
Találtunk egy rejtélyes luxusjachtot – Mészáros 
Lőrinccel a fedélzetén 

szerző: Németh Dániel 

Képeken és videón is megmutatjuk, hogyan élvezi munkája gyümölcsét a nemzeti 

nagytőke. 

Fehér szuperjacht siklik ki a zadari kikötőből, mögötte egy fekete gumicsónakban Mészáros 

Lőrinc figyeli, ahogyan a négyfős legénység teszi a dolgát. A kormányos a móló mellett elhaladva 

enyhén balra veszi az irányt. Mészáros 20-25 méterről követi a jachtot, fekete pólót visel, mint a 

legénység többi tagja. Az idő gyönyörű, és láthatóan nagyon jól érzi magát. 

Mészáros Lőrinc a feleségével nyaral. 

Nem sokkal később a hajó a szomszédos Ugljan sziget felső spicce felé veszi az irányt. M. L. 

addigra már természetesen visszamászott a fedélzetre. A felső szinten áll a bárpult, onnan 

kiválóan látszik a sziget nyugati oldalán álló 700 millió forintos Villa Maria, Mészáros adriai villája. 

Az épület kapuját aranyozott oroszlánok szobrai őrzik. 

 

  

Fotó: Németh Dániel 

 

Egy fotó története 

Ekkor már lassan egy hónapja figyeltem napi rendszerességgel egy AIS (Automatic Identification 

System) alapú jachtkövető alkalmazás segítségével, hogy merre jár egy 35 méter hosszú 



luxushajó. Július elején indultunk útnak egy barátommal Horvátországba, hogy egy információt 

ellenőrizzünk, mely szerint a jacht Virről indulva a távoli Caprira viszi Magyarország 

legsikeresebb emberét és a vendégeit. Nem sokkal előtte a zadarski.hr számolt be Mészáros 700 

millió forintos ugljani villájáról és egy Zadarban állomásozó jachtról. 

 

Az Artemy útja: Zadar–Ugljan 

  

 

A hajnali órákban érkeztünk Zadarba, és miután hiába néztük meg mindkét kikötőt, úgy 

határoztunk, Ugljanon próbálkozunk – de a Villa Mariánál mindössze egy járőröző rendőrautót 

láttunk. Ezután Virre mentünk, ott van ugyanis Mészáros másik, a vagyonnyilatkozatában is 

szereplő nyaralója. Vir amúgy egy rémálom, ha az ember csak annyit tud, hogy valahol van egy 

villa, amit, Mészáros másik adriai palotájából kiindulva, vélhetőleg szintén oroszlánok védenek. 

Este értünk vissza Zadarba, ahol aztán egy a kikötőben dolgozó munkástól, akinek mobilon 

megmutattuk a zadarski.hr cikkét, megtudtuk: a hajó neve Artemy, és két napja kifutott, 

Olaszországba vagy Görögországba ment; körülbelül két hét múlva érkezik vissza. 

Ezután álltam rá egy mobilapplikációval az Artemyre, és végre sikerült eredményre jutni: 

augusztus elején a hajó éppen ott horgonyzott, ahová egyik kollégánk nyaralni ment előző nap. 

Azonnal SMS-t küldtem neki, és kisvártatva érkeztek is a fotók, amelyek egyvalamit bizonyosan 

igazolnak: az Artemy „gazdája” minimum azokban a napokban valóban Mészáros Lőrinc volt. 

http://zadarski.slobodnadalmacija.hr/vijesti/clanak/id/23232/foto-paparazzi-na-ugljanu---ivan-rakitic-s-obitelji-uziva-u-vili-madarskog-tajkuna-i-vlasnika-nk-osijek


 

  

Fotó: Sióréti Gábor 

 



 

  

Fotó: Sióréti Gábor 

 

 



  

Fotó: Sióréti Gábor 

 

Luxushajó a munkában megfáradt melósnak 

Az Artemy 35,4 méter hosszú, a népszerű Azimut 116 hajóosztályba tartozik, és 2008-ban 

építették Stefano Righini tervei alapján. A belső design Carlo Galeazzit dicséri – csodálják meg 

önök is az erről készült képeket. 

 

  

Fotó: arconyachts.com 

 

A luxusjacht 12 vendég és 6 fős legénység elszállásolására alkalmas. A középső szint teraszáról 

nyílik a tágas nappali, abból pedig egy 12 személyes étkező. Az 5 kabin mindegyike 

fürdőszobával felszerelt. Ezen a szinten egy fitneszterem is a vendégek rendelkezésére áll. A 

felső, napozószinten bbq, bárpult, egy újabb étkező és jakuzzi várja a közbeszerzésekben 

megfáradt testet. 



 

Fotó: arconyachts.com 
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Fotó: arconyachts.com 

 

A hajó maximális sebessége 26 csomó, hatótávolsága 800 tengeri mérföld. Víztartálya 2800 liter 

friss víz tárolására alkalmas. 

És hogy valami fogalmunk legyen a működtetés költségeiről is: 25 csomós sebességnél a 

leírások szerint óránként 960 litert, 13 csomónál 313 litert eszik a motor. Vagyis aznap például, 

amikor Mészáros Lőrincék 12 óra alatt tették meg a Dubrovnik–Bar–Dubrovnik útvonalat, 

kalkulációink szerint 4000 litert elfüstölve, az körülbelül 1 400 000 forintnyi dízelköltséggel járt. 

A jóistennek, a szerencsének és Orbán Viktornak hála, ennek a kipengetése aligha okozott 

gondot. 

Merre hajókázott Mészáros Lőrinc? 

A luxusjacht júliusi útvonala amúgy nem túl izgalmas, célállomásai között többször szerepelt 

Velence, Lignano, Portorož, majd újra Velence. Általában az Adriai-tenger északi részén cirkált, 

de sokszor napokig állt egy helyben. Július utolsó napján viszont útvonala játékossá vált: 

Zadarból kiindulva először Ugljan keleti részén egy kis öbölben időzött pár órát, majd augusztus 

elsején elindult délnek. Nappal többnyire 10 csomó körüli sebességgel haladva, kisebb városok 

kikötői előtt meg-megállva érintette Jezerát, Vodicét. Vodicétól nem messze a lakatlan Tijat-sziget 

egyik öblében pár órás horgonyzást követően továbbhaladt Split felé. 

http://index.hu/belfold/2014/04/24/a_joisten_is_szerepet_jatszott_meszaros_lorinc_meggazdagodasaban/


 

Spliti utak 

  

 

Augusztus 2-án délután 6 körül az Artemy Solta szigetére, Maslinica kikötőjébe érkezett. Másnap 

a házaspár Trogirba ment, 4-én reggel vissza a soltai Necujamra, este pedig már Splitben, a 

Hotel Ambasador előtt horgonyoztak le. És így tovább, és így tovább, egy kikötői kamera 

augusztus 10-én Hvaron mutatja, amint M. L. szokásához híven a gumicsónakban serénykedik a 

kikötőt elhagyni készülő Artemy körül. Délelőtt 9.32-kor aztán Mészáros Lőrinc rutinos 

mozdulattal átszökken az Artemyre, és kevés lépcsőzés után eltűnik a nappaliban a szemünk 

elől. Persze, még ezután is sok szép táj várt rájuk. 

A gyönyörök hajója 

De kié a Mészárosékat kényeztető szuperjacht? A hajók regisztrációját végző illetékes máltai hatóságtól lekért hiteles irat 

szerint az Artemy egyedüli tulajdonosa egy bizonyos L&L Charter Ltd. nevű, máltai bejegyzésű cég. A birkirkarai székhelyű 

L&L Chartert tavaly december elején 1200 euró (mintegy 370 ezer forint) tőkével alapította a PKF Fiduciaries International 

Ltd. nevű, ugyancsak máltai székhelyű firma, melynek tulajdonosai fele-fele részben George and Marianne Mangion máltai 

állampolgárságú magánszemélyek (mindkét cég a Mannarino Road 35.-ben található). Az 1999-ben alapított PKF Fiduciaries 

tőkéje 15 ezer euró (4,65 millió forint), és többek között George Mangion is ügyvezető itt. Az L&L Charter ügyvezetését, jogi 

képviseletét a Risk Management Services Ltd. látja el, melynek egyedüli tulajdonosa Marianne Mangion. Összegezve: a 

cégek, s ily módon az Artemy luxusjacht is a Mangion család érdekeltségébe tartoznak. 



 

Ki a gazdád, szépségem? 

  

 

A legújabb navigációs technológiával felszerelt luxusjachtot 4,5 millió eurós (durván 1,4 milliárd forintos) áron hirdetették meg 

és adták el 2015 decemberében. Az Artemyt négy nappal az L&L Charter alapítását követően, 2015. december 11-én 

lajstromozta a máltai adminisztráció, akkor még csak ideiglenesen, majd idén március 11-én véglegesen. A jacht 

lajstromozási kikötője jelenleg a máltai főváros, Valletta. A lapunk birtokában lévő hivatalos iratból annyi még kiderül, hogy a 

hajó ezt megelőzően egy másik „offshore” szigeten, Jerseyn volt regisztrálva, de korábbi tulajdonosairól egyelőre nem sikerült 

biztosat megtudnunk. Az, hogy a cégalapítás és az Artemy regisztrációja között mindössze néhány nap telt el, arra utal, hogy 

az L&L Chartert – afféle projektcégként – kifejezetten az Artemy megvásárlására hozták létre. 

