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Tisztelt Tanárok, kedves Diákok!

Úttörő kezdeményezést tartanak kezükben. Magyarországon még nem született 
olyan, középiskolás tanároknak és diákoknak szóló kézikönyv, amely a korrupcióval és 
az átláthatósággal kapcsolatos alapvető ismereteket gyűjti csokorba. A Transparency 
International (TI) három tagozata, a magyar, a szlovén és az olasz – az Európai Bizottság 
megbízásából – egy olyan közös kiadványt készített, amely a korrupció típusait, egyes 
okait és következményeit veszi számba, kitérve néhány ponton e három uniós tagállam 
közötti összehasonlításra is. 

Az oktatás egy ország jövőbeli fejlődésének a záloga, tudományos kutatások garmada 
bizonyítja e tétel helyességét. Ha azt akarjuk, hogy Magyarország közeledjen, mondjuk, 
Finnországhoz, akkor az oktatásba kell pénzt, időt és energiát fektetni. Ha az oktatás 
színvonala javul, annak messze ható következményei lesznek a gazdaságban és a 
társadalomban egyaránt. 

Nem mindegy azonban, hogy mit oktatunk, és hogyan. Mi azt gondoljuk, hogy fontosak 
a korrupcióval és az átláthatósággal kapcsolatos ismeretek. A tudás átadását, miként 
e kézikönyv is bizonyítja, sok esetben játékos és interaktív formában, szituációs 
gyakorlatokon keresztül képzeljük el.  

Magyarországon a lakosság korrupciós tudatossága viszonylag magas, vagyis az emberek 
a TI felmérései szerint tisztában vannak azzal, hogy sokan visszaélnek a hatalmukkal. 
A társadalom mélyrétegeiben tovább működnek a régi beidegződések, a kölcsönös 
szívességek rendszere, és sokan vannak azok is, akik mások kárára vagy csalással kívánnak 
előbbre jutni. A rosszban a jó, hogy a problémát az emberek kezdik felismerni. Az viszont 
elkeserítő, hogy a magyarok nehezen látják a kiutat ebből a helyzetből. Még a viszonylag 
fiatal, 18-29 éves korosztályban is többségben vannak azok, akik szerint korrupció nélkül 
Magyarországon nehéz érvényesülni. 

Kérem, hogy e kézikönyvet – amely már „túl van” hat próbatanításon a résztvevő országok 
néhány középiskolájában – tekintsék a társadalmi együttgondolkodás egyik eszközének, 
amellyel az a célunk, hogy elősegítsük azt a tisztulási folyamatot, amire Magyarországnak 
nagy szüksége van, amennyiben fel akar zárkózni a nyugati országokhoz.

Javaslom, hogy lépjenek velünk kapcsolatba, tudassák velünk, hogyan sikerültek az órák, és 
osszák meg velünk gondolataikat a program folytatásának lehetőségeiről! 

Üdvözlettel,
 
MARTIN József Péter, 
ügyvezető igazgató 
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Nagyon megtisztelő a Transparency International Szlovénia számára, hogy részt vehet 
a középiskolások demokráciával, integritással és a korrupció megelőzésével kapcsolatos 
oktatásában. Úgy gondoljuk, hogy így mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy diákokból felelős 
állampolgárok legyenek. Ahogy minden társadalmi csoport, úgy a fiatalok is kitettek a 
korrupciónak, ezért olyan környezetet kell a számukra teremteni, ahol a törvénybe ütköző, 
korrupt tettek elítélendők.  Ami még ennél is fontosabb, meg kell érteniük, hogy mi is a 
korrupció, mert a tudás a társadalom fejlődésének záloga. Ne feledjük, hogy a fiatalok 
alakítják a jövőnket!

Vid Doria, főtitkár, Transparency International Szlovénia

A Transparency International Olaszország 1996 óta küzd a korrupció megelőzéséért. 
Bármely szektorban is dolgozunk, mindig nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásra. A 
jövőnk szempontjából elengedhetetlen, hogy a felnővő generációk értsék a korrupció 
fogalmát és ismerjék az ellene való fellépés módjait és eszközeit. Tudniuk kell, hogy van 
választásuk és módjukban áll változtatni a rossz döntéseken és beidegződéseken. E 
meggyőződésünkkel kezdtük el a középiskolások oktatását. Felismerve az aktív tanárok 
szerepét és jelentőségét, mindig arra törekszünk, hogy elkötelezett, lelkes szakemberekkel 
működjünk együtt. Ez a kézikönyv őket segíti abban, hogy szakértők segítsége nélkül is 
sikeresen és hatékonyan tudják bevezetni a korrupció témáját a tanórákon. A tesztelés 
során számos olyan ötletet és visszajelzést kaptunk tőlük és a diákjaiktól, amelyek 
remekül segítik a téma megértését. A tananyag egyszerű, jól követhető fejezetekből és a 
diákok számára könnyen értelmezhető játékokból és szituációs feladatokból áll. Említésre 
méltó még a tankönyv pozitív üzenete is: arra sarkalljuk a fiatalokat, hogy aktív, felelős 
állampolgárként tegyenek az átláthatóságért.

Chiara Putaturo, projektvezető, Transparency International Olaszország
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AZ ALAPOK

A „korrupt” szó a latin „cum” - jelentése: 
valamivel együtt, valami által -, és a 
„rumpere” - jelentése: tönkretesz – 
szavakból ered, és az emberek bizalmának 
lerombolását jelenti.1  A Transparency 
International meghatározása szerint 
a korrupció a rábízott hatalommal 
történő visszaélés magánérdek céljából.2 
Különböző kutatások szerint a korrupció 
a mindennapi élet számos területén 
előfordul. Ennek alátámasztásaként 
két igen jelentős példa említhető a 
Transparency International Globális 
Korrupciós Barométeréből3: „Számos 
országban a korrupció születésüktől 
a halálukig kíséri az emberek életét. 
Zimbabwéban a helyi kórházban a szülés 
alatt hangosan felkiáltó nőknek minden 
kiáltás után 5 amerikai dollárnyi büntetést 
kell fizetniük hamis riasztás miatt. 
Bangladesben nemrégiben összeomlott 
egy többemeletes épület, több mint 1100 
ember halt meg az alapvető biztonsági 
szabályok korrupció miatti megszegése 
miatt.”

Nekünk, e kézikönyv összeállítóinak, mély 
meggyőződésünk, hogy a kiadványban 
részletezett információk megismerése 
és a gyakorlatok végrehajtása segít 
megérteni, hogy a fent említett példák 
miért minősülnek korrupciónak.  E kötet 
továbbá felhívja a fiatalok figyelmét 
arra, hogy mit tehetnek a korrupció ellen. 
Javasoljuk, hogy a kiadványt egyúttal 
gyakorlófüzetként is használják: a 
konk rét példák áttekintése, a játékok, a 
fontos témákról való nyílt beszélgetés 
felfedi a korrupcióval, s annak hatásaival 
kapcsolatos rejtett gondolatokat, és 
rávilágít a fiatalok szerepére a korrupció 
elleni fellépésben.

A KORRUPCIÓ TÖRTÉNETE

Ókor

A korrupció ősi eredetű, és különféle 
megítélés alá esett az idők folyamán. Az 
ókorban a korrupció rossz államvezetést 
jelentett, és a magánérdek közérdeken való 
felülkerekedését okozta.

7

I. RÉSZ: A KORRUPCIÓRÓL

1. FEJEZET
Mi a korrupció?

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

a legfontosabb kifejezések megis me réséhez kérjük, lapozzon a 8. fejezethez és 
játsszák el a „Kifejezéskártya!” című játékot. További útmutatót és ötleteket is 
találhat.

1  https://www.vocabulary.com/dictionary/corruption 
2 https://transparency.hu/antikorrupcios-kisokosok/korrupcio/
3  GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2015/16 

https://www.transparency.org/research/gcb/gcb_2015_16
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A Kr. e. IV. században Kleisztenész, a 
demokrácia egyik atyja, törekedett a kis 
csoportok túlerejének visszaszorítására 
azáltal, hogy Athént 10 részre osztotta. 
Plutarkhosz és Arisztophanész szerint 
még Periklész, a demokrácia pártolója is 
megpróbálta a nép jóindulatát megnyerni 
táncmulatságok szervezésével, és azzal, 
hogy közpénzből díszes épületeket emelt. 
Periklész bevezette a köztisztviselők 
számára a napidíjat, ami Arisztotelész 
szerint jó eszköz volt arra, hogy a szegények 
is részt vegyenek a politikai életben. 
Ez azonban a szavazatvásárlás ókori 
megfelelőjének is tekinthető. A korrupció 
túlterjedt a politikán és elérte a bírókat – 
akik pénzért hozták meg ítéleteiket –, illetve 
a köztisztviselőket és közszolgákat – akiket 
a bürokrácia felgyorsítása érdekében 
vesztegettek meg –, és a sportolókat, akik 
a bírókat vesztegették meg az olimpiai 
játékok alatt4.

A korrupció az ókori Rómában is számos 
szektort érintett és különféle elbírálás 
alá esett. A Kr. e. I. században Cicero 
legitimizálta a szavazatvásárlást egy 
hivatalnok védőjeként egy bírósági 
perben5. Azonban a Verre (Szicília kor-
mányzója, akit sikkasztásban és bírók 
megvesztegetésében találtak bűnösnek) 
elleni híres perben, a korrupció ellen, 
valamint a tisztesség és a római jog  
foglalt állást6.

A birodalmi idők alatt a korrupció jellege 
megváltozott, már nem annyira a szava-
zatvásárlás, valamint az alacsonyabb rangú 
hivatali és katonai pozíciók megszerzése 

volt a cél, hanem a legfelső hatalom 
megszerzése. A választási csalások 
nagyon gyakoriak voltak.

A korrupció is közrejátszott a Nyugat-Római 
Birodalom bukásában, mert egyen lőt-
lenséghez, a társadalmi egység hanyat-
lásához vezetett, és sebezhetőbbé tette a 
Birodalmat a barbár betörésekkel szemben.7

Újkor

A politikai korrupció bizonyos formái, 
például a szavazatvásárlás, a politikusok 
megvesztegetése és a befolyásszerzés 
általánossá váltak. A korrupció felfedése a 
politikai ellenfelek hiteltelenítésének egyik 
eszközévé vált.

Manapság

A korrupcióval kapcsolatos attitűdök 
jelentősen megváltoztak, a korrupció 
a nyugati világ normarendszerében 
elfogadhatatlanná vált. A korrupcióval 
kapcsolatban a „zéró tolerancia” elv 
érvényesül. Az országok szigorú 
szabályokat vezettek be a korrupció ellen, 
speciális hivatalokat és szervezeteket 
hoztak létre a korrupció, illetve a korrupció 
következményeinek leküzdésére.

A TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
SZEREPE 

A Transparency International a korrupció 
elleni küzdelem terén a legjelentősebb 
civil szervezet. Világszerte több mint száz 
tagszervezettel és a berlini székhelyű 

4  Forrás: „La corruzione al tempo dei greci e dei romani”,  Elisa Martino, http://corruzione.liberapiemonte.
it/2011/05/11/la-corruzione-al-tempo-dei-greci-e-dei-romani/

5  „Pro murena” Cicerone, i.e. 63
6 „In verrem” Cicerone, i.e. 70
7 „Korrupció és Róma bukása”, Ramsay McMullen, 1990



nemzetközi titkársággal (ez a szervezet 
központja) a TI felhívja a figyelmet 
a korrupció káros hatásaira, valamint 
kormányzati, üzleti és civil partnerekkel 
közösen a korrupció megfékezésének 
hatékony módszereit dolgozza ki és ülteti 
át a gyakorlatba.

A TI nem-kormányzati, független és non- 
profit szervezet. A TI célja a megelőző 
intézkedések bevezetése és a figyelem 
felhívása az integritás fontosságára a 
politikai, kormányzati, üzleti és civil életben. 
A TI a korrupcióval, integritással és etikai 
kérdésekkel kapcsolatos attitűdöket is 
vizsgálja.

A KORRUPCIÓ MÉRÉSE

Korrupció Érzékelési Index

A világon bárhol könnyű példát találni a 
korrupcióra. A korrupció minden országban 

probléma, bár a fejlődő országokban 
okozza a legtöbb kárt.

A legelterjedtebb indikátor a korrupció 
mérésére egy adott országban a Korrup-
ció Érzékelési Index8 (CPI), melyet a 
Transparency International 1995- ben 
dolgozott ki, és azóta minden évben 
publikál. A korrupció érzékelésének 
szint jét méri a világ különböző országai-
ban politikai és gazdasági szakértők 
véleményén alapuló nemzetközi indikáto-
rok segítségével. Egy ország vagy terület 
pontszáma a közszféra érzékelt korrupciós 
szintjét jellemzi 0-tól (nagyon korrupt) 
100-ig (nagyon tisztességes) terjedő 
skálán.

Egy ország helyezése az index többi 
országához viszonyított helyzetét 
jelöli, ahol a lista elején találhatók a 
legtisztábbnak érzékelt államok.

9

8   Transparency International. CPI - Korrupcióérzékelési Index  
https://transparency.hu/hirek/cpi-2016-magyarorszag-tovabbra-is-lejtmenetben/

corruption  
perceptions  
index 2016
The perceived levels of public sector 
corruption in 176 countries/territories 
around the world.

Score

  0-9       10-19    20-29    30-39    40-49    50-59    60-69    70-79    80-89     90-100             No data

Very 
Clean

Highly 
Corrupt

21 Uruguay 71

22 Estonia 70

23 France 69

24 Bahamas 66

24 Chile 66

24 United Arab 
Emirates

66

27 Bhutan 65

28 Israel 64

29 Poland 62

29 Portugal 62

31 Barbados 61

31 Qatar 61

31 Slovenia 61

31 Taiwan 61

35 Botswana 60

35 Saint Lucia 60

35 Saint Vincent and 
The Grenadines

60

38 Cape Verde 59

38 Dominica 59

38 Lithuania 59

60 Italy 47

62 Sao Tome 
and Principe

46

62 Saudi Arabia 46

64 Montenegro 45

64 Oman 45

64 Senegal 45

64 South Africa 45

64 Suriname 45

69 Greece 44

70 Bahrain 43

70 Ghana 43

72 Burkina Faso 42

72 Serbia 42

72 Solomon Islands 42

75 Bulgaria 41

75 Kuwait 41

75 Tunisia 41

75 Turkey 41

79 Belarus 40

79 Brazil 40

1 Denmark 90

1 New Zealand 90

3 Finland 89

4 Sweden 88

5 Switzerland 86

6 Norway 85

7 Singapore 84

8 Netherlands 83

9 Canada 82

10 Germany 81

10 Luxembourg 81

10 United Kingdom 81

13 Australia 79

14 Iceland 78

15 Belgium 77

15 Hong Kong 77

17 Austria 75

18 United States 74

19 Ireland 73

20 Japan 72

rANK    coUNTrY/TerrITorY   Score rANK    coUNTrY/TerrITorY   Score

41 Brunei 58

41 Costa Rica 58

41 Spain 58

44 Georgia 57

44 Latvia 57

46 Grenada 56

47 Cyprus 55

47 Czech Republic 55

47 Malta 55

50 Mauritius 54

50 Rwanda 54

52 Korea (South) 53

53 Namibia 52

54 Slovakia 51

55 Croatia 49

55 Malaysia 49

57 Hungary 48

57 Jordan 48

57 Romania 48

60 Cuba 47

rANK    coUNTrY/TerrITorY   Score

79 China 40

79 India 40

83 Albania 39

83 Bosnia and 
Herzegovina

39

83 Jamaica 39

83 Lesotho 39

87 Mongolia 38

87 Panama 38

87 Zambia 38

90 Colombia 37

90 Indonesia 37

90 Liberia 37

90 Morocco 37

90 The FYR of 
Macedonia

37

95 Argentina 36

95 Benin 36

95 El Salvador 36

95 Kosovo 36

95 Maldives 36

95 Sri Lanka 36

101 Gabon 35

101 Niger 35

101 Peru 35

101 Philippines 35

101 Thailand 35

101 Timor-Leste 35

101 Trinidad 
and Tobago

35

108 Algeria 34

108 Côte d’Ivoire 34

108 Egypt 34

108 Ethiopia 34

108 Guyana 34

113 Armenia 33

113 Bolivia 33

113 Vietnam 33

116 Mali 32

116 Pakistan 32

116 Tanzania 32

116 Togo 32

rANK    coUNTrY/TerrITorY   Score

120 Dominican 
Republic

31

120 Ecuador 31

120 Malawi 31

123 Azerbaijan 30

123 Djibouti 30

123 Honduras 30

123 Laos 30

123 Mexico 30

123 Moldova 30

123 Paraguay 30

123 Sierra Leone 30

131 Iran 29

131 Kazakhstan 29

131 Nepal 29

131 Russia 29

131 Ukraine 29

136 Guatemala 28

136 Kyrgyzstan 28

136 Lebanon 28

136 Myanmar 28

136 Nigeria 28

136 Papua New 
Guinea

28

142 Guinea 27

142 Mauritania 27

142 Mozambique 27

145 Bangladesh 26

145 Cameroon 26

145 Gambia 26

145 Kenya 26

145 Madagascar 26

145 Nicaragua 26

151 Tajikistan 25

151 Uganda 25

153 Comoros 24

154 Turkmenistan 22

154 Zimbabwe 22

156 Cambodia 21

156 Democratic 
Republic of Congo

21

156 Uzbekistan 21

rANK    coUNTrY/TerrITorY   Score

159 Burundi 20

159 Central African 
Republic

20

159 Chad 20

159 Haiti 20

159 Republic of Congo 20

164 Angola 18

164 Eritrea 18

166 Iraq 17

166 Venezuela 17

168 Guinea-Bissau 16

169 Afghanistan 15

170 Libya 14

170 Sudan 14

170 Yemen 14

173 Syria 13

174 Korea (North) 12

175 South Sudan 11

176 Somalia 10

#cpi2016
www.transparency.org/cpiThis work from Transparency International, 2017 is licensed under CC BY-ND 4.0   
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A 2016-os kiadásban, a CPI 176 országot 
pontozott. Közülük a leghosszabb demok-
ratikus történettel és állampolgári 
részvétellel rendelkező országok végeztek 
az első helyeken (legkisebb mértékű 
érzékelt korrupció): Dánia, Új-Zéland
és Finnország. A legnagyobb mértékű 
érzékelt korrupcióval rendelkező országok 
jellemzően konfliktuszónák, vagy diktatú-
rák: Szomália, Észak-Kora, Dél-Szudán). 
Érdemes megjegyezni, hogy az érzékelt 
alacsony korrupció azonban nem jelenti 
azt, hogy az adott ország vállalatai, 
állampolgárai nem korrumpálnak külföldön.

