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Bevezetés 

A korrupció mára a magyar gazdasági és társadalmi élet egyik alapvető és a magyar 
gazdaság közép- és hosszú távú kilátásait hátrányosan befolyásoló tényezőjévé vált. 

A gazdasági életet szabályozó rendeletek és törvények alkalmazása körüli 
bizonytalanságok, a törvények és szabályok többértelműsége és belső 
ellentmondásai, és a nem kívánt hatások kiküszöbölését célzó gyakori 
szabályváltozások közvetlenül vagy közvetve mind-mind a korrupciós kockázatok 
növekedéséhez vezetnek. 

Egy gazdaság versenyképességét, fejlődési perspektíváit alapvetően meghatározza 
az az intézményi és szabályozási környezet, amelyben a gazdaság szereplői 
működni kénytelenek. A magas korrupciós kockázat, a korrupció miatti 
bizonytalanság aláássa mind a gazdaság versenyképességét, mind a vállalatok 
közötti szerződéses kapcsolatokat, mind a vállalkozások közintézményekkel való 
kapcsolatait. A korrupció alapjaiban rombolja egy társadalomban a bizalmat. 

A fentiek ellenére szinte semmit nem tudunk arról, hogy valójában a gazdasági élet 
egyes területein mekkorák, milyen súlyúak ma Magyarországon a korrupciós 
kockázatok, és súlyúk hogyan változott, változik az időben? Itt természetesen nem a 
korrupcióval kapcsolatos percepcióról beszélünk: arról már több kutatás is szólt, 
hogy hogyan látják, milyen mértékűnek becslik a gazdasági szereplők, a 
vállalkozások, vagy a lakosság a korrupciót általában, vagy a korrupció különböző 
megjelenéseit. 

Vagy egy lépéssel visszalépve, azt sem tudjuk, hogy hogyan, milyen eszközökkel 
törekednek jelenleg a magyar vállalkozások, vagy a magyar közintézmények vezetői 
a megfelelő, tisztességes üzletmenet és ügymenet fenntartására, milyen belső 
intézményeket, szabályokat, szervezeti egységeket hoznak létre annak érdekében, 
hogy elősegítsék az adott szervezet integritását biztosító működést? 
Magyarországon vagy nem készültek ezzel kapcsolatos, empirikusan alátámasztott 
és megalapozott vizsgálatok, vagy csak a tervezés, az előkészítés fázisában 
vannak1. 

A fentiekről a magyar vállalati szférára vonatkozóan sem rendelkeztük semmilyen 
kutatási eredménnyel mindezidáig. Ezt az űrt igyekszünk kitölteni azzal az úttörő 
kutatással, amely az integritás alapú szervezeti működés és ezzel összefüggésben a 
korrupciós kockázatok rendszeres felmérését célozza a magyar vállalatok körében, 
és amelyre az Ernst & Young Könyvvizsgáló kft. és az MKIK Gazdaság és 
Vállalkozáskutató Nonprofit kft. együttműködésében kerül sor. A kutatás során a 
korrupciós kockázatokat szélesebb perspektívába helyezve, a gazdasági 
szervezetek oldaláról vizsgáljuk: elemezzük a vállalaton belüli szervezeti és 
szabályozási megoldásokat erre a problémakörre és vizsgáljuk a vállalatok és a 

                                            
1 A közintézmények esetében az Állami Számvevőszék integritás központú kutatására hívnánk fel a 
figyelmet, amely EU támogatással valósul meg a TÁMOP projekt keretében. Lásd: 
http://www.asz.hu/ASZ/www.nsf/integritas_hu.html 
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közintézmények, valamint a vállalatok közötti kapcsolatok vonatkozásában a 
korrupciós kockázatok különféle megjelenéseit. 

A vizsgálathoz egy 2010. novemberben végzett vállalati empirikus felmérés 
eredményeit használjuk fel, amelynek során 300 legalább 50 főt foglalkoztató cég 
vezetőjét kérdeztük meg személyes módszerekkel (az adatfelvétel és a minta 
fontosabb jellemzőit, valamint a vizsgálat kérdőívét lásd a mellékletben). 

Az alábbi gyorsjelentésben e vizsgálat első eredményeit foglaljuk össze. Eközben 
igyekszünk kitérni arra is, hogy az egyes kérdésekre adott vállalatvezetői válaszok 
különbségei milyen vállalati jellemzőkkel függnek össze. Az első fejezetben az etikai 
kódex alkalmazásának gyakoriságát és az etikai kódex tartalmát vizsgáljuk. A 
második fejezetben a integritás szervezeti tényezőit vizsgáljuk, azt, hogy a 
megfelelő, tisztességes üzleti viselkedés elérése érdekében a cégek milyen belső 
intézményeket és milyen szervezeti keretek között működtetnek, illetve milyen 
magatartásbeli normákat írnak elő a cég dolgozói számára. Az elemzés harmadik 
fejezetében, a vállalkozások vizsgálatát követően a vállalkozások intézményi és jogi 
környezetét tekintjük át a vállalatvezetők percepciója és tapasztalatai alapján. Itt 
térünk ki röviden a korrupciós jelenségekre vonatkozó vállalatvezetői percepció 
vizsgálatra is. A negyedik részben alapvetően a korrupciós tranzakciók 
előfordulására igyekszünk fényt vetni, mégpedig két oldalról is. Egyrészt a 
vállalatvetetők közvetlen tapasztalataira vagyunk kíváncsiak, másrészt – 
Magyarországon először – azt vizsgájuk, hogy bizonyos feltételezett korrupciós 
helyzetekben milyen döntéseket hoznának a megkérdezettek. Ez utóbbi a korrupció 
elfogadottságának megfigyelése mellett módot ad arra, hogy a későbbiekben a 
korrupció elterjedtségét mérő mutatórendszert alakítsunk ki és évről-évre 
vizsgálhassuk a korrupció elterjedtségének változását különböző korrupciós 
helyzetekben. 
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1. Etikai kódex a vállalkozások körében 

A vállalkozások működését, tevékenységét kiszámíthatóvá, átláthatóvá teheti egy 
etikai kódex kialakítása, ezáltal csökkenhetnek a korrupciós kockázatok. 
Természetesen a kép tovább árnyalható, ha megvizsgáljuk, hogy milyen 
témakörökre tér ki az etikai kódex, kik férnek ahhoz hozzá, milyen gyakran 
aktualizálják azt és mennyire ügyelnek a benne foglalt alapelvek, normák, szabályok 
betartására. A következő fejezetben bemutatjuk, hogy a piaci szegmens vállalatai 
milyen jellemzőkkel rendelkeznek e kérdéseket tekintve. 

 

Főbb következtetések 

 A megkérdezett vállalkozások 11%-a rendelkezik az anyavállalattal közös 
etikai kódexszel, 12%-uknak van sajátja – tehát a cégek közel egy 
negyedének van ilyen szabálygyűjteménye.  A nagyobb árbevétel és létszám 
illetve a tőzsdén való megjelenés valószínűbbé teszi az etikai kódex létezését 
a vizsgált cégeknél. 

 Az etikai kódexek legjellemzőbb témája a bizalmas információk védelme, ez 
a válaszadók etikai kódexeinek 90%-ában megjelenő téma. A korrupció 
elkerülésére vonatkozó előírásokat az etikai kódexek 73%-a tartalmaz. 

 Az etikai kódexet a vizsgált cégek döntően belső forrásokon keresztül teszik 
elérhetővé, a cégen kívüliek számára biztosított elérhetőségeket magába 
tömörítő egyszerűsített mutató értéke 22%. Szélesebb nyilvánosság 
számára, kérésre a tőzsdén szereplő cégek számottevően nagyobb eséllyel 
teszik elérhetővé etikai kódexüket. 

 Etikai forródrótot az etikai kódexszel rendelkező vizsgált cégek 33%-a 
alkalmaz. Ez jellemzőbb a tőzsdén szereplő vállalatok körében, illetve azon 
cégeknél, amelyek tulajdonosi hátterében külföldi tulajdonos is van. 

 Az etikai kódex megsértése esetén előre meghatározott eljárásrend a 
vizsgálatban résztvevő, etikai kódexszel rendelkező cégek 59%-ánál van, 
míg ugyanez az arány az előre megszabott szankciók esetében 52%. 
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Az etikai kódex alkalmazása a vállalkozásoknál 

A vizsgálatban részt vevő vállalkozások 11%-a rendelkezik az anyavállalattal közös 
etikai kódexszel, míg 12%-nak van sajátja – tehát a cégek közel egy negyedének 
van ilyen szabálygyűjteménye. Az etikai kódexeknek 26-26%-át írták, illetve 
frissítették 2009-ben és 2010-ben, míg 2008-ra 12%-uk datálódik. A korábbi években 
született etikai kódexek aránya már egyik évben sem éri el a 10%-ot. A 
megkérdezettek nem számoltak be 10 évnél régebbi szabálygyűjteményről. 

1.1. ábra: Az etikai kódexszel rendelkez ő cégek aránya a megkérdezettek 
körében 

 
 

A külföldi tulajdoni hányadot tekintve jelentős eltérést tapasztalhatunk az etikai 
kódex alkalmazásában. Az anyavállalattal közös etikai kódexet használ azon cégek 
5%-a, amelyekben nincs külföldi részesedés, míg az 50%-ot meg nem haladó 
külföldi tulajdoni hányadú cégek körében ez egyáltalán nem jellemző. Azon cégek, 
amelyek tulajdonosi körében a külföldi hányad meghaladja az 50%-ot, 30%-a 
alkalmaz az anyavállalattal közös etikai kódexet. A saját etikai kódex használata a 
tisztán hazai tulajdonban álló cégek 13%-ánál, az 50%-ot el nem érő külföldi tulajdoni 
hányadú cégek 11%-ánál, míg túlnyomórészt külföldi tulajdonban álló cégek 12%-
ánál jellemző. Nincs etikai kódexe a hazai birtoklású cégek 82%-ának, a fele résznél 
kisebb arányban külföldi tulajdonú vállalatok 89%-ának, és az ennél nagyobb 
arányban külföldi tulajdonú vállalatok 58%-ának. 

Az előző évi árbevételt tekintve annak emelkedésével folyamatos növekedést 
tapasztalhatunk az anyavállalattal közös etikai kódexet alkalmazó cégek arányát 
tekintve (250-500 millió Ft: 2%, 500 millió - 1 milliárd Ft: 4%, 1-5 milliárd Ft: 9%, 5-10 
milliárd Ft: 21%, 10 milliárd Ft fölött: 22%). A saját etikai kódexszel rendelkező cégek 
aránya hasonló tendenciát mutat, azonban a legmagasabb árbevételi kategória 
esetében visszaesés tapasztalható (250-500 millió Ft: 4%, 500 millió - 1 milliárd Ft: 
9%, 1-5 milliárd Ft: 13%, 5-10 milliárd Ft: 23%, 10 milliárd Ft fölött: 14%).  
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Az etikai kódexszel nem rendelkező cégek aránya pedig folyamatosan csökken 
az árbevétel emelkedésével, de a legmagasabb árbevételi kategóriánál szintén 
megfordul a tendencia, itt emelkedést tapasztalhatunk (250-500 millió Ft: 94%, 500 
millió - 1 milliárd Ft: 87%, 1-5 milliárd Ft: 78%, 5-10 milliárd Ft: 56%, 10 milliárd Ft 
fölött: 64%). 

A cég vagy cégcsoport tőzsdén való megjelenése esetén emelkedik az etikai 
kódex alkalmazásának esélye. Az anyavállalattal közös etikai kódexet alkalmazó 
cégek aránya a tőzsdén nem jegyzett vállalatokon belül 6%, míg a tőzsdén 
jegyzettek között 61%. Saját etikai kódexet a tőzsdén nem jegyzett vállalatok 11%-a, 
a jegyzetteknek pedig 21%-a használ. Nincs etikai kódexe a tőzsdén meg nem jelenő 
cégek 83%-ának és a tőzsdén szereplő cégek 18%-ának. 

A cég létszámának emelkedésével folyamatosan növekszik az anyavállalattal 
közös etikai kódexszel (50-99 fő: 7%, 100-249 fő: 12%, 250 fő vagy felette: 17%) és 
a saját etikai kódexszel rendelkező cégek aránya (50-99 fő: 10%, 100-249 fő: 10%, 
250 fő vagy felette: 19%). Az etikai kódexszel nem rendelkező cégek arányát 
tekintve pedig folyamatos csökkenést tapasztalhatunk a létszám emelkedésével (50-
99 fő: 83%, 100-249 fő: 78%, 250 fő vagy felette: 64%). 
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Az etikai kódex tartalma 

Az etikai kódexek legjellemzőbb témaköre a bizalmas információk védelme, ez az 
etikai kódexszel rendelkező vizsgált cégek 90%-ánál jellemző. Továbbá gyakran 
említésre került a munkavégzés feltételeinek (80%), és a biztonságos munkavégzés 
illetve a pénzügyi-számviteli működés átláthatóságának (75-75%) kérdése. 
Korrupcióval a megkérdezettek etikai kódexeinek 73%-a foglalkozik. 

1.2. ábra: Az etikai kódexek által szabályozott tém ák, és azok 
szabályozottságának aránya az etikai kódexszel rend elkező cégek körében 
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forrás: E&Y, GVI  (n=73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73)  
 

Megjegyzés: az ábrán látható százalékok az etikai kódexszel rendelkező cégen belüli arányokat 
fejezik ki. 
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A cégek vizsgált háttérjellemzői közül a tőzsdén való megjelenés szignifikánsan 
hat az összeférhetetlenség (például olyan cég, amelyben munkatárs családtagja 
vagy barátja dolgozik, nem kaphat a vizsgált cégtől megrendelést), a hátrányos 
megkülönböztetés és a bennfentes kereskedelem szabályozására, növeli azok 
valószínűségét. Továbbá az állami megrendelések aránya kapcsolatban áll a 
zaklatással (ellenségeskedés, megfélemlítés, rossz légkör kialakítása, szexuális 
zaklatás) kapcsolatos céges normák lefektetésével, növekedésével egyre nő azon 
cégek aránya is, amelyek nem említik az idevágó szabályozás meglétét. Azonban az 
alacsony elemszámok miatt e kapcsolatok és a későbbi elemzések is fenntartásokkal 
kezelendőek. 
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Az etikai kódexek elérhet ősége 

A vizsgált cégek etikai kódexüket leggyakrabban belső számítógépes 
hálózatukon, saját intranetükön teszik elérhetővé (66%). Jellemző továbbá, hogy a 
cégbe újonnan belépők munkaszerződésük mellé megkapják a céges 
szabálygyűjteményt (64%). Ezek az értékek valamelyest összhangban állnak azzal, 
hogy az etikai kódexszel rendelkező cégek 71%-a számolt be arról, hogy az újonnan 
belépőkkel aláíratja, hogy az abban foglaltakat be kell tartaniuk. Az etikai kódex jóval 
ritkábban érhető el a cégen kívüliek számára, ezt mutatja az ilyen lehetőségeket 
magába tömörítő egyesített mutató 22%-os értéke is. 

