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Két befolyásos magyar üzletember szállt fel egy Moszkvába tartó repülőgépre néhány héttel 
a 2010-es parlamenti választások előtt. Mindketten Orbán Viktor legszűkebb köréhez 
tartoztak. Az egyikük Simicska Lajos volt, Orbán régi barátja és hosszú ideig szoros gazdasági 
szövetségese a Fidesz építkezésében. A másik Nyerges Zsolt volt, aki az Orbán-házaspár 
barátjaként került be a Fidesz gazdasági holdudvarába mintegy 20 évvel ezelőtt, majd 
Simicska jobbkezeként vett részt a pártközeli cégbirodalom irányításában. 
 
Moszkvába érkezve a két üzletember az orosz főváros egyik leghírhedtebb helyének számító 
Ljubljanka térre ment. Az ott álló hatalmas, sárgás színű épület volt a rettegett szovjet 
titkosszolgálat, a KGB székháza, most pedig itt működik az FSZB néven ismert utódja. Ennek a 
szervezetnek az egyik magas rangú vezetőjével volt találkozója Simicskának és Nyergesnek. 
 
Az utazás összefüggött Orbán Viktor néhány hónappal korábbi oroszországi látogatásával, 
amikor a kormányzásra készülő Fidesz-vezér 2009 novemberében személyesen találkozott 
Vlagyimir Putyinnal Szentpéterváron. Az a találkozó a két politikus ismerkedését szolgálta, 
Simicskáék későbbi utazására pedig azért került sor, hogy megtörténjen az üzleti jellegű 
kapcsolatfelvétel is. Azóta ugyan nagyon elmérgesedett a viszony Orbán és Simicska között, 
de akkoriban még elválaszthatatlannak tűnő szövetségesek voltak. Rendszeresen 
megbeszélték egymással a fontosabb politikai és kormányzati lépéseket, köztük az orosz 
kapcsolatépítéssel összefüggő ügyeket is. 
 
Simicskáék 2010-es moszkvai útjáról korábban semmi nem jelent meg a nyilvánosságban, de 
terjedtek róla információk fideszes körökben, és tudtak róla az akkor még MSZP-s vezetésű 
kormány külügyi szerveinél is. A Direkt36 három egymástól független forrásból értesült a 
találkozóról. Simicska nem reagált a kérdéseinkre, Nyerges pedig közölte, hogy soha nem 
nyilatkozik a sajtónak. Orbán hivatala nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mit tudott 
Simicska és Nyerges útjáról. 
 
Az oroszoknál az állami kötődésű üzletekben gyakran szerepet játszanak a titkosszolgálatok 
is, Simicskáéknak ezért kellett az FSZB tisztviselőjével tárgyalnia. A találkozón a források 
állítása szerint nem született semmilyen érdemi megállapodás. Egyikük úgy írta le, hogy ez 
egy „bemutatkozó látogatás” volt, egy másik pedig úgy fogalmazott, hogy az oroszok 
jelezték, hogy ha kell segítség üzleti ügyekben, „akkor rájuk lehet számítani”. A találkozó 
azonban így is megmutatta, hogy Orbán Viktor és legszűkebb köre milyen közeli 
kapcsolatokra törekedett Oroszországgal már a Fidesz kormányra kerülése előtt is. 
 
Azóta világszerte feltűnést keltett, hogy ez a viszony milyen rendkívül szorossá vált. A 
legtöbb nyugati vezető által veszélyes ellenfélnek tartott Putyin mára rendszeres vendégnek 
számít Budapesten, és a két ország több fontos üzleti megállapodást is kötött, köztük a 
Magyarország energetikai és külpolitikai pályáját évtizedekre meghatározó szerződést a 
paksi atomerőmű bővítéséről. 
 
Itthon és külföldön egyaránt sokan találgatják, hogy a korábban Oroszországgal szemben 
kifejezetten harcias Orbán miért alakított ki ennyire közeli viszonyt Vlagyimir Putyinnal. A 



Direkt36 az elmúlt hónapokban több mint harminc olyan emberrel beszélt, akik ráláttak arra, 
miként alakult ez a viszony a magyar oldalról. A téma érzékenysége miatt mindannyian azzal 
a feltétellel adtak információkat, ha nem írjuk le a nevüket. 
 
A beszélgetésekből az derült ki, hogy Orbán a saját környezetének azzal magyarázza az 
oroszokhoz való közeledést, hogy így akar erősebb pozíciót szerezni Magyarországnak a 
nemzetközi porondon. Szerinte gazdasági előnyök származnak az orosz kapcsolatból, és a 
velük kialakított szoros viszony javíthatja az ország alkuhelyzetét a nagyobb nyugat-európai 
országokkal és az amerikaiakkal szemben is. A miniszterelnök az őt ismerők szerint 
kifejezetten élvezi a nagyhatalmak közötti manőverezést, aminek egyrészt az az oka, hogy a 
hazai belpolitikát már évek óta unalmasnak tartja, másrészt meg van győződve a saját 
rendkívüli vezetői képességeiről, és ezt szűkebb körben nyíltan hangoztatja is. 
 
 Mivel ez egy folyamatban lévő történet, így egyelőre nem lehet biztosan látni, hova vezet az 
út, amelyre Orbán rávitte az országot. Az elmúlt évek történéseit vizsgálva azonban úgy 
tűnik, mintha a miniszterelnök úgy tekintett volna az orosz kapcsolatra, mint ami megoldást 
jelentene minden nagyobb aktuális gondjára, legyen szó a nyugati kapcsolatok 
megromlásáról, a Simicskával való konfliktusáról vagy az egyéb hazai erőcsoportok 
ellensúlyozásáról. „Azt gondolta, hogy van egy gazdasági és politikai problémahalmaza, és 
erre egy Oroszországgal fenntartott és kontroll alatt tartott jó viszony a válasz” – 
fogalmazott egy Orbánhoz közel álló forrás. 
 
