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Korrupció és nyilvánosság
A média hatása a korrupcióra és annak társadalmi
megítélésére
ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány a korrupció és nyilvánosság témakörét vizsgálja. Megállapítja: 1. a nyilvánosság segítheti a korrupció
feltárását, megelõzését és szankcionálását; 2. üzleti és politikai érdekek akadályozhatják a média hatékony fellépését a korrupció ellen; 3. a média képes befolyásolni a korrupció mértékének és gyakoriságának társadalmi megítélését. A tanulmány empirikus vizsgálattal igyekszik feltárni a korrupció mértékének, médiabeli prezentációjának és társadalmi percepciójának összefüggéseit. Módszerek: a szerzõk két vezetõ politikai napilap 2009. és 2010. évi számaiban megjelenõ (korrupció, megvesztegetés, kenõpénz, végkielégítés) kifejezések gyakoriságát vizsgálták, és a kapott adatokat összehasonlították a fél évvel késõbb megjelenõ Transparency
International korrupciós érzékelési indexével, illetve az ez alapján készített korrupciórangsorral. Eredmények: 2009 és 2010 között
növekedett a médiában megjelenõ korrupcióval kapcsolatos tudósítások száma, illetve nõtt annak társadalmi percepciója. Következtetések: amennyiben a média feltárja és bemutatja a korrupciós eseteket – ezzel csökkentve azok megjelenésének valószínûségét –,
úgy növekszik az érzékelt korrupció mértéke.
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A

A NYILVÁNOSSÁG, MINT A KORRUPCIÓ
ELLENI ORVOSSÁG
A nyilvánosság szerepét a korrupció elleni harcban hasonlóan ítéli meg a szakirodalom. Általában bizonyításra sem szoruló axiómaként fogadják el azt a tételt, miszerint a nyilvánosság egyaránt segíti a korrupció feltárását és megelõzését.
A nyílt, fejlett társadalmakban a média fegyver a korrupció ellen. Ha jól mûködik a média,
akkor megelõzi a korrupciót az oknyomozó
újságírás és társadalmi értékek meghatározása
révén. A szólásszabadságra alapozva tölti be a
„házõrzõ kutya” szerepét, megakadályozva és
felfedve a társadalmi igazságtalanságokat.
A korrupcióról szóló beszámolókkal a média
betölti társadalmi szerepét, kielégítve az emberek információszükségletét (Utriainen, 1997).
A média képes kialakítani a demokratikus vita légkörét, segítve a jó kormányzást, írja Peters

