
Ghaith Pharaon élete és magyarországi üzletei 

A szaúdi szomszéd 

 

A rijádi udvarban nevelkedett aranyifjúból a terroristák, drogdílerek és 

fegyverkereskedők bankjának egyik vezetője lett. Negyedszázada körözi az 

FBI és az Interpol, mégis szabadon repked Magyarországon, sőt a 

miniszterelnök családjához is közel került – üzletileg és helyrajzilag egyaránt. 

A titkosszolgálatok magatartását nehéz értelmezni. 

 

Ilyet se láttak még Hőgyészen: helikopter landolt a kastély parkjában. Mindenki 

összeszaladt a környéken, és a kerítésen át bekukucskálva többen látták azt a férfit, 

aki megvásárolta a Tolna megyei nagyközség büszkeségét, az Apponyi-kastélyt. 

„Nem néger volt, de valami olyan” – mondja egy férfi, akit a cukrászda mellett 

szólítunk le. Rendezett település ez, késő délután van, a cukrászda vendégei még 

csak nem is kapatosak. Az egyikük azt hallotta, a kastély új ura egy sejk. A másik 

töröknek nézte. Még jó, hogy nem Szíriából jött – érkezik a poén menetrend 

szerint, hiszen a népszavazás előtt egy nappal beszélgetünk.  

Nem csoda, hogy a tulajdonosról csak sejtéseik vannak: a közvetlen érintetteken és 

a magyar titkosszolgálatokon kívül nem sokan tudhatták eddig, ki áll az üzlet 

mögött. De látogatásunk előtt néhány nappal Juhász Péter közzétett egy furcsa 

dokumentumot az Együtt honlapján, amely kiszivárgott belügyi iratnak tűnik 

(ezentúl így is fogunk rá hivatkozni), és amely megnevezi a kastély valódi 

tulajdonosát, Ghaith Pharaont. A rejtélyes szaúdi férfi a nemzetközi 

gazdaságtörténet egyik legnagyobb csalásában játszott fontos szerepet, többször is 

kapcsolatba hozták iszlamista terrorszervezetekkel, többek szerint két amerikai 



elnököt is megkent, és a felsorolásban még csak a pályája közepéig jutottunk. A 

történetben sok a homályos pont, sőt néha elbizonytalanodunk, hogy hány történet 

ez egyáltalán és ki a főhőse. De az biztos, hogy ha meg akarjuk fejteni Ghaith 

Pharaont mint jelenséget, ha fel akarjuk mérni, milyen nemzetbiztonsági 

kockázatot jelent, vagy ha ki akarjuk találni, mi lehet a szerepe a 

miniszterelnökhöz közel állók korrupciós hálózatában, akkor vissza kell mennünk 

a negyvenes évekbe, a szaúdi királyi udvarba. 

 

A terror bankja 

 

Ghaith Pharaon apja szírai bevándorlóként érkezett Szaúd-Arábiába, ahol a király 

orvosa lett. Szerencséjére Abdul-Aziz nem csupán az állam alapítója és azóta is 

rajongva tisztelt első uralkodója volt, hanem gyakorló hipochonder is. Így vált az 

öreg Pharaonból a szaúdi udvar egyik legbefolyásosabb figurája, a királyi család 

bizalmasa, négy uralkodó tanácsadója. Fia, Ghaith 1940-ben született, és apja 

nagyköveti szolgálata idején a legjobb francia iskolákba járt. Később a Stanfordon 

és a Harvardon tanult. Üzletelni 25 évesen kezdett, az apja pénzéből. Udvari 

kapcsolatainak köszönhetően cége, a Saudi Research And Development 

Corporation (REDEC) az ország építőipari robbanásának egyik fő haszonélvezője 

lett. A hetvenes évek végére az olajpénzben úszó Szaúd-Arábia egyik legnagyobb 

magáncégeként évi 2,5 milliárd dolláros bevétele és 17 ezer alkalmazottja volt.  

Nem mondhatni, hogy titkolta a vagyonát: volt háza a londoni Berkeley Square-en 

és Hong Kong egyik előkelő negyedében, megvette a gyönyörű dordogne-i 

kastélyt, a Château de Montfort-t és az autógyáros Henry Ford georgiai kúriáját. 

Az utóbbiban tartott bulikat a New York Times szerzője A nagy Gatsby-ből ismert 



káprázatos tivornyákhoz hasonlította. Mindegyik házához tartozott külön jacht, 

közöttük pedig repülővel közlekedett: rövidebb távokon a kényelmes Learjetet, 

hosszabb utazásra saját Boeing 727-esét használta – a szárnyára felvésette a 

monogramját. A Time szerint Pharaon „generációja egyik legszerencsésebb 

embere, akit leginkább a Kacsamesék Dagobert bácsijaként érdemes elképzelni, 

amint delfinként lubickol az aranyban”. Állítólag hat szenvedélye volt: a pénz, a 

gyönyörű fiatal nők, a Johnnie Walker Black, a drága szivarok, az antikvitások és a 

mélytengeri halászat. Vállalatbirodalmának központja a párizsi Place de la 

Concorde-on lévő irodája volt, ahol az íróasztala fölött egy Tiziano-kép, II. Fülöp 

portréja függött. Mint oly sok mindenről Ghaith Pharaon életében, később erről is 

kiderült, hogy hamis volt. 