A következő fejezetek arról szólnak, hogy pontosan mit is jelentett ez a válasz. 
 
I. A FORDULAT 
 
2007 júniusa volt, és April Foley budapesti amerikai nagykövet végre úgy érezhette, hogy a 
sok negatív üzenet után pozitív jelentést küldhet haza Washingtonba. A negatívumok 
Gyurcsány Ferenc akkori kormányfővel voltak kapcsolatosak, akit az amerikai diplomata több 
okból sem kedvelt. Színpadiasnak és felkészületlennek tartotta, de ennél is sokkal inkább 
zavarta az, hogy Gyurcsány igyekezett szorosabbra fonni Magyarország viszonyát 
Oroszországgal, és nyilatkozataiban is kiállt bizonyos orosz energetikai érdekek mellett. 
 
Ehhez képest Foley-t szinte lenyűgözte az Orbán Viktorral folytatott 2007. június 27-i 
beszélgetése. A Fidesz-vezért energikusnak és vidámnak látta, az pedig különösen tetszett 
neki, amit hallott tőle. Orbán hangoztatta elkötelezettségét a transzatlanti kapcsolatok 
mellett, és kijelentette, hogy a legnagyobb veszély most „Oroszország és a szélsőbaloldal 
túlélése és visszatérése”. Foley-t meggyőzte, amit hallott, és a Washingtonba küldött, a 
Wikileaks által évekkel ezelőtt nyilvánosságra hozott táviratában úgy fogalmazott: „Lehet, 
hogy Orbán nem egy angyal, de ezekben az ügyekben az angyalok oldalán áll.” 
 
Néhány évnek kellett csak eltelnie, hogy visszájára forduljon a helyzet: Orbán nemcsak 
rendkívül szorosra fűzte a kapcsolatot Moszkvával, de kormányra kerülése után szinte 
azonnal durván megromlott az amúgy is ellentmondásos viszonya az amerikaiakkal. Bár úgy 
tűnhet, mintha ez egy hirtelen irányváltás következménye lett volna, valójában Orbán 
távolodása a Nyugattól egy hosszabb folyamat eredménye volt. 
 



Orbánnak már első, 1998 és 2002 közötti kormányzása idején sem alakult túl jól a kapcsolata 
Washingtonnal. Ennek részben a magyarországi antiszemita megnyilvánulások megítélése 
körüli nézeteltérések voltak az okai (az amerikaiak súlyos problémának tartották, és úgy 
érezték, a kormány nem veszi eléggé komolyan), másrészt az sem tett jót a viszonynak, hogy 
Orbán a várakozásokkal ellentétben úgy döntött, nem amerikai F-16-os vadászgépeket 
vásárol Magyarország, hanem svéd Gripeneket. „Ez után feszültség alakult ki az 
amerikaiakkal” – magyarázta az akkori Orbán-kormány egyik vezető diplomatája, aki szerint 
ennek ellenére Orbán bízott abban, hogy egy 2002-es amerikai látogatásán be tud jutni 
George Bush akkori elnökhöz, „de ez nem jött össze”. 
 
Az amerikaiakkal és általában a nyugati hatalmakkal szembeni fenntartások később tovább 
erősödtek Orbánban, aki a legtöbb nyugati vezetőt személyesen is túl puhánynak és 
gyengének tartotta. A Fidesz-vezér ugyanakkor Oroszország bírálatában egy jó darabig még 
következetes maradt. Ez látszott 2008-ban is, amikor Orbán nagyon kemény hangú 
nyilatkozatokban ítélte el, hogy az oroszok lerohanták Grúziát. "Olyasmi történt, amely a 
hidegháború vége óta nem fordult elő. A nyers erőpolitika birodalmi szemléletű és erejű 
érvényesítése, amelyet Oroszország most vállalt, az elmúlt 20 évben ismeretlen volt" – 
fogalmazott Orbán egy interjúban. 
 
Fideszes források szerint nem sokkal ez után következett be több nagy változás Orbán 
hozzáállásában. Egyrészt úgy érezte, felesleges keménykedni az oroszokkal például Grúzia 
ügyében, ha nyugati országok közben tovább üzletelnek Moszkvával. Másrészt azt gondolta, 
hogy az Egyesült Államokból elindult és az egész nyugati pénzügyi rendszert megroppantó 
2008-as gazdasági válság teljes geopolitikai átrendeződést fog eredményezni a keleti 
hatalmak javára. Ennek a meggyőződésnek a kialakulásában szerepet játszott Matolcsy 
György jelenlegi jegybankelnök, akire Orbán régóta támaszkodik gazdasági ügyekben. 
„Matolcsy 2009-re tudta bedumálni Orbánnak, hogy a felkelő kelet átveszi a világpolitikában 
a vezető szerepet” – mondta egy gazdasági területen dolgozó korábbi magas rangú 
kormányzati tisztviselő. 
 
A forrás szerint Orbánnak ráadásul különösen megtetszett az, ami Oroszországban zajlott a 
2000-ben hatalomra került Putyin irányítása alatt. Imponáló volt neki az a társadalmi modell, 
amelyben létezik ugyan egy felső vállalkozói osztály, de ők a vezetőtől függnek, míg önálló 
egzisztenciával rendelkező szereplőből kevés van. 
 
Amikor aztán 2010-hez közeledve egyre nyilvánvalóbb volt, hogy a Fidesz újra kormányra 
kerül, Orbán már ezeket az új irányokat követve szervezte nemzetközi kapcsolatait. Ez 
leginkább két olyan keleti útból látszott, amelyeket Orbán 2009 végén bonyolított le. Előbb 
novemberben elutazott Szentpétervárra a Putyinnal való találkozójára, majd december 
elején ellátogatott Kínába, ahol a pártvezetés egyik legbefolyásos tagjával, az azóta az ország 
elnöki posztját is elfoglaló Hszi Csin-pinggel találkozott. 
 
