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Vezetői összefoglaló

A Transparency International Magyarország 2016 júliusában átfogó vizsgálatot
végzett a fiatalok korrupcióérzékeléséről, valamint a médiafogyasztási szokások
és a korrupciós attitűdök közötti összefüggésekről. A kutatás kvantitatív részét a
Publicus Intézet, a fókuszcsoportos elemzést pedig a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet munkatársai
végezték.
A vizsgálatnak két célja volt: a 18-29 éves magyarországi lakosság korrupció
érzékelésének feltárása (és összevetése a korábbi adatokkal), valamint a korrup
ciós attitűdökkel összefüggő médiafogyasztási szokások elemzése. A vizsgálat
kitért arra, hogy miként függ össze az egyéni médiafogyasztási szokásrendszer
és a korrupciós hírek iránti érzékenység. A kérdőíves és fókuszcsoportos módszer kombinációját használó kutatás az említett korcsoportra nézve országosan
reprezentatív eredményeket ad.
A megkérdezettek az ország egészében és a hazai politikai életben lényegesen
erősebben érzékelnek korrupciót, mint saját közvetlen környezetükben: 80, illetve
77%-ban ítélték úgy, hogy a korrupció ezeken a területeken teljesen vagy eléggé
jelen van, míg a közvetlen környezetük vonatkozásában ugyanez az érték
mindössze 22%. Ennek magyarázata a vizsgálat szerint elsősorban az, hogy
gondolkodásukban elválnak a nagy összegű, anyagi haszonszerzést célzó,
rendszerszintű korrupciós cselekmények és az eseti, kisebb előnyökért cserébe
a másik félnek előnyöket nyújtó, hétköznapi korrupciós esetek. Míg az előbbieket
határozottan elítélik, az utóbbiakat nem is feltétlenül címkézik korrupciónak,
mivel úgy vélik: az érvényesülés természetes igénye legitimálja ezeket a
cselekedeteket.
A válaszadók több mint fele találkozott már a saját életében korrupcióval
(elsősorban az egészségügyben és a rendőrök munkavégzése során), és a
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megkérdezettek 84%-a szerint nem szabad beletörődni abba, hogy ezt sokszor
az élet természetes velejárójaként tűnik fel. Más kérdés, hogy a fiatalok úgy vélik,
korrupció nélkül nehéz érvényesülni Magyarországon. A válaszadók 63%-a
inkább nem ért egyet azzal az állítással, hogy a becsületes, őszinte embereknek
ugyanolyan esélyük van boldogulni az életben, mint azoknak, akikből hiányzik a
becsületesség. A 18-29 éves korosztály kétharmada (71%) szerint, akik korruptak,
azoknak nagyobb esélyük van a boldogulásra, mint azoknak, akik távol tartják
magukat a visszaélésektől. Valamivel ugyan kevesebben gondolják ezt, mint
2012-ben,1 de még mindig nagyon sok fiatal véli úgy, hogy a korrupció a magyar
valóság szerves része.
A fiatalok elsősorban (több mint felerészben) a média feladatának tartják, hogy
felhívja a választók figyelmét a korrupciós ügyekre, ehhez képest az Európai
Uniót csak a válaszadók negyede, az ellenzéki pártokat és civilszervezeteket
pedig 17, illetve 14%-a jelölte meg. A kérdéssorban megadott korrupciós bot
rányok közül – például a stadionépítések, a Magyar Nemzeti Bank alapítványai
körüli ügyek, a Századvég által 4 milliárd forint értékben készített tanulmányok
– leginkább a politikusok ingatlanügyeit, a családtagok és kormányközeli haverok
által nyert tendereket, valamint az uniós pályázatok körüli visszaéléseket tartják
korrupciónak.
A korrupciós esetek bejelentését a fiatalok a többi generációhoz hasonló
megfontolások mentén mérlegelik: a megkérdezettek 66%-a jelentené az esetet,
ha korrupcióval találkozna. A 2012-es felmérés szerint ez egyértelmű javulást
mutat, vagyis a korrupcióval kapcsolatos tudatosság egyre növekszik a fiatalok
körében. Négy évvel ezelőtt a válaszadóknak csak a negyede jelentette volna a
visszaéléseket, a többség viszont úgy vélte: a bejelentésnek úgysem lenne
hatása, illetve féltek a következményektől. A nem jelentők 40%-a most is azt
gondolja, hogy feleslegesen strapálná magát, és 32%-nyian vannak olyanok is,
akik félnek attól, hogy káruk származhat, ha aktivizálják magukat ezen a téren. A
többségi vélekedés azt mutatja, hogy a fiatalok a hétköznapi korrupciós ügyeket
nem tartják érdemesnek jelenteni, a nagyobb ügyekkel kapcsolatban pedig a
következmények hiánya miatt érzik magukat tehetetlennek.
A 18-29 éves lakosság kétharmada elsődleges tájékozódási forrásként kezeli
az internetes hírportálokat, amennyiben politikai, közéleti hírekhez szeretne jutni.
1

http://transparency.hu/wp-content/uploads/2012/05/Fiatalok_es_a_korrupcio_Magyarorszagon.pdf
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A televízió a maga 42%-os említési gyakoriságával emellett csak második lett, és
a Facebook és egyéb közösségimédia-platformok (pl. Twitter) is mindössze
18%-os részesedést kaptak. A rádió 12%-át csak a nyomtatott sajtó 10%-os
aránya múlja alul. A vizsgált korosztály 40%-a egyetlen nyomtatott sajtóterméket
sem olvas. A televízió képernyőjéről egyre inkább a számítógép és – intenzív
növekedéssel – a mobiltelefon képernyőjére terelődik a figyelem. A 18-29 éves
korosztály a közéleti tájékozódás kérdésében kevésbé érzékeny a részletesen
feldolgozott háttérismeretekre, inkább a gyors és friss információkat keresi –
ezeket pedig értelemszerűen online kapja meg a legkönnyebben.
Bár a vizsgált korosztály tagjai elméletben egészen pontos ismeretekkel
rendelkeznek a korrupció mibenlétéről, mégis markánsan különböznek az egyes
területek korrupciós fertőzöttségéről szóló vélekedéseik. A fiatalok a politika és
az igazságszolgáltatás képviselőit tartják a korrupciónak leginkább kitett csopor
toknak. Olyan szakmákat, amelyek inkább a kis összegű korrupcióban érintettek
(mint a szakipari szerelő, ápoló, ellenőr és vizsgáztató), jóval kevésbé tartják
megkörnyékezhetőnek. A mediatizált formában hozzájuk jutó hírek vélhetően
erősebb hatást gyakorolnak erre a korosztályra, mint a kevésbé markáns,
hétköznapi és saját tapasztalatok: a „sok kicsi” eset kevésbé tűnik fel, mint a
„kevés nagy”.
Ami a különböző médiumtípusok iránti bizalmat illeti: a fiatalok a legmegbíz
hatóbbnak a külföldi hírcsatornákat, az online hírportálokat és az országos
közéleti magazinokat tartják, igaz, ezek közül csak a második típust kísérik
figyelemmel igazán számottevő arányban. A Facebookon megjelenő híranya
gokkal szemben különös bizalmatlanság tapasztalható, és ezek fogyasztásának
motivációja is ambivalens: 6%-ban azért olvassák ezeket a híreket, mert csak a
cím vagy az első három sor érdekli őket, 12% pedig azért, mert a kommentek
jobban érdeklik őket, mint maga a hír. Általánosságban is egybefonódik a
szórakozás és az információszerzés: direkt „hírvadászok” csak elvétve akadnak
ebben a generációban, a közéleti-politikai tartalmakat jobbára más, szórakoztató
típusú tartalmak mellé „csomagolva” kapják. E jelenségnek – az „infotainment”
irányába tolódott szerkesztési gyakorlat mellett – az a másik oka, hogy a fiatalok
gyorsan telítődnek a belpolitikai, egyebek mellett a korrupciós hírekkel, s ezt
követően gyakran napokig vagy hetekig kerülik az ilyen témákat.
A média szerepe a korrupciós hírek közvetítésében több oldalról is ellentmondásos.
A fókuszcsoportos kutatásban kirajzolódott az a kép, miszerint az újságírók és a
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szerkesztők közül sokan vádolhatóak részrehajlással. Ennek okát a meg
kérdezettek az állásféltésre vezetik vissza. Másrészt, bár elvárják a médiától a
tényfeltáró és oknyomozó tevékenység erősítését, a hitelesség mércéje számukra
inkább az, hogy a befogadó a saját világképéhez illő megfogalmazást talál-e az
adott hírben – „hasonló a hasonlónak örül.” Harmadrészt, a média által felvázolt
korrupciós esetek, és azok mértéke, nagyságrendje nehezen ragadható meg az
állampolgárok számára. A rendszerszintű korrupciós cselekményekben (például
az elcsalt uniós pályázatokban) megjelenő százmillió vagy több milliárd forintos
visszaéléseket nehezen tudják értelmezni. A gyakori korrupciós hírek inkább
közömbösséget váltanak ki, mintsem fokozzák a téma iránti érzékenységet.
A fókuszcsoportos beszélgetésekben gyakran elhangzott: annyi visszaélésről
hallani, hogy már azt sem tudják követni, ki és mennyit lopott, s ezért nem is
igyekeznek részletesen figyelemmel kísérni a korrupciós híreket.
Az újmédia (internet, mobilkommunikáció és egyéb digitális kommunikációs
technológiák) fő funkciói a korrupció elleni harcban a fiatalok szerint a felszínen
tartás, a figyelemfelhívás és a tapasztalatcsere. Emellett bizonyítékok névtelen
közzétételére is alkalmas, amire azonban csak óvatosan, nagy körültekintéssel
használnák, félve a személyüket érintő hátrányos következményektől.
A fókuszcsoportokban 31 fő közül mindössze két fő számolt be arról, hogy nyomon
követi a tényfeltáró portálok munkáit, a korrupciós témájú fórumokat, Facebook
csoportokat és oldalakat. Az összetett vizsgálat felszínre hozta, hogy azok a –
főként diplomás, városi, aktív korú vagy tanulás mellett dolgozó – fiatalok érzé
kenyebbek a korrupciós témákra, akik napi két óránál többet interneteznek, de
pont az ő esetükben áll fenn leginkább a hírek túlfogyasztásának és az
eltompulásnak a veszélye. A televíziózás éppen ezeknél az állampolgároknál a
legkevésbé jellemző és ők azok, akik a leginkább kritikusak a tévében bemutatott
korrupciós hírekkel szemben.
A magyar fiatalok az online hírportálokat tartják a politikailag legkevésbé
elfogultnak a hazai médiumok közül. A közösségi médiában megjelenő korrupciós
hírekkel ellentmondásos a helyzet: kb. 50% számára ezek az elsődleges
tájékozódási pontok a korrupciós hírvilágban, másik felük pedig ezt a csatornát
tartja a legkevésbé megbízhatónak, ha korrupcióról akar tájékozódni. Ugyancsak
kevéssé bíznak a 18-29 évesek a közszolgálati televízió- és rádiócsatornákban,
s ezek műsorában kevesebb korrupcióval kapcsolatos híradást észlelnek, mint
az internetes hírportálokon.
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A sokat internetezők hajlanak leginkább arra, hogy jelentsék az általuk tapasztalt
korrupciós eseteket, azonban figyelemre méltó módon ugyanannyira kevés
következményt tulajdonítanak a bejelentésnek, mint a keveset internetezők. A
bejelentésre készek közül az intenzív internethasználók félnek legkevésbé a
lehetséges hátrányos következményektől.
A kutatás arra is rávilágított: a számtalan újmédia-technikai lehetőség (titkosított
fájlmegosztó rendszer, antikorrupciós témájú csoport, oknyomozó portál, stb.)
csak akkor képes fokozni az állampolgári tudatosságot és a közéleti aktivitást,
ha személyessé válik. Ezt a hírszolgáltatáson kívül játékosítással, alkalmazás
fejlesztéssel, anonim közösségek építésével lehet a leghatékonyabban kivitelezni.
2016. július 30.
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Elméleti megfontolások
és kutatási előzmények