(2003). A nyitott, demokratikus társadalom
alapja a sajtószabadság. A demokrácia támogatásában munkájukkal központi szerepet játszottak az újságírók, életüket vagy szabadságukat
áldozták az elszámoltatható, átlátható kormányzás és az együttmûködõ kormányzati magatartás érdekében. A szerzõ konkrét példákkal
hívja fel a figyelmet a korrupció elleni harc újságírói áldozataira, mint írja: „2001-ben 68
meggyilkolt újságíróból 15-öt a korrupcióval
kapcsolatos feltáró tevékenysége miatt öltek
meg, ami egy veszélyesen magas szám”1.
Suphachalasai (2005) szerint a szabad média
csökkenti a korrupciót. Szintén õ fogalmazza
meg azt a véleményét, hogy a korrupció problémája Olaszországban a francia szintre csökkenhetett volna, ha a médiaipar olyan szintre
fejlõdött volna, mint Angliában. Számos cikkben a szerzõk egy-egy eset kapcsán mutatnak
rá a média korrupció visszaszorításában ját-
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szott szerepére (David, 2001; Brunetti &
Weder, 2003). Olaszországnál maradva Giglioli
(1996) a Tangentopoli-ügyben a média szerepét
vizsgálva kijelenti, hogy az 1992 februárjában –
egy kisebb politikai korrupciós eset felfedezését követõen – indult bírói testületi vizsgálat a
negyven éve regnáló politikai rezsim összeomlásához vezetett.
Míg a nemzetközi közlések egyértelmûen
pozitívnak tekintik a nyilvánosság szerepét a
korrupció elleni harcban, hazánkban ez csak általában van így. A sajtónak hatalmas szerep
jut(na) a korrupciós ügyek leleplezésében, a
legtöbb magas beosztású korrumpált/korrumpáló ugyanis jobban fél a nyilvános lebukástól,
mint a konkrét büntetéstõl (Szárny és teher,
2009).
Ahhoz képest, hogy az ÁSZ az „állam legfõbb pénzügyi ellenõrzõ szerve és hatásköre általános”, döntési jogkörrel nem rendelkezik.
„Fegyvere” a nyilvánosság, jelentései hozzáférhetõk, vizsgálati jogköre széles körû, javaslatokat fogalmazhat meg, kezdeményezheti a feltárt bûncselekmények szankcionálást, de érdemi eszközökkel lényegében nem rendelkezik
(Somogyvári, 2009). Papanek (2003, 2005) arra
hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt évek hazai
tapasztalatai arra utalnak, hogy az átláthatóság
és a nyilvánosság önmagukban nem elegendõk.
A cikkben javaslatot tesz arra, hogy készüljön
nyilvános lista az interneten a korrupciós
ügyekbe keveredett politikusokról, e megoldás
ugyanis igen hatékonynak, jelentõs visszatartó
erejûnek bizonyult Argentínában.
Másfelõl azonban a korrupció és nyilvánosság témájú hazai közleményekben megtalálható
egy olyan motívum, amely nemzetközileg nem
jellemzõ. A magyar szerzõk felhívják a figyelmet arra, hogy a korrupció nyilvános taglalása
befolyásolja annak társadalmi percepcióját
(észlelés, érzékelés), s ezt a hatást negatívnak
ítélik. Petrétei József2 például egy helyütt azt írja: „Ugyanakkor tekintettel kell lenni arra a sajátosságra, hogy a korrupció elleni harc maga is
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táplálhatja a korrupciót. A korrupcióval való
megalapozatlan foglalkozás túlreagálást okozhat, mert általánosságának mítosza és félelme
tovább ronthatja a közintézmények iránti társadalmi bizalmat, és akadályozhatja a korrupció
elleni hatékony küzdelmet”. Hasonló gondolatot vet fel Hankiss Elemér: „Ha például a média
– bár felületesen, de – minden nap foglalkozik
a korrupcióval, ha tele van a korrupcióról szóló
felületes, nem kellõen megalapozott hírekkel,
akkor az emberek olyannyira telítõdhetnek,
hogy úgy érzik, teljesen romlott és korrupt országban élnek” (Hankiss, 2009). A Gallup Intézet egyenesen a média keltette korrupciós
„neurózisról” ír. A média témakijelölõ és társadalmi percepciót, megítélést befolyásoló hatásával kapcsolatban a cikk második részében bõvebben foglalkozunk.
Bár a médiának a korrupció megelõzésében
és szankcionálásban betöltött szerepét általában empirikus módszerekkel nem vizsgálták,
magunk is elfogadjuk azt a feltételezést, amely
szerint a média egyes korrupciós esetek leleplezésével és széles körû bemutatásával képes
büntetni és megelõzni a korrupciót. Különösen
igaz ez a politikai korrupcióra, hiszen nemzetközi példák mellett a 2010-es magyar választás
is élesen rávilágít arra a tényre, hogy a korrupciós esetek nyilvános taglalása milyen következményekkel járhat egy-egy politikai erõ megítélésére és választási szereplésére. A választást
elsõsorban a korrupciós ügyek nyilvánosságra
kerülése miatt elvesztõ politikai erõ legközelebb kétszer is meggondolja, hogy ilyen ügyekbe keveredjen. A Szocialista Platform elemzésében az MSZP jelenlegi talán legnagyobb
problémájának, a hitelesség elvesztésének okait
keresi (Baja Ferenc). A Frankfurter Allgemeine
Zeitung döntõen a korrupcióban (BKV-ügyek,
Zuschlag-ügy, belvárosi ingatlanpanama, Kaszinóváros – Sukoró) látja a magyar szocialisták
vereségének legfontosabb okait. Ugyanakkor a
korrupciós ügyek nyilvános taglalásának ilyen
következményei vélhetõleg minden politikai
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erõ számára tanulsággal szolgálnak, s csökkentik a politikai korrupció megjelenésének valószínûségét.