„Ezzel egy olyan csomag állt össze, amely azt mutatta, hogy Orbánnak van keresnivalója a 
hagyományos partneri-szövetségi hálón kívül” – magyarázta egy, a miniszterelnökhöz közel 
álló forrás, aki szerint szembetűnő volt, hogy Orbánt mind a kínaiak, mind az oroszok a 
legfelsőbb szinten fogadták, pedig akkor még mindig csak ellenzéki vezető volt. (A forrás 



szerint fontos szerepet játszott még Orbán új külpolitikai irányában az is, hogy jó kapcsolatot 
épített ki Benjamin Netanjahu jelenlegi izraeli miniszterelnökkel is.) 
 
A Putyinnal folytatott találkozóról azóta sem tudni részleteket, és emiatt sok spekuláció 
terjed róla. Orbán maga a megbeszélés után azt nyilatkozta a Hír TV-nek, hogy "az embernek 
időnként az az érzése, hogy néhány gyanús szocialista alak területe és fennhatósága alatt áll 
az egész orosz-magyar ügy," és ő ezen akart változtatni. Ezért állítása szerint azt mondta 
Putyinnak, hogy "szeretnénk rendezni és új alapokra helyezni az orosz-magyar 
kapcsolatokat”. 
 
Orbánhoz közeli források azt állítják, hogy a szentpétervári beszélgetés alapvetően tényleg 
erről, az ismerkedésről szólt. „A politika nagymértékben személyes viszonyokra épül. A 2009 
novemberi találkozó arra volt jó, hogy megismerkedjenek” – mondta egy forrás, aki szerint a 
megbeszélés eredménye az volt, hogy „úgy álltak fel mindketten, hogy azt gondolták, lehet 
üzletet kötni a másik emberrel”. Hozzátette, hogy az oroszországi látogatás „fontos jelzés 
volt az akkori Fidesz elitjének”, mert azt mutatta, hogy „látnak jövőt egy Orbán által vezetett 
Magyarországban”. 
 
A fideszes vezetésnek azonban arra is rá kellett jönnie hamarosan, hogy az oroszok előbb 
szeretnének rendezni néhány problémás ügyet. 
 
II. KÖZÖS ÜGYEK 
 
Szinte pontosan egy év telt el Orbán és Putyin szentpétervári beszélgetése óta, amikor 
következett egy újabb személyes találkozó közöttük. Orbán már hivatalban lévő 
kormányfőként utazott Moszkvába 2010 novemberében, de a látogatás döcögősen indult. 
 
Először még a budapesti repülőtéren történt egy apró fennakadás. Lebetegedett a tolmács, 
aki elkísérte volna a miniszterelnököt, és gyorsan keríteni kellett helyette valaki mást. Orbán 
kíséretének tagja volt Keskeny Ernő, aki a Külügyminisztériumban felelt a kelet-európai és 
közép-ázsiai országokért, és a fideszes holdudvar azon kevés tagja közé tartozott, akiknek 
régóta jó orosz kapcsolatai voltak. Nagyon jól beszélte a nyelvet is, de végül az a döntés 
születetett, hogy nem ő fog tolmácsolni, hanem a moszkvai magyar nagykövetség egyik 
munkatársát kérik meg arra, csatlakozzon hozzájuk az orosz fővárosban, és fordítson a 
tárgyaláson. 
 
A 2010. november 30-i találkozó az orosz kormány vendégházában zajlott. Az eleje a 
szokásos forgatókönyv szerint történt: a váróteremben üdvözölte egymást a két 
miniszterelnök, majd néhány perces fotózás után az újságírókat kiküldték, Orbán és Putyin 
pedig elindult egy munkaebéddel egybekötött tárgyalásra. Itt aztán egy, a látogatás 
részleteit ismerő forrás szerint némi meglepetés fogadta a magyar miniszterelnököt és 
kísérőit. A néhány főből álló magyar küldöttség (a fényképek szerint Keskeny mellett ott volt 
még Fellegi Tamás fejlesztési miniszter és Szijjártó Péter akkori miniszterelnöki szóvivő is) 
szembe találta magát több mint egy tucat emberrel. Ott volt lényegében mindenki az orosz 
kormányból, aki a magyar vonatkozású ügyekben érintett volt, ráadásul nemcsak 
kormányzati tisztviselők, hanem állami cégek vezetői is. 
 



A forrás szerint nyilvánvaló volt a magyarok számára, hogy ez nem a tisztelet kifejezése volt, 
hanem az oroszok inkább nyomásgyakorlás céljából vonultak fel ekkora túlerővel. A több 
mint kétórásra nyúlt tárgyalást ráadásul Putyin a diplomácia szokásaitól eltérően 
bonyolította. 
 
Az ilyen találkozókon általában csak a delegációk vezetői szoktak beszélni, Putyin azonban 
gyakran át szokta adni a szót az embereinek, méghozzá néha kifejezetten durva stílusban. 
Egy másik magyar-orosz kormányzati találkozó résztvevője mesélte, hogy Putyin a tárgyalás 
közben odahívta magához a minisztereit, és pattogtatta őket. „Rájuk szólt, hogy álljanak fel, 
és olyanok mondott nekik, hogy ’nem ezt kérdeztem, válaszolj rendesen’” – idézte fel a 
forrás. Egy másik hasonló találkozóról olyan információk szivárogtak ki, hogy a magyar 
delegáció döbbenten nézte, amikor Putyin odacsettintette magához egy nagy olajvállalat 
vezetőjét, és mindenki szeme láttára nagyon durván leszidta. 
 