Ezt a szép metaforát és a Pharaon korai éveire vonatkozó információkat a The 

Outlaw Bank: A Wild Ride Into the Secret Heart of BCCI című könyvből vettem. A 

bank kilencvenes évek eleji bukása után megjelent összegző kötet az amerikai 

újságírás egyik klasszikusa, és okkal hasonlítják úton-útfélen a Watergate-botrányt 

kirobbantó cikksorozathoz. A Time szerzői, Jonathan Beaty és S. C. Gwynne 

szövevényes és veszélyes oknyomozásukat dokumentálják benne, amellyel végül 

sikerült meggyőzően bizonyítaniuk, hogy a Bank of Credit and Commerce 

International (BCCI) nem csupán a világtörténelem egyik legnagyobb csalását 

hajtotta végre, nemcsak kezelte diktátorok és drogkartellek pénzeit, hanem maga is 

bűnszövetkezetként működött.  

A bankot 1972-ben alapította a sötét zseniként leírt Agha Hasan Abedi. Amikor öt 

évvel korábban a szaúdi vezetés kegyeit kereste, sikerült kapcsolatba lépnie Fejszál 

király unokaöccsével és fogadott fiával, a szaúdi hírszerzés vezetőjével, Kamal 

Adhammal. Ő mutatta be egymásnak Abedit és Pharaont, és hamarosan közeli 

munkatársak lettek ők hárman, közös üzletekkel és tervekkel. Miután az olajárak 



zuhanása és az emiatt összecsukló közel-keleti piac, valamint a csapnivaló 

vállalatirányítás miatt tönkre ment a saját cége, Pharaon minden energiáját a 

BCCI-nek szentelte. A nyolcvanas években a „harmadik világ legnagyobb bankját” 

építették fel, részvényeseik között tudták a Közel-Kelet több politikai vezetőjét, és 

az iszlám világban sokan úgy tekintettek rájuk, mint akiknek először sikerült 

érvényesülni a nyugati pénzvilágban.  

Pharaon nem csupán részvényes volt, hanem a bank legfontosabb strómanja, aki 

két nagy amerikai bankot is megvett az ilyen tulajdonszerzéstől eltiltott BCCI 

helyett, és több országos pénzintézetben szerzett komoly részesedést. Emellett 

kiterjedt korrupciós hálózatot tartott fent, hiszen korábban is híres volt arról, 

milyen gyorsan épít ki jövedelmező kapcsolatokat akár ismeretlen terepen is. Az 

Egyesült Államokat viszont nagyon jól ismerte: barátjaként emlegette Jimmy 

Carter demokrata elnököt, akinek az alapítványát többmillió dollárral támogatta a 

BCCI, de Pharaon befektetett egy Arbusto nevű kis texasi olajcégbe is, amelyet a 

CIA volt igazgatójának fia vezetett. Csak később derült ki, hogy ez mekkora ötlet 

volt: először a volt CIA-s vezetőből, George H. W. Bush-ból lett amerikai elnök, 

aztán a fiából is. De Carter és ifjabb Bush, a „szabad világ vezetői” csak a csúcsát 

jelentik a korrupciógyanús eseteknek: a BCCI fénykorában 73 országban volt 

jelen, és alig néhány akad, ahonnan nem érkeztek hírek a politikusoknak és 

hatóságoknak juttatott pénzekről, akik cserébe félrenéztek vagy éppen üzleteket 

szereztek a BCCI-nek. 

Ez a gyakorlat nyilvánvalóan segített abban, hogy majd’ két évtizeden keresztül 

megússzák kisebb botrányokkal. A fordulópontot az a szenátusi vizsgálóbizottság 

jelentette, amely – a jelenlegi külügyminiszter, John Kerry vezetésével – négy éven 

át nyomozott utánuk sokszor azzal szembesülve, hogy az amerikai kormány és a 

bűnüldöző szervek nem hogy nem segítik, de mintha inkább szándékosan 



akadályoznák a munkájukat. Arról is kerültek elő bizonyítékok, hogy a CIA is 

igénybe vette a bank szolgáltatásait – a hivatalos álláspont szerint kizárólag legális 

célokra, több forrás szerint azonban éppen a titkos akciók finanszírozására. Az 

ellenállást nagyrészt leküzdve Kerryék számtalan dokumentumhoz és 

tanúvallomáshoz jutottak, és 1992-ben kiadott végső jelentésük felsorolja a BCCI 

mint szervezet által elkövetett bűncselekményeket: csalás, pénzmosás és 

vesztegetés, fegyverkereskedelem, terrorizmus támogatása, nukleáris 

technológiával való kereskedés, csempészés, prostitúció és illegális bevándorlás 

elősegítése. 

Ebből a Dante tollára kívánkozó bűnlajstromból is kiderül, hogy a BCCI csak 

részben volt bank. Pénzintézetként is a legalantasabbak közé tartozott („a 

lehetséges bankok legrosszabbika” – írta róla a New York Times), hiszen 

tevékenységének alapja a piramisjáték volt, legkeresettebb szolgáltatása pedig az, 

hogy ilyen-olyan bűnözők, kolumbiai drogbárók, véres kezű hadurak és népnyúzó 

diktátorok – köztük Szaddam Husszein és Ferdinand Marcos – pénzét menekítette 

külföldre. De a BCCI-nek volt egy titkos szárnya, az ún. fekete hálózat, amely 

maga bonyolította a drog-, arany- és fegyverkereskedelmet, miközben privát 

titkosszolgálatként is működött, és többek között az utána nyomozó amerikai 

rendőröket is lehallgathatta. A Time jellemző történetként meséli el az egyik 

pakisztáni BCCI-tisztviselő esetét, aki a jelek szerint le akart lépni a cégtől és az 

országból. A „bank” válaszul megölette a testvérét, majd zsoldosokkal 

megerőszakoltatták a feleségét. A férfi Amerikába menekült, beszélt is 

nyomozókkal, de tanúskodni – érthető okokból – nem akart. 