1.3. ábra: A cégek etikai kódexének elérhet ősége 
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forrás: E&Y, GVI (n=73, 73, 73, 73, 73, 73, 73)
 

Megjegyzés: az ábrán látható százalékok az etikai kódexszel rendelkező cégen belüli arányokat 
fejezik ki. 
Megjegyzés: az egyesített mutató a „Kérésre érdeklődők, a szélesebb nyilvánosság is megkaphatja”, 
„A szerződéses partnerek megkapják a szerződéssel együtt”, a „Cég üzleti partnereinek szóló 
bemutatkozó anyag” és a „Cég honlapja” válaszok átlagából képződött. 
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A cég tőzsdei jelenléte pozitívan hat az etikai kódex új munkaszerződések 

mellé történő csatolásának valószínűségére. A tőzsdén kívüli vállalatok 49%-a, míg a 
tőzsdén szereplők 91%-a alkalmazza a szabályzat terjesztésének ezen útját. Nem 
csatolja azonban a tőzsdén kívüli cégek 44%-a, illetve a tőzsdén lévő cégek 9%-a a 
kódexet az új munkaszerződésekhez. A tőzsdén nem szereplő cégek további 7%-a a 
„nem tudja” válaszlehetőséget jelölte meg az idevágó kérdés esetében. 

A tőzsdei jelenlét az érdeklődők, illetve a szélesebb nyilvánosság számára 
kérésre biztosított megtekintési lehetőségre is pozitív hatással van. A tőzsdén kívüli 
cégek 29%-a, a tőzsdén megjelenőknek pedig 52%-a adja ki külön kérésre etikai 
kódexét, míg a tőzsdén nem szereplő cégek 67%-a, a tőzsdén szereplőknek pedig 
35%-a nem biztosít ilyen lehetőséget. Azonban az ide tartozó kérdésre a „nem tudja” 
választ adta a tőzsdén nem szereplő cégek 4%-a illetve a tőzsdei cégek 13%-a. 

A vállalat létszáma is befolyással van a kódex elérésének e módjára. Az 50 és 
99 fő közötti cégek 26%-a, a 100 és 249 fő közöttiek 59%-a, az ennél nagyobbaknak 
pedig 29%-a adná ki külső kérésre a kódexét. Ezzel szemben az 50 és 99 fő közötti 
cégek 70%-a, a 100 és 249 fő közöttiek 27%-a, az ennél nagyobbaknak pedig 68%-a 
nem tenné ezt meg. A releváns kérdésre „nem tudja” választ adott az 50 és 99 fő 
közötti cégek 4%-a, a 100 és 249 fő közöttiek 14%-a, az ennél nagyobbaknak pedig 
3%-a.  

Az „etikai forródrót” alkalmazás 

Az etikai kódex megsértésének bejelentésére szolgáló úgynevezett „etikai 
forródrótot” az etikai kódexszel rendelkező vizsgált cégek 33%-a alkalmaz. Ha egy 
ide beérkezett bejelentés igaznak bizonyul, a cégek jellemzően az ügyet konkrétan 
leírják, de az érintett személyeket nem nevezik meg a kivizsgálás eredményének 
nyilvánosságra hozatalakor (17%) – hozzá kell tennünk, hogy a válaszadók döntő 
része nem tudja a pontos eljárási rendet, illetve az „Egyéb” válaszlehetőséget jelölve 
arról számol be, hogy cégüknél még nem volt ilyesmire példa. A cégek többsége 
dokumentálja azon eseteket is, amikor az etikai forródróton érkező bejelentés 
alaptalan vagy bizonyíthatatlan (58%). 

Az etikai forródrót alkalmazása jellemzőbb a külföldi tulajdonban (is) álló cégek 
körében, illetve a tőzsdén való megjelenése esetén is emelkedik ennek esélye. Az 
etikai forródrótot alkalmazó cégek aránya a tőzsdén nem jegyzett vállalatokon belül 
16%, míg a tőzsdén jegyzettek között 70%. Nincs etikai forródrótja a tőzsdén meg 
nem jelenő cégek 82%-ának és a tőzsdén szereplő cégek 30%-ának. Az idevágó 
kérdés esetében a „nem tudom” lehetőséget jelölte a tőzsdén kívüli cégek 2%-a. 

Az etikai kódex megsértésekor alkalmazott eljárásre nd 

Az etikai kódexszel rendelkező válaszadó cégek 22%-a számolt be arról, hogy az 
elmúlt öt évben már zajlott náluk eljárás az etikai kódex megsértése miatt. A 
kódexben szabályozott etikai előírások megsértése esetére a szabályzatot alkalmazó 
cégek 59%-ánál van előre meghatározott követendő eljárásrend. Az előre 
meghatározott szankciók megléte tekintetében ez az arány 52%. 
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Az etikai kódex megsértése miatt lefolytatott eljárások végeredményei a 
megkérdezett cégek körében döntően csak az érintettek (pl. az elkövető, az ő 
közvetlen főnöke) számára érhetőek el (45%), a TOP menedzsment hozzáférése 
ezen adatokhoz már csak a válaszadók 19%-ánál jellemző. 

Az ügyek ismertetése jellemzően, a megkérdezettek 23%-ánál az eset konkrét 
leírásával, de az érintett személyek megnevezése nélkül történik. 15% számolt be 
arról, hogy a neveket is megadják ilyen helyzetekben, míg 12%-nál teljes 
anonimizálás történik, a pontos esetet és a neveket sem közlik. A megkérdezettek 
38%-a a „nem tudja” illetve 12%-uk az „egyéb” válaszlehetőségeket jelölte meg. 

 

1.4. ábra: A legszélesebb kör, amely számára ismert té vál(ná)nak az etikai 
kódexszel rendelkez ő cégek szabályzatának megsértése esetén indult 
eljárások végeredményei 
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forrás: E&Y, GVI  (n=73)

 
Megjegyzés: az ábrán látható százalékok az etikai kódexszel rendelkező cégen belüli arányokat 
fejezik ki. 
 

Szignifikáns eltérést tapasztalhatunk a különböző ágazatokban tevékenykedő 
cégek között az előre meghatározott szankciók alkalmazásának arányában, azonban 
ezt a kapcsolatot a nagyon alacsony elemszámok miatt erős fenntartásokkal kell 
kezelnünk. Az etikai kódexszel rendelkező mezőgazdasági cégek egyike sem tudott 
a szankciók meglétét kutató kérdésre válaszolni. Az ipari vállalatok 46%-a, az 
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építőipariak 25%-a, a szolgáltatást végző cégeknek pedig 61%-a számolt be előre 
meghatározott büntetésekről. Ezzel szemben az ipari cégek 50%-a, az építőipariak 
75%-a, a szolgáltatásban működőknek pedig 32%-a adott nemleges választ az előre 
bevezetett szankciók meglétére. Az idevágó kérdés esetében a „nem tudom” 
lehetőséget jelölte a mezőgazdasági cégek 100%, az ipari vállalatok 4%-a és a 
szolgáltatás ágazatában tevékenykedő társaságok 7%-a. 
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2. Szervezeti tényez ők 

Egy vállalat szervezeti felépítése és saját, belső szabályai befolyásolni képesek, 
hogy mekkora eséllyel jelenik meg a korrupció és más tisztességtelen magatartás a 
vállalat beosztottai és vezetői körében. Ebben a fejezetben célunk az, hogy 
bemutassuk, mennyire tudatosak a hazai vállalatok az e kockázatok mérséklésére 
alkalmas eszközök alkalmazásában, és melyek a legnépszerűbb alkalmazott 
intézkedések. 

Főbb következtetések 

 A vállalatok 82 százaléka ismerteti dolgozóival a követendő magatartásbeli 
normákat, etikai értékeket. Ez a tájékoztatás leggyakrabban a munkaszerződésben 
és/vagy a felvételkor szóban történik - a vállalatok 79 illetve 48 százaléka 
tájékoztatja ilyen formában dolgozóit - így feltételezhető, hogy sok esetben egyszeri, 
formális tájékoztatásról van szó.  

 A vállalatok 47 százaléka állítja, hogy nem fordult még elő etikai vétség 
munkavállalói körében. 

 A külföldi tulajdonban levő vállalatok gyakrabban vizsgálják a cég és dolgozók 
érdekellentéteit, 55 százalékuk figyelmet fordít erre a problémára. Az érdekellentétek 
figyelemmel tartására a leggyakoribb módszer a másodállások bejelentési 
kötelezettsége. Az érdekellentétekre figyelemmel levő vállalatok 73 százalékánál 
jelenik meg ez az intézkedés. 

 A vállalatok a felfedezett etikai vétségek következményeként ritkán 
kezdeményeznek rendőrségi feljelentést (15%), gyakoribb következmény az 
elbocsátás (43%) és a vállalat etikai alapértékeinek nyomatékosítása a dolgozók felé 
(45%). 
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Etikai vétségek és következményeik 

A vállalatoknak átlagosan 82 százalékánál sor kerül arra, hogy ismertessék a 
munkatársakkal, hogy milyen viselkedést várnak tőlük, és mit tekintenek etikátlan 
magatartásnak. Ez az arány szolgáltatást nyújtó vállalatok körében még nagyobb 
(86%). Ennek egyik oka lehet, hogy e cégek tevékenysége során gyakrabban kerül 
sor emberek közti interakcióra, amelyek nagyobb teret nyitnak az etikátlan 
viselkedésnek. Másrészt e kapcsolatok során egyúttal könnyebben láthatóvá válnak 
a cég munkatársainak magatartásbeli hiányosságai is külső szereplők számára, amit 
érthetően szeretne elkerülni a vállalat. 

A munkavállalóikat tájékoztató cégek 79 százaléka a belépéskor, szóbeli 
formában az alkalmazott tudtára adja, hogy mely magatartásformákat tartja 
etikátlannak, és melyeket követendőnek. A vállalatok 48 százaléka ehelyett (vagy 
emellett) a munkaszerződés részeként rögzíti ugyanezt. Mivel e két tájékoztatási 
forma mindegyike a belépéshez köthető, lehetséges, hogy a vállalatok egy jelentős 
részénél egyszeri, formális tájékoztatásról van szó, nem egy folyamatosan 
megnyilvánuló etikai tudatosságról. Kedvező esetben ennek oka az lehet, hogy nincs 
szükség az alkalmazottak folyamatos etikai „képzésére”, mert nem fordult még elő a 
vállalatnál etikai vétség, kedvezőtlenebb esetben előfordult már, de ezt eddig nem 
fedték fel, így nincsenek ismereteik e probléma súlyosságáról. 

2.1. ábra: Az elvárt magatartás ismertetésének form ája 

Az elvárt magatartás 
ismertetésének formája

6

17

22

24

48

79

0 20 40 60 80 100

Egy éb

Etikai kódex

Értekezleteken

Oktatáson, tréningen

Munkaszerződés részeként

Belépéskor szóbeli tájékoztatás

%forrás: E&Y, GVI (n = 254)

 
Megjegyzés: A vállalatok több választ is megjelölhettek. A 100 százalékot ebben az esetben azok a 
cégek alkotják, amelyek tájékoztatják munkavállalóikat az elvárt viselkedési normákról és az 
etikátlannak tekintett magatartásról. Az egyes válaszlehetőségek arányainak összege ennek 
megfelelően nagyobb lehet, mint 100%. 
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A vállalatok 47 százalékánál tudomásuk szerint még nem fordult elő etikai 

vétség. 39 százalékuk tárt már fel bejelentés alapján etikai vétséget a vállalaton 
belül, a cégek 17 százaléka belső ellenőrzés során, 8 százalék pedig egyéb úton fedi 
fel általában az alkalmazottak esetleges tisztességtelen magatartását. (A vállalatok 
több választ is megjelölhettek.) Ez az eredmény mutatja, hogy az etikai vétségek 
feltárása gyakrabban történik személyes információkon alapuló bejelentések alapján, 
mint a formális eljárásokat alkalmazó ellenőrzések során, tehát az előbbi 
hatásosabban működik e tekintetben.  

A feltárt etikai vétségek következményeit jellemzi, hogy viszonylag ritka a 
rendőrségi feljelentés a többi lehetséges lépés alkalmazásához képest. Az etikai 
vétségeket már feltárt vállalatok körében 15 százalék azok aránya, amelyeknél 
rendőrségi eljárás indult ilyen ügyben az elmúlt öt évben. A vállalatok inkább 
nyomatékosítják dolgozóik előtt a követendő alapértékeket (feltételezhetően kisebb 
hibák esetén, 45%), vagy (súlyosabb esetekben) megválnak a tisztességtelen 
magatartást tanúsító alkalmazottól (43%).  

A rendőrségi eljárások viszonylagos ritkaságának oka egyrészt lehet az, hogy a 
vállalat nem szeretne időt szánni a rendőrségi feljelentéssel járó teendőkre, másrészt 
az, hogy akár sikerül bizonyítania a vádakat, akár nem, a vállalat hírneve csorbát 
szenvedhet azzal, hogy nevéhez kapcsolódik egy rendőrségi eljárás ténye. Az 
eljárás esetleges bizonytalan kimenetele pedig további kockázatot jelent. Végül az is 
elképzelhető, hogy a vállalat azért nem tesz rendőrségi feljelentést, mert saját etikai 
elvárásai nem esnek egybe a jogszabályokkal (például szigorúbbak azoknál), így bár 
ő etikai vétséget állapít meg, nincs lehetősége rendőrségi útra terelni az ügyet. 

 

2.2. ábra: Etikai vétségek következményei az elmúlt  öt évben 
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%forrás: E&Y, GVI (n = 164)

 
Megjegyzés: A vállalatok több választ is megjelölhettek. A 100 százalékot ebben az esetben azok a 
cégek alkotják, amelyeknél előfordult már, hogy etikai vétséget tártak fel munkavállalóik körében. Az 
egyes válaszlehetőségek arányainak összege ennek megfelelően nagyobb lehet, mint 100%. 
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Érdekellentétek 

A tisztességtelen magatartás megjelenésének esélyét nem csak az a körülmény 
növelheti, ha az adott szervezeti környezetben az etikai vétségek elkövetése kis 
kockázattal jár, hanem önmagában az is, ha a munkavállalóknak érdekükben áll 
elkövetni azokat. A megkérdezett vállalatoknak csaknem fele (46%) nyomon követi a 
munkavállalók és a cég érdekeinek és ellenérdekeinek alakulását. 

Ez különösen nagyobb vállalatokra igaz. Az 50-99 főt foglalkoztató cégek 38 
százaléka, a 100-249 főt foglalkoztató vállalatok 42 százaléka, és a 250 főnél több 
alkalmazottal rendelkező vállalatoknak 65 százaléka fordít figyelmet arra, hogy 
megfigyelje az esetlegesen kialakuló érdekellentéteket. A külföldi tulajdon 
megjelenése a jegyezett tőkében szintén növeli az erre fordított fokozott figyelem 
esélyét: a részben vagy egészben külföldi kézben levő vállalatok körében 55 
százalék azok aránya, akik figyelemmel kísérik az érdekellentétek kialakulását, míg a 
tisztán hazai kézben levő cégek esetében ez az arány 41 százalék. 

