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Összefoglalás 
Az elemzésben arra keressük a választ, hogy a korrupció észlelése miként befolyásolja az 

intézményi környezettel való elégedettséget, és hogy melyik korrupcióval kapcsolatos 

tapasztalatnak van leginkább hatása az elégedettségre. Először bemutatjuk a cégvezetők 

korrupcióval kapcsolatos percepcióinak változását, illetve az intézményi környezettel való 

elégedettségük alakulását a 2005-től 2010-ig terjedő időszakban, majd arra keressük a választ, 

hogy milyen változók vannak hatással az elégedettség alakulására. 

Az adatbázis a MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) és a Volksbank Zrt. közös 

kutatásából származik, mely negyedévente azonos szerkezetű, körülbelül 300 elemű kis- és 

közepes vállalkozásokból álló mintán dolgozik. 

Elemzésünkben megmutatjuk, hogy a korrupció észlelése szignifikánsan befolyásolja az 

intézményi környezettel való elégedettséget – minél magasabbnak érzékeli egy vállalatvezető a 

korrupciót azon a területen, amelyen cége működik, annál inkább elégedetlen az intézményi 

környezettel. 
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Bevezetés 

A Figyelő, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) és a Volksbank Zrt. 2005 

januárjában közös kutatást indított a kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzetének, rövid 

távú kilátásainak feltárására és e cégcsoport üzleti helyzetét befolyásoló gazdasági és 

intézményi tényezők és hatások felmérésére. E vizsgálat során negyedévente összesen 300, a 

feldolgozóipar, az építőipar és a szolgáltatások területén működő céget kérdeztek le. A minta 

negyedévről negyedévre azonos szerkezetű marad, a megkérdezett vállalatok reprezentálják a 

kis- és közepes cégek csoportjának gazdasági teljesítményét és ágazati megoszlását. Jelen 

elemzésben a kutatássorozat negyedik negyedéveiben felvett adatokat használjuk, melyekben 

többek között a korrupciós tapasztalataikról, illetve az intézményi környezetről való 

véleményükről kérdezték meg a vállalatvezetőket. Az első részben ezeknek a változóknak az 

alakulását mutatjuk be 2005-től 2010-ig. 

1. A korrupciós tapasztalatok és az elégedettség al akulása 

A kis- és közepes vállalkozások vezetőinek korrupciós tapasztalatit öt kérdéssel mérték a 

kutatásokban. A 2005-től 2010-ig terjedő időszakban a következőképpen alakult a kérdésekre 

adott válaszok átlaga (ahol, minél alacsonyabb az érték, annál ritkábbnak tartja az adott 

jelenséget a cégvezető): 
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1.1. ábra: A korrupció mértéke 2005-től 2010-ig (átlag 0-től 100-ig terjedő skálán) 

 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 
Megjegyzés: A kérdésekre négyféle választ lehetett adni, a soha válasz 1-es, a ritkán 2-es, a gyakran 3-as és a 
mindig 4-es értéket kapott. A könnyebb interpretálhatóság kedvéért az értékeket 100-as skálára vetítettük és ebből 
számoltunk átlagot.  
 

Leginkább azzal értettek egyet a cégvezetők minden évben, hogy a kormányzati hivatalnoknak 

adott csúszópénzért biztosan kap szolgáltatást a cég.  Az átlag 2005-ben volt a legalacsonyabb 

(42) és 2006-ban és 2007-ben a legmagasabb (55) – tehát végig a ritkán és gyakran válaszok 

között volt. Nem látszik folyamatos növekedés vagy csökkenés (ahogy a többi kérdésnél sem). 

2005-től 2007-ig növekedést tapasztalunk, majd 2008-ra lecsökken az érték, majd újra 

növekszik 2010-ig. 

A második leggyakoribbnak azt a jelenséget tartják, hogy előre tudják a cégek, hogy mennyi 

csúszópénzt kell adni. Itt gyakorlatilag ugyanúgy mozog az átlag, mint az előző kérdésnél, kicsit 

alacsonyabb szinten. 
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Az állami hivatalokban jelen lévő korrupciót átlagosan kis akadálynak tartják a cégvezetők, 29 

és 41 között mozog az átlag, 2008-ban a legalacsonyabb. 

