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Kémkedéssel gyanúsítanak egy több éve eltűnt üzletembert 

Az USA-nak és az IMF-nek való kémkedéssel gyanúsítják a magyar hatóságok az amerikai 

bejegyzésű Arcade LLC tulajdonosát, Maxin Norbertet, és a cég magyarországi képviselőjét, B. Béla 

Szabolcsot – tudta meg az Átlátszó az üzletember ügyvédjétől. Az ügy érdekessége, hogy 2008-as 

sztoriról van szó, és az eljárást nem titkosították. Maxin Norbert védője, Kertész Gusztáv szerint 

semmilyen bizonyíték nem alapozza meg a gyanúsítást. Az informatikai vállalkozóval kapcsolatban 

több éve elterjedt az, hogy azért tűnt el szinte egyik pillanatról a másikra, mert megölhették. 

Kertész Gusztáv ügyvéd szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda azzal gyanúsítja ügyfelét, egy magyar 

állampolgárt, hogy az USA-nak és az IMF-nek végzett kémtevékenységet. Tavaly december elején 

indult büntetőeljárás Maxin Norberttel, aki az amerikai bejegyzésű Arcade LLC tulajdonosa, illetve a 

társaság magyarországi kézbesítési megbízottjaként feltüntetett B. Béla Szabolccsal szemben 

kémkedés gyanúja miatt. 

Mind a ketten előzetes letartóztatásban vannak az eljárás megindulása óta. A rendőrség kiemelt 

bűnügyi egysége, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) által folytatott eljárás egyik jelentése szerint “a 

gyanúsítottak a rendelkezésre álló információk alapján hírszerzést folytattak egy Birodalom nevű 

szervezetben az Amerikai Egyesült Államok, az IMF és a Svájci Alap részére” 

Az NNI munkatársai úgy gondolják, hogy az információkat átvevő személyek is elkövethették a 

bűntettet, de esetükben még vizsgálják, hogy amikor az megtörtént, diplomáciai vagy nemzetközi 

jogon alapuló mentességet élveztek-e. 

Nem titkosították az eljárást 

Maxin Norbert ügyvédje, Kertész Gusztáv az Átlátszónak egyszerűen nonszensznek minősítette az 

eljárást. Nem csak azért, mert 2008-as elkövetésről van szó, hanem azért is, mert a kémkedési ügy 

nyomozati iratai nincsenek titkosítva, mint az más hasonló esetekben szokásos. 

Kertész érthetetlennek tartja azt is, hogy egy ilyen súlyos bűncselekményben az NNI műkincsvédelmi 

alosztálya végzi a nyomozást. „Igaz, hogy az ügyfelem gyűjtötte az értékes tárgyakat és könyveket, de 

a büntetőeljárás nem ezekkel kapcsolatban, hanem kémkedés gyanúja miatt zajlik.” 

A védő szerint a nyomozati anyagban nincs semmi, ami a nyomozó hatóság gyanúját alátámasztaná. 

„A gyanúsítás egyik része arra vonatkozik, hogy ügyfelem másik személyen keresztül az USA 

nagykövetségének NATO-tisztjéhez Magyarország honvédelmével kapcsolatos iratot juttatott el. 

Csakhogy az a NATO birtokában kell, hogy legyen, jogszerű módon, mivel hazánk a szervezet egyik 

tagja és a védekezési stratégia az egész NATO stratégiájának a részét képezi.” 

A másik pontja a gyanúsításnak is ehhez hasonló – jegyezte meg Kertész Gusztáv. Mint elmondta, a 

gyanúsítás lényege szerint Maxin Norbert 2010-ben az IMF küldöttség vele jó viszonyban lévő 

vezetőjének a figyelmét hívta fel arra, hogy úgy helyezzék ki a pénzt, hogy Magyarország aktuális 

politikai vezetése ne tudjon abból ellopni. 

„Amennyiben ez kémkedés lenne, az miért az ország érdekei elleni tett, ha valaki azt akarja elérni, 

hogy az egész országnak adott pénzből ne tudjon a kormányzó politikai elit lenyúlni?” A védő 



hozzátette: az IMF-nek miként kémkedett volna védence, amikor az egy nemzetközi szervezet, 

melynek hazánk 1982 óta tagja. 

Arra a kérdésre, hogy ha mindez így van, a nyomozó hatóság mégis mire alapozta a gyanúsítást, 

Kertész Gusztáv azt mondta, hogy tanúkihallgatásokra, házkutatási jegyzőkönyvekre az ügyészségi 

iratok szerint. De a rendelkezésre álló nyomozati anyagban semmilyen konkrét, az ügyfelére 

vonatkozó bizonyíték nincs. 

„Maxin Norbert előzetes letartóztatását azért rendelték el, mert a rendőrök szerint bilincselt kézzel 

szökni próbált, és amikor nem járt sikerrel, azt mondta nekik, hogy azért mindig meg kell próbálni. A 

gazdasági elitbe tartozott ügyfelem, aki többek között az IBM egyik főbeszállítója is volt, hadi 

technikával kapcsolatos tevékenységet is folytatott, ami miatt folyamatosan nemzetbiztonsági 

átvilágítás alatt állt.” 

A büntetőeljárással kapcsolatban megkerestük a rendőrségi nyomozást felügyelő Fővárosi 

Főügyészséget és tájékoztatást kértünk. A szervezet szóvivője, Bagoly Bettina válaszában azt kérte, 

hogy kérdéseinkkel a rendőrséget keressük meg. 

Az üzletember korábbi ügyei és eltűnése 

Maxin Norbert volt az, akinek a beadványa nyomán 2005-ben az ügyészség vizsgálni kezdte a 

Budapest Airport Rt. és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között köttetett vagyonkezelési szerződést. 

Maxin akkor azt kérte az ügyészségtől, hogy állapítsa meg, a KVI és a BA Rt. között 2002. december 

28-án megkötött vagyonkezelési szerződés – ellenérték kikötése hiányában – a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően érvénytelen. Továbbá: állapítsa meg, hogy a vagyonkezelési szerződés 

valójában színlelt, és kárt okoz a Magyar Köztársaságnak. 

Az informatikai vállalkozóként és műgyűjtőként számon tartott férfi ügyében külön érdekes még az is, 

hogy három évvel ezelőtt hirtelen eltűnt, ezért még olyan teóriák is születtek, hogy esetleg 

megölhették. 

Közvetlenül eltűnése előtt, 2013-ban Maxin Norbert és üzlettársa, Osvárth Zoltán hivatali visszaélés 

gyanúja miatt tett feljelentést, mert meg voltak győződve arról, hogy az érdekeltségükbe tartozó 

DAIS Zrt. telephelyére álrendőrök mentek be. Az intézkedést pedig azzal magyarázták, hogy aggódtak 

Maxin Norbert miatt, ugyanis a lakásban egyfolytában égett a villany és mentek a számítógépek. A 

nyomozást azonban megszüntették. 

Ezt a Budapesti Nyomozó Ügyészségen Osvárth Zoltán megpanaszolta. A férfi – az Átlátszó 

birtokában lévő dokumentum szerint – megjegyezte az is, hogy ahol a hatósági incidens történt, nem 

az üzlettársának a lakcíme, hanem “Schneller Domonkos alapítványának székhelye”. 

A kérdéses címre – XIII. kerület, Váci út 12. fszt./3. – valóban be volt jegyezve a Fiatalok a 

Demokráciáért Alapítvány, amely időközben megszűnt. Az alapítvány kurátorai a társadalmi 

szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a megszűnéskor dr. Schneller Domonkos, Sölch Gellért 

és Maxin Norbert voltak. 

http://valasz.hu/reflektor/repteri-mocsar-12403
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Schneller Domonkos korábban a Fidelitas budapesti elnöke, illetve XI. kerületi önkormányzati 

képviselő volt, míg Sölch Gellért korábbi XI. kerületi Fidelitas-elnök az előző parlamenti ciklusban 

Rétvári Bence KIM-államtitkár titkárságvezetőjeként is tevékenykedett.  

Korábban kuratóriumi tag volt az alapítványnál Koszorús László Gáspár is, aki tíz éven át, 1999 és 

2010 között a Fidelitas országos alelnöke, 2006-2014 között a Fidesz országgyűlési képviselője, ezt 

követően pedig 2015 végéig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára volt. 

Feltűnő, hogy az alapítvány vezérkarában Makszinon kívül olyan fiatal politikusok bukkantak fel, akik 

a Fidelitas azon korszakához is kötődtek, amikor a szervezetet Szíjjártó Péter, jelenlegi 

külügyminiszter vezette.  

A DAIS Zrt. egyik tulajdonosa volt az a Polygon Kft., amelynek ügyvezetőjeként Osvárth Zoltán pár éve 

fellépett az informatikai cég egyik tulajdonosa ellen, sőt, állítólag büntetőeljárást indított az FBI-nál is. 

A társaság szerint több milliárd forint tűnt el, a cégvezetők többsége lemondott. A Polygon Kft. 

stratégiai igazgatója Maxin Norbert volt. Hogy ezekkel az eljárásokkal mi lett, nem tudni. 

Csikász Brigitta 
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2016. március 9.  

Az IMF képviselőjét és egy amerikai katonatisztet is gyanúsítottként hallgatnák meg a kémügyben 

Szellemi közösségként, baráti társaságként emlegették a tanúk azt a Birodalom elnevezésű 

„szervezetet”, amelyhez a nyomozó hatóságok gyanúja szerint az USA-nak és az IMF-nek kémkedő 

Maxin Norbert és gyanúsított társa, B. Béla tartozott. Az Átlátszó birtokában lévő nyomozati 

anyagok alapján az ügyről ennél több nem is derül ki, az iratok nagy része más eljárásokhoz 

kapcsolódik, és a tanúként meghallgatottak sem tesznek említést a gyanúsítottaknak felrótt 

hírszerző tevékenységről. Ellenben beszéltek fideszes politikai körökkel való kapcsolatról, ismert 

üzletemberekkel folytatott tárgyalásokról, valamint Maxin Norbert értékes műgyűjteményéről, és 

annak eltüntetéséről. 

Kísérletet tesz a rendőrség arra, hogy gyanúsítottként hallgassa ki a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) 

kémkedés miatt folyó büntetőeljárásban az IMF volt magyarországi képviselőjét, Irina Ivasenkót, és 

egy korábban az USA budapesti nagykövetségén állomásozó amerikai katonatisztet, akik egyébként 

diplomáciai mentességet élveznek – mondta az Átlátszónak Kertész Gusztáv, a legújabb kémkedési 

ügy főszereplője, Maxin Norbert védőügyvédje. 

Megjegyezte, mivel ügyfele és társa a nyomozók szerint nekik adott át olyan dokumentumokat, 

amelyek az ország biztonságát és érdekeit veszélyeztetik, logikus, hogy ők is érintettek az ügyben, 

amelyben csak gyanúsítottként lehet őket kifaggatni. Ezt támasztja alá az NNI azon, az Átlátszó 

birtokában lévő jelentése, amelyben arról írtak több mint egy évvel ezelőtt, hogy a nagykövetségen 

állomásozó amerikai katonatiszt és Irina Ivasenko is „tényállásszerű cselekményt követtek 

el”,  szerepüket vizsgálni kell. 

Az ügyvéd hozzátette azt is, hogy ehhez jogsegélyekre van szükség, amelyek miatt azonban az eljárás 

igencsak elhúzódhat. Minderről megkérdeztük a rendőrséget, ám megkeresésünkre csak annyit 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/az_fbi_nyomoz_egy_szegedi_cegtulajdonos_ellen/2339338
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közöltek, hogy a nyomozás jelenlegi határideje április 16., és a további válaszokat a nyomozás 

érdekeire hivatkozva elutasították. 

Két héttel ezelőtt írtunk arról, hogy az USA-nak és az IMF-nek való kémkedéssel gyanúsítják a magyar 

hatóságok az amerikai bejegyzésű Arcade LLC tulajdonosát, Maxin Norbertet, és a cég magyarországi 

képviselőjét B. Béla Szabolcsot. Megjegyeztük, hogy a kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 

sújtható cselekmények érdekessége, hogy nyolc, illetve hat évvel ezelőtti történetekről van szó, és 

olyan dokumentumok átadásáról, amelyek elvileg a másik félnek is rendelkezésére álltak. Még 

furcsább, hogy az eljárás anyagai nincsenek a kémügyeknél szokásos módon titkosítva. 

Fidesz-közeli kapcsolatháló 

A nyomozati iratokból kiderül, hogy Maxin Norbert fideszes kötődésű üzletember. „Az ellenzéki 

időktől fogva részt vettem a Fidesz politikai tevékenységében. Jó viszonyt ápoltam Varga Mihállyal és 

titkárával Tóth Attila Simonnal. Akivel együtt számos gazdaságilag és politikailag fontos ügyben 

vettünk részt.” 