 

Kinek kell? 



 

A BCCI kirendeltségeit néhány közel-keleti ország kivételével az egész világon 

bezárták, és azok mindenhol pusztulást hagytak maga után. A károkat 10 milliárd 

dollárra becsülik. Pharaont több amerikai államban is vád alá helyezték, amerikai 

vagyonát elkobozták. 1991 óta szökésben van, sokáig az FBI által legjobban 

keresett pénzügyi bűnözők egyike volt. A cikk elején idézett belügyi irat felveti, és 

ezt már a külföldi sajtó is megtette korábban, hogy az FBI mintha mégsem akarná 

mindenáron elfogni. Tíz évvel ezelőtt kommandósok lerohanták a – természetesen 

önmagáról elkeresztelt, Le Pharaon nevű – jachtját Szicíliában, de pont akkor, 

amikor nem volt a fedélzeten. Egyébiránt vígan hajókázik mindenfelé, 2005-ben 

például a szaúdi király hajója mellé látták beparkolni a görög partoknál. Az 

amerikai hatóságok finoman szólva ellentmondásos hozzáállásának kiugró példája, 

hogy a régi ismerős, ifjabb Bush elnöksége idején, 2008-ban az amerikai hadsereg 

leszerződött Pharaon egyik cégével, amely összesen 120 millió dollár értékben 

szállíthatott repülőgép-üzemanyagot az afganisztáni katonai bázisokra. 

Pharaon jelenleg is beláthatatlan kiterjedésű üzleti birodalmat irányít, amelynek 

tagjai legális tevékenységet is végeznek, de azért nem a BCCI volt az utolsó 

találkozása az igazságszolgáltatással és a terrorizmussal. A magyar sajtóban – a 

Pharaon hazai jelenlétéről először beszámoló Heti Válasz nyomán – sokszor 

megjelent, hogy „egy 2002-es francia parlamenti jelentés úgy írja körül, mint aki 

kapcsolatban áll a terrorszervezetek – köztük az Al-Kaida – által is használt iszlám 

pénzügyi hálózattal”. A valójában 2001-es, a szeptember 11-ei terrortámadás után 

közzétett 400 oldalas jelentésben – a Guardian összefoglalója szerint – ugyanakkor 

ennél jóval többről van szó. Arról, hogy a BCCI által kialakított módszerek és a 

bűnöző bank vezetői is megtalálhatók az Oszama bin Láden körüli szervezetben. 



Féltucat egykori BCCI-alkalmazott pedig közvetlenül is köthető volt bin Ládenhez 

különböző cégeken keresztül – az egyikük Ghaith Pharaon.  

Az a bizonyos belügyi irat azt állítja, hogy az FBI és az Interpol jelenleg is körözi 

Pharaont. Ennek azonban semmilyen nyilvános jele nincs, a netes adatbázisokban 

nem találtuk nyomát. Ezért megkerestük a budapesti amerikai nagykövetséget, és 

Eric Watnik követségi szóvivőtől annyit tudtunk meg, hogy egy 1991-es kolumbiai 

ítélet – pénzügyi csalás, csalásra irányuló összeesküvés, panamázás, felbujtás és 

bűnsegély – nyomán máig körözi az Interpol. A lehető legerősebb jelzést, 

úgynevezett Red Notice-t adtak ki rá, amelynek célja a körözött személy 

letartóztatása és adott esetben a kiadatása. Ehhez hozzátehetjük még azt a friss hírt, 

hogy múlt hónapban – többek között az El Watan napilap beszámolója szerint – 

egy algériai bíróság ítélte 6 év börtönre Pharaont az ún. CNAN-ügyben. Egyik 

cége ugyanis az algériai állami hajózási társaságtól áron alul vett hajókat, miután 

az alkalmazottakat megvesztegette. A bíró egyben nemzetközi elfogatóparancs 

kiadását is kezdeményezte Pharaon ellen, aki szakértők szerint igen enyhe ítéletet 

kapott ahhoz képest, hogy természetesen nem jelent meg a bíróság előtt. 

 

Heló, háló! 

 

Ez az ember érkezett meg Magyarországra két évvel ezelőtt, és a Pharaon-Alfa 

2014-es bejegyzése óta már 10 céggel hozható összefüggésbe. Mielőtt rátérnénk 

ezekre, tisztáznunk kell Ammar M. Abu Namous szerepét. A jordán ügyvéd a 

tulajdonosa azoknak a magyarországi cégeknek, amelyek Pharaon nevét viselik – 

láttuk, hogy ez a gyengéje –, és a görög ábécé betűi különböztetik meg őket 

(Pharaon-Alfa Kft., Pharaon-Béta Kft. stb.). Namous nemcsak itthon tűnik fel a 



Pharaon nevét viselő cégekben, hanem például a Bank of Jordan igazgatóságában 

is egy olyan cég képviselőjeként ül, amelynek valódi haszonélvezője a bank 2014-

es jelentése szerint Pharaon és három családtagja. Sorolhatnánk még a közös 

pontokat, de talán ennyi is elég annak bizonyítására, hogy ezek a cégek valójában 

Pharaonhoz kötődnek, így kezeli őket a belügyi irat és a továbbiakban ez a cikk is.  