A magyar kapcsolat 

Mangionék a máltai PKF tulajdonosaiként és vezetőiként egy független cégekből álló neves globális tanácsadói és 

könyvvizsgáló hálózatnak a tagjai. A PKF jelen van a magyar piacon is, a magyarországi cég, a PKF Könyvvizsgáló Kft. 

ráadásul több áttételen keresztül részben éppen Mangionék tulajdonában van. 

A máltai cégek középponti figurájának tűnő George M. Mangion egyszer már megégette magát a magyarokkal: a Malta 

Today 2013-as cikke szerint négy magyar tulajdonú kaszinócég (egy anyacég és három leány) működésképtelenné vált, ám 

jogszerű működésükért Mangionék voltak a felelősek, s minthogy sehogy sem lehetett a jogszerű állapotot helyreállítani, 

Mangion keresetet nyújtott be, kérve a cégek törlését. A bíróság helyt adott az indítványnak, s feloszlatta a cégeket, a 

folyamat azonban máig nem zárult le. A kaszinócégekben a PKF Fiduciaries egy darab részvénnyel vett részt, azok a PKF 

székhelyére, a Mannarino Road 35. alá voltak bejegyezve, a cégek vezetője pedig egy bizonyos dr. Veréb Balázs volt 

(papíron mind a mai napig az). Az anyacég, vagyis a Gaming Islands Holding tulajdonosai Panamában és a brit Virgin-

szigeteken bejegyzett újabb, s immár lenyomozhatatlan cégek. A legszebb a történetben az, hogy a cikk szerint Veréb a 

bíróságon azt állította, hogy ő maga sem tudott cégvezetői kinevezéséről, ami szerinte is problematikus, hiszen a magyar jog 

nem engedi meg, hogy egy ügyvéd gazdasági társaságban ügyvezetői posztot töltsön be. Emellett a cégtulajdonosok 

http://www.maltatoday.com.mt/business/law_report/28580/defendant-gaming-companies-dissolved-and-consequently-wound-up-20130723#.V7oLnZiLS01


ügyvédjeként arról is biztosította a bíróságot, hogy a cégtulajdonosok fizetésképtelenek. A furcsa história mindenesetre nem 

szegte Mangion kedvét, hogy magyarokkal üzleteljen. 

 

 

A máltai PKF tőkeerejét, hitelképességét és a szigetország üzleti életében való beágyazottságát jelzi egyébként, hogy egy 

minimális tőkével létrehozott vállalkozás, az L&L Charter – feltehetően megfelelő garanciavállalás mellett – több millió euró 

tőkéhez tudott jutni, amiből a fentiek szerint finanszírozni tudta nemcsak a jacht megvételét, hanem az új vevő igényeit is 

kielégítő kipofozását. 

Milliárdos játékszer 

Az L&L Charter nevében a „Charter” hétköznapi fogalmaink szerint utalhat arra, hogy a cég az általa birtokolt hajó vagy hajók 

bérbeadásával kíván foglalkozni. S gondolhatjuk, hogy talán a nemzet gázszerelője is éppen ilyen formában keveredett a 

hajóra, magyarán, kibérelte a jachtot. A máltai regisztráció szerint azonban az Artemyt „pleasure yacht”-ként vették 

nyilvántartásba. Információink szerint a máltai szabályozás kétféle besorolást ismer: magán- és kereskedelmi célú hajó, s a 

„pleasure yacht” egyértelműen az elsőbe tartozik, ami azért fontos, mert a máltai rendelkezések szerint a magánhajókat 

kizárólag a tulajdonosok és/vagy vendégeik használhatják. Ezt erősítette meg kérdésünkre a máltai regisztrációs hatóság is: a 

„pleasure yacht”-ok kereskedelmi célra nem vehetők igénybe, így bérbe sem adhatók. A „pleasure yacht” kifejezésben a 

„gyönyör”, „élvezet” jelentésű „pleasure”-t itt tehát szó szerint kell érteni: a hajót nem lehet „munkára” fogni, csak és kizárólag 

a tulajdonos kényeztetése lehet a küldetése. Az ilyen luxusbárkák milliárdosok milliárdos játékszerei. 

Akkor hogyan kerülhetett Mészáros Lőrinc az Artemy kormánya mögé? Erre, bevalljuk, nem tudjuk a választ. De képeink 

tanúsága szerint nem a gázt szerelte. 

Böszörményi Jenő 

 

 

 

 

 

http://www.transport.gov.mt/superyacht-registration/registration


Ghaith Pharaon esete a magyar pártokkal és a horvát partokkal 

Akinek a pénzét három tenger mossa 

Orbán Viktor elismerte, hogy személyesen is találkozott a „professzorral”, az 

amerikai nagykövetség nyilvánosságra hozta az ellene kiadott Interpol-

körözést, a Demokratikus Koalíció pedig az FBI-t is értesíti arról, hogy „a 

miniszterelnök családja Ghaith Pharaonnal üzletel”. Előző cikkünk 

megjelenése óta felpörögtek az események, de a történetnek nincs vége.  

 

 

 

Egyre többet tudunk Ghaith Pharaonról, de a vele kapcsolatos rejtélyek és megválaszolatlan kérdések száma inkább nő, mint 

csökken. Pedig már az is elég nyugtalanító, amit biztosra vehetünk: az arab világ egyik legismertebb 

üzletembere és a modern történelem egyik legnagyobb csalásának kulcsszereplője két éve jelent meg 

Magyarországon. A róla elnevezett cégek azóta megvették a seregélyesi és a hőgyészi kastélyokat, a 

budai Orbán-rezidenciával szemközti villát és a József nádor téri Postabank-székházat. Utóbbit a 

miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető cégtől. Az egyik Pharaon-cégnek közös 

részvénytársasága van a külügyhöz tartozó Magyar Nemzeti Kereskedőházzal, de hétvégén a Magyar 

Nemzet azt is megírta, hogy az állami résztulajdonú Mol is bevásárolta magát Pharaon pakisztáni 

olajvállalatába.  



Mindez alig egy év leforgása alatt, 2014 novembere és 2015 októbere között történt. Amikor a Heti 

Válasz idén márciusban megírta, hogy Pharaon áll néhány magyarországi üzlet mögött, Orbán 

Viktornak, a kormánynak és a titkosszolgálatoknak már rég részletes információkkal kellett volna 

rendelkeznie a nemzetközi körözés alatt álló Pharaonról. Aki többek között egy olyan bank, a BCCI 

egyik vezetője volt, amely terroristák és ismert diktátorok pénzét kezelte és mosta tisztára. (Részletes 

portréját lásd: A szaúdi szomszéd, Magyar Narancs, 2016. október 20.) A fideszes reakciókat 

végignézve kiderül, hogy vagy rémisztően tájékozatlanok voltak, vagy azt se tudták, mit kellene 

hazudni. 

 

Még a nevét sem hallottam! 

Ezt az Információs Hivatalt (IH), vagyis a polgári hírszerzést felügyelő miniszter, Lázár János mondta 

Pharaonról egy kormányinfón, három héttel a Heti Válasz cikkének megjelenése után. Néhány nappal 

korábban Halász János pártszóvivő újságírói kérdésre azt felelte, hogy semmit nem tud az ügyről. Április 

végén az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága hosszas tájékoztatót hallgatott meg Pharaonról, és 

az ülés után a fideszes alelnök, Németh Szilárd kijelentette, hogy a szaúdi üzletember nem azonos 

önmagával: „Mind az FBI-jal, mind a CIA-jel együttműködik a magyar szolgálat, sőt az Interpolon 

keresztül is információk érkeztek, és ma az az információ, hogy ez a Pharaon nem az a Pharaon.” Néhány 

nappal később a kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár válaszolt a magyar kormány tétlenségét 

firtató Jobbiknak a parlamentben, de két és fél perces felszólalásában egyetlen mondat sem vonatkozott 

a konkrét kérdésre (helyette a párizsi terrortámadásokról és a Jobbik botrányairól beszélt). Májusban 

Orbán Viktor ugyancsak a plenáris ülésen árulta el, hogy a kormány csak a Jobbik áprilisi hírverése után 

foglalkozott Pharaonnal, és ekkor mindent törvényesnek talált; másrészt viszont nem tudnak róla, hogy 

„kiterjedt üzleti kapcsolatai” lennének. (Mondta ezt tehát az után, hogy a Pharaon-cégek felvásároltak 

nálunk négy méregdrága műemléket, az egyiket Orbán házával szemközt, illetve miután már Pharaon 

második vállalkozásába is beszálltak állami tulajdonú cégek.) Orbán közölte azt is, hogy a szaúdi 

üzletember nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Júniusban a nemzetbiztonsági bizottság 

meghallgatta az IH vezetője és Lázár János közös beszámolóját az elmúlt év hírszerzési eredményeiről 

– az LMP-s Szél Bernadett ekkor kérdezte őket Pharaonról, de véleménye szerint nem kapott „épkézláb” 

válaszokat. Korábban ugyanezt mondták a jobbikos és szocialista bizottsági tagok is.  

Két héttel ezelőtti cikkünk megjelenése után megismétlődött a koreográfia. Németh Szilárd a 

nemzetbiztonsági bizottság ülése után elmondta, hogy ez a Pharaon nem biztos, hogy az a Pharaon. 

Orbán Viktor viszont a parlamentben ezt a lehetőséget fel sem vetette, ellenben mindenkit 

megnyugtatott, hogy Pharaon nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. 