A korrupció – vagyis a ráruházott hatalommal való visszaélés egyéni haszon
szerzés céljából – minden társadalomban jelen van, de a különböző történeti,
kulturális és gazdasági fejlődési utak folytán más-más mértékben mutatkozik
meg. Donald Cressey (1973) csalási háromszöge alapján az egyéni késztetések,
az elfogadó társadalmi közeg és narratíva és az intézményrendszerek tökéletlen
sége együttesen vezetnek korrupt viselkedéshez, s így korrupt közállapotokhoz.
Korrupciós esetekről az egyénnek vagy személyes empirikus tapasztalatai vannak, vagy közvetített (mediatizált) formában szerez tudomást róluk. Utóbbi módon
egyfelől az egyén közvetlen környezetének nyilvánosságából, illetve a szélesebb
közvéleményben jelenlévő diszkussziókból férhetünk hozzá a korrupcióról szóló
hírekhez, másfelől a médiában megjelenő hír- és véleményanyagokon keresztül.
A Korrupció Érzékelési Index (CPI) alapján Magyarország korrupciós helyzete az
EU-val és a régióval való összehasonlításban az elmúlt tíz évben folyamatosan
romlott. Ez egybevág más, a korrupciós fertőzöttséget mérő közelítő értékekkel
(„proxikkal”), például a Világbank korrupciós kontroll mutatójával. A legfrissebb,
2015-ös CPI-adat szerint Magyarország az unió 28 országából a 22-24. helyen áll
a korrupciós kitettséget mérő rangsorban. Csupán Bulgária, Románia, Görög
ország és Olaszország teljesítménye múlja alul a magyar pontszámot, miközben
Szlovákia és Horvátország egy szinten áll Magyarországgal. Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy nem annyira a pontszám, inkább a helyezés romlott az elmúlt
évtizedben, vagyis a régió országai közül sokan megelőzték Magyarországot,
amely egy év alatt három hellyel esett vissza.2 Az információs és hálózati
társadalom korszakában a médiumoknak hangsúlyos szerepük van abban,
ahogyan a korrupció jelenségét a közvélemény érzékeli.

2

http://www.transparency.org/cpi2015
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Jelen kutatás elsősorban arra koncentrál, hogy a 18-29 esztendős magyarországi fiatalok mit értenek korrupció alatt, milyen forrásokból tájékozódnak korrupciós
ügyekről, illetve mennyire érzékenyek e témák iránt. Ezek feltérképezése mellett
célunk volt annak feltárása is, miként függ össze az egyéni médiafogyasztási
szokásrendszer és a korrupciós hírek iránti érzékenység. Abból az előfeltevésből
indultunk ki, hogy a médiában megjelenő korrupciós esetek ugyan csak a jéghegy
csúcsát jelentik (Szántó és mtsai, 2012: 39.), ám a korrupcióról való gondolkodást
a téma médiareprezentációjának csatornái és módjai jelentősen befolyásolják.
A vizsgálat fontos előzménye a Transparency International 2012-es, a fiatalok
korrupciós attitűdjeiről szóló kutatása (Burai et. al., 2012), amely szerint a 15-29
éves fiatalok 80%-a számára az őszinteség fontos, de nem kifizetődő érték.
Ugyanez a vizsgálat tárta fel a fiatalok korrupciós tapasztalatait és vélekedéseit
is: eszerint döntő többségük „találkozott” már a médián keresztül a korrupció
jelenségével, de saját életében nem tapasztalta. Egy további, a felsőoktatás
korrupciójával foglalkozó 2013-as TI-jelentés (Hortobágyi et al., 2013) eredménye
alapján ennek a korosztálynak mindössze mintegy 20%-a érdeklődik a korrup
ciós hírek iránt.
Az állam foglyul ejtése (state capture) és a rendszerszintű korrupció (Burai–Hack,
2012) jelentős kérdéseket vet fel az erősen mediatizált és hálózatosodott
közegben felnövekvő fiatal generációk állampolgári tudatosságára vonatkozóan.
A közéleti érdeklődés és az állampolgári tudatosság fokozása érdekében ki kell
találni, hogy a mai, erősen mediatizált közegben hogyan lehet a médiát a
legjobban felhasználni tájékoztatásra és a korrupció iránti érzékenyítésre.
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Módszertan