A belügyi irat tudni véli továbbá, hogy Namous a Közel-Kelet és Észak-Afrika 

egyik legnagyobb ügyvédi irodájának tulajdonosa. Erre nem találtunk bizonyítékot, 

arra viszont igen, hogy az ingatlanos óriáscég, a Jordan Decapolis Properties 

igazgatóságában Pharaon elnöklése mellett együtt ül Namous és egy bizonyos Zaid 

Naffa, aki Jordánia tiszteletbeli konzulja Budapesten. Egészen az elmúlt napokig 

az ő Béla király úti rezidenciájára voltak bejegyezve a Pharaonhoz köthető cégek, 

és eleinte ő volt Namous kézbesítési megbízottja is.  

Ezen a ponton abbahagyjuk a hálózat ismertetését, már csak azért is, mert azt 

jórészt megtettük az Adnan Polat munkásságát tárgyaló cikkünkben (lásd: A török 

meló, Magyar Narancs, 2016. június 22.). Az akkor készült cégháló aktualizált 

változatát közöljük most, amin a sok apró részlet mellett a lényeg is jól látható: a 

Polathoz és a Pharaonhoz köthető cégcsoportok egymással és a miniszterelnöki 

vejhez, Tiborcz Istvánhoz köthető cégekkel is üzletelnek, miközben kapcsolatban 

állnak a kormánnyal, és közpénzhez is jutnak a Magyar Nemzeti Kereskedőházak 

(MNKH) révén. Az egyik Pharaon-cégnek közös élelmiszer-kereskedelmi 

vállalkozása is van az MNKH-val. Az sem tűnik lényegtelen körülménynek, hogy 

a cégháló különböző tagjai személyesen is tartják a kapcsolatot Orbán Viktorral, 

Tiborcz Istvánnal és Orbán Ráhellel (lásd szintén említett cikkünket, illetve 

képünket Zaid Naffa, Namous és Tiborcz megbeszéléséről). A családi kapcsolatok 

között említendő az a 444 által feltárt tény, hogy a magyar kormány által 

finanszírozott, Polat tulajdonában lévő izmiri kereskedőház vezetője Lévai Anikó 



unokatestvére, míg a szaúdi kereskedőház üzemeltetésében Tiborcz egyik 

rokonának cége vesz részt.  

Az itthoni Pharaon-cégek nagy része ingatlanokkal foglalkozik, és meglehetősen 

kiszámítható forgatókönyvet követ. Minimális, hárommilliós tőkével megalakul 

egy kft, majd nagyon gyorsan megvásárol egy műemlék épületet, méghozzá jókora 

– a tőkéhez képest különösen magas – tagi hitelből. A Pharaon-cégek eddig 

mintegy 4,5 milliárd forint tagi kölcsönt kaptak a tulajdonosuktól. 

Ezek a cégek – a tavalyi beszámolók alapján – eddig semmilyen más 

tevékenységet nem végeztek, nincs bevételük, nem fizetnek béreket, a tulajdonos 

által nyújtott hitel pedig nagyjából megegyezik az ingatlan értékével. 

Leegyszerűsítve: valószínűleg pont annyi pénzt raktak beléjük, mint amennyi a 

kastélyok vételára lehetett (lásd kis táblázatunkat). A tagi hitel közgazdasági 

értelme, hogy az átmeneti (néhány hetes), vagy akár valamivel hosszabb (néhány 

hónapos) finanszírozási probléma esetén a tulajdonos a zsebébe nyúl, hogy segítse 

a céget. De gyakori a rosszhiszemű használata is, A pénzmosás elleni küzdelemmel 

kapcsolatos kötelezettségek című szakkönyv szerint például gyanúsak „a társaság 

részére rendszeresen és indokolatlanul nyújtott tagi kölcsönök, ha azok egyenkénti, 

vagy teljes összege egyébként is gyanúsan magas”. Amikor a Pharaon-cégek 

adatait (azok kontextusa nélkül) megmutattuk egy adószakértőnek, annak rögtön a 

tagi hitellel való trükközés egyik jellemző módja jutott az eszébe. Az, amikor „egy 

ingatlan tulajdonjogát valójában a tulajdonos mint magánszemély szeretné 

megszerezni, de valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges, vagy egyszerűen csak 

a látszatra adnak. Ezért egy lényegében üres kft. kap annyi pénzt a tulajdonosától, 

hogy megvegye az ingatlant, amely egyben a kölcsön fedezete is lesz. Egy idő 

múlva, amikor már nem figyel a közvélemény vagy a hatóság, akkor a ki nem 

fizetett hitel fedezete átszáll az adományozóra. Rafináltabb szereplők esetén a 



hitelt nyújtó tag sem a sajátjából ad, hanem ő is kölcsön kapja az összeget, és aztán 

az ingatlannal törleszt.”  

A megvásárolt ingatlanok közül az egyikkel, az egykori Postabank-székházzal 

részletesen foglalkozott a sajtó. Ez érthető, hiszen a belvárosi épület igencsak szem 

előtt van, ráadásul a Pharaon-cég nem akárkiktől vette: az eladó cég tulajdonosa 

Adnan Polat egyik érdekeltsége mellett egy olyan cég volt, amelynek alapításakor 

Tiborcz István fizette be az illetéket. A Polat-cikkben mi is részletesen bemutattuk, 

hogyan dolgozik a Nemzeti Együttműködés Rendszere a József nádor tér 

otthonossá tételén, mielőtt a Pharaon-cég megnyitná az állítólag tervezett 

luxusszállodáját. Ezért most inkább a három másik műemlék épületre 

koncentrálunk, amelyek közül kettőt csak a nemrég kikerült belügyi irat 

segítségével ismerhettünk meg. 