LEPLEZI VAGY LELEPLEZI A MÉDIA
A KORRUPCIÓT?
A korrupció és nyilvánosság témakörben megjelent írások gyakran mutatják be azokat a gazdasági és politikai tényezõket, amelyek a médiát akadályozzák történelmi szerepének betöltésében.
Ugyanakkor, bár a média szerepe vitathatatlan a korrupció megelõzésében, a kérdéskör
nem teljesen problémamentes (Utriainen,
1997). Jó esetben a nyilvánosság és az etikus eljárás együtt jár, azonban sokszor konfliktus
jelentkezik a média igényei és a tisztességes,
objektív bûnügyi vizsgálat között (ártatlanság
vélelme, családtagok jogai stb.). A médiában jelentkezõ verseny ellehetetleníti az alapos elemzéseket: sok esetben csak információtöredékeket kapunk, a média sokszor a saját feje után
megy, váratlan „mellékhatásokat” okozva. Addig, amíg nincs biztosítva a megfelelõ bánásmód
a korrupcióval gyanúsítottak felé, a médiának
pozitív és negatív hatásai is vannak. A korrupciós vizsgálatokról szóló beszámolók kimondatlanul is hatást gyakorolnak a bíróságok döntéshozatali folyamatára. Peters (2003) viszont
éppen azt tartja problematikusnak, hogy a médiának sok országban az információt elzáró
szabályozással kell szembenéznie (például a
rágalmazási ügyekben a bizonyítási teher az újságírón van, a közhivatalnokok megkülönböztetett védelemben részesülnek – például KeletEurópa, Afrika, Ázsia, Dél-Amerika egyes részei. Gyakran tiltják az igazság nyilvánosságra
hozatalát a közhivatalnok hírneve védelmében.
A félelem gátolja az oknyomozó újságírást és a
korrupció leleplezését).
Utriainentõl szintén eltérõ következtetést
von le Suphachalasai (2005), aki a bürokrácia és