Ha a korrupció földrajzi elterjedését 
tekintjük, az európai országok teljesítmé-
nye a legjobb (legalacsonyabb szintű 
érzékelt korrupció), őket követi Ázsia és 
Amerika, míg a legrosszabbul teljesítő 
terület a Szubszaharai Afrika

Globális Korrupciós Barométer

A Transparency International Globális 
Korrupciós Barométere9 egy, az egész 
világra kiterjedő közvélemény-kutatás, 
amely a polgárok korrupcióval kapcsolatos 
tapasztalatait méri. A felmérés megmu-
tatja, hogyan befolyásolja a korrupció 
az emberek életét, valamint milyen 
módszereket alkalmaznak világszerte a 
korrupció visszaszorítására.

A barométer számos korrupcióval kap-
cso latos kérdést tartalmaz, például: 
„Ön szerint melyik intézmény a legkor
rup tabb?” vagy „Mennyire találja 
hatékonynak a kormány korrupcióellenes 
intézkedéseit?”. A felmérés foglalkozik 

továbbá az állampolgárok vesztegetéssel 
kapcsolatos tapasztalataival, és azzal, 
milyengyakran fizetnek kenőpénzt a 
különféle közintézményekben. A Baro-
méter rákérdez arra is, milyen mértékben 
küzdenek az emberek egyénileg a 
korrupció ellen.

A Barométer általános képet ad az embe-
rek korrupcióval kapcsolatos vélemé-
nyéről és tapasztalatairól empirikus 
adatok formájában. A felmérés fontos a 
döntéshozóknak, akik pontosabb képet 
kaphatnak arról, mely közintézmények és 
közszolgáltatások szorulnak változtatásra, 
és mely társadalmi csoportok a legérintet-
tebbek a vesztegetésekben. Ez az 
infor máció nélkülözhetetlen a későbbi 
kutatásokhoz. A felmérés továbbá hasznos 
a civil társadalom, a kutatók, a korrup-
cióellenes szervezetek és az újságírók 
számára is. A közvélemény korrupcióval 
kapcsolatos ismereteinek növelésében is 
jelentős szerepe van.

A legutóbbi Európai és Közép-Ázsiai 
Korrupciós Barométer (2016-os kiadás) 
szerint az állampolgárok a parlamenti 
képviselőket és kormányzati tisztviselőket 
tartják a legkorruptabbnak. Minden 
harmadik ember szerint a korrupció 
hazájának egyik legnagyobb problémája. 
Az állampolgárok csaknem harmada 
véli a kormányzati tisztviselőket és 
törvényhozókat erősen korruptnak, és az 
emberek többsége szerint a kormá nyuk 
nem tesz eleget a korrupció megfékezése 
érdekében10.

9  Transparency International. Globális Korrupciós Barométer:  
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493 

10   Transparency International. Globális Korrupciós Barométer:  
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493 
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Az egyes intézmények közül a magyarok nak a parlamenti képviselőkről van a 
legrosszabb véleménye: 32%-uk gondolja azt, hogy a képviselők korruptak..11.
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Parlamenti képviselők

Kormányzati tisztviselők

Üzleti vezetők

Helyi önkormányzati képviselők

A Miniszterelnök és 
a kabinetjének tisztviselői

Adóügyi tisztviselők
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Rendőrség

Vallási vezetők
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26%

25%

25%

24%
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A felsoroltak közül kik korruptak és milyen mértékben? 

74%

6%

8%
12%

igen

nem

nem válaszolt

nem tudja

Tenne-e bejelentést, ha korrupciót észlel?

11 https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/11/Globalis-Korrupcios-Barometer-2016-Jelentes.pdf 
12   Európai Bizottság: Special Eurobarometer 397 – Corruption 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf) [csak angol nyelven elérhető]

Eurobarométer a korrupcióról

Az Eurobarométer több témát felölelő, pán-európai felmérések sorozata, amely az 
Európai Bizottság kezdeményezésére 1970 óta készül az európai integrációval, 
intézményekkel, politikákkal, szociális állapotokkal, egészséggel, kultúrával, gazdasággal, 
állampolgársággal, biztonsággal, információs technológiákkal, környezettel és más 
témákkal kapcsolatos attitűdökről. Az egyik felmérés12 az európai állampolgárok 
korrupcióval kapcsolatos észleléseivel és tapasztalataival foglalkozik. Az egyik kérdés 
például egy tapasztalt vagy észlelt korrupciós eset bejelentésével kapcsolatos attitűdöt 
vizsgálja.

Forrás: https://transparency.hu/wpcontent/
uploads/2016/11/GlobalisKorrupcios
Barometer2016Jelentes.pdf
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KORRUPCIÓ A KÜLÖNBÖZŐ 
SZEKTOROKBAN

A korrupció minden területen jelen van. 
A Transparency International Globális 
Korrupciós Barométere szerint a
parla menti képviselőket és a kormányzati 
tisztviselőket tartják világszerte a 
legkorruptabbnak.

Politika

A politikai korrupció több formát ölthet: 
szavazatvásárlás, politikai pártfogás, 
nepotizmus, összeférhetetlenség, 
illegális lobbitevékenység, nem átlátható 
párt- és kampányfinanszírozás, politikai 
érdekcsoportok pozícióhoz juttatása állami 
vállalatokban, és így tovább. 

Közszféra

Az „Eurobarométer a korrupcióról” 2014-
es felmérése szerint az Európai Unióban a 
korrupció leginkább a közbeszerzésekről 
döntő hivatalnokoknál észlelhető, ezt 
követik a politikai pártok és a politi kusok 
visszaélései. A beszállítói szerződéseket 
sokszor tisztességes pályáztatás nélkül 
kötik meg. Ilyenkor előnyben részesülnek 
a politikai kapcsolatokkal rendelkező 
cégek a versenytársakkal szemben. 
Az azonos iparágban tevékenykedő 
vállalatok sokszor összejátszanak 
egy mással. Az állam több megelőző 
intézkedést is foganatosíthat a korrupció 
visszaszorítására a közbeszerzésekben 
és közszolgáltatásokban. Első lépésként 
biztosítania kell az átláthatóságot és az 
állampolgárok információkhoz való szabad 
hozzáférését.

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

A kifejezések példákkal illusztrált 
megismeréséhez kérjük, lapozzon a 
‘Korrupcióellenes modulok’ részhez 
és játsszanak a „Kifejezéskártya” 
című játékkal. A demokrácia, válasz-
tási rendszer, párt- és kampány-
finanszírozás és lobbizás mélyebb 
megértéséhez lapozzon a könyv 2., 3., 
4., 5., 6. és 7. fejezeteihez.

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

A közbeszerzésekkel kapcsolatos 
korrupció megértéséhez szükséges
az állam működésének ismerete (adók, 
pályázatok, közpénz). Az oktatók
a 3. fejezetben találhatnak erről 
információkat.
Az információkhoz való hozzáférés 
témakörével részletesen a 7. fejezet 
foglalkozik.
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Üzleti szektor  

Az üzleti szektor korrupciója közvetlenül 
és közvetetten is kapcsolódik a már 
említett közszféráéhoz. Például 
amikor a cégek kenőpénzt fizetnek a 
döntéshozóknak vagy az állami hiva-
tal no koknak egy pályázat megnye-
rése érdekében, vagy akár az eljárás 
felgyorsításáért. A Transparency 
International Vesztegetési Indexe13 
az egyes országokban a helyi cégek 
által külföldön fizetett kenőpénzzel 
kapcsolatos korrupció szintjét méri: 
2011-ben Oroszország és Kína fize-
tett a legnagyobb valószínűséggel 
kenőpénzt külföldön, míg a vesztegetés 
valószínűsége Hollandiában és Svájcban 
volt a legkisebb. Ugyanezen Index 
szerint a közüzemi beruházásokkal 
és azok működtetésével kapcsolatos 
szektorokban fordult elő korrupció a 
legnagyobb valószínűséggel. Míg a 
múlt ban a szerződéskötés érdekében 
kifizetett kenőpénz, különösen a fejlődő 
országokban, normálisnak számított, 
az attitűd mára megváltozott, és az 
üzleti szektor nagy erőfeszítéseket 
tesz a korrupció megelőzése és vissza-
szorítása érdekében. Megelőző jellegű 
korrupcióelleni programok, illetve a 
cég tulajdonlással és a külföldi kifizeté-
sekkel kapcsolatos átláthatóság hasznos 
módszerek lehetnek az üzleti szektorban a 
korrupció ellen.

Egyéb szektorok

Vannak a korrupciónak olyan példái, 
amelyek közelebb állnak a diákok minden-
napi életéhez, például az egészség ügyben, 
az oktatásban és a sportban.

Az egészségügyben tapasztalható 
korrupció gyakori megnyilvánulása például 
egy gyógyszercég által az orvosnak 
fizetett pénz egy bizonyos gyógyszer 
felírásáért, vagy a beteg által kifizetett 
kenőpénz a gyorsabb kezelés reményében.

Az oktatási szektorban a korrupció például 
a vizsgák során tapasztalható, amikor egy 
diákot a teljesítményén túlmutató okok 
miatt előnyben részesítenek, vagy amikor 
egy tanár pénzt fogad el egy diáktól 
különórákért cserébe.

A sportban tapasztalható korrupció is 
ismerős lehet a diákok számára, például a 
bundabotrányok, vagy akár a dopping, ami
aláássa a tisztességes versenyt és az 
előírásokat sértő korrupciós formaként is 
felfogható.

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

A korrupciós pénzek eltitkolásának 
egyik különleges eszköze a pénz-
mo sás (lásd a könyv II. részében a 
Kifejezéskártyákat), amikor anonim 
cégeket hoznak létre – gyakran 
adó  paradicsomokban – fiktív tevé-
kenységgel és tulajdonosokkal 
kizárólag a pénz tisztára mosása 
érdekében. 

13  Transparency International. Veszetgetési Index, 2016  
https://www.transparency.org/research/bpi/ 
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A KORRUPCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI

Az Eurobarométer korrupcióval kapcso-
latos 2014-es felmérése szerint az 
európai polgárok 26%-a érzi a korrupció 
hatását a mindennapi életben.

A korrupció többféleképpen befolyásolja 
a társadalmakat. A legrosszabb esetben 
akár halálos kimenetele is lehet, mint 
például egy hibás orvosi készülék vagy 
egy pályázati manipuláció miatt rosszul 
megépített iskola. Végzetes lehet a 
korrupció a beszennyezett termőföld 
esetében is, amelyeket a tulajdonos cég 
kenőpénz fejében nem ellenőriztetett. 
A korrupció továbbá veszélyezteti az 
emberek szabadságát, egészségét 
és vagyonát. A korrupció társadalmi 
veszteségei (költségei) négy fő kategó-
riába sorolhatók: politikai, gazdasági, 
társadalmi és környezeti.

A politikai kategóriában a korrupció 
veszélyezteti a demokráciát és a jogállami 
működést. Egy demokratikus rendszerben 
a hivatalok és intézmények elveszítik 
legitimitásukat, amennyiben visszaélések 
történnek magánérdek kiszolgálása 
érdekében. Ez káros hatású a stabil demok-
ráciákban is, de még inkább a fejlődő 
rendszerekben. 

A gazdaságban a korrupció az állami 
vagyon apadásához vezethet. Az 
Európai Bizottság 2014-ben közzétett 
Korrupcióelleni Jelentése17 szerint a 
korrupció költségei az EU-ban évente 
körülbelül 120 milliárd eurót tesznek 
ki. Számos tanulmány kimutatta, hogy 
a korrupció jelentősen megnöveli a 
közbeszerzési költségeket.

A korrupt politikusok a szűkösen rendelke-
zésre álló közpénzt olyan beruházásokba 
fektetik be, amelyek a közérdek szolgálata 
helyett saját vagyonukat növelik. Az olyan 
nagyszabású beruházásokat részesítik 
előnyben, mint a gátak, erőművek, távve-
zetékek és finomítók építése, a kisebb, de 
fontosabb infrastrukturálisak helyett, mint 
az iskolák, kórházak és az utak fejlesztése. 
A korrupció nehezíti a méltányos piaci 
struktúrák kialakulását és torzítja a 
versenyt, ami visszaveti a beruházási 
hajlandóságot.

14  Európai Bizottság. Study on Corruption in the Healthcare Sector HOME/2011/ISEC/PR/047-A2,  
October 2013:  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131219_study_on_corruption_in_
the_healthcare_sector_en.pdf

15  Globális Korrupciós Jelentés - Oktatás 2016.  
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2013/10/2013_GCR_Education_EN.pdf

16  Globális Korrupciós Jelentés - Sport. 2015  
http://www.transparency.org/news/feature/sport_integrity

17  Európai Bizottság: Anti-korrupciós jelentés 2014  
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-
and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

Néhány elemzés ezekről a szektorokról 
elérhető az interneten:
Corruption in the health sector14 

(Európai Bizottság, 2013)
Global Corruption Report  Education15 

Transparency International, (2013)
Global Corruption Report – Sport16 
(Transparency International, 2015)
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A korrupció kikezdi a társadalom szerke-
zetét is. Gyengíti az emberek bizalmát a 
politikai rendszerben, az intézményekben 
és a vezetésben. A bizal matlan és fásult 
nép a korrupció visszaszorításának további 
akadálya lehet.

A korrupt rendszerek következménye 
lehet a környezeti rombolás is. A környe-
zetvédelmi szabályozás, illetve az 
ellenőr zés hiánya az értékes természeti 

erőforrások gondatlan kihasználásához 
vezet, és teljes ökológiai rendszerek 
pusztulását okozhatja. A bányászattól a 
fakitermelésen át a széndioxid-kibocsá-
tást ellenőrző rendszerekig a cégek 
világszerte folyamodnak megvesz te-
getéshez a szabályozatlan pusztítás 
lehetőségéért cserébe. A természeti 
környezet mellett az épített környezet, 
például a műemlékvédelem is kárát 
láthatja a korrupciónak.
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AZ ALAPOK

Rendkívül fontos megérteni, hogy minden 
egyes személynek, függetlenül életkorától, 
iskolai végzettségétől, anyagi vagy 
társadalmi hátterétől, joga, lehetősége, 
valamint egyben állampolgári kötelessége 
a korrupció ellen fellépni.

A már említett 2016-os Európai és Közép- 
Ázsiai Korrupciós Barométer18 szerint a 
korrupció-bejelentési hajlandóság EU-s 
átlaga 57%. Ez az érték Magyarországon 
mindössze 21%.

A fenti tevékenységek kiegészítéseként 
az alábbiakban olyan példákat mutatunk 
be, amelyek alapján a diákok felelősség- 
teljes felnőttként léphetnek fel.

Mindig cselekedj etikusan és 
becsületesen!

Mindig kérj számlát!
Így biztos lehetsz abban, hogy a 
szolgáltatást nyújtó is befizeti az adót, 
vagyis azt a pénzt, amiből a közös javakat 
tartjuk fenn.

Mindig fizess adót és vegyél 
jegyet!
Amikor adót fizetünk vagy jegyet veszünk 
(pl. buszjegy), biztosítjuk a közösségi 
szolgáltatások (pl. iskolák, közlekedés) 
fenntartását. Nem panaszkodhatunk a 
busz késése miatt, ha nem fizetünk a 
jegyért.

18  Transparency International Magyarország: Globális Korrupciós Barométer 2016  
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/11/GCB2016-Prezentacio.pdf

2. FEJEZET
Mit tehetünk a korrupció ellen? 

57% 
50% 

21% 

 

EU átlag*  Vizsgált országok átlaga  Magyarország

* A felmérésben résztvevő EU tagállamok

Azok aránya, akik jelentenék, ha korrupciót tapasztalnának

Forrás: Globális Korrupciós Barométer 2016 https://transparency.hu/wpcontent/uploads/2016/11/GCB2016Prezentacio.pdf
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Ne fizess kenőpénzt!
Ha kenőpénzt fizetsz, olyan előnyt 
vásárolsz, amely nem csupán etikátlan, de 
jogellenes is. Még rosszabb, ha ez az
előny jól is látható. Ebben az esetben azok, 
akik hozzád képest hátrányos helyzetbe 
kerültek, joggal lesznek dühösek. Ez 
jogszabályszegés és több évnyi börtönnel 
büntetendő.

Ne fogadj el kenőpénzt!
Ha kenőpénzt fogadsz el, pillanatnyi előny- 
ért (pénz, pozíció, stb.) bocsátod vásárba az 
integritásodat és a megbízhatóságodat.

Jelents be minden lehetséges és már 
megtörtént korrupciós esetet!
Ha így teszel, becsületes állampolgárként 
megvéded és elősegíted az országod 
integritását. Számos úton tehetsz 
névtelen bejelentést:

Magyarországon: írj az esetről a 
jogsegely@transparency.hu címre

Szlovéniában: írj az esetről a Speak Up!19 
felületén vagy küldd el a bejelentést a 
hatóságokhoz20 vagy Korrupcióellenes 
Bizottsághoz21.