  

„Úgy hallottam, likvidálták” 

 

A tavaly szeptemberi szüreti felvonulást elmosta az eső, de a seregélyesiek a sátor 

alatt is jól érezték magukat. A Kisbíró című helyi lap így számolt be a nagy napról: 

„Amíg a kissátorban főztek, addig a nagysátor is megtelt nótázó emberekkel és 

egész báli hangulat kerekedett. A rögtönzött elfoglaltsághoz bekapcsolódott Bakos 

Ferdinánd, aki igazi talpalávalót játszott, így szórakoztatva az egyre sokasodó 

tömeget. A délután folyamán ellátogatott hozzánk Jordánia magyarországi 

konzulja és kísérete, valamint községünk kastélyának új tulajdonosa is. 

Delegációjukat szívesen fogadtuk, a főzőverseny finom ételeivel kínáltuk és láttuk 

vendégül, úgy, mint minden kedves vendégünket. Délutáni programjainkat Polgár 

Péter mulatós humorista nyitotta, akit egy gyermekeknek szóló parasztkomédia 



előadás követett a sátor kisszínpadán. A sátorban a gyerekeknek egész nap 

csillámtetoválással és rajzolási lehetőséggel kedveskedtünk, míg az idősebb 

korosztály egészségfelmérést vehetett igénybe a vöröskereszt jóvoltából. A 

hangulat a Happy Gang megérkezésével lépett a tetőfokára.” A Kisbíró 

fényképésze meg is örökítette az ünnepi forgatagot, és biztosan eszébe nem jutott, 

hogy az elmúlt 25 évben ő az egyetlen, aki sajtófotót készíthetett Ghaith 

Pharaonról. 

Ha Budaörsnél belelépünk a gázba, félóra alatt megérkezünk a Székesfehérvártól 

és a Velencei-tótól kissé délre fekvő, 5000 lakosú Seregélyesre. A főváros 

közelsége fontos szempont lehet, ha valaki esetleg szállodát szeretne nyitni az évek 

óta üresen álló Zichy-Hadik kastélyban. Az 1821-ben épült, arányos klasszicista 

épület védett parkjában még csónakázótó is van, de akad olyan, aki már 

megelégelte a természet burjánzását. „Nézze meg, jön be a kastély a kertembe” – 

panaszolja a kerti munkát a kedvünkért félbehagyó nyugdíjas telekszomszéd. 

Többekhez hasonlóan a férfi is nagyon várja már, hogy történjen valami, és 

megnyisson az a szálloda. „De ebből nem lesz semmi – folytatja a férfi lehalkított 

hangon. – Nem lesz semmi, mert úgy hallottam, a tulajdonost likvidálták.” 

Próbálom megnyugtatni, hogy szomszédja minden bizonnyal jó egészségnek 

örvend, de nem nagyon hiszi, mert Seregélyesen elterjedt a hír, hogy a titokzatos 

arab tulajdonost megölték vagy lecsukták. 

A polgármester (aki a szüreti képeken Pharaon mellett áll) semmi ilyesmit nem 

mond, de ő is aggódik, mert fél éve nem hallott semmit felőlük. „Jónak indult a 

kapcsolat, meglátogattak minket a falunapon, de azóta semmi. Mintha hírzárlat 

lenne” – mondja Horváth Sándor. A független polgármester olvasta a Narancs 

korábbi cikkét és benne a Pharaonról szóló részeket, de nem gondolja, hogy neki 

törődnie kellene a tulajdonos ügyeivel. A falunapon nem is vele, hanem Naffával 



tárgyalt. A kastélyhoz az önkormányzatnak nincs köze, Horváth azért próbál 

információhoz jutni és közbenjárni, hogy minél előbb létrejöjjön „az a 30-40 

munkahely, és hát az iparűzési adóval is tudnánk mit kezdeni”. A kastélypark 

melletti önkormányzati területet is felajánlották Pharaonéknak. Mások ennél is 

többet várnak a külföldi befektetőtőktől: a Fejér Megyei Hírlap például úgy 

számol, hogy a kastélyszálló megnyitása után „a börgöndi repülőtér is érdekelni 

fogja őket, hiszen jó lenne, ha a magángépek közel tudnának leszállni. S akkor a 

repülőtér és a 62es út közötti összekötő út is megújulhatna, így Székesfehérvár 

érintése nélkül tudnának közlekedni a reptér és Seregélyes között.” 

 

Grófok és Koósék 

 

A hőgyésziek szeretik a kastélyt. Nem olyan régen négycsillagos kastélyszálló 

üzemelt benne, de a Szekszárd melletti település lakói is bejuthattak. „Oda jártunk 

úszni az iskolával – meséli egy fiatal férfi. – Imádtam a festményeket, azokat a 

nagy termeket. Egyszer rendesen eltévedtem benne, az volt a legjobb.” Arról nem 

is beszélve, hogy a saját termálfürdővel rendelkező, exkluzív hotel olyan 

hírességeket vonzott a településre, mint Koós János vagy Sas József. Rájuk a 

cukrászdában jó szívvel emlékeznek.  

