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Sűrűn érkeztek a teherautók a Budapest határában fekvő Érdre, amikor néhány évvel
ezelőtt zajlott a csatornahálózat kiépítése a településen és környékén. Az állami
tízmilliárdokból finanszírozott munkálatokra tucatjával hozták a hálózat építéséhez
szükséges betonelemeket, és tonnaszámra jöttek a kőszállítmányok is. A teherautók sok
esetben egy Gánt nevű Fejér megyei falu közeléből, egy kacskaringós út mellett elterülő
ipari telepről indultak útnak.
Az üzem Orbán Viktor családjának céges érdekeltségei közé tartozik, amelyek az elmúlt
néhány évben látványos üzleti növekedést produkáltak. A miniszterelnök apja és két
testvére által tulajdonolt, bányászattal, betontermékek gyártásával és
szállítmányozással foglalkozó cégek 2013 óta közel megkétszerezték a bevételüket, a
nyereségességük pedig még gyorsabb tempóban növekedett.
Míg a 2013-as 2,7 milliárd forintos bevételnek még csak 15 százaléka volt a profit,
addig a 2015-ös 5,2 milliárdnál már 30 százalékos volt az arány. A három év alatt
összeszedett nyereséget pedig teljes egészében ki is vették a cégekből, és ebből – az
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üzlettársak részesedésének leszámítása után – közel 2 milliárd közvetlenül az Orbáncsalád tagjainak magánvagyonát gyarapította.
A látványos felívelés minden részletét nem sikerült megismernünk, de az biztos, hogy
része volt benne annak is, hogy a miniszterelnök családtagjainak cégei az elmúlt
években számos esetben kaptak megrendeléseket állami finanszírozású munkákra. A
megbízásokról és azok értékéről nehéz pontos képet szerezni, mert a cégek nem
nyilvános pályázatok révén váltak a beruházások részeseivé, hanem az állammal
leszerződött vállalatok beszállítóiként. Míg a közbeszerzések nyertes kivitelezőit fel
kell tüntetni nyilvános adatbázisokban, a cégek által megbízott beszállítókra ilyen
szabály nem vonatkozik.
Így hiába terjedtek piaci körökben régóta információk az Orbán-cégek állami kötődésű
megbízásairól, ezek eddig nagyrészt rejtve maradtak. A sajtóban is csak elvétve jelentek
meg róluk konkrétumok: még 2012-ben a Figyelő számolt be arról, hogy a
miniszterelnök apjának cégétől, a Dolomit Kft.-től szállítottak követ egy nagyobb
vasúti felújításra, tavaly nyáron pedig a budapesti Margitszigeten indított csatornázási
munkák helyszínén tűntek fel olyan betonelemek, amelyeket ugyanez az Orbán-cég
gyártott. A Direkt36 ugyanakkor több más részletet is feltárt arról, hogy a
miniszterelnök családjának cégei hol és miként vettek és vesznek részt állami pénzből
– azon belül is főként az Orbán Viktor által sokat támadott EU-tól érkező forrásokból –
finanszírozott munkákban.
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űSikerült megszereznünk olyan dokumentumokat, amelyek közvetlenül bizonyítják,
hogy a Dolomit Kft. két nagyszabású csatornázási projektben is részt vett az elmúlt
években: nemcsak az Érden, hanem a Budapest külső kerületeiben épült csatornákhoz
is szállított építőanyagokat. A megrendelők között volt az akkor még Orbán Viktor
szoros szövetségesének számító Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Közgép és a
miniszterelnök régi barátjának, Mészáros Lőrincnek a cége is. A projektekben részt
vevő források szerint annak ellenére a Dolomit Kft.-től rendeltek betonelemeket, hogy
azok drágábbak voltak a konkurencia termékeinél, igaz, egyesek szerint a minőségük is
jobb.
Egyéb részletek is utalnak az Orbán-cégek állami kötődéseire. A gánti bányában
megrakott kamionokat követve derítettük ki, hogy az Orbán-érdekeltségek ügyfelei
között van a magyar állami építőipari beruházások egyik legnagyobb szereplője, a Colas
is. A miniszterelnök fiatalabbik testvére, Orbán Áron által vezetett és tulajdonolt
szállítmányozási cég referenciái között is túlnyomó részt állami munkák szerepelnek.
Emellett a Dolomit Kft. 2010-ben olyan termékek gyártására kapott műszaki engedélyt,
amelyeket a jellemzően állami pénzből végrehajtott vasútépítéseknél lehet felhasználni.
Az utóbbi években számos állami megbízást elnyerő Mészáros Lőrinc egyik cége pedig
feltűnt egy kisebb Orbán-cég ügyfelei között is.
Az Orbán-család tagjai nem válaszoltak a számukra írásban elküldött kérdésekre, és
nem reagáltak többszöri telefonhívásunkra sem. Több más érintett – köztük Orbán
Viktor miniszterelnök hivatala – is elhárította a kérdéseinket.
Apa és fiú egyezsége
Az Orbán-család üzleti tevékenységére a kezdetek óta árnyékot vetettek a vélt vagy
valós kötődések az államhoz, illetve politikához. Orbán Viktor apja, Orbán Győző és
üzlettársai 1992-ben jutottak hozzá privatizáció útján a gánti bányát működtető
vállalkozáshoz, és ehhez – mint Vajda Éva és Ószabó Attila 1999-ben az Élet és
Irodalomban közölt, Fiúk a bányában című cikkéből kiderült – Fideszhez kötődő
vállalkozásoktól kaptak segítséget. A cikk szerint a privatizáció során egy Fideszhez
közeli, a párt vagyonából feltőkésített vállalkozás is tulajdonrészt szerzett a
bányacégben, majd később azt jóval névérték alatt adta tovább Orbán apjának és
társainak. Orbán Győző így többségi tulajdonosa lett a Dolomit Kőbányászati Kft. nevű
cégnek, és jelenleg is 51,16 százalékos arányban birtokolja a vállalkozást.
Az Élet és Irodalom riportja nagy vihart kavart, és az akkoriban első kormányzati
ciklusát töltő Orbán Viktor utána évekig kapott támadásokat apja vállalkozása miatt.
Ellenzéki politikusok felemlegették, hogy a Dolomit Kft. beszállítója volt az akkor
állami tulajdonú Dunaferrnek, valamint elhangzottak olyan állítások is, hogy Orbán
apjának cége szállít anyagokat az autópálya-építésekre. Orbánék a Dunaferr esetében
hangsúlyozták, hogy a Dolomit Kft. még 1997-ben, tehát a Fidesz választási győzelme
előtt vált a cég beszállítójává, azt pedig tagadták, hogy Orbán apjának vállalkozása
részese lett volna a sztrádaépítéseknek.
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Orbán egy 2001 augusztusi interjúban részben azzal próbálta visszautasítani a vádakat,
hogy felvetette, ha tényleg kedvezni akart volna az apjának, akkor nem néhány tízmillió
forintos megbízásokhoz juttatja, hanem akár azt is el tudta volna intézni, hogy az egész
autópályát ő építse. Orbán emellett közölte, hogy az apja ugyan tervezte, hogy beszáll
bizonyos autópályás beruházásokba, de végül az ő kérésére letett erről. „Ez egy nagyon
nehéz beszélgetés volt egyébként. Tehát ő nem értett ezzel egyet, de aztán végül azt
mondta, hogy biztosan vannak olyan összefüggések, amiket én jobban látok, mint ő, és
akkor ezt elfogadta” – mondta Orbán.
2010-ben aztán újra kormányra került a Fidesz, de az apa és fia közötti egyezség a jelek
szerint közben megváltozott. Addigra ráadásul az Orbán-család már nemcsak dolomit
beszállításával tudott megjelenni állami beruházásokban, hanem egyéb termékekkel és
szolgáltatásokkal is.

Drága, de jó
A gánti bányát üzemeltető Dolomit Kft. például kibővítette betontermékeinek kínálatát,
amelyekkel aztán feltűnt csatornaberuházások beszállítójaként. Egy hasonló profilú cég
munkatársa a Direkt36-nak azt mondta, emlékei szerint a 2011-ben indult érdi
csatornázás volt az első nagyobb projekt, ahol az Orbán-cég megjelent a csőhálózat
építéséhez gyártott aknaelemeivel. A névtelenséget kérő forrás szerint ezen a piacon
csak néhány nagyobb szereplő van, amelyek figyelik egymás termékeit, és sokszor
mozdulnak rá ugyanarra a megrendelésre, így nyomon tudják követni a konkurensek
mozgását.

5

Az érdi csatornázást lebonyolító cég betekintést adott a Direkt36-nak a projekt
archívumába, és ez több olyan dokumentumot is tartalmazott, amelyek megerősítették
a forrás állításait. Több tucat olyan szállítólevelet találtunk, amelyeken szerepelt, hogy
más cégek mellett a Dolomit Kft. gánti telepéről is vittek betonelemeket az érdi
beruházás helyszínére 2012-ben és 2013-ban. Voltak olyan dokumentumok is, amely
szerint emellett zúzott kő is érkezett Érdre az Orbán-cégtől, amelyet jellemzően a
csatornázási munkák utáni úthelyreállításokhoz használnak fel. Az iratok szerint a
megrendelő sok esetben a projekt kivitelezésében vezető szerepet játszó Közgép Zrt.
volt, amelynek tulajdonosa, Simicska Lajos akkoriban még Orbán Viktor szoros
szövetségese volt.
Nem az érdi volt az egyetlen csatornázási munka, amelyben az Orbán-cég megjelent
beszállítóként. Az elmúlt négy-öt évben Budapest több kerületében is építettek
csatornákat, számos esetben a Dolomit Kft. anyagainak felhasználásával. Az általalunk
megismert dokumentumokból az derült ki, hogy az Orbán-cég 2014-ben és 2015-ben
legalább 8400 betonelemet szállított be két kivitelező cégnek.

