. Mindezt jól mutatja, hogy az
egyetemre vagy munkahelyre való bejutás érde
kében a fiatalok többsége nem utasítaná el egy

23. ÁBRA
Mit tenne Ön, ha egy családtag, közeli barátja révén felvételi nélkül is bejuthatna egy jó egyetemre
vagy munkahelyre? (N=1000)

Azonnal nemet mondanék, sohasem tennék ilyet.

6

Sokáig gondolkodnék rajta, de végül elutasítanám,
és keresnék egy kifogást, nehogy megsértsem a
családtagomat.

15

Kissé kényelmetlenül érezném magam, de mivel
mindenki így tesz, végül igent mondanék.

43

Azonnal igent mondanék.
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A fentiekben megfogalmazottakat erősíti, hogy a szub
jektív anyagi helyzet az egyik legerősebb magyará
zóerővel bíró tényező, az anyagi problémák nélkül élők
és a jövedelmükből jól kijövők számára kevésbé „éri
meg” az effajta viselkedés, míg a nehezebb körülmények
között élők számára alig jelent opciót a becsület.

2 Szabó Andrea és Bauer Béla: Ifjúság 2008 gyorsjelentés (Bp. SZMI, 2009), www.szmi.hu/download.php?file_id=419
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ÁLLÁSINTERJÚ

Az elemzést jobban megvizsgálva kirajzolódik,
hogy korcsoportok szerint más-más attitűdökkel
rendelkeznek a fiatalok, ugyanis magasabb azoknak
az aránya, akik azonnal igent mondanának egy olyan
ajánlatra, amellyel felvétel nélkül is bejuthatnának
egy jó egyetemre vagy munkahelyre a 22 éven
felüliek körében, mint a fiatalabb megkérdezettek
között. Ennek magyarázata lehet, hogy az idősebbek
már voltak felvételi szituációban és érzékelték a
nehézségeit, míg a fiatalabbak nem.

Habár a megkérdezettek többsége ismerős vagy
családtag segítségét igénybe venné egy jó állás
megszerzése érdekében, a fiatal lakosság majdnem
70 százaléka nem lenne hajlandó pénzt fizetni, vagy
extra szívességet tenni azért, hogy megkapja az
állást. Mindössze a megkérdezettek 5 százaléka
egyezne bele az ügyletbe minden további nélkül és
további 15 százalékuk azzal nyugtatná magát, hogy
a cég alkalmazottjaként felszámolná a korrupciós
ügyeket.

24. ÁBRA
Mit tenne, ha egy Ön számára fontos állásinterjú alkalmával pénzt,
vagy más nagyobb szívességet kérnének azért, hogy felvegyék? (N=1000)

Azonnal elutasítanám az ajánlatot,
és más munka után néznék.

69

Átgondolnám, végül elvállalnám az állást, de egyúttal
megfogadnám, hogy a cég alkalmazottjaként megpróbálom
felszámolni az effajta szokást.

15

Beleegyeznék abba, hogy fizessek, hiszen csak így
kaphatom meg a munkát.

5
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A további elemzések megmutatták, hogy a férfiak
más attitűdökkel rendelkeznek, mint a nők. A nemek
közötti megoszlásból jól látható, hogy a nők nagyobb
arányban válaszolták (75 százalék) azt, hogy azonnal
elutasítanák, ha egy állásinterjú alkalmával pénzt,
vagy nagyobb szívességet kérnének tőlük annak
érdekében, hogy felvegyék őket, mint a férfiak (64
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százalék). Ennek több lehetséges magyarázata
is lehet. Egyrészt, hogy a nők hagyományosan
hajlamosabbak normakövetésre, mint a férfiak.
További lehetséges oka lehet még a jelenségnek,
hogy a férfiak – mint családfenntartók – számára a
családról való gondoskodás fontosabb.
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MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK
Kutatásunk célcsoportja a szociológiai értelemben
leggyakrabban fiataloknak tekintett 15-29 év közötti
magyar népesség volt. Az online kérdőíves kutatást
(CAWI) 1000 megkérdezett fiatal körében folytattuk
le, többszörösen rétegzett véletlen mintavétel se
gítségével. Eredményeink reprezentatívnak tekint
hetők a célcsoportra nézve nem, korcsoport, iskolai
végzettség és településtípus szerint, a mintavételből
adódó hiba ± 3,2% lehet 95 százalékos megbízha
tósági szinten. Az adatfelvételt 2011. november
21–29. között végeztük el.
Kutatásunk megtervezésekor figyelembevettük a
Transparency International vietnámi szervezetének
kutatási tapasztalatait3 is, azonban az eltérő kulturális
jellegzetességek miatt nem tudtunk a kérdőívet

