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Gazdaság-korrupció  
Kutatás a korrupcióról - Az építıiparból baráti körökön keresztül folyik ki a pénz 
 
 
    Budapest, 2013. április 17., szerda (MTI) - Az építıiparban dolgozók háromnegyede véli 
úgy, hogy jelen van a korrupció az ágazatban, baráti körökön, vagy lebonyolító cégeken 
keresztül folyik ki a pénz, akik azt offshore cégekbe küldik tovább, így menekítve ki az 
országból - derül ki abból a kutatásból, amely a civil szervezeteket támogató Nemzeti 
Együttmőködési Alap támogatásával készült. 
    Pintér István, a Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány elnöke szerdán sajtótájékoztatón 
Budapesten elmondta, a kutatásban az építıipar mellett a pénzügyi szektor is szerepelt. A 
tájékoztatónak az adott aktualitást, hogy az alapítvány és a Joint Venture Szövetség konferenciát 
rendezett a kutatás fıbb eredményeinek az ismertetésére. 
    Az elnök elmondta, hogy a korrupciós hálózatokat 2010-ig igyekeztek feltárni, ezzel is kerülve 
az aktuálpolitizálást. Kifejtette azt is, hogy az ország versenyképessége nem valósítható meg a 
korrupció felszámolása nélkül, ehhez pedig az offshore területek felszámolása szükséges. Az 
offshore területeken lévı számlákon 7 ezer milliárd dollár található jelenleg - tette hozzá Pintér 
István. 
    Kovács Gábor, a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet, az AML&Compliance szakértıje a 
pénzügyi szféra korrupcióját vizsgálta, 15 személlyel készített interjút, volt köztük banki, 
biztosítói, lízing és takarékszövetkezeti vezetı is. A 10-es skálán a harmadik-ötödik helyre tették 
az ágazatukban lévı korrupciót. Elsısorban a mőködéshez szükséges beszerzésekhez kötıdik a 
korrupció - mondták a megkérdezettek. 
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A korrupció hazavágja a versenyképességet 
2013. 04. 17. 17:30 | forrás: mti  
http://tozsdeforum.hu/gazdasag/a-korrupcio-hazavagja-a-versenykepesseget/ 
 
 
 

 

Kutatás a korrupcióról: az építıiparból 
baráti körökön keresztül folyik ki a pénz  
Forrás: MTI | 2013. április 17. szerda 17:13 |  
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/17/16/Kutatas_a_korrupciorol_az_epit_iparbol_barati_korokon_keresz
tul.aspx?source=hirkereso 
 
 

 

A hazai építıipar korrupt és haverok 
csorgatják csak egymásnak a pénzt 
2013. április 17., 16:28 
Privátbankár, MTI  
http://privatbankar.hu/kkv/a-hazai-epitoipar-korrupt-es-haverok-csorgatjak-csak-egymasnak-a-penzt-
257011 
 
 
 

 

Az építıiparból folyik ki a legtöbb fekete pénz - 2013.04.17 
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=155856  



 
 
 

 

Így folyik ki az építıiparból a pénz  
2013.04.17 16:36 
http://profitline.hu/hircentrum/hir/286133/Igy-folyik-ki-az-epitoiparbol-a-penz 
 
 
 
 

 
2013-04-17 
Az építıiparból baráti körökön keresztül folyik ki a pénz  
http://www.echotv.hu/gazdasag/az_epitoiparbol_barati_korokon_keresztul_folyik_ki_a_penz.html 
 
 
 
 

 
Kutatás a korrupcióról 
Az építıiparból baráti körökön keresztül folyik ki a pénz 
A korrupciós hálózatokat 2010-ig igyekeztek feltárni, ezzel is kerülve az aktuálpolitizálást. 

2013.04.17 16:22MTI 
http://gazdasagma.hu/tart/cikk/c/0/169987/1/gazdasag/Az_epitoiparbol_barati_korokon_keresztul_folyik_ki
_a_penz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Kutatás a korrupcióról – Az építıiparból 
baráti körökön keresztül folyik ki a pénz 
2013-03-28 07:12 | Tudomány  
http://hirszemlenet/magyarorszag/kutatas-korrupciorol-az-epitoiparbol-barati-korokon-keresztul-folyik-ki-
penz 
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Kutatás a korrupcióról – Az építıiparból 
baráti körökön keresztül folyik ki a pénz  
http://www.mon.hu/kutatas-a-korrupciorol-az-epitoiparbol-barati-korokon-keresztul-folyik-ki-a-
penz/2245997 
 
 
 
 

 
Az építıiparból baráti körökön keresztül folyik ki a pénz  
MTI, 2013. április 17. - 15:57 
http://www.alon.hu/az-epitoiparbol-barati-korokon-keresztul-folyik-ki-penz 
 
 



 

 

Kutatás a korrupcióról - Az építıiparból 
baráti körökön keresztül folyik ki a pénz 
 | 2013-04-17 17:59 
http://www.retrofm.hu/retro_cikk.php?id=53808 
 

 

Haverokon keresztül folyik ki a pénz az 
építıiparból 
Millásreggeli - 2013.04.17. 16:30  
http://millasreggeli.hu/haverokon-keresztul-folyik-ki-a-penz-az-epitoiparbol/ 
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Az építıiparból baráti körökön keresztül 
folyik ki a pénz 
http://pestisracok.hu/az-epitoiparbol-barati-korokon-keresztul-folyik-ki-a-penz/ 
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Az igazságszolgáltatás és a törvényhozás is 
korrupt Magyarországon 
http://pestisracok.hu/az-igazsagszolgaltatas-es-a-torvenyhozas-is-korrupt-magyarorszagon/ 
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4 notes  
"Megváltozott Magyarországon a korrupció: már nem, illetve nemcsak táskás emberek 
mászkálnak ide-oda drága autókban, hanem hálózatok alakultak ki, amelyek átszövik az 
igazságszolgáltatást és a törvényhozást is. Különösen fertızött az építıipar, itt négybıl három 
esetben elıfordul valamilyen korrupció. De van, aki szerint a pénzügyi szektor szolgálhat jó 
példákkal. Persze a jó példa nem biztos, hogy elég, mert a fejekben sincs rend." 
— Index - Gazdaság - A törvények is korruptak Magyarországon 
http://atlatszo.tumblr.com/post/48270413895/megvaltozott-magyarorszagon-a-korrupcio-mar-
nem   
 
 
 

 
A törvények is korruptak Magyarországon 
Megváltozott Magyarországon a korrupció: már nem, illetve nemcsak táskás emberek 
mászkálnak ide-oda drága autókban, hanem hálózatok alakultak ki, amelyek átszövik az 
igazságszolgáltatást és a törvényhozást is.  
Index • 2013. április 18.  
http://k-monitor.hu/hirek/magyar-hirek/a-torvenyek-is-korruptak-magyarorszagon 
 
 