A leggyakoribb módja az érdekellentétek követésének az, hogy a 
vállalatvezetés kötelezővé teszi, hogy az alkalmazottak bejelentsék, ha másik 
vállalatnál is dolgoznak (73%). Összeférhetetlenségi nyilatkozatot az 
érdekellentéteket figyelő cégek 19 százalékánál kell tenniük a munkavállalóknak. 

 

2.3. ábra: Érdekellentétek követésének módja 
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%forrás: E&Y, GVI (n = 139)

 
Megjegyzés: A vállalatok több választ is megjelölhettek. A 100 százalékot ebben az esetben azok a 
cégek alkotják, amelyek figyelemmel követik a munkavállalók és a cég esetleges érdekellentéteit. Az 
egyes válaszlehetőségek arányainak összege ennek megfelelően nagyobb lehet, mint 100%. 
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Az ebben a fejezetben említett módszerek mindegyike a munkavállalók által 
adott információk valósságára alapul. Bár valóban segítheti a korrupciós 
kockázatokat jelentő érdekeltségek felfedését a másodállásra vagy vállalati 
részesedés szerzésére vonatkozó bejelentési kötelezettség, a tudatosan, előre 
megtervezett visszaélések felfedésére nem feltétlenül ad módot, mivel a 
tisztességtelen magatartást mutató alkalmazott eltitkolhatja érdekeltségeit. Ezek 
feltárására a belső ellenőrzés adhat módot. A következő fejezetben a vállalatok által 
alkalmazott ellenőrzési módszereket és azok elterjedtségét mutatjuk be.  

Ellenőrzési lehet őségek, tárgyalási szabályok 

A vállalatok 17 százalékánál működik a belső szabályok betartásának ellenőrzéséért 
felelős megfelelési (compliance) osztály, 81 százalékuknál nem működik ilyen, 2 
százalékuk pedig nem is tudja, hogy mi lenne ennek az osztálynak a feladata. A 
részben vagy egészben külföldi tulajdonban levő cégek körében jóval gyakoribb egy 
ilyen osztály működtetése (29%), mint a tisztán hazai kézben levő cégek körében 
(12%). 

Belső ellenőr vagy belső ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egység jóval 
gyakrabban fordul elő a cégeknél (31%), és itt is elmondható, hogy a külföldi kézben 
levő vállalatok körében gyakrabban jelenik meg (41%), mint a tisztán hazai cégeknél 
(27%). Szignifikáns összefüggés fedezhető fel a belső ellenőr léte és a cég mérete 
és árbevétele között is. A legnagyobb, több mint 250 főt foglalkoztató cégek 64 
százalékánál működik belső ellenőrzés, míg ez az arány csak 16 százalék az 50 és 
99 fő közötti alkalmazottal rendelkező vállalatok esetében. Árbevétel tekintetében is 
hasonló az összefüggés iránya: a nagyobb árbevételű vállalatok körében gyakoribb, 
hogy belső ellenőrzés működik a cégnél. 
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2.4. ábra: Bels ő ellenőrzés léte a vállalatoknál az érves árbevétel nagysá ga 
szerint 
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%forrás: E&Y, GVI (n = 291)

 
Megjegyzés: A vállalatokat 2009-es árbevételük alapján soroltuk kategóriákba. Az ábrán szereplő 
értékek azt jelzik, hogy az egyes kategóriákba tartozó vállalatok körében mekkora azok aránya, 
amelyeknél van belső ellenőr vagy belső ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egység.  
 

 

A belső ellenőr, vagy a belső ellenőrzési osztály az esetek 42%-ában 
közvetlenül a vezérigazgató alá tartozik, 22%-ban pedig a felügyelő bizottság alá, 
vagyis az utóbbi esetben szervezetileg is független a cég többi szervezeti 
egységétől, illetve vezetőjétől. Ez a megoldás elterjedtebb a külföldi tulajdonú 
cégeknél (33%), mint a magyar tulajdonban lévőknél. 

A tisztességtelen magatartásra az is lehetőséget teremthet egy vállalaton belül, 
ha a jelentős döntések körülményei nem ellenőrizhetőek a vállalat számára. A 
vállalatok csekély körében, csupán 6 százalékuknál általános gyakorlat, hogy üzleti 
tárgyalásokra mindkét fél számára külső helyszínen kerül sor. 43 százalékuknál ez 
előfordulhat időnként, 51 százalékuknál viszont kizárják ennek lehetőségét. 

Viszonylag kevés vállalat esetében szabályozzák belső előírások az üzleti 
tárgyalások helyszínét (7%) és az azokon résztvevők körét és számát (10%), míg a 
tárgyalások jegyzőkönyvezését a cégek 24 százaléka esetében szabályozza belső 
szabályzat. 
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Kulcspozíciók – a visszaélés lehet ősége 

A vállalatoknak 10 százaléka fordít figyelmet arra, hogy azonosítsák azokat a 
kulcspozíciókat, amelyekben magas a korrupciós kockázat. A cégek 90 százaléka 
kifejezetten a korrupciós kockázatot ugyan nem méri fel a kulcspozíciók esetén, 
azonban e pozíciókra mégis különleges figyelmet fordít. Ez a munkaerő felvételénél 
úgy nyilvánul meg, hogy a cégek számos eszközzel élnek, amely segíthet kiszűrni a 
fontos pozíciókra alkalmatlan jelölteket. 

A jelöltek szakmai önéletrajzát a vállalatok többsége elemzi (83%), ugyanakkor 
a pályázattal együtt benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzését már csak 
41 százalékuk végzi el. Valamivel ritkábban alkalmazott módszerek a jelölt előző 
munkahelyéről származó információk felhasználásán alapuló eszközök: a vállalatok 
38 százaléka kér referencialevelet a pályázó előző munkahelyéről, 29 százalékuk 
pedig személyesen is érdeklődik a volt felettestől a pályázó alkalmasságáról. 

 

2.5. ábra: A kulcspozíciókba való felvételnél alkal mazott eljárások 
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%forrás: E&Y, GVI   (n = 307, 298, 303, 302, 305, 276)

 
Megjegyzés: A vállalatok több választ is megjelölhettek. Az ábra értékei azt jelölik, hogy az egyes 
eszközökkel a megkérdezett vállalatok hány százaléka él egy kulcspozícióba történő munkaerő-
felvétel esetében. Az egyes válaszlehetőségek arányainak összege ennek megfelelően nagyobb 
lehet, mint 100%. 
 

A kulcspozícióban levő munkatársakra fordított fokozott figyelem nem csak a 
munkaerő-felvételnél fontos, hanem a későbbi munka során is kiemelt szereppel bír. 
Ugyanakkor a vállalatok 27 százaléka azt állítja, hogy semmit nem tesz azért, hogy a 
kulcspozícióban levő munkatársak ne élhessenek vissza pozíciójukkal, és ne 
juthassanak a cég kárára jogtalan anyagi előnyhöz.  
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A vállalatok 37 százalékánál a visszaélések megakadályozása többek között a 
felettes ellenőrző funkciója révén valósul meg. Ez azonban kevésbé hatásos a 
vállalat magas beosztású munkatársaival kapcsolatban. Ebben az esetben egyes 
szervezési intézkedések, például a döntési jogkörök megosztása lehet eredményes. 
Ezt a vállalatok 26 százaléka alkalmazza. Kifejezetten alacsony ugyanakkor azoknak 
a vállalatoknak az aránya, amelyek külső szakértők bevonásával végzik a 
visszaélések esélyének csökkentését (5%). 

 

2.6. ábra: Eszközök a kulcspozíciókban lév ők visszaéléseinek 
megakadályozására 
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%forrás: E&Y, GVI (n = 309)

 
Megjegyzés: A vállalatok több választ is megjelölhettek. Az ábra értékei azt jelölik, hogy a 
megkérdezett vállalatok hány százaléka él az egyes eszközökkel egy kulcspozícióban levő munkatárs 
esetében. Az egyes válaszlehetőségek arányainak összege ennek megfelelően nagyobb lehet, mint 
100%. 
 

A fenti eredmények fényében azt állapíthatjuk meg, hogy a hazai vállalatok 
intézkedései a kulcspozíciókban levők visszaéléseinek megakadályozására nagy 
változatosságot mutatnak. A cégeknek csaknem harmada – megalapozottan vagy 
nem – nem látja szükségesnek, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. A vállalatok 37 
százaléka a felettesnek a beosztottak feletti ellenőrzését (is) fontosnak látja a 
visszaélések megakadályozásában. Ez azonban meglehetősen nehezen megítélhető 
hatású megoldás. Egyedi esetenként változó lehet, hogy ez valóban tudatos 
ellenőrző munkát jelent, vagy esetleg a vezető munkaköri kötelezettségeiben még 
rögzítve van ez a feladat, de tényleges tevékenység nem társul hozzá, így puszta 
formalitássá válik.  

Ugyanakkor a hazai vállalatok egy kisebb hányada már nagy tudatosságot 
mutat a visszaélések megakadályozásával kapcsolatban. Az e témakörben tartott 
tréningek és a külső szakértők bevonásával végzett ellenőrzések léte arra utalhat, 
hogy a visszaélések felfedése és korlátozása prioritást jelent a cégnek, aminek 
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megvalósítására jelentős forrásokat is hajlandó áldozni, és nyitott az e téren 
megjelenő új, és a korábbiaknál jobb módszerek bevezetésére is. 
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Az integritás érdekében tett vállalati lépések 

A következőkben egy összevont mutató alapján azt vizsgáljuk, hogy a magyar 
közepes és nagyvállalatok körében mennyire erős annak felismerése, hogy 
szükséges szervezeti megoldásokkal és belső szabályok felállításával fellépni annak 
érdekében, hogy a cég dolgozói körében erősödjön a megfelelő viselkedés, az 
integritás alapú magatartás és ezzel erősödjön a cég integritása is. Ennek érdekében 
egy olyan mutatót képeztünk (INTEGRITAS), amely összefoglalóan tartalmazza 
azokat a bevezetett lépéseket és megoldásokat, amelyeket a vállalat az integritás 
érdekében tett. E változó egy tizenegy fokú skálán méri az integritás növelése 
érdekében tett vállalati erőfeszítést, és 0 és 10 között vehet fel értékeket (elméleti 
közép értéke tehát 5). Úgy alkottuk, meg hogy a 2.1 táblázatban felsorolt lépések, 
illetve intézkedések alkalmazását számoltuk össze: hogy olyan értéket vesz fel 0-10 
között, ahány féle integritást elősegítő lépést alkalmaznak egy cégnél. Ha egyik sem 
létezik, akkor a mutató értéke 0, ha mindegyik akkor 10. 

2.1. táblázat: Az integritás érdekében tett vállala ti lépések gyakorisága 

  Az adott 
lépést 

alkalmazó 
cégek 
száma 

Adott lépést 
alkalmazó 

cégek 
aránya az 

egész 
mintában 

A cég rendelkezik etikai kódexszel 
 

68 22,7 

A méltatlan, etikátlan magatartásról, illetve az elvárt viselkedésről oktatások, 
csapatépítő tréningek során adnak tájékoztatást a dolgozóknak 

59 19,7 

Titoktartási nyilatkozatot iratnak alá a cég minden dolgozójával 
 

57 19,0 

Az érdekellentétek (conflict of interest) kiküszöbölése érdekében…   
 …összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírását teszik kötelezővé a dolgozók 

számára 
23   7,7 

 …a dolgozóknak be kell jelenteniük vagyonuk gyarapodását 
 

9   3,0 

 …a dolgozóknak be kell jelenteniük, ha mellékállást vállalnak 
 

98 32,7 

 …a dolgozóknak be kell jelenteniük, ha más vállalkozásban tulajdonrészt 
szereznek 

31 10,3 

A magas korrupciós kockázattal járó kulcspozíciókba való felvételnél…   
 …referencia levelet kérnek a kulcspozícióra pályázók előző munkahelyétől 

 
112 37,3 

 …A kiállítónál ellenőrzik a benyújtott dokumentumot (pl. referencia, diploma 
másolat) 

116 38,7 

 …személyiségi tesztet töltetnek ki a pályázókkal 
 

68 22,7 

Megjegyzés: Itt egymástól függetlenül választható lépésekről van szó, így a táblázatban szereplő 
arányok összege nagyobb, mint 100%. 
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A 2.1. táblázatban felsorolt lépések előfordulása alapján képzett INTEGRITAS 
változó megoszlását a 2.7. ábra mutatja. Ennek átlaga 2,1, azaz a cégek átlagosan 
kétféle lépéssel próbálják biztosítani a cég működése során az integritás magasabb 
szintjét. A cégek 19%-ánál (56 cég) egy lépést sem alkalmaznak, 24%-nál egyet, 
23%-nál kettőt, 13%-nál hármat, 12%-nál kettőt és nem éri el a 10%-ot azon cégek 
aránya, amelyeknél egyszerre több mint négy lépésre is sor kerül. És a 9-es és az 
elméletileg maximális 10-es értéket egy cégnél sem figyelhetjük meg. 

 

2.7. ábra: A minta megoszlása az INTEGRITAS értékei  szerint 
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2.8. ábra: Az  INTEGRITAS átlagos értéke a cégek kü lönböz ő jellemz ői szerint 
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Az integritás irányába tett lépések száma meglehetősen eltér a cégek 
különböző csoportjaiban. A nagyobb cégekre az INTEGRITAS magasabb értéke 
jellemző (átlagosan 3 eszközt használnak), míg a kisebb cégeknél csak 1,7 
integritást elősegítő eszközt. Gazdasági ágakat tekintve legkevésbé az építőipari 
cégeknél foglalkoznak a cégek integritásával (átlagosan 1,5 eszközt használnak) és 
leginkább a szolgáltatásba tartozó cégeknél (átlagosan 2,4 eszközt használnak). 
Különösen erős különbségeket láthatunk a külföldi tulajdon és a tőzsdei jelenlét 
szerint: ha egy cég tulajdonosai között van külföldi tőke, akkor 3,02, ha nincs akkor 
1,75 az integritás mutató értéke. A tőzsén lévő cégeknél 4,1-es, míg a többi cégnél 
átlagosan 1,9-es értékeket kapunk. 

Ha minden fenti tényezőt egyszerre veszünk figyelembe, akkor is megmarad és 
szignifikáns a külföldi tulajdon, a tőzsdei jelenlét, és a vállalatnagyság hatása. A 
külföldi tulajdon 0,8-es értékkel, a tőzsdei jelenlét 1,3-es értékkel emeli az integritás 
mutató értékét. A cégek méretének növekedése is az integritás növekedését segíti 
elő. A gazdasági ágak esetében a szolgáltatáshoz képest az iparvállalatoknál a 
mutató 0,6-es csökkenésére, az építőiparnál pedig 0,8-as csökkenése következik be 
a becslés szerint.  