Az egyik kivitelező a Simicska-birodalom visszaesése után látványosan előretört Duna
Aszfalt, amely a 16. kerületben, Kőbányán, Pestszentlőrinc-Pestszentimrén és
Soroksáron is használta a Dolomit aknaelemeit a csatornaépítéshez. Míg a Duna Aszfalt
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néhány esetben az Orbán-cég mellett más vállalkozóktól is rendelt ilyen elemeket, az
Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló, és az utóbbi években rohamos léptékben
gazdagodó felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc cége kizárólag a Dolomit Kft.-től
szerezte be ezeket a 18. kerületi és rákosmenti munkáihoz. A Mészáros és Mészáros
Kft. az aknaelemek mellett murvát is rendelt a Dolomit Kft.-től.
Egy, a budapesti kivitelezési munkák részleteit ismerő forrás szerint a nagyobb
projekteknél általában a kivitelezést irányító cégek alvállalkozóknak adják tovább a
konkrét építési munkálatokat, és a forrás szerint rájuk bízzák azt is, hogy honnan szerzik
be a szükséges alapanyagokat is. A forrás szerint – aki kérte, hogy ne írjunk le róla
olyan részletet, amely alapján ő vagy a cége beazonosítható lenne – a budapesti
csatornázási beruházásnál ez máshogy történt. Az egyik fővállalkozó ugyanis menet
közben szólt, hogy a betonelemeket mégis ők maguk szeretnék beszerezni, és végül az
Orbán-család érdekeltségétől érkeztek ezek a termékek.
Az érdi és a budapesti projekteknek is több tízmilliárdos költségvetése volt, de ennek
feltehetően csak egy kis része jutott az Orbán-család érdekeltségeihez. Pontos számot
nem tudni, mert a Direkt36 által megismert dokumentumokon nem szerepeltek árak, a
kivitelezésért felelős szervezetek pedig azt közölték, hogy nem rendelkeznek
információval a beszállítóknak kifizetett összegekről. Azt ugyanakkor több, a projektek
részleteit ismerő forrás is állította, hogy a Dolomit Kft. annak ellenére válhatott
beszállítóvá, hogy a betonelemei jóval drágábbak, mint a konkurencia hasonló
termékei.
Az egyik beruházást felügyelő szervezet munkatársa azt mondta, hogy tudomása szerint
mintegy 30 százalékkal is magasabb lehet az Orbán-féle termékek ára, de hozzátette,
hogy szerinte ezeknek a minősége is sokkal jobb. Az egyik konkurens betonelemes cég
munkatársa is megerősítette, hogy a Dolomit termékei valóban jó minőségűek, de több,
csatornázási projektekben részt vevő forrás is azt állította, hogy a kivitelezők nagyon
érzékenyek az árra, és így maguktól biztos inkább az olcsóbb beszállítót választanák.
„Csodálkoztam is, hogy miért a drágábbat veszik” – mondta az egyik projekt
lebonyolításában részt vevő forrás, majd hozzátette: „Gondoltam, hogy biztosan
dörgölőzni akarnak.”
Az ideális Orbán Áron
Az Orbán-cégek közül a leglátványosabb fejlődést a szállítmányozással és
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás produkálta az elmúlt években. Ezt eredetileg
Ideális Áron Bt. néven (ami egy szójátékkal utalás lehetett a céget vezető Orbán Áronra)
hozták létre még 2004-ben, de 2008 óta Nehéz Kő Kft.-ként működik. Ugyan a bevétele
sokáig a néhány százmilliós sávban mozgott, 2015-ben már több mint 1,6 milliárdos
bevételt termelt. A cég a honlapja szerint 2012-ben vásárolt saját kamionokat, de
vasúton is szállítanak termékeket. Az oldalon a „fő referenciák” között felsorolnak több
mint tíz megrendelést, és ezek többsége állami beruházáshoz kötődik. Mint írják,
szállítottak betontermékeket, illetve köveket csatornázásokhoz, útépítésekhez, valamint
vasúti felújításokhoz is.
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Az oldalon felsorolt projektek azonban jellemzően régebbi – néhány esetben 2010 előtti
– beruházások voltak. A weboldal archivált verziói azt mutatják, hogy a referencialista
2013 óta nem frissült, pedig a cég felívelése ez után kezdődött meg. Az mindenesetre a
Direkt36 gánti látogatásai során kiderült, hogy a Nehéz Kő kamionjai sok anyagot
szállítanak a Dolomit Kft. székhelyéről: előfordult, hogy egy órán belül 4-5 kamionjuk
is megérkezett a telepre. Valószínűleg a kőtermelő és betontermékeket gyártó céggel
való szoros kapcsolata szerepet játszhat a gyors növekedésében is. A Nehéz Kő a
honlapja szerint a 2012-es kamionvásárlásokkal átvette a Dolomit Kft. szállítmányozási
feladatait, márpedig más piaci szereplők szerint csak azok a fuvarozó cégek tudnak
sikeresen működni, amelyek szorosan együtt tudnak dolgozni valamilyen termelő
vállalkozással.
A jelek szerint Nehéz Kőt tavaly évvége óta önállóan tulajdonló Orbán Áron még több
fantáziát lát a kereskedelmi üzletben. 2016 októberében egy új céget hozott létre NAKK
Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt. néven. Orbán Áron nem
reagált a céges elérhetőségére küldött kérdéseinkre.
Bányából az aszfaltkeverőbe
Nemcsak Orbán Áron cégének kamionjai járnak sokat a gánti bányacéghez, hanem sok
más fuvarozó vállalkozás teherautói is. Az egyik látogatásunk alkalmával azt láttuk,
hogy olyan sok kamion érkezett egyszerre a helyszínre, hogy a sor vége kilógott az
országútra. Április 18-án pedig végigkövettük egy olyan kamionnak az útját, amely a
gánti telepen vett fel rakományt. A fehér, billenős platójú teherautó úticélja Jászberény
volt, ahol bekanyarodott a Colas cégcsoport város szélén található aszfaltkeverő
telepére, majd a platóját megdöntve megszabadult a távolról kőnek tűnő rakományától.
A franciaországi központú Colas az egyik legnagyobb szereplője a magyarországi
építőiparnak, és azon belül is az állami projekteknek. A honlapján szereplő referenciák
többsége is állami finanszírozású beruházás, és folyamatban lévő munkaként jelenleg
két olyan útépítési projektet tüntetnek fel, amelyek megrendelője a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nevű állami cég. Szerettük volna megtudni a Colastól,
milyen beruházáshoz fogják felhasználni a Gántról érkezett szállítmányt, illetve milyen
projekteken dolgoznak együtt az Orbán-család érdekeltségébe tartozó cégekkel, de a
csoport azt írta, „sajnos nem áll módjukban” válaszolni a kérdéseinkre.
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A felcsúti vevő
A Direkt36 kutatásai során kiderült az is, hogy az Orbán-cégeknek egyáltalán nem csak
állami kötődésű ügyfelei vannak. Egy januári gánti látogatás alkalmával követett
kamion – a Nehéz Kő Kft. egyik teherautója – például a ma már magántulajdonban lévő
Dunaferr dunaújvárosi üzemébe érkezett.
Az egyik kisebb Orbán-cég, a Gánt Kő és Tőzeg Termelő és Kereskedelmi Kft.
cégbírósági irataiban is feltűnik számos olyan vevő, amelyek esetében nem találtunk
kötődést állami beruházásokhoz. Ennek a cégnek az ügyféladatai azért férhetők hozzá,
mert egy másik Orbán-vállalkozás, a Hahótpack Kft. 2014-ben beolvadt a Gánt Kő
Kft.-be, és ennek során mindkét cég leadott az elszámolással kapcsolatos iratokat.
Ezekben a dokumentumokban felsorolnak 14 olyan céget, amelyek a Gánt Kő Kft.
ügyfelei voltak. Ez azonban nem feltétlenül ad teljes képet az Orbán-cégek
ügyfélköréről: a Gánt Kő Kft. a bevételt tekintve elmaradt a család többi
vállalkozásától, és cégbíróságon talált vagyonleltárban csak azok a cégek szerepelnek,
amelyeknek a beolvadás időpontjában tartozása volt a Gánt Kő Kft.-vel szemben.
A 14 vállalkozás zöme kisebb magáncég, de van köztük két ismertebb, állami
beruházásokban is feltűnő társaság is. Az egyik a Swietelsky Magyarország Kft. nevű
osztrák építőipari cég, amely rendszeres nyertese a nagyértékű közbeszerzéseknek. A
másik pedig a Mészáros és Mészáros Kft., amely – a már említett, Orbán-céghez is
kötődő budapesti csatornázás mellett – szintén több értékes állami megbízást nyert el
az elmúlt években.
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A Swietelsky Magyarország Kft. az Orbán-cégekkel való üzleteivel kapcsolatos
kérdéseinkre azt írta, „családi vállalkozás lévén” nem áll módjukban válaszolni, mivel
az általunk kért adatok esetében a cég „belső ügyeiről, illetve üzleti titokról van szó,
melyeket stratégiai okokból, elvből” nem bocsátanak nyilvánosságra.
Sínen vannak
A Swietelsky volt az is, amely zúzott követ rendelt a Dolomit Kft.-től az elmúlt évek
egyik legnagyobb vasúti beruházására, a Szajol és Püspökladány közötti pálya
felújítására. A Figyelő egy 2012-es cikkében idézte a projektet lebonyolító NIF Zrt-től
azt, hogy az állami cég „tudomása szerint a Dolomit nagymértékben beszállítója a
Swietelskynek”. A NIF már akkor is hangsúlyozta azonban, hogy nincsenek részletes
információik a beszállítókról, és az állami cég ezt mondta most is a Direkt36-nak,
amikor általuk felügyelt más vasúti projektek beszállítóiról érdeklődtünk.
Úgy tűnik azonban, hogy a Dolomit Kft. nemcsak kövek szállításával tervezett részt
venni a vasúti felújításokban. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. nevű állami cég honlapján található egy dokumentum, amely szerint
Orbán apjának cége 2010 februárjában műszaki engedélyt kapott vasúti betontermékek
(például peronjelzők) gyártására. Ez az engedély 2015 februárig volt érvényben.
A betontermékek gyártását a jelek szerint gőzerővel folytatja az Orbán-család. A gánti
üzem országút felőli oldalán például az utóbbi hónapokban tett látogatásainkkor több
méter magasan egymásra pakolt betonelemek szolgáltak kerítésként. Benn az udvaron
pedig nagy halomban álltak az ahhoz hasonló betontermékek, mint amilyenek a
margitszigeti csatornázási munkálatok helyszínén tűntek fel tavaly nyáron. Mivel a
Dolomit Kft. nem reagált a megkeresésünkre, így arra a kérdésre sem válaszoltak, hogy
ezeket a termékeket kinek szándékozzák eladni.
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Újabb óriási állami beruházás mögül került elő Orbán
apjának cége
Írta: Zöldi Blanka
Megjelenés dátuma: 2017.05.17.
Link: https://www.direkt36.hu/2017/05/17/ujabb-oriasi-allami-beruhazas-mogul-kerult-eloorban-apjanak-cege/