Korábban sem akárkik szálltak meg itt. A barokk főúri hajlékot 1722-1733 között 

építtette a romantikus nevű Claudius Florimond Mercy gróf, de nem sokkal később 

az Apponyiak birtokába került. A 19. század közepén Ybl Miklós irányításával 

újították fel. A ma is rendezett, 5,5 hektáros arborétumban kis kápolna és egy 

modern kiszolgáló épület is található, de a park védett fákkal is dicsekedhet. A 

kastélyszálló állítólag nagyon népszerű volt, mégis csődbe ment, mint oly sok 



hasonló vállalkozás. Az újranyitástól egyesek 70 új munkahelyet remélnek, és jó 

jelnek veszik, hogy mióta az a helikopteres férfi megvette a kastélyt, újra nyírják a 

füvet. A polgármester először azt mondja a telefonban, szívesen megosztja a 

keveset, amit a kastélyról tud, de Pharaon nevének említésére egy gyorsan elhadart 

mentegetőző mondat után lerakta a telefont.  

 

Orbán kinézte, Pharaon megvette 

 

Alig egy éve volt miniszterelnök Orbán Viktor, amikor eldöntötte: a közjogi 

méltóságoknak költözniük kell a Rákosiék ideje alatt épült, elavult épületekből. 

Ekkor, 1999-ben nevezték el a Béla király úti hatalmas parkot és a benne található 

villákat „közjogi skanzennek”, ahol egymás mellett lakott Orbán, Áder János 

házelnök, illetve Göncz Árpád köztársasági elnök. A terv az volt, hogy 

megszabadulnak a telekként is roppant értékes svábhegyi komplexumtól, és a 

vételárból új házakat vesznek vagy újítanak fel a rászoruló méltóságoknak. Nem 

lett volna rossz terv, de – az Állami Számvevőszék későbbi jelentése szerint – a 

kiszemelt rezidenciákról előbb született miniszterelnöki határozat, mint 

megvalósíthatósági tanulmány, vagy bármilyen, formális előterjesztés. Volt olyan 

ház, amelyik biztonsági szempontokból nem felelt meg, egy másikat pedig le 

kellett volna bontani, úgy viszont már nem tetszett a miniszterelnöknek. Aki 

minden jel szerint saját személyes ízlése szerint cseresznyézett a budai ingatlanok 

közül, a szakértők és a többi közjogi méltóság csak utólag értesültek az ötletekről. 

Végül egyetlen új ingatlan maradt a kívánságlistán: a Cinege utca 4-6. szám alatti 

villa. A vonatkozó miniszterelnöki határozat legutolsó, 2002. május 17-ei – vagyis 

már a választások utáni – módosítása szerint az Országgyűlés elnöke költözött 



volna ide. De tíz nappal később megtörtént a tragédia: Orbán Viktor helyett 

Medgyessy Péter alakított kormányt, a Cinege utcai házzal kapcsolatos terveket 

pedig ejtették. Orbán Viktor azonban megszerethette a környéket, mert még 

ugyanabban a hónapban a szemben lévő telken, a Cinege utca 5. szám alatt vásárolt 

házat. Azóta is ott lakik családjával – és most végre jó kezekbe került a rég 

kinézett villa is.  

A Cinege utca és a Kútvölgyi út közötti fás területet harmadik oldalról a Budapesti 

Német Iskola épületei és kertje határolja. A Cinege utca 4-6. ma már két külön 

telek, amelyhez két Kútvölgyi úti házszám is társul. Az egyik telek beépítetlen, a 

másikon viszont ott magasodik az 1924-ben emelt eklektikus, tornyos épület. A 

helyi építészeti védettség alatt álló, 573 m²-es villában rövid ideig óvoda is 

működött, de már jó ideje lakatlan. Korábban 400 millió körüli összegekért árulták. 

A földhivatali nyilvántartás szerint a két telek együtt 7628 négyzetméter, ami 

szinte pontosan megfelel egy focipálya méretének. Mégsem valószínű, hogy 

stadiont építenének rá, hiszen az ország egyik legelőkelőbb környékéről beszélünk: 

a telkek a XII. kerület Virányos és Kútvölgy városrészeinek találkozásánál 

fekszenek. Igen, kitalálták: mindkettő egy Pharaon-cégé. 

A Pharaon-Delta Fejlesztési Kft két különböző eladótól, de egyszerre vette meg 

őket tavaly októberben. Az Orbán Viktor kapujától 10 méterre kezdődő helyrajzi 

számokra tavaly októberben jegyezték be a cég tulajdonjogát. A miniszterelnök 

sajtósától megkérdeztük, hogy találkozott-e személyesen Orbán és Pharaon, de 

nem válaszolt.  

 

Befújta a szél 

 



Az utóbbi ingatlanról a már sokszor emlegetett belügyi iratból értesültünk, bár ott 

csak egy Kútvölgyi úti házszám szerepelt, és azt nem hozták kapcsolatba a 

miniszterelnökkel. Ahogy Tiborcz István sem szerepel a leírásban. De hogy 

pontosan milyen iratról van szó? Nos, Juhász Péter annyit tudott mondani róla a 

Narancsnak, hogy „befújta a szél az ablakon”. Két héttel ezelőtt rakta ki a pártja 

honlapjára, és írt róla egy Facebook-posztot, de visszhangtalan maradt. A sajtó sem 

foglalkozott vele, és a kormány részéről sem reagáltak. Pedig ritka érdekes 

dokumentumról van szó: az egyik oldalon Pintér Sándor belügyminiszter idén 

október 3-án kelt levele szerepel, amelyben a szaúdi nagykövettől kér tájékoztatást 

a Pharaonnal kapcsolatos hivatalos álláspontról. Emellett Juhász két másik 

beszkennelt lapot is közreadott, amelyeken Pharaon rövid életrajza és 

magyarországi tevékenységének részletes leírása olvasható. Kértük a 

Belügyminisztériumot és a szaúdi követséget is, hogy nyilatkozzanak a 

dokumentum hitelességéről, de hallgatásba burkolóztak. A cáfolat elmulasztása 

persze beszédes, de biztosan csak annyit tudunk, hogy a benne szereplő, korábban 

nem ismert információk közül három lényeges állítást is le tudtunk ellenőrizni, és 

azok igaznak bizonyultak (Interpol-körözés, hőgyészi és kútvölgyi 

ingatlanszerzés). Szél Bernadett, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának 

LMP-s tagja tőlünk értesült a kiszivárgott belügyi iratról, és közölte, hogy azt 

beküldi a bizottságnak, remélve, hogy a következő ülésen tájékoztatást kapnak 

annak eredetéről. 