Ez aláhúzza azt, hogy egyrészt a tőzsdei követelmények szükségletei erősítik a 
vállalatok integritását, másrészt valószínűleg hatnak a vállalatirányítás (corporate 
governance) tényezői: a különféle vállalati kultúrák az integritás eltérő szintjével 
járnak együtt. Ahol van külföldi tulajdon, ott a tulajdonosok sokkal jobban ügyelnek az 
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integritás érvényesítésére, mint követelményre. A gazdasági ágak között az építőipar 
gyenge teljesítménye nem okozhat meglepetést – ez a szektor különösen ki van téve 
korrupciós kockázatoknak és ezt a helyzetet az vállalati integritás alacsonyabb 
szintje is elősegíti, illetve jelzi. A mezőgazdaság alacsonyabb integritás értékkel jár 
de ez a hatás nem szignifikáns. Ezt az eredményt ezzel együtt az alacsony esetszám 
miatt (mindössze 10 mezőgazdasági cég került be a mintába) nagyon óvatosan kell 
kezelni. 
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3. Vállalkozások intézményi és jogi környezete 

A jogszabályi és intézményi környezet kiszámíthatatlansága, változékonysága és a 
működés során észlelt anomáliák jelentős korrupciós kockázatot hordoznak 
magukban. A következőben bemutatjuk, hogy a versenyszféra szereplőinek 
véleményét, tapasztalatait az intézményi és jogi környezetben tapasztalt 
gyakorlatokról. 

Főbb következtetések 

 A gazdasági tevékenységet szabályozó jogszabályi környezet problémáit a 
vállalkozások százas skálán 61 pontra értékelték. Leginkább az adminisztratív 
terhekkel kapcsolatban fejezték ki ellenérzéseiket (78 pont). 

 A gazdasági szereplőknek százas skálán a magas adókulcsok (68 pont), az adózást 
szabályozó jogszabályok (57 pont) és a környezetvédelmi szabályozások (48 pont) 
jelentik a legnagyobb akadályt. 

 A megkérdezett gazdasági szereplők szerint a személyes kapcsolatoknak a egyes 
közintézményektől függetlenül jelentős szerepe van az engedélyeztetési 
eljárásokban, illetve közintézményektől kapott megrendelések elnyerésében. Ez a 
tapasztalat tehát általánosnak mondható a magyar közintézményekre nézve. Az 
összes intézmény vonatkozásában százas skálán 55 pontra értékelték a személy 
kapcsolatok szerepét. 

 A megkérdezettek 39 százaléka hallott már tágabb üzleti környezetében olyan 
esetről, amikor hivatali képviselők hajlandóságot mutattak ajándék, kenőpénz 
elfogadására. 

 A válaszadók szerint meglehetősen általános tekinthető, hogy egy üzleti csoport, 
saját érdekeinek megjelenítése érdekében, eredményesen nyomást gyakorol a 
szabályozási környezet kialakítóira – 47 százalékuk számolt be ilyen eset(ek)ről 
tágabb üzleti környezetében. 
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Jogszabályi környezet bizonytalansága 

A vállalkozások különböző szempontok szerint értékelték a gazdasági működést 
meghatározó szabályozási környezetet. Általánosságban elmondható, hogy százas 
skálán 61 ponttal fejezhető ki a szabályozási környezettel kapcsolatos ellenérzésük. 
A jogszabályok által támasztott adminisztratív terhek (78 pont), a gyakori változások 
(70 pont) és a túlszabályozás (69 pont) tekinthetőek a legnagyobb problémának. A 
„kiskapuk” megléte (46 pont) és az egyedi kedvezményezés (42pont) pedig 
legkevésbé jelentős a felsorolt problémák közül.  

3.1. ábra: A cég gazdasági tevékenységét szabályozó  jogszabályok 
értékelése 
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forrás: E&Y, GVI (n = 270, 298, 298, 297, 295, 286, 277)  
Megjegyzés: A válaszadó cégek az iskolai osztályzatoknak megfelelően ötös skálán fejezhették ki a 
véleményüket, úgy, hogy az ötös érték jelentette a teljes mértékben való egyetértést. Az egyszerűbb 
értelmezhetőség kedvéért az értékeket százas skálára vetítettük. 
Megjegyzés: Az egyesített mutató a hat jellemzőre adott értékelések átlagát fejezi ki. 
Ábraértelmezés: Ha minden megkérdezett teljes mértékben egyetért a szabályozási környezet egy 
jellemzőjével, akkor a mutató százas értéket vesz fel.  
 

Minden állítás mentén a tisztán hazai tulajdonban lévő vállalatok ítélték meg 
rosszabbnak a szabályozási környezetet: összességében, százas skálán a tisztán 
hazai tulajdonban lévők 63 ponttal, a tisztán külföldi tulajdonban lévő vállalatok 
elégedetlensége pedig 57 ponttal jellemezhető. A legnagyobb különbség az „egyes 
cégeket előnyösebb helyzetbe hoznak” állítás mentén tapasztalható: itt a tisztán 
hazaiak 46 ponttal, a tisztán külföldi tulajdonban lévő vállalatok elégedetlensége 
pedig 31 ponttal jellemezhető. 
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A gazdasági szereplőknek százas skálán a magas adókulcsok (68 pont), az 
adózást szabályozó jogszabályok (57 pont) és a környezetvédelmi szabályozások 
(48 pont) jelentik a legnagyobb akadályt. A felsoroltak közül, a vámmal kapcsolatos 
ügyintézés (26 pont), a közhivatalnokok korruptsága (23 pont) és az exporthoz 
szükséges nyomtatványok beszerzése (22 pont) jelentik a hatékony gazdasági 
tevékenységben a legkisebb akadályokat. 

3.2. ábra: A szabályozási környezet m űködésének értékelése 
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forrás: E&Y, GVI (n = 295, 297, 286, 296, 290, 296, 206, 203, 198)
 

Megjegyzés: A válaszadó cégek az iskolai osztályzatoknak megfelelően ötös skálán fejezhették ki a 
véleményüket, úgy, hogy az ötös érték jelentette a nagyon nagy akadályt. Az egyszerűbb 
értelmezhetőség kedvéért az értékeket százas skálára vetítettük. 
Ábraértelmezés: Ha minden megkérdezett nagyon nagy akadálynak tekinti a szabályozási környezet 
egy elemét, akkor a mutató százas értéket vesz fel.  

 

A tisztán hazai tulajdonban lévő vállalatok a környezetvédelmi szabályozást (51 
pont) és az üzleti tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzésének módját, 
idejét (42 pont) nagyobb akadályozó tényezőnek tekintik a hatékony gazdasági 
tevékenységben, mint a külföldi tulajdonrésszel bíró vállalatok.  
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Személyes kapcsolatok szerepe, mint a korrupciós ko ckázatok egyik mutatója 

A megkérdezett gazdasági szereplők képviselői szerint a személyes kapcsolatoknak 
a hivatalos szervtől függetlenül jelentős szerepe van az engedélyeztetésben, 
megrendelések elnyerésében. Általánosságban százas skálán 55 pontra értékelték a 
személy kapcsolatok szerepét. Százas értéknek az tekinthető, ha a személyes 
kapcsolatok szinte kizárólagos szerepet töltenek be a gazdasági szereplők és állami 
szervek közötti ügyintézésben. Ebben az értelemben az 55 pont ugyan közepes 
értékelés, de egy demokratikus jogállamban már annyira hangsúlyosnak tekinthető, 
hogy megkérdőjelezhető a szabályozási környezet általánossága és igazságossága. 

3.3. ábra: A személyes kapcsolatok szerepe 
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forrás: E&Y, GVI (n = 249, 271, 271, 287, 267, 290, 283)  
Megjegyzés: A válaszadó cégek az iskolai osztályzatoknak megfelelően ötös skálán fejezhették ki a 
véleményüket, úgy, hogy az ötös érték jelentette a személyes kapcsolatok nagyon nagy szerepét. Az 
egyszerűbb értelmezhetőség kedvéért az értékeket százas skálára vetítettük. 
Megjegyzés: Az egyesített mutató a hat helyzetre adott értékelések átlagát fejezi ki. 
Ábraértelmezés: Ha minden megkérdezett nagy szerepet tulajdonít egy helyzetben a személyes 
kapcsolatok fontosságnak, akkor a mutató százas értéket vesz fel.  
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A korrupció percepciója két szinten 

A megkérdezettek 39 százaléka hallott már tágabb üzleti környezetében olyan 
esetről, amikor hivatali képviselők hajlandóságot mutattak ajándék, kenőpénz 
elfogadására. 25 százalék pedig olyan eset(ek)ről is tud, amikor nyíltan kértek 
ajándékot vagy kenőpénzt. Mindemellett a válaszadók harmada találkozott már olyan 
esettel, amikor kenőpénz elmaradása következtében hátrányos 
megkülönböztetésben részesült egy vállalat. 

3.4. ábra: Korrupcióval kapcsolatos hírek ismertség e – általában 
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A válaszadók szerint meglehetősen általános tekinthető, hogy egy üzleti 
csoport, saját érdekeinek megjelenítése érdekében, eredményesen nyomást 
gyakorol a szabályozási környezet kialakítóira – 47 százalékuk számolt be ilyen 
eset(ek)ről tágabb üzleti környezetében. 54 százalék tud, legalább egy olyan esetről 
tágabb üzleti környezetében, amikor hivatali ügyintézés során a versenyszféra 
szereplői korrumpálni próbálták a hivatalos szerv ügyintézőit. Ezekkel az arányokkal 
szemben, mindössze 31 százalék hallott már, olyan eset(ek)ről, amikor korrupció 
miatt jogi útra terelődött az eset. 

 

3.5. ábra: Korrupcióval kapcsolatos hírek ismertség e – a cég üzleti 
környezetében 
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A válaszadó vállalati képviselők szerint a közbeszerzések 57 százaléka korrupt. 36 
százalékuk szerint a kiirt közbeszerzési pályázatok több, mint 80 százaléka korrupt. 
Mindössze 3 százalék gondolja, hogy a közbeszerzések terén nem jelentős a 
korrupció, azaz legfeljebb minden tizedig kiírás esetében találkozhatunk a korrupció 
valamelyik formájával.  
 

3.6. ábra: Korrupt közbeszerzések aránya a vállalat vezetők véleménye 
alapján 
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forrás: E&Y, GVI (n = 195)  
 

A megkérdezettek szerint a korrupt közbeszerzésen nyert összeg átlagosan 13 
százalékát kell visszaforgatni a pályázat kijárójának. A válaszadók 25 százaléka 
szerint még 20 százaléknál magasabb is lehet az ilyen tranzakciók tarifája. 
 

3.7. ábra: A közbeszerzésen elnyert összegb ől a korrupciós díj aránya a 
megkérdezettek véleménye szerint 
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4. Korrupciós kínálat és a korrupció percepciója 

A vállalatok közötti üzleti kapcsolatokban, vagy az állami hivatalok és a vállalatok 
között lejátszódó ügyeknél a tisztességes és törvényes ügymenet mellett különböző 
módokon és mértékben kaphat szerepet a korrupció. Az alábbiakban ezekről a 
kockázatokról esik szó úgy, hogy először a vállalatvezetőknek egy hipotetikus 
korrupciós helyzetre adott várható reakciójára kérdezünk rá, majd bizonyos tipikus 
helyzetekben térképezzük fel a korrupciós kínálatot és ugyanezekre a helyzetekre 
vonatkozóan vizsgáljuk a vállalatvezetők korrupcióval kapcsolatos percepcióját. 
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Főbb következtetések 

 A feltételezett korrupciós helyzetekre való várható reakciók között nagyon kevés 
vezető választotta azt, hogy „egyből elfogadnának” ilyen korrupciós ajánlatot. Ha ide 
számítjuk azokat is, akik „megfontolnák az ajánlatot”, akkor is a vállalatvezetők kis 
része tartaná ezeket a megoldásokat elfogadhatónak. 

 Viszonylag alacsony (4-13%) azok aránya is, akik a korrupciós kínálat megjelenése 
esetén rendőrséghez fordulnának. Azaz szó szerint igaz lehet, hogy a 
nyilvánosságra került korrupciós esetek csak a „jéghegy csúcsát” jelentik, azaz 
valóságosan is a korrupciós esetek 1/10-e kerülhet nyilvánosságra, míg 9/10-ük 
rejtett marad. 

 Az üzleti életen belüli korrupció elterjedtsége feltehetően legalább olyan erős, mint a 
kormányzat és a vállalkozások közötti ügyletekkel összekapcsolódó. Ez aláhúzza 
azt, hogy a korrupciós kockázatok csökkentése sokkal átfogóbb, az üzleti élet 
egészére kiterjedő, a szervezeti integritást és a tisztességes üzleti magatartást 
elősegítő, illetve kikényszerítő lépésekkel ösztönözhető igazán. 

 A vizsgálatból kapott eredmények egyáltalán nem támasztják alá azt, hogy a 
közintézmények esetében a korrupció szinte minden, a vállalatok és a 
közintézmények közötti kapcsolatot megfertőzött volna. Az engedélykiadás, az 
APEH ellenőrzés, a közbeszerzések esetében ugyanis az esetek 4-11%-ra tehető a 
korrupciós kínálat megjelenése. 

 Sajátos ellentmondás mutatkozik a közepes és nagy magyar vállatok vezetői 
körében a korrupciós kockázatok általában, az egész magyar gazdaságra vonatkozó 
megítélése és konkrétabban a cég piacára vonatkozó vélemények között. Az előbbit 
sokkal magasabbnak látják a vállalati vezetők, mint az az utóbbiból következne. Sőt 
a korrupciós kínálat viszonylag alacsony előfordulási esélyeire vonatkozó becslések 
ellentmondani látszanak az egész gazdaságra vonatkozó, viszonylag magas 
korrupciós kínálatot jelző percepcióval is. 
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Hipotetikus korrupciós helyzetre adott feltételes r eakciók 

A korrupció alapvetően látens jelenség: mindkét a korrupcióban érintett fél, a 
korrumpáló (aki valamilyen szolgáltatásért cserébe felajánlja a korrupciós díjat) és a 
korrumpált (aki a felajánlott szolgáltatás nyújtásáért megkapja a korrupciós díjat) 
elemi érdeke a megtörtént ügylet eltitkolása. Ezért egy kérdőívben nyilvánvalóan 
nem is lehet közvetlenül kérdéseket feltenni konkrét korrupciós tranzakciókra 
vonatkozóan. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehessen információkat gyűjteni 
arról, hogy milyen módon gondolkoznának vagy viselkednének például a 
vállalatvezetők egy korrupciós ajánlat esetén. Ennek vizsgálata aztán fényt vet arra 
is, hogy egy valóságos helyzetben hogyan gondolkoznának, hogyan viselkednének. 
Az alábbiakban egy erre vonatkozó kérdéscsoportra adott válaszok nyújtotta 
eredményeket fogjuk áttekinteni. 