Kevés cégvezető gondolja úgy, hogy cége piacán csúszópénzt kell fizetni az engedélyekért, 

önkormányzati megrendelésekért, stb. A legtöbben a soha választ adták a 4. kérdésre, 2008-

ban volt a legalacsonyabb az átlag értéke (5), és minden évben 10 alatt maradt. Tehát azt 

láthatjuk, hogy 2008-ban kicsit lecsökkent a korrupció mértéke a cégvezetők szerint, és 

onnantól 2010-ig inkább növekedést tapasztalunk. 

Nagyon ritkán fordulnának felettes szervhez a cégvezetők, ha korrupciót észlelnének. Az átlag 

minden évben 40 alatt marad 2006-tól 2009-ig csökkenő tendenciát látunk. Érdekes 

megemlíteni, hogy minden évben rendkívül magas (akár 50% feletti) azoknak az aránya, akik 

soha nem fordulnának felettes szervhez, és rendkívül alacsony azoké (sokszor 10% alatti), akik 

minden esetben megtennék ezt.1 

A korrupciós kérdésekre adott válaszok alapján2 létrehoztunk egy ötfokozatú változót, amely azt 

mutatja, hogy a cégvezető milyen gyakran számolt be korrupcióról. Ez a változó a 

következőképpen alakult a vizsgált években:  

  

                                            
1 Lásd: Függelék, F1.2 táblázat 
2 A négy kérdés a következő: Ha egy cég „csúszópénzt” fizet egy kormányzati hivatalnoknak, akkor biztos, hogy 
megkapja a kért szolgáltatást. (Mennyire igaz.); 2. A cégek előre tudják, hogy mennyi csúszópénzt kell adni. 
(Mennyire igaz.); 3.Azon a piacon, amelyen cégem működik, csúszópénzt kell fizetni, ha egy cég hozzá akar jutni 
valamihez: például engedélyhez vagy önkormányzati megrendeléshez. (Mennyire igaz.); 4. Korrupció az állami 
hivataloknál. (Mennyire jelent akadályt.)  
A kérdés, ami arra vonatkozott, hogy felettes szervhez fordul-e, ha korrupciót érzékel, nem szerepel ebben az 
összetett változóban. (A főkomponens elemzés is megmutatta, hogy más dimenzióhoz tartozik) 
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1.2. ábra: Hány kérdés esetében szá

Forrás: KKVKORR_2012_DATA 
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. ábra: Hány kérdés esetében számolt be korrupcióról 2005-től 2010-ig (%)
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Az intézményi környezettel való elégedettség mérésére nyolc kérdés alapján4 hoztunk létre egy 

változót főkomponens elemzéssel, amelynek átlaga a vizsgált években a következőképpen 

alakult (az összes évet tekintve a változó átlaga 0).  

1.3. ábra: Az intézményi környezettel való elégedettség átlaga 2005-től 2010-ig (pont) 

 

Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

2007-ben voltak a legelégedettebbek a cégvezetők az intézményi környezettel, és 2005-ben a 

legelégedetlenebbek. 2005-től 2007-ig növekedett az elégedettség, majd 2008-ban visszaesett 

és 2009-ben ismét a 2007-es szint közelébe emelkedett. 2010-ben megint a 6 év átlaga alá 

került a cégvezetők elégedettsége. 

  

                                            
4 Mekkora akadály: engedélyek beszerzése; vám ügyintézés; export nyomtatványok; munkaügyi szabályozás; 
környezetvédelmi szabályozás; EU-s szabályok; tűzvédelmi- biztonsági szabályok; adó jogszabályok 
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2. Mi határozza meg az intézményi környezettel való  elégedettséget? 

Az 1. részben létrehozott elégedettséget mérő változó szerint három egyenlő csoportra 

osztottuk a cégvezetőket: az intézményi környezetet viszonylag rossznak, közepesnek, illetve 

jónak tartókra. Ezután ordinális regresszió elemzéssel vizsgáltuk meg, hogy mi befolyásolja az 

intézményi környezettel való elégedettséget. A független változók a vállalatnagyság, az export 

aránya, a külföldi tőke aránya, a szektor és a korrupció5 nagysága. A modell szignifikáns volt, 

és megmutatta, hogy a szektor illetve a korrupció nagyságának észlelése befolyásolja az 

elégedettséget. Minél nagyobb mértékű korrupciót tapasztal valaki, annál elégedetlenebb az 

intézményi környezettel. A cégvezetők feldolgozóiparban a legelégedetlenebbek, és a 

gazdasági szolgáltatások szektorában a legelégedettebbek. 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a korrupciós tapasztalatok közül melyik befolyásolja az 

intézményi környezettel való elégedettséget. (Ismét ordinális regresszió analízist alkalmaztunk, 

és a vállalat jellemzői (nagyság, külföldi tőke arány, stb.) továbbra is kontroll alatt voltak tartva). 