Mindezt maga Maxin Norbert mondta el az ügy eladójának idén február 11-én tett vallomásában. Az 

egyik tanú is arról beszélt, hogy maga Varga Mihály nemzetigazdasági miniszter is megerősítette neki, 

hogy ismeri Maxin Norbertet. 

A műgyűjteményt építő, annak múzeumot létrehozni szándékozó férfi olyan politikusok mellett 

bukkant fel, mint Schneller Domonkos, vagy az előző parlamenti ciklusban Rétvári Bence KIM-

államtitkár titkárságvezetőjeként tevékenykedő Sölch Gellért, korábbi XI. kerületi Fidelitas-elnök. 

A nyomozati iratokból is a jobboldali vonal rajzolódik ki. Maxin Norbert különböző ügyletek során egy 

asztalnál ült Varga Mihállyal, annak politikai tanácsadójával, Tóth Attila Simonnal, továbbá a 

milliárdos Demján Sándorral és a szintén trigránitos Nyúl Sándorral. Erről Maxin kollégája és 

gyanúsított társa, B. Béla írt az emlékeztető jelentéseiben. 

Többek között helikopter beszerzések és más fajsúlyosnak tűnő üzleti ügyek miatt folytak 

tárgyalások, de például Maxin egyeztetett Varga Mihállyal és Schneller Domonkossal a Budapest 

Airportnál kialakult problémás privatizációs helyzetről is. 

B. Béla 2006-2007-ben Varga Mihály jelenlegi nemzetgazdasági miniszter politikai és gazdasági 

tanácsadója volt, majd miután távozott a Maxin Norbert érdekeltségébe tartozó Arcade Kft-től, 2010-

ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba került. Innen 2013-ban átigazolt a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-hez, ahol egy éven át dolgozott. 

A kémkedés gyanúja miatt indult büntetőeljárással kapcsolatos, a Legfőbb Ügyészséghez írt panaszait 

B. Béla az egyik fideszes káderfoglalkoztató hely, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) 

Zrt. stratégiai tanácsadójaként jegyezte. Sőt, a nála megtartott házkutatás során lefoglalt informatikai 

eszközökről úgy nyilatkozott, hogy azok a külügyminisztérium felügyelete/irányítása alá tartozó 

MNKH tulajdonában vannak. 

Maxin Norbert eltűnése 

Maxin Norbert az IBM egyik legnagyobb magyarországi partnervállalataként ismertté vált Polygon 

Kft. révén bukkant fel utoljára évekkel ezelőtt a sajtóban. 2012-ben a Délmagyar hozta le, hogy a kft-
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nél, amelynek stratégiai igazgatói posztját töltötte be az üzletember, állítólag több milliárd forint 

eltűnt. 

A történet a nyilvánosság számára itt zárult. Még az Átlátszó birtokában lévő nyomozati anyagokból 

sem derül ki, hogy mi történhetett a Polygonnál, illetve, miként folytatódott az ügy. Erről sem a 

tanúk, sem a gyanúsítottak nem beszéltek vallomásaikban. Rebesgették viszont, hogy Maxin Norbert 

eltűnt, sőt, olyan szóbeszéd is szárnyra kapott, hogy a fideszes körökhöz tartozó, műgyűjtőként is 

ismert üzletembert megölték. A családja 2013. május végén kezdett el aggódni Maxin miatt, miután 

semmit nem tudtak róla és nem is érték el. 

Az IBM számítógéprendszerek forgalmazásával és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó Polygon Kft. 2014-

ben felszámolás alá került, csak úgy, mint a tulajdonosa, a többek között információ-technológiai 

szaktanácsadó Polygon Invest Kft., amelynek ügyvezetőjeként Maxin Norbert tevékenykedett. Az 

utóbbi vállalkozás tagja az amerikai bejegyzésű Polygon Informatics Corporation. 

A cégnyilvántartás adatai alapján a Polygon Kft-vel szemben több végrehajtás van folyamatban, és a 

tagok vagyoni részesedésre 2013 májusában rátette a kezét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A kft. 

tevékenységével kapcsolatban az utolsó pénzügyi adatok 2011-esek. Akkor az értékesítés nettó 

árbevétele 2,3 milliárd forint volt (2010-ben 3,5 milliárd), az adózott eredménye pedig 111,1 millió. A 

cég eszközeinek értéke 2,8 milliárd forintra rúgott. 

Az üzletember eltűnése előtt üzlettársa, Osvárth Zoltán hivatali visszaélés gyanúja miatt tett 

feljelentést, mert meg volt győződve arról, hogy a Polygon által tulajdonolt DAIS Zrt. telephelyére, 

egy XIII. kerületi Váci úti lakásba, álrendőrök mentek be. Az intézkedést pedig azzal magyarázták, 

hogy aggódtak Maxin Norbert miatt, ugyanis a lakásban egyfolytában égett a villany és mentek a 

számítógépek. 

A nyomozást az ügyben megszüntették, pedig képbe került egy biztonsági cég, amelynek embereivel 

kapcsolatban felmerült, hogy ők tettek úgy, mintha rendőrök lennének. „Az egyik egy 

rendőrigazolványhoz hasonló igazolványt felmutatott. Azt nem mondták, hogy melyik rendőrség, 

melyik részlegétől valók. A rendőrségtől sem utcai járőrök vagy bárki, aki hivatalosan bemutatkozott 

volna, nem volt a helyszínen. Házkutatási parancsot, vagy bármilyen engedélyt a lakásba való 

bejutásba nem mutattak fel.” Mindezt Maxin Norbert édesapja mondta el a nyomozóknak tavaly 

január 11-én. 

A „hatósági incidens” színhelye, egy Váci úti lakás a Schneller Domonkoshoz – korábban a Fidelitas 

budapesti elnöke, illetve XI. kerületi önkormányzati képviselő – köthető Fiatalok a Demokráciáért 

Alapítványnak is a székhelye, egyben az Arcade LLC irodája volt. 

Maxin Norbert eltűnése miatt közigazgatási eljárás indult a XI. kerületi kapitányságon, mert arra 

gyanakodtak, hogy a vállalkozót megölhették. Két évvel ezelőtt még a körözését is elrendelték. 

Az ügyben készült nyomozói jelentésben szerepel, hogy Maxinnal O. Milán, illetve a kémkedési sztori 

másik gyanúsítottja, B. Béla tartotta a kapcsolatot, amire az érintettek telefonhívásainak elemzése 

alapján jutottak a nyomozók. Viszont 2015. március 18-a után már ezek sem segítettek az eltűnt 

üzletember tartózkodási helyének meghatározásában, ami alapján a rendőrök arra jutottak, hogy 

Maxin elköltözhetett az V. kerületből. 



Rágalmazó blogbejegyzések 

Ugyanakkor B. Béla egyik ismerősével, F. Istvánnal egy másik eljárás miatt is többször megfordult a 

rendőrségen, mert rágalmazás gyanúja miatt vizsgálódtak ellenük. Tavaly december 15-én Maxin 

Norbertet is megkínálták a rendőrök az üggyel, mert a nyomozás során arra jutottak, hogy a két férfi 

az ő felbujtására jelentetett meg Vályi-Nagy Vilmosra, az infokommunikációért felelős egykori 

államtitkárra nézve sértő blogbejegyzéseket. 

Az anonim módon, az interneten publikált írásokban súlyos vádakat fogalmaztak meg Vályi-Nagy 

Vilmossal szemben. Többek között ezeket rótták fel a Maxin Norbert meggyanúsításakor felvett 

jegyzőkönyv alapján. 

Vályi-Nagy Vilmos a tanúmeghallgatásain arról beszélt a nyomozóknak, hogy Maxin Norbert – mint 

megismerte – vezető politikai körökben mozgott. „Ezt követően főnökömet, Fellegi Tamást 

tájékozttam a Norberttel történt beszélgetésről, majd megkérdeztem arról, valóban létezik-e ez a 

lista. Tamás erre azt válaszolta, hogy valóban létezik az engem lejárató, sok oldalas anyag, de ne 

foglalkozzak vele.” 

A B. Bélánál tavaly március közepén megtartott házkutatás során olyan telefont is lefoglaltak, 

amelyben O. Milán mellett Maxin Norbert száma is megtalálható volt. Ezek alapján az NNI nyomozói 

által 2015. október 27-én elkészített összegző jelentés arra a következtetésre jutott, hogy az 

üzletember életben van. 

Nem meglepő, hogy ezek után a rendőrség hamis tanúzás miatt eljárást indított B. Bélával szemben a 

Budapesti Nyomozó Ügyészségen. Kérdés, hogy a férfinak és társainak a hatóság félrevezetése miatt 

felelniük kell-e majd. A házkutatás azonban nem csak az emberölés gyanújának tisztázásában 

segített, hanem ekkor kerültek elő azok a dokumentumok, amelyekre felfigyelve a Nemzeti Nyomozó 

Iroda az éveken át bujkáló Maxint, valamint segítőjét B. Bélát kémkedéssel gyanúsította meg. 

A rendőrségi irat összefoglalója szerint a két férfi hírszerzési pozíciókat alakított ki magyarországi 

gazdasági, tudományos és politikai élet, valamint az államigazgatás képviselői körében. Az így 

megszerzett információkat Maxin Norbert megbízásából B. Béla az Amerikai Egyesült Államok, 

valamint a Nemzetközi Valutaalap részére átadta, a feladatok végrehajtásáról pedig írásbeli 

beszámolókban tájékoztatta megbízóját. Ezzel veszélyeztették az ország honvédelmi, 

nemzetbiztonsági, továbbá a központi pénzügyi és nemzetközi kapcsolataival összefüggő érdekeit. 

Birodalmi önképzőkör 

Mindezt egy Birodalom nevű szervezet keretében tették – állítja a rendőrség. A hatósági hozzáállás 

alapján véresen komolynak tűnik a dolog, ugyanakkor a tanúk és B. Béla elmondásaiból egy 

történelmi önképzőkör, egy baráti társaság sejlik fel, akik nem csak a tatárjárás eseményeit 

elevenítették fel, hanem gyümölcsöt főztek be, karácsonyi partit tartottak, vagy együtt nyaraltak a 

Balatonnál. 

A Birodalom minden tagjának saját neve volt, így például Bilaro, Civ, Oz vagy Jane. B. Béla a 

társaságot egyfajta szellemi közösségként jellemezte a nyomozóknak tavaly július közepén tett 

vallomásában, olyan csapatként írta le azt, amely az egyének képességeinek fejlesztését szolgálta 

különböző feladatokkal. 



A rendőrség és az ügyészség szerint, mint fentebb írtuk, a gyanúsítottak az Arcade LLC-t és az Arcade 

Kft-t használták fel hírszerzési és lobbi-tevékenységükre a 2000-es évek végétől, és így kerültek 

kapcsolatba az USA magyarországi nagykövetségének tisztjével, S. Jeffrey-vel, valamint a Nemzetközi 

Valutalap, az IMF magyarországi képviselőjével, Irina Ivasenkóval. 

A nyomozati anyag alapján még egyiküket sem kérdezték meg, de nincs is jele annak, hogy a 

rendőrség tervezi-e az ügyben esetleg érintett politikai vezetők, többek közt Varga Mihály gazdasági 

miniszter meghallgatását. 

Az egyik, Jeff megjelölésű jelentésben B. Béla az amerikaiakkal való találkozóról számolt be. „A 

tárgyalási terveknek megfelelően végigmentünk pontról pontra az amerikaiakat érintő biztonsági 

problémákon… Az amerikaiak tisztán látták a három fő veszélyt: muszlim illegális munkások a kijelölt 

biztonságosnak vélt körletekben, biztonságukat nem garantáló ex-komcsi titkos szolgák által vezetett 

magáncégek korrupciós ügyei, amelyek orosz irányban eresztenek, biztonságukat védő eszközök 

elavultsága vagy szabálytalan keresése (biztonsági kerítés, rádiók).” 

Varga Mihály vallomása abból a szempontból is érdekes lenne, hogy 2013. január végén a Blikk 

fotókat közölt arról, hogy Varga, akkor az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való 

kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszterként vendégül látta az IMF küldöttségét.  A zenés 

vacsora során a miniszter politikai tanácsadója Irina Ivasenkóval ropta a táncot. 

Az IMF delegációját három éve vendégül látó Varga Mihályt, jelenlegi nemzetgazdasági minisztert 

szerettük volna az üggyel kapcsolatban megkérdezni. Leginkább arra lettünk volna kíváncsiak, hogy 

miként emlékszik a Maxin Norberttel való tárgyalásokra, és hogy akkoriban volt-e bármilyen jele 

annak, hogy az üzletember és B. Béla, akivel Varga együtt dolgozott, hírszerzésre adta a fejét. 

Kérdéseink azonban a kért időpontig válasz nélkül maradtak. 