Olaszországban:  írj az esetről a Jogi 
segítségnyújtás és képviselet Központ 
felületén22. Ha a közigazgatásban dolgozol, 
írhatsz a korrupciellenességért felelős 
személynek; ha tudomást szerzel egy 
közigazgatást érintő korrupciós esetről, 
írhatsz a Nemzeti Korrupcióellenes 
Hatóságnak23. 

Kérj közérdekű információkat!
Ha az információk megismerhetők, 
valószínűsíthető, hogy az általad és a 
szüleid által befizetett összes adót 
etikusan és helyesen költik el. Ha 
közérdekű döntést titokban hoznak 
meg, tudnod kell, hogy korrupciónak 
is köze lehet a folyamathoz, és erről 
mindannyiunknak tudnia kell.

Magyarországon: használd az alábbi 
linket a közérdekű adatigényléshez:  
http://www.naih.hu/akoezerdek
adatigenylesszabalyai.html

Szlovéniában: minden közigazgatási 
egység rendelkezik olyan email címmel, 
ahol az állampolgárok hozzáférést kér-
het nek a közérdekű adatokhoz. Emellett 
kérheted a Speak Up!24 Központ segít-
ségét is.

Olaszországban: minden közigazgatási 
egység rendelkezik olyan email címmel, 
ahol az állampolgárok hozzáférést 
kérhetnek a közérdekű adatokhoz. 
A Diritto de Sapere által létrehozott 
„Chiedi"25 felület segítséget nyújt 
az állampolgároknak az információk 
megszerzésében.

19  https://spregovori.transparency.si/sl/prijavi-korupcijo
20  http://www2.gov.si/e-uprava/prijavakorupcije.nsf
21 https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/prijava-suma-korupcije-in-drugih-nepravilnosti
22  https://alac.transparency.it/#/ 
23  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneWhistleblower
24  https://spregovori.transparency.si/sl/prijavi-korupcijo
25 https://chiedi.dirittodisapere.it/
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Kísérd figyelemmel a pénz útját a 
környezetedben!

Nézz körül a környezetedben és keresd 
meg, mi az, ami új. Légy kíváncsi. A város 
által épített újdonságok többségét közbe-
szerzések útján, adókból finan szírozzák, 
ezért ugyanazzal a gondos sággal és 
odafigyeléssel tekints rájuk, mintha ez a 
pénz még mindig a zsebedben lenne.

Magyarázd el a szüleidnek, mi az 
a közérdekű bejelentés és bíztasd 
őket arra, hogy figyeljenek a 
szabálytalanságokra!

A közérdekű bejelentők központi szerepet 
játszanak a korrupció, csalás és pazarlás 
felfedésében, illetve olyan katasztrófák 
megelőzésében, amelyek hanyagság 
vagy visszaélés miatt keletkeznek. Azok 
a hivatalnokok vagy üzleti szektorban 
dolgozók, akik a visszaélésekről hírt 
adnak, életeket és javakat menthetnek 
meg, ahogyan ez annak az orvosnak 
az esetében is történt, aki jelezte a 
SARS járvány kitörését Kínában. 2002 
novembere és 2003 júliusa közt egy 
csaknem világméretű akut légzőszervi 
járvány ütötte fel a fejét az országban, 
ami az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) adatai alapján 8096 ismert 
megbetegedést okozott . 

Amennyiben a bejelentéseket nem, vagy 
csak hiányosan vizsgálják ki, ahogyan egy 
piramisjáték-botrány esetében történt 
az USA-ban, az a befektetőknek milliókba 
kerülhet.

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS 
MEGHATÁROZÁSA

A közérdekű bejelentés egy szervezet 
keretein belül elkövetett visszaéléssel 
vagy annak kockázatával kapcsolatos 
információ felfedése olyan személyek 
vagy intézmények számára, amelyekről 
vélhető, hogy intézkedni tudnak az ügy-
ben. Ez a meghatározás a TI „A vész harang 
még hangosabb kongatása – A közérdekű 
bejelentők védelmének növelése az 
Európai Unióban” elnevezésű projekt 
keretében született.

A legtöbb esetben a közérdekű bejelentők 
komoly, a saját és a családtagjaik szemé-
lyére kiható kockázatot vállalnak, miközben 
a társadalom, a közösség számára nagyon 
hasznos az, amit tesznek. Ennek ellenére 
a jog nem védi meg őket. A munkahelyi 
szervezet is könnyen kiközösíti őket, és 
lenézés, elítélés lehet az osztályrészük. 
A közérdekű bejelentőkre más súlyos 
hátrányok is leselkednek, munkahelyükön 
megtorlás és elbocsátás várhat rájuk, de 
akár pszichológiai vagy fizikai bántalma zás 
is fenyegetheti őket. Ezért az állampol-
gárok gyakran elbátortalanodnak, és nem 
fedik fel, amit a visszaélésekről tudnak.
A közérdekű bejelentőknek védelemre 
van szükségük, az állam pedig köteles 
kivizsgálni a bejelentést.

Magyarországon a közérdekű bejelenté-
sekről szóló jogszabályok elégtelenek, 
a végrehajtásuk pedig gyenge.  A TI 
értékelése szerint a közérdekű beje-
lentésekről szóló törvény csak a szavak 

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

A következő oldalakon megpróbálunk 
egységesen elfogadott etikai 
tanácsokat adni. Amikor ezekről esik 
szó, kérjük, konkrét példák gyűjtésével 
és beszélgetéssel mélyedjenek el a 
témában!
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szintjén nyújt védelmet a bejelen tőknek, 
valójában azonban magukra hagyja őket. 

Szlovéniában nincs közérdekű bejelentők 
védelméről szóló törvény, mivel az integ-
ritásról és korrupció-megelőzésről szóló 
törvény26 külön fejezetben rendelkezik a 
közérdekű bejelentők általános (országos 
szintű) védelméről. A gyakorlatban a 
jogi védelem nem működik megfelelően, 

és további figyelemfelhívás, valamint a 
közérdekű adatbejelentők védelmének 
növelése szükséges.
 
Olaszországban a korrupcióellenes 
törvény (190/2012) kötelező közérdekű 
adatbejelentési eljárást vezetett be 
minden közintézményben. Az eljárás 
nem túl hatékony és az adatbejelentők 
védelme hiányos.

26  https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/ZintPK-ENG.pdf
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Mi a közbeszerzés?
A közpénzeket felhasználó intézmények 
árukat és szolgáltatásokat szerezhetnek 
be, illetve építési beruházásokat 
valósíthatnak meg meghatározott 
eljárások és szabályok keretében, 
melyet közbeszerzésnek nevezünk. 
Mindenkinek érdeke, hogy az ország 
költségvetése a lehető legkisebb összeget 
fizesse ugyanazokért a javakért vagy 
szolgáltatásokért. A versenynek tisztának 
kell lennie! Például, ha az iskoládnak krétát 
kell beszereznie az egész tanévre, nagyon 
fontos, hogy olyan céget találjon, amely 
a legalacsonyabb áron ugyanolyan jó 
minőségű krétával tudja ellátni.

A TI Szlovénia, a TI Magyarország és 
a TI Olaszország a politika, illetve a 
köz- és a magánszektor közötti szoros 
kapcsolatrendszer, valamint jelentős 
erőforrások jelenléte miatt mindhárom 
országban egyaránt jelentős korrupciós 
kockázatnak tartja a közbeszerzési rend-
szert. Nyomon követik a közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozó jogszabályi válto-
zásokat és felhívják a figyelmet erre a 
kérdésre. Az üzleti szektort terhelő óriási 
adminisztrációs teher szintén jelentős 
korrupciós kockázatot jelent. Becslések 
szerint az Európai Unió a közbeszerzések 
értékének 10-30%-át veszíti el korrupció 
miatt. 27

Mi az adó és ki fizeti meg?
Az adó, beleértve a vámokat, olyan 
rendszeres pénzügyi teher vagy más 
hozzájárulás, amit az egyes állampol-
gárokra és jogi személyekre, így cégekre 
vagy alapítványokra az állam vagy a helyi 
önkormányzatok vetnek ki. Mindenkinek 
kell adókat fizetnie, hogy az ország 
egésze számára fontos dolgokat lehessen 
finanszírozni.

Mi történik az adókkal?
Az adó legfontosabb feladata, hogy fedezi 
a helyi és a központi kormányzat, illetve a 
közintézmények kiadásait, vagyis elősegíti 
az állam feladatainak végrehajtását. 
Az adókat utak, sportlétesítmények 
építésére, a köztisztviselők fizetésére stb. 
is felhasználják.

Mik a közpénzek és honnan 
származnak?
A kormányzat pénze a kivetett adókból 
származik. Felhasználásuknak számon 
kérhetőnek és átláthatónak kell lennie.

3. FEJEZET
Korrupció és közbeszerzés

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

Példa a diákok számára: Te diákként 
szintén fizetsz adót, például amikor 
megveszed a kedvenc könyvedet - 
általános forgalmi adót (ÁFA) fizetsz, 
ami a tanárod fizetésének egyik 
pénzügyi forrásaként szolgál majd..

27 http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/02toth-hajdu.pdf
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Ki határozza meg, hogy hová kerül a 
pénz? Emberek egy csoportja: a kormány, 
önkormányzatok, hatóságok eltérő 
nagyságú hatáskörökkel, vagy egy erre 
meghatalmazott intézmény.

Miért fontos a verseny?
Ha nincs verseny, senki nem lehet biztos 
abban, hogy a javakat és szolgálta-
tá sokat a legjobb minőségben és a 
legjobb áron szerezték be. A verseny 
csökken ti az árakat és lehetővé teszi a 
megtakarításokat. Az ajánlattételeknek a 
verseny során a lehető legátláthatóbbnak 
kell lennie. Nézzük a krétás példát: ha 
nincs tisztességes és átlátható verseny, 
az igazgató megkérhet egy barátot, 
hogy lássa el krétával az iskolát egy 
meghatározott összegért cserébe. Ezt az 
extra pénzt a későbbiekben eloszthatják 
egymás között.

Hogyan biztosíthatjuk a tiszta 
versenyt?
A rövid válasz: átláthatósággal. Az eljárás 
minden elemének átláthatónak kell lennie,
hogy minden szolgáltató egyenlően 
versenyezhessen, és más érintettek 
ellenőrizhessék a folyamatot.

Milyen összefüggés lehet a korrupció 
és a közbeszerzés között?
Egy 2014-es közbeszerzéssel és korrup-
cióval kapcsolatos kutatás szerint a 
korrupció 20-25%-kal növeli meg a 
költségeket, de néhány esetben akár a 
teljes összeg 50%-át is elérheti28

Számos tanulmány mutat rá, hogy az 
összes közbeszerzési eljárás kb. 65-75%- 
a fertőzött korrupcióval Magyarországon.29 

Tanulmányok szerint Olaszországban 
a korrupció a pályázati költségeket 
20%-kal30 növeli, és nagy jelentőségű 

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

Az alábbiakban az összes lehetséges 
kérdésre megpróbálunk válaszolni a 
témával kapcsolatban. Amikor erről 
beszélgetnek, kérjük, tegye fel a címek-
ben található kérdéseket. Ha válasz 
nem kielégítő, kérjük, a leírtak szerint 
magyarázza el, és mindig említsen 
példát is! Ha még életszerűbb példát 
tud említeni, nyugodtan tegyen így!

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA:

A krétás példát nézve: az ajánlat-
kérésnek egyértelműnek és pon tosnak, 
valamint széles körben megis mer-
hetőnek kell lennie, megfelelő időnek 
kell rendelkezésre állnia, hogy mindenki 
elolvashassa a kiírást és megírhassa 
az ajánlatot. A döntés folyamatának 
már előre egyértelműnek kell lennie 
(részletes pontozó táblázat), a döntést 
pedig megfelelő indokolással együtt 
kell nyilvánosságra hozni (ki nyert, ki 
veszített és mi ennek az oka).

28-29    https://transparency.hu/wp-content/uploads/2017/05/Transparency_International_kozbesz_
tansegedlet_fin.pdf 

30          http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/
giudizio_parificazione_2011_requisitoria_orale_nottola.pdf27 http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/02toth-hajdu.pdf



pályázatoknál a költség a teljes közbe-
szerzési érték 40%-a is lehet31.

Nézzük a krétás példát: egyértelmű, hogy 
a tisztességes és átlátható verseny 
nélkül az iskolád akár 25%-kal drágábban 
vásárolja meg a krétát, vagy, ha az 
iskoládnak csak meghatározott összeg 
áll rendelkezésére, negyedével kevesebb 
krétát tud majd vásárolni.

Miért fontos a közbeszerzési eljárást 
szabályozni?
A közpénzek ésszerű és hatékony 
felhasználása és nyilvános ellenőrizhe-
tőségének megteremtése, továbbá 
a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának biztosítása érdekében.

Magyarország: a nemzeti jövedelem 
5,7%-át költötték el közbeszerzési 
eljárások keretében 2016-ban. A magyar 
bruttó hazai termék (GDP) 35 ezer milliárd 
forint volt 2016-ban. Ez azt jelenti, hogy 
mintegy 2000 milliárd forintot használtak 
fel állami szerződések keretében 2016-
ban. Ez az összeg 750 vadonatúj, 
gyakorlómedencével és tornateremmel 
felszerelt iskolának felel meg.

Szlovénia: 2014-ben 1,8 milliárd eurót, a 
nemzeti bevétel 4,7%-át költötték el
közbeszerzések során. 2014-ben a bruttó
hazai termék 37,303 milliárd euró volt.
 

Olaszország: a közbeszerzésre fordított 
költség 2015-ben 117,3 milliárd euró volt, 
a GDP pedig 1636,4 milliárd euró, így a 
közbeszerzés költsége a GDP 7%-át tette 
ki.

Mi az Integritási Megállapodás?
Az Integritási Megállapodás egy olyan 
szerződés, amelyet egy-egy közbe  szerzési 
eljárásra köt az ajánlatkérő, az ajánlattevő 
és egy független monitor. 

A szerződésben megállapodnak, hogy 
mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevők 
tartózkodnak a korrupció minden fajtájától, 
és minden lehetséges információt egy, a 
monitorozására felkért független monitor 
rendelkezésére bocsátanak. A monitor a 
munkájához a közbeszerzés tárgyának 
megfelelő szaktudású szakértőket 
vehet igénybe. A monitor az eljárás és 
a megkötött szerződés teljesítésének 
minden mozzanatát ellenőrzi, az eset-
leges jogsértéseket jelzi a feleknek. A 
megállapodás megkötése előnyös, hiszen 
a tiszta verseny, az olcsóbb beszerzések 
rövid és hosszú távon egyaránt 
garantálják a sikert.

22

31  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and- 
human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf



4. FEJEZET
Választások és demokrácia
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A párt- és kampányfinanszírozással 
kapcsolatos problémák megértéséhez 
elengedhetetlen, hogy a demokratikus 
választások alapjait is megértsük. Bár ez 
nem kapcsolódik közvetlenül a témánkhoz, 
és a legtöbb kérdés előkerül az állampolgári 
ismeretek órán, fontos, hogy beszéljünk 
ezekről a kérdésekről.

MI A KÜLÖNBSÉG A KÖZVETLEN ÉS 
KÖZVETETT DEMOKRÁCIA KÖZÖTT?

Közvetlen demokrácia:
A közvetlen részvételen alapuló demok-
ráciákban a közösség minden tagja 
személyesen vehet részt a közügyekkel 
kapcsolatos döntéshozatalban. 
Modern demokráciákban ilyen például 
a népszavazás, a közösségi kezdemé-
nyezések és a petíciók.

Közvetett demokrácia:
A közvetett vagy képviseleti 
demokráciákban az emberek által 
megválasztott képviselők döntenek 
meghatározott közügyekben, melyet 
jogszabályok szabályoznak (alkotmány, 
törvények, szerződések). Szlovéniában 
a bírósági vezetőket a Nemzetgyűlés 
képviselői választják, akiket pedig az 
állampolgárok közvetlen választások 
útján választanak meg. Magyarországon 
az Országgyűlés képviseli a nemzeti 
szuverenitást és alkotja a törvényeket.
Például az általános választások során 
megválasztott képviselők választják 

meg a bíróság vezetőjét, a legfőbb 
ügyészt, az ombudsmant, valamint az 
alkotmánybírákat. Olaszország olyan 
parla men táris demokrácia, ahol a törvény-
hozás a Parlament hatásköre, mely a 
kormányt (végrehajtó hatalom) is ellenőrzi, 
valamint közreműködik a legmagasabb 
szintű bírósági szervek (Alkotmánybíróság 
és Legfelsőbb Bíróság) tagjainak 
megválasztásában.

MI AZ A VÁLASZTÁS?

Egy olyan döntéshozó eljárás, amelynek 
során az állampolgárok arról döntenek,
hogy ki viseljen közhivatalt. A képviseleti 
demokráciákban a törvényhozó hatalmat a 
nép választja, többnyire négyévenként.

Manapság a választások a demokrácia 
alapját jelentik. A demokrácia kifejezés szó 
szerint a nép uralmát jelenti. A demokrácia 
lényege, hogy a közösség minden arra 
jogosult tagja részt vehet a közösségi 

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA 

Az alábbiakban az összes lehetséges 
kérdésre megpróbálunk válaszolni a 
témával kapcsolatban. Amikor erről 
beszélgetnek, kérjük, tegye fel a 
címekben található kérdéseket. Ha a 
válasz nem kielégítő, a leírtak szerint 
adjon magyarázatot és mindig említsen 
példát is!
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döntések meghozatalában. Egy működő 
demokráciában a hatalmi ágak elválasztása 
alapvető: a hatalommal való visszaélés 
intézményesített akadálya, a demokratikus 
hatalomgyakorlás és a demokratikus intéz-
mények fontos biztosítéka. Azt jelenti, hogy 
a törvényhozó (parlament), a végrehajtó 
(kormány, helyi önkormányzatok) és az 
igazságszolgáltató (alkotmánybíróság, 
bírósági intézmények és az ügyészség) 
hatalmát el kell választani egymástól, az 
összefonódás ezen intézmények között 
megengedhetetlen. 