Mindkét állításnak ellentmond egy kiszivárgott kormányzati irat, amely az ügy egyik legérdekesebb 

eleme. Ezt Juhász Péter hozta nyilvánosságra az Együtt honlapján, miután azt – ahogy lapunknak 

fogalmazott – „befújta a szél az ablakon”. A beszkennelt irat két részből áll: Pintér Sándornak a szaúdi 

nagykövethez írt minisztériumi fejléces leveléből, amelyben a királyság hivatalos álláspontját tudakolta 



Pharaonnal kapcsolatban, valamint egy jelzés nélküli, részletes leírásból, amely Pharaon magyarországi 

tevékenységét összegzi, és amely feltételezhetően a levél csatolmánya volt. Nem tudni, hogyan és 

honnan került Juhászhoz ez a belügyi irat, és előző cikkünk írásakor még azt sem tudhattuk biztosan, 

hogy hiteles-e, mivel hiába kértünk róla tájékoztatást a Belügyminisztériumtól és a szaúdi követségtől. 

Azóta Németh Szilárd igazolta a levél valódiságát azzal, hogy a nemzetbiztonsági bizottság ülése után 

közölte: Juhász Péter minősített adatokat tartalmazó nemzetközi iratokat hozott nyilvánosságra. Az MTI 

tudósításából kiderül, hogy Németh szerint egy eljárás keretében tisztázni kell, hogy ki milyen 

szándékkal juttatta ki a dokumentumot, és hogy kinek az érdekében áll, hogy „ezt az ügyet ilyen 

formában terítse a közvélemény számára”. 

A szivárogtatás felderítése lehet jogos igény, de Juhász szerint ez nem több kommunikációs trükknél: 

„A Fidesz megint nem válaszol a valódi kérdésre, hanem próbálja elterelni a figyelmet” – mondta 

kérdésünkre az Együtt alelnöke, és egyúttal azt javasolta a kormánynak, hogy inkább Pharaon után 

kutakodjon. Állítása szerint nem tudott arról, hogy minősített adatok lennének a belügyi iratban, és nem 

is tartja életszerűnek, hiszen ez semmilyen módon nincs jelölve a lapokon. Szerinte az is nehezen 

elképzelhető, hogy a magyar belügyminiszter minősített adatokat küldjön levélben egy olyan ország 

nagykövetének, amely nem tagja a NATO-nak, ellenben gyakran összefüggésbe hozzák különböző 

terrorszervezetek finanszírozásával. 

A TASZ adatvédelmi programvezetője, Koncsik Anita szintén arra hívja fel a figyelmünket, hogy 

alapvetően ránézésre is eldönthetőnek kell lennie, tartalmaz-e minősített adatokat egy dokumentum. 

Ilyen esetben ugyanis a minősítési jelzetet jól láthatóan fel kell tüntetni. De ettől még nem látunk tisztán 

a kérdésben, hiszen kevés az információnk, és sok a lehetőség a találgatásra. Elképzelhető például, hogy 

nem az egyes adatok, hanem a levelezés ténye titkosított, és ilyenkor az iratokra nem feltétlenül kerül 

jelzés. Koncsik szerint az, aki minősített adatot tesz közzé, csak akkor vonható felelősségre, ha ennek 

tudatában volt; amennyiben viszont Németh Szilárdnak tudomása van visszaélésről, ám tájékoztatási 

kötelezettségének tíz napon belül nem tett eleget, akkor a szabálysértési törvény alapján ő maga 

elmarasztalható. Németh Szilárdot természetesen próbáltuk figyelmeztetni a veszélyre, de 

megkeresésünkre nem reagált. 

Ha igaza van Juhásznak, és ez csupán kommunikációs fogás volt, akkor nem tartozik a 

legsikerültebbek közé. Németh kiszivárogtatásra vonatkozó megjegyzése ugyanis nem terelte el a 

figyelmet Pharaon és Orbán kapcsolatáról, viszont hitelesített egy olyan belügyi dokumentumot, amely 

a vonatkozó kormánypárti kommunikáció két fő állítását is cáfolja. Kiderül ugyanis belőle, hogy a mi 

Pharaonunk azonos a körözött Pharaonnal, illetve hogy maga a kormány sem gondolja, hogy ne lenne 

kockázatos a jelenléte, hiszen jelenleg is vizsgálódik utána. 

 

Miért nem csukták le? 

Az tehát világos, hogy a Fidesz nem feltétlenül mond igazat, amikor Pharaonról beszél, illetve hogy a 

szaúdi üzletembert szoros szálak fűzik Orbán Viktorhoz – mint kormányfőhöz, mint apóshoz és mint 



háztulajdonoshoz egyaránt. Sokkal kevésbé világos, sőt felettébb homályos viszont a magyar és a 

külföldi bűnüldöző és titkosszolgálati szervek magatartása.  

Orbán Viktor májusban azt mondta a parlamentben: „Mindenesetre próbáljuk megérteni, hogy hogyan 

lehetséges az, hogy ha valakit 1992 óta az FBI köröz, szabadon jár-kel a világban.” Múlt héten 

ugyanezzel hozakodott elő, és hozzátette, hogy egyik schengeni ország sem emelt kifogást Pharaon 

vízumkérelmével szemben. Való igaz, az amerikai hatóságok nem tűnnek megszakadni a szaúdi 

olajmágnás elfogására tett igyekezetükben. Csak egy példa: Pharaon jachtja sűrűn forgolódik európai 

országok partjainál, a hajó mozgását bárki valós időben követheti, mégis egyetlen esetről tudunk, amikor 

megpróbáltak rajtaütni. Az ABC News beszámolója szerint 2006-ban az FBI kérésére olasz rendőrök 

kutatták át a Szicília mellett horgonyzó jachtot, de pont akkor, amikor Pharaon nem tartózkodott a 

fedélzeten – aztán útjára engedték a hajót. Az ilyen fokú tétlenség és/vagy ügyetlenség valóban lehet 

akár annak a jele is, hogy az amerikaiak nem akarják elfogni Pharaont. Ezt a lehetőséget korábban 

nyugati lapok is pedzegették, illetve a fent említett belügyi irat szintén erre következtet. A hasonló 

kétségek eloszlatását nem segíti, hogy Pharaon közismerten jó politikai kapcsolatokkal rendelkezik az 

Egyesült Államokban is: 2008-ban, a Bush-kormány alatt például nem kis felháborodást kiváltva 

komoly üzemanyag-szállítási szerződést kötött a hadsereggel. Abban a bizonyos belügyi iratban 

azonban az is olvasható, hogy az FBI azonnali értesítést kért Pharaon hazánkba történő beutazásairól, 

tehát nyomon követik a tevékenységét.  

Orbán azt is mondta múlt hétfőn, hogy az egész Pharaon-ügy amerikai titkosszolgálati játszma, amit 

így, ebben a formában nehéz értelmezni. Mindenesetre megkértük az amerikai követséget, hogy 

kommentálják a vádat. Eric Watnik szóvivő nem kívánta minősíteni Orbán kijelentéseit, mindössze 

csatolta a Pharaon elleni, igen terjedelmes vádiratot és a máig érvényben lévő letartóztatási parancsot. 

Ezekből természetesen kiolvasható egy válasz: az Egyesült Államok nem most találta ki, hogy Pharaon 

körözött személy. Mivel pedig az Interpol „vörös riasztása” is érvényben van ellene, elvileg a magyar 

hatóságoknak kérdés nélkül le kellett volna fogni, és ki kellett volna adni. 

A valóságban persze ez nem ilyen egyszerű. „Alapesetben valóban le kellett volna tartóztatni, ha az 

Interpol-körözésben ez szerepel, de ismerünk olyan kivételeket, amelyek erősítik a szabályt” – 

magyarázza Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai 

Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Példaként hozza fel Hashim Thaçit, Koszovó jelenlegi elnökét, 

egykori gerillavezért, aki Albániát és Svájcot is többször megjárta, mire 2003-ban az Interpol-

körözésnek megfelelően Budapesten letartóztatták, de politikai nyomásra hamarosan elengedték. Azt 

már mi tesszük hozzá, hogy van közelebbi példa is: a Pharaonnal üzletelő Mol Nyrt. elnök-

vezérigazgatója, Hernádi Zsolt szintén vígan jár-kel a világban az Interpol-körözés ellenére. (A Mol-szál 

részletes kibontását lásd a fejleményekről naprakészen tudósító magyarnarancs.hu-n – a szerk.) Tálas 

szerint a jelenlegi helyzetben kívülről nem megállapítható, hogy a magyar vagy az amerikai félen múlik-

e, hogy nem jön létre az együttműködés. 



Érdekes epizódja ennek a zavaros történetnek az ORFK-val folytatott levelezésünk. Még az előző cikk 

írása közben kérdeztük meg őket, hogy együttműködnek-e külföldi bűnüldöző szervekkel és a magyar 

vagy külföldi biztonsági szolgálatokkal Ghaith Pharaon kézre kerítése érdekében. Erre egy tömör 

„igen”-nel feleltek, de amikor a részleteket tudakoltuk, már nem reagáltak. Ugyancsak tömören, egy 

kurta „nem”-mel válaszoltak arra a kérdésre, hogy értesült-e a magyar rendőrség Ghaith Pharaon 

beutazásáról – ez legalábbis meglepő. További információt azonban erről sem adtak, és az újabb botrány 

kipattanása óta nem tudtuk őket szóra bírni. 

 

Augusztus 4. 