Az üggyel kapcsolatban Maxin Norbert védője, Kertész Gusztáv azt mondta az Átlátszónak, hogy több 

fenyegető levél is érkezett egy biztonsági cég aláírásával Maxin Norbertnek és Osvárth Zoltánnak 

címezve, kilátásba helyezve tönkretételüket. Hozzátette: a rendőrség által tervezett jogsegélyek 

megküldésével akár évekre is jegelni lehet az eljárást anélkül, hogy bármi előrelépés történne. 

„Maxin egyébként kihallgatásán legalább harminc személyt felsorolt, akik a Birodalom tagjai voltak. 

Köztük megemlítette többek között Varga Mihályt és Schneller Domonkost is. Ha a nyomozó hatóság 

úgy gondolja, hogy a Birodalom egy kémszervezet volt, akkor az ügyben őket is meg kell kérdezni.” 

Ezzel együtt az ügyvéd kizártnak tartja, hogy a gyanúsítás mögött jobboldali politikai támadás lenne. 

Ügyvédjén keresztül, írásban üzenve Maxin Norbert annyit tett hozzá a történethez, hogy kettős 

mércének tartja hogy az orosz kémgyanúba keveredett jobbikos Kovács Béla szabadlábon van, míg 

őket előzetesben tartják. „Az Arcade LLC befektetéstámogatási és kutatásfejlesztési tevékenysége 

miatt tartott kapcsolatot a követséggel” – írta Maxin, a Polygon Invest Kft-t pedig “a nevek 

összekeverése miatt, a bedöntött Polygon Kft. helyett számolta fel a cégbíróság”. 

Csikász Brigitta 

https://atlatszo.hu/2016/03/09/az-imf-kepviselojet-es-egy-amerikai-katonatisztet-is-

gyanusitottkent-hallgatnak-meg-a-kemugyben/ 

http://www.blikk.hu/aktualis/politika/elhuzatta-varga-az-imf-notajat/xh36tt8
http://www.blikk.hu/aktualis/politika/elhuzatta-varga-az-imf-notajat/xh36tt8
https://atlatszo.hu/2016/03/09/az-imf-kepviselojet-es-egy-amerikai-katonatisztet-is-gyanusitottkent-hallgatnak-meg-a-kemugyben/
https://atlatszo.hu/2016/03/09/az-imf-kepviselojet-es-egy-amerikai-katonatisztet-is-gyanusitottkent-hallgatnak-meg-a-kemugyben/


2016. március 24.  

Nem kíváncsi a rendőrség az amerikai kémkedéssel gyanúsított üzletember cégügyeire és fideszes 

kapcsolataira 

Félbeszakította a nyomozó a kémkedéssel gyanúsított Maxin Norbert legutóbbi vallomástételét, 

mondván, hogy amiről elkezdett beszélni, az nem része a büntetőeljárásnak. A férfi védője, Kertész 

Gusztáv többek között a védelemhez való jog sérelme miatt panaszt tett a Fővárosi Főügyészségen. 

Az Átlátszó korábban már beszámolt arról, hogy az előzetes letartóztatásban lévő Maxin Norbertet 

B. Bélával együtt azzal gyanúsítják, hogy 2008-ban és 2010-ben az USA-nak és az IMF-nek 

kémkedett. 

„Ez azt a feltevést kelti, hogy a nyomozóhatóságot ügyfelem védekezése nem csak, hogy nem érdekli, 

de a célja a kialakított és körülrajzolt kémszervezeti teória erőnek erejével történő fenntartása” – írta 

a Fővárosi Főügyészségre megküldött panaszában Kertész Gusztáv ügyvéd. Szerinte ugyanis ezt 

mutatja, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársa nem hagyta, hogy ügyfele, a kémkedéssel 

gyanúsított Maxin Norbert kérdésekre adandó válaszok helyett összefüggő vallomást tegyen. 

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, az USA-nak és az IMF-nek való kémkedéssel gyanúsítják 

a magyar hatóságok az amerikai bejegyzésű Arcade LLC tulajdonosát, Maxin Norbertet, és a cég 

magyarországi képviselőjét B. Béla Szabolcsot. Megjegyeztük, hogy a kettőtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel sújtható cselekmények érdekessége, hogy nyolc, illetve hat évvel ezelőtti 

történetekről van szó, és olyan dokumentumok átadásáról, amelyek elvileg a másik félnek is 

rendelkezésére álltak. 

Még furcsább, hogy az eljárás anyagai nincsenek a kémügyeknél szokásos módon titkosítva. A 

rendőrség Kertész Gusztáv ügyvéd közlése szerint kísérletet tesz arra, hogy gyanúsítottként hallgassa 

ki az ügyben az IMF volt magyarországi képviselőjét, Irina Ivasenkót és egy korábban az USA 

budapesti nagykövetségén állomásozó amerikai katonatisztet. Mivel ők diplomáciai mentességet 

élveznek, a védő attól tart, hogy a feloldáshoz szükséges jogsegély sokáig elhúzza az eljárást. A 

nyomozás jelenlegi határideje – a rendőrség tájékoztatása alapján – április 16. 

Maxin Norbert március 22-én odáig jutott a vallomásában, hogy felvázolta a jelenleg felszámolás alatt 

lévő Polygon Kft. működését, amely az IBM fontos magyarországi partnervállalata volt: 2011-ben az 

értékesítés nettó árbevétele 2,3 milliárd forint volt, a cég eszközeinek értéke pedig 2,8 milliárd 

forintra rúgott. 

A társaság IBM-technológiákat értékesített, amely kiterjedt pénzügyi rendszerek hardvereire és 

bankkártya-informatikai főrendszerekre is. Maxin vallomása szerint 2012-ben az amerikai 

tulajdonban (Polygon Informatics Corp.) lévő Polygon Invest Kft-n keresztül folytatták a Polygon 

felvásárlását. A cégnek új ügyvezetője lett és átvilágították a vállalkozást. Ennek során – Mint Maxin 

Norbert közölte – derült ki, hogy a cégből eltűnt ötmillió dollár és felmerült a nemzetközi pénzmosás 

gyanúja, amelyek miatt feljelentéseket tettek. 

Az üzletember megjegyezte azt is, hogy nem tud arról, hogy a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére 

vizsgálnák a Polygon Kft. ügyét. Kitért arra is, hogy a hitelszerződésüket értesülése szerint a 

titkosszolgálat kérésére mondta fel a bank, továbbá, hogy ez után több banki partnerük 



adattorzulásokat jelentett be. Szerették volna erről az FBI-t is értesíteni, de a mail-szerverük nem 

tudta elküldeni a levelet az amerikai nyomozóhatóság számára. 

Ezt követően még azt hozta fel Maxin Norbert, hogy az Arcade LLC rendőrök által megfigyelt és 

feltört irodája Szijjártó Péter alapítványának (FAID) is a székhelye volt. 

Megjegyzendő, hogy Maxin korábban a Fidelitas volt budapesti elnökéhez, Schneller Domonkoshoz 

kötődőnek tulajdonította a szervezetet, amelynek egyébként a kurátorai között annak 

megszűnésekor Schneller és Maxin Norbert is ott voltak. Az alapítvány vezérkarában Maxinon kívül 

olyan fiatal politikusok bukkantak fel, akik a Fidelitas azon korszakához is kötődtek, amikor a 

szervezetet Szijjártó Péter, jelenlegi külügyminiszter vezette. 

A műgyűjteményt építő, annak múzeumot létrehozni szándékozó Maxin Norbert fideszes kötődésű. A 

másik gyanúsított, B. Béla 2006-2007-ben Varga Mihály jelenlegi nemzetgazdasági miniszter politikai 

és gazdasági tanácsadója volt, majd miután távozott a Maxin Norbert érdekeltségébe tartozó Arcade 

Kft-től, 2010-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba került. Innen 2013-ban átigazolt a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-hez, ahol egy éven át dolgozott. 

A kémkedés gyanúja miatt indult büntetőeljárással kapcsolatos, a Legfőbb Ügyészséghez írt panaszait 

B. Béla az egyik fideszes káderfoglalkoztató hely, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) 

Zrt. stratégiai tanácsadójaként jegyezte. 

Visszatérve a néhány nappal ezelőtti vallomástételhez, az ügyvéd az Átlátszónak is elmondta, hogy a 

Polygon Kft-vel kapcsolatos ügyek és a fideszes kapcsolatok taglalása közben a Nemzeti Nyomozó 

Iroda munkatársa Maxin kihallgatását váratlanul megszakította, mondván hogy ezek a kérdések nem 

kapcsolódnak a kémügyhöz. 

Kertész Gusztáv szerint a történtek miatt sérült ügyfele védelemhez való joga még akkor is, ha arra 

még mindig van lehetősége Maxin Norbertnek, hogy papírra vesse vallomását és úgy nyújtsa be azt 

az előadónak. A védő azért is tartja furcsának a nyomozó hozzáállását, mert nem tudhatja előre, hogy 

a gyanúsított a vallomása további részében miről akar beszélni. 

Ráadásul, mint megjegyezte, a nyomozati anyag nagy része nem a kémkedéssel, hanem Maxin 

Norbert kapcsolatrendszerével, gazdasági szerepvállalásával, illetve életvitelével foglalkozik, és 

ezekből tesz megállapításokat. 

„Ügyfelem úgy gondolta, hogy a tévesen levont következtetéseket, felállított téves teóriákat 

leellenőrizhető módon meg akarja magyarázni, ennek érdekében feltárja a tárgyidőszakban végzett 

tevékenységét kronológiai sorrendben. Azért sem kívánt összefüggő vallomása során kérdésekre 

válaszolni, hogy ne törjön meg a kronológiai és az általa felállított fontossági sorrend. De ehhez 

természetesen joga van. Mint ahhoz, hogy az ügyvédjét bármikor felhívja, de ezt három hete nem 

tudjuk elintézni.” 

Kertész Gusztáv egy másik beadványban azt kérte az ügyészségtől és a Budai Központi Kerületi 

Bíróságtól, hogy helyezzék szabadlábra Maxin Norbertet. A négy hónapja előzetes letartóztatásban 

lévő védencével szemben ugyanis a büntetőeljárásnak semmilyen alapja nincs. 

http://valasz.hu/itthon/exkluziv-amerikai-kemet-szoritottak-ki-az-orban-adminisztraciobol-117449


A hatóság a bizonyítékokat azokban a feljegyzésekben és papírokban látja, amelyeket a másik 

gyanúsítottnál, B. Bélánál találtak. Ezekből a feljegyzésekből viszont – hangsúlyozta az ügyvéd – nem 

derül ki az, hogy azokat Maxin Norbert számára írta-e. „A feljegyzésekben semmi sem utal 

felbujtásra, továbbá azt sem tudni, az azokban említett dolgok valóban megtörténtek-e” – tette 

hozzá a védő. 

Ez azért fontos, mivel Maxin Norbert nyilatkozott arról, hogy az adathalászattól és a gazdasági 

kémkedéstől tartva a megbeszéléseikről készült feljegyzésekben szándékosan rejtettek el 

dezinformatív elemeket. Ezért fordult elő az is, hogy konspiratív módon viselkedtek. Kertész Gusztáv 

megemlítette még azt is, hogy sem a lefoglalt iratok, sem a tanúk nem támasztották alá a kémkedést, 

vagy a Birodalom, mint kémszervezet meglétét. 

Sőt a Birodalom tagjainak tevékenységét illusztrálandó az alábbi fotót csatolta a kérelemben. 

A védő több kérdést is feltesz az ügyészségnek. Így kíváncsi arra, hogy a gyanúsításban lévő állítást, 

miszerint B. Béla Maxin Norbert utasítására adott át egy tanulmányt az IMF küldöttségét vezető Irina 

Ivasenkónak 2010 júniusában, mi támasztja alá? 

Továbbá az átadott dokumentum tartalma, az, hogy Magyarországon a pénzek kihelyezésénél ügyelni 

kell arra, hogy azokat egyik érdekcsoport se tegye magáévá, valóban alkalmas volt-e arra, hogy 

hazánk tárgyalási pozícióját negatívan befolyásolja, illetve a gyanúsítottak ezzel az ország érdeke 

ellen cselekedtek-e? 

„Magyarország korrupciós mutatóit ismerve az erre való hajlam majdhogynem köztudomású 

tényként kezelendő” – írta az ügyvéd arra jutva, hogy „a gyanúsítás szerint tehát a magyar emberek 

érdeke az, hogy a pénzt bizonyos érdekkörök lenyúlják?” Nem érti Kertész Gusztáv azt sem, hogy 

miként lehet az IMF-nek kémkedni, miközben a nemzetközi szervezetnek hazánk 1982 óta a tagja. 

(Folytatjuk) 

Csikász Brigitta 

https://atlatszo.hu/2016/03/24/nem-kivancsi-a-rendorseg-az-amerikai-kemkedessel-gyanusitott-

uzletember-cegugyeire-es-fideszes-kapcsolataira/ 

2016. április 6. 