Mozgalmasan telt 2014 tavasza a miniszterelnök apja, Orbán Győző cégénél. Röviddel
azután, hogy leszállított több száz tonna aknaelemet az Érden és környékén zajló
csatornaépítéshez, a Dolomit Kft. belefogott két újabb projektbe is: a gánti telephelyről
egyes teherautók a budapesti szennyvízberuházáshoz, mások ezzel párhuzamosan a
Pest megyében fekvő, tápiómenti településekre kezdtek aknaelemeket szállítani.
Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy Orbán Viktor családjának céges
érdekeltségeinek látványos növekedésében szerepet játszottak állami megbízások is,
többek között a jórészt EU-s forrásból finanszírozott érdi és budapesti csatornaépítések.
Sikerült újabb dokumentumokat megszereznünk, amelyek bizonyítják, hogy az Orbáncég részt vett a közel 25 milliárd forintos költségvetésű, húsz települést érintő
tápiómenti csatornázási projektben is.
A korábban bemutatott projektekhez hasonlóan a tápiómenti csatornázás esetében is
nehéz pontos képet kapni arról, hogy az Orbán Győző többségi tulajdonában lévő
Dolomit Kft-nek pontosan mekkora bevétele származott az aknaelemek beszállításából,
az érintettek pedig nem válaszoltak az erre vonatkozó kérdéseinkre.
Az viszont kiderült a tápiómenti csatornázás projektdokumentációjából, hogy – az előző
cikkünkben említett Közgép, Duna Aszfalt és Mészáros Lőrinc cége mellett – több, az
állami közbeszerzéseken jól szereplő építőipari cég is csatornázási elemek
beszállítójaként alkalmazta az Orbán-céget. Az Euroaszfalt Kft., az A-Híd Zrt. és a
Penta Kft. annak ellenére rendelték meg a Dolomit Kft. aknaelemeit, hogy azok piaci
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források szerint drágábbak a konkurencia termékeinél, igaz, többek szerint a minőségük
is jobb.
A Tápió folyó két partján, a Gödöllői dombság és a Jászság között fekvő 18
településnek a közelmúltig egyáltalán nem, két településnek, Nagykátának és
Tápiószentmártonnak pedig csak részben volt kiépített szennyvízelvezető hálózata. A
települések 2010 elején nyertek 24,8 milliárd forintos támogatást a csatornázásra, ebből
84 százalékot fizetett az Európai Unió. A beruházáshoz a lakosságnak is hozzá kellett
járulnia, az önrész egy vagy két részletben fizetve 265 ezer forint volt ingatlanonként.
Az általunk korábban vizsgált csatornázási beruházásokhoz hasonlóan a tápiómenti
projekt esetében is egyszerű megtudni, kik voltak a kivitelezők, hiszen a nevük
megjelent a közbeszerzési értesítőben. A fővállalkozók által megbízott, a
csatornázáshoz szükséges építési termékek beszállítóinak kilétét viszont nem hozzák
nyilvánosságra. A tápiósági beruházás esetében ezeket az információkat egy hónapig
tartó engedélykérés és egyeztetés után, a nagykátai focipálya melletti raktárban,
dobozokban
és
mappákban
felhalmozott
többezer
oldalnyi
archív
projektdokumentációból tudtuk kikeresni.
A tápiósági beruházás több tucat szállítólevele szerint a Dolomit Kft. 2013-ban és 2014ben több száz tonna aknaelemet – különböző típusú aknagyűrűket, aknafenék elemeket
és aknaszűkítőket – szállított a térségben fekvő Úri, Jászfelsőszentgyörgy és Farmos
községek csatornázásához. Egyéb dokumentumok pedig azt is egyértelművé teszik,
hogy a cég aknaelemeit felhasználták Tápiószele csatornázásához is.
Ezeken a településeken a Dolomit Kft. megrendelői olyan építőipari cégek voltak,
amelyek az elmúlt években számos más nagyértékű állami közbeszerzést is elnyertek.
Úri és Jászfelsőszentgyörgy csatornázásához az Euroaszfalt Kft. rendelte meg az
Orbán-cég aknaelemeit. Az Euroaszfalt a tápiómenti projektben – a Duna Aszfalttal
alkotott konzorciumban – összesen 11 település csatornaépítésére kapott megbízást,
illetve további öt településen a Tápiómenti CME Konzorcium tagjaként nyert. A
konzorcium másik két tagja a rohamosan gazdagodó felcsúti polgármester, Mészáros
Lőrinc cége és a francia székhelyű Colas csoporthoz tartozó Colas Alterra Zrt. volt. Az
Euroaszfalt Kft. a honlapján számos egyéb állami megbízást is feltüntet referenciaként,
amelyek között szennyvízprojekten kívül vasút- és autópályaépítések is szerepelnek.
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Letöltés (PDF, 1.64MB)
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A Dolomit Kft. másik megrendelője az A-híd Zrt. volt, amely Farmos község
csatornázásához rendelt aknaelemeket az Orbán-cégtől. Az A-híd Zrt. a cikkünk
megjelenése után válaszolt a korábban feltett kérdéseink egy részére. A cég azt írta,
azért választották a Dolomit Kft. gyártmányait, mert azok voltak “a közbeszerzési
kiírásnak műszaki paramétereiben legjobban megfelelő aknaelemek.” Hozzátették,
hogy a Dolomit Kft. “anyagában, falvastagságában, gyártási technológiában mást gyárt,
mint a többi betonelem gyártó cég”.
Az A-híd szintén elnyert számos egyéb közbeszerzést is, konzorciumi tagként szerepelt
például a Budapesti csatornázás és az M4-es autópálya projekt nyertes kivitelezői
között. A tápiómenti projektben négy település csatornázására kapott megbízást, a
Strabaggal és a Penta Kft.-vel alkotott konzorciumban. Az A-híd a Direkt36 kérdésére
azt írta, hogy a tápiómenti menti beruházáson kívül más állami projektben nem
szerződött a Dolomit Kft.-vel.
A Dolomit Kft. bevétele 2012 és 2015 között közel kétszeresére, míg adózott
eredménye több mint háromszorosára nőtt. Nehéz megbecsülni, hogy a 2016 májusában
lezárt tápiómenti csatornázási projekt mennyivel járult hozzá ehhez a növekedéshez.
Ennek több oka is van: a fővállalkozók nem minden esetben csatolják a beszállítók
szállítóleveleit a porjektdokumentációhoz, másrészt ezek a szállítólevelek csak a
termékek típusát tartalmazzák, az árukat nem. A csatornázási beruházások során a
kedvezményezettek sem készítenek összegzést a beszállítók részére történt
kifizetésekről. Erről az érintett fővállalkozók rendelkezhetnének információval, akik
viszont – a miniszterelnök apjának cégéhez hasonlóan – nem válaszoltak a
kérdéseinkre.
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Így magyarázkodott Orbán Viktor az apja cégének állami
munkáiról
Írta: Zöldi Blanka
Megjelenés dátuma: 2017.06.23.
Link: https://www.direkt36.hu/2017/06/23/igy-magyarazkodott-orban-viktor-az-apjacegenek-allami-munkairol/

Orbán Viktor továbbra is fontosnak tartja, hogy édesapja ne vegyen részt az állam által
finanszírozott projektekben, derült ki a miniszterelnök válaszaiból, amelyeket brüsszeli
sajtótájékoztatóján adott a Direkt36 kérdéseire. Orbán válaszai viszont arra is utalnak,
hogy szerinte – korábbi álláspontjától eltérően – ha az édesapja nem fővállalkozóként
vagy alvállalkozóként, hanem beszállítóként vesz részt állami projektekben, az azt
jelenti, hogy nem is teljesít állami megrendeléseket.
Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy az Orbán-család cégeinek elmúlt években
produkált látványos növekedéséhez hozzájárult számos állami, főként Európai Uniós
forrásból finanszírozott beruházás is. Orbán édesapjának és testvéreinek tulajdonában
álló vállalkozások annak ellenére vesznek részt közpénzből finanszírozott
projektekben, hogy 2001-ben a miniszterelnök még kifejezetten arra kérte az apját,
hogy ne szállítson követ az akkor folyó nagy állami autópályaépítéshez. Miután korábbi
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írásos megkeresésinkre nem kaptunk választ, személyesen, az Európai Tanács ülése
után kérdeztük a miniszterelnököt, hogy mi változott 2001 óta.
„Most is ezt mondom, hogy most is fontosnak tartom,” mondta Orbán, majd bólintott
arra a kérdésünkre, hogy azt tartja-e fontosnak, hogy az édesapja ne vegyen részt állami
beruházásokban. Mikor felsoroltunk neki számos csatornázási projektet, amelyben
beszállítóként vett részt Orbán Győző cége, Orbán visszakérdezett: „Az államnak
szállított be?”. A válaszunkra, hogy a Dolomit Kft. olyan vállalkozóknak szállított be,
amelyek közbeszerzéseken nyerték meg az állami projekteket, Orbán azzal zárta a
beszélgetést: „Tehát akkor ön is megerősíti, hogy állami megrendeléseket nem
teljesített.”
Dokumentumok bizonyítják, hogy Orbán Győző cége, a Dolomit Kft az elmúlt években
Érden, Budapesten és a Tápióságban épült csatornahálózathoz is szállított
építőanyagokat. A több tízmilliárdos projekteket közpénzből, főként a miniszterelnök
által sokat támadott EU-tól érkező forrásokból finanszírozták. A beruházásokban részt
vevő forrásaink szerint annak ellenére rendeltek az Orbán-cégtől építőanyagokat, hogy
azok drágábbak voltak a konkurencia termékeinél, bár egyesek szerint a minőségük is
jobb.
Korábban a Figyelő írt arról, hogy Dolomit Kft.-től rendeltek követ a Szajol és
Püspökladány közötti óriási vasúfelújításra is, a Magyar Narancs szerint pedig Orbán
Győző cége szállít építőanyagokat a Nemzeti Lovarda és a 8-as főút várpalotai
felújításához is.
A miniszterelnök apja és két testvére tulajdonában lévő, bányászattal, betontermékek
gyártásával és szállítmányozással foglalkozó cégek jelentős növekedést produkáltak az
elmúlt években. 2012 és 2015 között megkétszerezték a bevételüket, profitrátájuk 15%ról 30%-ra nőtt. Az Orbán család tagjai ez idő alatt közel 2 milliárd forintot vettek ki
osztalékként a cégekből. Tavaly viszont a teljes magyar építőipar teljesítménye nagyot
zuhant, főként azért, mert kifuttak az előző uniós pénzügyi ciklus forrásai, és kevesebb
volt az ezekből finanszírozott állami beruházás. Némileg az Orbán-cégek teljesítménye
is visszaesett, de a tulajdonosok így is kivettek 1.2 milliárd forint osztalékot a cégekből.
A sajtótájékoztató vonatkozó részének leirata itt olvasható:
Direkt36: Miniszterelnök úr, ön azt mondta egy 2001-es interjúban, hogy kifejezetten
megkérte az édesapját, hogy ne vegyen részt akkor folyó nagy állami beruházásban,
mivel ön ezt akkor így tartotta helyesnek. Ezzel szemben az elmúlt években az édesapja
cége számos több tízmilliárdos, főként EU-s forrásból finanszírozott projektben vett
részt. Azt szeretném kérdezni, mi változott 2001 óta?
Orbán Viktor: Lenyűgöző, hogy fiatal kora ellenére a 2001-es interjút is ismeri. Minden
esetre nem változott semmi. Szerintem a mostani helyzet is az, hogy a szabályokat, a