a tömegmédia iparágának kapcsolatát és a korrupcióhoz fûzõdõ viszonyukat vizsgálja. A kutatók által kifejlesztett „a korrupció bürokratikus modellje a tömegmédiával” szerint a „médiaszabadság” és a verseny különbözõ szintjei
meghatározzák a médiavállalatok gyártásra és
foglalkoztatásra vonatkozó döntéseit, amely
kihatással van a korrupció ellenõrzésére, csakúgy, mint a médiapiaci verseny szintje. A szabad média szintén csökkenti a korrupciót.
A médián belüli verseny ugyanakkor a szerzõ
szerint fontosabbnak tûnik a korrupció visszaszorítása szempontjából, mint a sajtószabadság.
A verseny fontosságát hangsúlyozza Peters
is, szerinte a médiamoguloknál nem jelentek
meg a korrupció gyakorlatát leleplezõ riportok.
Néhány esetben a privát tulajdonosoknak is jelentõs befolyásuk van arra, hogy a korrupciót
leplezik-e: a nagyobb bevétel fontosabb, mint a
szabad tudósításhoz vagy az információhoz való jog. (AOL Time Warner és Rupert Murdoch
News Corporation – megegyezés a kínai vezetéssel.) Berlusconi olasz miniszterelnök tulajdonában van a közmédia: bár elméletileg függetlenek az újságírók, azonban ha túlságosan
kritikusak a kormányzattal szemben, elveszíthetik munkájukat. A médiavállalatok pénzügyi
teljesítménye a reklámbevételektõl függ, ami
egyre nagyobb befolyásoló tényezõt jelent a
szerkesztõségek munkájában. A korrupció
megjelenik a médiaszervezetek struktúráján belül is, és úgy is, ahogyan egy adott témát feldolgoz az újságíró. Sokféle korrupciós gyakorlat
alakult ki, a „csekkönyv-újságírástól” kezdve a
hírek reklámozóhoz vagy kereskedelmi érdekekhez szabásáig.
Peters (2003) az újságírók szempontjából is
megvizsgálja a kérdéskört. Szerinte az újságírók gyakran szembesülnek akadályokkal: cenzúrával, munkát korlátozó szabályokkal, de
problémát okoz a hiányos képzés, az alacsony
szakmai színvonal, valamint az oknyomozó újságírás alulfinanszírozottsága. Mindemellett az
újságíróknak a média saját problémáival is meg
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kell küzdeniük (a reklám szerepe, korrupt újságírás, tulajdonosi háttér befolyása). A korrupció feltárása veszélyes feladat. A demokrácia támogatásában munkájukkal központi szerepet játszottak az újságírók, életüket vagy
szabadságukat áldozták az elszámoltatható, átlátható kormányzás érdekében. 2001-ben 68
meggyilkolt újságíróból 15-öt a korrupcióval
kapcsolatos feltáró tevékenysége miatt öltek
meg, írja a szerzõ.
A nyitott társadalom és a korrupció visszaszorítása érdekében a médiának kell ellenállnia
a politikai és privát érdekekbõl fakadó nyomásnak. A szerkesztõi függetlenség fontosságban
közvetlenül az újságírói függetlenség mellett
áll. Az újságíróknak és a média függetlenségéért küzdõ csoportoknak közösen kell fellépniük annak érdekében, hogy a közérdeklõdésre
számot tartó (beleértve a korrupció felfedését
is) hírek megjelenhessenek.
A különbözõ országokban egyrészt törvényekkel, másrészt saját etikai normákkal szabályozták a média mûködését. Késõbb nemzetközi szervezetek szintén meghatározták az újságírói etikai normákat. Ezeket a legtöbb korrupciós ügynél alkalmazzák az újságírók, ha
azonban nem, sérülhetnek az emberi jogok.