MI A VÁLASZTÁSI RENDSZER?

A választási rendszer eredményeként a 
leadott szavazatok parlamenti helyekké 
alakulnak át. A választási rendszer olyan 
szabályok rendszere, amelyek megha-
tározzák, hogy kik és hogyan vehetnek 
részt a választáson. Léteznek arányos, 
többségi és vegyes/ kombinált választási 
rendszerek is.

A szlovén választási rendszer arányos, és 
már hosszabb ideje viták középpontjában 
áll, mivel egyes vélemények szerint a 
választóknak nincs döntő befolyásuk a 
képviselői helyek elosztására, ugyanakkor 
az arányos választási rendszer sokféle 
politikai párt jelenlétét teszi lehetővé a 
parlamentben és a kormányban.

Magyarországon a korábbi vegyes válasz-
tási rendszert kritikákkal illették. Az új 
rendszer (2014-től) – bár ugyancsak 
vegyes – a többségi irányba mozdult 
el, egyfordulós szavazáson alapul. Az 
ellen zéki pártok erősen kritizálják az új 
rendszert, mivel véleményük szerint ezáltal 
a nagy pártok – így a kormánypárt – kerül 
előnyös helyzetbe, miközben a kisebb 
pártok hátrányt szenvednek.

Olaszországban új választási rendszert 
vezettek be 2015-ben, ami 2016 júliu-
sában lépett hatályba: Az új olasz 
választási rendszer a vegyes német 
modellt vette alapul: részben többségi, 
részben arányos, úgy, hogy az olaszországi 
politikai gyakorlathoz és főleg a négy 
legnagyobb párt igényeihez igazították. A 
választókerületek számát a korábbi több 
mint háromszázról 225-re csökkentették.

MILYEN VÁLASZTÁSOKRÓL 
HALLOTTÁL?

Országgyűlési választások: amikor 
az emberek a törvényhozó gyűlés 
összetételéről és arról döntenek, hogy a 
pártok milyen arányban kapjanak helyeket 
a parlamentben. Ennek a választásnak 
a végén derül ki, hogy melyik párt (vagy 
koalíció) a legnagyobb, amelyik így 
kormányt alakíthat.

Helyi/önkormányzati választások:
amikor az emberek a helyi önkormányzati 
testület összetételéről döntenek. Számos 
esetben az emberek független jelöltekre 
szavaznak, akik nem tartoznak egyik 
párthoz sem. Ennek a választásnak a 
végén derül ki, hogy ki lesz a polgármester 
és kikből áll a helyi képviselőtestület.

Európai parlamenti választás: amikor 
az emberek a különféle pártok listáira 
szavaznak. Ennek a választásnak a
végén derül ki, hogy melyik párt küldhet 
képviselőket az Európai Parlamentbe.

Népszavazás: amikor az emberek 
meghatározott kérdésekről döntenek. 
Például 2003-ban Szlovéniában és 
Magyarországon is népszavazás útján 
döntöttek az EU csatlakozásról.
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MIKOR TARTJÁK A VÁLASZTÁSOKAT?

Magyarországon és Szlovéniában négy- 
évente tartanak választásokat, míg az 
olaszországi és az európai parlamenti 
képviselőket ötévente választják.

KI KIRE SZAVAZHAT?

Magyarország: minden magyar állam- 
polgár, aki elmúlt 18 éves, szavazati joggal 
rendelkezik, valamint országgyűlési, helyi 
önkormányzati és európai parlamenti 
képviselővé, illetve polgármesterré 
választható. Az a személy, akit súlyos 
bűncselekmény elkövetése miatt 
börtönbüntetésre ítéltek, vagy akinek 
szellemi fogyatékosságát hivatalosan 
megállapították, nem választhat és nem 
választható.

A határon túli szavazóknak regisztrálniuk 
kell magukat a választási jegyzékben, és 
postai úton vagy a helyi konzulátuson 
adhatják le szavazatukat. A 2013. április
8-án elfogadott választási eljárásról 
szóló törvény kimondja, hogy kizárólag 
magyarországi lakcímkártyával nem 
ren delkező magyar állampolgárok szavaz-
hatnak levélben, postai úton. Egyik 
nagy hibája a törvénynek, hogy nem 
rendelkezik arról, hogy ők a visszaélések 
megelőzése érdekében hogyan azonosít-
hatók. Csupán annyit tudunk róluk, hogy 

külföldön kell élniük és regisztrálniuk kell 
a választási jegyzékbe. Így megnőhet 
a csalás lehetősége. A külföldön élő, 
de magyarországi bejelentett lakással 
rendelkező magyarok csak a konzulá-
tusokon és a nagykövetségeken szavaz-
hatnak. Ezt a szabályt gyakran bírálják, 
mert a lehetséges szavazókat távol 
tarthatja a szavazástól, mivel olyan 
helyeken is élhetnek, amelyek távol vannak 
a nagykövetségtől és konzulátustól.

Szlovénia: minden szlovén állampolgár, 
aki elmúlt 18 éves, szavazati joggal 
rendelkezik, és nemzetgyűlési, helyi 
önkormányzati vagy európai parlamenti 
képviselővé, illetve polgármesterré 
választ ható. Azok a szellemileg, vagy más 
okból kifolyólag fogyatékos személyek, 
akik fogyatékosságuk miatt nem tudják 
felfogni a választás jelentőségét, célját és 
következményeit, nem választhatnak és 
nem választhatók.

Olaszország: parlamenti, önkormányzati 
választáson és népszavazáson minden 18 
éven felüli, szenátusi választáson minden 
25 éven felüli olasz állampolgár szavazhat. 
Nem választhatnak azon állampolgárok, 
akiknek szavazati jogát bizonyos törvény-
ben meghatározott esetekben jogerős 
bírósági ítélettel ideiglenesen vagy 
véglegesen megvonták.



A párt- és kampányfinanszírozás 
mindhárom országban problémának 
minősül. Magyarországon a pártok a 
választási kampány során többszörösen 
túllépik a törvény által engedélyezett és 
formálisan elszámolt összegeket. Szlové-
niában kismértékű javulás tapasz talható: 
a pártok nem költenek olyan sokat, de 
még mindig jelen van némi átláthatatlan 
finanszírozás. Olasz országban az 
„elvetemült költségek" által kiváltott 
botrány hatására az átláthatóság iránti 
igény jelentősen megnőtt. A sza bál yok 
megismerése, valamint annak megértése 
érdekében, hogy a pártok hogyan hágják 
át ezeket, alább található néhány kérdés 
és válasz.

MIÉRT KELLENEK A KAMPÁNYOK? 
MIÉRT KAMPÁNYOLNAK A PÁRTOK?

Fontos, hogy az adófizetők tudják, 
kikre adják le a szavazatukat, mely 
országgyűlési képviselőket kívánják a 
társadalom szócsövévé tenni, mely
politikusok képviseljék őket. A pártoknak 
be kell mutatniuk a programjukat a 
választópolgároknak. A cél a tájékoztatás 
és a meggyőzés. Ezért van szükség a 
kampányokra.

MIÉRT FONTOS A TISZTA ÉS 
ÁTLÁTHATÓ KAMPÁNYSZABÁLYOZÁS?

Ha a kampány valódi költségei titokban 
maradnak, a cégek gond nélkül támogat-
hatják egy vagy több párt kampányát a 
háttérből. Ezek a homályos támogatók 
cserébe állami szerződéseket és egyéb 
állami megbízásokat várhatnak „hálaként".   
Azért kell kiderítenünk, hogy mely 
üzleti csoportok és cégek támogatják a 
pártok kampányait, mert csak így derül 
ki, hogy a pártok később e cégeket 
előny ben részesítik-e. Szlovéniában és 
Magyarországon a magáncégek szá-
mára a politikai pártok finanszírozása 
tilos. A választási kampányok és pártok 
finanszírozásának átláthatóságára vonat-
kozó szabályok nem biztosítják e szabály 
betartásának hatékony ellenőr zését. A 
kampányok monitorozása elengedhetetlen, 
a TI Szlovénia32 és a TI Magyarország33 ezt 
2014-ben be is vezette.

Kampányidőszak: a választást megelőző 
50 nap Magyarországon és 30 nap 
Szlovéniában és Olaszországban. 

Magyarországon a választási eljárásról 
szóló törvény, Szlovéniában a választásról 
és népszavazásról szóló törvény, Olasz-
országban pedig a választási kampány 
szabályairól, költségeiről és az egyenlő 
médiajelenlétről szóló szabályzat 
csupán a pártok és jelöltjeik kampány-
tevékenységéről rendelkezik. 
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5. FEJEZET
Párt- és kampányfinanszírozás

32 www.lokalne-volitve.si 
33 www.kepmutatas.hu



Szlovéniában a politikusok olyan nem-
kormányzati szervezeteket használnak, 
melyek alulról jövő kezdeményezések 
érdekében lobbiznak.

MELYEK A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
KAMPÁNYESZKÖZÖK?

• televíziós hirdetések 
• rádiós hirdetések
•  nyomtatott média (újságok, hetilapok, 

magazinok, stb.) 
•  internetes média (honlapok, bannerek, 

közösségi média, stb.)
• hirdetőtáblák, közterületi plakátok
• brosúrák és kiadványok
•  események (sajtótájékoztatók, konfe-

renciák, fogadások, koncertek, stb.)

MIK A SAJTÓBAN MEGJELENŐ 
POLITIKAI HIRDETÉSEKRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK?

Azok a pártok, amelyek a sajtóban 
kívánnak hirdetni, előre meghatározott 
árakon tehetik meg. A hatályos 
magyar törvény szerint a hirdetések az 
elektronikus médiában ingyenesek.

A vonatkozó törvény nemrég elfogadott 
módosítása kötelezővé teszi a plakáthir-
detések listaáron történő megvásárlását. 
Korábban a legtöbb párt épp azt állítva 
igyekezett a túlköltések vádja ellen 
védekezni, hogy a valóságban a listaá-
raknál sokkal olcsóbban vásároltak 
hirde téseket. A parlament kormánypárti 
többsége 2017. júniusában szavazta meg 
a közterületi plakáthirdetéseket korlátok 
közé szorító törvényt. 

MENNYIBE KERÜL EGY KAMPÁNY?

Bár a legtöbb költség titokban marad, 
mivel a legtöbb esetben a politikai 
pártok az elköltött összegeket nem 
hozzák nyilvánosságra, a valós költségek 
mégis megbecsülhetők. A legutóbbi, 
2014. évi választások kampányköltéseit 
Magyarországon négy szervezet kísérte 
figyelemmel, a Transparency International 
Magyarország, a K-Monitor, az Átlátszó.
hu és a Political Capital. Összegyűjtöttük 
és kiszámítottuk a pártok összes kiadását, 
majd összehasonlítottuk azokat a pártok 
által közölt adatokkal. További információk 
a www.kepmutatas.hu honlapon 
olvashatók.

A Transparency International Szlovénia 
a 2014-es választásokat figyelemmel 
kísérve sem tudta megbecsülni a kam-
pány költségeket. További információk a 
http://www.lokalne-volitve.si/ honlapon 
olvashatók.

Olaszországban a jelöltek kötelesek 
utólag nyilvánosságra hozni a választási 
kampány költségeit, de az Openpolis 
egy kutatása szerint csak 68% tartja be 
a jogszabályt, és közülük is csak 40%-
nak volt elszámolandó költsége34. Így a 
tényleges költségek megbecsüléséhez 
nem áll rendelkezésre elegendő adat.

MI A JELENLEGI HELYZET?

A három ország között vannak különb-
ségek a választási kampány átlátható-
ságát és elszámoltathatóságát illetően.

Magyarország
A kampányfinanszírozás a rendszerváltás 
óta megoldatlan probléma, és egyidejűleg 
a legjelentősebb korrupciós kockázat.
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34 https://www.openpolis.it/ 
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A rendszerváltás óta a pártok bevéte-
lének többsége az állami költ ség ve-
tésből származik, a párttagok hozzá-
járulása elhanyagolható mértékű. Ma 
Magyarországon még a politikailag 
legelkötelezettebb állampolgárok 
sem érzik szükségesnek, hogy pénz-
ügyileg támogassák a preferált párt 
tevékenységét. 2014 óta, az állami 
támogatás és a párttagok hozzá járu-
lása mellett a pártok csak magyar 
állampolgárságú természetes személyek-
től fogadhatnak el támogatást.

A választási eljárást ás a kampányfinan-
szírozást szabályozó törvények lehetővé 
teszik az ellenőrizetlen és átláthatatlan 
kampányköltést, hiszen például megen-
gedik, hogy a pártok titokban tartsák az 
óriásplakát-költéseiket. A civil kampány -
monitor megállapította, hogy a legkölt-
ségesebbnek a pártok óriásplakát 
kampányai bizonyultak. 

Az országgyűlési kampány finanszíro-
zásáról szóló törvény nem volt képes 
átláthatóvá tenni a kampánypénzeket. 
A TI Magyarország szerint 2014-ben az 
országgyűlési mandátumhoz jutott pártok 
az országgyűlési választási kampány során 
közel 4 milliárd forinttal többet költöttek 
a törvény által megengedettnél. További 
4,3 milliárd forint35 pedig a parlamenti 
helyet nem szerzett, többségében csak az 

állami kampánytámogatás megszerzésére 
létrejött úgynevezett „kamupártokhoz” 
került, anélkül, hogy ebből a pénzből valós 
és ténylegesen észlelhető kampány-
tevékenységet finanszíroztak volna.

A kampányfinanszírozásról szóló törvény 
kizárólag az országgyűlési választásokat 
megelőző kampányra vonatkozik, ezért 
az önkormányzati választási kampány 
formailag törvényes keretek között zajlott 
le. Ennek jegyében az országgyűlés pártjai 
a 2014. évi önkormányzati választásokon 
anélkül költhettek több mint 2,8 milliárd 
forintot, hogy törvénytelenséget 
valósítottak volna meg.

Szlovénia
A párt-és kampányfinanszírozás átlát-
hatóságának hiánya az egyik legnagyobb 
probléma Szlovéniában. A 2014-ben a 
GRECO ajánlások alapján módosított 
jogi keretrendszer elemzése, valamint a 
TI Szlovénia által a 2014-es választási 
kampány független, valós idejű, helyi 
szintű megfigyelése alapján a szlovén 
politikai pártok három fő hiányossága 
a finanszírozás tekintetében: hibás 
törvényalkotás, nem elég hatékony 
ellenőrzés, és az információhoz való 
hozzáférés hiánya. Mindezek alapján 
egyértelműen szükséges az összes 
választás hasonló monitorozása. 

35 https://transparency.hu/hirek/magyarorszagon-a-kampanykorrupcio-jobban-teljesitett/



29

A kampányok felügyelete nem elég 
hatékony. Kimutatták, hogy az illetékes 
hatóságok nem teljesítették megfelelően 
a felügyeleti kötelezettségeiket, amit 
a hibás törvényhozásnak, és elégtelen 
anyagi- és humánerőforrásnak tulajdoní-
tottak. A szankciók kérdése volt az egyik 
legfontosabb terület a kampány elemzése 
során. A TI Szlovénia által felfedezett és a 
hatóságoknak jelentett szabálytalanságok 
nagyobb része büntetlen maradt.

Olaszország
A politikai pártok mind magán, 
mind központi forrásokból történő 
finanszírozása Olaszországban 1974 óta 
elméletileg ismert. Ám az átláthatóság 
hiánya és a nem hatékony nyilvánosságra 
hozatali kötelezettség az évek során 
visszaélésekhez vezetett. Az Openpolis 
szerint az utóbbi 20 évben a választási 
költségek megtérítésére kifizetett 
összeg elérte a 2,4 milliárd eurót, ami 

hatalmas összeg a bevallott költségekhez 
képest, amely a Számvevőszék szerint 
körülbelül 700 millió euró volt. 2014 
februárjában elfogadtak egy jogszabályt, 
amely fokozatosan leépítené az állami 
források közvetlenül a pártoknak történő 
juttatásának rendszerét, és a finanszírozás 
más formáit (2015 óta az olasz állampol-
gárok a személyi jövedelemadójuk 
0,2%-át felajánlhatják egy politikai 
pártnak). A természetes és jogi személyek 
adományainak esetében létrehoztak egy 
100 000 eurós határt (párt/év).

A politikai pártoknak kötelessége továbbá 
a támogatásokat és a költségeket nyilvá-
nosságra hozni, valamint egy kimuta tást 
készíteni. Ez az új szabályozás a politikai 
pártokat elszámoltathatóbbá, a civil 
monitorozást pedig hatékonyabbá teszi. A 
politikai pártok alapítványok által történő 
finanszírozásának átláthatatlansága 
azonban továbbra is problémát jelent.
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MI A LOBBIZÁS?

A lobbizás meghatározása: A köztiszt-
viselőkkel, jogalkotókkal vagy képviselőkkel 
történő bármilyen, közvetlen vagy közve-
tett kommunikáció a jogalkotás és a 
döntések tartalmának a befolyásolása 
céljából bármilyen szervezet által vagy 
annak megbízásából. A lobbizás a 
jogalkotók befolyásolásának kísérlete 
jogszabályok alkotásának, vagy a meglévő 
jogszabályok bizonyos érdekek mentén 
történő módosítása céljából.

KI A LOBBISTA?

A lobbisták bármilyen nonprofit 
szervezetet, üzleti vagy állampolgári 
érdekcsoportot képviselhetnek. Vannak 
hivatásos (megbízásos) lobbisták, üzleti 
érdekeket képviselő (céges) lobbisták, 
közönségkapcsolati tanácsadók, NGO-k, 
testületek, ipari/szakmai szervezetek, 
szakszervezetek, szellemi műhelyek, 
ügyvédi irodák, egyházi szervezetek és 
egyetemek képviselői.