A belügyi irat szerint korábban az okozott problémát a magyar szolgálatoknak, 

hogy a nemzetközi körözésekben „három eltérő születési dátummal szerepel 

Pharaon”, és ezért „az Alkotmányvédelmi Hivatal többször kérte, hogy a 

letartóztatás jogalapjának megteremtése érdekében az FBI módosítsa a körözést, és 

az adatokat egészítsék ki a felszínre került azonossági információval, illetve 



küldjék meg az érintett személy ujjlenyomatait. Utóbbit elektronikus úton a Hivatal 

megkapta, és az is megerősítésre került, hogy az AH által megadott adatokkal 

szereplő személy azonos az általuk keresett személlyel, akinek tevékenységéről, 

esetleges Magyarországra történő beutazásáról az FBI soron kívül értesítést kért.” 

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint az FBI kérése nem jelenti 

okvetlenül azt, hogy adott esetben Pharaon letartóztatását kezdeményeznék, az is 

lehet, hogy csupán meg akarják figyelni.  

Annak pedig, hogy mindezt a Belügyminisztérium közli Szaúd-Arábiával, szintén 

többféle értelmezése lehetséges. Juhász Péter szerint a magyar fél felmentést keres 

eddigi elfogadhatatlan passzivitására. Egy névtelenséget kérő, a titkosszolgálatok 

munkájára korábban rálátó forrásunk állítja: a szakmai hibák sokkoló tárháza a 

levél. Tarjányi Péter azonban más véleményen van. Az alkalmilag több ellenzéki 

párttal is együttműködő szakember azt mondja, „ilyen levelet akkor szoktak 

küldeni, amikor változás következik be egy adott személy megítélésben”. Vagyis 

szerinte akár arról is szó lehet, hogy a kormány udvariasan, de határozottan értesíti 

a NATO tradicionálisan fontos partnerét, Szaúd-Arábiát, hogy az uralkodó 

családhoz közeli Pharaon tevékenységét nem fogják tovább tolerálni, sőt még az is 

lehet, hogy letartóztatják, ha az Egyesült Államok azt kéri. „Hogy a gazdasági 

érdekeltségeivel mi történik, arra nem tudok válaszolni, de a levél alapján 

logikusnak tartanám, ha elkezdődne egy kiszorítási folyamat” – mondja Tarjányi, 

aki szerint éppen ezért hiba volt Juhász részéről, hogy nyilvánosságra hozta ezt a 

levelet, mert ez bekavarhat az ilyenkor szokásos és természetes titkosszolgálati 

játszmákba. 

 

Nem is hallottak róla 



 

Akármi lesz e játszmák kimenetele, a Pharaon-ügy eddigi kezelése „minden 

elemében elképesztő történet” – mondja névtelen forrásunk. Szerinte az utóbbi 

években minden eddiginél jobban látható, hogy a szolgálatok alkalmazkodnak a 

politikához. „Ennek két módja van. A durvább, amikor legyártják a megrendelést. 

Az enyhébb, amikor megpróbálják kiolvasni a szándékot.” Forrásunk úgy véli, 

nem feltétlenül az történt, hogy a kormány letiltotta a belügyi szerveket 

Pharaonról; az is elképzelhető, hogy látták Tiborcz közelében üzletelni, és úgy 

döntöttek, jobb lesz vele finoman bánni, nem sokat sertepertélni körülötte. 

Ez persze nem több találgatásnál, de az biztos, hogy a kormányzati politikusok 

esendően tudatlannak bizonyultak Pharaonnal kapcsolatban. Az Információs 

Hivatalt is felügyelő Lázár János miniszter a Heti Válasz cikkének megjelenése 

után is úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri Pharaon nevét. Németh Szilárd, a 

nemzetbiztonsági bizottság fideszes alelnöke pedig egy bizottsági ülésen 

meghallgatott tájékoztató után is azt bírta mondani, hogy „egyelőre az sem biztos, 

hogy ez a Pharaon az a Pharaon”. Szél Bernadett szerint a fideszes bizottsági tagok 

nem akadályozták az ügy tárgyalását, és nyitottak voltak arra, hogy foglalkozzanak 

még vele. Gulyás József, a nemzetbiztonsági bizottság korábbi tagja, volt SZDSZ-

es képviselő azonban úgy látja, hogy a korábban nyilvánosságra került információk 

ismeretében is indokolt lett volna sokkal erőteljesebben foglalkozni a kérdéssel. „A 

nemzetbiztonsági bizottság csak akkor tud érdemben kontrollt gyakorolni ebben a 

kérdésben és véleményt mondani, ha feláll egy komoly jogosítványokkal 

rendelkező ténymegállapító bizottság, amely betekinthet az ügy valamennyi 

dokumentumába, meghallgatásokat is tarthat és alapos vizsgálat végén von le 

következtetéseket.” 