A MÉDIA HATÁSA
A SZOCIÁLIS PERCEPCIÓRA
A média része a társadalmi struktúráknak és a
körülöttünk lévõ értékrendszereknek. A korrupció és a média kapcsolatáról megjelent írásokban sajnálatos módon nem találunk utalást
azokra a médiakutatásokra, amelyek a média témakijelölõ hatásával foglalkoznak, illetve azzal,
hogy a média miképpen képes befolyásolni a
korrupcióval kapcsolatos társadalmi percepciót, a korrupció társadalmi megítélését. Márpedig az emberek többsége a korrupcióról, különösen a közvetlenül nem tapasztalható politikai
korrupcióról szinte kizárólag a média közvetí-
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tésével értesül, a következõkben ezt a hiányt
szeretnénk egy rövid összefoglalóval pótolni.
Miközben mindnyájan tapasztaljuk, hogy a
média rendkívüli érdeklõdést mutat a korrupcióval kapcsolatos hírek iránt, Kovach, Rosenstiel és
Mitchell (2003) empirikus módszerekkel igazolták ezt a tényt. Tanulmányukból kiderül, hogy a
politikai-közéleti után a rendõrségi hírekkel kapcsolatos tudósítások szerepelnek leggyakrabban
a médiában. A médiában bemutatott minták jelentõsen befolyásolják, miképpen érzékeljük a
minket körülvevõ világot. A médiafogyasztás,
például a televíziónézés hossza és tartalma hat a
nézõk valóságról alkotott elképzeléseire, várakozásaira, vágyaira, attitûdjeire és viselkedésére
(Potter, 1993; Potter és Chang, 1990).
A kutatási eredmények megoszlanak abban a
tekintetben, hogy a média által sugallt véleményeket milyen mértékben fogadják el a fogyasztók, hiszen a személyes vélekedést erõsen
meghatározzák az egyéni tapasztalatok, a neveltetés, a beállítódás, az elkötelezõdés és a csoport-hovatartozás (Németh, 2006). Abban viszont nagy az egyetértés, hogy a média képes
befolyásolni, mirõl gondolkodjanak, beszélgessenek, alkossanak véleményt a befogadók.
A kommunikáció kutatói régóta ismerik a kapcsolatot a média által taglalt ügyek és a közvélemény által fontosnak tartott témák között
(McCombs és Shaw, 1972). Több kísérletben
bizonyították, hogy a tv-t meglepõen sokan tekintik a valóság hû tükrének. Gerbner, a néhány
éve elhunyt világhírû magyar származású médiakutató 1969 óta vizsgálta a televízió hatását
a szociális valóság percepciójára. Az általa megalkotott kultivációs elmélet szerint a televíziónézéssel töltött idõ hossza befolyásolja, miképpen ítélünk meg egyes társadalmi csoportokat
(Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli és
Shanahan, 2002). Gerbner (2001) kimutatta
például, hogy a médiában alulreprezentált csoportokról (öregek, kisebbségiek) a sokat tvzõk azt gondolják, hogy kevesebben vannak,
mint valójában. Gerbner kultivációs elmélete
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szerint továbbá azok az emberek, akik naponta
legalább négy órát néznek tv-t, egyre inkább
hasonlítani kezdenek egymásra, annak ellenére,
hogy demográfiai adataik alapján (nem, kor, iskolai végzettség) tekintetében különbözniük
kellene. Témánk szempontjából érdekes
Gerbner azon kutatási eredménye, amely szerint a televíziót sokat nézõ emberek ellenségesebbnek, veszélyesebbnek látják a környezetüket, mint amilyen az valójában, és mint azok,
akik kevesebbet néznek tv-t. Arra a kérdésre,
mekkora a valószínûsége annak, hogy a közeli
parkban támadás éri õket éjszaka, az átlagember tízszeres, a tv-t kultiváló százszoros valószínûséget jelöl meg a valódi gyakorisághoz képest. Meglepõ továbbá, hogy a sokat tévézõk
között egyfajta világnézeti homogenizálódás is
megfigyelhetõ. Az említett populáció hajlamos
lesz mind a szélsõjobb (idegenellenesség például), mind a szélsõbal eszmékkel (az állami gondoskodás követelése) egyetérteni. A kultivációs hipotézis támogatói szerint számos attitûdöt befolyásol a tévénézés ideje, ilyen például a
hagyományos szexualitás (Morgan, 1987), a
szülõi és házastársi kapcsolatok megítélése
(Segrin és Nabi, 2002; Signorielli és Morgan,
2001), valamint például a környezetbarát viselkedésre vonatkozó hozzáállás (Shanahan,
Morgan, és Stenbjerre, 1997).
Számos vizsgálat nem a televíziónézés hoszszát, hanem a tv-nézési szokásokat vizsgálta.
A kutatók abból indultak ki, hogy a személy
mûsorválasztásai, egyes mûsortípusok nézésének gyakorisága összefügg az egyén lelki állapotával, személyiségével, attitûdjeivel. Chory-Assad
(2005) kimutatta, hogy a magányos emberek inkább ragaszkodnak kedvenc mûsorukhoz, mint
a családban élõk. Shim (2007) vizsgálatai szerint az extrovertáltak reality mûsorokat, a neurotikusok a szappanoperákat és a talkshow-kat,
a kismértékû pszichoticitás a hír, a nagyobb
mértékû a krimik iránt teszi fogékonnyá a nézõket. A kutatásokból kiderül, hogy nem csupán a tv-nézéssel töltött idõ hossza, de egyes