KIKNÉL LEHET LOBBIZNI?

Lobbizni bárkinél lehet, akinek hatalmában 
áll intézkedések kezdeményezése 
vagy módosítása, emellett közérdekű 
kérdésekben döntési joga van, vagy 
képes befolyásolni a döntéshozatalt. Ők a 
köztisztviselők, közszolgák, a közhatalom 
gyakorlói és mások.

MI NEM LOBBIZÁS?

A Transparency International álláspontja 
szerint a szabályozásnak ki kell terjed-
nie mindenkire, aki hivatásos lobbi-
tevékenységet folytat, és ez a meg-
ha tá  rozás szándékosan kizárja a 
magán személyeket, akik saját érdekükben 
lobbiznak, mert ez a demokratikus 
működés része, és így nem szükséges 
indokolatlanul szabályozni.

6. FEJEZET
Etikus és átlátható lobbizás
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A LOBBIZÁS NEM KORRUPCIÓ!

Ha átlátható módon végzik, a lobbizás 
az érdekcsoportok szabályos és 
megengedett lehetősége arra, hogy 
részt vegyenek az őket érintő döntési 
folyamatokban. Mivel azonban a 
lobbizás nagyobb részben zárt ajtók 
mögött, a nyilvánosság kizárásával 
zajlik, így nagy a döntéshozatal indoko-
latlan befolyásolásának veszélye, 
ami korrupcióhoz vezethet. Ezért a 
társadalomnak amennyire csak lehet, 
támogatnia kell az átlátható és etikus 
lobbizást bárki részéről, mert így a 
döntéshozatalban való részvétel a lehető 
legszélesebb körre terjedne ki.

A LOBBIZÁS SZABÁLYOZANDÓ 
TEVÉKENYSÉG

A legtöbb európai ország nem szabályozza 
érdemben a lobbitevékenységet. A lobbi-
zás szabályozásában az átláthatóság és 
az integritás biztosításának módszerei 
alapvető fontosságúak. Ezeket olyan 
szabályoknak kell kiegészítenie, melyek 
a döntéshozókhoz való hozzáférés 
egyenlőségét biztosítják. Az országoknak 

átfogó szabályozást kellene alkotniuk a 
lobbisták jogairól és kötelezettségeiről. 
Az első, de nem elégséges eszköze a 
lobbizás törvényi szabályozásának a 
lobbisták nyilvántartása, melybe minden 
lobbista meghívást kap, illetve kötelező 
regisztrálnia, ha parlamenti képviselőkkel 
vagy más döntéshozókkal kívánnak 
talál kozni. Például az Európai Parlement 
és az Európai Bizottság létrehozott 
egy átláthatósági nyilvántartást36, ahol 
regisztrálhat minden olyan cég, szakem-
ber és szervezet, amely az európai intéz-
ményeknél (kivéve az Európai Tanácsot) 
valamilyen témában lobbizni kíván.

Magyarország
A lobbizás Magyarországon nem siker-
történet. Sem a meglévő szabályok, 
sem azok alkalmazása nem megfelelő, 
és a helyzet az utóbbi években csak 
romlott a Transpareny International 
Magyarország kutatása szerint37. A 
szabályozás hiánya hozzájárult olyan 
lobbizási fórumok kialaku lásához, mint a 
kormány és a vállalatok közötti stratégiai 
együttműködési megállapodások.

36 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=en&amp;en%22%20\h
37  https://transparency.hu/hirek/atlathatatlan-a-lobbizas-europa-szerte-magyarorszagon-a-legrosszabb-a- 

helyzet
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38 /https://www.transparency.si/images/publikacije/lobiranje/report_lobbyinginslovenia.pdf 
39 http://www.transparency.org/news/feature/veiled_in_secrecy_lobbying_in_europe
40 https://transparency.hu/uploads/docs/lobbi2014_hu_web.pdf
41 http://transparency.si/odkrivanje-lobiranja-odstiranje-tancic-v-politiki
42 https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2014/11/LLL-National-Report_EN_DEF-cover.pdf

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA 

A „Korrupciós Kifejezések" játékban (8. fejezet) megtalálható a „lobbizás" kifejezés. 
A „Leplezd le a korrupciót" nevű játék a parlamenti korrupció szimulációja, és 
felhasználható annak bemutatására, hogyan működik a homályos lobbizás és hogyan 
lehet növelni a döntéshozatali folyamat átláthatóságát.
Ha többet szeretne megtudni a témáról, elolvashatja a „Lobbying in Europe”39 című 
jelentést.
Országspecifikus elemzések:
Magyarország: „Lifting the lid on lobbying: national report of Hungary”40

Szlovénia: „Lifting the lid on lobbying: Slovenia”41

Olaszország: „Lobbying and democracy: representing interests in Italy”42

Szlovénia
Szlovéniában a lobbizás 2010 óta 
szabályozott. A jogszabály azonban 
nem megfelelően részletezett, nem 
egyértelműen értelmezhető és a gyakor-
latban sem tartják be. A jelenlegi rendszer 
nem biztosítja a lobbikapcsolatok megfe-
lelő átláthatóságát, valamint a lobbi-
tevékenység ellenőrzését és felügyeletét 
annak ellenére, hogy az adatok interneten 
történő közzétételére új módszert 
vezettek be. A legtöbb lobbitevékenység 
Szlovéniában a háttérben történik, és 
a legtöbb lobbikapcsolat nem kerül 
nyilvánosságra38.

Olaszország
Olaszországban nincs lobbinyilvántartás, 
bár a Parlament számos lobbizást 
szabályozó törvényjavaslatot vitatott 
meg. Néhány régió nyilvántartja a helyi 
lobbistákat és 2016-ban a Képviselőház 
egy belső nyilvántartást vezetett be, de 
az alkalmazás hatékonyságát még nem 
vizsgálták.
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Az információszabadság az egyik alap-
vető állampolgári jog. Mindenkinek 
joga van tisztában lenni azzal, hogyan 
kormá nyozzák az országot, mire költik az 
adóbe vételeket, és milyen döntéseket 
hoznak a közjó érdekében a politikusok 
és a döntéshozók. A legjobb módszer a 
szükséges információhoz való hozzájutás 
biztosítására az, ha mindenki hozzáférhet 
minden információhoz és egyénileg 
eldöntheti, hogy számára mi a releváns.

MI AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ 
HOZZÁFÉRÉS?

Az információhoz való hozzáférés azt 
jelenti, hogy bármilyen információhoz 
bármikor hozzáférhetünk. A közérdekű 
adatok megismerhetőségét törvény írja 
elő. Az információ elengedhetetlenül 
fontos a megalapozott döntéshozatalhoz. 
Az információ ugyanakkor hatalom is! Ahol 
nem szabadon hozzáférhető, a korrupció 
virágozhat, az alapvető emberi jogok
tiszteletben tartása nem biztosított és a 
korrupt cselekedeteket könnyen titokban 
lehet tartani.

Az emberektől megtagadhatják az őket 
megillető alapvető egészségügyi és 
okta tási szolgáltatásokat azáltal, hogy 
nem ismerhetik meg a saját jogaikat. A 
kormányok eltitkolhatják tevékenységüket 
a média ellenőrzése vagy cenzúrázása 
által.

MIÉRT FONTOS AZ INFORMÁCIÓHOZ 
VALÓ HOZZÁFÉRÉS?

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
19. cikke szerint43 „Minden személynek 
joga van a vélemény és a kifejezés sza
badságához, amely magában foglalja 
azt a jogot, hogy véleménye miatt ne 
szenvedjen zaklatást és hogy határokra 
való tekintet nélkül kutathasson, 
átvihes sen és terjeszthessen híreket és 
eszméket bármilyen kifejezési módon". 
Az információhoz való hozzáférés 
lehetővé teszi a szólásszabadságot, 
amely nélkülözhetetlen a demokratikus 
társadalmakban, amilyenben mi is élünk.  
Az információhoz való hozzáférés fontos 
még az oktatás és az életminőség javítása 
terén, és a korrupció megelőzésében is 
jelentős szerepet játszik.

MI NEM KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ?

Nagyon kevés az olyan információ, ami 
nem lehet hozzáférhető a köz számára.
Az egyének személyes adataival és 
a nemzetbiztonsággal kapcsolatos 
információk tartozhatnak ide.

7. FEJEZET
Információszabadság
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MI A JELENLEGI HELYZET AZ 
INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 
TERÉN?

Az információhoz való hozzáférés orszá-
gon ként eltérő. A fejlettebb és kevésbé 
korrupt országokban az informá cióhoz 
való hozzáférés jobban biztosított, mint 
a tekintélyelvű rendsze rekben. El tudod 
képzelni, hogy ne legyen hozzáférésed az 
internethez, vagy ne tudj ott információkat 
keresni? Az internet és az e-mail a legfon-
to sabb eszköz a keresett információ 
megszerzéséhez.

Magyarország
Magyarországon az Alaptörvény és az 
egyik ún. „sarkalatos” törvény is rögzíti, 
hogy mindenkinek joga a közérdekű adatok 
megismerése. Ha ez mégsem valósul 
meg, a polgárok a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz 
fordulhatnak, és ha ez sem segít, bíróságon 
perelhetik be azt, aki visszatartja a 
közérdekű adatokat. 

Szlovénia 
Szlovéniában az információhoz való 
hozzáférésnek stabil és kiterjedt jogi 
keretrendszere van. A Global Right to 
Information Rating a második helyre 
sorolja 129 ponttal, de a keretrendszer 
gyakorlati alkalmazása nem megfelelő. 

Az információhoz való hozzáférést a 
közérdekű információkhoz való hozzáférési 
törvény szabályozza, mely egy 2014-es 
kiegészítéssel magában foglal állami 
és önkormányzati vállalatokat, és olyan 
cégeket, amelyekben az államnak vagy 
önkormányzatnak jelentős részesedése 
van. Nem terjed ki azonban a politikai 
pártokra. A törvény gyakorlati alkalmazása 
nem elég szigorú, ami az információhoz 
való hozzáférést akadályozhatja.

Olaszország 
2016 májusában Olaszország elfogadott 
egy információszabadság törvényt, mely 
lehetővé teszi az állampolgárok számára 
minden közigazgatási dokumentumhoz és 
adathoz való hozzáférést kevés kivétellel 
és anélkül, hogy a kérést indokolni kellene. 
A törvény alkalmazása és figyelemmel 
követése a jövő feladata. Az „Átláthatósági 
Törvény" (33/2013) eddig is arra köte-
le zett minden közhivatalt, hogy a 
webol dalán az „Átlátható Közigazgatás" 
menüpont alatt hozzon nyilvánosságra 
bizonyos információkat (pl. költségvetés 
vagy pozíciók).

MEGJEGYZÉS AZ OKTATÓK SZÁMÁRA 

A „Korrupciós Kifejezések" játékban 
(a könyv II. részében) megtalálható az 
„információhoz való hozzáférés" és az 
„átláthatóság".
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A FOGALMAK MEGISMERÉSE

A játék célja: a legfontosabb kifejezések megtanítása; vita kezdeményezése; a 
félreértések és félreértelmezések felismerése
 
Módszer: nyílt vita, ezt követően irányított tanóra
Segédszközök: kifejezéskártyák, Blu-Tack ragasztó
Idő: 
• A diákok kérdezése: kb. 10 perc
• A kifejezések megtanulása: kb. 45 perc

Útmutató:
1. LÉPÉS: 
A DIÁKOK KIKÉRDEZÉSE
A tevékenység bemutatását kezdje a diákok megkérdezésével arról, hogy hallottak-e 
valaha a korrupcióról. Kérdezzen rá példákra. Magyarázza el, hogy e feladat során olyan 
dolgokkal fognak megismerkedni, amelyek a mindennapi életet befolyásolják és sok 
esetben nem is tudnak róluk. Fontos, hogy a válaszok egyike sem helyes vagy helytelen! 
A feladat célja a tudásuk vagy annak hiányának felmérése. A feladat bemutatásakor 
fontos megemlíteni, hogy minden személyes példát névtelenül lehet elmondani (mint 
például „én ismertem valakit, aki korrupcióba keveredett, amikor...”) Ha az ügyek túlzottan
„forrók” (például túl mélyen mennek bele politikai jellegű vitákba és eltérnek a témától), 
próbálja meg a diákokat az életüket közvetlenül befolyásoló ügyek felé terelni.
 
Példa kérdésekre:
• mit tudnak a korrupcióról?
•  voltak már alanyai, áldozatai vagy tanúi korrupciónak?
• mit gondolnak a hatásáról?
• fel tudják becsülni a kockázat mértékét?
•  kinek a felelőssége, hogy fellépjen ellene?
• hol fordulhat elő korrupció?
 
Néhány példa után zárja le témát és térjen rá a 2. lépésre.

II. RÉSZ:  
A KORRUPCIÓELLENES OKTATÁS ESZKÖZEI

8. FEJEZET
Játékok
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 2. LÉPÉS: 
ISMERJÉK MEG A FOGALMAKAT!

A kártyákat osszák ki a diákoknak. A feladat többféleképpen végezhető, íme 
három példa:

PÁRBAN: Minden diáknak osszon véletlenszerűen egy kártyát. Kérje meg őket, hogy 
olvassák el alaposan és magyarázzák el a párjuknak a fogalmat. A saját szavaikat 
használják, és ne mondják ki a szóban forgó kifejezést a magyarázat során. Miután 
végighallgatták egymás fogalmait, a diákok ismertessék a párjuk fogalmát (nem a 
sajátjukat!) az osztály előtt.

CSOPORTBAN: Az osztályt ossza két részre és egy diáknak mutasson egy kártyát úgy, 
hogy a többiek a kifejezést ne láthassák. Ezután a diák magyarázza el a kifejezést a saját 
szavaival a két csoportnak, példákkal illusztrálva, de a kifejezést nem kimondva. Az első 
csoport, aki helyesen megfejti a fogalmat, pontot kap. A játék addig folytatódik, amíg a 
kártyák el nem fogynak.

KIFEJEZÉSEK PÁROSÍTÁSA: A kártyákat úgy nyomtassuk ki, hogy a kifejezések, valamint 
a definíciók és a példák külön kártyán legyenek. Minden diáknak osszunk véletlenszerűen 
vagy egy kifejezéskártyát, vagy egy definíciókártyát, vagy egy példakártyát. Ezután a 
diákok felállnak és megkeresik a hármas csapatukat, (kifejezés+definíció+példa) majd 
szükség esetén tanári segítséggel csapatban felolvassák a kártyákat az osztály előtt. 



A KORRUPCIÓ MEGÉRTÉSE

ETIKA

DEFINÍCIÓ
Értékrendszer (társadalmilag 
elfogadott normák és sza bá-
lyok összesége), melyekre 
alapovza az egyé nek, a 
kormányzatok és a cégek 
meghozzák dön té se iket és 
amelyek men tén cselek szenek. 
Morá lis döntéshelyzetben 
megha tározza a cselekede-
teinket.

PÉLDA
Egy etikus személy becsü le-
tesen viselkedik és elutasítja a 
korrupciót. 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐK

DEFINÍCIÓ
Ez a személy egy szervezeten vagy 
cégen belül elkövetett visszaélésről 
vagy más etikátlan tevékenységről ad 
hírt. Védelemben kell részesíteni, mert 
munkahelyén megtorlás és elbocsátás 
várhat rá, de akár pszichológiai vagy fizikai 
bántalmazás is fenyegetheti. 

PÉLDA
Egy tanár a hatóságok tudomására hozza, 
hogy az igazgató a saját lányát alkalmazza 
tanárként egy alkalmasabb jelölt helyett.

AJÁNDÉK

DEFINÍCIÓ
Ajándék, jutalom. Ha az értéke átlép egy bizonyos határt és meg 
nem érdemelt előny szerzésére használják, korrupciónak számít.

PÉLDA
Ilyen lehet egy üveg 50 euró értékű bor, melyet a cég 
az ügyfeleinek ad karácsonyi ajándékként. Az ilyen eset 
megengedett.
Nem megengedett azonban az az eset, amikor egy cég 
ügyvezetője 10.000 euró értékű Rolex órát ajándékoz egy 
köztisztviselőnek, akivel a cég kapcsolatban áll.

VESZTEGETÉS

DEFINÍCIÓ
Olyan pénzösszeg, amelyet indo-
ko latlan előny szerzésére fizetnek 
ki (aktív vesztegetés) vagy 
fogadnak el (passzív vesztegetés).

PÉLDA
A gépjármű-vezető vizsgán a 
vizsgabiztos kenőpénzért cserébe 
átengedi a vizsgázót akkor is, ha 
nem teljesített jól.

INTEGRITÁS

DEFINÍCIÓ
Az egyik legfontosabb emberi 
erény. Olyan viselkedés vagy 
cselekedet, amely összhang-
ban áll olyan erkölcsi és etikai 
elvekkel és elvárásokkal, 
amelyeket egyének és intéz-
mé nyek egyaránt elfogad nak. 
Gátat szab a korrupciónak.

PÉLDA
A magas szintű integritással 
bíró emberek szándékosan 
soha nem rosszhiszeműek és 
annak megfelelően cselek-
szenek, amit mondanak, 
gondolnak vagy hisznek.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

DEFINÍCIÓ
Amikor egy személy két olyan különböző pozíciót tölt 
be, amelyeknek elvileg nem szabadna befolyásolnia 
egymást. Ez a helyzet akkor keletkezik, amikor olyan 
ember van döntéshozói helyzetben, akinek személyes 
vagy szakmai érdekei befolyásolhatják a döntéshozatal 
tisztességességét.

PÉLDA
Ilyen helyzet előállhat akkor, amikor egy tanár egy 
vizsgabizottság tagjaként a saját lánya teljesítményét 
értékeli. Ez előnyben részesítéshez és a semlegesség 
hiányához vezethet.