A 2010 novemberi találkozóról nem szivárogtak ki ilyen kemény jelenetekről szóló 
információk, Putyin azonban azt kihasználta, hogy sok embere volt jelen. Beszéd közben 
időnként rábökött valakire, és aztán hagyta, hogy ők mondják el a részletes orosz 
álláspontot. Orbán eközben csak egy szűkebb körű kíséretre tudott támaszkodni, ráadásul a 
nagykövetségről tolmácsolásra hozatott munkatárs hiába beszélt jól oroszul, láthatóan 
nagyon meg volt ijedve a hirtelen jött komoly feladattól. 
 
A tárgyalás után nem volt közös sajtótájékoztató, csak a két miniszterelnök szóvivői adtak ki 
külön egy-egy rövid nyilatkozatot. Otthon Budapesten ezt igyekezett is kihasználni az 
ellenzék, és a szocialisták próbálták úgy beállítani a találkozót, hogy mivel nem történt 
semmilyen nagy bejelentés, ezért a találkozó biztosan kudarc volt. Valóban nem született 
semmilyen nagy megállapodás a két fél között, de ennek leginkább az volt az oka, hogy ekkor 
még mindig az egymás közötti vitás ügyek rendezésére koncentrált mindkét ország. Ekkor 
pedig még csak ott tartottak ebben a folyamatban, hogy egyáltalán megismerjék egymás 
álláspontját és megoldási javaslatait. 
 
A konfliktusok alapvetően pénzügyi természetűek voltak, és még az előző szocialista 
kormányok idejére nyúltak vissza. Gyurcsány Ferenc a miniszterelnöksége alatt ugyan 
kifejezetten szívélyes személyes viszonyt alakított ki Putyinnal (aki Gyurcsányt még 
hónapokkal a bukása után is meghívta egy magánvacsorára Moszkvába), ez idő alatt 
elmérgesedett a helyzet több közös orosz-magyar érdekeltségű ügyben is. 
 
Ezek közül azok voltak a legjelentősebbek, amelyek három nagy magyarországi, de orosz 
kötődésekkel is rendelkező céget érintettek: a Dunaferrt, a Malévot és a Molt. Az első 
kettőnél abból fakadt a probléma, hogy megjelent náluk hitelezőként a Vnyesekonombank 
nevű orosz állami fejlesztési bank, és mivel mind a Dunaferr, mind a Malév súlyos anyagi 
nehézségekkel küszködött, ezért az oroszok attól tartottak, hogy elbukják a pénzüket. 
Szerették volna elérni a magyaroknál, hogy segítsenek nekik ebben, méghozzá lehetőleg úgy, 
hogy a magyar állam térítse meg az ő veszteségeiket. 
 
A Mol ettől eltérő eset volt. A Szurgutnyeftyegaz nevű orosz energetikai óriáscég 2009 
március végén – a Gyurcsány lemondása utáni kaotikus helyzetben – vette meg a Mol 21,2 
százalékos részvénycsomagját az osztrák OMV-től. A Mol ellenséges lépésként kezelte a 



Szurgut megjelenését, és a magyar állami szervek támogatásával sikerült megakadályozni, 
hogy az orosz cég gyakorolhassa a tulajdonosi jogait. Az oroszok ezt zokon vették, és mint 
egy másik, Wikileaks által nyilvánosságra hozott táviratból kiderült, egy elég egyértelmű 
fenyegetést is tettek Hernádi Zsolt Mol-vezér felé. Hernádi azt mondta az amerikaiaknak, 
hogy Igor Szecsin orosz miniszterelnök-helyettes közölte vele, „a Mol nemcsak a 
Szurgutnyeftyegazzal áll harcban, hanem az orosz állammal, amelynek olyan eszközei 
vannak, amikkel cégek nem rendelkeznek”. 
 
A Gyurcsány bukása után felállt, Bajnai Gordon által vezetett kormány a Malév és a Mol 
ügyében is részletekbe menő tárgyalásokat folytatott az oroszokkal. Ezeket Oszkó Péter 
pénzügyminiszter vezette, aki a Malév esetében azt az álláspontot képviselte, hogy nem 
engednek az oroszoknak, és nem vállalnak garanciát az orosz állami bank hitelére. „Emiatt 
volt egy féléves összefeszülés” – idézte fel egy akkor magas rangú magyar 
kormánytisztviselő, hozzátéve, hogy az orosz bank képviselői megpróbáltak bejutni 
Bajnaihoz is, de ő nem fogadta őket. A forrás szerint Bajnai már csak azért sem volt hajlandó 
erre, mert még csak nem is a Vnyesekonombank első embere akart vele találkozni, hanem 
csupán egy vezérigazgató-helyettest küldtek volna hozzá. 
 
A Mol esetében arról folytak a tárgyalások, hogy a magyar állam megvásárolná a 
Szurgutnyeftyegaz részesedését. A Bajnai-kormányban magas posztot betöltő források 
szerint 2010 tavaszára sikerült is eljutni egy megállapodásig, amelynek értelmében az 
oroszok hajlandók lettek volna eladni a Mol-részvénycsomagot. 2010 márciusában Bécsben 
volt egy titkos találkozó a magyar kormány és az orosz cég képviselője között, ahol már a 
tranzakció részleteiről egyeztettek. A költségvetésben azonban nem volt forrás egy ekkora, 
több százmilliárd forintos ügyletre, ezért Bajnaiék ezt csak parlamenti jóváhagyással 
léphették volna meg. Azt is gondolták, hogy a választáshoz közeledve csak teljes 
konszenzussal a hátuk mögött tehetnek meg egy ilyen nagy horderejű lépést, ezért bevonták 
a döntésbe a Fideszt is. 
 