16

mindenkori törvényeket pontosan betartva működik minden Európai Uniós döntés
Magyarországon.
D36: Az a kérdésem, hogy azzal kapcsolatban mi változott, hogy 2001-ben még
fontosnak tartotta ezt közölni az édesapjával, hogy ne vegyen részt állami
beruházásban.
OV: De most is ezt mondom, hogy most is fontosnak tartom.
D36: Azt, hogy ne vegyen részt állami beruházásban az édesapja? De mégis részt vesz
állami beruházásban.
OV: Ha valóban így van, akkor javaslom kérdezze meg tőle, hogy tényleg így van-e.
D36: Megkérdeztük, és nem válaszolt a kérdésekre egyébként. Viszont ez különböző
projektdokumentumokban feketén-fehéren le van írva. Akkor azt mondja, hogy ez így
nem jó?
OV: Meg vagyok lepődve azon, hogy azt állítja, hogy van olyan Európai Uniós projekt,
ahol vállalkozóként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az én családom benne van.
De meg fogom nézni ….
D36: Bocsánat, én ezt nem állítottam, hogy fővállalkozóként vesz részt, hanem
beszállítóként.
Havasi Bertalan: Elnézést, ez így nehéz lesz!
OV: Azt sem lehetetlen, hogy önnek van igaza. Én szívesen megnézem ezt, de még
egyszer mondom, Magyarországon világos törvények vannak arra nézve, hogy ki mit
tehet, a törvényeket be kell tartani. És nagyon remélem, hogy aki velem bármilyen
kapcsolatban van, ezeket a törvényeket, és az ebből fakadó gazdasági és erkölcsi
szabályokat akkurátusan betartja.
D36: Csak pontosítani szeretnék, hogy beszállítóként vesz részt az édesapja többek
között, vagy vett részt, múlt időben, az érdi csatornázási projektben, a tápiómenti
csatornázási projektben, a budapesti csatornázási projektben. Beszállítóként.
OV: Az államnak szállított be?
D36: Olyan vállalkozóknak szállított be, amelyek közbeszerzésen nyerték meg az állami
projekteket.
OV: Akkor ön is megerősíti, hogy akkor állami megrendeléseket nem teljesített.
Köszönöm szépen.
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Tovább folyik a közpénz az Orbán családhoz: most egy
állami erőmű beruházásán dolgoznak
Írta: Zöldi Blanka
Megjelenés dátuma: 2017.08.16.
Link: https://www.direkt36.hu/2017/06/23/igy-magyarazkodott-orban-viktor-az-apjacegenek-allami-munkairol/

Az ország egyik legrégebbi hőerőműve, az Oroszlányi Erőmű már másfél éve nem
üzemel, de amikor egy forró júliusi napon felkerestük a telephelyét, az korántsem tűnt
elhagyatottnak. Sorra érkeztek oda a kamionok, jó részük a miniszterelnök fiatalabbik
öccsének, Orbán Áronnak a szállítmányozási cégétől.
A Nehéz Kő Kft. logóját viselő teherszállítók egy kanyar után, az erőmű területén tűntek
el a szem elől, nem messze attól a töltéstől, amely mögött jelenleg helyreállítási,
úgynevezett rekultivációs munkák zajlanak. A közel 2 milliárd forint értékű állami
projekt keretében állítják vissza a korábbi erőművi tevékenység által roncsolt területek
eredeti állapotát, az ehhez szükséges alapanyagokat pedig többek között Orbán Viktor
édesapjának gánti bányájából szállítják.
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Az Orbán család tagjainak tulajdonában lévő, bányászattal, építőelem-gyártással és
szállítmányozással foglalkozó cégek látványosan növekedtek az elmúlt
években. Korábbi cikkeinkből kiderült, hogy az Orbán-cégek kiemelkedő, évente már
4-5 milliárd forint bevételt elérő teljesítményéhez számos állami finanszírozású munka
járult hozzá: az elmúlt években csatornázási beruházásokhoz, vasút-és autóút
felújításhoz is szállítottak építőanyagokat.
Orbán Viktor az első miniszterelnöki ciklusa idején, 2001-ben még kifejezetten arra
kérte az édesapját, hogy a cége ne szállítson követ az akkor folyó nagy állami
autópályaépítéshez. Orbán a Direkt36-nak idén júniusban azt mondta, továbbra is
fontosnak tartja, hogy édesapja ne vegyen részt állami beruházásokban. A
miniszterelnök válaszai ugyanakkor arra utalnak, hogy azt nem tartja problémának, ha
ezek a cégek csak a fő- vagy alvállalkozók beszállítóiként jelennek meg ezekben a
projektekben. Annak ellenére mondta ezt, hogy a beszállító cégek is ugyanúgy
közpénzből részesülnek, mint a beruházások magasabb szinten lévő résztvevői.
Az erőmű területén zajló munka megrendelői és kivitelezői nem árulták el, hogy a
projekt összköltségéből mennyi pénz került az Orbán családhoz, és hogy a cégek
pontosan milyen munkára kaptak megbízást. Ezekre a kérdéseinkre a projektben részt
vevő Orbán-cégek, a Nehéz Kő Kft. és a Dolomit Kft. sem válaszoltak.
Hat bányász a közelben
Az Oroszlányi Erőmű a hatvanas évektől 2015 végéig termelt energiát, főként a Vérteshegység nyugati felében, a Márkushegyi Bányaüzemben kinyert szénből. A szénégetés
során keletkező hulladékanyagokat, például pernyét, hamut és salakot az erőmű mellett
kialakított, összesen közel kétszáz hektáros területen helyezték el. A jelenleg zajló
rekultiváció során ezt a lerakott hulladékot más, bányászati tevékenységből származó
anyagokkal keverik, majd erre a fedőrétegre növényzetet telepítenek.
A hulladéklerakó lezárása és a rekultiváció elvégzése az erőmű üzemeltetőjének, a
Vértesi Erőmű Zrt.-nek a feladata, amely az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-n
keresztül százszázalékos állami tulajdonban áll. A munkát több szakaszra osztották, és
közbeszerzési pályázatok útján választották ki a kivitelezőket.
A projekt második ütemét idén májusban indították, kivitelezését a budapesti Terra-Log
Mélyépítő Kft. és a miskolci MENTO Környezetkultúra Kft. konzorciuma nyerte el. A
nyilvános közbeszerzési iratok között elérhető, a beruházás alapinformációit tartalmazó
szerződés szerint a kivitelezők jövő év január végéig 34 hektárnyi területet fognak
rekultiválni. Az ide kerülő fedőréteghez közel 250 ezer köbméter anyagot – például
bányászati melléktermékeket, humuszos talajt és tőzeget – terveznek külső helyszínről
beszállítani.
Az Orbán család állami munkáiról szóló első cikkünk megjelenése után kaptuk azt az
információt, hogy ebben a projektben beszállítóként vesz részt a miniszterelnök
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édesapjának cége is, akinek gánti bányája az erőműtől 30 kilométerre található. A
Vértesi Erőmű Zrt. megerősítette, hogy az Orbán Győző többségi tulajdonában álló
Dolomit Kft. valóban szállít be anyagot a rekultiváció során felhasznált fedőréteghez,
de arra a kérdésünkre már nem válaszolt, hogy a cég pontosan milyen típusú és mekkora
mennyiségű anyagokat szállít a projekthez.
Július 5-én délelőtt, amikor a projekt helyszínén jártunk, egy óra alatt több mint tíz
Nehéz Kő Kft. feliratú kamion fordult meg az erőműnél. Ezt az utóbbi években
látványosan felívelő céget Orbán Viktor apja és két testvére alapította, tavaly év vége
óta pedig a legfiatalabb testvér, Orbán Áron kizárólagos tulajdonában áll. Az erőmű
portájához érkező kamionok szállítmányát nem lehetett látni, de a projektet ismerő,
névtelenséget kérő forrásaink szerint a Dolomit Kft.-től származó zúzott követ
szállították a rekultivációs projekthez.
A Vértesi Erőmű Zrt. szerint a Dolomit Kft. mellett még öt másik cég szállít be
anyagokat a rekultiváció során használt fedőréteghez. „Az ellátásbiztonság érdekében
a logisztikailag és gazdaságosság szempontjából elérhető bányákból történik az anyag
beszállítása, 6 anyaglelő helyszínről” – írta a Vértesi Erőmű Zrt. a Direkt36 kérdésére.
A beszállítóként megnevezett öt másik cég közül egy erősítette meg telefonon a
Direkt36 kérdésére, hogy valóban beszállítója a projektnek, míg kettő vállalkozás nem
válaszolt kérdésünkre. Kettő megkérdezett cég viszont azt közölte, hogy a Vértesi
Erőmű Zrt. állításával ellentétben nem szállított anyagokat a rekultiváció során használt
fedőréteghez.
A Vértesi Erőműtől e-mailben kértük az ellentmondás tisztázását, de többszöri
megkeresésünkre sem válaszoltak. A cég eredetileg nettó 1,37 milliárd forintot szánt a
munkára, de a projekt végleges ára nettó 1,99 milliárd (bruttó 2,52 milliárd) forintra
emelkedett. Szerettük volna megtudni azt is, hogy a miniszterelnök édesapjának a cége
milyen áron szállítja be a projekthez megrendelt anyagokat. A megkérdezett beszállító
cégek a projekt alvállalkozóihoz, az alvállalkozók a fővállalkozókhoz, a fővállalkozók
pedig a projektet megrendelő Vértesi Erőmű Zrt.-hez irányítottak minket, amely végül
nem indokolta meg, miért nem válaszol a kérdéseinkre.