KORRUPCIÓ

DEFINÍCIÓ
Olyan viselkedés, amikor 
valaki pénzért vagy más 
előnyért cserébe a köteles-
ségeit megszegi. A rábízott 
hatalommal való visszaélés 
magánérdekek szolgálatában.

PÉLDA
Egy polgármester korrupt, 
ha a barátja cégét részesíti 
előnyben egy pénzzel 
kitömött borítékért cserébe.

KÁRTYÁK

A KORRUPCIÓ MÓDSZEREI
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VISSZAÉLÉS KÖZPÉNZEKKEL

DEFINÍCIÓ
Az a cselekedet, amikor az egyes személyek 
és cégek által fizetett adókból származó pénzt 
a hatalmon lévők és harmadik személyek a 
közcélok helyett magáncélokra használják fel.

PÉLDA
Egy parlamenti képviselő egy Karib-tengeri 
családi nyaralás költségeit intézményi 
költségként számolja el és költségtérítést 
igényel az államtól.

DEMOKRÁCIA

DEFINÍCIÓ
Szó szerinti jelentése „a nép uralma” (a görög 
„demos" = nép és „kratos" = kormányzat).  
Ennek a kormányzati formának a legfontosabb 
sajátossága, hogy minden polgár, aki szavazati 
joggal rendelkezik, részt vehet a döntéshozatali 
folyamatokban.

PÉLDA
Ez a kormányzati forma Athénban jött létre az 
i.e. hatodik században.

NEPOTIZMUS

DEFINÍCIÓ
Amikor egy döntéshozó saját rokonait részesíti 
előnyben a pozíciók kiosztása során anélkül, 
hogy a rokon a pozíció betöltésére alkalmas 
lenne.

PÉLDA
Például egy igazgató a lányát alkalmazza 
tanárként, bár az nem rendelkezik megfelelő 
képesítéssel az állás betöltéséhez, más 
jelentkezők viszont igen.

KÖZVETLEN DEMOKRÁCIA

DEFINÍCIÓ
Minden állampolgár személyesen vehet részt 
a törvényhozásban (pl. törvény előterjesztése 
vagy hatályon kívül helyezése).

PÉLDA
Egy példa erre az a népszavazás, amelynek 
során a brit állampolgárok 2016 június 23-án a 
BREXIT-ről döntöttek.

SZAVAZATVÁSÁRLÁS

DEFINÍCIÓ
Ez a cselekedet a politikai pártokra jellemző 
választások előtt, amikor választóikat nem a 
politikai programjuk ismertetésével igyekeznek 
meggyőzni, hanem pénzügyi módszerekkel 
szerzik meg szavazataikat.

PÉLDA
Egy város polgármesterjelölte állást ajánl az 
embereknek a városi cégeknél azért, hogy 
megszerezze a támogatásukat és eltántorítsa 
őket attól, hogy más jelöltre szavazzanak.

KÖZVETETT DEMOKRÁCIA

DEFINÍCIÓ
Lehetővé teszi azt, hogy az állampolgárok 
nyilvános választások újtán válasszák meg 
képviselőiket. A megválasztott képviselők 
közügyekben döntenek – döntéseiket 
jogszabályok szabályozzák.

PÉLDA
A Parlament ezen demokráciatípus szimbóluma.

PÉNZMOSÁS

DEFINÍCIÓ
Annak a látszatnak a keltése, hogy súlyos 
bűncselekményből - mint például korrupció, 
drogkereskedelem vagy terrorizmus - származó 
hatalmas pénzösszegek jogszerű forrásból 
származnak.

PÉLDA
Egy politikus az illegális jövedelmét egy 
adóparadicsomban (pl. Kajmán szigetek) mossa 
tisztára anonim cég alapításával.

HATALMI ÁGAK SZÉTVÁLASZTÁSA

DEFINÍCIÓ
A demokratikus országok egy igen fontos 
jellemzője. A törvényhozó, végrehajtó és 
igazságszolgáltató hatalom elválik egymástól, 
egyúttal pedig ellenőrzik is egymást. Így 
megelőzhető a hatalommal való visszaélés, ami 
elengedhetetlen a demokrácia működéséhez.

PÉLDA
Egy demokráciában a végrehajtó hatalmat 
általában a kormány gyakorolja, a törvényhozó 
hatalmat a Parlament, az igazságszolgáltató 
hatalmat pedig a bíróságok.

DEMOKRÁCIA ÉS VÁLASZTÁSOK
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DEMOKRATIKUS VÁLASZTÁSOK

DEFINÍCIÓ
Eljárás, mely során a polgárok megválasztják az 
országgyűlési vagy önkormányzati képviselőket, 
vagy más tisztségviselőket.

PÉLDA
Dél-Afrikában az első, apartheid rendszer utáni 
választást 1994-ben tartották: minden rasszhoz 
tartozó állampolgár részt vehetett rajta, és így 
az első, általános választójoggal megtartott 
választás volt.

VÁLASZTÁSI RENDSZER

DEFINÍCIÓ
Eljárásmód, mellyel a leadott szavazatok 
képviselői helyekről döntenek. Szabályrendszer, 
amely meghatározza, ki és hogyan vehet részt 
a szavazáson. Lehet arányos, többségi vagy 
kevert rendszer.

PÉLDA
A választási rendszer pl. az Európai Unióban az 
európai parlamenti képviselők megválasztását 
biztosítja.

VÁLASZTÓ (VAGY SZAVAZÓ)

DEFINÍCIÓ
Nagykorú állampolgár, aki rendelkezik szavaza ti 
joggal és aki emellett országgyűlési, önkor-
mány zati vagy európai parlamenti képviselővé, 
illetve polgármesterré választható. Csupán 
a súlyos bűncselekmények miatt büntetett 
előéletű, vagy a hivatalosan is szellemi 
fogyatékosnak nyilvánított személyek nem 
élhetnek e joggal.

PÉLDA
Európában az EU állampolgárai szavazhatanak 
az európai parlamenti választásokon.

LOBBIZÁS

DEFINÍCIÓ
Bármely közvetlen vagy közvetett 
kommunikáció köztisztviselőkkel, politikai 
döntéshozókkal vagy képviselőkkel annak 
érdekében, hogy a döntéshozatalt egy 
meghatározott csoport érdekeit képviselve 
befolyásolják.

PÉLDA
Egy hivatásos (vagy cégen belüli) lobbistát egy 
cég fizet azért, hogy érdekeit a döntéshozóknál 
képviselje.

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

DEFINÍCIÓ
Ennek során a politikusok és a pártok 
bemutatják politikai programjaikat, párbeszédet 
folytatnak az állampolgárokkal. Fontos, mert az 
adófizetők így lehetnek tudatában annak, hogy 
kire adják le szavazataikat, mely országgyűlési 
képviselő képviselje a társadalom véleményét. 
A tevékenység célja a tájékoztatás és a 
meggyőzés.

PÉLDA
A választásokat megelőző kampánytevé-
kenységek tartoznak ide, mint pl. a nyilvános 
beszéd, megjelenés a televízióban, újságoknak 
adott interjúk, poszterek kihelyezése, 
szórólapok terjesztése, stb.

KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS

DEFINÍCIÓ
Az állam, ill. magánszemélyek és vállalatok 
által adott anyagi támogatás a politika pártok 
számára, melynek célja a  választási kampány 
finanszírozása. Mindenképpen átláthatónak kell 
lennie, mivel nagyon fontos tudni, hogy mennyi 
(köz)pénzbe kerül a kampány, illetve hogy 
egy támogató (üzleti vagy magán) a korábbi 
támogatásáért cserébe kap-e állami pozíciót 
vagy előnyös üzletet.

PÉLDA
Az Egyesült Államokban rendkívüli jelentősége 
van a választási kampány során. Általában 
teljes mértékben az üzleti szférából származik, 
bizonyos határértékkel és átláthatósági 
követelményekkel.



40

KÖZBESZERZÉS

DEFINÍCIÓ
A közpénzeket felhasználó intézmények javakat és 
szolgáltatásokat szerezhetnek be meghatározott 
eljárások és szabályok keretében. Mindenkinek 
érdeke, hogy a közpénzt a legmegfelelőbb módon 
költsék el. A versenynek tisztának kell lennie, ahol 
az árnak és a minőségnek kell döntenie.

PÉLDA
Az a folyamat, amely során egy vállalat pályázik az 
iskolai tornaterem megépítésére.

ÁTLÁTHATÓSÁG

DEFINÍCIÓ
A kormányzati szervek, cégek, egyesületek és 
magánszemélyek nyitottsága arra, hogy a belső 
szabályzatukat, a különböző eljárásokat és 
intézkedéseket nyilvánosságra hozzák.

PÉLDA
Például egy cég elkötelezett az átláthatóság 
mellett, ha minden fontos információt 
nyilvánosságra hoz, így pl. az álláshirdetéseket, 
a kormányzattal kötött szerződéseket, vagy a 
külföldi kifizetéseket.

ADÓK

DEFINÍCIÓ
Rendszeres pénzügyi vagy egyéb hozzájárulás, beleértve a vámokat is, melyeket az egyes állampol-
gárokra és jogi személyekre, például társaságokra vagy alapítványokra az állam vagy a helyi 
önkormányzat vet ki. Mindenkinek meg kell fizetnie, hogy az egész ország számára fontos dolgokat 
finanszírozni lehessen.

PÉLDA
A kedvenc könyveid megvásárlásakor fizeted az ÁFÁ-t, amely a tanárod fizetésének egyik pénzügyi 
forrásává válik.

TESTRE SZABOTT TENDER

DEFINÍCIÓ
Olyan ajánlat, amelyet szándékosan egy adott 
vállalatra szabtak. Ezekben az esetekben a 
közpénzeket verseny nélkül költik el, és a 
győztest már előre kiválasztották.

PÉLDA
Az iskola egy új edzőtermet szeretne felépíteni, 
és az igazgató olyan kiválasztási kritériumokat 
dolgoz ki, amelyek kifejezetten egy adott 
cégnek kedveznek.

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

DEFINÍCIÓ
Bármikor hozzáférhetsz bármilyen általad 
keresett információhoz. Törvény által biztosított 
jog, hogy a kormánnyal, vagy bármely közintéz-
ménnyel kapcsolatos fontos információ vagy 
adat megszerezhető legyen.

PÉLDA
E jognak köszönhetően az állampolgárok 
gyakran hozzáférhetnek a közszféra 
költségvetéseihez, projektek jóváhagyásaihoz 
és értékeléseihez.

ADÓZÁS ÉS PÁLYÁZATOK

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
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RÉSZVÉTELI JÁTÉKOK

ÚT A DEMOKRÁCIÁHOZ

Célok:
• A demokrácia elveinek megértése (közvetlen és közvetett)
•  Egy demokratikus választás alapvető szerkezetének megértése, és a tisztességes és 

demokratikus választások minimumkövetelményének meghatározása
•  Egy ország adó- és közbeszerzési rendszerének fontosságának és alapvető 

működésének megértése.
•  A demokráciát fenyegető veszélyek megértése (a korrupciós kérdések mentén)
•  Elmagyarázni az aktív polgárok szerepét a működő demokráciában
 
Módszer: nyílt vita, csoportbeszélgetés, rajz, nyilvános bemutatás
Eszközök: tollak, flipchartok, post-it cetlik 3-5 diákból álló csoportok számára
Idő:  45-90 perc, a hallgatók általános ismereteitől függően
Útmutató:
Általános bevezető:
Javasoljuk, hogy a „Fogalmak megismerése" játékkal kezdjenek, hogy a diákok 
megismerkedjenek a demokrácia, a választások, a közbeszerzés és az adózás alapjaival.
Magyarázza el a tevékenység céljait a diákoknak, hangsúlyozva, hogy ez a játék egy jól 
működő demokrácia megértésére fókuszál, és nincs köze a ma létező országokhoz.
Hozzon létre 3-5 diákból álló csoportokat, figyelve a nemek és a beszédes és kevésbé 
beszédes diákok egyensúlyára. Adjon minden csoportnak egy flipchartot, 10-12 post-it 
cetlit, tollakat. Magyarázza el nekik, hogy ebben a játékban egy vadonatúj ország alapító 
atyjai és anyjai lesznek, amelyet egy nemrég létrehozott szigeten alapítanak. Feladatuk 
a legjobb választási, adózási és közkiadási rendszer kifejlesztése (vagy legalábbis jobbá 
tétele).
 
Történelmi bevezetés: 
a tevékenység elkezdése előtt vegye sorra azokat a pontokat, amelyeket már 
tanulhattak a témákról az iskolában:
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• ókori demokráciák (például Görögország),
• a szó jelentése ("nép által irányított"),
• a demokrácia különböző típusai (közvetlen és közvetett),
• a demokrácia ellentéte (diktatúra), stb.
 
1. feladat:
Kérje meg őket, hogy alakítsák ki saját országaikat egy „országkártya" létrehozásával. 

Feladatok:
• találják ki az ország nevét,
• rajzoljanak egy zászlót (rövid magyarázattal),
• adjanak nevet az országuk legfontosabb házának (például Parlament, Duma stb.)
• dolgozzák ki a választási rendszer legfontosabb elveit:

•   választások gyakorisága, ki választhat és választható, közvetlen vagy közvetett 
demokrácia, fékek és ellensúlyok

•   a hatalmi ágak szétválasztása
•   választási kampány

2. feladat:
Kérdezze meg őket, hogyan tervezik az ország működésének finanszírozását, észben 
tartva, hogy nincs korlátlan mennyiségű természetes nyersanyag, mint például olaj, 
arany, gáz stb. 

Feladatok:
• találják ki, kik fizessenek adót
• határozzák meg a mértékét (becslés)
•  vitassák meg, hogy kiket vagy miket kellene finanszírozni közpénzből, (releváns 

kérdések: az oktatás minden szintje / formája / típusa, lakhatás és egészségügy, és mit 
kellene saját zsebből finanszírozni).

•  készítsenek listát azokról az intézményekről / emberekről, akik dönthetnek a 
közbeszerzési eljárásokról (releváns kérdések: létezik-e összeférhetetlenségről szóló 
szabályozás).

•  nyilatkozzanak a közbeszerzési eljárás során szükséges átláthatóságról

3. feladat:
Minden csoport kap kb. 2-4 percet saját országa bemutatására az országkártya 
segítségével ill. a választási és az adózási / közbeszerzési rendszer elmagyarázásával. 
A játék végén az oktatónak vitát kell kezdeményeznie annak ellenőrzésére, hogy a 
hallgatók megértették-e a legfontosabb témák főbb elemeit, vagy legalábbis képesek 
releváns kérdéseket feltenni.
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EZ DEMOKRÁCIA?

A tevékenység célja: a demokratikus rendszer főbb koncepcióinak megerősítése
Módszer: nyílt vita
Eszközök: zöld és piros kártyák
Idő: 30 perc, a kérdések számától függően
Útmutató:
Ezzel a tevékenységgel ellenőrizhető, hogy a diákok megértették-e a demokrácia 
alapelveit. A diákok körben ülnek, és kapnak egy zöld és egy piros lapot is. A tanár olyan 
eseményeket olvas fel, amelyek vagy megtörténhetnek egy demokráciában, vagy
nem. A diákok a zöld kártyát mutatják fel, ha úgy vélik, hogy az esemény elfogadható a 
demokráciában, és a piros kártyát, ha úgy vélik, hogy az nem elfogadható. 

Néhány példa:
• Egy újságírót letartóztattak, mert olyan cikket tett közzé, amely bírálja a kormányt.
•  A közigazgatás valamennyi dokumentumához való hozzáférést minden állampolgár 

számára biztosítják az információszabadságról szóló törvény révén.

Minden egyes kijelentés után hallgassa meg a diákok válaszát, beszéljék meg azokat, 
különösen, ha a válaszok eltérőek. Próbálja aktuális eseményekhez kötni őket.

A HELYZET ELJÁTSZÁSA

A tevékenység célja: annak bemutatása, hogyan működik a korrupció és melyek a 
lehetséges reakciók 
Módszer: szerepjáték, majd irányított tanóra
Eszközök: nyomtatott szituációs kártyák
Idő:
• A tevékenység bemutatása kb. 2-3 perc
•  A szerepjátékok eljátszása kb. 2-3 perc egyenként
•  Beszélgetés a szerepjátékokról: kb. 3-5 perc egyenként
 
Útmutató:
A tevékenység bemutatását kezdje a diákok megkérdezésével arról, hogy játszottak-e 
már valaha szerepjátékot. Ha nem, magyarázza el nekik, hogy kapnak egy papírt, amin 
egy helyzet vagy egy név szerepel. Úgy kell „játszaniuk”, mintha színészek lennének, de 
közben a saját kifejezéseiket és szavaikat használják. Bár a papírdarab kiindulópontot 
biztosít számukra a beszélgetéshez, úgy reagálhatnak, ahogyan a legmegfelelőbbnek 
látják. Mindenki számára egyértelművé kell tenni, hogy nincsen rossz válasz vagy 
rossz szerepjáték, minden megközelítés és válasz hasznos és értékes. Kérje meg a 
résztvevőket, hogy használják a testüket, mozdulataikat, illetve még a tekintetüket 
is, hogy nyomatékosítsák mondanivalójukat. Ha csupán néhány diák vesz részt a 
szerepjátékban, kérje meg a nézőközönséget, hogy jegyzeteljenek. Minden szerepjáték 
után azonosítsák a legfontosabb gesztusokat, mondatokat, stb



4444

2.SZÁMÚ HELYZET - EGYETEM

A: Anna középiskolás diák. Híres egyetemre jelentkezett, ahol a felvételi vizsga 
mellett be kell mutatnia egy igazolást arról, hogy néhány hétig önkéntes volt egy 
szervezetnél. Nagyon keményen kell tanulnia, emellett sokat segít édesanyjának 
a háztartásban, ezért nincs ideje az önkéntes szolgálat teljesítésére. Van egy 
ismerőse, Márk, aki alacsony beosztásban dolgozik egy nyugdíjas otthonban, és úgy 
dönt, felveszi vele a kapcsolatot.