Orbánék ugyanakkor nem voltak hajlandók együttműködni. A párt egyik gazdasági 
kulcsembere, Varga Mihály többször egyeztetett Oszkóval ebben az ügyben is, majd végül 
egy sms-ben üzente meg, hogy nem járulnak hozzá a Mol-tranzakcióhoz (az üzenet, amit 
Oszkó pár évvel később nyilvánosságra hozott, úgy szólt: „Malév igen, Mol nem. Üdv: V”.) Az 
Orbán-kormány aztán egy sor vitás kérdésben újranyitotta a tárgyalásokat az oroszokkal, és a 
Mol-részvények ügye is ismét a tárgyalóasztalra került. Végül közel egy évvel a hatalomra 
kerülésük után vásárolták meg a Szurgutnyeftyegaz részesedését. 
 
Ez egy olyan ügyletnek bizonyult, amellyel a hatalmi pozíciójának megerősítésén dolgozó 
Orbán több legyet ütött egy csapásra. 
  
III. A SZÖVETSÉG VÉGE 
 
Orbán Viktor alig több mint egy éve volt hatalmon, amikor kénytelen volt felismerni, hogy 
nem teljesen ura a saját kormányának. Egyes kormányzati és állami pozíciókban olyan 
emberek ültek, akik nem hozzá, hanem régi barátjához és szövetségeséhez, Simicska 
Lajoshoz voltak lojálisak, és az ő utasításait követték. 
 



Orbán és Simicska középiskolás koruk óta ismerik egymást, és sokáig úgy tűnt, hogy 
elválaszthatatlanok egymástól. A karizmatikus Orbán a politika frontvonalában harcolva, a 
nyilvánosságot általában kerülő Simicska pedig a gazdasági hátteret biztosítva dolgozott 
azon, hogy a Fideszt a legerősebb politikai párttá tegyék. Ez sikerült is nekik, de a kettejük 
közötti munkamegosztás felborult a 2010-es óriási választási győzelem után. 
 
Simicska nemcsak az állami megbízásoknak köszönhetően egyre terebélyesedő üzleti 
birodalma irányításával foglalkozott, hanem befolyásolta a politikai folyamatokat is. A vezető 
állami pozíciókban helyet foglaló emberei révén közvetlen hatással volt olyan szakmai 
kérdésekre, mint például az ország energiapolitikája. Egy akkori kormányzati forrás szerint 
emiatt úgy nézett ki, mintha két kormányfő lenne az országban. „Úgy tűnt, hogy Orbán a 
politikai miniszterelnök és van egy operatív miniszterelnök, Simicska” – magyarázta a forrás, 
hozzátéve, hogy Orbán már 2011-ben eldöntötte, hogy véget vet ennek, de azt is tudta, hogy 
várnia kell, mert, ha ciklus közben veri szét a saját rendszerét, és megy bele egy zajos 
háborúba, azzal kockáztatta volna a következő választásokon való szereplést. Ezzel együtt 
megkezdte azért a terep előkészítését Simicska kiszorításához, és ebben nagy szerepet 
játszott az orosz-magyar kapcsolatok alakulása is. 
 
A folyamatban az első lépést a Mol-részvények visszavásárlása jelentette. Simicska hevesen 
ellenezte az ügyletet, és több körben próbálta lebeszélni róla Orbánt, ő azonban hajthatatlan 
maradt. „Viktor azt mondta, kell neki a befolyás a Molban” – idézte fel egy, a beszélgetések 
tartalmát ismerő forrás. Bár Simicska azzal érvelt, hogy nem éri meg ennyi pénzt elkölteni 
erre a célra, hozzá kötődő források szerint nemcsak emiatt tiltakozott az ügylet ellen. 
Simicska ugyanis tisztában volt azzal, hogy ha a Molba beteszi a lábát az Orbán által vezetett 
kormány, akkor az az ő helyzetét fogja gyengíteni. 
 
Addig elsősorban ő irányította a Fidesz-közeli üzleti birodalmat, ezzel a lépéssel azonban 
Orbán közvetlenül jutott volna hozzá egy fontos gazdasági pozícióhoz. „Lajos iszonyú erővel 
tiltakozott a Szurgut-részesedés visszavásárlása ellen. Tudta ugyanis, hogy az nem az övé, 
hanem a miniszterelnöké lesz” – magyarázta egy, az ügyre rálátó forrás. 
 
A Mol-részvények megvásárlása ráadásul nemcsak arra volt jó Orbánnak, hogy hátrébb 
szorítsa Simicskát, hanem arra is, hogy komolyabb ellensúlyt képezzen Magyarország 
leggazdagabb és ezáltal egyik legbefolyásosabb emberével, Csányi Sándorral szemben. Az 
ország legnagyobb bankjának, az OTP-nek a vezetése mellett Csányinak komoly befolyása 
van a regionális multicéggé kinőtt Molra is. 2000 óta tagja a vállalat igazgatóságának, és 
2001 óta ő tölti be az alelnöki posztot is, miközben Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatót is régi 
szövetségeseként és hozzá lojális embernek tartják számon. 
 
A Szurgutnyeftyegaznál lévő részvények megvételével a magyar állam összességében közel 
24 százalékot birtokolt a Molban, és ezzel az egyik legnagyobb tulajdonos lett. Egy Orbánhoz 
kötődő forrás szerint ez „Damoklész kardjaként lógott” Csányiék felett. Az olajvállalat 
vezetését ugyan gyakorlatilag bebetonozta a 2007-es, Lex Molként ismert törvény (amely 
előírta, hogy a Mol és más, hozzá hasonló magyar vállalatok vezetését csak rendkívül nagy 
többséggel lehet elmozdítani), de a Fidesznek a 2010-ben elnyert kétharmaddal nem okozott 
volna gondot ennek módosítása. Egy kormányzati forrás szerint tervezetek is készültek erre 
az eshetőségre. 



 
A Mol-részvények megvásárlása mellett volt egy másik orosz kötődésű ügylet, amellyel 
Orbán további lépéseket tett Simicska kiszorítására. Ebben a MET nevű gázkereskedő cég 
játszott főszerepet, és ez volt az elmúlt 8 év egyik legellentmondásosabb – bírálói szerint 
legsötétebb – állami kötődésű üzlete. 
 