„Pharaon a tulajdonosa egy Le Pharaon nevű, 100 láb hosszú jachtnak, amelyen a hajófar alatt egy 

szfinx képe látható. Felségjelzése szerint az anyakikötője London” – olvasható a még mindig érvényes, 

de lassan muzeális értékű Interpol-körözésben. 1992 óta valószínűleg többször változott, hogy milyen 

felségjelzés alatt hajózik és formálisan kinek a nevén van, de Pharaonnak azóta is kedvelt tartózkodási 

helye a jacht, amelyet magyarországi cégeihez hasonlóan magáról nevezett el. Nem biztos, hogy csak ő 

használja, de hogy ő sokat használja, az igen. Mivel kétségkívül impozáns darabról van szó, ráadásul a 

tulaj sem akárki, ezért az elmúlt negyedszázadban sokan vettek részt a Pharaon-spottingban. A szokásos 

jachtfigyelő oldalak mellett különböző országok bulvár- és politikai sajtója számolt be róla, hol kötött 

ki és milyen hajókkal találkozott. Az egyik legnagyobb török napilap, a Hürriyet például 2013 nyarán a 

népszerű üdülőhely, Bodrum kikötőjében látta Pharaon jachtját, amelynek utasai elsötétített, páncélozott 

autóban távoztak. 2005-ben pedig abból lett hír, hogy a Le Pharaon a görög Lavrion kikötőjében 

Abdullah szaúdi király személyes jachtja mellett horgonyzott, nem sokkal annak trónra lépése előtt. 

Nekünk nem volt olyan szerencsénk, hogy a világ egyik legnagyobb hatalmú emberével lássuk együtt a 

délceg Le Pharaont, de egy szerény észlelést megoszthatunk a kedves olvasóval. 

Régi ismerősünk az Artemy: a luxusjachtot azért részesítette kiemelt figyelemben a 

magyarnarancs.hu, mert a fedélzetén felfedeztük az ott igencsak otthonosan mozgó Mészáros Lőrincet 

és feleségét. Képeket is közöltünk róluk, amelyeket Sióréti Gábor kollégánk készített augusztus 2-án, 

Maslinica kikötőjében.  

A hajót akkor már jó ideje követte egy mindenki számára elérhető műholdas applikáció segítségével 

lapunk fotósa, Németh Dániel.  

Ő találta meg azt a kikötői kamera által rögzített felvételt is, amelyen Mészáros Lőrinc egy csónakból 

sportosan felugrik a hajóra augusztus 10-én, Hvar szigetén. Az Artemy tulajdonosa egy offshore hátterű, 

magyar kapcsolatokkal is rendelkező máltai céghálózat, de hát nem is firtatnánk itt, ki a valódi birtokosa, 

hiszen jelenleg bőven elég annyit tudnunk, hogy Mészáros Lőrinc augusztus 2. és 10. között minden 

bizonnyal az Artemyn múlatta az időt. 

(Mellékesen jegyezzük meg, hogy azt sajnos nem tudjuk, hol volt ez idő alatt Orbán Viktor. A korábbi 

évekkel ellentétben ugyanis sajtóstábja nem árulta el, hol nyaralt idén a miniszterelnök. Havasi Bertalan 

annyit mondott az augusztus 4-én megjelent Népszabadságnak, hogy a miniszterelnök ezen a nyáron 



már többször kivett néhány nap szabadságot. Az biztos, hogy augusztus 9-én már szépen lebarnulva 

motorcsónakozott Budapesten Jarosław Kaczyński lengyel pártvezérrel.) 

Mészáros Lőrincék útvonalát kíváncsi természetű munkatársunk folyamatosan követte a műholdas 

applikációján, és azt látta, hogy augusztus 4-én délután elindultak Necujamból, kora este érkeztek 

Splitbe, ott töltötték az éjszakát és a másnap délelőttöt, majd egy kis necujami kirándulást követően 8-

áig ott is maradtak.  

A FleetMon adatbázisa szerint a Le Pharaon az elmúlt három évben közelébe sem ment az Adriai-

tengernek. Idén nyáron azonban tett egy rövid látogatást. Ghaith Pharaon jachtja egészen pontosan 

augusztus 4-én, vagyis Mészáros Lőrincékkel azonos napon futott be Split kikötőjébe. A két hajó nem 

közvetlenül egymás mellett, de egymás közelében töltötte az estét. Azt nem tudjuk, a Le Pharaon hol 

volt a következő 2-3 napban, de 8-án Velencében tűnt fel, majd Görögországon át visszatért 

leggyakoribb állomáshelyére, Bejrútba. 

Mészáros Lőrincnél levélben érdeklődtünk, de nem árulta el, hogy találkozott-e személyesen Ghaith 

Pharaonnal. Bár korábban Orbán Viktor sem válaszolt ugyanerre a kérdésünkre, cikkünk megjelenése 

után mégis kiderült, hogy személyesen ismeri a kalandos életű szaúdi férfit, akinek bankja korábban 

számos diktátornak segített külföldre menekíteni a pénzét. Azóta viszont, mint azt Orbán Viktortól 

tudjuk, Pharaon jó útra tért, és magyarországi tevékenysége a törvényes kereteken belül marad, 

mindannyiunk szerencséjére. 

Urfi Péter 

 

A cikk megírásában közreműködött Németh Dániel. 

 

(Magyar Narancs, 2016. november 3.) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adnan Polat és az Orbán család üzletei 

A török meló 

Bemutatjuk a török multimilliárdost, aki egyaránt bejáratos Erdog˘anhoz és 

Orbánhoz, és aki közvetített is az európai illiberalizmus két vezéralakja 

között. A Galatasaray futballklub egykori elnöke az elmúlt években az Orbán 

család igaz barátja lett, a kastélyvásárlások egyik kulcsfigurája, miközben 

cégei milliárdokat húznak a magyar államtól. 
 

 

Adnan Polat beszél Rahói Zsuzsannához. Fotó: Németh Dániel 

Még az is lehet, hogy a Magyarországot sújtó stadionépítési láz kialakulásában is szerepe volt Adnan 

Polatnak. A török labdarúgásban otthonosan mozgó Mészöly Kálmán legalábbis erre gyanakszik, hiszen 

neki köszönhetően tudjuk, mikor találkozott először Polat és Orbán: a 2005-ben Isztambulban rendezett 

Bajnokok Ligája-döntő előtti napokban. Mészöly memoárjában, A Szőke Szikla életregényében ír erről: 

„Kihasználtam az alkalmat, és Orbán Viktort bemutattam Adnan Polatnak, a Galatasaray 

tulajdonosának, egy dúsgazdag helyi vállalkozónak. Vele aztán körbejártuk Isztambult, hol Adnan Polat, 

hol én mutattam meg a város nevezetességeit. És azt is láttuk, hogy sorra épülnek a stadionok 

Törökországban. Ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, mert úgy gondolom, Orbán Viktor talán 



ott érezte, gondolta először, hogy ugyanezt nálunk, Magyarországon is meg kellene csinálni.” A Polat-

csoport egyik leányvállalata, „a világ öt legnagyobb burkolólapgyártó cége” közé tartozó EGE Seramik 

addigra már 12 éve jelen volt a magyar piacon, és a találkozó után egy évvel a Vasas focicsapatának 

mezszponzora lett. 2008-ban a világsajtóban is megért egy rövid hírt a Blikk információja, miszerint 

Polat bevásárolná magát a Vasasba, és 3 milliárdos új stadiont építene neki – ebből végül nem lett 

semmi. De a meghitt isztambuli séták következményei nem korlátozódtak a focira: Adnan Polat mára a 

magyar kormány fontos szövetségese lett. Ő vezeti a török külkereskedelmi szövetség magyar tagozatát. 

A tulajdonában álló magyar nemzeti kereskedőházakon keresztül irányítja a kétoldalú kapcsolatokat. Az 

ezért felelős cége milliárdokat kap homályos célokra a kormánytól. Az irodaháza ad otthont az 

isztambuli magyar diplomáciának. Másrészt pedig egyre látványosabban jelen van a magyar 

ingatlanpiacon: azt eddig is lehetett tudni, hogy a Tiborcz Istvánnal kapcsolatba hozott 

kastélyvásárlásokban benne van, de az Orbán Viktorral, annak lányával és vejével folytatott személyes 

tárgyalások ennél szorosabb viszonyt sejtetnek. Ennek jártunk utána. 

 

Orbán Ráhel átveszi Kerim Polat telefonját. Fotó: Németh Dániel 

 

Isztambul bajnoka  

 



„Négy-öt évesen kerültem Isztambulba, és a középiskola végéig építkezéseken dolgoztam. Először 

zsalutáblákból húzkodtam ki szögeket, később a festéstől a vakolásig az építőipar számos területén 

dolgoztam. Sokat tanultam ebből. Aztán elmentem Amerikába.” Egy interjúban így írta le ifjú éveit 

Adnan Polat, de a nagyvárosba kerülő, keményen dolgozó kisember megindító történetét soha nem 

erősítette meg tárgyi bizonyíték vagy bárki más visszaemlékezése. Ugyanígy bizonyíthatatlanok azok a 

lapértesülések, melyek szerint apja közel állt az 1950-ben, az ország történetében először demokratikus 

úton megválasztott török miniszterelnökhöz, Adnan Mendereshez, akitől a fia neve és az a bizonyos első 

millió is származik. A pletyka szerint az 1960-as katonai puccs és Menderes kivégzése után kezdtek 

Polaték új életet az ország legtávolabbi pontján, az ötvenes évekről pedig a biztonságuk érdekében nem 

beszéltek. Annyit biztosan tudunk, hogy Adnan Polat az egyik legzordabb török városban, a kelet-

anatóliai Erzurumban született 1953-ban, majd családjával együtt átköltözött Isztambulba; az üzleti 

egyetemet azonban már New Yorkban végezte. Miután hazatért, rögtön az egyik családi vállalat, az 

említett kerámiagyártó igazgatójaként kezdett dolgozni, míg szép lassan át nem vette az apja által 60 

éve alapított vállalatbirodalom irányítását.  