Feladat: ANNA — Próbáld meggyőzni Márkot arról, hogy írjon neked egy 
igazolást, annak ellenére, hogy nem dolgozol ott. Óvatosan kérdezz rá, 
hogy kenőpénzért cserébe megtenné-e.— Beszéljék meg az osztállyal a 
lehetséges következményeket és azt, hogy ezzel milyen előnyhöz jut 
Anna. 
 
B: Márk egy nyugdíjas otthonban dolgozik. Szereti a munkáját, de sajnos alacsony 
a fizetése. Nem engedheti meg magának, hogy megvásárolja a barátnőjének az 
eljegyzési gyűrűt, amit kiválasztott. Egyenes ember, de pénzre van szüksége.
Könnyedén kiállíthatná az igazolást, mégsem teszi meg.

Feladat: MÁRK — Próbáld meg visszautasítani Anna ajánlatát.

1. SZÁMÚ HELYZET - SPORT

A: Tamás és Zoli régóta a legjobb barátok. Úgy döntöttek, hogy hasznosan 
szeretnék eltölteni szabadidejüket, így csatlakoztak a középiskola kosár- 
labdacsapatához. A csapat minden nap keményen edz, és ez meg is hozza az 
eredményeket. A srácok a csapat leghatékonyabb és leggyorsabb játékosai. A 
megyei bajnokság néhány nap múlva lesz. Az edző összefutott Tamással tanítás 
után, és elmondta neki, hogy szeretné, ha kicsit visszafogná magát, és nem 
szerezne pontokat a mérkőzésen, mert a verseny nyertese már kiválasztásra került, 
és az a rivális csapat lesz.

Feladat: Mit tennél Tamás helyében?

B: Hetente egyszer testnevelés óra keretében Sára osztályának úszóedzése van 
a helyi uszodában. Sára utál úszni és a többiek előtt levetkőzni. Van egy terve: 
elmegy a szemészetre, és elmondja, hogy klórallergiája van, nagyon fáj a szeme a 
vízben, a bőre viszket, és így tovább. A szemész el akar végezni néhány vizsgálatot.

Feladat: Sára nem akar vizsgálatokat, mert tudja, hogy hazudott. Mit 
tennél a helyében?
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4. SZÁMÚ HELYZET - ISKOLAI EGYENRUHA

A: Kriszta, egy középiskola igazgatója azt szeretné, ha a diákok egyenruhát 
viselnének. Öt különböző ruházati cég pályázott az egyenruhák elkészítésére. 
Andrea, a „K&M” befolyásos igazgatója és Kriszta évek óta jó barátok. Egyszer, 
amikor Kriszta bajban volt, Andrea nem habozott segíteni neki – így Kriszta 
megígérte, hogy viszonozza majd a szívességet. Kriszta így örömmel választotta ki 
a K&M-et az egyenruha elkészítésére, bár nem Andrea adta be a legjobb pályázatot.

Feladat: Beszélgetés (nem klasszikus szerepjáték): Véleményetek 
szerint rendben van, hogy a K&M-re esett a választás?

B: A „Ruhaköltemény” egy másik ruházati cég, amely ugyancsak iskolai egyenruhák 
gyártásával foglalkozik. Az iskolák több mint 80 százalékában az ő egyenruháit 
viselik. Ezúttal is tökéletes pályázatot nyújtott be – az ő árai a legkedvezőbbek 
ugyanolyan minőség biztosítása mellett.

Feladat: : Beszélgetés (nem klasszikus szerepjáték): Mi lett volna a 
legjobb döntés? Milyen szempontoknak kell döntenie a kiválasztás 
során? 

3. SZÁMÚ HELYZET - SZÉPSÉGVERSENY

A: Szépségversenyt rendeznek egy debreceni középiskolában. Minden diák nagyon 
kíváncsi az új szépségkirálynőre. Öt végzős diák alkotja a zsűrit. József a csoport 
legnépszerűbb tagja. Ha ő szavaz egy jelöltre, a többieknek nincs beleszólásuk. 
József barátnője, Kata is részt vesz a versenyen. József Katára szavaz, így végül ő 
lesz az új szépségkirálynő.

Feladat: Magyarázd el Józsefnek, mi volt a gond azzal, hogy a barátnő-
jére szavazott.

B: Dorka szintén részt vett a szépségversenyen. Nagyon keményen dolgozott 
azért, hogy ő lehessen az új szépségkirálynő: sokat sportolt, fodrászhoz, majd 
manikűröshöz ment stb. Ezzel szemben Kata nem készült a versenyre. Dorka nem 
érti, miért Kata nyert, és nem ő. 

Feladat: Mi lett volna a szavazás helyes menete?
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5. SZÁMÚ HELYZET − VÁRAKOZÁS AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYRE

A: : Gábor szeretné felújítani és bővíteni a nyaralóját. A munkálatok elkezdése 
érdekében hivatalos engedélyre van szüksége a helyi hatóságtól. Elmegy a polgár-
mesteri hivatal irodájába, ahol szembesül a várakozók hosszú sorával. Rend kívül 
elfoglalt, mivel találkoznia kellene a kivitelező cég mérnökével. Nagyon szorítják a 
határidők, de tisztességes ember, aki nem igazán szeretne kenőpénzt fizetn.i

B: Tamás 10 éve dolgozik a helyi önkormányzatnál és 3 éve nem volt nyaralni. 
Mivel nagyon kedves és mindenkinek „jó barátja”, az irodában mindenki nagyon 
kedveli, és elfogadják, hogy a saját „üzleteit” bonyolítja. Ügyintézőként az ügyeket 
néha soron kívül intézi el, de ilyen esetekben mindig kér valamit cserébe.

Feladat: GÁBOR — Próbáld meg visszautasítani Tamás felajánlását a sor 
kikerülésére, amelyért cserébe kenőpénzt vár tőled.
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LÉPJ ELŐRE EGYET!

Ez egy meglehetősen komplex feladat középméretű csoportok számára. Célja az 
általános emberi jogok, a hátrányos megkülönböztetés, szegénység és a társadalmi 
kirekesztés megvitatása, különös tekintettel a korrupcióra. A játék eredeti verziója az 
Európa Tanács „Iránytű – Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez” című
kiadványában található. A feladat során a diákok más személy bőrébe bújnak, elemzik az 
egyenlőtlenséget mint a hátrányos megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés okát, 
illetve saját kapcsolatukat a korrupcióval.
 
Célok:  
• A másság megértésének elősegítése
•  Felhívni a figyelmet a lehetőségek egyenlőtlenségére, melyek a korrupció okai és 

következményei is
• A korrupció személyes következményeinek megértése
Módszer: szerepjáték
Segédanyagok: 
• szerepkártyák
• nyitott tér (egy folyosó, nagyobb terem vagy külső helyszín)
Idő: 1 óra

Útmutató:
1.  A tevékenység bemutatását kezdje a diákok megkérdezésével arról, hogy belekép-

zelték-e már valaha magukat valaki más bőrébe. Kérdezzen rá példákra. Magyarázza el, 
hogy e feladat során szintén el kell képzelniük, hogy valaki más bőrébe bújnak.

2.  Magyarázza el, hogy minden diák kap egy papírt, amin az új személyisége szerepel. 
A szerepkártya segítségével alakíthatják ki a megadott személyiséget. Csendben 
olvassák el és ne mondják el senkinek, hogy a játék szerint kicsodák. Ha egy diák nem 
érti a kártyáján szereplő valamelyik szót, csendben jelezze kézfeltartással, és várja 
meg, amíg Ön odamegy hozzá és elmagyarázza.

 3.  Ezen a ponton hárítsa el a kérdéseket. Magyarázza el, hogy még ha nem is tudnak 
sokat egy ilyen személyről, használják a képzeletüket vagy a sztereotípiákat, amiket 
ismernek.
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 4.  Kérje meg a diákokat, hogy maradjanak teljesen csendben, amíg felsorakoznak egymás 
mellett, álljanak egy képzeletbeli startvonalon egymás kezét fogva. Magyarázza el 
nekik, hogy ez a vonal egy olyan egységes társadalmat jelképez, amiben mindenki 
azonos jogokkal és lehetőségekkel rendelkezik. Kérje meg őket, hogy addig fogják 
egymás kezét, amíg csak tudják, de szükség esetén elszakadhatnak egymástól. Ha a 
diákok száma több a szerepkártyáknál, kérje meg a többieket, hogy külső szemlélőként 
maradjanak csendben. Amikor felsorakoztak, magyarázza el, hogy olyan dolgokat 
fog felsorolni, amelyek az elképzelt személyiségekkel történhetnek. Ha az állítás 
igaz lehet arra a személyiségre, akiknek elképzelik magukat, lépjenek egyet előre; 
ha nem, akkor lépjenek hátra; ha nem tudják, vagy számukra nem releváns az állítás,  
maradjanak helyben.

 5.  Egyenként olvassa fel a szituációkat. Minden állítás után tartson szünetet, hogy a 
diákok eldönthessék, előre vagy hátra lépnek-e, vagy inkább helyben maradnak. Kérje 
meg őket, hogy nézzenek körbe és ellenőrizzék, hogy a többiek hol állnak..

 6.  A tevékenység végén kérdezze meg a sorban legelöl és leghátul állókat, hogy 
hogyan érzik magukat a helyzetükben. Minden diákot kérdezzen meg arról, hogy 
milyen szerepet kellett eljátszaniuk. Miután a diákok azonosították magukat, 
kérje meg őket, hogy figyeljék meg, hol állnak a feladat végén. Beszélgessenek az 
egyenlőtlenségekről és arról, hogy milyen hatásai lehetnek a korrupciónak saját életük 
alakulására

 
Kikérdezés és értékelés 

1.  A feladat kikérdezése a következő kérdések segítségével zajlik:

• Mi történt a feladat során?
•  Milyen könnyű vagy nehéz volt eljátszani a szerepet? Nehéz volt döntést hozni?
•  Hogyan képzelted el az általad eljátszott személyt? Ismersz olyasvalakit, aki hasonlít 

rá?
•  Hogyan érezted magad, amikor az adott személy helyébe képzelted magad? 

Hasonlított rád egyáltalán?
 
2.  Kapcsolja a feladatot a korrupció témaköréhez a következő kérdésekkel:

• Mi a távolság jelentése? Mi a korrupció legfőbb következménye?
•  Milyen szerepet játszott a karaktered, amikor arról döntöttél, hogy előrelépsz, vagy 

visszalépsz? Milyen szerepet játszott a gazdasági helyzet? Milyen szerepet játszott a 
kultúra és az etika?

• A korrupció szempontjából igazságosak voltak a kérdések?
•  A való életben feltehetnénk ezeket a kérdéseket hangosan? Aki megkérdezné, miért 

tenné? És aki nem, az miért nem?
•   Ki volt „felelős” a korrupcióért a szerepjáték során?
•  Előnyösebb helyzetbe kerültél a korrupció révén, vagy nem jelentett változást?
•  Mit gondolnak azok, akik látták, hogy mások profitáltak a korrupcióból? Hogyan 

reagáltak?
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 SZEREPKÁRTYÁK 
Megjegyzés a tanár/segítő számára: kérjük, készítsen saját kártyákat is! Minél inkább 
tükrözik a szerepkártyák azt a világot, amiben a diákok élnek, annál többet tanulnak 
ebből a feladatból. Az alábbiak példaként szolgálhatnak.
 

1. 18 éves vagy. Ebben a városban élsz, de a szüleid egy másik európai uniós 
országból költöztek ide. Anyanyelvként beszéled ennek az országnak a nyelvét, de 
nem vagy ezen ország állampolgára. Mindkét szülődnek bizonytalan a munkahelye, 
de erősen szabálykövetőek és sosem szegnének törvényt anyagi előnyökért.

2. Édesapád alkalmi munkákból él, és néha „trükközik", hogy pénzt spóroljon, akár nem 
teljesen legális úton is. Az iskolában éppen csak elégséges a teljesítményed és nem 
szeretsz a középpontban lenni. A beilleszkedéssel kapcsolatos nehézségeid miatt 
nem bízol az intézményekben.

3. Testvéreiddel egy gyönyörű házban éltek, hatalmas kerttel és úszómedencével. 
A családtagjaid több generációra visszamenően orvosok. Mindannyian 
törvénytiszelően viselkednek és szabálykövetőek.

4. Édesapád fontos pozíciót tölt be a város egy bankjában, édesanyád ellátja a 
családot és sok szabadideje van. Édesanyád segít a tanulásban, és jó eredményeid 
vannak. Édesapád szereti az ügyeket gyorsan és hatékonyan intézni, néha akár a 
szabályok figyelmen kívül hagyásával.

5. Édesanyáddal élsz egy városi lakásban. Édesanyád alkalmazott. Nagyon jó 
tanuló vagy, és emberi jogi aktivista is, mivel édesanyád nevelése által fejlett az 
igazságérzeted és a közösség iránti felelősségérzeted.

6. 26 éves külföldi diák vagy. Egy kisváros külvárosában laksz egy régi, felújításra 
szoruló házban. Négy testvéred van. Iskolába jársz, de már két helyről eltanácsoltak.

7. Veleszületett testi fogyatékosság miatt tolószéket használsz. Egy városi lakásban 
élsz a szüleiddel és testvéreiddel. Mindkét szülőd tanár, lelkesek a munkájukban és 
önkéntesként dolgoznak a hátrányos helyzetű emberek jogaiért. Szeretsz tanulni és 
jó tanuló vagy. Szeretnél egy jónevű egyetemen továbbtanulni.

8. Örökbefogadott gyermekként gazdag családban élsz vidéken. Nem szeretsz tanulni, 
de minden iskolai előadásban részt veszel, mert szeretsz énekelni és táncolni.

9. Egyedüli gyermek vagy. Szüleiddel élsz egy városi panellakásban. Édesapád 
építőmunkás, édesanyád a postánál dolgozik. Szüleid keményen dolgoznak, elkötele-
zettek a többiekért és ezért felnézel rájuk. Nagyon jó tanuló és sportoló vagy.

10. A polgármester fia vagy. Jómódú vagy és csaknem mindent megkapsz a szüleidtől. 
Az iskolában kedvetlen és közömbös vagy.

11. 6 éves korodban költöztetek a városba a szüleid munkája miatt. A szüleid nem 
igazán illeszkedtek be, te viszont igen; karizmatikus, találékony és okos vagy, sok 
barátod van, és mindenki szívesen fordul hozzád elkötelezettséged és őszinteséged 
miatt. Sportolsz.

12. Te és a testvéred abban a városban születtetek, ahol éltek, de a szüleitek nem. 
Iskolába jársz és amikor lehet, diákmunkát végzel. Nincs túl sok időd tanulásra, de 
azért elboldogulsz. Édesapád és édesanyád sokszor váltottak már munkahelyet 
életük során, és próbálnak egyensúlyozni az adók és napi költségek között.
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13. Nemrég töltötted be a 18. évedet és egyedül élsz, a vállalkozó szüleid támogatnak. 
Ők mindig megéltek a munkájukból. Tanulsz, sokféle tevékenységet végzel és 
rengeteget vagy házon kívül.

14 Szüleiddel élsz, akiknek van egy kis üzletük. Nem jössz ki jól velük. Időd nagy részét 
házon kívül töltöd és az iskolában kedvetlen vagy. Ittas vezetés miatt több hónapra 
bevonták a jogosítványodat.

15. Szép házban élsz; a szüleid több ingatlant örököltek. Te és a családod egy szűk, 
vagyonos réteghez tartoztok. Magabiztos vagy és jó jegyeid vannak az iskolában.

16. Édesapád parlamenti képviselő, aki gyakran jár Rómába, és mindig hoz neked 
valamilyen ajándékot onnan. Édesanyád a városi kórház orvosa. Jó jegyeid vannak az 
iskolában, szereted a zenét és a színházi előadásokat.

17. 17 éves vagy, édesapád jómódú üzletember, aki gyakran utazik Svájcba. Édesanyád 
is gyakran tartózkodik külföldön üzleti ügyekben. Gyakran vagy egyedül, nem igazán 
veszel részt az iskolai életben, de sportolni szeretsz.

18. Szüleid egy éttermet üzemeltetnek, és mindig az adók miatt panaszkodnak. Ennek 
ellenére minden hónapban félre tudnak tenni egy kis pénzt. Szívesebben segítesz 
az étteremben, mint hogy tanulj. Nem szereted az iskolát és nincs sok barátod.

19. A településen, ahol élsz, a maffia is jelen van és tudod, melyek a „befolyásos" 
családok. Szüleidnek van egy kis ruhaboltjuk és szeretnének békésen élni. Nem 
szeretsz iskolába járni, már el is tanácsoltak az egyikből. Szereted a rap zenét és a 
színházi előadásokat.

20. Szüleid a szolgáltatószektorban dolgoznak, nem keresnek túl jól, de szilárd elveik 
vannak és mindig teljesítik a kötelezettségeiket. Egyszerű életet élnek és sok 
önkéntes munkát végeznek. Próbáltak ezen értékek mentén nevelni téged. 
Mindig rendesen tanultál és nem kértél túl sokat, ám új baráti köröd tagjai nem túl 
szorgalmasak , ám annál  „ügyesebbek".
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ÁLLÍTÁSOK

Helyzetek és események
Olvassa fel az alábbi szituációkat. A szituációk felolvasása után adjon a diákoknak időt, 
hogy előre léphessenek, visszaléphessenek, vagy helyben maradjanak (ha a helyzet nem 
érvényes rájuk), valamint hogy megnézhessék, hol állnak egymáshoz képest.