Az 1. részben említett hat kérdés közül kettő befolyásolja szignifikánsan az elégedettséget. Az 

egyik ilyen kérdés, amely arra vonatkozik, hogy a vállalatvezető cégének piacán csúszópénzt 

kell fizetni, ha hozzá akarnak jutni valamihez (pl. engedélyhez vagy önkormányzati 

megrendeléshez). Minél gyakrabban tapasztalja ezt egy cégvezető, annál elégedetlenebb az 

intézményi környezettel. A másik szignifikánsnak mutatkozó kérdés az volt, hogy mennyire 

tartja jelentős akadálynak a korrupciót a vállalatvezető. Minél jelentősebb akadálynak tartja, 

annál elégedetlenebb. 6 

  

                                            
5 Melyet az 1. részben létrehozott összetett változóval mértem 
6 Lásd: Függelék: F10. táblázat 
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3. Következtetések 

Azt látjuk tehát összességében, hogy minél nagyobb mértékű a korrupció, annál negatívabban 

ítélik meg a cégvezetők az intézményi környezetet. A korrupciós tapasztalatok közül az teszi 

szignifikánsan elégedetlenebbé a vállalatvezetőket, ha úgy látják, hogy cégük piacán 

csúszópénzt kell fizetni, ha hozzá akarnak jutni valamihez, illetve ha jelentős problémának 

tartják a korrupciót. A korrupcióval foglalkozó kutatások egy része7 percepción alapszik – 

eredményeink megmutatják, hogy a szubjektív vélemények valóban relevánsak abból a 

szempontból, hogy függenek a korrupciós tapasztalatoktól. Eredményeink kormányzatra 

vonatkozó következménye, hogy a korrupció visszaszorításával az intézményi környezettel való 

elégedettség is növelhető. 

   

                                            
7 például a Worldwide Governance Indicators Project (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp)  
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Függelék 

4.1 Az elemzett változók alapmegoszlásai 

F1.1. táblázat: A cégek korrupciós tapasztalatok szerinti megoszlása (%) 

A következő állítások mennyire 
gyakran igazak a 
közhivatalokra 

Nem szabályos 
eljárás esetén 

felettes(szerv)hez 
fordul 

Kormányzati 
hivatalnoknak 

adott 
csúszópénzért 

biztos megkapja 
a szolgáltatást 

Tudják, hogy 
mennyi 

csúszópénzt kell 
adni 

Cége piacán 
mindenért 
(engedély, 

önkormányzati 
megrendelés) 

csúszópénzt kell 
fizetni 

soha 46,3 25,1 27,9 84,7 
ritkán 31,7 21,1 23,5 9,6 
gyakran 10,9 37,9 33,9 4,0 
mindig 11,2 15,9 14,7 1,7 

Összesen 
100  100  100  100  

(N=1442) (N=856) (N=681) (N=1389) 

Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

F1.2. táblázat: A cégek megoszlása az egyes években, aszerint, hogy milyen gyakran 

fordulnának felettes szervhez, ha korrupciót észlelnének 

Nem szabályos eljárás esetén 
felettes(szerv)hez fordul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
soha 41,4 41 46,9 49,3 66,4 35,9 
ritkán 45,6 27,8 33,8 29,7 20,9 30,7 
gyakran 7,2 13,7 9,7 14,2 8,9 12,1 
mindig 5,7 17,5 9,7 6,8 3,8 21,2 

Összesen 
100 

(N=263) 
100 

(N=212) 
100 

(N=207) 
100 

(N=219) 
100 

(N=235) 
100 

(N=306) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

F2. táblázat: A cégek megoszlása aszerint, hogy mennyire tartják akadálynak a korrupciót (%) 

Mekkora akadály a korrupció az 
állami hivatalokban?  
nem akadályoz 49,2 
kis akadály 14,3 
közepes akadály 19,4 
jelentős akadály 17,1 