mûsortípusok nézésének gyakorisága is jelentõsen befolyásolja a befogadók valóságról alkotott elképzeléseit és beállítódásait. Eredményeik támogatják a kultivációs hipotézis továbbfejlesztését szorgalmazó kutatók törekvéseit.
Ilyen többek között Shrum (1995, 2001) módosított kultivációs hipotézise, amely mind a
tv-nézés hosszát, mind az egyes tartalmak nézésének gyakoriságát figyelembe veszi.
Kutatási eredmények közlése nélkül, de a média társas percepciót befolyásoló hatásaira hívja
fel a figyelmet Petrétei: az ilyen közvélekedés
kialakulása mintegy önbeteljesítõ jóslattá válik,
mert az emberek elvesztik a reményt, hogy a
korrupció megfékezhetõ, következésképpen
kevésbé lesznek hajlandók és képesek arra, hogy
küzdjenek a korrupció felszámolásáért. A szerzõ fontos szempontot vezet be a diskurzusba,
amikor felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy megkülönböztessék a korrupció tényeit és a korrupcióról mondott véleményeket.
A korrupció tényei is többfélék, részben bizonyítottak, dokumentáltak, más részük azonban
nem bizonyított, hanem csak tényállások tárgya. A vélemények is nagyon erõsen különböznek aszerint, hogy a politika, a gazdaság szereplõi részérõl vagy a közemberek részérõl fogalmazódnak meg, továbbá hogy tapasztalati tények szolgálnak-e alapul hozzájuk, vagy csak általános vélekedés fogalmazódik meg bennük.
A Gallup Intézet már idézett tanulmányai
szerint a korrupció elleni harc is táplálhatja a
korrupciót. Ha például a média – bár felszínesen de – mindennaposan foglalkozik a korrupcióval, ha az utca tele van a korrupcióról szóló
híresztelésekkel, akkor az emberek olyannyira
telítõdhetnek ezekkel a hírekkel, hogy úgy érzik: egy velejéig romlott korrupt országban élnek. Ha egy országban elburjánzik a korrupció,
akkor az emberek jelentõs hányada elõbbutóbb eltompul, közönyössé vagy – belekeveredve a korrupciós gyakorlatba – cinkossá válik.
Egyet kell értenünk azzal, hogy a média erõsen
befolyásolja a korrupcióról alkotott közvéleke-
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dést, és a korrupcióról szóló híradások alapján kialakulhat egy negatív kép az emberekben. Mégis
inkább Petrétei Józseffel értünk egyet, miszerint
különbséget kell tennünk az egyes híradások között. Azok a híradások, amelyek konkrét eseteket, tényeket mutatnak be, valódi visszatartó
erõként hathatnak. Az általános „vészharangkongatás” azonban ilyen hatással nem bír, viszont erõsen ronthatja az ország korrupcióval
fertõzöttségének külsõ és belsõ megítélését.

HIPOTÉZIS
Hipotézisünk szerint a médiában megjelenõ,
korrupcióval kapcsolatos tudósítások csökkentik a politikai korrupció mértékét, de növelik annak társadalmi percepcióját. Vagyis, amennyiben
azt kérdezzük a lakosságtól, szakértõktõl, miképpen ítélik meg a hazai politikai korrupció
mértékét, úgy az éppen aktuális híradások száma
és hangvétele alapján fognak nyilatkozni.

Egy rövid empirikus kutatással szeretnénk
rámutatni arra, hogy a korrupció és annak társadalmi percepciója idõben eltér egymástól, a
korrupciós ügyek leleplezõdése csökkenti azok
számát, de növeli a Transparency International
(TI) által mért korrupcióérzékelési indexet
(Corruption Perception Index – CPI)