A vizsgálat 2016 júliusában zajlott, kvantitatív és kvalitatív kutatásmódszertan
együttes alkalmazásával.
Az első kutatási fázisban a Publicus Intézet 500 fős telefonos kérdőíves adatfel
vételt végzett. Ennek eredményei Magyarország 18-29 éves lakosságára nemük,
iskolázottságuk és a régió, valamint a lakóhely településtípusa szerint reprezen
tatív. A teljes mintában a mintavételi hiba +/-4,4 százalékpont volt.
A kérdőívben a szociodemográfiai paraméterek mellett három nagyobb tematikus
blokk kapott helyet. Elsőként a korrupció észlelésével kapcsolatos kérdések
jelentek meg a lekérdezés során. Vizsgáltuk, hogy a fiatalok mennyire érzik
korruptnak általában a nemzetközi színteret, illetve egészében véve Magyar
országot, valamint a különböző hazai társadalmi intézményeket (politika,
egészségügy, rendőrség, stb.). Rákérdeztünk a korrupcióval történt személyes
„találkozások” intézményi színtereire és a jelenségről alkotott általános véle
ményekre. A második kérdésblokkban konkrét, aktuális ügyek megítélése került
terítékre abból a szempontból, hogy a válaszadók szerint ezek mennyiben
számítanak korrupciónak. Ugyanitt azt is vizsgálta a kérdőív, hogy kinek a
feladata a korrupció elleni küzdelem, valamint hogy a válaszadó jelentené-e az
általa személyesen tapasztalt korrupciós eseteket az illetékes hatóságok felé. A
harmadik kérdésblokk a közéleti, politikai hírek fogyasztásának forrásaira
kérdezett rá, valamint arra, hogy a vizsgált korosztály tagjai napi, illetve
médiumtípusokra bontva havi szinten mennyi időt töltenek médiafogyasztással.
A kutatás második fázisában a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudomá
nyi és Kommunikációelméleti Intézete mellett működő Társadalmi Kommunikáció
Doktori Iskola oktatója (Bokor Tamás, jelen vizsgálat egyik vezető kutatója) és
négy PhD-hallgatója (Rétvári Márton, Tóth Aliz, Tóth Tamás és Veczán Zoltán) öt
darab, alkalmanként 1,5 órás fókuszcsoportos vizsgálatot végeztek a kvantitatív
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vizsgálatban kapott eredmények mögött megbúvó narratívák feltárása érdekében.
A nemre, iskolai végzettségre és pontos életkorra nézve vegyes összetételű
csoportok közül kettő Budapesten, egy Gyöngyösön, egy Kecskeméten és egy
Székesfehérváron zajlott összesen 31 fő részvételével. A csoportok tagjai
mindannyian az adott helyszín régiójának lakosai, 18-29 év közötti magyar állam
polgárok. A fókuszcsoportok nem biztosítanak reprezentativitást, de megbízható
eszközként alkalmazhatók a személyes attitűdök és narratívák feltárásához.3
A fókuszcsoport első részében, egy asszociációs bemelegítő kört követően a
korrupció személyes meghatározása adta a témát, ezt követte az egyéni
médiahasználati szokások és motivációk feltérképezése, majd a korrupciós hírek
iránti érzékenységről szóló moderált diszkusszió, amelyet levezető reflexiós kör
követett. A résztvevőknek a fókuszcsoportos foglalkozások során két egyéni
feladatot is meg kellett oldaniuk: az egyik során a különböző médiumtípusok
iránti bizalmi attitűdöket és a médiumtípusok korrupcióérzékenységével kap
csolatos vélekedéseket tártuk fel, a másikban a különböző szakmák korrupciós
kitettségéről kérdeztük a résztvevők véleményét.
A két egymást támogató vizsgálati módszer (kérdőív és fókuszcsoport) összesítéséből nemcsak számszerű adatok tárhatók fel a vizsgált korosztály korrupciófogalmáról, médiahasználati szokásairól és e kettő lehetséges összefüggéseiről,
hanem a mögöttük húzódó magyarázó elvek feltárása is lehetségessé válik.

3

Az adatfeldolgozás során a résztvevőket anonimizáltuk. E kutatási jelentésben a tőlük
származó idézeteket nyelvileg szerkesztett formában, tartalomhűen, de név nélkül, legfeljebb a csoport helyszínére történő utalással közöljük.
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A korrupció észlelésének színterei

A fiatalok 18-29 éves csoportja szerint a korrupció kevésbé van jelen a közvetlen
környezetükben, mint a „távolabbi” területeken, vagyis az oktatási intézményekben,
az egészségügyben, a hazai üzleti és politikai életben, illetve általában véve az
országban, vagy akár a világ egészében (1. ábra). A felsoroltak közül az „országot”
és a „hazai politikai életet” tartják a leginkább fertőzöttnek: nagyon sokan, 80,
illetve 77%-ban ítélték úgy, hogy a korrupció ezeken a területeken teljes mérték
ben vagy eléggé jelen van. A magyar fiatalok négyötöde tehát Magyarországot
és a magyar politikát korruptnak tartja. A közvetlen környezetüket viszont csupán
a válaszadók alig negyede tartja korrupcióval fertőzöttnek.
1. ábra: A korrupció észlelésének színterei a magyar fiatalok körében
az országban
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A korrupció percepciója összefügg az iskolai végzettséggel és a lakóhellyel. A
diplomás válaszadók 96%-a érzékeli korruptnak az országot, míg a legfeljebb 8
általánost végzetteknél ez az érték „csak” 58%. A Közép-Magyarországi régióban
91% gondolja azt, hogy a korrupció jelen van az országban, Nyugat-Magyar
országon ez az arány 80%, míg a keleti országrészben 77%. Hasonló tendenciák
olvashatóak ki a politikai és a gazdasági életben érzékelt korrupció mértékének
megállapításakor.
A legfeljebb 8 általános végzettségűek nyilatkoztak leghatározottabban (38%ban) arról, hogy saját környezetüket korruptnak tartják, szemben a diplomások
25%-os arányával. Ugyanakkor érdekes módon szintén a maximum 8 általános
végzettségűek voltak, akik a legkisebb arányban (33%) találkoztak már korrup
cióval a hétköznapjaik során, diplomásoknál ugyanez az arány 69%. Nem is a
vélekedések, hanem a tényleges tapasztalatok mennyiségi összehasonlításán
van itt a hangsúly: a diplomások vélhetően több olyan szituációban vannak jelen,
amelyben korrupció fordulhat elő: az összetettebb társas hálózatban többféle
színtéren és több helyzetben tapasztalhatnak korrupciót.
Az egészségügyi intézményrendszerben tapasztalható korrupciót főként a fővárosi fiatalok észlelik: a korrupciót személyesen észlelők 39%-a említette az
egészségügyi színteret, a második helyen a rendőrség áll 29%-kal. A válaszadók
48%-a tartja korruptnak általánosságban az egészségügyet (függetlenül attól,
hogy személyesen tapasztaltak-e már benne korrupciót), a budapestiek között ez
az arány 69%.
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2. ábra: Találkozások a hétköznapi korrupcióval
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Általánosan igaz, hogy a magasabb iskolai végzettség magasabb korrupció
érzékenységi szinttel jár, s a középső országrész lakosai érzékenyebbek a
korrupciós témák iránt, mint a nyugati és a keleti területek lakosai. A tíz felsorolt
szakpolitikai és intézményi terület (egészségügy, rendőrség, oktatási intézmény,
igazságszolgáltatás, adóhatóság, hatósági bejegyzések és engedélyek, ingatlan
ügyek, közművek, üzleti élet és munkahely, vámügyek) közül a válaszadók
összesen átlagban négyféle területet jelöltek korrupcióval fertőzöttnek. Egy
értelműen vezet e tekintetben az egészségügy, második helyen a rendőrség áll,
ezeket az oktatási intézmények és az igazságszolgáltatás követi. (A sorrend
egyedül a tanuló státuszban lévő válaszadóknál más: ők ugyanakkora arányban,
34-34%-ban tapasztaltak már korrupciót oktatási intézményben, mint az
egészségügyben.) A lista végén a vámügy (6%), illetve az üzleti élet és a saját
munkahely (7%) végzett.
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3. ábra: A korrupcióval való találkozás színterei
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A női válaszadók jelentősen nagyobb arányban észlelik az egészségügyi
korrupciót (57%), mint a férfiak (29%), s ugyanez a helyzet az oktatási intéz
ményekben is (itt a nők 31%-a, a férfiaknak csupán 18%-a észlel korrupciót).
Szignifikáns összefüggés mutatkozik a különböző intézmények korrupciós
fertőzöttségéről szóló vélemények és aközött, hogy a válaszadók tájékozódnak-e
közügyekről és politikai hírekről különböző internetes hírportálokról. Akik az
utóbbi kérdésre igennel válaszoltak, átlagosan 4,2 színteret tartanak korrupcióval
fertőzöttnek, ám akik internetről nem tájékozódnak, csupán 3,5 színteret jelöltek
meg korruptként.
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Vélemények a korrupcióról