Összesen 
100 

(N=1452) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 
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F3. táblázat: A cégek megoszlása aszerint, hogy hány kérdés esetében érzékeltek korrupciót 

(%) 

Hány kérdés esetében 
érzékelt korrupciót  
0 46,4 
1 22,7 
2 13,3 
3 11,5 
4 6,1 

Összesen 
100 

(N=1927) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

 
F4. táblázat: A cégek megoszlása az intézményi környezettel való elégedettségük szerint (%) 

Mekkora akadály: 

engedé-
lyek 

beszerzé-
se 

vám 
ügyintézés 

export 
nyomtatvá-

nyok 

munka-
ügyi 

szabályo-
zás 

környezetv
édelmi 

szabályozá
s 

EU-s 
szabályok 

tűzvédelmi, 
biztonsági 
szabályok 

adó-
jogszabá-

lyok 

jelentős akadály 9,4 2,4 ,5 8,6 11,8 10,5 4,7 17,6 

közepes akadály 20,1 7,6 3,1 20,8 20,2 22,8 14,9 33,8 

kis akadály 24,3 13,8 7,6 25,9 24,7 22,9 20,3 20,8 

nem akadályoz 46,2 76,2 88,8 44,7 43,4 43,7 60,1 27,8 

Összesen 

100 100 100 100 100 100 100 100 

(N=1891) (N=1518) (N=1476) (N=1905) (N=1873) (N=1874) (N=1899) (N=1919) 

Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

 
F5. táblázat: A cégek megoszlása az intézményi környezettel való elégedettségük szerint (%) 

Mit gondol az intézményi 
környezetről? 
rossz 32,2 
közepes 34,1 
jó 33,7 

Összesen 
100 

(N=1326) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

 
F6. táblázat: A cégek megoszlása az export aránya szerint(%) 

export aránya 
nem exportál 51,6 
1-50% 31,0 
51-100% 17,4 

Összesen 
100  

(N=1904) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 
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F7. táblázat: A cégek megoszlása a külföldi tőke aránya szerint(%) 

külföldi tőke aránya   
nincs külföldi tőke 74,2 
vegyes 7,1 
tisztán külföldi 18,7 

Összesen 
100  

(N=1914) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

 
F8. táblázat: A cégek megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint(%) 

foglalkoztatottak száma 
20-49 fő 37,5 
50-99 fő 25,3 
100+ fő 37,2 

Összesen 
100  

(N=1927) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

 
F9. táblázat: A cégek megoszlása szektor száma szerint(%) 

szektor 
feldolgozóipar 45,53 
építőipar 14,19 
kereskedelem 26,61 
g. szolgáltatás 13,67 

Összesen 
100  

(N= 1924) 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 
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4.2 A becslések eredményei 

F10. táblázat: Az ordinális regressziók eredményei (függő változó: intézményi környezettel való elégedettség) 

 1. modell 2. modell 3. modell 4. modell 5. modell 

magyarázó változók 

szektor 

feldolgozóipar -0,659 -0,573 nsz -0,562 -0,527 

építőipar nsz nsz nsz nsz nsz 

kereskedelem -0,484 nsz nsz -0,507 nsz 

gazdasági szolgáltatás 0 0 0 0 0 

külföldi tőke aránya nsz nsz nsz nsz nsz 

export aránya nsz nsz nsz nsz nsz 

foglalkoztatottak száma nsz nsz nsz nsz nsz 

korrupciót mérő összetett változó -0,204 - - - - 
kormányzati hivatalnoknak adott csúszópénzért biztos 
megkapja a szolgáltatást 

- nsz - - - 

tudják, hogy mennyi csúszópénzt kell adni - - nsz - - 
cége piacán mindenért (engedély, önkormányzati 
megrendelés) csúszópénzt kell fizetni 

- - - -0,481 - 

mekkora akadály a korrupció az állami hivatalokban - - - - -,390 
Model-fitting information (sig) 0,000 0,533 0,509 0,000 0,000 
Goodness-of-fit (pearson's Chi.square sig) 0,084 0,640 0,678 0,149 0,074 
Pseudo R-Square (Nagelkerke) 0,036 0,011 0,014 0,035 0,071 
N= 1348 1301 488 989 1074 
Forrás: KKVKORR_2012_DATA 

 