tökéletesen adaptálni. Munkánk elsősorban leíró
jellegű, a tudományos igényű hipotézisállítás és
vizsgálat jelen dolgozatnak nem képezi részét.
Az online kérdőív végén feltettünk néhány szokatlan
kérdést is a kutatásban részt vevő fiataloknak,
úgy, hogy a kérdőív érdemi részét – visszalépési
lehetőség hiányában – már nem befolyásolhatták.
Elsőként arról kérdeztük őket, hogy mennyire találták
nehéznek a kérdőív kérdéseit: a megkérdezett 1000
fiatal harmada (35 százalék) számára volt egyszerű
feladat a kitöltés, míg minden második résztvevő
nem találta ilyen könnyűnek, és valamivel több, mint
minden tizedik megkérdezett (13 százalék) számára
nehézséget okozott a kitöltés.

25. ÁBRA
Könnyű vagy nehéz volt válaszolni a kérdőív kérdéseire? (N=1000)

2 2
11
könnyű

35

nem annyira könnyű
nehéz
nagyon nehéz

50
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 ield trip Report: Survey on the acknowledgement of Vietnamese youth on integrity (2010)
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A FIATALOK ÉS A KORRUPCIÓ MAGYARORSZÁGON

A legnehezebbnek ítélt kérdések között egyaránt
találunk információhiány miatt és morális dilemma
miatt nehezen megválaszolható kérdéseket. Az alábbi
táblázatban közöljük az egyes kérdéseket legnehe
zebbnek választók arányát.

21. TÁBLÁZAT
Melyik kérdésre volt a legnehezebb válaszolnia? (N=1000)
Kérdések

igen

A kormány/önkormányzatok intézkedéseik révén megtisztítják-e a korrupciótól az
üzleti szektort és az állami vállalatokat?

14%

Mennyire elfogadható a törvény megszegése a személyes boldogulás érdekében?

12%

Mennyire gyakran fordul elő, hogy a cégek nem dokumentált kifizetéseket vagy
kenőpénzt adnak kereskedelmi, hatósági, ügyintézés vagy ellenőrzés során,
közbeszerzési eljárások során, kedvező bírósági döntések érdekében?

10%

Ki a felelős az állami pénzekkel való visszaélésekért?

8%

Ön szerint honnan lehet tanulni tisztességről, becsületről?

7%

Ha korrupcióval találná szemben magát, jelentené-e az esetet?

7%

Mit tenne Ön, ha egy családtag, közeli barátja révén felvételi nélkül is bejuthatna egy
jó egyetemre vagy munkahelyre?

7%

A fiatalok szerepének meghatározása a becsületesség fontosságának terjesztésében
és a korrupció elleni fellépésben.

5%

Mekkora probléma a becsületesség hiánya, a korrupció (fiataloknak, családnak,
gazdaságnak)?

4%

Mennyire jellemző a különböző szervezetekre, hogy becsületesen működnek?

4%

Találkozott-e Ön korrupcióval az elmúlt 12 hónapban különböző esetekben?

3%

Mennyire van jelen a korrupció a világban, az országban, a politikai életben stb.?

3%

Becsületes embernek vagy törvényszegésre hajlandóknak könnyebb-e boldogulni?

3%

Mit tenne, ha egy Ön számára fontos állásinterjú alkalmával pénzt, vagy más
nagyobb szívességet kérnének azért, hogy felvegyék?

3%

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy jó példát mutat(nak) a család, az iskola, a
politikusok, stb.?

3%

Milyen büntetéssel kell sújtani a hatalmukkal visszaélő tisztségviselőket?

2%

Mit tenne meg Ön annak érdekében, hogy egy jó jegyet megszerezzen az iskolában
vagy, hogy megkapjon egy jó állást?

2%

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy tisztességre nevel(nek) a család, az iskola, a
politikusok, stb.?

1%

Mit tenne meg Ön annak érdekében, hogy egy fontos okiratot hamarabb
megszerezzen, vagy szolgáltatást soron kívül vegyen igénybe?

1%

Adathiány

1%
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Egy korrupcióval foglalkozó kutatás kulcskérdése
lehet, hogy hányan válaszolnak őszintén a kérdé
sekre. A kérdésre válaszolók – saját bevallásuk
szerint – őszintén töltötték ki a kérdőívet, több,
mint kétharmaduk (70 százalék) minden kérdésre
őszintén válaszolt, további 26 százalékuk pedig a
kérdések többségére válaszolt őszintén. Mindössze
a megkérdezettek 1 százaléka válaszolt őszintén a
kérdések kevesebb, mint felére.

26. ÁBRA
Hány kérdésre válaszolt Ön teljesen őszintén? (N=1000)

13
minden kérdésre
a kérdések többségére

26

a kérdések
kevesebb, mint felére
NT/NV
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