„Nem szabad beletörődnünk abba, hogy a korrupciót a politika természetes
részeként mutatják be nekünk” – a fiatalok 84%-a ért egyet inkább vagy teljesen
ezzel az állítással. Ugyanezzel az állítással a teljes felnőtt lakosság kevésbé,
76%-ban ért egyet a Publicus Intézet 2016 márciusában végzett felmérése
szerint. A fiatal generáció mindezzel együtt valamivel kevésbé telítődött a
korrupciós hírekkel, hiszen – szemben a teljes felnőtt népesség 69%-os
egyetértésével – csak 63%-uk érzi úgy, hogy „túl sok korrupciós ügy van, már
nem tudok rájuk figyelni”. E jelenséget magyarázhatja, hogy a fiataloknak, főképp
a tanuló státuszúaknak, több idejük jut a tájékozódásra, illetve hogy általában
többféle médiatípust párhuzamosan fogyasztva (internet, televízió, ritkábban
nyomtatott sajtó) több forrásból értesülnek ugyanazokról a hírekről, így nem
annyira a témák számát, mint inkább a róluk szóló hírek mennyiségét tartják
soknak.
A 18-29 évesek idealizmusának bizonyítéka lehet az, hogy mindössze 46%-uk
ért egyet a „minden politikus korrupt” kijelentéssel, ugyanakkor a pesszimizmusukat
és/vagy a realizmusukat mutatja, hogy a megkérdezett fiatalok 71%-a szerint
azoknak az embereknek, akik készek törvényt szegni és korruptnak lenni, több
esélyük van boldogulni az életben, mint azoknak, akik ilyesmire nem hajlandók.
A fiatalok csupán 34%-a vallja igaznak: „A becsületes, őszinte embereknek
ugyanolyan esélyük van boldogulni az életben, mint azoknak, akikből hiányzik a
becsületesség”. Mindez azt jelzi, hogy a magyar fiatalok túlnyomó többsége úgy
véli: pusztán tisztességes munkával nem lehet érvényesülni ma Magyarországon.
Érdekes, hogy a legfiatalabbak, a ma még tanuló státuszban lévők bíznak
leginkább a becsületes előrejutásban, jobban, mint azok, akik valamivel idő
sebbek náluk.
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4. ábra: Vélemények a korrupcióról
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Érezhető a vizsgált fiatal népesség korrupció iránti kritikus hozzáállása, ha
konkrét, közelmúltbeli vagy jelenleg is zajló korrupciógyanús ügyekről kell
véleményt nyilvánítaniuk. Ahogy az 5. ábrán látható, a márciusi, teljes felnőtt
népességre reprezentatív felmérés rendre néhány százalékponttal alacsonyabb
értékeket mutat a tekintetben, hogy melyik ügyet mennyiben tartják korrupciónak
a válaszadók.
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5. ábra: Konkrét ügyek megítélése aszerint, hogy azok korrupciónak
számítanak-e
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Minden felsorolt ügy megítélése kapcsán hasonló összefüggés rajzolódik ki, mint
fentebb látható volt. Minél magasabb az iskolai végzettség, a válaszadó annál
inkább tartja korrupciónak az egyes ügyeket. A fővárosiak és a Közép-Magyar
országi Régió lakói szigorúbban ítélik meg ezeket, s általánosságban igaz az is,
hogy a férfi válaszadók, illetve az aktív státuszúak (dolgozók, munkavállalók,
vállalkozók) kritikusabbak a konkrét ügyekkel kapcsolatban. Leginkább a
politikusok gyanús ingatlanügyeit, a kormánypárti családtagok és barátok állami
tenderen való nyeréseit, az uniós pályázatok körüli visszaéléseket, a földárverések
lebonyolításának módját, valamint Andy Vajna hitelét (amelyből megvette a
TV2-t) tartják korrupciónak. A leginkább korrupciógyanús ügyek közül a több
kisebb, egymással csak lazán összefüggő ügyből alkotott közös hívószavak (pl.
ingatlanügyek, tendernyerések) emelkednek ki. A konkrétan megfogalmazott
ügyek (Mészáros Lőrinc ügyei, Századvég, letelepedési kötvény, MET)
említésekor jelentősen megszaporodnak a „nem tudom” válaszok: minél
általánosabb egy hívószó, annál inkább nyilvánítanak róla határozott véleményt
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a megkérdezettek. A több konkrétumot tartalmazó kifejezéseknél nő a megítélés
bizonytalansága.
Fentebb már érintettük a média szerepét, jelentőségét a korrupcióról való tudó
sításban. A felmérés egyik, többszörös választási lehetőséget kínáló kérdése
direkt módon kérdezett rá arra, kinek a feladata felhívni a választók figyelmét a
korrupciós ügyekre. Eszerint toronymagasan a sajtó vezet a felkínált tíz opció
között, sőt, az 53%-os említési ráta jócskán meghaladja a teljes felnőtt né
pességben négy hónappal korábban mért 44%-os arányt. Másként: a fiatal
válaszadók jóval nagyobb szerepet tulajdonítanak, és hangsúlyosabb feladatot
ítélnek a sajtónak (s ebbe minden bizonnyal beleértik a teljes médiaspektrumot,
a nyomtatott sajtótól az online hírmédiumokig), mint az idősebb generációk –
különösen igaz ez a közép-magyarországi, aktív státuszú, diplomás válaszadókra.
Ugyancsak majdnem kétszer olyan jelentősnek tartják az Európai Unió szerepét,
mint átlagban a többi korosztály, s valamivel nagyobb (8%-os) arányban említik
a nemzetközi intézményeket, mint a teljes lakosság (5%). A harmadik és negyedik
helyen az ellenzéki pártok és a civilszervezetek állnak (17, illetve 14%-kal). A
megosztott feladat jelentése (mindenki feladata, az embereknek kell észrevennie,
stb.) vélhetően túl nehezen megfogható, így a válaszadók vonakodtak is ezeket
az opciókat választani. A média, ez az arctalan, nehezen megfogható, mégis
mindenkit körülvevő „őrkutya” elsősorban a nagy volumenű korrupciós cselek
mények bemutatása kapcsán bír kiemelt szereppel: a fókuszcsoportokban főleg
azok hivatkoztak a „nagy ügyek” hírértékére, akik olvasnak nyomtatott sajtót, és
akik internetes hírportálokról tájékozódnak. Ugyanők emelték ki: nem tartják
hírértékűnek a hétköznapi korrupciós cselekmények bemutatását. E kérdésnél
látványosan különültek el a „kis” és „nagy” ügyek.
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6. ábra: Egyes közintézmények szerepe a korrupciós tudatosságban
Fiatalok
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Örvendetes emelkedés tapasztalható a vizsgált korosztály körében a korrupciós
esetek bejelentési hajlandósága szempontjából. Míg 2012-ben csupán a válasz
adók negyede állította, hogy bejelentést tenne, ha korrupciót tapasztal, a mostani
vizsgálat szerint a fiatalok 66%-a állítja, hogy amennyiben korrupciót tapasztalna
valahol, jelentené az esetet (az egynegyed résznyi nemmel válaszoló és 10%-nyi
bizonytalan válaszadó mellett). A 24%-nyi nemmel válaszoló főként a követ
kezmények vélt hiánya miatt, valamint személyes egzisztenciális félelmek miatt
vonakodna a bejelentés megtételétől.

7. ábra: A korrupciós esetek bejelentési hajlandósága
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8. ábra: Miért nem jelentenék a korrupciót?
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A magyarázat sokrétű: a szaporodó korrupciós ügyek jobban átlépik a befogadók
ingerküszöbét és cselekvésre késztetnek, a fiatalok kevésbé félnek a közvetlen
munkahelyi retorzióktól, vagy kevésbé mérik fel ezek lehetőségét, illetve sikeres
nemzetközi példák (pl. WikiLeaks-botrány) bizonyítják, hogy a kiszivárogtatás
közvetlen hatással tud lenni a közéletre. (Megjegyzendő, hogy az attitűdkérdés
semmi bizonyosat nem állít arról, hogy „éles helyzetben” valójában miként
cselekednének a megkérdezettek.)
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A tájékozódás forrásai

A korrupció észlelése, mint láttuk, két fő forrásból táplálkozik: saját tapasztalatok
ból és mediatizált élményekből. Ez utóbbiakkal kapcsolatban kulcskérdés, hogy
az állampolgárok pontosan milyen lelőhelyekről, milyen médiumtípusokból,
milyen narratívák mentén tájékozódnak a közéleti-politikai hírekről.
Az információs és hálózati társadalom korszakában, ahol Magyarországon
jelenleg több mint 50%-os az okostelefonok részesedése a mobiltelefonos
piacon, és a háztartások mintegy héttized része rendelkezik internetkapcsolattal,
nem meglepő, hogy a 18-29 éves lakosság kétharmada elsődleges tájékozódási
forrásként kezeli az internetes hírportálokat, amennyiben politikai, közéleti
hírekhez szeretne jutni. A „nappalik királynőjének” tartott televízió a maga 42%os említési gyakoriságával emellett csak második lehet. Érdekes ugyanakkor,
hogy a Facebook és egyéb közösségimédia-platformok (pl. Twitter) mindössze
18%-os részesedést kaptak. A rádió 12%-át csak a nyomtatott sajtó 10%-os
aránya múlja alul, s ötvenből csupán egy válaszadó állította, hogy legfőbb
tájékozódási forrását a saját ismerősei jelentik. Kiugróan magas az internetes
hírportálok dominanciája a diplomások körében, ugyanakkor ebben a csoportban
a legmagasabb az újságolvasók aránya is.
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9. ábra: A korrupciós ügyekről való tájékozódás forrásai
Legfeljebb 8 általános