Korábban több újságcikk is részletesen bemutatta – köztük a 444 2015-ös írása – az ügy 
részleteit. A MET egy gázkereskedő cég, amelyet eredetileg a Mol alapított 2007-ben, de a 
később nemzetközi cégcsoporttá terebélyesedett vállalatban megjelentek más részvényesek 
is. Voltak köztük oroszok, illetve olyanok is, akik a magyar gazdasági és politikai elithez 
kötődtek. 2011-től kezdve a magyar állami szervek egy döntéssorozattal lehetővé tették, 
hogy ez a cég hatalmas üzletet csinálhasson viszonylag könnyen. Nagyon leegyszerűsítve az 
történt, hogy a magyar állam bővítette a nyugatról behozható - és akkoriban a világpiacon 
olcsóbb - gáz mennyiségét, és a MET-nek adott lehetőséget arra, hogy ezt aztán jelentős 
haszonnal tovább értékesíthesse. A cég tulajdonosai ezen több tízmilliárd forintot kerestek 
néhány év alatt a Korrupciókutató Központ Budapest tanulmánya szerint. 
 
Ebben az időszakban a MET-csoportban a legnagyobb, 40 százalékos tulajdonos a Mol volt, 
de mellette feltűnt még a Csányi Sándorral üzleti kapcsolatban álló Nagy György nevű 
üzletember, valamint az Orbán Viktorral jó személyes viszonyt ápoló Garancsi István is. 
 
Orbán és Simicska kapcsolatában további törést okozott ez a történet. „Az különösen fájt 
Lajosnak, hogy [a Mol révén] a Csányi-Hernádi páros triumfált ebben az üzletben” – mondta 
egy Simicskát régóta ismerő forrás, aki szerint az üzletember őket „tartotta a 
legveszélyesebbnek arra a közös hatalomra, amit Orbánnal együtt építettek”. Attól félt 
ugyanis, hogy Csányi politikai célokra – és Orbán ellenében - fogja használni a hatalmát. 
 
A MET-üzlet ugyanakkor nemcsak az Orbán-Simicska viszony alakulásában játszott fontos 
szerepet. Jelentős állomás volt az orosz-magyar kapcsolat fejlődésében is. 
 
A MET-üzletben ugyan hivatalosan nem jelent meg az orosz állam, de korábbi kormányzati 
tisztviselők és energiapiacon jártas szakértők szerint nyilvánvaló, hogy Moszkva is részese 
volt a történetnek. Egyrészt a MET-ben már 2009-ben megjelent egy orosz kötődésű 
offshore cég tulajdonosként, majd később - már a magyar állam segítségével beindult 
jövedelmező üzlet idején - a tulajdonosok közé bekerült egy orosz magánszemély. Egyik 
orosz szereplőről sem bizonyosodott be az, hogy kifejezetten az orosz államhoz kötődtek 
volna, de a gázpiacot ismerő források szerint gyakorlatilag kizárt, hogy egy ekkora volumenű 
üzletet le lehetett volna bonyolítani Moszkva hozzájárulása nélkül. 
 
Az egyik forrás szerint ennek a legszembetűnőbb jele az volt, hogy az oroszok szemet 
hunytak az üzlet felett, pedig az látszólag az ő érdekeiket sértette. Magyarország és 
Oroszország között ugyanis érvényben volt egy hosszú távú gázvásárlási szerződés, amelynek 
értelmében Magyarország köteles volt átvenni bizonyos mennyiségű gázt minden évben. A 
szerződés szerint akkoriban a magyar felet a német E.ON nevű vállalat képviselte, amely 
konfliktusba keveredett az orosz állami Gazprommal. A német cég 2012-ben az Indexnek 
elismerte, hogy a kötelező mennyiség átvételét nem mindig tudják teljesíteni. Egy ilyen 
helyzetben hozott be a MET még több gázt más csatornán az országba, de az oroszok nem 



kifogásolták ezt. „A Gazprom ebben a helyzetben mondhatta volna, hogy ez így nem oké, ne 
máshonnan szerezzünk gázt, hanem vegyük át tőlük az előírt mennyiséget” – magyarázta az 
energiapiacon jártas forrás, aki szerint ennek elmaradása “túl nagy, túl jelentős döntés volt”, 
így biztosan felső szinten határoztak róla Oroszországban. 
 
Egy, a történésekre rálátó korábbi kormányzati forrás szerint is nyilvánvaló volt, hogy az 
oroszoknak szerepük volt a MET-féle gázüzletben (amely végül 2015-ben, az Európai 
Bizottság tiltakozása után leállt). Maga az ügylet pedig nyilvánvaló jele volt annak, hogy az 
oroszok már nemcsak a korábban velük jó kapcsolatokat ápoló szocialista üzleti körrel, 
hanem a Fideszhez köthető emberekkel is készek üzletelni. „Az oroszok ekkor nyitották meg 
azokat a csatornákat, amelyeket korábban elzártak vagy máshova irányítottak” – magyarázta 
a forrás. Hozzátette, lényegében annyi történt, hogy „az oroszoknak korábban évtizedes 
kapcsolataik voltak a komcsi világgal”, de sikerült elérni, hogy „elengedjék az ő kezüket, és 
átadják a kapcsolatrendszerüket”. 
 
Ez a váltás nagyjából 2012-re meg is történt, majd megnyílt az út néhány nagyobb horderejű 
döntés felé. 
 