A magyar cégbíróságra benyújtott iratok szerint jelenleg ő a Polat Holding igazgatótanácsának elnöke, 

a két vezérigazgató-helyettes pedig a lánya és a fia, Eda és Kerim. De ez csak egyike a családi cégeknek, 

amely összesített jegyzett tőkéje mintegy 57 milliárd forintnak felel meg. Vállalkozásaik tevékenyek az 

ingatlankereskedelemben, az építő-, a bánya- és a kerámiaiparban. Luxushoteljeik mellett nagy 

büszkeségük az Isztambul látképét meghatározó Polat Tower, a 42 emeletes felhőkarcoló prémium 

lakásokkal és irodákkal. Polat új kedvence pedig a szélenergia, amelyben tervei szerint a befektetései a 

következő öt évben elérik a kétmilliárd dollárt.  



 

Karakus és Polat. Fotó: Németh Dániel 

Persze, épeszű üzletember Törökországban nem vág bele ilyen gigantikus és hosszú távú fejlesztésbe 

erőteljes politikai hátszél nélkül, különösen nem egy olyan szektorban, amelyet egyetlen 

kormányrendelettel be lehet fagyasztani. De nem is kell feltételezésekbe bocsátkoznunk, Adnan Polat 

ugyanis maga büszkélkedett el azzal, hogy Recep Tayyip Erdoğan török államfő támogatja az 

elképzeléseit, és energetikai kérdésekben kikéri a véleményét. Polat sajtónyilatkozatai szerint az egész 

úgy indult, hogy 2003-as választási győzelme után felkereste a friss miniszterelnök Erdoğant, aki nagy 

meglepetésére lelkesen fogadta az ötletet, és fél év múlva már el is készült a szélerőművek telepítését 

lehetővé tevő törvény. A Polat Enerji azóta is a legnagyobb török szereplő a szélenergiában 630 MW 

kapacitással (ez majdnem kétszerese a 2010 óta stagnáló magyar össztermelésnek), és Adnan Polat 

tervei szerint a következő évtizedben Európa vezető szélenergia-termelője lesz. Az egész Kırşehir 

tartomány energiaellátását biztosító Geycek szélfarmot tavaly januárban maga Erdoğan elnök avatta fel. 

„Mi mindig támogatjuk azokat, akik országunkat és nemzetünket szolgálják, akik befektetnek, 

termelnek és segítik Törökországot céljai elérésében” – fogalmazott az elnök, miután mindkettőjük 

családtagjainak jelenlétében gratulált Polatnak. 

Pedig nem sokon múlott, hogy ellenfelek legyenek. A legnagyobb török napilap, a Hürriyet akkori 

cikkéből kiderül, hogy az 1999-es önkormányzati választáson először a regnáló miniszterelnök, Mesut 

Yilmaz tárgyalt Polattal arról, hogy ő lesz a Haza Pártja (ANAP) jelöltje az isztambuli főpolgármesteri 



posztra. A vallásilag és világnézetileg megosztott párt szunnita konzervatívjai azonban rosszul viselték, 

hogy Polat az alavita szekta tagja, aki ezért gyorsan adományokat kezdett osztani a megfelelő 

mecseteknek. Javára írták viszont, hogy jó kapcsolatokat ápol Fethullah Gülennel, a politikailag finoman 

szólva is aktív, vallásilag mérsékelt imámmal, aki már akkoriban is az iszlám világ meghatározó figurája 

volt; illetve ugyancsak jól ismeri Isztambul üzleti és alvilági elitjét. Végül mégsem kértek belőle – Polat 

azonban nem adta fel, hanem keresett egy másik pártot, és a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) 

jelöltjeként indult a választáson. A posztra a legesélyesebb jelölt a regnáló polgármester, bizonyos 

Recep Tayyip Erdoğan volt, akit azonban vallási gyűlölet szításáért pont akkor tartóztattak le, tehát nem 

tudott újraindulni a posztért. „Győzni akarok. Isztambul bajnoka leszek” – nyilatkozta a 40 éves Polat, 

majd kiütéses vereséget szenvedett. 

Polat akkor már négy éve vezette a Galatasaray labdarúgó-szakosztályát, de az igazi győzelem az 

egész klub irányításának megszerzése volt: az elnöki székben 2008-tól 2011-ig ült. A Galatasaray afféle 

állam az államban, így nem csoda, hogy Polatból igazi celeb lett: a bulvárlapok korábban is foglalkoztak 

vele, Naomi Campbellel például már 1997-ben hírbe hozták, de ezután már a fia nőügyei vagy a lánya 

puccos esküvője is hírértékű lett. Polat vélhetőleg stadionépítőként vonul be a klub történelmébe, 

ugyanis az ő irányítása alatt adták át az 53 ezer néző befogadására alkalmas új fociarénát. A történelmi 

eseményen természetesen az egész kormány ott ült Polat páholyában, de az átadó csúfos véget ért: 

Erdoğan idő előtt, sértődötten távozott, miután a szurkolók kifütyülték. Később sajtónyilatkozatában 

figyelmeztetett, hogy az új stadiont teljes egészében a kormány fizette, ezért nem volna szabad kritizálni 

őt. Ebben Polat is egyetértett, azonnal elnézést kért Erdoğantól, és biztosította róla, hogy a rendbontókat 

megkeresik, és örökre kitiltják a stadionból. 



 

Karakus és Tiborcz. Fotó: Németh Dániel 

 

Két férfi beszélget 

 

Ez a cikk egy véletlennek köszönhető. Történt egyszer tavaly, egy téli estén, hogy megláttam Orbán 

Viktor kisbuszát a Gresham-palota előtt parkolni. Napközben az egész magyar sajtó azon pörgött, 

hogyan szipog egy ibizai bulivideón Habony Árpád, és mivel tudtam, hogy a szálloda földszintjén 

található étteremben gyakran megfordul a főtanácsadó, ezért egyből az jutott eszembe, hogy Orbán 

éppen Habonnyal tanácskozik valami sötét sarokban. Várakoztam tehát jó ideig, és végül valóban 

összetalálkoztam a miniszterelnökkel – de nem Habony volt vele, hanem egy ránézésre közel-keleti 

úriember. A jelenet, ahogyan jöttek ki a kettesben lefolytatott, hosszú tárgyalás után, egymást lapogatva 

és bensőségesen mosolyogva, nem ment ki a fejemből. De hiába nézegettem a kormányközeli keleti 

üzletemberek és politikusok fényképeit, nem találtam rá arra a férfira, akivel Orbán távozása után 

gyanakodva méregettük egymást a Gresham előtt. 

Márciusban aztán szembejött az Átlátszó cikke: Milliárdos török üzletember a Tiborcz Istvánhoz 

köthető cégcsoportban, mellette pedig az Orbánnal látott férfi fotója. Adnan Polatról mint a Tiborcz-



féle ingatlanüzletek egyik szereplőjéről futólag már januárban megemlékezett a 444 és a Heti Válasz, 

de a magyar kormány és a török üzletember közötti kapcsolatokról egy ennél sokkal különösebb 

újságból szereztük a leghasznosabb információkat. A Köprü – Híd című kétnyelvű havilap elsősorban a 

magyar–török üzleti kapcsolatok krónikása, és alighanem olvasóközönsége is nagyjából a kétoldalú 

kereskedés aktív résztvevőire korlátozódik. Mindenesetre a török cégek – köztük Polat kerámiagyártója 

– nemcsak hirdetésekkel látják el a lapot, hanem meghívják mindenhová, ahol valami fontos történik, 

és így a lap exkluzív nyilatkozatok és fotók birtokába kerülhet. Legtöbbször udvariassági látogatások, 

tisztviselői beiktatások és történelmi megemlékezések kerülnek terítékre. A 2013. februári számban 

azonban nyilatkozik az Erdoğannal együtt Magyarországra látogató Adnan Polat, és megtudjuk, hogy 

„közeli barátságban van a török és magyar miniszterelnökökkel, akikkel a budapesti látogatás 

alkalmával külön-külön, és együttesen is megbeszéléseket folytatott a magyarországi befektetési 

lehetőségekről”. A márciusi szám címlapsztorija pedig nem más, mint hogy „Adnan Polat Galatasaray-

mezt ajándékozott Szijjártó Péternek”. De a Híd Magazin fotója mutatja meg azt is, hogy tavaly 

márciusban Polat kísérte körbe Budapesten Davutoğlu miniszterelnököt, idén márciusban pedig a 

gazdasági miniszterhelyettest. A 2013. decemberi számban, közelebbről az Orbán Viktor isztambuli 

útjáról készült riportban pedig megtaláljuk Orbán és Polat egyetlen közös fotóját. Mert hogy hivatalosan 

ez a két ember még soha nem találkozott, a kormányzati sajtóközleményekben Polatnak nyoma sincs. 

Hiába érdeklődtünk továbbá a miniszterelnök titkárságán, kabinetirodáján és a Miniszterelnökség 

sajtóosztályánál, hogy milyen kapcsolatban áll és milyen apropóból találkozott Polat és Orbán, egyik 

helyről sem kaptunk választ az elmúlt két hónapban. Máskor ugyanezek a sajtósok azért kiizzadnak 

magukból valami arrogáns mellébeszélést, vagy közlik, hogy nem ők az illetékesek – ezúttal viszont 

teljes hallgatás volt a válasz.  

