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Alapvetések a korrupció természetrajzához 

 

A korrupciós bűncselekmények alapjaiban veszélyeztetik a társadalmak egészséges működését. A 

korrupció „örökzöld” kategória, hiszen hosszú évtizedek óta nem veszíti aktualitását, s kevés olyan 

probléma létezik Magyarországon, mely nagyobb aktuálpolitikai jelentőséggel rendelkezne. 

 

A korrupció legátfogóbb elemzését a magyar szakirodalomban Kránitz Mariann végezte el, aki 

kutatásai során megállapította, hogy minden társadalomnak meg kell fizetnie a „demokrácia árát” és 

ebbe az árba mintegy „bekalkulálódik” – többek között – a bűnözés terjedelmének növekedése és 

minőségének megváltozása, továbbá a korrupció sajátos alakulása is. 

 

A rendszerváltás önmagában nem szüntette meg – nem is szüntethette meg - a korrupciót, hanem 

átformálta, átalakította annak jellegét és irányát. 

 

A korrupció ugyanis rendkívül szorosan kötődik ahhoz a gazdasági, politikai és társadalmi 

miliőhöz, amelyben megvalósul. S ezen is túlmenően: kevés olyan társadalmi jelenség akad, amely 

ennyire „naprakészen”, ennyire gyors reakcióidővel követi a létezési közegében végbemenő 

változásokat, mint a korrupció. A gyors alkalmazkodási készség a rendszerváltás éveiben és az azt 

követő időszakban is kimutatható. 

 

A korrupció tárgyalása során szeretném hangsúlyozni – és véleményem szerint ez az örök 

„mérgezett alma” problémája e jelenségnek -, hogy rendkívül hatékony problémamegoldó, 

érdekérvényesítő jelleggel rendelkezik, s így a csábítás diszkrét bája mindig ott lebeg az emberek 

előtt. 

Korrupciómentes civilizáció létezése nem ismert az emberiség néhány évezredes történelmében, de 

nyilván nem mondhatunk le ezen idillikus állapot elérésének a vágyálmáról. Arról viszont 

meggyőző ismeretek állnak rendelkezésre, hogy azon közösségek, amelyek a korrupció elleni 

küzdelmet komolyan vették, ott igenis a korrupció intenzitása jelentősen csökkent. A problémákat 

tovább fokozza, hogy a korrupció különösebben soha nem „tisztelte” az ország és kontinens 

határokat. 

 

 

Forrás: Nach: dr. Kőhalmi László: A gazdaság-politikai korrupció elleni küzdelem 

Magyarországon – észrevételek a magyar szabályozásához, PTE, ÁJK, 2014 
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