IV. A NUKLEÁRIS GESZTUS 
 
A 2010-es évek elején Magyarország felkerült a nagy atomipari cégek térképére, és a 
képviselőik gyakran jártak Budapestre, hogy tárgyaljanak a magyar kormány embereivel. 
Tudták mindannyian, hogy napirenden van a Paksi Atomerőmű bővítése, és ezt a munkát 
szerették volna megkaparintani. Érdeklődött az amerikai Westinghouse, a francia Areva, de 
voltak megkeresések Dél-Koreából és Japánból is. 2013-ban is érkeztek tőlük emberek 
Budapestre, de annak az évnek az őszén a korábban velük tárgyaló magyar kormányzati 
tisztviselők azt a jelzést kapták felsőbb körökből, hogy leállhatnak ezzel, nincs értelme 
további megbeszéléseknek ezekkel a vállalatokkal. 
 
A kormány alsóbb szintjén ekkor még nem tudták, de - mint arról a Direkt36 egy korábbi 
cikkben beszámolt – 2013 augusztusában Orbán Viktornak volt egy bizalmas találkozója az 
orosz állami atomvállalat, a Roszatom vezetőjével, és ezen lényegében eldőlt, hogy a magyar 
kormány tender kiírása nélkül az oroszokra bízza a paksi atomerőmű bővítését. 
 
A magyar és orosz fél a következő hónapokban titokban tárgyalta le a részleteket, és ebből a 
magyar oldalon kizártak több olyan vezető kormányzati tisztviselőt is, akiknek a szakterületét 
érintette a bővítés. Volt például egy szakértői csoport, amelynek azt volt a feladata, hogy 
készítse elő a paksi szerződés hitelkonstrukcióját. Nekik kellett volna letárgyalni a hitellel 
kapcsolatos feltételeket, és végig is csináltak néhány egyeztetési kört az oroszokkal, de aztán 
egyszer csak ez a szakértői stáb kikerült a tárgyalások folytatásából. „Ezután politikai síkra 
került az ügy” – mondta egy, a történtekre rálátó forrás, hozzátéve, hogy a végső 
megállapodás (amelynél most már egyre nyilvánvalóbb, hogy a hitelfelvételek kedvezőtlenek 
a magyar fél számára) nem a szakértői javaslatok alapján készült. 
 
Orbán és Putyin 2014 januári moszkvai bejelentése a szerződésről is meglepetésként ért 
sokakat a kormányban. A Külügyminisztériumban egy akkori forrás szerint „kapkodás volt”, 



és azok a tisztviselők is a hírekből értesültek a döntésről, akiknek az lett volna a dolga, hogy 
elfogadtassák azt Brüsszelben az uniós hatóságokkal. 
 
Az oroszok kiválasztása ugyanakkor egy korábbi befolyásos kormányzati tisztviselő szerint 
már „kezdettől fogva benne volt a pakliban”. Ennek voltak szerinte olyan szakmai okai, hogy 
már a most működő Paksi Atomerőmű is orosz technológiával épült, és a hazai 
szakembergárda is ebben nőtt fel. A forrás szerint emellett az is az oroszok mellett szólt, 
hogy az általuk ajánlott csomagnak része volt az, hogy ők finanszírozási megoldást, vagyis 
hitelt is ajánlottak. 
 
A gyakorlati szempontok mellett azonban a nagypolitika alakulása is kulcsszerepet játszott a 
történetben. Bár a 2010 novemberi csúcstalálkozó után több mint 2 évig nem találkozott 
egymással személyesen Orbán és Putyin, épp ebben az időszakban szilárdultak meg a két 
ország közötti kapcsolatok. Ebben a folyamatban nagy szerepet játszott Keskeny Ernő, aki az 
első Orbán-kormány alatt (1998 és 2002 között) moszkvai nagykövet volt, majd 2010 után 
miniszteri biztosként felelt a közép-ázsiai régióért. Keskeny a kormányváltás után gyakran 
utazott Moszkvába, és a Külügyminisztériumban egyik kollégájának egy folyósói 
beszélgetésben magyarázta, hogy „rengeteg dolga van, mert újra kell építeni az oroszokkal a 
kapcsolatokat”. (Írásban több kérdést is feltettünk Keskenynek, de ő közölte, hogy nem kíván 
rájuk válaszolni.) 
 
Közben haladt az üzleti kapcsolatok szorosabbá tétele is. A MET-üzlet beindulása mellett 
ekkoriban zárultak le a tárgyalások egy másik kulcsfontosságú ügyletről. Orbán 2012 
novemberében jelentette be, hogy megvásárolják a németországi központú E.ON energetikai 
cég magyarországi gázüzletágát. A 2013-ban lezárult ügyletnek része volt az a cég is, amely a 
Magyarország és Oroszország között érvényben lévő hosszútávú orosz gázbeszerzési 
szerződést birtokolta. Ezt követően már nem az E.ON, hanem közvetlenül a magyar állam 
tudott tárgyalni Oroszországból érkező gázellátásról. Ez a lépés az oroszok számára is fontos 
volt a Gazprom és az E.ON között a korábbi években fennálló konfliktusok miatt. Egy korábbi 
kormányzati forrás szerint az oroszok örültek annak, hogy „ki tudtak szorítani egy ellenfelet” 
a piacról. 
 
Emellett sikerült előre lépni azokon a tárgyalásokon is, amelyek még 2010-ben kezdődtek 
meg a két kormány közötti vitás ügyekről. A tárgyalások egyik résztvevője szerint az oroszok 
már a kormányközi bizottság első, 2010 augusztusi moszkvai ülésén jelezték, hogy kisebb-
nagyobb csomagokban akarják megoldani a konfliktusos kérdéseket. Ezeket úgy rakták volna 
össze, hogy mindkét félnek legyenek benne negatív és pozitív elemek is. Például volt egy 
olyan terv, hogy a magyar Rába összeáll egy orosz járműgyárral, és ennek a finanszírozásába 
építettek volna bele egy olyan rendszert, amelynek révén a magyar állam törleszti az oroszok 
Malévben benne ragadt hitelét. Mivel a Malév időközben csődbe ment, így ez a megoldás 
nem valósult meg. 
 