MÓDSZEREK
A két vezetõ politikai napilap (Magyar Nemzet és
Népszabadság) 2009. és 2010. áprilisi számait tekintetük át. Az Observer Média Figyelõ segítségével a következõ kifejezések megjelenésének
gyakoriságát vizsgáltuk: korrupció, megvesztegetés, kenõpénz, végkielégítés. A kapott adatokat
összehasonlítottuk a fél évvel késõbb megjelenõ
TI korrupcióérzékelési indexével, illetve az ez
alapján készített korrupciórangsorral. (A fél éves
csúszás az adatfelvétel és a publikáció közötti idõkülönbség miatt szükséges.) (Lásd 1. ábra)
1. ábra

darab

A KORRUPCIÓS TÉMÁK MEGJELENÉSE KÉT NAPILAPBAN

Megjegyzés: A korrupció, megvesztegetés, kenõpénz, végkielégítés szavak említése: 2009. április Népszabadság 47, Magyar Nemzet 64 darab,
2010. április Népszabadság 79, Magyar Nemzet 130 darab
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EREDMÉNYEK
A korrupció érzékelésének alakulása
A következõkben a cég sajtóközleményei alapján ismertetjük a TI 2009. és 2010. évi CPIjelentését.
A korrupcióérzékelési index 20093 címû sajtóközlemény szerint Magyarország maradt a korrupciós lista középmezõnyében. Magyarországot az elõzõ évivel azonos mértékben érzékelték korruptnak a megkérdezett elemzõk és üzletemberek, a pontszámunk megmaradt: 5,1.
A helyezést tekintve a 47. helyrõl a 46. helyre
léptünk elõre.
Magyarország a régiós átlag alá került – Mélyponton a korrupciós index. Strukturális kormányzati intézkedésekre van szükség címmel jelent meg 2010-rõl a sajtóközlemény, amelyben
a Transparency International nyilvánosságra
hozta a korrupcióérzékelési index 2010-es
eredményeit. Magyarország a régiós átlag alá

került,4 országunkban a korrupció megítélése
rosszabb a régiós átlagnál; hazánk 4 helyet
esett vissza a rangsorban, a nemzetközi korrupcióellenes szervezet globális felmérése
alapján 4,7 ponttal az 50. helyre csúszott.
(Lásd 2. ábra)

KÖVETKEZTETÉSEK
Rövid vizsgálatunk alátámasztja hipotézisünket, amely szerint a média, miközben társadalmi feladatának eleget téve feltárja és bemutatja
a korrupciós eseteket, ezzel csökkenti azok
megjelenésének valószínûségét, ezzel párhuzamosan növekszik a lakosság által érzékelt korrupció mértéke.
Alexa Noémi, a Transparency International
Magyarország ügyvezetõ igazgatója a fentiekkel összhangban indokolta a visszaesést. „Az
elmúlt idõszak korrupciós botrányai és az elszámoltatások nyilvánossága miatt is érzékel2. ábra

Index

Helyezésszám

MAGYARORSZÁG A KORRUPCIÓS LISTÁN

-

Megjegyzés: A korrupciós rangsorban 2009 és 2010 között hazánk 4 helyet rontott, a CPI-index 0,4 ponttal romlott.
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hetõbbé vált a korrupció mértéke, és ez által a
mutató is romlott.”5 Sajnos azonban a sajtóközlemény címe – Magyarország a régiós átlag
alá került – Mélyponton a korrupciós index.
Strukturális kormányzati intézkedésekre van
szükség – éppen az ellenkezõjét sugallja, és ezt a
szuggesztiót vették át a hazai lapok is. „Egyre
több pénz vesztegetésre”, írja a Metropol a
címlapján, illetve a 6–7. oldalon. „Korrupció:
tovább romlott a helyzet”, illetve „Korruptabbak lettünk” írja az Index, hogy csak a két talán
legnagyobb olvasottságú médiumot említsük.

Mindez azt jelenti, hogy miközben Magyarország sikeresen küzd a korrupció ellen (a korábbi évek korrupciós ügyeinek leleplezése,
szankcionálása), hazánk korrupcióval fertõzöttségének hazai és nemzetközi megítélése jelentõsen romlik.
A helyzet kezelése érdekében fontos a korrekt tájékoztatás, amely nem keveri össze a
korrupció érzékelésének romlását a korrupció
mértékének romlásával. A korrupció kutatásával foglalkozóknak a feladata e különbség
hangsúlyozása.
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