20

Írta: Pethő András
Megjelenés dátuma: 2017.08.30.
Link: https://www.direkt36.hu/2017/08/30/felszabaditotta-az-orban-csalad-cegeit-asimicskaval-vivott-haboru/

Felszabadította az Orbán család cégeit a Simicskával
vívott háború
Bár a Fidesz 2010-es választási győzelme után látványos növekedésnek indult sok
pártközeli vállalkozás, az Orbán család cégeinek felívelése csak évekkel később, 2014ben kezdődött el.
Ez az időpont nem volt véletlen.
2014-ig játszott meghatározó szerepet a nagy állami építési beruházásokban Simicska
Lajos, a Fidesz gazdasági háttérembere, és a tevékenységét közelről ismerő források
szerint az üzletember cégcsoportjánál tudatosan ügyeltek arra, hogy a
miniszterelnökhöz személyesen kötődő emberek cégei ne jussanak kirívóan sok
megbízáshoz. Ez elsősorban Orbán apjának és testvéreinek építőipari beszállítással
foglalkozó vállalkozásait jelentette, de a Simicska-csoport felügyelete kiterjedt Orbán
Ráhel későbbi férjére, Tiborcz Istvánra is.
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Az abban az időszakban sokat támadott és sokak által a politikai korrupció
szimbólumának tartott Simicska-birodalom nem saját erkölcsi megfontolásból tartotta
kontroll alatt az Orbán család tagjait. A miniszterelnök érdekében – és egy Simicskához
közeli forrás szerint az ő kívánságára – tették ezt. A cél az volt, hogy ne adjanak túlzott
támadási felületet Orbán Viktor bírálói számára, akit első – 1998 és 2002 közötti –
kormányzása idején sok kritika ért apja üzletei miatt. 2014-re azonban felbomlott a
szövetség Simicska és a hatalmát egyre jobban megszilárdító Orbán között, amivel
megváltozott a helyzet. Simicska elveszítette meghatározó pozícióját az állami
beruházások területén, és így nagyobb mozgástérhez jutottak olyan szereplők, akiket
addig ő a háttérbe szorított. Közöttük voltak az Orbánhoz családi szálakon kötődő
emberek érdekeltségei is.
A miniszterelnök apjának és testvéreinek cégei 2015-re közel megkétszerezték a
bevételüket, a nyereségességük pedig még gyorsabb tempóban növekedett, amiben
– mint azt a Direkt36 korábban feltárta – szerepet játszott az, hogy az Orbán-cégek
beszállítóként megjelentek több nagy állami beruházásban is. Tiborcz István cégének
állami pályázatokon aratott sikersorozata is az után kapott új lendületet, hogy elváltak
a vállalkozó és a Simicska-csoport útjai.
Ez a cikk olyan beszélgetések alapján készült, amelyeket Simicska Lajost és Orbán
Viktort régóta ismerő emberekkel, valamint befolyásos építőipari vállalkozókhoz
kötődő forrásokkal folytattunk. Mindannyian azzal a feltétellel vállalták a beszélgetést,
ha nem közöljük a nevüket. Megkerestük részletes kérdésekkel a történet összes
szereplőjét – köztük Orbán Viktort és érintett családtagjait, valamint Simicska Lajost –
, de egyikük sem válaszolt ezekre.
Párt és család
Simicska már az Orbán család üzleti tevékenységének elindításában is szerepet játszott.
Orbán Viktor apja, Orbán Győző és üzlettársai 1992-ben jutottak hozzá privatizáció
útján a gánti bányát működtető vállalkozáshoz, és ehhez – mint Vajda Éva és Ószabó
Attila 1999-ben az Élet és Irodalomban közölt, Fiúk a bányában című cikkéből
kiderült – Simicskához kötődő vállalkozásoktól kaptak segítséget.
A cikk szerint a privatizáció során egy a Fidesz vagyonából feltőkésített, Simicskához
kötődő vállalkozás is tulajdonrészt szerzett a bányacégben, majd később azt jóval
névérték alatt adta tovább Orbán apjának és társainak. Orbán Győző így többségi
tulajdonosa lett a Dolomit Kőbányászati Kft. nevű cégnek. Azóta több más vállalkozást
is indított Orbán Győző két másik fiával – ifjabb Orbán Győzővel és Orbán Áronnal –
együtt, de a Dolomit Kft. a forgalma és tevékenysége alapján továbbra is központi
szerepet játszik a családi üzletben.
A 90-es évek elején történt epizód után sokáig nem volt jele annak, hogy Simicskának
bármi része lett volna az Orbán család üzleteinek alakulásában. Nagyrészt a háttérből
dolgozva segítette a régi középiskolai barátja, Orbán Viktor által vezetett Fidesz
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felemelkedését. Kívülről úgy tűnt, hogy világosan elváltak egymástól a felelősségi
területek – Orbán dolgozott a politika frontvonalában, Simicska pedig építette a
gazdasági hátországot -, de valójában nem volt ennyire éles az elkülönülés.
Orbán emberei
Simicskához közel álló források szerint az üzletember rendszeresen egyeztetett a
Fidesz-vezérrel, és a környezetében is megjelentek olyan emberek, akik inkább
Orbánhoz kötődtek. Ilyen volt például Nyerges Zsolt szolnoki ügyvéd, aki a 2000-es
évek közepén tűnt fel Simicska mellett, és utána hosszú időn át dolgozott vele együtt a
Fidesz gazdasági hátországának felépítésén. Simicska egyik barátja szerint az
üzletember nem maga választotta Nyergest, hanem Orbán kérésére vette maga mellé.
„Nyerges az Orbán család barátja volt” – mondta a forrás, aki szerint a szolnoki ügyvéd
delegálása mögött az húzódott meg, hogy „legyen a család közeléből valaki Simicska
körül.”

Az Orbán-cégek állami munkái az utóbbi években. Forrás: Direkt36, Figyelő, Magyar Narancs