Milliárdos sikkasztásgyanú az amerikai kémkedéssel gyanúsított üzletember becsődölt 

vállalkozásánál 

Milliárdoknak veszett nyoma a kémkedés gyanúja miatt előzetes letartóztatásban lévő Maxin 

Norbert érdekeltségébe tartozó Polygon Kft-nél. A cég volt ügyvezetője és a felszámoló egymásra 

mutogatnak az egykor jól menő cég felszámolását célzó eljárásban, és felmerült egy rejtélyes svájci 

utalás is: százmillió forintnál nagyobb összeg landolt egy olyan svájci cég bankszámláján, amiről a 

Maxinhoz kötődő cégvezetésnek állítólag nem volt tudomása. 

Az IBM fontos, több milliárd forintos évi forgalmat bonyolító magyarországi partnervállalata volt a 

Polygon Kft., ám a jól menő vállalkozás néhány éve felszámolás alá került, és eltűnt  a cég vagyona is. 

Ezzel kapcsolatban szeretett volna összefüggő vallomást tenni a kémkedéssel gyanúsított Maxin 

https://atlatszo.hu/2016/03/24/nem-kivancsi-a-rendorseg-az-amerikai-kemkedessel-gyanusitott-uzletember-cegugyeire-es-fideszes-kapcsolataira/
https://atlatszo.hu/2016/03/24/nem-kivancsi-a-rendorseg-az-amerikai-kemkedessel-gyanusitott-uzletember-cegugyeire-es-fideszes-kapcsolataira/


Norbert a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) által kémkedés gyanújával folytatott eljárás március 22-én 

tartott kihallgatásán, de az – mint azt egy héttel ezelőtt megírtuk – nem érdekelte az ügy előadóját. A 

rendőrtiszt arra hivatkozott, hogy az elmondottak nem tartoznak a gyanúsítás tárgyához. 

Ugyanakkor Maxin Norbert védőjétől, Kertész Gusztávtól úgy értesültünk, hogy a Csongrád Megyei 

Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya által folytatott vizsgálatban Maxin lehetőséget 

kapott arra, hogy minderről beszéljen. Érdekes azonban, hogy a rendőrök ötödik éve molyolnak azzal, 

hogy mi történhetett az egykor több milliárdos vagyonnal rendelkező informatikai vállalkozásnál. 

Az Átlátszó beszélt olyan, a gyanúsítottakat ismerő személlyel, aki úgy vélekedett, hogy a Birodalom 

fantázianevű, az NNI gyanúja szerint kémkedés céljából létrehozott szervezet információgyűjtésre 

szolgált Maxin Norbertnek és társainak, ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy nem tud arról, hogy 

tudatosan toboroztak, szerveztek volna be embereket a Birodalomba, őt magát például sohasem 

agitálták erre. Az illető Maxin Norbertről még azt említette meg, hogy nem tudja miből élt, de nagyon 

sok pénze volt. 

Maxin Norbertnek és társának az előzetes letartóztatását június 2-áig meghosszabbította a Budai 

Központi Kerületi Bíróság. Ez ellen a gyanúsítottak fellebbezhetnek, de nem tudni, sikerrel járhatnak-

e, ugyanis mint már írtunk róla, a rendőri jelentés szerint Maxin Norbert elfogásakor megpróbált 

megszökni. A bíróság szerint pedig fennáll a veszélye annak, hogy ha szabadlábra kerülnének a 

terheltek, akkor bizonyítékokat rejtenének el vagy a tanúkat megpróbálnák befolyásolni. 

Lenyúlták a Polygon Kft. vagyonát? 

Valóban több milliárd forintos értékű volt az utolsó években Maxin Norbert és társai érdekeltségébe 

tartozó Polygon Kft., amely pénzügyi rendszerek hardvereit és bankkártya-informatikai 

főrendszerekkel kapcsolatos IBM-technológiákat értékesített, valamint kutatás-fejlesztéssel is 

foglalkozott. A vállalkozás tulajdonosi körében 2012-ben jelent meg a ma már szintén felszámolás 

alatt álló, Maxin Norbert által ügyvezetett MaxTeam Információtechnológiai Kft., amelyet a ma már 

szintén felszámolás alatt álló, ugyancsak Maxin által irányított Polygon Invest Kft-n keresztül az 

amerikai bejegyzésű Polygon Informatics Corporation tulajdonolt. 

Az Opten céginformációs rendszer adatai alapján a Polygon Kft-vel szemben több végrehajtás van 

folyamatban, és a tagok vagyoni részesedésére 2013 májusában rátette a kezét a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal. A vállalkozás tevékenységével kapcsolatban az utolsó pénzügyi adatok 2011-esek. Akkor 

az értékesítés nettó árbevétele 2,3 milliárd forint volt (2010-ben 3,5 milliárd), az adózott eredmény 

pedig 111,1 millió. A cég eszközeinek értéke 2,8 milliárd forintra rúgott. 

Az egykor értékes kft. tavaly év végén felkerült az adóhatóság 180 napon túli, 100 millió forintot 

meghaladó adótartózással rendelkezők listájára is. 

Maxin Norbert vallomása szerint 2012-ben az amerikai tulajdonban (Polygon Informatics Corp.) lévő 

Polygon Invest Kft-n keresztül folytatták a Polygon felvásárlását. A cégnek új ügyvezetője lett Osvárth 

Zoltán személyében, és átvilágították a vállalkozást. Ennek során – mint Maxin Norbert vallomásaiban 

elmondta – derült ki, hogy a cégből eltűnt ötmillió dollár, és felmerült a nemzetközi pénzmosás 

gyanúja is, ami miatt feljelentéseket tettek. 

http://atlatszo.hu/2016/03/24/nem-kivancsi-a-rendorseg-az-amerikai-kemkedessel-gyanusitott-uzletember-cegugyeire-es-fideszes-kapcsolataira/
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Az Átlátszó kereste Osvárth Zoltánt és az ő időszaka előtti ügyvezetőt, Gál Györgyöt, de nem kívántak 

nyilatkozni. Osvárth még csak nem is reagált a hívásainkra és az üzeneteinkre. 

A tulajdonosváltáson átesett cég nem húzta sokáig, 2014. január 21-én elrendelték a felszámolását és 

a több milliárd forintos vagyon eltűnt. Az Átlátszó birtokában lévő dokumentumok alapján az 

érintettek egymásra mutogatnak: a felszámolóbiztos szerint a Polygon ügyvezetője, Osvárth Zoltán 

nehezítette az eljárást és nem volt együttműködő, Osvárth viszont ennek éppen az ellenkezőjét állítja 

bírósági beadványaiban. 

Ment az egymásra mutogatás 

Osvárth Zoltán több beadványt küldött az eljárást folytató Szegedi Törvényszéknek. Ezekben azt 

jelezte, hogy a felszámolóbiztos kérésének eleget téve még februárban átadta a cég irodaházának a 

kulcsait. Ezt követően pedig már egyáltalán nem tudott bemenni a Polygon irodájába, mert a 

felszámoló nem engedte be oda. Osvárth Zoltán hiányolta, hogy nem készült jegyzőkönyv az átadás-

átvételről. 

Azt jegyezte még meg, hogy a felszámoló a cég Váci úti irodáját kiürítette és a tudta nélkül minden 

dokumentumot és ingóságot elvitt onnan, úgy, hogy azokról leltárt sem készített. 

Ezzel együtt beszámolt arról, hogy a mérleg elkészítéséhez szükséges dokumentumokat a felszámoló 

nem bocsátotta a részére, holott tudatában van annak, hogy neki, mint a felszámolás alá került 

társaság ügyvezetőjének kötelessége többek között éves beszámolót és mérleget készítenie.  Osvárth 

Zoltán beadványa szerint 1,7 milliárd forint értékű szoftvernek veszett nyoma a dokumentációval, 

illetve a SAP-kódokkal együtt. 

Elvitatkozott Osvárth Zoltán a felszámolóval arról is, hogy a cég informatikai rendszere a felszámolás 

megindulása előtt meg lett-e semmisítve. A volt cégvezető szerint minden alapot nélkülöző, valótlan 

és rosszhiszemű az állítás, hogy így járt volna el. Azt írta a bíróságnak, hogy ő maga készített 

biztonsági mentést a szerverekről, de hogy ezzel mit tett, nem derül ki a beadványából. Felhozta azt 

is, hogy a felszámoló egy megbeszélésen általa nyilatkozottakat, miszerint a szoftverkészlet nincs 

meg, nem volt hajlandó jegyzőkönyvbe foglalni. 

A nagy értékű SAP rendszerekről is ellentmondóan nyilatkozott a Polygon Kft. utolsó ügyvezetője és 

felszámolóbiztosa az Átlátszó birtokába került iratanyag szerint. Osvárth Zoltán azt hangoztatta, hogy 

az a felszámolóhoz került, amit dokumentáció igazol, a felszámolóbiztos viszont azt, hogy meg sem 

kapta és információt sem kapott róla. 

A felszámoló egyebek mellett azt is felhozta, hogy a cég hitelezői, volt dolgozói, tulajdonosai 

folyamatosan jelentkeztek nála, újabb és újabb infókat adtak neki a cég működéséről és vagyonáról. 

Számtalan olyan adat és tény jutott a tudomására, amelyek igazolásához szükség lenne az iratokra, 

ám azokat nem kapta meg. 

Egy rejtélyes utalás 

A birtokunkba került bírósági beadványok szerint felhánytorgatta Osvárth Zoltán azt is, hogy a 

felszámoló „a társaság amerikai partnerétől (Euronet US Inc.) tudja, hogy 440 ezer amerikai dollár 

egy svájci bankszámlára érkezett. Ez az összeg nem szerepel a társaság könyvelésében, ezért a 



felszámolónak hivatalból eljárást kellett volna kezdeményeznie költségvetési csalás 

bűncselekményének gyanúja miatt… ezt részrehajlás nélkül meg kellett volna tennie… Nem 

lehetséges a társaság budapesti vezetőit nyilvánosan támadni, a szegedi érintetteket pedig támogatni 

egy büntetőjogi kategóriába eső ügyben. Itt arról van szó, hogy több mint százmillió forintot 

meghaladó összeg elkerülte a könyvelést és egy svájci bankszámlára vándorolt.” 

A Polygon Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. felszámolására a Horizont Holding Tanácsadó Zrt-t 

jelölték ki. Ennek felszámolóbiztosa, Munz Károly az Átlátszónak azt mondta, hogy két év után ott 

tartanak, hogy a közbeeső mérleget elkészítették, és bár folyik még egy per hitelező előnyben 

részesítése miatt, amennyiben az lezárul, néhány hónap múlva befejeződhet a felszámolási eljárás. 

A Polygon Kft. amerikai partnerénél biztosak voltak abban, hogy a svájci Polygon Gmbh. azonos a 

magyar vállalkozással, ezért utaltak át évente mintegy félmillió dollárt az ottani számlára – tudtuk 

meg Munz Károlytól. Ez a meggyőződés azon alapult, hogy a céget le is ellenőriztették, sőt a magyar 

Polygon Kft. akkori vezetőinél is rákérdeztek, hogy valóban oda kell-e küldeniük az aktuális összeget. 

A külföldi üzletfelek miatt a magyar rendőrség most jogsegély útján kíván információkat és 

dokumentumokat beszerezni az érintett országok hatóságaitól. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az Átlátszó megkeresésére, a Polygon Kft-nél történt 

hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozással kapcsolatban azt válaszolta, hogy a jogsegélyek 

teljesítésére várnak. Értesülésünk szerint ezt az osztrák, a svájci és az amerikai szervektől már 

megkapták, így tudták meghallgatni Maxin Norbertet is a sikkasztásgyanús ügyben, ami még a most 

kémkedéssel gyanúsított üzletember a Polygon Kft-ben történt tulajdonszerzése, illetve Osvárth 

Zoltán ügyvezető igazgatóvá történt kinevezése előtti időkre nyúlik vissza. 

Úgy tudjuk, hogy az előző, a Polygon Kft-t 1990-ben, Szegeden megalapító Gál György nevével 

fémjelzett cégvezetést is meghallgatták a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói. 

Az eljárás során az egyik lecserélt polygonos vallomásáról az Átlátszó egyik forrása, az anyag ismerője 

neve elhallgatását kérve azt mondta, hogy „a magyar nyelv szabályai szerint érthetetlen, hogy mit 

mondott el, nem volt annak se eleje, se vége”. Forrásunk megjegyezte, hogy amikor tudomást 

szerzett a kémkedési történetről, ismerve annak egy-két szereplőjét, csak nevetni tudott rajta. 