1. Házatok építésénél a családod megkeresett:
 egy külföldi céget, aki feketén foglalkoztat embereket, és így pénzt spórolhattok
 LÉPJ ELŐRE

 egy drágább céget, amit régóta ismertek, és tudjátok, hogy betartja a törvényeket
 LÉPJ VISSZA

2. Egyik szülőd gyakran vesz részt pályázatokon:
  gyakran nyer, mert ismeri a megfelelő embereket és (nem teljesen legális) 

technikákat, ami ehhez szükséges
 LÉPJ ELŐRE

 sosem nyer, mert nincs meg a megfelelő tudása és  tiszteletben tartja a 
  szabályokat
 LÉPJ VISSZA

3. Amikor a szüleid dolgoznak:
 nem mindig adnak számlát, mert túl sok adót kellene fizetniük 
 LÉPJ ELŐRE

 mindig adnak számlát és befizetik az adókat 
 LÉPJ VISSZA

4.  Építened kell egy új házat, de az engedélyek beszerzése sok időt vesz 
igénybe:

  fizetsz némi kenőpénzt az önkormányzat alkalmazottjának, hogy gyorsabban kapd 
meg az engedélyeket

 LÉPJ ELŐRE

 kivárod a sorod, nem akarsz „szívességet kérni" senkitől 
 LÉPJ VISSZA

5.  Édesapád/édesanyád törvénytisztelő módon él. Egy versenytárs megkéri, 
hogy ne induljon el egy pályázaton, cserébe pénzt ígér:

 beleegyezik és elfogadja a pénzt
 LÉPJ ELŐRE

  nem egyezik bele, de a pályázaton mégsem tud elindulni, mert a versenytárs 
elintézte, hogy folyamatos ellenőrzéseket tartsanak nála

 LÉPJ VISSZA
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6.  Alig egy hónap múlva önkormányzati választás lesz. Pénzt ajánlanak neked, 
hogy egy adott jelöltre szavazz:

 elfogadod
 LÉPJ ELŐRE

 nem fogadod el
 LÉPJ VISSZA

7.  Egy rendőr megállított, mert túl gyorsan motoroztál. Tudtodra adja, hogy egy 
kis szívességért cserébe elfelejthetitek az esetet:

 elfogadod
 LÉPJ ELŐRE

 nem fogadod el
 LÉPJ VISSZA

8. Busszal kell utaznod:
 nem veszel jegyet, mert úgy gondolod, nem jön majd ellenőr
 LÉPJ ELŐRE

 veszel jegyet, mint mindig
 LÉPJ VISSZA

9. A szüleid jómódúak, és nem vagytok jogosultak tandíjtámogatásra.
 a támogatás megszerzése érdekében nem vallják be a teljes jövedelmüket
 LÉPJ ELŐRE

 bevallják a teljes jöveldemüket és kifizetik a teljes tandíjat
 LÉPJ VISSZA

10. Nem készültél fel rendesen a vizsgákra:
 édesapád, aki befolyásos ember, beszél a tanárral, hogy ne buktasson meg
   LÉPJ ELŐRE

 nem tudod a válaszokat és megbuksz
 LÉPJ VISSZA

11. Tévében szeretnél szerepelni
  édesapád kapcsolatai révén el tudná intézni, hogy részt vegyél egy népszerű tévés 

versenyen
 LÉPJ ELŐRE
 már az elején feladod, mert nem ismersz embereket, akik beajánlanának
 LÉPJ VISSZA
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12.  Családod befektetései után sok adót kellene fizetni. A tanácsadó azt 
javasolta, hogy nyissatok külföldi bankszámlát, így kevesebb adót kell fizetni.

 a család beleegyezik
 LÉPJ ELŐRE

 inkább abban az országban tartanátok a pénzt és fizetnétek adót, ahol éltek
 LÉPJ VISSZA

13. A középiskola után orvosi egyetemen szeretnél tanulni:
  biztos vagy benne, hogy nem lesz nehéz elhelyezkedni, mert a szüleid ezen a 

területen dolgoznak és beajánlhatnak téged
 LÉPJ ELŐRE

  érdekel az orvostudomány, de úgy gondolod, az elhelyezkedés nehéz lesz, mert 
nem ismersz senkit ezen a területen

 LÉPJ VISSZA

14.  Az iskolád tanulmányi kirándulást ajánl fel az arra legérdemesebb diák 
számára. Te vagy az egyik legjobb tanuló:

  édesapád befolyásos, jól ismeri a tanárokat és el tudja intézni, hogy te nyerd meg a 
kirándulást

 LÉPJ ELŐRE

 egy társad nyeri el a kirándulást, mert az apja befolyásos és jól ismeri a tanárokat
 LÉPJ VISSZA

15.  Jogosítványt kell szerezned, mert a nyári munkádhoz szükséged lesz egy 
kocsira. Nem megy túl jól a vezetés, mert nem gyakoroltál eleget. Ismered 
viszont a vizsgabiztost.

 ajándékot hozol neki, és át is enged a vizsgán annak ellenére, hogy voltak hibák
 LÉPJ ELŐRE

  nem használod ki az ismertséget. Megbuksz a vizsgán és egy hónap múlva újra kell 
próbálkoznod

 LÉPJ VISSZA

16.  Vakbélgyulladás miatt operációra van szükséged. Nem sürgős, de a várólista 
hosszú.

  a szüleid ismerik a főorvost, aki elintézi, hogy még aznap megműtsön a kórház 
legjobb sebésze.

 LÉPJ ELŐRE

 kivárod a sorod, és így hetekig fájdalmaid vannak
 LÉPJ VISSZA
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17. Találsz az utcán egy pénztárcát, benne pénzzel:
 megtartod a pénzt, de a pénztárcát később leadod a rendőrségen
 LÉPJ ELŐRE

 a pénztárcát a pénzzel együtt leadod a rendőrségen
 LÉPJ VISSZA
 
18. Édesanyád felfedezi, hogy néhány főnöke jogsértéseket követ el:
 nem szól senkinek és folytatja a munkát
 LÉPJ ELŐRE

  jelenti az esetet egy belső felügyeleti szervnek, de néhány hónap múlva 
felmondanak neki

 LÉPJ VISSZA
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BÍRÓSÁG

A tevékenység célja: a diákokkal megismertetni a korrupció okait és negatív 
következményeit, a korrupció negatív és „pozitív" oldalairól beszélgetni
 
Módszer: szerepjáték
Segédeszközök: nincs szükség eszközre, csak az osztályteremre
Idő: 15 perc minden esetnél

Útmutatás:
A diákokat osszuk három csoportra: egyik csoport a zsűri lesz, a másik a vádat képviseli, a 
harmadik pedig a védelmet. A tanár felolvas egy korrupciós esetet. Ezek lehetnek a „Lépj 
egyet előre" játék kártyái, például:

Vakbélgyulladás miatt operációra van szükséged. Nem sürgős, de a várólista hosszú. 
A szüleid ismerik a főorvost, aki elintézi, hogy még aznap megműtsön a kórház legjobb 
sebésze.

Más szituáció is választható. Néhány példa:

A diákok egy csoportja iskolai bált rendez. Az iskola ehhez kismértékű anyagi 
támogatást nyújt. Az egyik diák ismer valakit, aki rendelkezik a szükséges 
felszereléssel, és meggyőzik az iskolát, hogy nyílt pályáztatás helyett őt válasszák, 
annak ellenére, hogy nem szakmabeli.

Egy diáknak problémái vannak az iskolai feladataival. Egy tanár egyénileg korrepetálja. 
Köszönetképp a diák csokoládét, bort és virágot ajándékoz neki. A tanár ezeket 
elfogadja.

A tanár magyarázza el, hogy minden csoportnak professzionálisan kell viselkednie, 
mintha igazi tárgyalás lenne: az ügyészeknek meg kell vádolnia a korrupcióval 
gyanúsítottakat (pl. az anyát és az orvost), az ügyvédeknek meg kell magyarázniuk, 
miért volt a korrupció elfogadható, akár saját meggyőződésük ellenében is. Mindkét 
csoport 5 percet kap, hogy felkészüljön a beszédre, melyben érvekkel támasztják 
alá az álláspontjukat. Ezután a vád és a védelem is kap néhány percet a beszédek 
előadására és az azokra való reagálásra. A vita után, ahol fontos, hogy a diákok 
ne vágjanak egymás szavába, a bírósági döntés következik. A vád és védelem 
álláspontját néhány percig mérlegeli, majd kihirdeti az ítéletet az osztály előtt.  A játék 
megismételhető más helyzetekkel és a csoportok újraosztásával.
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SIN CITY JÁTÉK

Időtartam: 45 perc (optimális esetben 2 X 45 perc)

A játék célja: a korrupció direkt és indirekt hatásainak értelmezése, elemzése konkrét 
példák segítségével.
Szükséges eszközök: kinyomtatott játékpénzek, játékosonként egy-egy boríték, egy 
nagyobb méretű doboz, melybe a befizetett adókat lehet gyűjteni, karakterek listája 
kivetítve.

Játék:
A játékvezető elmeséli, hogy ennek a feladatnak a során minden résztvevő egy-egy 
karaktert kap. Minden karakter kap egy-egy borítékot, melyben a karakterének legfőbb 
jellemzőit összesítő rövid szerepleírás mellett egy 3 részre osztott összeget talál. Ez a 
teljes (azaz bruttó-bruttó fizetése). A játékvezető elmondja, hogy melyik mit jelent.

• Nettó az az összeg, amit minden egyes hónapban a dolgozó hazavisz
•  Bruttó az az összeg, ami a dolgozó bérjegyzékén szerepel, a ’nettón felüli ’ összeget ő 

fizeti be adóként
•  Bruttó-bruttó az az összeg, amit a munkaadónál (cégnél) jelenik meg teljes 

költségként, vagyis ezt az összeget ő fizeti be a munkavállalója után.

A játék első körében mindenki bemutatja magát, (mivel foglalkozik, a város mely pontján 
él, mennyire érzi magát gazdagnak-szegénynek) és elmeséli azt is, hogy pontosan 
mennyit keres havonta. Az első kör (első hónap) végén ezt az összeget be is mutatja a 
csoport többi tagjának, majd a borítékba téve – adóként – befizeti a játékvezetőnek.
A játék második körében az összeget már nem kell bemutatnia, elég felemelnie a 
borítékját, valamilyen összeget mondania majd a borítékot befizetnie a játékvezetőnek.
A játék harmadik körében már nem szükséges semmit sem mondania, csak némán átad 
egy borítékot a játékvezetőnek.
A játék negyedik körében a játékvezető(k) kimennek a teremből és minden játékos 
eldöntheti, hogy rak-e egyáltalán borítékot, illetve abban valamennyi pénzt vagy sem.
Mindegyik kör (hónap) után a játékvezető pontosan összeszámolja, hogy mennyi pénz 
gyűlt össze. A for-profit világban élők minden hónap elején megkapják a táblázatban 
szereplő összegüket, de csak addig, amíg minden játékos a városban él. Amennyiben 
valaki valamilyen okból (meghal, elköltözik, stb.), akkor 10%-kal kevesebbet kap.
Amennyiben a befizetett adók kevesebbek, mint amennyi ahhoz kellene, hogy minden 
közfeladatot ellássanak, akkor minden játékos egyszerű kézfenntartással megszavazza, 
hogy ki(k) ne kapjanak abban a hónapban pénzt.
A játékvezető legfontosabb feladata, hogy a közpénzként befizetett összegek 
függvényében kreatívan meséljen olyan szituációkat egy-egy kör között, mellyel 
folyamatosan döntések elé állítja a résztvevőket. Az is feladata, hogy próbálja 
befolyásolni adófizetési szándékukat.
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 Közpénzből pénzt kapók:
•  orvos
•  tanár
•  közmunkás
•  adóellenőr
•  önkormányzati munkatárs
•  önkormányzati képviselő
•  parlamenti képviselő
•  utcaseprő / köztisztasági alkalmazott 
•  munkanélküli segélyen lévő
•  4 nyugdíjas (4 különböző összeggel)

 For profit:
•  Szakmunkás
•  Mérnök
•  Buszsofőr
•  Pincér
•  Pék
•  Kereskedő
•  Taxisofőr
•  2 Vasutas (kétkezi és vezető)
•  Banki alkalmazott
•  Vállalkozó
 

Szituációs ötletek (fontos hangsúlyozni, hogy akkor működik a játék, ha a játék-
vezető a csoport tudásához, ismereteihez szabja a szituációkat; a lényeg, hogy 
a diákok értsék a példákat annak legyen olyan hatása, ami miatt változtatnak 
adófizetési szokásaikon valamelyik irányban):

•   Egészségügyi veszély van a városban, mert egy tisztítatlan telefonfülke miatt 
fertőzés tört ki. 

•   Orvos hiányában drasztikusan megnövekedett a halálozás a városban; mert méltóbb 
fizetés miatt külföldre mentek.

•   A városnak eddig külön bevételt biztosító szórakozóhelye bezárni kényszerül, mert 
minden pincér azt tervezi, hogy a magasabb bér miatt az ország másik részén vállal 
majd munkát.

•   Elegendő diplomás hiányában a város nem kap meg egy komoly fejlesztést, mert a 
legjobb tanárok mostanában már nem iskolákban, hanem magánintézményekben 
tanítanak.

•   A városnak nincs adóellenőre, senki sem figyeli, hogy ki nem fizetett be adót. A 
közpénzből fizetett összegnek rendre eltűnik 10%-a. 

•   Túl alacsony fizetésük miatt a vasutasok sztrájkolnak, ezért mindenkinek többe kerül 
a mindennapi megélhetése. 

•   A közös pénzből, felesleges beruházásokra költenek, miközben a problémamentes 
alapműködésre nem jut elegendő forrás

•  A közös pénzből már csak rossz minőségű közszolgáltatások fizethetők meg. 

A játéknak akkor van vége, ha a játékosok nem tudnak egyetérteni abban, hogy a 
közpénzeket miként osztják el, illetve kevesebb, mint 50%-a gyűlik össze a szükséges 
pénznek.
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FELOLDÓDÁST SEGÍTŐ / BEMELEGÍTŐ / KEZDŐ 
GYAKORLATOK

 
Ezeknek a feladatoknak az a célja, hogy erősítsék a csoport egységét, elősegítsék az 
összetartást, valamint két nagyobb játék között újra lendületbe hozzák a diákokat.

 
SZÍNCÁPA

Kérje meg a diákokat, hogy álljanak a terem közepére. Magyarázza el, hogy egy színt és 
egy testrészt fog mondani. Testrészükkel meg kell érinteni valamit, ami az említett színű.

Például: „Piros, könyök!” Mindenki megpróbálja megérinteni a könyökével a másik piros 
pólóját.
 
MARADJ A SORBAN!

Kérje meg a diákokat, hogy rendeződjenek sorba valamilyen sajátosság alapján.  

Például: álljanak sorba az elé, akinek a legkisebb a lábmérete / legkorábban van a 
születésnapja az évben / legkisebb volt a születési súlya / leghosszabb a haja / legtöbb 
testvére vagy unokatestvére van / stb.

ISMÉTELD MEG A KIFEJEZÉSEKET!

Kérje meg a diákokat, hogy soroljanak fel minél több, a korrupcióhoz kapcsolódó 
kifejezést. A nyertes választhatja ki a következő feladatot.
 
DILEMMA JÁTÉK

Útmutató
Készítsen elő állításokat a korrupciós helyzetekkel kapcsolatos dilemmákról
 
1. Rajzoljon vonalat a padlóra krétával vagy szalaggal.
2. Magyarázza el, hogy a vonal jobb oldala az állítással való egyetértést, a bal pedig az 

egyet nem értést jelenti. A vonaltól való távolság az egyetértés vagy egyet nem értés 
erősségét szimbolizálja; minél nagyobb a távolság a vonaltól, annál nagyobb az egyet 
nem értés. A terem falai a határok! A vonalon állás azt jelenti, hogy a személynek 
nincs véleménye.

3. Olvassa fel az első állítást.
4. Kérje meg a résztvevőket, hogy helyezkedjenek el a vonal két oldalán a 

véleményüknek megfelelően.
5. Kérje meg a résztvevőket, hogy magyarázzák el, miért állnak éppen ott.
6. Hallgasson meg mindenkit, aki beszélni akar. Ezután kérdezze meg, akar-e valaki 

pozíciót váltani.
7.  Amikor mindenki váltott, aki váltani akart, kérdezze meg őket, miért tettek így.
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AKTIVÁLÓ „CSOMÓK"

Útmutató
1. Állítsa a résztvevőket körbe úgy, hogy a vállaik érintkezzenek, és nyújtsák ki a karjukat 

maguk előtt.
2. Ezután fogják meg egymás kezét úgy, hogy a) két ember nem foghatja mindkét kézzel 

egymást b) senki sem foghatja a közvetlenül mellette álló kezét. (Az végeredmény 
olyan, mint egy kezekből álló nagy csomó!)

3. Ezután a résztvevőknek ki kell bontaniuk a csomót anélkül, hogy elengednék a 
kezeket.

4. Kérjen meg egy diákot, hogy ellenőrizze a játékot és figyeljen a szabályok betartására; 
füttyszóval jelezze, ha szabályszegés történik

1. Kikérdezés 
Megkérdezhetjük a csoporttól:
1. Hogyan dolgoztak együtt a csomó kibontása érdekében?
2. Hányféle lehetséges megoldás volt?
3. Hogyan érezte magát a felügyelő/segítő diák? Hogyan tekintettek rá a többiek?

Ha elég diák van jelen, két kört is lehet alkotni (10-15 ember körönként) egy helyett és 
versenyezhetnek egymással: az a nyertes, aki elsőként kibontja a csomót.

2. Kikérdezés
Megkérdezhetjük a csoporttól:
1. Milyen mértékben követjük a szabályokat, amikor a körülmények kényszerítőbbek?
2.  A feladat elvégzése után felidézhetjük Mahatma Gandhi szavait: „A különbség a 

között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot."
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