Szakmunkás

49

internetes hírportál

televízió

12

nyomtatott
napi- és/vagy hetilap

4

ismerősök révén

2

0

7
100 0

6

10

0

50

17

12

11

16

nt/nv

27

18

20

9

rádió

87

43

52

21

Diploma
68

54

45

Facebook,
egyéb közösségi média

Érettségi

50

100 0

17

3

0

6

4
50

100

0

50

100

Míg a közösségi médiát mindkét nem közel ugyanakkora arányban használja
közéleti tájékozódásra (17-18%), szignifikáns, 14%-os eltérés tapasztalható a nők
és az inaktívak körében a televíziózás terén. Egyéb vizsgálatok keretében végzett
médiahasználati felmérések azt mutatják, hogy az átlagos napi televízió
fogyasztás hazánkban átlagosan napi 4-4,5 óra között mozog, de az életkor
csökkenésével a tévézés mértéke is lefelé módosul, természetesen az interne
tezés javára. Ezt a tendenciát igazolják az itt kapott eredmények is. Saját
bevallása szerint a megkérdezetteknek bő ötödrésze nem néz televíziót, ám
48%-uk legalább napi egyórányi tévézésről számolt be. Figyelemre méltó, hogy
a fiatal diplomások között a reprezentatív mintában nem volt olyan, aki napi négy
óránál hosszabb időt töltene tévé előtt, s ezt a fókuszcsoportos vizsgálat is
megerősítette: a tévéképernyő szerepét lényegében a számítógép monitora vette
át. Akik akár napi nyolc órára is belemerülnek az online világba, azok főként
munkaköri kötelességből teszik. (Hasonlóképp, aki ebben a korosztályban egy
általán olvas még nyomtatott újságot, az vagy a munkahelyén, hivatalból teszi, pl.
sajtófigyelést végez, vagy az ingyenes lapokba néz bele.) Kiugróan magas
értéket találunk a budapestieknél: az itt élők csaknem fele napi négy óránál több
időt tölt online. Az „internet kontra tévé” szembenállás az inaktív csoportban ugrik
ki a legmarkánsabban. Itt viszonylag nagyarányú televíziónézés mellett (63%
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legalább napi egy órát tévézik, 12% több mint 4 órát) a legmagasabb arányban
találjuk meg azokat is, akik egyáltalán nem interneteznek: tízből egy inaktív
státuszú válaszadó nem él az online világ kínálta lehetőségekkel.
10. ábra: Az internetezéssel töltött napi idő
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Ami a nyomtatott sajtót illeti, a kép nem nevezhető rózsásnak: a fiatalok négytizede
egyetlen újságot sem olvas, s csupán egynegyed részük állítja, hogy kettőnél
több lapot kísér figyelemmel. Nemi bontásban észrevehető, hogy a férfiak 46%ával szemben a hölgyeknél ez mindössze 32% – az eltérést feltehetően a női
magazinpiac szélesebb kínálata és a férfiaknak szánt magazinoknál jóval
nagyobb olvasottsága magyarázhatja, ami azonban témánk szempontjából aligalig releváns, hiszen e lappiaci szegmensben a direkt közéleti-politikai ügyek
gyakorlatilag egyáltalán nem kerülnek terítékre.
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11. ábra: Televíziónézéssel töltött napi idő
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A médiahasználati szokások tehát egyértelmű elfordulást mutatnak a nyomtatott
médiumoktól, és a televíziónézés csökkenő arányát sejtetik az egyre növekedő
internetezési arány mellett. Igaz, a televízió főként az inaktívak és a női válaszadók
életében még kimutathatóan nagyobb szerepet játszik, egyértelmű, hogy a – jó
néhány esztendeje már mobiltelefonos eléréssel is megtámogatott – internetezés
jelenti e korosztályban a fő információszerzési platformot.
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Korrupciófogalmak
a fiatalok gondolkodásában

Viszonylag kiforrott ismeretekkel rendelkezik a kutatott korcsoport a korrupcióról
– ez derült ki a fókuszcsoportos vizsgálatok azon részéből, amikor egyéni
meghatározások kidolgozását követően közös korrupciós munkadefiníciót kellett
kialakítania a résztvevőknek. Amellett, hogy egyénileg mindenki megbirkózott a
feladattal, tehát alapvetésekkel rendelkezett a jelenséggel kapcsolatban, a munka
során mind az öt csoportban előjött az egyéni (magán-) vagy csoportelőny előtérbe
helyezésének motívuma, a hatalommal való visszaélés, valamint a „köz” kára is.
A résztvevők mindegyik csoportban egyet tudtak érteni abban, hogy a korrupció
nemcsak a nagypolitikában, hanem az élet más területein is jelen van – példaként
spontán legtöbbször az egészségügy és a rendőrség merült fel, ahogyan a
kérdőíves felmérésben is ezek bizonyultak a legfertőzöttebbnek vélt területeknek.
A korrupciós munkadefiníciókba három helyen kiemelten került be az a szempont,
miszerint nemcsak közvetlen anyagi előnyszerzés lehet a korrupció célja, hanem
státuszelőny, hatalmi előny megszerzése is.
E narratívák többé-kevésbé kiforrott közösségi tudásról tesznek tanúbizonyságot,
habár a csoportok egyikében sem sikerült a résztvevőknek mélyebbre ásnia
abban a kérdésben, mit jelent pontosan „a köz kára”. A közjó elvont fogalma nem
jelent meg, sőt a nyugat-magyarországi csoportban komoly vita kerekedett abból,
hogy amennyiben mindkét fél egyénileg jól jár egy korrupciós ügyletben (pl.
számlaadás elmulasztásával), beszélhetünk-e egyáltalán korrupcióról.
„Ha a kábeltévé-szerelő a munkaidején túl feketén dolgozik, akkor én is jól járok,
mert olcsóbban kapom a szolgáltatást, és neki is jó, mert abból a pénzből küldheti
nyári táborba a gyerekeit” – szólt az egyik jellemző érvelés (szabad átiratban).
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E csoportban csak moderátori rávezetéssel ugrott ki, hogy az adócsalással az
adózó közösség egésze jár rosszul, tehát megvalósul a korrupció. Az egyik
kelet-magyarországi csoportban is hasonló vita alakult ki a közlekedési
rendőröknek nyújtott csúszópénz és az ápolóknak fizetett hálapénz kapcsán: ha
mindkét fél jól jár, nincs hatalommal való visszaélés, tehát ez nem számít
korrupciós cselekménynek – vélték a csoport tagjai. Egy csoportban megjelent
az a szempont, hogy az általuk „valódinak” nevezett korrupció inkább olyan
esetekben látható, amelyekről a média beszámol, míg a hétköznapi, kis tételben
zajló esetek inkább a kölcsönös érvényesülést segítik.
Az elfogadhatóság és a beletörődés tekintetében a fókuszcsoportos beszél
getésekben kettévált a kis összegű, mindennapi életben tapasztalható, „operatív”
előnyhöz jutást célzó korrupció és a nagy összegű, kifejezett anyagi vagy
státuszelőny biztosítása érdekében zajló, szervezett korrupció.
Előbbiről nyilatkozta az egyik budapesti résztvevő: „Része az életünknek a
legapróbb részéig, mondhatjuk, hogy a túlélés eszköze, mert ha nem állunk be a
sorba, akkor így jártunk.”
Ezzel összhangban, három csoportban is kimondatott a Hofi Géza humoristának
tulajdonított rövid definíció: „Korrupció az, amiből kimaradsz”. A kettő szétválására
utal az alábbi dilemma, amelyet az egyik kelet-magyarországi csoport tagja
fogalmazott meg:
„Korrupció-e ez? Én befizetek tízezer forintot, az állam épít belőle stadiont, vagy
adok neki (pl. a rendőrtisztnek – a szerk.) ötezret, amiből hazamegy, és a lányának
vesz valamit. Én is jobban járok, és ő is jobban jár.”
A vita végére az tett pontot, hogy egy másik jelenlévő beemelte a társadalom
megkárosításának szempontját, ami a csúszópénz elfogadásakor is megtörténik,
nemcsak az állam által helytelenül felhasznált adóbevételek esetén.
Ezt az absztrakciós szintet azonban nem látjuk általánosan megjelenni a részt
vevők gondolkodásában. Mindez magyarázhatja azt, miért számolnak be a
kérdőíves vizsgálatban a fiatalok a saját környezetükben jóval alacsonyabb
szintű korrupcióról, mint amennyire általánosságban korrupcióval fertőzöttnek
éreznek bizonyos társadalmi intézményeket: „belülről nézve” tűnhet úgy, hogy a
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kis összegű, hétköznapi korrupció inkább az érvényesülést és előrejutást szolgáló
praktikus eszköz, mintsem szabályszegés vagy bűncselekmény.
Beszédesen támasztja ezt alá egy másik megfontolás. „Ha fizetünk az ápolóknak,
nem biztos, hogy más betegtől vesszük el az időt és a figyelmet, hiszen
elképzelhető, hogy az ápoló a szabadideje terhére fog többet foglalkozni az
előnyös helyzetbe hozott beteggel”.
Tehát a „hálapénz”, még ha előre fizetik is, legitimálható. Ez a megállapítás ismét
magyarázatot szolgáltat arra, hogy az egészségügyben miért nem minden
korrupciós cselekményt érzékelnek korrupcióként a résztvevők: ha én magam
adok pénzt, azt hálából teszem. Ha más, akkor előnyért cserébe az illető
jogosulatlan előnyt vár el. Ne felejtsük el azt sem, hogy konkrét egészségügyi
korrupciós ügyekről kevesebbet hallani a médiából, mint politikusok hasonló
ügyeiről, így a valóság reprezentációja eltolódik a „nagy” ügyek irányába.
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Foglalkozások korrupciós megítélése