Csikász Brigitta 

Frissítés (2016. április 6.) – Cikkünk megjelenése után dr. Kertész Gusztáv, Maxin Norbert ügyvédje 

az alábbi pontosítással jelentkezett: 

“Annyit kívánok pontosítani, hogy amikor Maxin úr a Polygon kft felvásárlását megkezdte az általa 

képviselt céggel, felmerült a gyanú arra, hogy visszaélések történtek a gazdálkodás során. Gál György 

leváltását követően került megválasztásra dr. Osvárth Zoltan, aki ennek okán elrendelte a 

cég átvilágítását. Ekkor derül fény arra, hogy létezik egy svájci bejegyzésű Polygon nevű cég is, ahová 

pár, a magyar Polygonnak utalt pénzösszeg átirányításra került oly módon, hogy a kifizetést teljesítő 

amerikai cég kapott egy faxot, mely alapján a svájci számlára kérik kifizetni egy rendszeres teljesítés 

alapján járó összeget. Mivel a cégnév azonos volt, az amerikai cég azt hitte, hogy a jogosultnak 

teljesít. Ez több éven keresztül így volt, az összes kár kb. 5 millió dollár. Emiatt 

tett Osvárth feljelentést. És emiatt nyomoz a Csongrád megyei MRFK 2012 óta, de most került csak 

sor Maxin Norbert tanúként történő kihallgatására ebben az ügyben.” 



https://atlatszo.hu/2016/04/06/milliardos-sikkasztasgyanu-az-amerikai-kemkedessel-gyanusitott-
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Nagyon kellemetlen a Fidesznek a legújabb magyar James Bond – közreadjuk a levelét 

Míg a jobbikos Kovács Béla kémkedési ügyében a Fidesz hangosan követelte, hogy az ellenzéki 

politikus tisztázza magát, addig az idén februárban kipattant hasonló ügyről mélyen hallgat a 

kormányzat és a kormánypárt. Ezek a gyanúsítottak ugyanis kapcsolatban álltak fideszes 

politikusokkal és kormánytisztviselőkkel, a nyomozati iratokban Varga Mihály és Szijjártó Péter 

jelenlegi kormánytagok mellett Vályi-Nagy Vilmos volt infokommunikációs államtitkár és Fellegi 

Tamás volt miniszter neve is szerepel. Írásbeli kérdéseinkre hosszú levélben válaszolt az egyik 

gyanúsított, és egy neve elhallgatását kérő korábbi amerikai kormánytisztviselőt is sikerült 

megszólaltatnunk az ügyben. 

Elégedettségének adott hangot a Fidesz, amikor az Európai Parlament felfüggesztette a jobbikos 

Kovács Béla mentelmi jogát, aki a gyanú szerint orosz hírszerzőkkel tartott fenn kapcsolatot. A 

néhány hónapja kezdődött hasonló büntetőeljárásról, a Maxin Norbertnek és társának tulajdonított 

kémkedési históriáról viszont mélyen hallgat a kormányzat, mintha nem is lenne ügy. 

Pedig van: a Nemzeti Nyomozó Iroda Műkincsvédelmi Alosztálya szerint az amerikai bejegyzésű 

Arcade LLC magyar tulajdonosa, Maxin Norbert, és társa, az amerikai cég magyarországi képviselője, 

B. Béla Szabolcs az USA-nak, az IMF-nek és a Svájci Alapnak végzett kémtevékenységet. A 

büntetőeljárás 2015 december elején indult, azóta mindkét gyanúsított előzetes letartóztatásban 

van. 

A gyanúsítás egyik része arra vonatkozik, hogy Maxin Norbert egy másik személyen keresztül az USA 

nagykövetségének NATO-tisztjéhez Magyarország honvédelmével kapcsolatos iratot juttatott el. 

A másik gyanúsítási pont lényege szerint Maxin Norbert 2010-ben az IMF küldöttség vele jó 

viszonyban lévő vezetőjének figyelmét felhívta arra, hogy úgy helyezzék ki a pénzt, hogy 

Magyarország aktuális politikai vezetése ne tudjon abból ellopni. 

Értékes műkincsgyűjteményt halmozott fel 

Az előzetes letartóztatásban lévő Maxin Norberttel szeretettünk volna interjút készíteni, de az 

ügyészség nem engedélyezte azt. Ezért védőügyvédje, dr. Kertész Gusztáv közvetítésével, írásban 

válaszolt az Átlátszó kérdéseire. 

Az Átlátszó újságírójának címzett, több oldalas levélben Maxin Norbert elsőként a nyomozó hatóság 

által kémszervezetnek tartott Birodalom tevékenységéről számol be. Eszerint a szervezet egy baráti 

társaság volt, amelyet a közös kulturális témák fogtak össze, olyanok, mint a könyvgyűjtés, képregény 

készítés vagy a Zsolnay-porcelánok gyűjtése. Maxin Norbert úgy véli, ebben semmi különös nincs, 

mint ahogy abban sem, hogy egymást becenéven szólították. 

Maxin azt állítja, hogy 35 ezer könyv volt a tulajdonában, továbbá sok ezer porcelán, keleti 

műtárgyak, festmények és ritka kártyalapok is. Felsorolja, hogy milyen ritkaságokat mondhatott 

magáénak: így 1848-as Kossuth-kéziratokat, Deák Ferenc és Széchenyi István leveleit, a Nyugat Kiadó 
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levelezésének körülbelül egyharmadát, Babits Mihály kiadatlan szerelmes leveleit, a Kalevala eredeti 

kéziratos fordítását, Weöres Sándor kiadatlan leveleit és verseit, köztük egy eltűntnek tartott 

szerelmes versciklust. Állítása szerint szerepelt a gyűjteményben II. Rákóczi Ferenc első pátense (nyílt 

levele) is. 

Ezen kulturális értékek megőrzésére szeretett volna egy alapítványt létrehozni, de a gyűjtemény nagy 

részét 2013-ban ellopták. A férfi szerint a könyvekből alig kétezer példány maradt meg, míg a 

porcelánokból nagyjából húsz darab, a kéziratok pedig mind eltűntek. Emellett elvitték tőle cégei 

üzleti papírjainak egy részét, külföldi vállalkozásainak a részvényeit, a bankszámlaszámok kódjait, sőt 

a végrendeletének is nyoma veszett. 

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere van 

Az írásban eljuttatott kérdéseinkre válaszoló levelében Maxin arról is beszél, hogy üzleti és politikai 

kapcsolatrendszere nemzetközileg rendkívül kiterjedt. Ez fontos része az eljárásnak, hiszen a 

kémkedést a magyar hatóság gyanúja szerint nemzetközi szervezetek vezetői és munkatársai számára 

követte el. 

„Kapcsolatban álltam amerikai hadiipari cégekkel, technológiai vállalatokkal, az IBM vezetésével, a 

svéd Wallenberg-csoport képviselőivel, találkoztam Irina Ivaschenkóval (IMF) és számtalan más 

emberrel, akik ellátogattak az irodámba. Egyébként ők mind látták a műtárgy és könyvgyűjteményt.” 

Nyomozati vallomásaiban és az Átlátszónak írt levélben is azt állítja az üzletember, hogy jó 

viszonyban volt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel, annak munkatársával, Tóth Attila 

Simonnal, illetve hogy a jelenlegi külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter alapítványának volt 

az elnöke. Erről korábban már a nyomozati anyagok alapján is beszámoltunk. 

Maxin szerint ezt a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert és a magyar politikai ismeretségeit mosta 

össze a rendőrség, „és egy kiterjedt óriási nemzetközi kémszervezetet álmodott meg belőle. A 

kémügynek ráadásul ugyanaz az előadója, akinél a műkincslopást is bejelentettük”. 

Ismeretségei felsorolásakor Maxin Norbert megjegyezte azt is, hogy az IBM alapú pénzügyi 

informatikával foglalkozó, korábban piacvezető magyar cég, a Polygon Kft. tulajdonosa, így sok 

pénzügyi és gazdasági szereplőt ismer. A céges ügyletek közül a férfi üzleti titokra hivatkozva csak 

arról volt hajlandó beszámolni, amely befejezetlen maradt, illetve részben már ki is szivárgott. 

Levelében a svéd Wallenberg-csoporttal kapcsolatos üzletet idézte vissza Maxin Norbert. A csoport 

cégei, mint a SEB, a Scania, az Electrolux, az Ericson, a Stora Enzo a Wallenberg családtulajdonában 

álló Investor AB vállalatánál futnak össze. Ennek, a SAAB-Gripennek és más cégeknek a képviselőivel 

tárgyalt arról, hogy 

„Magyarországnak adnának el 1-2 milliárd euró értékű harcászati ezredet, cserébe viszont ennél 

nagyob összegben technológiai kutatásokba fektetnének hazánkban. […] Azt javasoltam a svédeknek, 

hogy a repülőket Raytheon technológiával szereljék fel. A Raytheon az amerikai rakétavédelmi 

rendszer szállítója, a legnagyobb amerikai rakétagyártó és hadiipari konszern. A cég alelnöke eljött 

hozzám és az IBM vezetése is nyitott volt.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wallenberg_family


Maxin Norbert levelében megemlíti, hogy a kémkedési ügyben a hatóság lefoglalta a SAAB-Gripen-

IBM-Raytheon tárgyalás anyagait, és ki is kérdezték erről az ügyletről, amelyet kétségkívül 

támogatott. És amelyben a Miniszterelnökség képviselőivel és Varga Mihállyal is tárgyalt. 

„A kémkedési ügy később egészen abszurd lett. A megmaradt kétezer könyvemet is lefoglalták és 

egyenként átnyálazták, hogy nincsenek-e bennük kémkódok. A 2015. október 22-i jelentés végén 

leírják, hogy milyen külföldi személyek kémkedtek.” A rendőrség szerint kémkedést bizonyító 

dokumentum Maxin szerint „nem a Fegyveres Védelmi Terv, hanem valami más anyag, amely csak 

bizalmas minősítésű volt és nem államtitok”. 

Kormányzati informatikai tenderek környékén is felbukkant 

A kémkedés miatt folyó eljárás mellett Maxin Norbert érintett egy másik büntetőügyben, de ott 

feljelentőként áll a hatóságok előtt. Mint korábban megírtuk, milliárdoknak veszett nyoma az 

üzletember érdekeltségébe tartozó, 2013-ban csődbe ment informatikai vállalkozásnál, a Polygon 

Kft.-nél. 

A Polygonnal kapcsolatban iparági forrásaink arról számoltak be, hogy a kft., illetve Maxin és köre 

agresszív módon befolyásoltak volna egy sokmilliárdos, a központi költségvetési intézmények 

gazdálkodását egységes informatikai rendszerbe integrálását célzó állami informatikai tendert, amely 

a Költségvetési Gazdálkodási Rendszer (KGR) megvalósítására irányult, ám eredménytelenül 

végződött a 2010-es kormányváltás után. 

Erről is megkérdeztük az előzetes letartóztatásban lévő üzletembert, aki válaszában azt írta, hogy 

szerinte közismert volt, hogy a Magyar Államkincstár nem akarja megvalósítani a KGR-tendert, így az 

IBM és alvállalkozóként az első számú magyarországi partnere, a Polygon „csak a presztízs miatt” 

indult el a rivális Fornax Zrt. mellett. Az IBM – Maxin állítása szerint – a tendert üzletileg 

előnytelennek tartotta, ezért nem is befolyásolta. 

„Én magam pedig jó viszonyban voltam Varga Mihállyal és Szijjártó Péter alapítványának az elnöke 

voltam, így nyertesség esetén sajtó- és politikai támadásokra számíthattam volna, ezért én is ellene 

voltam a tender megnyerésének. Ezt az IBM-mel közöltem is.” 

James Bondnak képzelhette magát 

Egy neve elhallgatását kérő korábbi amerikai kormánytisztviselő az Átlátszó érdeklődésére úgy 

nyilatkozott, hogy nem tartja valószínűnek, hogy a Maxin-ügy valódi kémügy volna: nem tud arról, 

hogy Maxinék valóban az amerikai kormánynak dolgoztak volna, az IMF-fel kapcsolatos gyanúsítást 

pedig már csak azért is abszurdnak tartja, mert „az IMF-nek nem lehet kémkedni”. 

Az ügyet ismerő amerikai forrásunk azt viszont elképzelhetőnek tartja, hogy Maxin valóban kapott 

informatikai vagy tudományos kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos megbízásokat az Office of Defense 

Cooperation (ODC) nevű amerikai kormányhivataltól. 

Az ODC az amerikai hadügyminisztérium által működtetett szervezet, amely egyfelől amerikai 

haditechnika értékesítésével, másfelől a Pentagon számára értékes külföldi technológiai fejlesztések 

felkutatásával és megvásárlásával foglalkozik, és kirendeltségeket tart fenn az amerikai 

külképviseleteken, így Budapesten is. A Maxin-ügyben nyilvánosságra került amerikai nevek alapján 

http://kifu.gov.hu/kifu/hu/projektek/projektekleirasa/kgr
http://www.eucom.mil/organization/command-structure/offices-of-defense-cooperation
http://www.eucom.mil/organization/command-structure/offices-of-defense-cooperation
http://hungary.usembassy.gov/odc.html


amerikai forrásunk szerint elképzelhető, hogy a kémkedéssel gyanúsított üzletember cége 

informatikai megoldásokat szállított meteorológiai műholdakkal kapcsolatos ODC-projektekhez. 