A kérdezés során megkértük a válaszadókat arra, hogy képzeljenek el négy 
olyan helyzetet, amelynek során vállalatvezetőként korrupciós helyzettel találkoznak, 
és mondják meg, hogy ezekre a feltételezett helyzetekre várhatóan hogyan 
reagálnának. Természetesen ezek a kérdések a korrupciós esetek csak egy körére 
kérdeznek rá, arra, amikor a vállalat üzleti partnere, illetve a közigazgatás egyik 
tisztviselője ajánlja fel (illetve próbálja kikényszeríteni) a korrupciót. Egy másik 
típusról, amikor a vállalkozó lép fel azzal az igénnyel, hogy valamilyen szolgáltatásért 
hajlandó lenne a tisztviselőnek fizetni, nem tudunk meg semmi, ezekről továbbra 
sem rendelkezünk információkkal. A hivatalnokok által kezdeményezett korrupciós 
esetekre adott várható vállalatvezetői reakciók megoszlásáról azonban tudhatunk 
meg valamit az általunk választott módszerrel. 

A kérdezettektől az alábbiakat kértük először: 

„Képzelje el, hogy a cége nehéz üzleti helyzetbe kerül. Egy év alatt harmadával 
csökken az árbevételük. Ha nem történik valami pozitív fordulat, az 
alkalmazottak egy részét el kell bocsátania. A történetet négyféle módon fogom 
folytatni.” 

És ezt a történetet négyféle módon folytattuk úgy, hogy minden esetben egy  
konkrét korrupciós tranzakcióval kapcsolatos várható magatartás módok közül 
lehetett a kérdezettnek választani. A négy történet az alábbi volt: 

„Az első: Egy komoly megrendelésre van kilátása és a tárgyalás során a 
megrendelő cég képviselője utalást tesz arra, hogy 10 százalékos jutalék 
fejében Önök kapnák a megrendelést. Ön mit tenne ilyen esetben?” 

„A második: Egy új tevékenységet szeretnének beindítani, amelyhez már csak 
egyetlen hatósági engedély hiányzik. Az ügyintéző utalást tesz arra, hogy 
ennek az engedélynek a kiadása általában nagyon sok időbe telik, de esetleg 
meg lehet gyorsítani az ügymenetet. Más, hivatalos papírokkal együtt átadja 
egy utazási iroda prospektusát is, amelyben kétszemélyes, egyhetes, ausztriai 
utakat reklámoznak. Ön mit tenne ilyen esetben?” 
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„A harmadik: Bejelentkezik Önnél az APEH ellenőrzésre. Az ellenőr több 
problémát is talál a könyvelésben. Elmondja, hogy ha ezeket ő jegyzőkönyvezi 
akkor kb. 5 millió forint lesz, amit pótlólag be kell fizetniük, plusz a büntetés és a 
kamatok, de céloz rá, hogy 10% fejében eltekint a jegyzőkönyvezéstől. Ön mit 
tenne ilyen esetben?” 
 
„Az utolsó: Egy nagy megrendelést jelentő közbeszerzési eljárás kiírását tervezi 
valamelyik közintézmény. A kiíró munkatársa megkeresi Önt és utalást tesz 
arra, hogy megnyerhetné ezt a pályázatot, ha 10%-os jutalékot fizetne neki 
cserébe. Ön mit tenne ilyen esetben?” 
 
A válaszadók által választható magatartás minták az alábbiak voltak, ahol 
egyszerre több lehetőség közül is lehetett választani: 
 
„ 1  –  egyből elfogadnám az ajánlatot 

2  –  megfontolnám az ajánlatot 
3  –  nem venném figyelembe ezt az ajánlatot: úgy tennék, mintha meg sem 

hallottam volna 
4  –  jelenteném az esetet a felettesének  
5  –  értesíteném a rendőrséget 
6  –  egyéb válasz, éspedig: ……………………………………. 
(9  –  nem válaszolt / nem tudja” 

 
 

A fenti kérdésekre a vállalatvezetők az alábbi megoszlások szerint adtak 
választ (lásd a 4.1. táblázatot).  

Az eredmények arra mutatnak, hogy miközben a megkérdezett vállalatvezetők 
töredéke nyilatkozott úgy, hogy egy feltételezett korrupciós helyzet esetén „egyből 
elfogadná” a korrupciós ajánlatot, aközben már jelentékenyebb  részük (6-17%-uk) 
„megfontolná” ezt. Bár egy képzeletbeli helyzethez kapcsolódó várható reakcióra 
kértük meg a válaszolókat, mégis voltak akik inkább nem válaszoltak, vagy „nem 
tudom” választ adtak ezekre a kérdésekre. Ezeket a reakciókat a válaszeltitkolás egy 
lehetséges megnyilvánulásának is felfoghatjuk és azt a feltételezést sem vethetjük el, 
hogy ezek mögött részben a korrupciós ajánlat elfogadása és ennek a kérdezési 
szituációban való be nem vallása áll. Ha ezeket a válaszokat is a korrupciós 
ajánlatokra való pozitív válaszok közé soroljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a 
vállalatvezetők 20-30%-a reagálna úgy a szóban forgó korrupciós helyzetekre, hogy 
elfogadná, vagy megfontolná a korrupciós ajánlatot. 

Másrészt az is látszik az adatokból, hogy a korrupció felajánlásának 
megtörténte csak az esetek töredékében eredményezné azt, hogy a vállalkozó – akit 
végső soron vagy egy vevő, vagy egy állami tisztviselő szeretne korrupcióra 
kényszeríteni – rendőrséghez fog fordulni. A megkérdezettek 4-13%-a reagálna így 
egy korrupciós ajánlatra. Ez a szám is jól jellemzi azt, hogy a korrupciós ügyletek 
töredéke juthat egyáltalán a bűnüldöző szervek tudomására, a túlnyomó többségük 
kívül marad az igazságszolgáltatás hatókörén, és így a bűnügyi statisztikákba sem 
kerül be. Szó szerint is igaz lehet tehát az a retorikai fordulat, hogy a nyilvánosságra 
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került korrupciós esetek csak a „jéghegy csúcsát” jelentik, azaz valóságosan is a 
korrupciós esetek 1/10-e kerülhet nyilvánosságra, míg 9/10-ük rejtett marad. 

 

4.1. táblázat: A feltételezett korrupciós helyzetre  adott várható válaszok, % 
(n=300) 

Korrupció Egyből 
elfogadná 

Megfontolná Nem venné 
figyelembe 

Jelentené - 
felettes 

Jelentené - 
rendőrség 

Egyéb Nem 
válaszolt 

Üzleti 
partnerek 
között 

 
2,7 

 
17,0 

 
31,7 

 
35,0 

 
4,3 

 
3,3 

 
10,7 

Engedély-
kérés 
esetén 

 
0,3 

 
11,0 

 
40,3 

 
36,0 

 
6,0 

 
3,0 

 
9,3 

Ellenőrzés 
esetén 
 

 
1,0 

 
6,0 

 
33,7 

 
41,0 

 
13,0 

 
4,7 

 
9,3 

Közbeszerzés 
esetén 
 

 
0,0 

 
10,0 

 
33,0 

 
39,0 

 
10,3 

 
2,7 

 
12,3 

Megjegyzés: Egyszerre több válaszlehetőséget is lehetett választani, ezért az adott százalékos 
arányok összege nagyobb lehet, mint 100% 

 

A korrupciós helyzetekre adott feltételezett válaszoknál nem találunk 
számottevő eltérést vállalati jellemzők szerint. Bár megfigyelhető, hogy a külföldi 
tulajdonban lévő, tőzsdei cégek vezetői kevésbé hajlanak elfogadni, vagy 
megfontolni a különböző korrupciós ajánlatokat, de ezek a különbségek nem 
számottevőek. Egyedül a közbeszerzések esetében látható, hogy a nagyobb (több 
mint 250 főt foglalkoztató) cégek körében lényegesen kevesebben fontolnák meg, 
illetve fogadnák el a korrupciós ajánlatot, mint a kisebbek. Az előbbiek 97%-a nem 
reagálna pozitívan, míg a kisebb (50-99 fő közötti) cégek vezetőinek 87%-a válaszolt 
ugyanígy. Másrészt megfigyelhető az építőipari cégeknek a többi gazdasági ágnál 
sokkal erősebb korrupciós affinitása: az építőipari cégek vezetőinek 29%-a fontolna 
meg, vagy fogadna el egy közbeszerzéshez kapcsolódó korrupciós ajánlatot, míg az 
iparvállalatoknál és a szolgáltatásban dolgozóknak 8%-a, és a mezőgazdasági 
cégeknél dolgozók 20%-a. 

Ha a négy korrupciós helyzetre adott válaszokat összesítve vizsgáljuk, akkor 
azt kapjuk, hogy a cégvezetők 26%-a fogadna el, illetve mérlegelne legalább egy 
korrupciós ajánlatot az általunk vizsgált négy feltételezett helyzet közül. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ennyi esetben sor is kerülne a korrupciós 
tranzakcióra: a „megfontolás” után lehet, hogy az ajánlat sorsa elutasítás lesz. De a 
válaszeltitkolás jelensége a helyből el nem zárkózók tényleges arányának ennél 
magasabbaknak kell lenniük. Ha erős feltételezéssel azokat a válaszadókat is a 
korrupciós ajánlatot mérlegelők, illetve elfogadók közé soroljuk, akik nem válaszoltak, 
illetve „nem tudom” választ adtak, akkor 37%-ra tehetjük a korrupciós ajánlatot 
helyből el nem utasítók arányát.  

Mindez azt is mutatja, hogy bár itt nagyon szélesen értelmeztük a korrupcióval 
kapcsolatos pozitív, illetve megengedő affinitást, mégis csak alig több mint a 
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vállalatvezetők 1/3-a sorolható ide: a magyar vállalatvezetők többsége elutasítóan 
nyilatkozik egy vevőtől, illetve egy állami hivatalnoktól kiinduló korrupciós ajánlatra, 
még akkor is, ha annak elfogadása a cége számára nagy előnnyel járna. Hozzá kell 
tenni ehhez, hogy ezek az eredmények igazán csak egy későbbi, megegyező mintán 
és megegyező kérdéseket tartalmazó vizsgálattal összevetve lennének 
interpretálhatók igazán. Ekkor mérni lehetne a korrupciós kínálattal kapcsolatos 
vállalatvezetői várható viselkedés változásait. 

A korrupciós kínálat el őfordulása és becslései 

A feltételezett helyzetre adott várható reakciók után nézzük, hogy milyen konkrét 
tapasztalataik voltak a megkérdezett cégvezetőknek a ma Magyarországon jellemző 
korrupciós tranzakció típusok előfordulásáról. Empirikus elemzések szerint2 
Magyarországon az alábbi területeken jelennek meg leginkább korrupció kockázatok 
a közintézmények és a vállalkozások kapcsolatában: engedélyezés, ellenőrzés, 
közbeszerzés, EU pénzek felhasználása, és törvényhozás, szabályozás.  

Ezek közül az első háromra vonatkozóan tettünk fel kérdéseket a kérdőívben 
úgy, hogy az előző öt év ilyen irányú tapasztalatait tudakoltuk a kérdezettektől. Mivel 
az ilyen tranzakciók jó részében az aktív fél a korrumpált (a kínálati oldal), azaz az 
állami hivatal ügyintézője ajánlja fel a korrupciót, illetve kényszeríti rá ezt a 
vállalkozóra, feltételezhető, hogy a kérdezettek nem rejtik el válaszaikat és 
válaszolnak a feltett kérdésekre. Ezt a három területet egészítettük ki az üzleti 
szférában (business to business) megjelenő korrupciós esetekre. 

A következőkben a konkrét korrupciós tapasztalatokra vonatkozó válaszokat 
tekintjük át. 

A cégvezetők 7%-a (19 vezető) számolt be arról, hogy az utóbbi öt évben a 
megrendelő üzletkötője utalást tett ajándék, vagy kenőpénz elfogadására, illetve a 
megrendelést ehhez kötötte3. A megtörtént esetek 70%-ában ez a beszerző egy 
többségében magyar magántulajdonban lévő cégnél dolgozott. 

A válaszadó cégek 62%-ának (181 cégnek) kellett valamilyen, a működéshez 
kapcsolatos engedélyt beszereznie az utóbbi öt évben. Ezekhez az esetekhez 
kapcsolódóan mindössze 3 esetben történt meg az, hogy az engedélyező szerv 
ügyintézője utalást tett ajándék vagy kenőpénz elfogadására az engedély kiadása, 
vagy az eljárás meggyorsítása érdekében. 

Az utóbbi öt évben a cégek 89%-ánál (266 cégnél) volt APEH ellenőrzés, és az 
ellenőrzések során 6 esetben fordult elő a kérdezett tudomása szerint az, hogy az 
ellenőr utalást tett ajándék vagy kenőpénz elfogadására. 

Az elmúlt öt év során a cégek mindössze 34%-a (101 cég) indult valamilyen 
közbeszerzési pályázaton és mindössze egy válaszadó számolt be arról, hogy a 

                                            
2 Lásd a BCE Korrupciókutató-központ ide vonatkozó empirikus vizsgálatait: http://www.crc.uni-
corvinus.hu/ 
3 A kérdés pontosan így hangzott: „Tudomása szerint előfordult-e az Önök cégével az elmúlt 5 évben, 
hogy a megrendelő üzletkötője utalást tett ajándék, vagy kenőpénz elfogadására, illetve a 
megrendelést ahhoz kötötte?” 
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közbeszerzést kiíró állami- vagy önkormányzati intézmény munkatársa utalást tett 
ajándék, vagy kenőpénz elfogadására a sikeres pályázat érdekében. 

Természetesen a fenti válaszoknál számolni kell a válaszeltitkolás 
lehetőségével, de meg kell említenünk, hogy a „nem tudom” és a „nem válaszolt 
esetek” aránya viszonylag alacsony volt minden fent vizsgált kérdésnél, az explicit 
hazug válasz lehetőségét pedig minimálisra kell becsülnünk, mivel a kognitiv 
disszonancia redukció, ha kérdezett esemény valójában megtörtént, de ezt a 
válaszadó igyekezne eltitkolni, sokkal kevesebb feszültséggel terhelt a „nem tudom”, 
„nem válaszolok” válaszlehetőségek választásával, mint a ténylegesen hazug 
válasszal (lásd a 4.2. táblázatot). Ebből fakadóan az egyes korrupciós esetek 
előfordulási valószínűségének felső becslését az „igen” és a „nem tudja / nincs 
válasz” válaszok összegeként határozhatjuk meg, ha az feltételezzük, hogy minden 
utóbbi választ adó igazából válaszeltagadó és voltaképp itt is korrupciós esetekről 
van szó. 