Pedig Magyarország egyik kiemelt partneréről beszélünk. Hirtelen nem is tudnánk más külföldi 

magánembert mondani, aki ilyen erős szálakkal kapcsolódik népünkhöz és kormányunkhoz. Mint láttuk, 

Polat közvetít a magyar és a török kormány között, emellett azonban a privát szektorért, vagyis a két 

ország üzleti kapcsolataiért is ő felel, méghozzá úgy, hogy néhány hónap alatt szerezte meg mindkét 

vonatkozó kulcspozíciót. Tavaly április óta ugyanis az ő cége üzemelteti a törökországi magyar nemzeti 

kereskedőházakat, amelyek a kis- és közepvállalkozások közti kapcsolatokat is ápolni hivatottak (erről 

lásd keretes írásunkat). Másrészt valamikor tavaly nyáron vagy ősszel – erről nem találtunk pontos 

adatot – a Török Külgazdasági Kapcsolatok Bizottsága (DEIK) török–magyar tagozatának elnöke is ő 

lett. Az egész évben igen aktív tagozat magyar partnere a befolyásos Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, együtt szervezik minden évben a Török–Magyar Üzleti Fórumot, amelyen Orbán Viktor és 

török kormánytagok is rendre felszólalnak. Polat elnöki minőségében tavaly decemberben találkozott a 

magyar nagykövettel, főkonzullal és az összes tiszteletbeli konzullal. Ugyancsak meglehetősen gyors 

egymásutánban költözött be Polat számos irodaházának egyikébe az Isztambuli Magyar Intézet (2015 

decemberében), az Isztambuli Magyar Főkonzulátus (2016 márciusában), az Eximbank isztambuli 



képviselete, valamint a Magyar–Török Kereskedőház is. Ezt a páratlan konstrukciót integrált 

külképviseletnek nevezte el a külügy, és múlt hétfőn együtt adta át a magyar nyelv dicséretében 

egymásra licitáló Mikola István államtitkár és Adnan Polat magánember.  

Ha jól olvassuk a jeleket, az őt Magyarországhoz fűző kötelékek közül hamarosan már nem a fentiek 

lesznek a legerősebbek, hanem a saját befektetései – ezeknek a kibogozásához azonban először meg kell 

ismerkednünk a Naffákkal. 

 

Tiborcz, Zaid Naffa és Namous. Fotó: Németh Dániel 

 

A jordán család és a szaúdi olajmágnás 

 

„Diplomáciatörténeti csodakonstelláció, hogy egy testvérpár két tagja két országnak egyszerre fogadói 

és küldői oldalról is tiszteletbeli konzulja lehet. Tárik képviseli Magyarországot Jordániában, Zaid 

Jordániát Magyarországon. Arra az együttállásra, amikor a harmadik testvér pedig nagykövet lesz egy 

harmadik országban, már jelzőink sincsenek.” Így álmélkodott a Naffa testvérekről portrét közlő 444, 

de a Fidesz vezérkarával zavarba ejtően szívélyes viszonyt ápoló jordán családról a Népszabadság és a 



Heti Válasz is érdekes gyűjtést tett közzé. Ezért csak azokra a részletekre szorítkozunk, amelyek a mi 

történetünk szempontjából relevánsak. A cikkünkhöz mellékelt kapcsolati hálóban (amelynek 

szélesvásznú kiadását online felületünkön találják hamarosan) látható három abból a hét cégből, 

amelyeket 2014 novembere óta alapított egy jordán ügyvéd, Ammar Mahmoud Abu Namous. Már az is 

gyanús, hogy az összes cég neve Pharaon, de némi kutakodás után kiderül, hogy Namous valójában a 

szaúdi Ghaith Pharaont képviseli: a Bank of Jordan igazgatóságában például egy olyan cég 

képviselőjeként ül, amelynek valódi haszonélvezője a bank 2014-es jelentése szerint Pharaon és három 

családtagja. Az olajmágnásról a Heti Válasz azt írta, hogy egy időben a második legnagyobb szaúdi 

befektetőként tartották számon az Egyesült Államokban, de a BCCI botrányos bukása után több 

országban perbe fogták; a Forbes magazin 2008-ban a világ tíz legkeresettebb fehérgallérosa közé 

sorolta, illetve amerikai pénzintézetek bedöntése miatt sokáig az FBI is körözte. Egy 2002-es francia 

parlamenti jelentés úgy ír róla, mint aki kapcsolatban áll a terrorszervezetek – köztük az al-Káida – által 

is használt iszlám pénzügyi hálózattal, miközben az amerikai hadseregnek is szállított hadászati 

eszközöket. Szaftos sztori, a Jobbik rá is feküdt, és több ízben azt kérdezgette a kormánytól, hogy mit 

szólnak a szaúdi milliárdos személyében megtestesülő nemzetbiztonsági kockázathoz. A nevét sem 

ismerem Ghaith Pharaonnak – válaszolta erre elmésen a hírszerzést is felügyelő Lázár miniszter. 

A Jordan Decapolis Properties nevű megacég igazgatóságát jelenleg is Pharaon elnökli, de annak tagja 

Namous és a messzi Budapesten élő Zaid Naffa. Ami után talán nem meglepő, hogy a Namous által 

vezetett és tulajdonolt, Pharaonról elnevezett cégek egy kivételével mind Zaid Naffa rezidenciájára 

vannak bejegyezve. (Ebben a Béla király úti, erődítményszerű villában gyakran megfordulnak 

különböző miniszterek, de Erdő Péter is szívesen látott vendég.) A végső igazságokra kíváncsi olvasó 

ezen a ponton azt a kérdést teheti fel magának, hogy vajon ki kinek a strómanja itt? A választ persze 

nem tudhatjuk, de azt a vak is látja, hogy Namous mindenhol Pharaont képviseli, Naffa viszont önálló 

akarattal és érdekekkel rendelkező szereplőnek tűnik a legnagyobb játékos, Pharaon mellett vagy alatt. 

A cégháló ezen részét az egyszerűség kedvéért mindenesetre jordán szálnak fogjuk nevezni. Mellékelt 

ábránkon az is megfigyelhető, hogy miközben az egyik Pharaon-cégnek közös vállalkozása van a 

Magyar Nemzeti Kereskedőházzal, addig a Naffák is több szálon kötődnek az MNKH-hoz, illetve annak 

tulajdonosához, a Külügyminisztériumhoz. Az egyik Naffa például a vezetője – és valószínűleg a 

tulajdonosa is – az ammáni nemzeti kereskedőháznak.  

Ezen a ponton pedig visszakanyarodunk Polathoz. A jordán és a török szál között ugyanis feltűnően 

sok hasonlóság is van. Mindkét csoport hivatalos kapcsolatban áll a magyar diplomáciával. Mindkettő 

állami pénzt kap a kereskedőházakon keresztül. Mindkettő értékes műemlék épületeket vásárolt a 

közelmúltban. A két csoport továbbá üzletelt egymással is, és végül: mindkettő kapcsolódik Tiborcz 

Istvánhoz.  



 

Paár Attila Tiborczra tekint. Fotó: Németh Dániel 

 

Kinek a bank, kinek a kastély 

 

A seregélyesi kastéllyal kezdődött – azt 2014 novemberében szerezte meg a Pharaon-Alfa nevű cég. 

A Heti Válasz szerint zártkörű vadászklubbá alakítják át, a Kisbíró című helyi lap pedig kisebb 

sajtótörténelmet írt a csodálatos fotóval, amin hármasban tekinti meg a falunapot Pharaon, Zaid Naffa 

és Namous.  

A törökök 2015 nyarán indultak rohamra, és imponálóan gyorsan jutottak el Amszterdamból a József 

nádor térre. Lekértünk holland cégbírósági adatokat, amelyekből látszik, hogy július 24-én regisztrálták 

az Adnan Polat kizárólagos tulajdonában álló AMX Investments nevű céget, majd ugyanazon a napon 

az annak kizárólagos tulajdonában álló HBRE International Investments-t – mindkettőt az offshore-ral 

is foglalkozó TMF könyvelőcég amszterdami címére. Vagyis gyanítható, hogy ezek külön a 

magyarországi projektekre alakultak, a HBRE ugyanis nem sokkal később, egészen pontosan augusztus 

17-én átvette az ismerős nevű, július elején alapított AMX HS Real Estate Management Hungary Kft.-

t. Méghozzá Suat Gökhan Karakus szentendrei lakostól, aki már a hetvenes évektől dolgozik Polat 



cégeiben, és nyugodt szívvel tekinthetjük a török milliárdos magyarországi intézőjének. Mindössze két 

nappal később – az Átlátszó cikke szerint – az AMX HS már meg is szerezte a Rátkai Klub Városligeti 

fasori épületét, az ún. Spitz-villát. Ugyanezen forró augusztusi napokban alapította meg két, ingatlanos 

tapasztalattal nem rendelkező ügyvéd a BDPST Zrt.-t, és rögtön soron kívüli eljárást kértek, mert 

„társaságunk pályázaton kíván részt venni”. Alig egy hónappal később a HBRE és a BDPST felesben 

átvette a szintén Karakus által szintén július elején alapított AMX Nador House Hungary Kft.-t, és a 

változások bejegyzésének soronkívüliségét kérték, mert a társaság „a közeljövőben egy nagy összegű 

banki finanszírozási szerződésben lesz szerződő fél”. Csupán négy napot kellett várni az újabb üzletre: 

a BDPST ekkor lett 50 százalékos tulajdonos az AMX HS-ben. Abban a cégben, amely szeptember 

végén megszerezte a Postabank-székházat a József nádor téren. 