A fókuszcsoportok résztvevői egyénileg egy 16 foglalkozásból álló halmazt
rendeztek sorba a korrupciós kitettség mértéke szerint. Az összesített eredmények
szerint messze a politikusokat (közöttük is az országos politikai színtér szereplőit)
vélik a legveszélyeztetettebbnek (s ez nem választható el attól, hogy szerintük
e foglalkozások űzői élnek is legnagyobb arányban a korrupció kínálta
lehetőségekkel). Őket követik az igazságszolgáltatás képviselői, majd azok a
foglalkozások, amelyek a legfertőzöttebbnek vélt színtereken találhatóak (orvos,
rendőr). A médiaszakembereket olyan további hétköznapi szakmák képviselői
követik, akikkel kapcsolatban könnyen érvényesíthető a kis összegű, operatív
előnyhöz jutást célzó korrupció (ellenőr, vizsgáztató, szerelő, stb.). Az indoklásban
kétféle ok bontakozott ki arra vonatkozóan, miért éppen ők állnak a lista végén.
Az egyik, gyakoribb narratíva szerint a résztvevők egy részének eszébe sem
jutott, miként lehet korrupt pl. egy szakipari szerelő vagy egy hatósági
gépjárműforgalmi vizsgabiztos. Ez eredhet tapasztalatlanságból, vagy abból,
hogy a velük kapcsolatos korrupciós eseteket a résztvevők nem tekintik valódi
korrupciónak. A másik narratíva szerint „mivel kis összegeket tesznek zsebre, a
politikusokhoz képest ők csak minimálisan korruptak” (ld. az egyik nyugatmagyarországi résztvevő véleményét). Itt összekeveredik a kitettség mértéke és
az összegszerűség szempontja: a „sok kicsi” eset kevésbé tűnik fel, mint a „kevés
nagy”.
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12. ábra: Az egyes foglalkozások korrupciós kitettségének megítélése
14,7

n Miniszter

13,3

n Országgyűlési képviselő

11,9

n Polgármester

11,8

n Önkormányzati képviselő

10,5

n Bíró

9,9

n Ügyvéd

8,8

n Rendőrnyomozó

Átlag

8,6

n Orvos

8,4

n Közlekedési rendőr

7,2

n Újságíró

7,0

n Televíziós/rádiós szerkesztő

6,3

n KRESZ-vizsgáztató

6,1

n Tömegközlekedési ellenőr

4,9

n Ápoló/ápolónő

4,0

n Használtautó-kereskedő

2,7
0,0

n Szakipari szerelő
5,0

10,0

15,0

20,0

Izgalmasan alakul át a sorrend, ha a rendezéshez a szórást vesszük alapul,
vagyis azt vizsgáljuk, hogy milyen szélső értékek között rendezték sorba az
egyes szakmákat a résztvevők. A legkisebb szórással érdemelte ki helyezéseit
az önkormányzati képviselő, a miniszter, a használtautó-kereskedő és a szakipari
szerelő, a legvitatottabb azonban a vizsgáztató, az ápoló, a szerkesztő és a bíró
pozíciója volt. (Pl. volt olyan, aki a szerkesztőt és újságírót tartotta a leg
korruptabbnak, s volt, aki utolsó helyre sorolta.) Bár az összesen 31 fővel zajló
csoportok e feladata nem ad reprezentatív eredményt, a tagok között zajló
interakciók megerősítik a számszerű adatokat: míg a politikai pozíciókban
ülőkhöz a legtöbben egyértelműen negatív jelzőket társítottak (hazugság,
haverok, mellébeszélés, korrupció, ámítás), a bírókról három helyen is vita
formálódott a „törvény betűjének betartója és érvényesítője” kontra „lefizethető
állami alkalmazott” tengely mentén, és hasonlóan az ápolókról is. Utóbbiaknál
jelentősen befolyásolta a vélekedéseket a személyes tapasztalat: akinek
családtagja érintett volt már a hazai egészségügyben, inkább hajlott arra, hogy
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ne tartsa korruptnak az ápolókat, de inkább elvi síkon gondolkodva a többség a
hálapénzt is a korrupciós cselekmények körébe sorolta.
Összességében a fiatal korosztály korrupciós ismeretanyaga és fogalmi készlete
nagyrészt körvonalazott, ugyanakkor markánsan elkülönül a gondolkodásukban
a rendszerszintű, politikai-közéleti korrupció és a hétköznapi, előnyért cserébe
előnyt kínáló változat. Előbbiről kisebb arányban rendelkeznek személyes
tapasztalatokkal, inkább a médián keresztül észlelik, de egyértelműen elítélőbbek.
A kis összegű cselekmények megítélését jelentősen befolyásolja a személyes
érintettség foka: a „túlélés” érdekében az elfogadhatóság, az érvényesülés
igénye, mint magyarázó narratíva határozottabban rajzolódik ki.
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Médiahasználati mintázatok

A médiahasználatra vonatkozó téma megvitatása visszaigazolta a kérdőíves
eredményeket: a 18-29 évesek jórészt online forrásokból értesülnek közéleti és
politikai ügyekről. Számukra e két (egyébként finomhangolható és egymástól
többé-kevésbé elkülöníthető) kategória egybemosódik, szétválasztásukra utaló
megjegyzés vagy igény egyik csoportban sem merült fel.
A nyomtatott sajtó figyelemmel kísérése kimerül a munkahelyi kötelező sajtó
figyelésben (pl. ügynökségi munkatárs esetében), a közösségi közlekedési
csomópontokon ingyen osztogatott újságok átlapozásában és női, illetve
tudományos-ismeretterjesztő magazinok tanulmányozásában, néhányaknál
konkrét szaklapok (média-, orvosi, stb.) olvasásában.
A rádiózás jobbára csak háttérrádiózásként értendő, s a vizsgált korosztályban
ez is inkább zenei rádiózást jelent – a talk radio műfaja ebben a korosztályban
csekély érdeklődésre tart számot. Rádiózni főleg vezetés közben, vagy
internetezés során, háttérben streamelt online rádiócsatornákon és podcastokon
szoktak (ez utóbbi azonban módszertanilag internetezésnek, és nem rádiózásnak
számít).
A televíziózás legtöbbjüknél (spontán említések alapján) a sorozatok és a
sportközvetítések nézését jelenti. Akadt résztvevő, aki a nagy kereskedelmi
csatornák híradóinak szándékos kerüléséről számolt be, ugyanakkor a kecskeméti
csoportban elhangzott:
„Rokonoknál szoktam híradót nézni, és azért nézem meg, mert a legnagyobb
befolyásoló erővel mindig a TV bír, ezért tanulságos, mi megy a TV-ben”.
Ez a fajta médiatudatosság az idősebb generációk legfőbb tájékozódási és
igazodási pontjára volt reflexió. A tévénézők másik jellemző része célzottan csak
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a hírműsorokat fogyasztja, előre eltervezett módon és idősávban, de általánosan
érvényes – a nyomtatott magazinok és hetilapok vonatkozásában is –, hogy a
18-29 éves korosztály a közéleti tájékozódás kérdésében kevésbé érzékeny a
részletesen feldolgozott háttérismeretekre, inkább a gyors és friss információkat
keresi – ezeket pedig értelemszerűen online kapja meg a legkönnyebben.
Ellentmondásos az is, hogy mely médiumtípusokat tartják a legmegbízha
tóbbnak, s melyekről ítélik meg úgy, hogy sok korrupciós hírt közölnek. E két
paramétert Osgood-féle szemantikus differenciálskálán mértük (Osgood, 1964),
amelyben a válaszadók hét fokozat mentén pontozhatták végig a felsorolt tízféle
médiumtípust. (A fókuszcsoport során a lényeg természetesen nem maga a
mérés, hanem a pontozás magyarázata és az akörül zajló viták megfigyelése
volt.) Amennyire sokat használják a Facebook üzenőfalukat információszerzésre
és szórakozásra a fiatal generáció tagjai, annyira tartják megbízhatatlannak az
ott felbukkanó híreket, eseményeket, adatokat: a 7 fokú skálán mindössze alig
több mint 2,5 pontos átlagot ért el ez a médiumtípus, azonban a külön típusként
megjelölt internetes hírportálok kereken két egész ponttal jobb átlagot hoztak.
(Annak dacára, hogy a Facebook üzenőfali hírei az ismerősök privát
bejegyzéseinek és hírportálok által közzétett tartalmaknak a keverékéből állnak
elő, ebből a szempontból tehát a Facebook a felsorolásban kakukktojás volt.)
A hírportálokénál magasabb, 4,81 pontos átlagot csak a külföldi hírcsatornák
hoztak, igaz, itt a válaszok száma jóval alacsonyabb volt, mert ezekről a mé
diumokról sokan nem rendelkeztek személyes tapasztalattal.
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13. ábra: Az egyes médiumtípusok megbízhatóságának megítélése
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n Internetes hírportálok (Index, Origo, 444, mno.hu, nol.hu, stb.)
n Országos közéleti magazinok (Heti Válasz, HVG, stb.)
n Regionális újságok
n Helyi újságok
n Országos politikai napilapok (Magyar Nemzet, Népszabadság, stb.)
n Közrádió (MR1 Kossuth, MR2 Petőfi, stb.)
n Egyéb magyar hírcsatornák (HírTV, ATV, stb.)
n Közmédia (M1, Duna TV, Duna World, stb.)
n Egyéb hazai rádiócsatornák (Class FM, Sztár FM, stb.)
n Facebook üzenőfalon megjelenő hírek
Annál is érdekesebb ez a kettősség, mert legtöbbjük üzenőfalán felbukkannak
maguk a hírportálok is (pl. amennyiben lájkolták a médium Facebook-oldalát,
vagy feliratkoztak rá), de mivel az üzenőfalon ezek sok más – többek között
személyes ismerősi – bejegyzés közé keverednek be, nehezebb odafigyelni
rájuk. Egyetlen budapesti illetőségű személy számolt be a Facebook-falának
„idomításáról”, a többiek általában rábízzák magukat a közösségi oldal
algoritmusára, amely személyre szabja az általuk látható posztok halmazát. Az
egyik csoportban részt vett a helyi televízió munkatársa, gyakorló médiaszakember
is. Esetében kitűnően megfigyelhető az „én nem” effektus, amely sok média
használóra jellemző:
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„Mi nem vagyunk tipikus hírfogyasztók, nem nekünk írják ezeket a híreket, mi
kritikusan olvassuk. […] Inkább olyanoknak, akik nem igazán dolgozzák fel
ezeket. Mi azért olvasunk híreket, hogy ihletet merítsünk saját anyagokhoz, vagy
átdolgozzuk, átvegyük őket. […] De tudjuk, hogy vannak olyan portálok, amelye
ket nem biztos, hogy komolyan szabad venni, míg egy átlagfogyasztó elolvassa,
és lehet, hogy nem is nézi, hogy milyen portálról van szó, hanem egyből elhiszi”.
Azaz: tudom, hogy mások kritika nélkül viszonyulnak a médiahírekhez, de mivel
nekem a szakmámhoz tartozik a kritikus hozzáállás, rám ez nem lehet jellemző.
Másfelől elmondásuk szerint többen is küzdenek azzal, hogy „nem tudom
eldönteni, hogy melyik hír igaz a politikai témákban”. Ennek eredménye a
legtöbbször az, hogy „a Facebookon követem a legnagyobb oldalakat, és nem a
kommentekre vagyok kíváncsi, hanem hogy melyik oldal hogyan kínálja, mi a kis
bevezető, amivel kínálják, és általában a cikkeket ritkábban olvasom el, mint a kis
leírásokat”. Ezzel szemben akad olyan, aki kifejezetten arra kíváncsi, amit az
ismerősei kommentelnek az egyes hírek alá.
Kérdésként merült fel, vajon min múlik, hogy a médiafogyasztó elhisz-e, amit
olvas. Erre egy kelet-magyarországi résztvevő így reagált: „Elhiszem, hogyha
olyan oldalról olvastam, amelyik az én gondolkodásomhoz közel álló politikai
oldalé”. Szemlátomást keveredik itt egymással a hír elfogadhatósága és
helytállósága.
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14. ábra: Médiumtípusok és korrupciós hírek
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Amikor az egyes médiumtípusokban megjelenő korrupciós hírek mennyiségét
kellett rangsorolni a fókuszcsoportokban, az internetes hírportálok törtek az élre,
a hetes skálán 5,3 pontos átlaggal. A legkevésbé fogékonynak e témákra a helyi
sajtót tartják a válaszadók, többnyire azzal magyarázva a választ, hogy ezek a
médiumok a helyi politika kezében vannak, tehát nem érdekük, hogy korrupciós
hírekkel foglalkozzanak, vagy ha megteszik, leginkább irányított formában, a
politikai vetélytárs lejáratásának céljával teszik. Jóllehet az országos politikai
napilapoknak csak kevesen olvasói, mégis a második helyre hozták ki ezeket,
tudván, hogy e médiumtípusnak elvileg kifejezett feladata a korrupciós ügyek
feltárása.
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A vegyes hangvételű válaszokból kitűnik, hogy a médiakritikus hozzáállás csak
szórványosan van jelen, illetve ha jelen van is, a médiafogyasztó kevés inputot
kap annak eldöntéséhez, hogy melyik hírnek milyen igazságtartalmat
tulajdonítson. A másik tanulság a hírfogyasztás és a szórakozás összefonódása:
szinte egyöntetű kép rajzolódott ki a viták során arról, hogy – hacsak valakinek a
foglalkozása nem indokolja ezt – nincs a vizsgált mintában kifejezetten tudatos
hírfogyasztó. Közéleti hírekhez leginkább szórakoztató funkciók használata
mellett, bulvártartalmak, infotainment műsorok és más online szolgáltatások
igénybevétele közben jutnak a megkérdezettek. Nincs könnyű dolga annak sem,
aki szándékosan és direkt módon közéleti híreket kíván „fogyasztani”. Egy
fővárosi csoportban fogalmazódott meg:
„A belpolitikától néha besokallok, és olyankor hetekig teljesen kizárok minden
ilyen jellegű hírt”, illetve „néha annyira besokallok, hogy hírportálok közelébe
sem tudok menni”.
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Korrupciós témák iránti érzékenység
a médihasználat tükrében