Orbán Viktor májusban a keretes írásban idézett formában állt ki amellett, hogy 

Pharaon nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Azt is állította, hogy nem tudnak 

„kiterjedt üzleti kapcsolatairól”, és azt is, hogy a kormány csak a Jobbik áprilisi 

indítványa után foglalkozott Pharaonnal. Ezek után két lehetőség maradt. Abba 

belegondolni is rossz, hogy a miniszterelnök tényleg nem tudott Pharaon múltjáról 

és jelenéről, és tényleg csak áprilisban közölték vele, hogy egy nemzetközi körözés 

alatt álló személy üzletel a vejéhez köthető céggel, ráadásul ugyanez a 

terroristákkal kapcsolatba hozott ember megszerezte a szemközti telket, amelyet 

minden reggel szemügyre vehet az ablakából. Ez az opció ijesztő képet festene a 

nemzetbiztonságért felelős szakszolgálatok és kormányzati tisztviselők 

munkájáról. 

A másik lehetőség viszont még ennél is nyugtalanítóbb. 

Urfi Péter 

 

KERETES 

„Hoppá” – Pharaon a parlamentben 

Idézzük a parlamenti jegyzőkönyvet, először a jobbikos Gyöngyösi Márton 

kérdését Orbán Viktorhoz: „Ghaith Pharaon kilétét és tevékenységét kínos csend 

övezi, hiszen még az IH-t felügyelő Lázár János sem hallotta a nevét, amint az 

kiderült az egyik kormányinfón. (Lázár János: Ez nem úgy van.) Mennyire hiteles 

a kormány terrorizmus elleni küzdelme, ha még az IH-t felügyelő miniszter sem 

ismeri Ghaith Pharaon nevét, illetve nem gondolja-e miniszterelnök úr, hogy rejt 

némi nemzetbiztonsági kockázatot az, hogy az ön családtagja, a veje közvetlenül 

üzletel terrorizmust finanszírozó emberekkel? Nem gondolja ön, miniszterelnök úr, 

hogy önmaga egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat ebben az országban?” 



A drámai hangvételű kérdésre Orbán a szokásos kedélyeskedésen és 

személyeskedésen túl az alábbi választ adta: „Miután az önök indítványára ez a 

kérdés napvilágra került, a magyar kormány természetesen megvizsgálta a szóban 

forgó személy magyarországi tevékenységét. És azt találtuk, hogy az a magyar 

törvényeknek megfelel, és nemzetbiztonsági kockázatot pedig nem rejt magában 

Magyarországra nézve. (Korózs Lajos: Ezt gondoltuk!) Miután az amerikaiakkal 

valóban mindenfajta információcsere történt, ebben a pillanatban az amerikaiakkal 

próbáljuk tisztázni, hogy pontosan mi is áll ennek a személynek, illetve a vele 

kapcsolatos ügyeknek a hátterében. (Dr. Bárándy Gergely: Csak meggyőzik ezt a 

hülye CIA-t…) Itt tartunk most. Mindenesetre szeretném aláhúzni és megismételni, 

hogy Magyarország számára semmilyen nemzetbiztonsági kockázatot nem jelent 

(Lázár János: Úgy van!), és a magyar törvények maradéktalan betartása mellett 

végezte eddig Magyarországon a működését. Kiterjedt üzleti kapcsolatáról 

egyébként nem tudunk, az ő személyes tevékenységét tudjuk megvizsgálni, és 

ezzel kapcsolatban pedig az itt átadott információkat, kérem, tekintse hivatalos 

információnak. (Lázár János: Ez a helyzet.)” Második válaszában pedig hozzátette: 

„Mindenesetre próbáljuk megérteni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ha valakit 

1992 óta az FBI köröz, szabadon jár-kel a világban. Köszönöm megértő figyelmét. 

(Dr. Semjén Zsolt: Hoppá!)” 

 

Táblázat: 

A céghez tartozó ingatlan A cég tartozásai 

Seregélyesi kastély  382 millió  

Kútvölgyi villa 1 milliárd 49 millió 

Hőgyészi kastély 1 milliárd 62 millió 

Postabank-székház 2 milliárd 12 millió 

  

 



Adnan Polat és az Orbán-család üzletei 

Cím: A török meló 

 

Bemutatjuk a török multimilliárdost, aki egyaránt bejáratos Erdoğanhoz 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. 

 

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 

burkolólap gyártó 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. 

 

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 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.  

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. 

 

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. 

 

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 

érdekesek. 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-Kaida – 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 ammani 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.  

 

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 TRA Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. 

Természetesen itt is soronkívüliséget kértek, mert a társaság „pályázaton kíván 

részt venni”. Pályázati eredményről nem tudunk, de a turai képviselőtestület 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 önfacebookján 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 mélygarázs-helyek, 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 nem csak 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 több milliárdnyi 

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 

 

Mert hogy történt egy kis baleset. Láttuk, milyen olajozottan ment minden: a 

holland Polat-cég, az AMX egy közvetítőn keresztül megvette a két magyar AMX-

t, 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 



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 alapból. A korrupt 

kastélytulajdonosok kedvenc melléklet-kiegészítése 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 10 000 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 

A cikk megírásában közreműködött Németh Dániel, Böszörményi Jenő és Yusuf 

Kanli. 

 

KERETES 

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-t, 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-t. 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: „ezüst tálcán 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 három milliárd megy el rá. Persze az is 

lehet, hogy épp a török tender a durván túlárazott. Eredményhirdetés hamarosan. 

Van egy tippünk. 

Böszörményi Jenő 

 

 

 