Azonban az, hogy egy NATO-tagország informatikai vállalkozása informatikai megoldásokat szállít a 

Pentagonnak, nem minősíthető kémkedésnek – amerikai forrásunk csak azt tartja elképzelhetőnek, 

hogy ha ez valóban így történt, a beszállítókra vonatkozó szigorú biztonsági ellenőrzések hatására a 

vállalkozó egyfajta James Bondnak képzelhette magát. 

Az ODC Maxin Norbert az Átlátszónak írott levelében is felbukkan: állítása szerint az amerikaiak azt 

szerették volna elérni, hogy magyar egyetemi kutatók is pályázzanak náluk technológiai 

fejlesztéseikkel, ezért Maxin cége, az Arcade segítségével megszervezték, hogy az ODC és a Naval 

Research munkatársai magyar egyetemekre látogassanak el. 

Ellopták az ügyvédje táskáját 

Nem paranoiás Maxin Norbert ügyvédje, Kertész Gusztáv, de nemrégiben furcsa körülmények között 

tűnt el, majd került meg a táskája. 

Április végén éppen a védencéhez készült a börtönbe, hogy átbeszéljék az ügy részleteit. Előző nap 

bepakolta a Maxin Norberttel kapcsolatos iratokat az aktatáskába, amit az irodájából elindulva autója 

csomagtartójába tett be. Este hét órakor már otthonában érte a hívás, hogy Óbudán, a Szépvölgyi út 

vége felé, az út mellett megtalálták a táskáját. Mivel volt benne névjegy is, a becsületes megtaláló 

tudta, kit hívjon. 

„Ezt követően meggyőződtem arról, hogy valóban nincs az autómban a táska. Amiből, mint aztán 

kiderült, semmi nem hiányzott, megvolt az ügyvédi pecsétem, sőt az értékes tollam is. Egyedül a 

Maxin Norbert ügyével kapcsolatos aktát bolygatták meg. Ebben azért vagyok biztos, mert az 

átbeszélendő dolgok szerint, meghatározott sorrendben voltak bekészítve az anyagok, és nem 

minden ugyanúgy volt visszahelyezve. Meggyőződésem, hogy az aktát és a feljegyzéseimet akarta 

valaki átnézni.” 

Kertész Gusztáv elmondta, hogy mivel majd két óra hosszán át nem volt tulajdonában az ügyvédi 

pecsétje és a szárazbélyegzője, jelentette a történteket a II. kerületi kapitányságon, a kémkedési 

ügyben nyomozó Nemzeti Nyomozó Irodánál és a Budapesti Ügyvédi Kamaránál is. Sok reményt 

ugyanakkor nem fűz ahhoz, hogy meglesz a kíváncsiskodó. 

Csikász Brigitta 

https://atlatszo.hu/2016/05/26/nagyon-kellemetlen-a-fidesznek-a-legujabb-magyar-james-bond-

kozreadjuk-a-levelet/ 

2016. július 13.  

Etikai vizsgálatot kért az NNI a fideszes kémügyről nyilatkozó ügyvéd ellen, de az eljárást már ma 

befejezik 

Etikai vizsgálatot kért az ügyvédi kamarától a gyanúsítottak ügyvédje ellen a Nemzeti Nyomozó 

Iroda igazgatója a kémkedéssel gyanúsított üzletemberről szóló cikkeink miatt. A rendőrség 

kiemelt bűnügyi szerve szerint ugyanis az üggyel kapcsolatos beszámolók és az általunk 

http://www.onr.navy.mil/
http://www.onr.navy.mil/
https://atlatszo.hu/2016/05/26/nagyon-kellemetlen-a-fidesznek-a-legujabb-magyar-james-bond-kozreadjuk-a-levelet/
https://atlatszo.hu/2016/05/26/nagyon-kellemetlen-a-fidesznek-a-legujabb-magyar-james-bond-kozreadjuk-a-levelet/


megjelentetett dokumentumok befolyásolhatják a tanúkat. A hét elején aztán teljesen váratlanul 

és minden előzmény nélkül bejelentették, hogy befejezik az eljárást és szerdán iratismertetést 

tartanak.  

Tavaly ősz óta vizsgálják a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyonvédelmi Osztályán, hogy az előzetes 

letartóztatásban lévő gyanúsítottak, Maxin Norbert és társa hat, illetve nyolc évvel ezelőtt 

kémkedtek-e az Amerikai Egyesült Államoknak, az IMF-nek és a Svájci Alapnak. 

Az eljárásban nem csak az a furcsa, hogy az állítólagos bűntettek elkövetése óta ennyi év telt el, 

hanem az is, hogy az ügy dokumentumai nincsenek titkosítva, így a gyanúsítottak védője 

beszámolhatott az ügyről a sajtónak. 

Ezen írások közül hármat sorolt fel a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének 

megküldött levelében, Maxin Norbert védőjével, Kertész Gusztávval szemben etikai vizsgálatot kérve. 

Arra hivatkozva írta ezt Bezsenyi Mihály NNI-igazgató Bánáti Jánosnak, hogy a cikkek a kitett 

dokumentumokkal, valamint a gyanúsított Facebook-oldala problémát jelentenek, mert „alkalmasak 

a tanúk befolyására.” 

Az igazgató hangsúlyozta, hogy „a védő az ügyfelek érdekeit képviseli, illetve a tőle kapott 

feladatokat hajtja végre”, de jogerős bírósági döntés van arról, hogy Maxin Norberttel nem lehet 

interjút készíteni. 

Kicsit fából vaskarika módjára alakul a történet, mert a kérelem másik részében a nyomozó iroda 

vezetője épp azt jegyzi meg, hogy az elutasított újságírói kérés miatt folyik ilyen módon a 

közvélemény tájékoztatása. Ami „etikai kérdéseket vet fel” a parancsnok szerint. 

Az ügyvéd szerint el akarják hallgattatni 

S hogy mit gondol erről a kamaránál felnyomott ügyvéd, Kertész Gusztáv? „Az NNI el akarja 

hallgattatni a kémügy védőjét” – összegezte véleményét a védő az Átlátszónak. 

„Az NNI bejelentése nem kevesebbet állít, mint hogy a sajtón keresztül befolyásolni kívánom a 

tanúkat. Ezt a feltételezést visszautasítom, az önmagában is képtelenség. Az, hogy ilyen egy hatóság 

tagjában felmerülhet, illetve, hogy ily módon próbálja akadályozni a védőt munkája végzésében, 

ismét a pártállami időket idézi. Jelzem, a jelen, átpolitizált ügyben nyilván kényelmetlen a 

nyilvánosság a hatóságnak és más személyeknek.” 

A védő megjegyezte azt is, hogy számított valami kedves meglepetésre, valamilyen retorzióra, de 

leginkább egy adóhatósági ellenőrzésre gondolt. „Persze nem akarok ötleteket adni.” 

Nem tudják a nyomozók, mit kezdjenek a külföldiekkel 

Nem igyekeznek a rendőrök a szerintük a kémkedésben részt vett külföldi személyek kifaggatásával, 

pedig korábban az NNI munkatársai úgy gondolták, hogy az információkat átvevő személyek is 

elkövethették a bűntettet. Esetükben – fejtették ki egy jelentésben – még vizsgálják, hogy amikor az 

megtörtént, diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élveztek-e. Maxin Norbert 

védője panaszt jelentett be amiatt, hogy rendőrség elutasította az érintettek kikérdezését. 



Az Átlátszó megkereste a Fővárosi Főügyészséget, ahonnan az Átlátszót a nyomozó hatóság 

sajtóosztályához irányították, valamint azt közölte, hogy „tervezett nyomozati cselekményről (így 

külföldi személyek esetleges kihallgatásáról), illetve a nyomozás irányának meghatározásáról” nem 

adnak tájékoztatást. 

Amennyiben helyt adnak a védő kérésének, akkor csak azokat a külföldi állampolgárok tudja azonnal 

kihallgatni a rendőrség, akik nem rendelkeznek mentességgel. Azok esetében, akiket véd a 

diplomáciai mentességük, esetleg jogsegélyek révén lehet valamit lépni, azok miatt azonban az 

eljárás igencsak elhúzódhat. 

Kertész Gusztáv felhívta a figyelmet arra is, hogyan alakultak az elmúlt két hónap történései: azután, 

hogy a bíróság döntött Maxin Norbert előzetes letartóztatásának meghosszabbításáról, tízórás 

házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Maxin édesanyja lakásán és édesapja orvosi 

rendelőjében, Kertésznek pedig rejtélyes körülmények között eltűnt, majd megkerült a táskája a 

Maxin-ügy irataival. 

„A nyomozóhatóság egy általam indítványozott tanú kihallgatásáról úgy értesít, hogy véletlenül se 

tudjak jelen lenni. Természetesen prominens közéleti személyiségről van szó. És talán a legfontosabb: 

az ügyben már több mint egy hónapja indítványoztam az érintett külföldi személyek meghallgatását, 

de minimálisan esetleges diplomáciai mentességük fennálltának megállapítását. Ezt a 

nyomozóhatóság nem bírálja el, majd az indítványt, miután ismételten beadom, elutasítja. Vajon 

miért? A nyomozóhatóság feladata nem a tényállás teljes körű felderítése lenne?” 

“Egy ilyen politikai jellegű büntetőügyben ügyfelem és a védelem jogait álláspontom szerint 

leginkább a nyilvánosság védi. Ezt továbbra is fenntartom, bármi legyen is a következő retorzió” – 

jelezte Kertész Gusztáv, hogy a jövőben miként fog eljárni. 

Az Átlátszós jogász sem érti a rendőrség problémáját 

Ha tanúkat akar valaki az ügyvéd felhasználásával befolyásolni, akkor azt nem a sajtóban 

megjelentetett cikken keresztül teszi – válaszolta az üggyel kapcsolatos kérdésünkre Tóth Balázs, az 

Átlátszó és a Helsinki Bizottság jogásza. 

„Hallottunk már olyanról, hogy egy vádlott a védőjét jogilag tiltott célra használta, de ezt soha nem a 

sajtóban megjelent cikkek útján tette. Ugyanis a büntetőeljárásról szóló törvény szerint abban az 

esetben, ha bizonyítható, hogy az előzetesen letartóztatott a védővel való kapcsolattartás 

felhasználásával a tanúk befolyásolására, és ezzel együtt az eljárás sikerének meghiúsítására 

törekszik, akkor őt a bíróság az eljárásból kizárhatja. Vagyis ha a konkrét esetben az ügyészség úgy 

véli, hogy ez az eset áll fenn, akkor nem etikai vizsgálatot kell kérnie, hanem a védő kizárását kell 

indítványoznia.” – magyarázza Tóth. 

Ami a kérdés elvi részét illeti, a jogász szerint a terület valóban furcsán szabályozott, hiszen a vádlott 

maga rendelkezik az általa megismerhető információkról. Így ha az ügyvédjének felmentést ad a 

titoktartási kötelezettség alól a nyilvánosság irányába is, akkor az ügyvéd a megismert információkat 

publikálhatja is. Ez elvileg járhat az eljárás sikeréhez fűződő érdek sérelmével is. 

Ugyanakkor ezt a veszélyt ellensúlyozza az a szabály, hogy a vádemelésig a terhelt sem fér hozzá 

minden büntetőeljárási irathoz, csak azokhoz, amelyek megismerése nem sérti az eljárás érdekeit, 



illetve amelyekre az előzetes letartóztatásra vonatkozó indítványt alapozták. Mindebből valóban 

állhat elő érdekellentét, de a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos szabályok csak a hatóságokra 

vonatkoznak, így azok ma nem kérhetők számon az ügyvédeken. 

Az ügyvédi kamara minden bejelentést kivizsgál 

„Nem példanélküli, bár nem sokszor tapasztalható, hogy a nyomozó hatóság nem ért egyet azzal, 

hogy mi fér vagy mi nem fér bele az ügyvéd védői minőségében kifejtett tevékenységébe” – közölte 

az Átlátszóval Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) elnöke az üggyel kapcsolatos 

megkeresésünkre. 

Bánáti szerint az ügyvédnek is be kell tartania a büntetőeljárás szabályait, ugyanakkor előfordulhat, 

hogy a nyomozás során a hatóság és a védelem érdekei ütköznek. „Az illetékes kamara a rendőrség 

bejelentését természetesen minden esetben kivizsgálja” – mondta a MÜK első embere. 