 

4.2. táblázat: A korrupciós kínálat megjelenése kül önböz ő helyzetekben, % 

 
A korrupciós kínálat megjelenése 
 

Igen 
(Alsó becslés) 

Nem tudja, 
nincs válasz 

Felső 
becslés 

Nem n 

A vevő üzletkötője 6,3 7,7 14,0 86,0 300 
Az engedélyt kiadó hivatalnok 1,7 4,4   6,1 93,9 181 
Az APEH ellenőr 2,3 1,9   4,1 95,9 266 
A közbeszerzés kiírója 1,0 9,9 10,9 89,1 101 

 

 

Ha számításba vesszük, hogy a kérdezettektől az elmúlt öt év tapasztalataira 
vonatkozóan tettünk fel kérdéseket, akkor azt kell mondanunk, hogy ezeken a 
területeken a korrupciós kínálat feltehetően nem lehet olyan magas, mint azt némely 
kutatás sugallta a közelmúltban. De azt is figyelembe kell venni, hogy vállalati 
kikérdezéssel legfeljebb a korrupciós kínálatról lehet információkat gyűjteni – a 
keresletről, amikor maga a piaci szereplő, a megkérdezett vállalat a kezdeményező, 
már nyilvánvalóan nem. A többi vállalatra vonatkozó véleményeket pedig csak abban 
az esetben tekinthetjük relevánsnak ebben az esetben, ha a cég közvetlen piacára, 
üzletfeleire, illetve üzlettársaira vonatkoznak. 
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A korrupció és a korrupciós kínálat percepciója 

A fentieken túl kérdéseket tettünk fel a korrupció percepciójára vonatkozóan is, 
méghozzá általában a korrupció mértékének a megítélésére a magyar vállalkozási 
szektorban (a); a cég vevőinél dolgozó beszerzők esetében (b), az állami hivatalok 
engedélyezési eljárásainál (c); az állami hivatalok ellenőrzési apparátusánál (d); 
valamint a közbeszerzési eljárásoknál (e). 

Nézzük, hogy a korrupciós kínálatra vonatkozó percepciók mennyire állnak párban 
az előző eredményekkel. A kérdések arra vonatkoztak, hogy a válaszadók 0-tól 10-
ig, azaz egy 11 kategóriát tartalmazó skálán helyezzék el válaszaikat4. 

Az eredmények egy különleges jelenségre hívják fel a figyelmet: miközben 
általában, a magyar gazdaság egészére nézve viszonylag erős korrupciós 
kockázatokat érzékelnek a válaszadók (5,24-es átlagpontszám mellett), addig a 
kérdéseket konkrétabban, a cégük fő termékének piacára vonatkozóan feltéve már 
sokkal kevésbé tartják ezeket a jelenségeket elterjedtnek (lásd a 4.1. ábrát). A cég fő 
termékének piacára vonatkozóan ugyanis mind a négy esetben a leggyakoribb 
válasz a „nulla” és az átlagértékek is 0,93 és 1,64 pontok között mozognak. Mivel itt 
nem magára a cégre vonatkozóan, hanem a cég piacára és nem konkrétan egyes 
eseményekre, vagy cégekre vonatkozóan tettük fel a kérdéseket, ezért nem 
feltételezhetjük a priori azt, hogy jelentősnek kell lennie a válaszeltitkolásnak.  

Ebből következően azt a megállapítást kell tennünk, hogy sajátos ellentmondás 
mutatkozik a közepes és nagy magyar vállatok vezetői körében a korrupciós 
kockázatok általában, az egész magyar gazdaságra vonatkozó megítélése és 
konkrétabban a cég piacára vonatkozó vélemények között. Az előbbit sokkal 
nagyobbnak látják a vállalati vezetők, mint az az utóbbiból következne.  

Mintha „korrupt az egész magyar gazdaság” sztereotip állítását nem 
támasztaná alá az a tapasztalat, amely a cégek piacainak ismeretéből táplálkozik5. 
Sőt kiegészítjük ezt a megállapítást azzal is, hogy a korrupciós kínálat előfordulási 
esélyeire vonatkozó becslések eredményei is ellentmondani látszanak a korrupció 
egész gazdaságra vonatkozó percepciójával. 

                                            
4 Ennek a skálának sajátossága, hogy van középső értéke (5) és így kiegyensúlyozott, szemben az 1-
től 10-ig terjedő skálával, amely középértékét (5,5) nem adhatja meg a válaszadó. 
5 Ezek szerint itt is azzal a jelenséggel van dolgunk, amelyet Angelusz Róbert elemzett a magyar 
szociológiai irodalomban: az egyén eltérően vélekedik egy jelenség társadalmi elterjedtségéről, mint 
azt az egyének tapasztalatainak, illetve véleményének összegzése indokolná. Lásd Angelusz Róbert: 
Optikai csalódások, Budapest: Pesti Szalon Kiadó, 1996. 260 p. 
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4.1. ábra: A korrupciós kínálat megjelenésének becs lése különböz ő 
helyzetekben, % 
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Mellékletek 
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M1: Az adatfelvétel és a minta fontosabb jellemz ői 

Az adatfelvételre 2010. november 3. és 26. között került sor. Az adatfelvétel során 
összesen 300 cégvezető megkérdezése történt személyes kérdőíves módszerrel. A 
kérdezettek pozíció szerinti megoszlását az M1.1 táblázat tartalmazza. 

M1.1. táblázat: A kérdezettek megoszlása a betöltöt t pozíció szerint, % 

 gyakoriság százalék 

 1,00 menedzser-tulajdonos 12 4,0 

2,00 elnök-vezérigazgató / vezérigazgató / vezérigazgató helyettes 12 4,0 

3,00 műszaki / minőségi ügyekért felelős igazgató 5 1,7 

4,00 kereskedelmi / gazdasági igazgató 112 37,3 

5,00 igazgató, ügyvezető igazgató 41 13,7 

6,00 általános igazgató-helyettes 6 2,0 

7,00 HR igazgató / vezető 42 14,0 

8,00 gazdasági / pénzügyi / kontrolling igazgató, könyvelő 43 14,3 

9,00 igazgatási / logisztikai vezető 13 4,3 

10,00 egyéb vezető 14 4,7 

Total 300 100,0 

 

A megkérdezett cégek megoszlását a külföldi tulajdon, az árbevétel és a 
létszám, valamint a gazdasági ág szerinti összetétel szerint az M1.2.M1.4 táblázatok 
tartalmazzák. 

A cégek 70%-ában nincs külföldi tulajdon, míg 3%-uknál a jegyzett tőke 
kisebbségi és 24%-uknál többségi külföldi tulajdonban van. Nyolc cégnél nem 
kívántak válaszolni erre a kérdésre. A megkérdezett cégek közül 26 esetben fordul 
elő, hogy vagy maga a vállalat, vagy az anyavállalat papírjai forognak a tőzsdén. A 
cégek többségének árbevétele 1 milliárd forint feletti volt (61%), míg ez alatti 
árbevételt 33%-uk ért el 2009-ben (18 cégnél nem válaszoltak az árbevétel 
nagyságára vonatkozó kérdésre). 
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M1.2. táblázat: A kérdezett cégek megoszlása a külf öldi tulajdon kategóriái 
szerint, % 

 
 

 
Esetszám 

 

 
% 

,00 nincs 211 70,3 

1,00 x-50 %    9   3,0 

2,00 51-x % 72 24,0 

Összesen 292 97,3 

Nem válaszolt    8   2,7 

Mindösszesen 300 100,0 

 

M1.3. táblázat: A kérdezett cégek megoszlása a 2009 . évi árbevétel nagysága 
szerint, % 

 
 

 
Esetszám 

 

 
% 

1,00 250-500 MFt   46 15,3 

2,00 500M-1Mrd Ft   52 17,3 

3,00 1-5 MrdFt 123 41,0 

4,00 5-10 MrdFt   34 11,3 

5,00 10 MrdFt felett   27   9,0 

Összesen 282 94,0 

Nem válaszolt   18   6,0 

Mindösszesen 300 100,0 

 

M1.4. táblázat: A kérdezett cégek megoszlása a fogl alkoztatottak száma 
szerint, % 

 
 

 
Esetszám 

 

 
% 

1,00 50-99 fő 128 42,7 

2,00 100-249 fő   95 31,7 

3,00 250 fő vagy felette   77 25,7 

Összesen 300 100,0 
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M1.5. táblázat: A kérdezett cégek megoszlása az áll ami megrendelések aránya 
szerint, % 

 
 

 
Esetszám 

 

 
% 

,00 0% 187 62,3 

1,00 1-20%   52 17,3 

2,00 20% felett   53 17,7 

Összesen 292 97,3 

Nem válaszolt    8   2,7 

Mindösszesen 300 100,0 

 

M1.6 táblázat: A kérdezett cégek megoszlása gazdasá gi ág szerint, % 

 
 

 
Esetszám 

 

 
% 

1,00 mezőgazdaság   10   3,3 

2,00 ipar 108 36,0 

3,00 építőipar   21   7,0 

4,00 kereskedelem   52 17,3 

5,00 turisztika   18   6,0 

6,00 szállítás   30 10,0 

7,00 egyéb gazdasági szolgáltatás   61 20,3 

Összesen 300 100,0 
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M2: Az INTEGRITAS mutató kapcsolata a vállalat jell emzőivel 
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M3: Az adatfelvétel kérd őíve 
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 SORSZÁM 

     
 

 
 KVÓTA 

    

 

KOCKÁZAT 
 

A válaszadás önkéntes. Az adatszolgáltatás kizárólag statisztikai célra történik. A kapott 
információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Törvény, valamint a személyes adatok 

védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó 1992. évi LXIII. Törvény értelmében 
bizalmasan kezeljük. 

 
 
 
 

A cég 
megnevezése:………………………………………………………………..…………………… 
 

Címe:  ……………………………………………………….        
  Irányítószám                                        település neve                                 település kódja  
 
 
 .............................................................................................................................................  
 út/utca,   házszám 
 
A válaszoló neve:  ................................................................................................................  
 
 
A válaszoló telefonszáma:  ..................................................................................................  
 körzetszám   /    telefonszám 
 
 

A cég adószámának első 8 számjegye:    
 

 

 
Az általam kezelt és felvett adatokat 
bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. 

Kérdező 
aláírása: 
………………………………………………..……………. 

kérdezői 
ig. 

száma: 

     

 
 
A kérdezés kezdete: 2010. ………hónap..………..nap…………..ó ra……..……...perc 
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1. Mi az Ön beosztása itt a cégen belül? 6 

1  –  menedzser-tulajdonos  
2  –  elnök-vezérigazgató 
3  –  műszaki igazgató, minőségi 

ügyekért felelős igazgató 
4  – kereskedelmi, gazdasági igazgató 
5  – igazgató, ügyvezető igazgató 

6  –  általános igazgató-helyettes 
7  –  vezérigazgató 
8  –  vezérigazgató helyettes 
9  –  egyéb, éspedig: 

............................................................................. 
X  –  

 

2. Mekkora a külföldi t őke aránya hozzávet őlegesen a cég jegyzett t őkéjén belül? 
 

 

………………………..%   
9  –  NT X  –   

 
3. A céget vagy a cégcsoport bármely tagját jegyzik -e a világ valamelyik t őzsdéjén? 

 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 
4. Hozzávetőlegesen mekkora volt az Ön cégének a nettó árbevéte le 2009-ben? Kérem, sorolja be 

a megfelel ő kategóriába! 
a.  

1  –  250 és 500 millió között 
2  –  500 millió és egy milliárd között 
3  –  egy és 5 milliárd között 
4  –  5 és 10 milliárd között, vagy 
5  –  tízmilliárd forint felett? 
 

9  –  NT X  –   
 

5. Jelenleg (Önt beleértve) hány f őt foglalkoztat a cég f őállásban? 
 

 

…………… főt 

9999  –  NT X  –   
 

6. Más engedélyezési eljárások vonatkoznak-e Önökné l a nagy érték ű beszerzésekre, mint a 
párezer forintosokra? 

b.  

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 
7. Ön szerint milyen az Önök cégének jelenlegi üzle ti helyzete? Jó, kielégít ő vagy rossz? 

 

1  –  jó 2  –  kielégítő 3  –  rossz 9  –  NT X  –  
 

8. Várhatóan milyen lesz a cégük üzleti helyzete a következ ő 6 hónap során? Jó, kielégít ő vagy 
rossz? 

 

1 – jó 2 – kielégít ő 3 – rossz   9  –  NT X  – 
 

9. Az utóbbi három évre gondolva a cég árbevételéne k hány százalékát teszik ki az állami, 
önkormányzati megrendelések?  

 

 

                                            
6 Csak a vállalkozás döntési jogkörrel bíró felsővezetője, vagy tulajdonosa válaszolhat! 
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00  –  nincs állami- önkormányzati  
  megrendelésük 

01  –    1-10%   
02  –  11-20%   
03  –  21-30%   
04  –  31-40%   
05  –  41-50%   

06  –  51-60%   
07  –  61-70%   
08  –  71-80% 
09  –  81-90%   
10  –  91-100% 
99  –  NT X  –   

 

10. Rendelkezik-e a cég etikai kódexszel?  
 

1  –  Igen, az anyavállalattal közösen, 
2  –  igen, saját etikai kódexük van, vagy 

3  –  nincs etikai kódexük?  
 
 

9  –  NT X  –   
 
11. A következ ők közül mely témakörökkel foglalkozik az Önök etika i kódexe? az 1. VÁLASZLAP 

segítségével válaszoljon! 
 

 említi nem említi NT  

a. összeférhetetlenség (például, hogy olyan cég, amelyben 
munkatársuk családtagja, vagy barátja dolgozik, nem kaphat 
Önöktől megrendelést) 

1 2 9 X 

b. bizalmas információk védelme 1 2 9 X 

c. hátrányos megkülönböztetés 1 2 9 X 

d. csalás (pl. hűtlen kezelés)  1 2 9 X 

e. zaklatás (ellenségeskedés, megfélemlítés, rossz légkör 
kialakítása, szexuális zaklatás)  1 2 9 X 

f. pénzügyi-számviteli működés átláthatósága 1 2 9 X 

g. korrupció  1 2 9 X 

h. kormányzati és állami szervekkel való kapcsolattartás, 
együttműködés 

1 2 9 X 

i. munkavégzés feltételei (a dolgozók jogai és kötelességei)  1 2 9 X 

j. tisztességes verseny (versenytársakkal folyó verseny keretei, 
alapelvei)  

1 2 9 X 

k. egészség- és környezetvédelem 1 2 9 X 

l. biztonságos munkavégzés 1 2 9 X 

m. bennfentes kereskedelem 1 2 9 X 

n. fogyasztók érdekei 1 2 9 X 

o. egyéb,  
éspedig:………………………………  1 2 9 X 

 

23 - RA 
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12. Melyik évben írták, illetve frissítették utoljá ra az etikai kódexüket? 
 

DÁTUM: …………………. évben 
9  –  NT X  –   

 
13. Kik érhetik el az etikai kódexüket, hogyan hozz ák azt nyilvánosságra? 

 igen nem NT  

a. a belső számítógépes információs hálózaton (intranet) elérhető?  1 2 9 X 

b. a cég honlapján közzéteszik? 1 2 9 X 

c. része a cég üzleti partnereinek szóló bemutatkozó anyagnak?  1 2 9 X 

d. a szerződéses partnereik megkapják a szerződéssel együtt? 1 2 9 X 

e. az új belépők megkapják a munkaszerződés mellé? 1 2 9 X 

f. Az érdeklődők, a szélesebb nyilvánosság megkaphatja, ha kérik? 1 2 9 X 

 
 

14. Aláíratják-e az újonnan belép őkkel azt, hogy az etikai kódexben foglaltakat be ke ll tartaniuk? 
 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 

15. Működik-e az Önök cégénél úgynevezett „etikai forródr ót”, ahol az etikai kódexet sért ő 
magatartást be lehet jelenteni?  