Később Nyerges – aki a Direkt36 megkeresésére annyit reagált, hogy soha nem
nyilatkozik üzleti ügyeiről – szoros és bizalmas viszonyt épített Simicskával, de aztán
más átfedések is lettek az üzleti konglomerátum és Orbán személyes körei között. 2010
májusában egy Simicska köréhez tartozó cég többségi tulajdonosként beszállt az ES
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Holding Zrt. nevű energetikai cégbe, amelynek egyik vezetője és tulajdonosa az akkor
mindössze 24 éves Tiborcz István volt. A fiatalember akkor már járt Orbán Viktor
legidősebb lányával, Ráhellel, akivel később össze is házasodtak. Az Orbán családhoz
kötődő Tiborcz megtartotta tisztségét az E-OS Innovatívra átkeresztelt energetikai
cégben, és a következő években Simicskáék felügyelete alatt végezte tovább a
vállalkozással kapcsolatos tevékenységét.
Ebben az időszakban a Simicska-birodalom – azon belül is főként a zászlóshajónak
számító Közgép építőipari vállalat – szédületes növekedésbe kezdett. Sorra nyerték a
nagyértékű közbeszerzéseket, miközben a nagy állami beruházásokról döntő állami
pozíciókban egymás után tűntek fel Simicskához és Nyergeshez kötődő figurák. Emiatt
sok támadás érte a kormányt ellenzéki politikusok és sok más közéleti szereplő részéről,
akik szerint a Közgép és a többi Simicska-cég fellendülése bizonyíték volt a Fidesz
szerintük gátlástalan gazdasági térhódítására.
„Volt egy szint, ameddig elmehettek”
A Simicskához és így közvetve a Fideszhez kötődő cégek bevétele valóban
megtöbbszöröződött ezekben az években, de Orbán Viktor apjának és testvéreinek a
vállalkozásai nagyrészt megmaradtak a 2010-es szinten. Néhány százmillió forinttal
ugyan növekedett a három jelentősebb vállalkozásuk bevétele, de ez messze elmaradt
más kormányzati kötődésű cégek teljesítményétől. Ez annak ellenére történt, hogy az
állami beruházások sorát elnyerő Közgép megtehette volna, hogy elárasztja
megbízásokkal a bányászattal, betontermékek gyártásával és szállítmányozással
foglalkozó Orbán-cégeket.
Simicskáék azonban ezt mégsem tették meg, ami állami projektekben régóta dolgozó
vállalkozók információi szerint tudatos döntés eredménye volt. „Lajos bizonyos
dolgokban nagyon korlátozott lehetőségeket biztosított a papának” – mondta egy
korábban a Közgéppel is együtt dolgozó építőipari vállalkozó, aki a „papa” alatt a
miniszterelnök apját, Orbán Győzőt értette. Simicska környezetének egyik tagja
megerősítette, hogy valóban szándékosan korlátozták az Orbán családnak adott munkák
mennyiségét: „Meg volt adva egy szint, ameddig elmehettek, de azon felül nem
kaphattak munkát.”
A forrás szerint ez nem Simicskáék döntése volt, hanem Orbán akaratának megfelelően
jártak el. Az nem világos, hogy közvetlenül a miniszterelnök fogalmazta-e meg ezt a
kérést Simicska és emberei felé, de a forrás szerint az ő irányából érkezett a kérés. Egy
Orbánt és Simicskát is régóta ismerő forrás pedig megjegyezte, mindkét embernek
érdekében állt az, hogy kontroll alatt tartsák a családi vállalkozásokat. „Mindkettőjük
számára az volt a cél, hogy hatalmon maradjanak, és ebbe nem fért bele, hogy a család
ki legyen téve a kirakatba” – mondta a forrás.
Orbán az első kormányzása idején, 1998 és 2002 között megtapasztalta, hogy milyen
kockázatokat hordoz, ha a családja megjelenik közpénzből finanszírozott beruházások
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közelében. Akkor az ellenzék és a sajtó egy része keményen támadta apja cégének valós
és feltételezett állami megbízásai miatt.
Orbán akkor egy 2001 augusztusi interjúban részben azzal próbálta visszautasítani a
vádakat, hogy felvetette, ha tényleg kedvezni akart volna az apjának, akkor nem néhány
tízmillió forintos megbízásokhoz juttatja, hanem akár azt is el tudta volna intézni, hogy
egy egész autópályát ő építsen. Közölte azt is, hogy az apja ugyan tervezte, hogy beszáll
bizonyos autópályás beruházásokba, de végül az ő kérésére letett erről. „Ez egy nagyon
nehéz beszélgetés volt egyébként. Tehát ő nem értett ezzel egyet, de aztán végül azt
mondta, hogy biztosan vannak olyan összefüggések, amiket én jobban látok, mint ő, és
akkor ezt elfogadta” – mondta Orbán.
Elégedetlen rokonok
Úgy tűnik, hogy az Orbán család a 2010 utáni korlátozást is nehezen fogadta el. Állami
projektekben dolgozó vállalkozók és egy Simicskához kötődő forrás információi szerint
a családtagok jelezték a Közgép vezetése felé, hogy elégedetlenek azzal a mennyiségű
megbízással, amennyit a cégcsoporttól kaptak. Ahogy azt a Direkt36 is bemutatta
korábban, a Közgép adott nekik ugyan megrendeléseket például csatornázási munkákra,
de a források szerint ők ennél többet szerettek volna.
Nem Orbán apja és testvérei voltak az egyetlenek a miniszterelnök környezetéből,
akiknek konfliktusaik voltak Simicskáékkal. A Közgép-csoport égisze alatt
tevékenykedő Tiborcz Istvánnak szintén voltak súrlódásai a cégbirodalom irányítóival,
akik rossz néven vették, hogy a fiatal vállalkozó szerintük túl önjáróan viselkedett az
E-OS ügyeiben. „Konfliktus volt a nem egyforma üzleti filozófiák miatt” – mondta egy
Simicskához közel álló forrás, aki szerint Tiborcz okos, de nem értette meg, „hogy
előbb alsóbb szinten kell kitanulni a dolgokat”.
Emellett elégedetlen volt a Közgéptől kapott megbízások méretével és mennyiségével
az Orbán Viktorral jó személyes kapcsolatot ápoló Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó
is. Az egykori gázszerelő is beszállt az építőiparba, és őt személyesen ismerő
vállalkozók szerint 2010-es évek elején panaszkodott arról, hogy nem kap elég munkát
Simicskáéktól. „Mondta, hogy Lajos kivérezteti, nem ad neki munkát” – idézte fel egy
Mészárossal korábban együtt dolgozó vállalkozó. Mészáros Lőrinc nem reagált a
Direkt36 megkeresésére.
Mészáros visszatartása már nem Orbán kérésére történt, hanem egyszerűen azért, mert
Simicska embereinek problémái voltak a felcsúti vállalkozó munkájának minőségével
és árszintjével. Egy építőipari vállalkozó a Közgép egyik vezetőjétől hallotta azt, hogy
„Lőrincet nem szabad nagyon közel engedni, mert nem dolgoznak jól”. Egy
Simicskához közeli forrás pedig azt mondta, hogy Mészáros „nagyon drágán akart
dolgozni”, ezért a Közgép-csoportnál csak arra voltak hajlandók, hogy kisebb munkákat
adjanak neki.

25

„Látszott, hogy változik a felállás”
Idővel azonban a helyzet elkezdett az elégedetlenkedők előnyére változni. 2013 körül
már voltak jelei annak, hogy Simicska pozíciója gyengülni kezdett. Az építőiparban
egyre meghatározóbbá vált a Duna Aszfalt nevű cég, amellyel szorosan együttműködött
Mészáros Lőrinc is. Néhány hónappal Tiborcz István és Orbán Ráhel esküvője előtt,
2013 nyarán megszakadt a kapcsolat a Közgép-csoport és a miniszterelnök leendő veje
között is, miután Simicska cége kiszállt a Tiborczhoz kötődő energetikai társaságból.
Ezzel együtt egyre hűvösebbé vált a viszony személyesen Simicska és Orbán között is.
Simicska egyik közeli ismerőse szerint szűkebb körben már „2013-ban is látszott, hogy
változik a felállás”. Nemcsak a Közgéppel rivális Duna Aszfalt csoport megerősödése
utalt erre, hanem érkeztek olyan jelzések is, amelyek szerint Orbán vissza akarta
szorítani a Simicska tulajdonában álló médiacégek szerepét a kormányzati
médiabirodalmon belül. 2014-ben aztán még egyértelműbbé vált a konfliktus, miután
az újabb fideszes választási győzelmet követően több Simicskához kötődő ember –
például a nagy állami beruházásokért felelő Németh Lászlóné fejlesztési miniszter – is
kiszorult pozíciójából. 2015 elején pedig már nyílt háborúskodássá fajult a két egykori
szövetséges közötti viszony, amikor Simicska trágár szavakkal illette Orbánt több
interjúban is. Eltávolodott Simicskától Nyerges is, aki ugyan benne maradt több korábbi
vállalkozásban, de az operatív munkában már nem vesz részt.
Közben az Orbánhoz személyesen kötődő, az állami munkák mennyiségével korábban
elégedetlenkedő vállalkozók számára egyre jobban fellendült az üzlet. Az Orbán család
cégei 2013 óta közel megkétszerezték a bevételüket, a nyereségességük pedig még
gyorsabb tempóban növekedett. Míg a 2013-as 2,7 milliárd forintos bevételnek még
csak 15 százaléka volt a profit, addig a 2015-ös 5,2 milliárdnál már 30 százalékos volt
az arány. 2016-ban ugyan némileg visszaesett a bevétel, de építőipari források szerint
ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy megtorpantak az uniós projektek, és ez
kihatott az egész ágazatra.
Hasonló fellendülés történt a Simicskától való különválás után Tiborcz érdekeltségénél
is. Orbán Viktor veje 2014 tavaszán tulajdonosként is megjelent az újabb névváltoztatás
során Elios Innovatívra keresztelt energetikai cégben, amely aztán sorra nyerte az
összességében többmilliárdos értékű közbeszerzéseket. Ezek többségét ráadásul úgy
kapták meg, hogy a pályázatokon nem voltak versenytársaik (mint a Direkt36 feltárta,
ennek az volt az oka, hogy eleve úgy voltak meghatározva a pályázati feltételek, hogy
más cégek ennek szinte egyáltalán nem tudtak megfelelni).
A legnagyobb fellendülést Mészáros Lőrinc vállalkozásai produkálták. Az egykori
gázszerelő néhány év leforgása alatt vált az ország egyik leggazdagabb emberévé, és
most már érdekeltségei vannak az építőipar mellett az idegenforgalomban, a médiában
és a bankszférában is. Ahogy a Direkt36 feltárta, egy Mészároshoz köthető vasútépítési
cég Simicska egykori birodalmából is leszakított magának egy darabot.
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Rejtett munkák
Mészároshoz képest az Orbán család tagjainak gyarapodása jóval szerényebb volt még
Simicska visszaszorulása után is. Tiborcz István a cégének állami megbízásai körül
duzzadó botrány hatására még 2015-ben kiszállt az Elios Innovatív tulajdonosai közül,
és azóta legfeljebb hozzá kötődő vállalkozóknak vannak állammal kapcsolatos üzletei,
de ő maga személyesen nem tűnik fel ilyen ügyletekben.
Orbán apjának és testvéreinek cégei továbbra is részt vesznek állami munkákban, de
ezeket nem könnyű követni, mert a társaságok nem nyilvános pályázatok révén váltak
a beruházások részeseivé, hanem az állammal leszerződött vállalatok beszállítóiként.
Míg a közbeszerzések nyertes kivitelezőit fel kell tüntetni nyilvános adatbázisokban, a
cégek által megbízott beszállítókra ilyen szabály nem vonatkozik. A Direkt36 is csak
hosszas kutatómunka során szerzett bizonyítékot arra, hogy az Orbán-cégek egyáltalán
részt vesznek állami beruházásokban. Mivel a beszállítóknak fizetett összegekről
nincsenek nyilvánosan hozzáférhető adatok, és az Orbán-cégek sem válaszoltak eddig
soha egyetlen kérdésünkre sem, így azt továbbra sem tudni pontosan, hogy konkrétan
mekkora részét képezi az állami beruházásokból kapott pénz a bevételeiknek.
Orbán Viktort mindenesetre már nem zavarja annyira a családjának a részvétele állami
munkákban, mint korábban. Egy júniusi sajtótájékoztatón azt mondta a Direkt36
kérdésére, hogy továbbra is fontosnak tartja, hogy édesapja ne vegyen részt állami
beruházásokban. Azt is jelezte ugyanakkor, hogy azt már nem tartja problémának, ha a
családtagjainak cégei csak a fő- vagy alvállalkozók beszállítóiként jelennek meg
ezekben a projektekben. Ezt annak ellenére gondolja így, hogy az állami
beruházásokban megjelenő beszállító cégek is ugyanúgy közpénzből részesülnek, mint
a munkák magasabb szinten lévő résztvevői.
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Orbán Viktor testvére benne van egy offshore-hátterű
cégben, amely Kazahsztánban és Csecsenföldön is feltűnt
Írta: Pethő András
Megjelenés dátuma: 2017.10.09.
Link: https://www.direkt36.hu/2017/10/09/orban-viktor-testvere-benne-van-egy-offshorehatteru-cegben-amely-kazahsztanban-es-csecsenfoldon-is-feltunt/