Hack Péter büntetőjogász kérdésünkre arra hívta fel szerkesztőségünk figyelmét, régi problémát 

jelent az, hogy jogilag nincs megfelelően tisztázva, hogy a nyomozás során keletkezett iratokat 

hogyan lehet felhasználni. 

„A Pestisrácok honlapján jelent meg a Vizoviczki László vesztegetési ügyével kapcsolatos operatív 

felvétel, aminél úgy tűnt számomra, hogy azt maga a titokgazda adhatta ki a sajtónak. De más 

ügyekben is tapasztalható volt, hogy a hatóság szivárogtatott ki információkat egy büntetőeljárásról, 

ugyanakkor azt nem engedélyezte, hogy a gyanúsított nyilatkozzon.” 

Így előfordult, hogy egy terhelt, kockáztatva hogy eljárás indul ellene és le is tartóztatják, saját maga 

hozza nyilvánosságra a nyomozás anyagait, mint tette azt a Sukoró-ügyben Császi Zsolt, a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt jogi igazgatója. Hack felidéz egy olyan esetet is, amikor valaki a 

gyanúsítotti meghallgatása után hazaérve azzal szembesült, hogy minden, amit ott elmondott, a 

Kurucinfón már olvasható. 

„Mindezek miatt elvileg mondhatja a hatóság, hogy a büntetőeljárás során közzétett nyomozati 

dokumentumok hátráltatják az ügy sikeres lezárását vagy befolyásolhatják a tanúkat, ugyanakkor 

maguk a hatóságok is felhasználhatják ugyanezeket az iratokat tisztességtelen eljárásra.” – vélekedik 

a büntetőjogász. 

A fideszes kapcsolati háló zavarja a nyomozást? 

„Az ellenzéki időktől fogva részt vettem a Fidesz politikai tevékenységében. Jó viszonyt ápoltam 

Varga Mihállyal és titkárával, Tóth Attila Simonnal. Akivel együtt számos gazdaságilag és politikailag 

fontos ügyben vettünk részt.” – nyilatkozta Maxin Norbert a nyomozás során. 

A másik gyanúsított, B. Béla 2006-2007-ben Varga Mihály jelenlegi nemzetgazdasági miniszter 

politikai és gazdasági tanácsadója volt, majd miután távozott a Maxin érdekeltségébe tartozó Arcade 

Kft-től, 2010-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba került. Innen 2013-ban átigazolt a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-hez, ahol egy éven át dolgozott. 

A kémkedés gyanúja miatt indult büntetőeljárással kapcsolatos, a Legfőbb Ügyészséghez írt panaszait 

B. Béla az egyik fideszes káderfoglalkoztató hely, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) 

http://pestisracok.hu/miniszterek-kapnak-ennyit/
http://nol.hu/belfold/arra-akartak-ravenni-hogy-valljon-gyurcsanyra-1571429


Zrt. stratégiai tanácsadójaként jegyezte. Sőt, a nála megtartott házkutatás során lefoglalt informatikai 

eszközökről úgy nyilatkozott, hogy azok a külügyminisztérium felügyelete és irányítása alá tartozó 

MNKH tulajdonában vannak. 

Mindezek miatt a Jobbik többször kérte a Fidesztől, hogy adjon valamilyen tájékoztatást az eljárással 

kapcsolatban, de ez eddig nem történt meg. 

Váratlanul befejezik az eljárást 

Miközben a rendőrség azt jelezte az ügyvédi kamarának, hogy Maxin Norbert védője akadályozza a 

nyomozást, váratlanul és minden előzmény nélkül bejelentették, hogy befejezik az eljárást, és július 

13-án, szerdán iratismertetést tartanak. 

Kertész Gusztáv érthetetlennek tartja a történteket, ugyanis három héttel ezelőtt arra hivatkozva 

hosszabbították meg védence előzetes letartóztatását, hogy a nyomozó hatóságnak még számos 

nyomozati cselekményt kell elvégeznie. 

Csikász Brigitta 

https://atlatszo.hu/2016/07/13/etikai-vizsgalatot-kert-az-nni-a-fideszes-kemugyrol-nyilatkozo-

ugyved-ellen-de-az-eljarast-mar-ma-befejezik/ 

2016. szeptember 21. 

Udvariatlanság a Pentagont kémkedéssel vádolni – Maxin Norbert, a fideszes kémügy gyanúsítottja 

Rossz rendőrségi elgondolás alapján, valódi bizonyítékok nélkül, koncepciós módon zajlott a 

nyomozás a „fideszes kémügyben”, állítja Maxin Norbert, akit az USA, az IMF, illetve a Svájci Alap 

javára történt kémkedéssel gyanúsítanak a hatóságok, és jelenleg házi őrizetben, GPS-

nyomkövetővel a bokáján várja sorsának alakulását. A férfi az Átlátszónak adott először interjút, 

miután több mint féléves fogvatartás után kiengedték az előzetesből. Azt mondja, politikailag a 

Fidesz felé volt elköteleződve, ezért érthető hogy a kormányzat hallgatásba burkolózik az ügyben, 

ugyanakkor Magyarország nemzetközi megítélésének rengeteget árthat, ha nyugati szövetségeseit 

kémkedéssel vádolja. 

Az ügye egyik furcsasága, hogy amíg a jobbikos Kovács “KGB” Béla ügyében a Fidesz teljes 

nyilvánosságot követelt, addig ezt az állítólagos kémügyet elhallgatta, reagálás nélkül hagyta. Mi 

lehet ennek az oka? 

Úgy gondolom, nem voltak felkészülve rá, és a kormánypártnak több szempontból is kellemetlen 

lehetett volna az ügy. Ennek az eljárásnak ugyanis kemény nyugatellenes szála van, mert a nyomozó 

hatóság állítása szerint USA-tiszteknek, az IMF magyarországi képviselőjének, illetve a Svájci Alap 

vezetőjének adtunk ki fontos információkat, amivel veszélyeztettük Magyarország érdekeit. 

Márpedig velük konfliktusba kerülni elég kellemetlen lenne. 

Ha beleáll a kormányzat az eljárásba, az rosszabb lett volna számára. Nem reagálták le az ügyet, és ez 

nekem azt mutatja, hogy nem is tőlük indult ki az eljárás, ami teljesen olyan, mint egy ötvenes 

évekbeli politikai koncepciós per. Nincs is kémügy, bizonyítékok meg végképp nincsenek rá, ez csak 

egy rosszindulatú elgondolás a hatóságok részéről. 

http://valasz.hu/itthon/exkluziv-amerikai-kemet-szoritottak-ki-az-orban-adminisztraciobol-117449
https://www.facebook.com/Csik%C3%A1sz-Brigitta-456424207883164/
https://atlatszo.hu/2016/07/13/etikai-vizsgalatot-kert-az-nni-a-fideszes-kemugyrol-nyilatkozo-ugyved-ellen-de-az-eljarast-mar-ma-befejezik/
https://atlatszo.hu/2016/07/13/etikai-vizsgalatot-kert-az-nni-a-fideszes-kemugyrol-nyilatkozo-ugyved-ellen-de-az-eljarast-mar-ma-befejezik/


Mégis milyen érdekeket szolgáltak ki a rendőrök ezzel a koncepcióval? 

Nem vontam le ebből következtetéseket, mint ahogy más ügyekben is óvatos vagyok ezzel, mert 

szerintem, ha ezt elhamarkodottan teszi meg az ember, akkor könnyen téves következtetésekre 

juthat és később már a feltevéseihez keres bizonyítékokat. Annyi biztos, hogy a rendőrök nem tettek 

mást, mint megálmodtak egy komplett kémszervezetet, amely szerintük kiszolgálta a nyugati 

országokat és tájékoztatta őket mindenről, ami érdekes lehetett nekik. 

Mindazonáltal elég meredek állításnak tartom, hogy az USA részéről a Pentagon a hadiipar egyes 

szereplőinek kémkedett. Az ott is bűncselekmény és az USA ilyet nem is tesz. Ha tenne, akkor a saját 

érdekeiért kémkedne, nem a hadiiparnak. Visszatérve a magyar rendőrökre, a Nemzeti Nyomozó 

Iroda (NNI) munkatársai úgy gondolják, a Pentagon-tisztek megrendelést kaptak az amerikai hadiipar 

egyes cégeitől a magyar honvédség fejlesztési stratégiájának megszerzésére. Bizonyítékuk viszont 

nincs erre. 

Miért lett volna nekik ez az anyag annyira fontos? 

Nem tudom, de én a dokumentumot sem ismertem, amíg a kezembe nem adták. Nekem teljesen 

érdektelen ez az anyag és szerintem az amerikaiaknak is, főleg, ha hozzátesszük azt, hogy velük egy 

szövetségi rendszerbe, a NATO-ba tartozunk, így vélhetően a fejlesztési stratégiát együtt tekintették 

át. Ezért ezzel a dokumentummal kapcsolatban kémkedni teljesen felesleges. 

Egyébként is vad feltételezés, mert ez nem a CIA kémkedése, hanem egy katonai „összeesküvés” a 

NATO-szövetség rendszerén belül, amit a Pentagon követett el az NNI szerint. Nem hallottam még 

ilyet, főleg saját szövetségessel szemben nem. Egyfelől elég udvariatlan dolog, más felől teljesen 

értelmetlen. De nem is találtam bizonyítékokat erre a nyomozati anyagban. 

Mi a helyzet a Svájci Alap és az IMF esetében? 

A nyomozók azokban az ügyekben sem rendelkeznek bizonyítékokkal. Sőt meg sem keresték az 

érintetteket, holott az eljárás elején még szó volt róla. Ha megtették volna, akkor ez az ügy már akkor 

hamvába holt volna. A hátuk mögött titokban kijelenteni, hogy ezek a szervezetek kémkednek, 

eléggé rosszindulatú, mivel nincs módjuk a védekezésre. 

Miért kellene egyébként ezeknek a külföldi szervezeteknek beismerniük, hogy kémkedtek? 

Feltehetően nem vallanák be, de joguk lenne tudni róla. De ez a két gyanúsítási pont azért érdekes, 

mert sem az IMF, sem a Svájci Alap a nem az a klasszikus kémszervezet, és Svájc sem egy kémállam. 

Mindkettő sok milliárd forintot juttatott hazánknak, támogatta a gazdaságot. Ha hozzátesszük, hogy 

hazánk úszik a svájcifrank-hitelekben, nem biztos, hogy egy ilyen konfliktus jól jönne. 

Van egy bizonyíték erre a rendőrség szerint, mégpedig az egyik gyanúsított számítógépén 

megtalált dokumentum. 

Ha azt hiszik, hogy a svájciak kémkedtek hazánk ellen, akkor higgyék azt. Biztosan igazuk van a 

nyomozóknak abban, hogy a magyar elitben dúló korrupcióról információt gyűjteni, Magyarország 

érdekeit veszélyeztető tett, és emiatt bűncselekmény. Ha ez így lenne, akkor az olyan, a korrupció 

ellen küzdő civil szervezetek, mint a Transparency International, vagy tényfeltáró újságírók is 

kémkedés gyanújába keveredhetnek. 



Egyébként a Svájci Alap ügyében még úgy folyik a nyomozás ismeretlen tettes ellen, hogy 

megállapították, a szervezet vezetője elkövette a kémkedést. A hölgy biztosan nagy szemeket 

mereszt majd, ha értesül minderről. 

Valakinek csak érdekében állhat, hogy baráti államokat és szervezeteket hozzanak ilyen 

helyzetbe. De mégis mit szolgált volna az elgondolás? A Fidesz nem használta fel a kémügyet és 

nem szajkózta nap, mint nap, hogy támadás alá került az ország. Pedig mi erre számítottunk. 

Tisztában vannak azzal, milyen kínos diplomáciai helyzetbe kerültek volna, ha ezt megteszik. Főleg, 

hogy az IMF egy hitelszervezet, a pénzügyi stabilitás oszlopa a világon. Még azok az államok – 

Argentína, Malajzia, Ciprus vagy Görögország – sem jöttek elő ilyesmivel, amelyekkel a szervezetnek 

rossz lett a viszonya. Minden alap nélkül ezeket az erőket betámadni ostobaság. Ezért bár kiötlöttek a 

magyar hatóságok egy nagyszerűnek látszó ügyet, egy kémügyet, a kormány inkább hallgatott. 

Említette, hogy ön szerint koncepciós ügyről van szó. Az eljárás mely része vagy mozzanatai 

támasztják alá, hogy előbb léptek, aztán ahhoz igazítottak mindent, vagyis a kabátot varrták a 

gombhoz? 

Előbb készültek el a kémkedést megállapító jelentések, és csak utána kezdték megvizsgálni, vannak-e 

bizonyítékok. Szerintem ez nem sikerült, és ezért akartak tőlünk gyanúsítottaktól beismerő 

vallomásokat kicsikarni. Így ment ez a régi koncepciós ügyekben is. Nem hiába mondta a kommunista 

koncepciós per fő teoretikusának tartott Visinszkij: a bizonyítékok királynője a beismerő vallomás. 