Ambivalens érzések rajzolódtak ki, amikor a résztvevők korrupciós hírek iránti
érzékenységét vizsgálta az egyik fókuszcsoportos vitatéma. A megkérdezettek
egyrészt elítélik a nagy ívű korrupciós cselekményeket, másrészt sokan
számoltak be közülük eltompultságról, fásultságról, ami a korrupciós esetekkel
való szembesülésüket kíséri.

ÚJSÁGÍRÓK, SZERKESZTŐK, OKNYOMOZÓK
Az újságírók és szerkesztők elfogultságának és korrupciós kitettségének kérdése
megosztja a válaszadókat. Az egyik fővárosi csoporttag (gyakorló média
szakember) e két szakmát sorolta a kitettségi lista elejére, keleten pedig így
fogalmazott egy, az ipari szektorban dolgozó résztvevő:
„Nehéz elhinni azt, hogy valaki teljesen független tud maradni a politikai nyomás
mellett. Meg a pénz nyomása mellett, mert szeretne a jövő hónapban is dolgozni”
– utalva ezzel a hírgyártók és szerkesztők egzisztenciális dilemmájára.
Amellett azonban, hogy az újságírókat és szerkesztőket elfogultnak tartják,
spontán említéssel ötből három helyen előkerült a tényfeltáró-oknyomozó újság
írás jelentősége, és az, hogy erősíteni kellene ezt az újságírói műfajt. Kivétel
nélkül olyan személyeknél jött elő ez a kívánalom, akik kézbe vesznek nyomtatott
közéleti lapokat is (mintha az oknyomozás nyomtatott műfaj lenne).
A kérdőíves vizsgálatban szintén – bár nem statisztikailag szignifikáns mértékben
– az látszik, hogy a nyomtatott lapokat olvasók köre és a korrupciós híreket
elítélők aránya összefüggést mutat: halványan kirajzolódik, hogy minél inkább
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figyelemmel kíséri valaki a nyomtatott sajtót, annál fogékonyabb e híranyagra.
Nem világos azonban, hogy melyik az ok és melyik az okozat: azért olvasnak-e
ezek az emberek nyomtatott újságot, mert érdeklik őket a korrupciós hírek, vagy
azért fordulnak fokozott figyelemmel a korrupció felé, mert a nyomtatott sajtóban
részletesebb híreket kapnak róla, mint online. S ha már online sajtó: spontán
módon egyetlen fókuszcsoportban sem említettek oknyomozással foglalkozó
internetes felületet, és moderátori rákérdezéssel is mindössze hatan tudtak
ilyenekről említést tenni – kivétel nélkül újságolvasók.

ELVÁRT, DE ELFOGULT HÍRSZOLGÁLTATÁS
„Se vele, se nélküle” érzés fogalmazódott meg a média és a korrupció viszonyával
kapcsolatban, mégpedig ötből öt csoportban: a magyar nyelvű média híreiben
egyáltalán nem lehet megbízni, de a média úgy tud segíteni a korrupció elleni
küzdelemben, ha folyamatosan hírt ad róla – állítja az internetes hírportálokat
olvasók több mint fele a fókuszcsoportokban. Itt megint belefutunk egy
önellentmondásba: a médiának foglalkoznia kell(ene) a korrupciós témákkal, de
a befogadói oldalon a megcsömörlés veszélye áll fenn.
Jellemző vélemények a korrupciós médiahírekről:
„Annyira sok történik, hogy természetesnek vesszük, hogy megtörténnek.”
„Így próbáljuk meg kizárni a valóságot, mert már nem tudjuk befogadni.”
„Már nem döbbent le, ezért nem marad meg maga az egész, csak az, hogy volt
megint egy ilyen.” „[…] annyi van már, hogy nem lehet őket megjegyezni.”
Kecskeméten és Székesfehérváron egyaránt megfogalmazódott: „Tartok tőle,
hogy van egy szint, ami fölött nem tudom érzékelni a különbséget. Nem tudom
eldönteni, hogy mi a különbség a nagyon nagy dolgok között”, illetve: „Átlagember
nehezen választja szét a milliós meg a milliárdos ügyeket. Neki majdnem mindegy,
és emiatt félő, hogy egyik sem fogja érdekelni.”
Bár elvárják a médiától a tényfeltáró és oknyomozó tevékenység erősítését (ld. a
kérdőíven a média kiemelt feladatát a választók informálásáról), a hitelesség
mércéje számukra olykor inkább az, hogy a befogadó a saját világképéhez illő
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megfogalmazást talál-e az adott hírben. Árnyalja a kérdőíven kapott 53%-nyi
fontosságot az egyik csoportban elhangzott megállapítás: „Ahhoz, hogy el
döntsem, elhiszem-e az adott hírt, azt nézem meg, hogy úgy írják-e le, ahogy az
én világnézetemnek megfelel.” E szélsőségesen szubjektivizáló megállapítás
szerint a hír akkor igaz, és a média akkor végzi jól a tájékoztató feladatát, ha úgy
ír a korrupcióról, ahogy a közönség tagjai elvárják – informáló szerepe fontos
tehát, de nem az objektív társadalmi tények, hanem a vélemények viszonylatában.
(Joseph Klapper szelektívészlelés-elmélete alapján már a ’60-as években
elemezték ezt a szempontot, ld. Freedman–Sears, 1965).
A fiatalok közül a fókuszcsoportokban mindössze hat fő számolt be arról, hogy
kifejezetten nyomon követi az online publikáló tényfeltáró újságírók és portálok
munkáit, a korrupciós témájú fórumokat, Facebook-csoportokat és oldalakat.
Az összetett vizsgálat felszínre hozta, hogy azok a – főként diplomás, városi,
aktív korú vagy tanulás mellett dolgozó – fiatalok érzékenyebbek a korrupciós
témákra, akik napi két óránál többet interneteznek, de pontosan az ő esetükben
áll fenn leginkább a hírek túlfogyasztásának és az eltompulásnak a veszélye. A
televíziózás éppen ezeknél a lakosoknál a legkevésbé jellemző. A tévézés teljes
elkerülése vagy csekély mértéke mellett igen kritikusak is e médiatípussal és az
ott bemutatott korrupciós hírekkel szemben. Az online hírportálokat tartják a
politikailag legkevésbé elfogultnak a hazai médiumok közül.
A közösségi médiában (pl. hírfolyamokban és üzenőfalakon) megjelenő korrup
ciós hírekkel azonban más a helyzet: kb. 50% számára ezek az elsődleges
tájékozódási pontok a korrupciós hírvilágban, másik felük pedig ezt az újmédiacsatornát tartja a legkevésbé megbízhatónak, ha korrupcióról akar tájékozódni.