 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 
16. Amikor az etikai forródróton érkezett bejelenté s igaznak bizonyul, akkor hogyan hozzák 

nyilvánosságra a kivizsgálás eredményét? 
 

1  –  Az érintett személyek megnevezésével és az ügy konkrét leírásával, 
2  –  Az ügyet konkrétan leírják, de az érintett személyeket nem nevezik meg,  
3  –  Anonimizálva: sem az ügyet sem az érintettek személyét nem nevezik meg konkrétan, vagy 
4  –  az ügyet egyáltalán nem hozzák nyilvánosságra? 
 

5  –  egyéb válasz, éspedig: ………………………… 
9  –  NT X  –   

 
17. Dokumentálják-e azokat az eseteket, amikor az e tikai forródróton érkez ő bejelentés alaptalan 

vagy bizonyíthatatlan? 
 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 

18. A kódexben szabályozott etikai el őírások megsértése esetére van-e el őre meghatározott 
követend ő eljárásrend?  

 

1  –  van 2  –  nincs   9  –  NT X  –   
 
19. És van-e el őre meghatározott alkalmazandó szankció?  

 

1  –  van 2  –  nincs   9  –  NT X  –   
 

20. Az elmúlt öt évben indult-e eljárás Önöknél az etikai kódex megsértése miatt? 
 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 

18 - RA 
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21. Melyik az a legszélesebb kör, amely számára ism ertté válnak (válnának) Önöknél az etikai kódex 
megsértése miatt indult eljárások végeredményei? 

 

1  –  Csak az érintettek számára: elkövető, közvetlen főnöke, a kivizsgálás végzője  
2  –  a TOP menedzsment számára is, 
3  –  a tágabb vezetőség számára is, 
4  –  a cég alkalmazottainak számára is, vagy 
5  –  a cégen kívül is nyilvánosságra hozzák (hoznák)? 
 

9  –  NT X  –   
 

22. Hogyan, milyen információk megadásával ismertet ik?  
 

1  –  Az érintett személyek megnevezésével és az ügy konkrét leírásával. 
2  –  Az ügyet konkrétan leírják, de az érintett személyeket nem nevezik meg, vagy 
3  –  Anonimizálva: sem az ügyet sem az érintettek személyét nem nevezik meg konkrétan  
 

4  –  egyéb válasz, éspedig: ………………………… 
9  –  NT X  –   

 

MINDENKITŐL! 

 

23. Ismertetik-e valamilyen módon a munkatársaikkal  azt, hogy mit tekintenek Önök az 
alkalmazottaik esetében méltatlan, etikátlan magata rtásnak, illetve azt, hogy milyen viselkedést 
várnak el az alkalmazottaiktól? 

 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 
24. Mikor, és milyen formában ismertetik? 

u 

 

1  –  etikai kódex  
2  –  munkaszerződés részeként 
3  –  belépéskor szóbeli tájékoztatásként (pl. munkahelyi felettes, HR menedzser) 
4  –  értekezleten 
5  –  oktatások, vagy csapatépítő tréningek során 
6  –  egyéb módon, éspedig: ………………………….………..……. 
9  –  NT X  –   

 

25. Általában milyen módon jut az Önök tudomására a z, ha valamelyik munkatársuk etikai vétséget 
követett el? 

 RÉSZLETESEN ÍRD LE, 
UTÁNA KÓDOLD! 

 
 
 
 
 
 
 

0  –  nem fordult még elő  
1  –  bejelentés útján 
2  –  belső ellenőrzés feltárja  
3  –  egyéb módon  
X  – 

 

TÖBB VÁLASZ 

23 - RA 

25 - RE 

28 - RA 

TÖBB VÁLASZ 



               Korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban  - 2010 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu 
56 / 66 

26. Az elmúlt 5 évben az Önök cégénél el őfordult-e tisztességtelen magatartás illetve etikai  vétség 
miatt … 

 igen nem NT  

a. rendőrségi feljelentés? 1 2 9 X 

b. elbocsátás? 1 2 9 X 

c. fegyelmi eljárás? 1 2 9 X 

d. prémium megvonás? 1 2 9 X 

e. etikai alapértékek nyomatékosítása a dolgozók felé? 1 2 9 X 

f. egyéb szankció,  
éspedig. …..………………………………………. 

1 2 9 X 

 
 

27. Az elmúlt 5 évben az Önök cégénél, volt-e munka ügyi per tisztességtelen üzleti magatartás 
illetve etikai vétség következtében történ ő elbocsátás miatt? 

 

1  –  volt 2  –  nem volt  9  –  NT X  –   
 

28. Aláíratnak-e Önök titoktartási nyilatkozatot az  alkalmazottaikkal? 
 

1  –  Igen, mindenkivel  

2  –  igen, de csak meghatározott munkakörök betöltőivel, 

3  –  nem, senkivel.  
 

X  –   
 

29. Általában milyen területen dolgozókat kötelez a z Önök cége arra, hogy titoktartási nyilatkozatot 
írjanak alá?  

 

1  – informatika 
2  – fejlesztés 
3  – beszerzés 
4  – stratégiai tervezés 
5  – pénzügy-számvitel 
6  – egyéb 
 –  

9  –  NT X  –   
 

30. Érdekellentét (conflict of interest) általában akkor jön létre, amikor a munkatársak egyéni 
érdeke ütközik a cég érdekeivel. Figyelemmel kíséri k-e Önök ezeknek az ellentéteknek a 
keletkezését? 

 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   

30 - RA 

30 - RA 

TÖBB VÁLASZ 

32 - RE 
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31. Hogyan kísérik figyelemmel?  

 RÉSZLETESEN ÍRD LE! 
 
 
 
 
 

1  –  összeférhetetlenségi nyilatkozatot kérnek  
2  –  vagyongyarapodást be kell jelenteni 
3  –  ha máshol is dolgozik, azt be kell jelenteni 
4  –  ha vállalkozásban tulajdonrészt szerez, azt be kell jelenteni  
5  –  egyéb válasz 
9  –  NT X  –   

 
32. Van-e complience osztály: megfelel őségi ellen őrzéseket végz ő osztály, illetve részleg az Önök 

cégénél? 
 

1  –  nem tudja mi az   
2  –  van 
3  –  nincs   
X  – 

 
33. Milyen szervezeti egység alá tartozik Önöknél a  megfelel őségi ellen őrzéseket végz ő osztály, 

illetve részleg? 
 

1  –  felügyelő bizottság 
2  –  vezérigazgató 
3  –  pénzügyi igazgató 
4  –  audit bizottság 
5  –  egyéb éspedig: …………………………. 
9  –  NT X  –   

 
34. Hány főt foglalkoztatnak ezen a területen? 

 

 

…………… főt 
99  –  NT X  –   

 
35. Milyen konkrét feladatokat lát el Önöknél ez a szervezeti egység? 

 RÉSZLETESEN ÍRD LE! 
 
 
 
 
 

 

9  –  NT X  –   
 
 

36. Van-e az Önök cégénél önálló bels ő ellenőr vagy bels ő ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti 
egység?  

 

1  – van 2  –  nincs    
 

38 - RA 

TÖBB VÁLASZ 

36 - RA 

36 - RA 
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37. Milyen szervezeti egység alá tartozik Önöknél a  belső ellenőrzés közvetlenül? 

 

 

1  –  felügyelő bizottság 
2  –  vezérigazgató 
3  –  pénzügyi igazgató 
4  –  audit bizottság 
5  –  egyéb éspedig: …………………………. 
9  –  NT X  –   

 
38. Előfordul-e az Önök cégénél, hogy az üzleti tárgyaláso kra mindkét fél számára küls ő helyszínen 

kerül sor (pl. kávézóban vagy étteremben)? 
 

1  –  Igen, általánosnak mondható ez a gyakorlat, 
2  –  igen, elfordulhat ez, vagy 
3  –  ez nem fordulhat elő? 
 

9  –  NT X  –   
 

39. Van-e az Önök cégénél… …  
 

 igen nem NT  

a. olyan írásos dokumentum, ami az üzleti tárgyalások 
helyszínét szabályozza? 1 2 9 X 

b. olyan írásos dokumentum, ami az üzleti tárgyalásokon 
résztvevők körét és számát szabályozza? 

1 2 9 X 

c. olyan szabály, ami alapján az üzleti tárgyalásokat 
jegyzőkönyvezni kell? 1 2 9 X 

 
 
40. Azonosítják-e az Önök cégénél valamilyen módon azokat a kulcspozíciókat, amelyeknél magas 

a korrupciós kockázat? 
 

1  –  igen 2  –  nem   9  –  NT X  –   
 

41. Hogyan azonosítják? RÉSZLETESEN ÍRD LE! 

 
 
 
 
 
 
 
 

9  –  NT X  –   
 

42 - RE 
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42. Milyen területeken alkalmaznak különleges szabá lyokat, eljárásokat a kulcspozíciót 
betölt őknél? 

 igen nem NT  

a. Egy pályázónak az adott pozícióra való kiválasztásánál  1 2 9 X 

b. Az adott pozícióra vonatkozó munkaköri leírásoknál 1 2 9 X 

c. Az adott pozíciókat betöltők háttér vizsgálatánál 1 2 9 X 

d. Az adott pozíciókra vonatkozó munkafolyamatok, eljárásrendek 
meghatározásakor 1 2 9 X 

e. Az adott pozíciókat betöltők által rendszeresen írandó státus-
riportok előírásával 1 2 9 X 

f. Az adott pozíciókat betöltők számára speciális oktatás 
szervezésével 1 2 9 X 

g. Egyéb módon  
éspedig: ………………………………………………………..... 1 2 9 X 

 
 

43. Véleménye szerint az Ön cégénél melyek azok a m unkakörök, amelyeknél magas a korrupciós 
kockázat? Sorolja fel ezeket! 

 MINDET ÍRD LE! 
 
 
 
 
 
 
 

0  –  nincs ilyen 
9  –  NT X  –   

 

44. Az Ön cégénél a kulcspozíciókba való felvételné l alkalmazzák-e a következ ő eljárásokat? 
 

 igen nem NT  

a. Referencia levelet kérnek a kulcspozícióra pályázók előző 
munkahelyétől 1 2 9 X 

b. A kiállítónál visszaellenőrzik a benyújtott dokumentumot (pl. 
referencia, diploma másolat) 1 2 9 X 

c. Elemzik a pályázók szakmai önéletrajzát 1 2 9 X 

d. Személyiség tesztet töltetnek ki a pályázókkal 1 2 9 X 

e. Felhívják telefonon a pályázók előző munkahelyének vezetőjét / 
egyik vezetőjét, hogy érdeklődjenek a pályázókról 1 2 9 X 

f. Egyéb,  
éspedig: ……………………………………………….… 1 2 9 X 
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45. Mit tesznek annak érdekében, hogy a  kulcspozíc ióban lév ő munkatársaik  ne élhessenek vissza 
pozíciójukkal, ne juthassanak a cég kárára jogtalan  anyagi el őnyökhöz?  Mondja el röviden! 

 RÉSZLETESEN ÍRD LE, 
UTÁNA KÓDOLD! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  –  semmit  
01  –  a magasabb beosztású feladata az alacsonyabb beosztásúak ellenőrzése 
02  –  a munkatársak látják egymás tevékenységét  
03  –  speciális nyilatkozatot íratnak alá  
04  –  tréningeket szerveznek 
05  –  ellenőrzéseket végeznek 
06  –  külső szakértőket vonnak be  
07  –  szervezési intézkedésekkel védekeznek, pl. a döntési jogkörök megosztásával 
08  –  visszaélések büntetésével 
09  –  egyéb válasz 
99  –  NT X  –   

 
46. Mit tesznek annak érdekében, hogy beosztott mun katársaik  ne élhessenek vissza pozíciójukkal, 

ne juthassanak jogtalan anyagi el őnyökhöz? Röviden mondja el!  

 RÉSZLETESEN ÍRD LE, 
UTÁNA KÓDOLD! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  –  semmit  
01  –  a magasabb beosztású feladata az alacsonyabb beosztásúak ellenőrzése 
02  –  a munkatársak látják egymás tevékenységét  
03  –  speciális nyilatkozatot íratnak alá  
04  –  tréningeket szerveznek 
05  –  ellenőrzéseket végeznek 
06  –  külső szakértőket vonnak be  
07  –  szervezési intézkedésekkel védekeznek, pl. a döntési jogkörök megosztásával 
08  –  visszaélések büntetésével 
09  –  egyéb válasz 
99  –  NT X  –   

 
 

47. Az elmúlt 5 évben el őfordult-e, hogy érdekeik képviseletével …. 
 

 igen nem NT  

a. külső tanácsadó szervezetet bíztak meg? 1 2 9 X 

b. lobbistát, lobbi szervezetet bíztak meg? 1 2 9 X 

 

TÖBB VÁLASZ 

TÖBB VÁLASZ 
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48. Van-e az Önök cégének vezet ő menedzserei / tulajdonosai között olyan, aki aktív an részt vesz 
valamelyik kamara, vagy egyéb érdekképviseleti szer vezet illetve szakmai szövetség választott 
testületének vagy szakbizottságának a munkájában? 

 

1  –  van 2  –  nincs   9  –  NT X  –   
 
 

49. Mely szervezetek testületi illetve szakbizottsá gi munkájába kapcsolódnak be az Önök 
munkatársai? 

1  

 

01  –  területi kereskedelmi és iparkamara  
02  –  területi agrárkamara  
03  –  Amerikai - Magyar (AMCAM) Kamara 
04  –  Francia – Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara  
05  –  Német – Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara  
06  –  Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
07  –  egyéb magyar- külföldi vegyes kamarák illetve vegyes kamarai tagozatok 
08  –  MGYOSZ (Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége) 
09  –  VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetsége 
10  –  egyéb1,  

  éspedig: …………………….………………… 
11  –  egyéb 2,  

  éspedig: …………………………………………... 
9  –  NT X  –   

 
 

50. Van-e az Önök cégénél olyan munkatárs, akinek a  feladatkörébe tartozik, hogy kormányzati 
referens, kormányzati kapcsolattartó legyen? 

 

1  – van 2  –  nincs   X  –   
 
 
51. A következ őkben állításokat fogalmazunk meg az Önök cégének sz abályozási környezetével 

kapcsolatban. Mennyire ért egyet a következ ő kijelentésekkel? Véleményét az iskolai 
osztályzatoknak megfelel ően ötös skálán árnyalhatja, ahol az egyes érték azt  jelenti, hogy 
„Egyáltalán nem ért egyet”, az ötös pedig azt, hogy  „Teljes mértékben egyetért”.   