Az érthető, hogy a hatóság erre törekszik. 

Csak nem mindegy, milyen eszközökkel. Például azt hangoztatni valakinek, hogy addig nem láthatja a 

gyerekeit, amíg mindent be nem ismer, már nem megengedhető. Engem csak felszólítottak párszor 

arra, hogy ismerjek be mindent. Ennél sokkal durvább volt az esetemben, hogy bizonyítékok nélkül 

helyeztek előzetes letartóztatásba. Szigorított fegyház fokozatú cellában tartottak fogva, ami 

elviselhetetlen körülményeket és nagy nyomást jelentett. 

A rendőrség arra hivatkozott a bírónál az előzetes elrendelésekor, majd azok 

meghosszabbításainál, hogy amikor elfogták, meg akart szökni. 

Ez önmagában nem ok az előzetes letartóztatásra. Az ügyhöz kapcsolódó bizonyítékok kellenek 

hozzá. Márpedig arra, hogy a Birodalom elnevezésű kémszervezetet vezetném, semmilyen bizonyíték 

nem volt a nyomozók kezében. Sem októberben, sem novemberben, sem decemberben. Ez egy 

légből kapott állítás. Beleírták egy jelentésbe, és ez a papír lett a bizonyíték az ügyben. 

A Birodalom egyébként a baráti köröm tagjait jelentette. Különben is az üzlet és a politika teljesen 

más lapra tartoznak. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai abból indultak ki, és azt szerették volna 

felfesteni, hogy ez a baráti társaság maga a kémszervezet. Valójában persze nem. A barátaim is azt 

nyilatkozták, hogy nem tudtak ilyesmiről. De nem is tettünk ilyet. 

Meg azért az is mutatja, hogy ez milyen nulla, légből kapott ügy, hogy a hatóság szerint a baráti 

társaság tagjainak a becenevei ügynöki fedőneveket takartak. Holott azt azért az átlagemberek is 

tudják, hogy az ügynökök nem mutatkoznak be a fedőnevükön. Képtelen feltevés, amit csak azért 

találtak ki, hogy egy nagyobb kémszervezetet tudjanak vizionálni. 



A felbujtói státuszomat, amit semmi nem igazol egyébként, arra alapozták a nyomozók, hogy 

szerintük egy volt alkalmazottam kém, így nyilvánvalóan én, mint főnöke, a kémkedésben is 

irányítottam őt és a többi alkalmazottat. Pedig ha egy cég két dolgozója elmegy bankot rabolni, az 

nem jelenti egyben azt is, hogy a munkahelyi főnökük utasítására teszik. 

Ha két gyanúsítással kapcsolatban megvolt az iratismertetés, a Svájci Alap ügyében pedig nem 

önnel, hanem ismeretlen tettessel szemben folyik az eljárás, visszakapott minden holmit és 

iratot, amit lefoglaltak öntől? 

A nyomozás lezárása után, mindent, ami nem bizonyíték az ügyben, ki kellett volna adniuk. Mivel a 

Svájci Alap esetében sem tudják, ki az elkövető, erre az ügyre hivatkozva sincs joguk az irataimat és a 

személyes dolgaimat maguknál tartani. Mindezek ellenére sem az üzleti feljegyzéseimet, sem 

magániratokat, sem a bizánci birodalom történetéről szóló kéziratomat, továbbá a fotóimat és 

cégirataimat sem kaptam vissza. 

Mit szóltak ahhoz a rendőrök, amikor az ismerősei között olyan emberekkel találták szembe 

magukat, mint a fideszes Schneller Domonkos vagy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 

korábban a Miniszterelnökséget vezető államtitkár? Kérdezgették róluk? 

Nem tudom, mit véltek, csak utalásokat tettek arra, hogy lehet, hogy ez egy nem létező 

kapcsolatrendszer. A rendőrség álláspontja szerint a testület politikától mentes. Őket inkább az 

érdekelte, hogy miként lehet az, hogy valaki kapcsolatban áll a svéd Wallenberg-csoport embereivel, 

az amerikai hadiipari cégekkel, meg a Gaz De France Suezzel, az IMF alkalmazottaival stb. 

Felvilágosítottam őket arról, hogy az üzleti tevékenység lényege éppen az, hogy az ember széleskörű 

kapcsolatokkal rendelkezik és ismer bizonyos szereplőket. 

Miért ne gondolhatnák a rendőrök, hogy az üzleti tevékenység álcája alatt szerezett meg 

információkat, és továbbította azokat külföldi szervezetet számára? 

Gondolni lehet, persze, nincs ezzel semmi probléma, csak szeretném látni az erre vonatkozó 

bizonyítékokat. Mert még csak minimálisan sem sikerült azokat beszerezni. Ráadásul, ha ezen logika 

mentén haladunk tovább, akkor bármelyik üzletemberre rá lehet fogni a kémkedést. Elmeháborodott 

feltevés, hogy mindenki kémkedik, az USA, a Nemzetközi Valutaalap és a Svájci Alap is. És mindegyik 

Magyarország ellen és mindegyik az én segítségemmel. 

Szijjártó Péter alapítványának hogyan lett az elnöke, és miért az ön Váci úti irodájában volt a 

szervezet székhelye? Egyáltalán milyen kapcsolatban volt a politikussal? 

Azért lettem az alapítvány (Fiatalok a Demokráciáért) elnöke, mert támogattam a fiatal fideszesek 

szervezetét, a Fidelitast, ezért lett az irodám az alapítvány székhelye. Így ismertem meg Szijjártó 

Pétert, a Fidelitas akkori elnökét is. Vele egyébként felületes kapcsolatban voltam, jobban ismertem a 

kerületi szervezetek vezetőit, meg Schneller Domonkost, a Fidelitas egykori budapesti elnökét, 

korábbi XI. kerületi önkormányzati képviselőt. Az alapítvány nem azt jelentette, hogy a Fidesz 

csúcsvezetőivel voltam kapcsolatban. 

Varga Mihályt állítólag jól ismerte. Milyen viszonyban voltak? 



Néhány havonta találkoztam csak vele, intelligens embernek ismertem meg, ami ritka a politikában, 

számos dologhoz ért. Valami oknál fogva a nyomozók a kémügyben lefoglalták a vele kapcsolatos 

feljegyzéseket is, és nem hajlandóak azokat visszaadni. 

Számíthatott volna arra, hogy a múltbéli jó kapcsolat miatt a kormány vagy a Fidesz részéről a 

kémügyben kiállnak ön mellett? 

Nem, azzal szerintem rosszul jártak volna, rögtön involválódtak volna. A hallgatás is kínos, de ha 

nyilatkoznak, az nem jött volna jól nekik. 

Mennyire kötődött a Fideszhez üzletileg? Tárgyalt például az állam számára történő helikopter-

vásárlásról. 

Üzletileg nem kötődtem, mert politikailag elköteleződtem a párt felé. És ha valamilyen állami 

tenderen indultunk és nyertünk volna, rögtön betámadtak volna ezzel. Bármilyen furcsa, ezt el 

akartam kerülni. Így nem is nagyon indultunk tendereken. Nincs annál rosszabb, mint amikor egy 

ember politikai kapcsolatok révén felfúj egy céget, majd amikor bekövetkezik a kormányváltás, akkor 

a vállalkozás nem jut megrendelésekhez. 

Rövidtávon vannak ugyan előnyei a hatalmon lévőkkel való biznisznek, hosszútávon azonban már 

nem igazán. Még ha az olvasóknak ez hihetetlen is, de nekem ez a véleményem. Persze tudom, hogy 

a jelenlegi gyakorlat más, és az emberek nagy része úgy gondolja, hogy sok pénznél jobb a több, de 

hosszútávon másképp kell gondolkodni. 

Szép hozzáállás, ám a cége, a Polygon Kft. sem működött nagyon sokáig. 

Az egyik tulajdonos voltam a társaságban, amely 2012-ben hirtelen konfliktusba keveredett az OTP-

vel és a bank egyik napról a másikra megszüntette a hitelszerződését, illetve inkasszózta a 

számlánkat. A cég működése ezek után ellehetetlenült. Olvastam a sajtóban, hogy a bank azért lépett 

fel velünk szemben így, mert az OTP-nek azt mondták, hogy a Polygon kémkedéssel foglalkozik. Ezt 

megemlítik a kémügyben is, de hogy konkrétan miképpen zajlott, a rendőrök nem írták le. 

Úgy tudjuk, hogy a Polygonnál akkor kezdődtek a gondok, amikor a társaságnak új vezetői 

lettek, akik konfliktusba kerültek a régi cégvezetéssel. 

Igen, ekkor derült ki, hogy éveken át nagyobb összeget utaltattak egy külföldi bankszámlára. A cég 

kára közel egymilliárd forint. Lényegében arról volt szó, hogy az ügyvezetés részéről arra kérték az 

amerikai partnert, hogy a svájci Polygon Gmbh-nak utaljanak, mert a kettő egy és ugyanaz a társaság. 

Amikor ez néhány tulajdonostárs számára kiderült, akkor lett belőle rendőrségi ügy. 

Már négy éve vizsgálódik a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, ám ez idő alatt sehová sem 

jutottak, pedig a bizonyítékok megvannak. Sőt az adóhivatal is megállapította, hogy hiányzik a pénz 

és bírságot szabott ki a Polygonra. 

Ez hozzájárult az ön 2013-as eltűnéséhez? 

Az járult hozzá, hogy már akkor felvetődött ez a kémkedéses sztori, mint az OTP-vel kapcsolatban 

megemlítettem. Az is megtörtént, hogy az irodámba magukat rendőrnek kiadó biztonsági őrök 

betörtek és szétnéztek. Természetesen ettől nem éreztem magam olyan nagy biztonságban. Főleg 



hogy azt is közölték, aggódnak az életem miatt. Amikor az ember ezt mástól hallja, nem túl jó érzés. 

Jobbnak láttam, ha nem vagyok a környéken. Egyébként meg az ember ott lakik, ahol akar. 

Amikor úgy döntött, hogy háttérbe vonul, átgondolta, hogy mi lesz a cégekkel, és az értékes 

műkincs- és könyvgyűjteményével? 

A vállalkozásokra vonatkozóan azt gondoltam, megy majd minden a maga útján. A gyűjteményemet 

is biztonságban éreztem, nem gondoltam, hogy eltüntetik. Többek között lába kélt az 1890-es 

évekből való, több ezer darabos Zsolnay-készletnek, keleti műtárgyaknak, festményeknek, 1848-as 

Kossuth-kéziratoknak, Deák Ferenc és Széchenyi István leveleinek, valamint Weöres Sándor kiadatlan 

leveleinek és verseinek, továbbá a Rákóczi-szabadságharc első pátensének. 

Ezeknek a különleges értékeknek a megőrzésére egy alapítványt szerettem volna létrehozni, de most 

már hiába. Van sejtésem arról, hogy kinek a keze van a dologban, de a rendőrség dolga kideríteni 

pontosan mi történt. 

Miből tudta ezt az állítólag több milliárd forintot érő könyv- és műkincsgyűjteményt megvenni? 

Nem én, hanem a cégek vásárolták meg mindet. Befektetésnek is jó volt, hiszen egyedi dolgokról 

beszélünk. Persze lehetett volna ingatlanokban is gondolkodni, de én a műtárgyak értékállóságában 

hittem. 

Nemrég került ki az előzetes letartóztatásból házi őrizetbe. Egy ilyen eljárás közepén milyen 

tervei lehetnek az embernek? 

Továbbviszem a korábbi üzleti terveket, még ha nem is egyszerű jelenleg a helyzetem; szerintem a 

hatóságok még legalább három évig próbálkoznak majd. Engem továbbra is a modern technológiák 

érdekelnek, pontosabban azok alkalmazási lehetőségei, valamint az, hogy külföldön miként 

értékesíthetőek. Nehezebb a dolgom természetesen, de menni kell tovább azon az úton, amelyen 

elindultam, még akkor is, ha kevés barát és munkatárs maradt meg mellettem. 

A külföldi irányt többre értékelem, mert úgy látom, hogy hosszabb távon nem érdemes a 

magyarországi piacon üzletelni, mivel az nagyon kicsi, a lakosság pedig csökken. Minek építenék várat 

a mocsárra, ha előre várható, hogy elsüllyed? Nyilván a külföldi kapcsolatrendszeremet is lebombázta 

ez a kémügy, és jól tudom, lesznek olyan vállalatok, szervezetek, illetve emberek, akik emiatt nem 

állnak majd szóba velem, de amit elkezdtünk, folytatjuk ezektől az ügyektől függetlenül. 

Csikász Brigitta 

https://atlatszo.hu/2016/09/21/udvariatlansag-a-pentagont-kemkedessel-vadolni-maxin-norbert-a-

fideszes-kemugy-gyanusitottja/ 
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