A BDPST számos szálon kötődik a miniszterelnök vejéhez. Tulajdonképpen nem is kell annál több 

bizonyíték, mint a 444 találata, miszerint Tiborcz személyesen fizette be a cég bejegyzésének illetékét. 

Ez szarvashibának tűnik, hiszen amúgy szemmel láthatólag rengeteg energiát fektettek abba, hogy se 

maga Tiborcz, se más, hozzá hivatalosan kötődő ember ne szerepeljen a cégben. Mi mégis Tiborcz-

szálnak nevezzük a kapcsolati hálónk alsó fertályát, ugyanis az illetéken kívül más jelek is szoros 

kapcsolatra utalnak. Igen árulkodó például, hogy szeptember 7-én Tiborcz korábbi üzlettársa, az azóta 

átkeresztelt Tiborcz & Hamar Kft. kevésbé ismert névadója, Hamar Endre járt el ügyvédként a turai 

kastély megvásárlása ügyében, majd egy héttel később a BDPST létrehozott egy céget a sajátjához 

hasonló módon képzett névvel: ez lett a TRA Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. Természetesen itt 

is soronkívüliséget kértek, mert a társaság „pályázaton kíván részt venni”. Pályázati eredményről nem 

tudunk, de a turai képviselő-testület a 200 milliós – nem túl nagyvonalú – ajánlat láttán október 6-án 

már le is mondott az elővásárlási jogáról, és a páratlan szépségű, leromlott állapotú kastélyra december 

elején bejegyezték a TRA tulajdonjogát. (Lásd: Kastély is került, Magyar Narancs, 2016. március 31.) 

A Bors szerint azóta a büszke nagyapa, id. Orbán Győző is megtekintette a szerzeményt. 

 

A kocsik jöhetnek, a csövesek mehetnek 

 

Március elején kezdtek el arról cikkezni, hogy a Polat-cég és a Tiborcz-szálhoz tartozó BDPST 

luxusszállót akar nyitni a régóta rohadó Postabank-székházban. A szándékuk tisztaságát jelzi, hogy 

érdemben a nagyra duzzadt cégháló egyik cége sem válaszolt egyetlen újságnak se azóta. Így hivatalosan 

máig nem tudjuk, mi készül a József nádor téren. 

Az biztos, hogy beindult az élet, és megint mintha vezényszóra, egyszerre cselekedett volna mindenki. 

A Belváros egyik legelőkelőbb részén, a Váci utcához és a Dunához közel fekvő tér alá mélygarázst 



építenek – jelentették be februárban. „Mi szükség van egy óriási, 525 férőhelyes mélygarázsra a belváros 

legszűkebb, közúton alig megközelíthető pontján?” – tette fel a fogós kérdést ön-Facebookján a baloldali 

elhajlással nehezen vádolható Vitézy Dávid. Az OTP Ingatlan Zrt. tíz éve készül a beruházásra, de eddig 

úgy tűnt, hogy a környékbeliek és a környezetvédők meg tudják fúrni a vállalkozást, hiszen azzal számos 

komoly probléma van. Soroljuk: a Belvárosban bőven vannak kihasználatlan mélygarázshelyek, tehát 

fölösleges újabbat építeni; ráadásul ez ellenkezik a modern közlekedésfejlesztési elvekkel, amelyek az 

autós forgalom csökkentését célozzák. Két évre tönkreteszi a téren lakók életét, akikkel ráadásul senki 

nem konzultált, s a következő két évben útlezárások lesznek az amúgy is állandóan beduguló József 

Attila utcában. A már megépült mélygarázs is számos kockázatot rejt magában, a szellőzőrendszer 

levegőszennyező hatásától kezdve a talajvíz felduzzadásáig. Az tehát szinte a legkisebb baj, hogy 

kivágták a fákat, amelyek egy része valóban rossz állapotban volt, de néhány nyilván megmenthető lett 

volna.  

Részleteket még nem tudunk, ugyanis a tervek nemcsak hogy nem nyilvánosak, de még csak el sem 

készültek. Nem vicc: a beruházó cég vezérigazgatója február végén azt nyilatkozta, hogy „a térfelszín 

átalakítási tervének véglegesítése még zajlik”. Nagy szerencse, hogy engedélyt azért így is kaptak rá. 

Az InfoRádióban elhangzott beszélgetésből kiderül, hogy a buzgó faültetés mellett ezt a teret is jól le 

fogják díszburkolni, a mélygarázst pedig 2018 elején kezdhetik el használni az autósok. Ha véletlenül 

egy luxusszálloda keresne parkolóhelyet a vendégeinek, az sem jelent majd problémát, ugyanis ez 

amolyan luxusmélygarázs lesz, amelyben „a parkolóhelyeken kívül lesz autómosó, elektromos autók 

töltésére alkalmas beállóhely, motorparkoló, biztonságos és kulturált kerékpár-tárolási lehetőség 

zuhanyzóval, széf, csomagmegőrző”. Az OTP Ingatlan 4 milliárdot szán a nemes célra. 

Azt még tegyük hozzá, hogy ebből szerencsére részesül a generálkivitelező West Hungária Bau Kft. 

is, amely éppenséggel pont annak a Paár Attilának az érdekeltsége, akinek másik cége tavaly 

megszerezte Tiborcz István részesedését az Elios Zrt.-ben. Mint arra jól emlékezhetünk, Tiborcz a 

különböző magyar és európai eljárások meg az állandósult politikai támadások közepette adta el a 

páratlanul sikeres céget, miután az furcsa közbeszerzéseken többmilliárdnyi közpénzt szedett össze. A 

Direkt36 cikkéből pedig azt is tudjuk, hogy idén márciusban, vagyis a József nádor téri építkezés 

beindulásával egy időben az Elios majdnem egymilliárd forint osztalékot fizetett ki új tulajdonosának.  

Nem sokkal később, március 30-án a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy felbontja a szerződést az 

Iványi Gábor-féle Oltalom Karitatív Egyesülettel, és a József nádor téri átmeneti hajléktalanszálló 64 

lakóját augusztus végétől a város szélére, egy munkásszállóba száműzi. A különösen embertelen 

lépésnek Tarlós szerint semmi köze a luxusszállóhoz, csak a véletlen műve, hogy 16 évnyi zavartalan 

együttműködés után pont most lett elegük abból, hogy a téren hajléktalanokat is látni (bővebben lásd: 

Útban vannak, Magyar Narancs, 2016. május 5.). 



A József nádor téren tehát az V. kerületi önkormányzat, a főváros és az OTP külön-külön, de majdnem 

egyszerre meghozott döntéseiből következően két év múlva rendelkezésre áll majd egy minden igényt 

kielégítő mélygarázs, eltűnnek a hajléktalanok, és az egész térfelszín megújul. A kormány mindettől 

teljesen függetlenül arról is döntött tavaly novemberben, hogy a nem sokkal korábban a Polat- és 

Tiborcz-szál cégeihez került Postabank-székház melletti Nemzetgazdasági Minisztériumot felköltözteti 

a budai Várba, legkésőbb 2017 végén. A Heti Válasz hallott olyan pletykát, hogy az épületet Pharaonnak 

tervezik privatizálni. 

 

Muskátlis teraszokon 

 

Merthogy történt egy kis baleset. Láttuk, milyen olajozottan ment minden: a holland Polat-cég, az 

AMX egy közvetítőn keresztül megvette a két magyar AMX-et, amelyek pár hónap alatt megszerezték 

a Spitz-villát és a Postabank-székházat, majd társultak az ugyanekkor a turai kastélyt megkaparintó, 

Tiborczhoz közel álló céggel. Nem is rossz ingatlanpark ez két fiatal cégnek! Idén márciusban azonban 

a József nádor téri céget egyszer csak eladták az egyik Pharaon-cégnek, vagyis Namousnak. Vagyis 

mintha a luxusszállónak napról napra alkalmasabb József nádor téri ingatlan kikerült volna Tiborcz 

István látóteréből. De ez csak a látszat: Tiborcz és neje, Orbán Ráhel ugyanis az üzlet minden 

résztvevőjével tartja a kapcsolatot. 

Emlékeztetnénk rá, hogy Tiborcznak hivatalosan semmi köze a BDPST Zrt.-hez – meg egyáltalán, az 

itt emlegetett üzletek egyikéhez sem. Ehhez képest arra lettünk figyelmesek, és ezt a Gresham-palota 

teraszáról készített képeink is tanúsítják, hogy miután a török cég eladta a Postabank-székházat birtokló 

céget a jordán cégnek, Tiborcz István és Orbán Ráhel mindkét féllel tárgyalásokat folytatott.  

Április elején a napsütéses Széchenyi István téren Adnan Polat, valamint fia és vezérigazgató-

helyettese, Kerim Polat tárgyalt a miniszterelnök lányával. Aki mellett nem más ült, mint Rahói 

Zsuzsanna, a Miniszterelnöki Kabinetiroda tanácsadója, aki már 2012-ben is a miniszterelnök 

nemzetközi stábjában dolgozott főosztályvezetőként, a legmagasabb, havi bruttó 883 ezer forint 

fizetésért, és akinek kapcsolatai és nyilvános szereplései alapján a Közel-Kelet a szakterülete. (Rahói 

nem válaszolt a kérdésünkre, hogy miről tárgyalt Polatékkal.) 