 A cég gazdasági tevékenységét szabályozó jogszabályok… 
 

 
Egyáltalán 
nem értek 
egyet 

 Teljes 
mértékben 
egyetértek 

NT 
 

a. …gyakran változnak. 1 2 3 4 5 9 X 

b. …túl sok adminisztratív terhet 
rónak a cégekre. 1 2 3 4 5 9 X 

c. …túlszabályozzák a működést. 1 2 3 4 5 9 X 

d. …egyes konkurens cégeket 
előnyösebb helyzetbe hoznak. 1 2 3 4 5 9 X 

e. …túl sok „kiskaput” tartalmaznak. 1 2 3 4 5 9 X 

f. …nem egyértelműek és nem 
kiszámíthatóak. 1 2 3 4 5 9 X 

 
 

TÖBB VÁLASZ 

50 - RE 
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52. Kérem, mondja meg, hogy az Önök cégének m űködése és növekedése terén mennyire 
jelentenek akadályokat a következ ők! Az egyes érték most azt jelenti, hogy „Egyáltalá n nem 
jelent akadályt”, az ötös pedig azt, hogy „Nagyon n agy akadályt jelent”.   

 Egyáltalán nem 
jelent akadályt 

 Nagyon nagy 
akadályt jelent 

nem érinti, 
nem vonat-
kozik rájuk 

NT 
 

a. Üzleti tevékenységekhez szükséges 
engedélyek beszerzése 1 2 3 4 5 8 9 X 

b. Vám ügyintézés 1 2 3 4 5 8 9 8 

c. Exporthoz szükséges 
nyomtatványok beszerzése 1 2 3 4 5 8 9 8 

d. Munkaügyi szabályozás 1 2 3 4 5 8 9 8 

e. Közhivatalnokok korrupciós igénye  1 2 3 4 5 8 9 8 

f. Tűzvédelmi és biztonsági szabályok 1 2 3 4 5 8 9 8 

g. Adójogszabályok 1 2 3 4 5 8 9 8 

h. Magas adókulcsok 1 2 3 4 5 8 9 8 

i. Környezetvédelmi szabályozás 1 2 3 4 5 8 9 8 

 
 
 
53. Hallott-e már olyan példáról, gyakorlatról az Ö nök tágabb üzleti környezetében  – tehát nem a 

médiában  –, hogy….? 

 

Több ilyen 
esetről is 
hallottam 

már 

Már 
hallottam 

ilyen 
esetről 

Nem, még 
nem 

hallottam 
ilyen 

NT 

 

a. a különböző hivatalokkal való 
kapcsolattartás során az ügyintézőnek 
ajándékot/kenőpénzt ajánlanak fel. 

1 2 3 9 X 

b. jogi ügy kerekedett egy ügyintézés során 
előforduló csúszópénz fizetésből. 1 2 3 9 X 

c. egy üzleti csoport eredményes nyomást 
gyakorolt az ágazatra érvényes törvények 
és jogszabályok meghozatala során. 

1 2 3 9 X 

d. különböző kormányzati hivatalok 
képviselői hajlandóságot mutattak 
ajándék, kenőpénz elfogadására. 

1 2 3 9 X 

e. valamelyik hivatal képviselője az ajándék 
vagy kenőpénz elmaradása miatt egy 
céget hátrányosan különböztetett meg. 

1 2 3 9 X 

f. állami, önkormányzati hivatalnok nyíltan 
kérte az ajándékot vagy a kenőpénzt. 1 2 3 9 X 

c.  
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54. Véleménye szerint Magyarországon 100 közbeszerz ési eljárásból hány korrupt? 

 

 

……………………. esetben 
999  –  NT X  –   

 

55. Ön hogy gondolja: egy korrupt közbeszerzési elj áráson nyert 100 millió forintos megrende-
lésből hány millió forintot kell csúszópénzként kifizetn i? 

 

 

……………………… millió forintot 
0  –  semennyit 
9  –  NT X  –   

 

56. Ön hogy gondolja: mennyire része a magyar üzlet i gyakorlatnak az, hogy ha valamit el akarunk 
érni, akkor korrumpálni kell? A 2. VÁLASZLAP segíts égével válaszoljon, ahol a nulla jelentése, 
hogy egyáltalán nem része ez az üzleti gyakorlatnak  a 10-es jelentése pedig az, hogy ez teljesen 
beleivódott az üzleti gyakorlatba. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 egyáltalán nem része teljesen beleivódott 
99  –  NT X  –   

 
57. Véleménye szerint mekkora szerepet játszanak ma  Magyarországon a személyes kapcsolatok 

akkor, ha egy állami szervt ől kell hatósági engedélyt szerezni? Az iskolai oszt ályzáshoz 
hasonlóan, a 3. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon!  Az 1-es jelentse azt, hogy nincs 
jelent őségük a személyes kapcsolatoknak, 5-ös pedig, hogy nagy szerepet játszanak a 
személyes kapcsolatok. 

 Tehát mekkora a szerepe a személyes kapcsolatoknak  akkor, … 
 

 A személyes kapcsolatok …  

 
nincs 
jelentőségük 

 nagy 
szerepet 

játszanak 
NT 

a. ha egy állami szervtől kell hatósági engedélyt 
szerezni? 1 2 3 4 5 9 

b. ha az önkormányzattól kell hatósági 
engedélyt szerezni? 1 2 3 4 5 9 

c. ha egy állami tulajdonban lévő cégnél 
szeretne megrendeléshez jutni? 1 2 3 4 5 9 

d. ha egy önkormányzati tulajdonban lévő 
cégnél szeretne megrendeléshez jutni? 1 2 3 4 5 9 

e. ha egy vitás ügyet szeretne az APEH-nál 
rendezni? 1 2 3 4 5 9 

f. ha egy közbeszerzési pályázatot szeretne 
megnyerni? 1 2 3 4 5 9 
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58. Képzelje el, hogy a cége nehéz üzleti helyzetbe  kerül. Egy év alatt harmadával csökken az 
árbevételük. Ha nem történik valami pozitív fordula t, az alkalmazottak egy részét el kell 
bocsátania. A történetet négyféle módon fogom folyt atni. 

a.  Az első: Egy komoly megrendelésre van kilátása és a tárgyalás során a megrendelő cég képviselője 
utalást tesz arra, hogy 10 százalékos jutalék fejében Önök kapnák a megrendelést. Ön mit tenne ilyen 
esetben? Kérem, hogy a 4. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 

  

1  –  egyből elfogadnám az ajánlatot  
2  –  megfontolnám az ajánlatot 
3  –  nem venném figyelembe ezt az ajánlatot: úgy tennék, mintha meg sem hallottam volna 
4  –  jelenteném az esetet a felettesének  
5  –  értesíteném a rendőrséget 
6  –  egyéb válasz, éspedig: …………………………………….. 
 

9  –  NT X  –   
 

b.  A második: Egy új tevékenységet szeretnének beindítani, amelyhez már csak egyetlen hatósági 
engedély hiányzik. Az ügyintéző utalást tesz arra, hogy ennek az engedélynek a kiadása általában 
nagyon sok időbe telik, de esetleg meg lehet gyorsítani az ügymenetet. Más, hivatalos papírokkal 
együtt átadja egy utazási iroda prospektusát is, amelyben kétszemélyes, egyhetes, ausztriai utakat 
reklámoznak. Ön mit tenne ilyen esetben? Ismét a 4. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 

  

1  –  egyből elfogadnám az ajánlatot  
2  –  megfontolnám az ajánlatot 
3  –  nem venném figyelembe ezt az ajánlatot: úgy tennék, mintha meg sem hallottam volna 
4  –  jelenteném az esetet a felettesének  
5  –  értesíteném a rendőrséget 
6  –  egyéb válasz, éspedig: …………………………………….. 
 

9  –  NT X  –   
 

c. A harmadik: Bejelentkezik Önnél az APEH ellenőrzésre. Az ellenőr több problémát is talál a 
könyvelésben. Elmondja, hogy ha ezeket ő jegyzőkönyvezi akkor kb. 5 millió forint lesz, amit pótlólag 
be kell fizetniük, plusz a büntetés és a kamatok, de céloz rá, hogy 10% fejében eltekint a 
jegyzőkönyvezéstől. Ön mit tenne ilyen esetben? Ismét a 4. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 

 

1  –  egyből elfogadnám az ajánlatot   
2  –  megfontolnám az ajánlatot 
3  –  nem venném figyelembe ezt az ajánlatot: úgy tennék, mintha meg sem hallottam volna 
4  –  jelenteném az esetet a felettesének  
5  –  értesíteném a rendőrséget 
6  –  egyéb válasz, éspedig: …………………………………….. 
 

9  –  NT X  –   
 

d. Az utolsó: Egy nagy megrendelést jelentő közbeszerzési eljárás kiírását tervezi valamelyik 
közintézmény. A kiíró munkatársa megkeresi Önt és utalást tesz arra, hogy megnyerhetné ezt a 
pályázatot, ha 10%-os jutalékot fizetne neki cserébe. Ön mit tenne ilyen esetben? Most is a 4. 
VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 

 

1  –  egyből elfogadnám az ajánlatot  
2  –  megfontolnám az ajánlatot 
3  –  nem venném figyelembe ezt az ajánlatot: úgy tennék, mintha meg sem hallottam volna 
4  –  jelenteném a felettesének az esetet 
5  –  értesíteném a rendőrséget 
6  –  egyéb válasz, éspedig: …………………………………….. 
9  –  NT X  –   

TÖBB VÁLASZ LEHET! 

TÖBB VÁLASZ LEHET! 

TÖBB VÁLASZ LEHET! 

TÖBB VÁLASZ LEHET! 
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59. Tudomása szerint el őfordult-e az Önök cégével az elmúlt 5 évben, hogy a  megrendel ő 

üzletköt ője utalást tett ajándék, vagy ken őpénz elfogadására, illetve a megrendelést ahhoz 
kötötte? 

 

1  –  előfordult 2  –  nem fordult elő 9  –  NT X  –   
 
 
60. A tulajdonosi körét tekintve milyen cég volt ez ?  

 

1  – Többségében önkormányzati tulajdonú 
2  – Többségében állami tulajdonú 
3  – Többségi magyar magántulajdonú cég 
4  – Többségi külföldi tulajdonú cég 
 

9  –  NT X  –   
 

MINDENKITŐL! 

 

61. Az Ön cége f ő termékének/f ő szolgáltatásának piacán mennyire lehet gyakori az,  hogy a 
beszerző utalást tesz ajándék, vagy ken őpénz elfogadására?  Az 5. VÁLASZLAP segítségével 
válaszoljon, ahol a nulla jelentése, hogy ilyen nem  fordul el ő a 10-es jelentése pedig az, hogy 
nagyon gyakran el őfordul. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 ilyen nem fordul elő nagyon gyakran előfordul 
99  –  NT X  –   

 
62. Előfordult-e az elmúlt 5 évben, hogy az Ön cégének val amilyen állami, önkormányzati szerv 

engedélyre volt szüksége, például  az építési hatóságéra vagy munkavédelmi f őfelügyeletére? 
 

1  –  előfordult 2  –  nem fordult elő 9  –  NT X  –   
 

63. Előfordult-e hogy az engedélyez ő szerv ügyintéz ője utalást tett ajándék vagy ken őpénz 
elfogadására az engedély kiadása, vagy az eljárás m eggyorsítása érdekében? 

 

1  –  előfordult 2  –  nem fordult elő 9  –  NT X  –   
 

MINDENKITŐL! 

 

64. Ön cége f ő termékének / f ő szolgáltatásának piacán mennyire lehet gyakori, ho gy az 
engedélyez ő hatóság munkatársa utalást tesz ajándék vagy ken őpénz elfogadására az engedély 
kiadása, vagy az eljárás meggyorsítása érdekében? M ost is az 5. VÁLASZLAP segítségével 
válaszoljon! 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 ilyen nem fordul elő nagyon gyakran előfordul 
99  –  NT X  –   

 
65. Az elmúlt 5 évben, végzett-e ellen őrzést  az Önök cégénél az önkormányzat vagy valamelyik 

állami szerv, például az APEH vagy a környezetvédel mi hatóság?  
 

1  –  végzett 2  –  nem végzett 9  –  NT X  –   
 

66. Tudomása szerint el őfordult-e hogy az ellen őr utalást tett ajándék vagy ken őpénz 
elfogadására? 

 

1  –  előfordult 2  –  nem fordult elő 9  –  NT X  –   
 

61 - RE 

64 - RE 

67 - RE 
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MINDENKITŐL! 

 

67. Az Ön cége f ő termékének/ f ő szolgáltatásának piacán mennyire lehet gyakori az,  hogy az 
önkormányzati vagy állami ellen őr utalást tesz ajándék vagy ken őpénz elfogadására? Most is az 
5. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 ilyen nem fordul elő nagyon gyakran előfordul 
99  –  NT X  –   

 
68. Előfordult-e az elmúlt 5 évben, hogy az Ön cége valami lyen közbeszerzési pályázaton  indult? 

 

1  –  előfordult 2  –  nem fordult elő  9  –  NT X  –   
 
69. Tudomása szerint el őfordult-e az elmúlt 5 évben Önökkel, hogy a közbesz erzést kiíró állami- 

vagy önkormányzati intézmény munkatársa utalást tet t ajándék, vagy ken őpénz elfogadására a 
sikeres pályázat érdekében? 

 

1  –  előfordult 2  –  nem fordult elő 9  –  NT X  –   
 

MINDENKITŐL! 
 

70. Az Ön cége f ő termékének piacán mennyire lehet gyakori az, hogy a közbeszerzést kiíró állami- 
vagy önkormányzati intézmény munkatársa utalást tes z ajándék, vagy ken őpénz elfogadására a 
sikeres pályázat érdekében? Ismét az 5. VÁLASZLAP s egítségével válaszoljon! 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 ilyen nem fordul elő nagyon gyakran előfordul 
99  –  NT X  –   

 
71. Mit tesz az Ön cége azért, hogy a vállalati fol yamatokból kizárja, illetve minimalizálja a korrupc ió  

  lehetőségét? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! 

 
 
 
 

0  –  semmit  
1  –  etikai kódex 
2  –  etikai forródrót 
3  –  etikai bizottság felállítása 
4  –  etikai vizsgálatok lefolytatása 
5  –  etikai vétség szankcionálása 
6  –  etikai vétség nyilvánosságra hozatala a dolgozók körében 
9  –  NT X  –   

 
72. Köszönjük válaszait! Segítségét azzal is szeret nénk megköszönni, hogy megjelenés el őtt 

kérésére elküldjük Önnek a kutatás eredményeit tart almazó összefoglaló tanulmányt 
elektronikus formában. Igényli ezt? 

 

1  –  igen  2  –  nem  

 Kérjünk, adjon egy e-mail címet, amelyre elküldhetjük azt: 
 

…………………………………….………@........................................................ 

 

KÉRDEZÉS VÉGE:  .…...... óra  …....... perc  

TÖBB VÁLASZ LEHET! 

70 - RE 


