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Kisstílű és nagyhorderejű korrupció

• Kisstílű korrupció („Petty corruption”): az alacsony rangú 
köztisztviselők/közalkalmazottak és a lakosság tagjai közötti 
mindennapi korrupcióra utal. Sok országban ez az alulfizetett 
köztisztviselők fő bevételi forrása. 

• Nagyhorderejű korrupció („large-scale corruption”) olyan 
korrupcióra utal, amely magasabb szintű köztisztviselőket és 
általában nagyobb pénzösszegeket is érint. A korrupciót 
pénzszerzés céljából (személyes haszonszerzés céljából) és a 
hatalom megtartása érdekében is lehet elkövetni.

Henk van de Bunt and Hans Nelen: „Corruption in various shapes and sizes – some criminological
reflections”, in. International Law and Fight against Corruption, 2012. p. 13.



Jancsics (2019): Erőforrástranszfer-alapú 
koncepció



CRITCOR Eredmények 

❖ A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai – Kérdőív 



Kérdőív – módszertan  

• CRITCOR kérdőív kidolgozása  

• Pilot kérdőív felvétel 

• Szakértői kérdőív 

• Felépítése: 1. Válaszadókra vonatkozó adatok 2. Korrupcióról 
általánosságban 3. Esettanulmányok 4. Korrupcióval kapcsolatos 
jelenségek 

• Szakértők: 41 magyar (35 elméleti és 6 gyakorlati szakember) és 
30 külföldi (21 elméleti és 8 gyakorlati szakember) válasz (cseh, 
horvát, szerb, vietnámi, német, portugál, amerikai, holland, angol, 
brazil és svéd) 



Válaszadókra vonatkozó adatok









A korrupcióról általában



Soroljon fel néhány korrupció mérésére használt indokátort!

• CPI (Corruption Perception Index)

• Democracy Index

• Press Freedom Index

• Global Integrity Index

• Control of Corruption Index

• EU barométer

• Lakossági érzékelések 

• Bűnügyi statisztika

• Attitűdvizsgálatok 

• Közérdekű bejelentések









Az alábbiakban felsorolunk néhány esetet, kérem, gondolja 
végig, hogy az adott eset az Ön véleménye szerint mely típusú 

korrupcióba sorolható. 

( 1 – kisstílű korrupció 6 – nagy horderejű korrupció)









Egy magyarországi székhelyű egészségügyi központ kedvezményezettként 
674 ezer eurós támogatást kapott, és részben uniós finanszírozásból 
megvalósult projektje keretében egy szlovákiai vállalattól 1,7 millió 
euróért vett meg egy olyan berendezést, amelynek beszerzési ára 
(vélhetően reális piaci értéken) Szlovákiában 262 ezer euró volt. 
A túlárazással szerzett járadék egy része közvetítői jutalékként került az 
érintettekhez. A járadék másik részét a projekt önrészének előteremtésére 
használták olyan módon, hogy a beszállító egy a Seychelle-szigeteken 
bejegyzett offshore társaságnak utalt különbözetet a társaság kamatmentes 
kölcsönként nyújtotta tovább a magyar egészségügyi központnak.





Indikátorok 

• Összeg nagysága, 

• Kár mértéke, 

• Erkölcsi érdekek sérülése, 

• Közbizalomba vetett hit meggyengülése, 

• Társadalomra veszélyessége,  

• A közbeszerzési eljárás miatt közpénz felhasználásával kapcsolatos ügyek, 

• Gazdasági verseny sérülése, 

• Bizonyos társadalmi csoport kiszolgáltatott helyzetének kihasználása, 

• Szervezettség magas foka – bűnszervezeti elkövetés, nemzetközi dimenzió, 

• Üzletszerűség , 

• Hivatalos személy, annak a rangja, illetve a közhatalom, amelyet megtestesít 



Friedrichs: Trusted criminals… (2010)

❖ Kontextus, amelyben az illegális tevékenységet végzik
(társasági, kormányzati szerv), és a szint a szervezeten belül
(egyéni, munkacsoport, teljes szervezet)

❖ Az elkövető státusza vagy pozíciója

❖ Elsődleges áldozatok (társadalom vagy egyéni ügyfél)

❖ A kár fő formája (gazdasági vagy fizikai sérülés)

❖ Jogi klasszifikáció (csalás, sikkasztás, vesztegetés)



Konklúzió

• Komoly társadalmi probléma 

• Kisttílus vs. Nagy horderejű korrupció?

• Hivatali vs. Gazdasági vesztegetés 

• Vannak egyértelmű mutatóink? 

• Büntetőjogi megközelítés vs. más nézőpontok?

• Mérési dilemmák  



Köszönöm szépen a figyelmet! 

inzelteva@ajk.elte.hu

"'Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty 
and high-ranking corruption' (101014783 — CRITCOR) project was funded 

by the European Union's HERCULE III programme."