KISZIVÁROGTATÁS ÉS BEJELENTÉSI HAJLANDÓSÁG
Miben és hogyan segítheti a média, s különösen a 18-29 évesek által használt
újmédia a korrupció visszaszorítását? Amellett, hogy „elő is segítheti a korrupciót
a tapasztalat-megosztás által” (ez volt az egyik fiatal fővárosi orvos félelme),
olyan is, „mint egy nagy archívum: segíthet megtalálni azokat az összefüggé
seket, amiket nehéz lenne megtalálni akkor, ha nem lenne erről ilyen könnyen
hozzáférhető információnk” – fogalmazta meg egy másik budapesti résztvevő.
Egy társa hozzátette: „A választónak fontos lehet, hogy választási idő után vissza
tud menni, és elérheti azokat az újságcikkeket, amik oknyomozó elemeket is
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tartalmaznak”. A felszínen tartás, a figyelemfelhívás és a tapasztalatcsere
mellett bizonyítékok névtelen megosztására is alkalmas, amire azonban az
egzisztenciális kockázatok miatt csak óvatosan, nagy körültekintéssel használnák.
„Ha a köz érdekében ki tudnék szivárogtatni valamit egy nagyobb ügyben, meg
is tenném, de nagyon megnézném, hogy milyen következményei lehetnek” –
magyarázta óvatossággal vegyes elszántságát egy kecskeméti csoporttag.
A többségi vélekedés azonban azt mutatja, hogy a hétköznapi korrupciós ügyeket
nem tartják érdemesnek jelenteni, a nagyobb ügyekkel kapcsolatban pedig a
következmények hiánya miatt érzik magukat tehetetlennek – igaz, egyre keve
sebben, hiszen a bejelentési hajlandóság 2012 óta nőtt.
Szintén a sokat internetezők hajlanak leginkább arra, hogy jelentsék az általuk
tapasztalt korrupciós eseteket, azonban érdekes módon ugyanannyira kevés
következményt tulajdonítanak a bejelentésüknek, mint a keveset internetezők.
Az újmédia inkább a következményektől való félelem feloldásában segít: a be
jelentésre készek közül az intenzív internethasználók félnek legkevésbé a
lehetséges hátrányos következményektől.
A média által felvázolt korrupciós esetek mértéke, nagyságrendje nehezen
ragadható meg az állampolgárok számára. A rendszerszintű korrupciós cselek
ményekben (pl. elcsalt uniós pályázatokban) megjelenő százmilliós, milliárdos
visszaéléseket nehezen tudják értelmezni, ráadásul a gyakori korrupciós hírek
inkább ellenállást szülnek és közömbösséget váltanak ki (a mérési adatok szerint
leginkább az online és a televíziós hírfogyasztóknál), mintsem fokozzák a téma
iránti érzékenységet.

AZ ANTIKORRUPCIÓS ÚJMÉDIA-FELÜLETEK ISMERETE
Az újmédia fő funkciói a korrupció elleni küzdelemben a fiatalok szerint az ügyek
felszínen tartása, a figyelem felhívása és a tapasztalatcsere felületeinek biztosítása.
Emellett bizonyítékok névtelen közzétételére is alkalmasnak ítélték, amire azonban
csak óvatosan, nagy körültekintéssel használnák, félve a személyüket érintő
hátrányos következményektől. (E tekintetben a sok időt online töltők és a nem vagy
alig internetezők között nem mutatkozott különbség.)
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A kutatás arra is rávilágított: a számtalan újmédia-technikai lehetőség (titkosított
fájlmegosztó rendszer, antikorrupciós témájú csoport, oknyomozó portál, stb.)
csak akkor képes fokozni az állampolgári tudatosságot és a közéleti aktivitást, ha
személyessé válik. Ezt a hírszolgáltatáson kívül játékosítással, alkalmazásfejlesztéssel, anonim közösségek építésével lehet a leghatékonyabban kivitelezni.
A fókuszcsoportos kutatás végén a moderátor részéről említésre kerültek olyan
online felületek, amelyek kifejezetten korrupciós ügyekkel foglalkoznak. Ezek
ismertsége elenyésző, mindössze egy kelet-magyarországi résztvevő volt, aki
spontán módon négyféle portált is fel tudott sorolni e témában. Az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala által üzemeltetett bejelentővédelmi rendszer teljesen
ismeretlen a 18-29 évesek körében, s általánosságban is csak felületes isme
retekről számoltak be az online tényfeltáró újságírás (ld. fentebb), a korrupciós
témájú fórumok, Facebook-csoportok és oldalak tekintetében. Ez utóbbiak közül
a „Pesten hallottam” Facebook-csoportot az egyik kelet-magyarországi
résztvevő inkább „a korrupcióval való dicsekvés” felületeként említette.
Mindez azt mutatja, hogy az újmédia kínálta lehetőségek puszta léte nem
elegendő, hogy hatékony eszközzé váljanak a korrupció visszaszorításában és
az integritás-szemlélet erősítésében: megismertetésük az első lépcső ahhoz,
hogy a célcsoportok használni is kezdjék a bennük rejlő lehetőségeket.
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Néhány következtetés

A 18-29 éves magyarországi lakosság a televíziózás felől egyre inkább az
internetes hírportálok és a közösségi média felé fordul, ha közéleti ügyekben,
ezen belül korrupciós témákban szeretne tájékozódni. Igaz, esetükben az
informálódás egyre kevésbé direkt módon történik, sokkal inkább „szórakozásba
csomagolva”. A fiatalok java része tisztában van a korrupció fogalmával, de
gondolkodásukban elkülönül a saját környezetben, kisebb léptékben zajló és a
rendszerszintű, közéleti-politikai korrupció: előbbivel szemben megengedőbbek,
a becsületes embereket kevésbé tartják érvényesülésre képesnek, míg a „nagyívű”
korrupcióval szemben kritikusabbak és elítélőbbek, mint a felnőtt lakosság
egésze. A fiatalok többsége igen korruptnak tartja a hazai politikai életet, egyes
korrupciós botrányokról is határozottan elítélő véleménnyel vannak.
Leginkább a média feladatának tartják, hogy informálja a választókat a korrupciós
ügyekről, de ők maguk legnagyobbrészt csak akkor mennek utána egy-egy
konkrét ügynek, ha a saját személyes életükre az valamilyen módon befolyással
van. Örvendetes ugyanakkor a korrupciós esetek bejelentési hajlandóságának
emelkedése: négy év alatt csaknem háromszor annyian állítják, hogy bejelentéssel
élnének, ha korrupciót tapasztalnának.
A kifejezetten korrupciós témákkal foglalkozó médiumokat és az oknyomozó újság
írók munkáit leginkább azon kevesek ismerik, akik nyomtatott sajtót is olvasnak. A
televíziónézés inkább a nem aktív státuszúaknál, a tanulóknál, illetve az ala
csonyabb iskolai végzettségűeknél jellemző – ők kimutathatóan kevésbé is érzé
kenyek a korrupciós témákra, mint a dolgozó és diplomás fiatalok. A legnagyobb
csoport, a döntően online médiumokból tájékozódók köre vegyes képet mutat: kb.
fele részben elsődleges közéleti tájékozódási pontként tekintenek az internetre,
felerészt pedig a legkevésbé hitelesnek tartják a közösségi média üzenőfalain
megjelenő híreket (még ha azok hírportáloktól származnak is, miközben a
hírportálokat a második legelfogulatlanabb médiatípusnak tartják). Kulcskérdésként
jelölték meg, mennyire tud az újmédia személyesen közvetíteni számukra
korrupciós témákat és híreket, amely által állampolgári tudatosságuk fokozódhat.
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