Az már régóta ismert, hogy a miniszterelnök apjának és testvéreinek vállalkozásai
érdekeltek a kőbányászatban és a betontermékek gyártásában, néhány éve pedig a
szállítmányozásban is egyre erősebb pozíciókra tettek szert. Az egyik testvér, ifjabb
Orbán Győző ugyanakkor időközben érdekeltté vált egy olyan vállalkozásban is, amely
tulajdonosi szerkezetével és piaci múltjával is kilóg a család vállalkozásainak sorából.
Egy, a miniszterelnök idősebbik öccsének résztulajdonában lévő cég ugyanis tavaly
december óta egy Brit Virgin-szigetekre bejegyzett, Adrere Limited nevű offshore
céggel együtt birtokol egy eddig elsősorban külföldre dolgozó műszaki vállalatot. Ezt a
céget Yntergy Zrt.-nek hívják, és saját üzleti beszámolói szerint a cégnek korábban az
egyik legnagyobb megrendelője a kazahsztáni LKZ vonatösszeszerelő üzem volt, de
megjelentek az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön, valamint voltak nigériai
megbízásaik is.
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Egy titokzatos orosz
Papp András Zoltán, az Yntergy Zrt. vezetője és résztulajdonosa a Direkt36-nak azt
mondta, az Adrere Limited tulajdonosa „egy orosz magánszemély”. Arra a kérdésre,
hogy kiről van szó, annyit mondott: “Nem tudom pontosan a nevét.” Hozzátette,
“személyesen nem ismerem őt”, és mivel offshore cégről van szó, nem is szívesen fedné
fel a kilétét. Közölte, hogy egyébként is van egy megállapodásuk, amely szerint még
idén meg fogja venni az Adrere Limited részesedését a cégben.
A miniszterelnök testvére a Gamma Analcont Kft.-n keresztül szerzett részesedést az
Yntergyben. A Gamma Analcont egy műszaki eszközöket gyártó vállalkozás, amelyben
2015 januárjában lett résztulajdonos ifjabb Orbán Győző. Ennek a cégnek a vezetője és
résztulajdonosa is Papp András Zoltán, aki a Direkt36-nak azt mondta, régi, személyes
ismeretség fűzi ifjabb Orbán Győzőhöz. Ennek a kapcsolatnak a kialakulásáról nem
akart részleteket elárulni, de azt elmondta, hogy a cég hosszú távú fennmaradása
érdekében vonta be ifjabb Orbán Győzőt a cégbe. Azt mondta, szerette volna, hogy
“legyenek olyan társaim, akikkel a későbbiekben is tudok számolni”.
Kérdésünkre hozzátette, ifjabb Orbán Győző rokoni kapcsolata a miniszterelnökhöz
egyáltalán nem számított. “Nem akartam Közgépet csinálni” – fogalmazott Papp,
hozzátéve, hogy Orbán nem vesz részt sem a Gamma Analcont, sem az Yntergy napi
működtetésében. Megkerestük ifjabb Orbán Győzőt is, de az emailben elküldött
kérdésekre nem reagált.
Támogatás Brüsszelből
A Gamma Analcontról már korábban megírtuk, hogy a miniszterelnök testvérének
belépése óta két uniós pályázaton is nyert támogatást. Tavaly augusztusban közel 300
millió forintot kaptak egy megújuló energiával foglalkozó projektre. Előtte bő fél évvel
pedig 57 millió forintos támogatást kaptak a cég „termelési kapacitásának” bővítésére.
A cég ifjabb Orbán Győző feltűnése előtt is kapott uniós támogatást, 2009-ben és 2013ban összesen 62 millió forintot. (Arról egy hosszabb cikksorozatban számoltunk be,
hogy az Orbán család vállalkozásai rejtett módon megbízásokhoz jutottak több nagy
állami projektben is az elmúlt években.)
Papp András Zoltán szerint az Yntergynek jelenleg zömében magyarországi munkái
vannak, mert a kazah megbízásoknak már 2013 körül vége szakadt, majd megszűnt a
nigériai kapcsolat is, a csecsenföldi projekt pedig valójában el sem indult. Itthon
jelenleg leginkább a GE multinacionális cégnek dolgoznak, de hozzátette, hogy „az
orosz és kazah kapcsolatot szeretnénk valamikor újrakezdeni”.
Kazahsztán kiemelt célországa a kormány keleti nyitásról szóló politikájának is.
„Kazahsztán a legfontosabb közép-ázsiai állam Magyarország számára” – mondta egy
tavalyi rendezvényen Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
parlamenti államtitkára. Papp szerint eddig nem léptek kapcsolatba a magyar
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kormányzati szervekkel, hogy részesei lehessenek a keleti külgazdasági törekvéseknek,
de próbálkozni fognak majd. Hozzátette azonban, hogy ez csak terv, „nincs
konkrétum”. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Magyar Nemzeti
Kereskedőház is azt közölte a Direkt36-tal, hogy nem érintkeztek eddig az Yntergyvel.
Az Yntergy Zrt. teljesítménye jelentősen visszaesett az elmúlt években. 2012-ben és
2013-ban még 2,5 milliárd körüli bevétele volt, de tavaly már csak 715 milliós
forgalmat tudott felmutatni. Arról nincs adat, hogy idén – tehát mióta részben ifjabb
Orbán Győző érdekeltségébe került – hogyan teljesít a cég.
Offshore kapcsolatok
A Gamma Analcont tavaly decemberben lett kisebbségi, 45 százalékos tulajdonos az
Yntergyben. A részvényeket az éveken többségi tulajdonban lévő Adrere Limitedtől
vásárolta meg, de az offshore cég továbbra is rendelkezik 20 százaléknyi részvénnyel.
A harmadik tulajdonos Papp András Zoltán.
Az Adrere Limited tulajdonosi hátterét hivatalos forrásból nem lehet megismerni. A
Brit Virgin-szigetek ugyanis azon területek közé tartoznak, ahol a hatóságok nem teszik
hozzáférhetővé az ott bejegyzett cégek tulajdonosi adatait. Részben emiatt is indultak
nemzetközi törekvések az ilyen offshore-cégek visszaszorítása, illetve átláthatóbbá
tétele érdekében. (Az offshore világ feltérképezését célzó, Panama-iratokként ismertté
vált nagyszabású nemzetközi projektben a Direkt36 is részt vett.)
Orbán Viktor korábban heves bírálója volt az offshore-cégek használatának, és a 2010es választási kampányában ígéretet is tett arra, hogy az ő kormányzása alatt vége lesz
az “offshore-lovagok” világának.
Nem ez azonban az első alkalom, hogy az Orbán család egyik tagja offshore céggel
kerül kapcsolatba. A miniszterelnök legidősebb gyerekének, Orbán Ráhelnek a férje,
Tiborcz István tavaly novemberben adta el egy ingatlancégben való részesedést egy
szintén a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaságnak, a Synergy Global Consulting
Limitednek.
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Próbálják titkolni, de a balatoni gigaberuházásnál is
feltűnik Orbán apjának cége
Írta: Zöldi Blanka
Megjelenés dátuma: 2017.11.29.
Link: https://www.direkt36.hu/2017/11/29/probaljak-titkolni-de-a-balatonigigaberuhazasnal-is-feltunik-orban-apjanak-cege/

Pár napig úgy tűnt, hogy hivatalos forrásokból is megtudhatjuk, kiktől vásárolnak
építőanyagokat az egyik legnagyobb most zajló állami építkezéshez. De aztán elég volt
csak finoman utalni az Orbán családra, és mindenki elnémult.
A másfél éve folyó, több mint 72 milliárd forintba kerülő dél-balatoni vasútfelújításról
van szó. A projekt helyszínén több dolgozótól is azt hallottuk, hogy a felhasznált
építőanyagok egy részét az Orbán Viktor apjának többségi tulajdonában álló gánti
bányacégtől szállítják. Az információk birtokában arra kértük a beruházást vezető céget,
hogy tájékoztasson az építőanyagok eredetéről, és erre kezdetben nyitott is volt a
kivitelező. Amikor viszont az Orbán családhoz kötődő építőanyagokról tettünk fel
kérdést, hirtelen megváltozott a cég hozzáállása: üzleti titokra hivatkozva mégis
megtagadta a válaszadást.
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A gánti bányacég és az Orbán család egyéb vállalkozásai látványosan növekedtek az
elmúlt években. Korábbi cikkeinkből kiderült, hogy a társaságok kiemelkedő
teljesítményéhez számos állami, főként európai uniós finanszírozású munka járult
hozzá: csatornázási projektekhez, vasút-és autóút felújításokhoz és egy állami erőmű
beruházásához is szállítottak építőanyagokat.