Ezután fényképészünk vissza-visszatért a teraszhoz, amely úgy nézett ki, mint valami megelevenedő 

cégháló. Nem sokkal később például Polat tárgyalt intézőjével, Karakussal, hogy távozása után Tiborcz 

üljön le a helyére, és beszélgessen Karakussal és Turgut Kabacával, Polat másik vezető beosztású 

alkalmazottjával. Két héttel később pedig azt láttuk, hogy Tiborcz legalább két egymást követő napon 



találkozik a Pharaont képviselő Namous ügyvéd úrral, illetve Zaid Naffa konzul őméltóságával. És 

tervrajzokat nézegetnek. 

Aztán május elején azt láttuk egy terasszal arrébb, hogy Tiborcz a József nádor téren kivitelező Paár 

Attilával beszélget, a harmadik pedig egy olyan külföldi férfi, akit korábban Polattal láttunk. Nem 

folytatjuk, egyelőre. 

 

A nemzetközi együttműködés rendszere 

 

Nézzük inkább az esetleges nehézségeket. Az egyaránt leromlott állapotú seregélyesi és turai kastély, 

a Postabank-székház, a Spitz-villa és az esetleges újabb ingatlanok felújítása természetesen nem kevés 

pénzbe kerül. Hatalmas szerencse, hogy az április végén benyújtott 2017-es költségvetés kiagyalói 

gondoltak azokra, akik pont idén szeretnének műemléket felújítani. A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy 

jövőre százmillió euró, azaz több mint 31 milliárd forint összegig levonható lesz a műemléki épületek 

felújításának költsége a társasági adó alapjából. 

A korrupt kastélytulajdonosok kedvenc mellékletkiegészítése pedig arról gondoskodik, hogy „ha 

magánszemély a felújító vagy karbantartó, akkor az érdekkörébe tartozó társas vállalkozás erre a célra 

szánt adománya illetékmentességet élvez. Azaz, aki megfelel a tervezett jogszabályban foglaltaknak, a 

saját cégei között illetékmentesen tudja járatni ezeket az összegeket” – derül ki a cikkből. 

Még korai lenne azonban azt saccolgatni, vajon hány milliárd forint közpénz érkezik a fenti 

adókedvezményen vagy a kereskedőházak rendszerén keresztül a török és a jordán céghálóba, hiszen 

mindehhez jó eséllyel a cégalapításkor emlegetett pályázatokat és banki hiteleket is hozzáadhatjuk 

hamarosan. A jövőbe vetett hit töretlenségére utal, hogy a holland Polat-cég, a HBRE március végén 

három újabb magyar céget alapított. Mindegyiknek 10 ezer euró a tőkéje, mindegyiknek az 

ingatlankezelés a főtevékenysége és mindegyiket a Polat Holding pénzügyi igazgatója, az egyik 

Polathoz köthető offshore cégben is felbukkanó Neset Özgür Cireli vezeti. Aggodalomra azonban 

semmi ok, mivel Tiborcz István a három új cégnek is a közelében marad, mivel azokat ugyanúgy a 

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda képviseli, mint a korábbi AMX-cégeket, és az ügyvédi iroda címére is 

vannak bejegyezve. Márpedig merő véletlenségből pont ennél az irodánál dolgozik Martonyi János veje, 

Tiborcz István ismerőse, Nemescsói András. Egy G2G nevű cégben Nemescsói együtt volt igazgatósági 

tag Hamar Endrével, tavaly márciusban azonban mindketten kiszálltak, és jelenleg Nemescsói felesége 

és Tiborcz István igazgatják a céget. 



A jordánok, Adnan Polat, Orbán Viktor családja és Orbán Viktor kormánya sűrű, dolgos évet zárt. A 

tanulságot a magyar kormányfő már előre, 2015 februárjában megfogalmazta: „A török tanulság ezért 

az, hogy a családokat támogatni kell, a családok értékét meg kell őrizni és a családokra kell építeni.”  

Urfi Péter 

 

ÍGY FIZET NEKI A MAGYAR ÁLLAM: A KERESKEDŐHÁZAK 

Adnan Polat nem csak ingatlanügyletekben érdekelt. Tavalyi cikkünkben (lásd: Pénzeső, Magyar 

Narancs, 2015. november 26.) már megírtuk, hogy a kétséges hatékonysággal működő nemzeti 

kereskedőházak rendszerének legnagyobb haszonélvezője a tavaly március 30-án alapított ALX 

Magyar–Török Kereskedelmi Központ Kft. (ALX). A 30 milliós tőkével létrehozott cég kizárólagos 

tulajdonosa az isztambuli Polat Holding.  

A Külügyminisztérium többségi tulajdonában álló Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) a 

tavaly közzétett adatok szerint Polat cégét azzal bízta meg, hogy Törökországban, Görögországban és 

Cipruson összesen nyolc helyi kereskedőházat hozzon létre és üzemeltessen – nagyon sok pénzért. A 

házak egyszeri nyitási díja 535 ezer euró (közel 170 millió forint) volt, míg a működtetés 

kereskedőházanként az első évben havi 30 ezer, a második évtől havi 25 ezer euróba kerül a magyar 

adófizetőknek (vagyis a számla végösszege az első évben meghaladja az egymilliárdot és a további 

években is megközelíti a 800 milliót). Az MNKH és az ALX közötti kontraktus egyik érdekessége, hogy 

a céget még be sem jegyezték (erre csak április 21-én került sor), ám addigra nemhogy leszerződtek 

vele, április 20-án már szerződést is kellett módosítani. 

Megkerestük az ALX-et, hogy az elmúlt egy évben mire jutottak a szerződés végrehajtása során, 

megnyíltak-e a kereskedőházak és hol, illetve milyen üzleteket sikerült tető alá hozniuk és kikkel. 

Elnagyolt válaszokat kaptunk. Meglepetésünkre azonban a budapesti cég nem a saját tevékenységéről 

küldött egyoldalas összesítést, hanem egy bizonyos ALX Polat Foreign Trade nevű vállalkozáséról. A 

török cégadatbázis szerint a céget ugyancsak a Polat Holding alapította, nyolc nappal azután, hogy 

Magyarországon létrehozta az ALX-et. A török cég – korábbi nevén ALX Macar Ticareti Geliştirme 

Merkezi, vagyis ALX Magyar Kereskedelemfejlesztési Központ – tőkéje 100 ezer török líra (közel 10 

millió forint), ügyvezetője Galip Yilmaz, aki idén áprilisban a magyar ALX-ben is feltűnt 

ügyvezetőként. Nem világos, hogy a Polat-féle céghálóban milyen szerepet szántak a két ALX-nek – a 

fentiekből valószínű azonban, hogy az MNKH pénzének egy része a török ALX-nél köt ki. A budapesti 

iroda válaszából annyit tudunk, hogy a törökországi cég több mint 40 üzleti találkozót szervezett, 

kiállításokon 180 személyes kapcsolatfelvételt hozott össze cégvezetőkkel és piackutatást végzett 

magyar exportőrök számára – mint írják: „ezüsttálcán kínálnak jövedelmező kapcsolatokat”. 



A hazai cégadatbázisból kiderül továbbá, hogy 2015 októberében a magyar ALX 30 ezer euró 

alaptőkével Görögországban egyszemélyes céget alapított, Cipruson pedig 15 ezer euróval fióktelepet 

hozott létre. A nyolc kereskedőháznak azonban nincs nyoma, sem a cégpapírok, sem az ALX lapunknak 

küldött válasza nem részletezi ezek működését. Pedig a pénzt kifizették. Mesterházy Attila szocialista 

képviselő írásbeli kérdésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter idén február elején 

elismerte: az irodák kialakításához „a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 535 ezer euró egyszeri díjjal 

járult hozzá”. 

Az MNKH közben 3,36 milliárdos tendert írt ki kereskedelemfejlesztési és promóciós központ 

létrehozására és működtetésére törökországi helyszíneken. Áprilisban megjelent felhívásuk némiképp 

ellentmondásos: egy helyütt „sikeres közép-ázsiai jelenlét elérését” célozzák, másutt azonban a nyertes 

ajánlattevő tevékenységét Törökországra, Görögországra és Ciprusra korlátozzák. Ezen országcsoport 

viszont kísértetiesen egyezik az MNKH és a magyar ALX közötti szerződés országaival. A 

közbeszerzési kiírás Törökország öt városát – Isztambul, Ankara, Izmir, Gaziantep és Bursa – jelölte 

meg a teljesítés helyeként, és a sors különös kegyelméből az ALX-csoport törökországi ága éppen ebben 

az öt városban aktív (mint ahogy ez az ALX egyik ügyvezetője, Spányik Péter tavaly novemberi 

előadásából kiderült). 

Az MNKH a fenti pályázattal párhuzamosan egy másik tendert is meghirdetett, amelyben 

kereskedőházi partneriroda-hálózat kialakítására és működtetésére várták a jelentkezőket. A kiírás 

összesen 52 irodára és közel ugyanennyi országra vonatkozott, értéke 6 milliárd forint. A török 

pályázattal összevetve ez súlyosan alulbecsült összegnek tűnik, hiszen ott mindössze három országról 

és néhány helyszínről van szó, viszont több mint hárommilliárd megy el rá. Persze az is lehet, hogy épp 

a török tender a durván túlárazott. Eredményhirdetés hamarosan. Van egy tippünk. 

Böszörményi Jenő 

A cikk megírásában közreműködött Németh Dániel, Böszörményi Jenő és Yusuf Kanli. 

(Magyar Narancs, 2016. június 2.) 

 

 