Orbán Viktor az első, 1998 és 2002 közötti miniszterelnöki ciklusa idején még
kifejezetten kérte az édesapját, hogy ne vegyen részt állami beruházásban. A Direkt36
idén júniusban szembesítette Orbánt a mostani helyzettel, mire ő ellentmondásos
választ adott. Egyrészt közölte, hogy továbbra is fontosnak tartja, hogy családjának
cégei ne vegyenek részt állami munkákban. De aztán utalt arra is, hogy azt nem érzi
problémának, ha a családjának cégei a fő- vagy alvállalkozók beszállítóiként jelennek
meg állami projektekben.
A beszállító cégek ugyanúgy közpénzből részesülnek, mint a beruházások magasabb
szintű résztvevői, viszont a tevékenységük rejtve marad a nyilvánosság elől. A közzétett
dokumentumokban ugyanis nem szerepel, hogy hogy ki és mennyi pénzért szállít
építőanyagokat az egyes állami beruházásokhoz. Így sokáig az Orbán-cégek is titokban
juthattak közpénzhez, és mi is csak hosszas kutatás után tudtuk ennek részleteit
bemutatni. A dél-balatoni beruházás pedig különösen jó példája annak, hogy az érintett
állami szervek és kivitelezők hogyan igyekeznek eltitkolni a keresett információkat.
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Mészárosék a Balatonon
A Balaton déli partján, a Szántód és Balatonszentgyörgy közötti 53 kilométeres
szakaszon tavaly tavasszal indult a vasútvonal felújítása. A tervek szerint a beruházás
jövő ősszel lesz kész, és a szakaszon 10 perccel fog csökkenni a menetidő. A projekt
keretében felújítják a Fonyód-Kaposvár közötti mellékvágányt is.
A teljes beruházás az előzetesen becsült árnál 16,9 milliárd forinttal drágábban, 72,4
milliárd forintból valósul meg. A költségek 79 százalékát európai uniós forrásból
finanszírozzák. A közbeszerzést a Déli-part 2016 Konzorcium nyerte el, amelynek
három tagja van: az R-Kord Építőipari Kft., a V-Híd Zrt és a konzorciumvezető
Swietelsky Vasúttechnika Kft.
•
•

•

Az R-Kord Mészáros Lőrinc, a rohamos léptékben gazdagodó felcsúti polgármester
cége.
A V-Híd Zrt. többségi tulajdonosa Sárváry István, aki korábban kulturális
fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár volt. A 2015-ben alapított V-Híd idén
nyáron Mészáros cégével közösen nyerte el a Püspökladány-Ebes vasútvonal 74,9
milliárdos felújítására kiírt közbeszerzést is.
A Swietelsky Vasúttechnika az egyik leányvállalata az osztrák Swietelsky
cégcsoportnak, amelynek cégei szintén rendszeresen nyernek magyarországi
közbeszerzéseken.

A projekt nyilvánosan elérhető dokumentációja azt viszont nem részletezi, hogy kik a
beruházás alvállalkozói és beszállítói. A Direkt36 azt már korábban kiderítette, hogy a
projektben az R-Kord alvállalkozójaként dolgozik a Vasútautomatika Kft. A cég
tulajdonosa Mészáros Lőrinc horvátországi jobbkeze, Sakalj Ferenc.
Azt is feltártuk, hogy Mészáros Lőrinc és a Swietelsky-csoport egyik cége is dolgozott
már korábban az Orbán-cégekkel. A Mészáros és Mészáros Kft. a budapesti
csatornázási munkákhoz rendelt aknaelemeket az Orbán Győző többségi tulajdonában
álló Dolomit Kft.-től, a Swietelsky Magyarország Kft. pedig a szintén Orbánérdekeltségek közé tartozó Gánt Kő Kft. ügyfele volt.
Győző bácsi bányája
Több építőipari forrás a dél-balatoni projekt beszállítói között is megemlítette az Orbán
család vállalkozásait. Az építkezés helyszínén is többen megerősítették, hogy a
projekthez többek között az Orbán család érdekeltségébe tartozó gánti bányából
szállítanak építőanyagokat.
Június közepén Balatonszemes közelében dolgozó, épp ebédszünetet tartó munkásoktól
kérdeztük meg, tudják-e, melyik bányából szállítják az úgynevezett zúzott követ a
beruházáshoz. „Kérdezd meg az Orbán apját!” – tanácsolta az egyik munkás, majd a
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Balaton déli partján Fonyód felé tovább haladva, kilóméterekkel arrébb is hasonló
válaszokat kaptunk két munkástól.
Ugyanezen a napon a konzorcium fonyódi projektirodájában két személy szóban
megerősítette, hogy az Orbán Győző gánti bányacégétől szállítanak zúzott követ a
beruházáshoz. „0/32-es zúzalékanyagot” hoztak, pontosított az egyikük, a kódszámmal
az anyag szemcseméretére utalva. Azt is hozzátette, hogy júniusra már az összes addig
szállított gánti anyagot beépítették, de nyári szünet után, augusztus 20-tól újra kezdődik
a fuvarozás. A további kérdéseinkre viszont azt mondták az irodában, nincs
felhatalmazásuk nyilatkozni.

Egy újabb, novemberi látogatásunk alkalmával egy, a munkások által „kisebb főnök”nek nevezett ember azt mondta, tudomása szerint a zúzott követ nem Gántról, hanem
Uzsabányáról szállítják. Viszont hozzátette, hogy a zúzottkőréteg alá helyezett,
dolomitból készült, úgynevezett PSS talajjavító anyag egy 7 kilométeres szakaszon,
Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő között Gántról érkezett. Amikor rákérdeztünk,
hogy konkrétan Orbán Viktor apjának bányájából hozták-e az anyagot, azt válaszolta:
„Igen, igen, a Győző bácsi bányájából”.
A PSS anyagról és Orbán Győző cégének részvételéről ismét szerettünk volna
érdeklődni a konzorcium projektirodájában, de ott azt mondták, hogy „céges szintről”
nem kaptak engedélyt arra, hogy nyilatkozzanak, és a konzorciumvezető Swietelsky
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Vasúttechnika budapesti irodájába irányítottak minket. Ezzel a céggel azonban ekkor
már hónapok óta folytattunk egy érdekes fordulatokat vevő levelezést.
Ja, zúzott kő? Az üzleti titok.
A Swietelsky Vasúttechnika Kft-től először azt kértük, árulják el, hogy a projekt során
felhasznált építőanyagokat mennyi pénzért és mely vállalkozóktól szerzik be. A
projektvezető először azt írta, nem nyilatkozhat anélkül, hogy erre engedélyt kapna a
projekt megrendelőjétől, az állami út-és vasútfejlesztésekért felelős állami vállalat, a
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től.
Hogy megkönnyítsük a válaszadást, kértünk a konzorciumvezető számára egy írásbeli
engedélyt a NIF-től, amely emailben meg is adta a jóváhagyást. Ezt továbbítottuk a
Swietelsky Vasúttechnikának, amely így már nyitottnak mutatkozott az adatkiadásra.
Annyit kértek csak, hogy jelezzük, pontosan melyik építőanyag beszállítóira vagyunk
kíváncsiak, és hogy mikorra kérjük az információt.
Ezután azonban hirtelen megváltozott a hozzáállásuk. Amikor elárultuk, hogy
elsősorban a zúzottkő beszállítói érdekelnek minket, akkor a cég meggondolta magát.
Közölték, hogy a konzorciumi partnerekkel és a Swietelsky cégcsoport vezetésével való
egyeztetés után arra jutottak, hogy „a kért adatokat üzleti titokként” kezelik. A
Swietelsky Vasúttechnika egy új érvet hozott fel az adatkiadás megtagadására: a
válaszukban arra utaltak, hogy csak a közfeladatot ellátó szervek kötelezhetők
közérdekű adat kiadására, magáncégek nem.
Ez viszont nem így van. Korábban üzleti titokra hivatkoztak a Margit-híd és a Széll
Kálmán tér felújításának megrendelői és kivitelezői is, amelyekkel az Index éveken
keresztül pereskedett a beruházások számláiért. A bíróság mindkét esetben az Indexnek
adott igazat. Egy 2014-es törvénymódosítás pedig ki is mondta, hogy állami vagy
önkormányzati szervezettel szerződő magáncégek is kötelezhetők adatkiadásra, és csak
egészen kivételes esetben minősíthetnek üzleti titoknak olyan adatokat, amelyek
közpénz felhasználásával kapcsolatosak.
Korábbi példákkal és jogszabályokkal alátámasztva írtuk meg a Swietelskynek is, hogy
az érvelésük miért nem állja meg a helyét. Miután közel egy hónapig hiába vártuk a
választ, jeleztük a cégnek, hogy információnk szerint a gánti bányacégtől szállítottak
zúzott követ és dolomitot a beruházáshoz. Kértük, hogy erősítsék meg vagy pontosítsák
az információinkat. Erre már semmilyen válasz nem érkezett, pedig többször is kértük,
hogy reagáljanak a levelünkre. Kérdéseinket elküldtük Orbán Győzőnek is, de ő korábbi
megkereséseinkhez hasonlóan ezúttal sem válaszolt.
Senki nem tud a beszállítókról
A fenti példa mutatja, hogy egy állami projekt kivitelezőjével hónapokon keresztül
levelezve sem biztos, hogy sikerül megszerezni a projekt beszállítóira vonatkozó
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hivatalos adatokat. Mi pedig a balatoni projekten kívül számos más állami beruházás
beszállítóira is kíváncsiak vagyunk.
Ezért két állami szervhez, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (NFM) és a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez is közérdekű adatigénylést adtunk be július
elején több nagyobb, összességében több százmilliárdos értékű, EU-s finanszírozású útés vasútépítési beruházással kapcsolatban.
Az NFM az érintett EU-s projektekben úgynevezett irányító hatóságként működik: a
minisztérium felügyeli a projekteket és ellenőrzi a beruházás során keletkezett
számlákat és dokumentumokat, amelyek a Brüsszel felé történő pénzügyi
elszámolásokhoz szükségesek. A NIF pedig a fejlesztési minisztérium által megbízott
állami vállalat, amely az út-és vasútépítési beruházások megrendelője. A NIF az EU-s
források kedvezményezettje, és a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges számlák és
dokumentumok összegyűjtéséért is felelős.
Azonban mindkét szerv azt állítja, hogy nem tudják, kitől és milyen áron vásárolnak
építőanyagokat az állami projektekhez. Az NFM azt írta, a projektek alvállalkozóival
és beszállítóival kapcsolatos adatok nem náluk, hanem a projektek
kedvezményezettjénél – tehát a NIF-nél – állnak rendelkezésre.
A NIF szerint viszont ők sem rendelkeznek a beszállítókra vonatkozó adatokkal. Csak
az alvállalkozói szintről vannak információk, ezek kiadásáért viszont 246 ezer forintot
kértek. A Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezet segítségével augusztus
végén pert indítottunk a NIF ellen mind az alvállalkozókra, mind a beszállítókra
vonatkozó adatok ingyenes kiadásért. November közepén az elsőfokú ítéletben a
javunkra döntött a Fővárosi Törvényszék: a NIF-nek ingyen ki kell adnia, hogy mely
vállalkozók és beszállítók vettek részt a projektekben, és mennyi pénzt fizetnek a
számukra.
A cikk elkészítésében közreműködött Pethő András.
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