Nem világos, végül pontosan milyen csomagok jöttek létre a két fél között, de a tárgyalások 
során az hamar kiderült, hogy az oroszokat elsősorban két terület érdekli: a metrós 
beruházások és a Paksi Atomerőmű. Utóbbinál leginkább azt szerették volna elérni, hogy ők 
építhessék az új blokkokat. 
 



Mire a tárgyalások során eljutottak a paksi bővítés kérdéséhez, addigra már annyira szorosan 
összefonódtak a szálak, hogy valójában nem is volt kérdés, hogy Paks2-t az oroszok fogják 
kapni. „Ez már egy politikai gesztus volt az oroszok felé” – mondta egy Orbánhoz közeli 
forrás, aki szerint az intenzív kapcsolatépítésben nagy szerepet játszott az is, hogy ebben a 
2012-13-as időszakban vált nyilvánvalóvá, hogy az Orbán-kormány kibékíthetetlen 
konfliktusban áll a vezető nyugati hatalmakkal. A magyar kormányfőt rengeteg kritika érte a 
demokratikus intézményrendszert, a médiát és a gazdaságot érintő lépései miatt, és a forrás 
szerint „ez nagy erővel áthúzott bennünket a keleti oldalra”. (Ez egyébként nemcsak Putyint 
jelentette, 2013-ban Orbán kétszer találkozott a nyugaton szintén sokat bírált Recep Tayyip 
Erdogan török vezetővel is.) 
 
A nyugati hatalmakkal való viszony megromlásában személyes élmények is szerepet 
játszottak. Magas rangú magyar kormányzati tisztviselők – beleértve magát Orbánt is - 
sokszor úgy érezték, hogy a nyugati tárgyalófelek lekezelően viselkedtek velük. Az egyik ilyen 
tisztviselő szerint a nyugatiak hozzáállása az volt, hogy „majd mi megmondjuk” hogy kell 
csinálni. „Nem küldtek el az anyámba, legfeljebb tekintetekkel. De gyakran volt az az 
érzésem, hogy a formális szuverenitás elismerésén túl nem tekintenek egyenrangú 
partnernek” – magyarázta a forrás, aki szerint az oroszok eközben mindig „tisztelettel 
kezeltek bennünket, egyenlő partnerként”. 
 
Voltak azonban feszültségek az oroszokkal is. Nagyon nem tetszett nekik például a budapesti 
Moszkva tér átnevezése Széll Kálmán térré, és ezt Viktor Zubkov orosz miniszterelnök-
helyettes többször is szóvá tette magyar tárgyalópartnereinek. „Eltartott egy ideig, amíg 
megértették, hogy ez nem róluk szól, hanem ez egy belpolitikai ügy, és a bázisunk felé számít 
üzenetnek” – magyarázta egy, a tárgyalásokon résztvevő forrás. Hozzátette, hogy „mondtuk 
nekik, hogy most ennek áldozatául esett a Moszkva tér, de hát baszki, áldozatul esett a 
Roosevelt tér is”. 
 
Közben azzal is tisztában voltak többen a magyar kormányzaton belül, hogy lehet, hogy az 
oroszok tisztelettudóan viselkednek a tárgyalóasztalnál, de nagyon mélyre nyúlva gyűjtenek 
információkat az itteni történésekről, és időnként sötét módszerekhez is folyamodnak. 
 
Gyurcsány Ferenc például a miniszterelnökségről való lemondása idején mesélt el több 
kollégájának egy olyan történetet, amelyből szerinte az derült ki, hogy az oroszok többet 
tudnak a magyar kormányzati szereplőkről, mint ahogy azt ő sejtette. Ezt a következtetést 
egy olyan beszélgetésből vonta le, amelyet Putyinnal folytatott 2009 márciusában, 11 nappal 
a lemondási szándékának bejelentése előtt 
 
Moszkvában volt a két ország kormányközi konzultációja, amelynek végén az orosz 
miniszterelnök félrehívta Gyurcsányt beszélgetni egy kisebb terembe. Ott aztán Putyin azt 
mondta a magyar kormányfőnek, hogy Oroszország mindig megbecsülte a barátait, és mivel 
Gyurcsányt is annak tekintik, ezért, ha bármikor más irányt venne a pályája, akkor számíthat 
az oroszokra. Gyurcsány utóbb azt mondta másoknak, hogy egyrészt furcsának találta az alig 
burkolt állásajánlatot, de azon még jobban elcsodálkozott, hogy Putyin nyilvánvalóan tudott 
valamit a lemondási szándékáról, pedig azt akkor még csak a feleségével és néhány 
legbizalmasabb munkatársával osztotta meg. 
 



Másoknak az orosz üzleti nyomulásról voltak tapasztalatai. A Bajnai-kormány egyik 
tisztviselője például arról számolt be, hogy őt a viszonylag rövid hivatali idő alatt több olyan 
ember is megkereste különböző üzleti ajánlatokkal, akik orosz titkosszolgálati kapcsolatokkal 
rendelkeztek. Előfordult, hogy elindult, hogy ebédeljen valakivel, de még mielőtt odaért 
volna az étterembe, kapott egy telefonhívást a magyar titkosszolgálattól, akik 
figyelmeztették, hogy akivel találkozni fog, kapcsolatban áll az orosz szolgálatokkal. A forrást 
több ilyen ember is megkereste, ezek jellemzően „olyan magyarok voltak, akik Moszkvában 
jártak egyetemre, és jó orosz kapcsolataik voltak”. 
 
A tisztviselő szerint az volt a célja ezeknek a megkereséseknek, hogy az oroszok magukhoz 
kössék a kiszemelt embereket. „Az oroszok rögtön keresték a fogást mindenkin, hogy 
zsarolható-e, lehet-e közös üzletet csinálni” – magyarázta a forrás, akinek egyik alkalommal 
azt ajánlották, hogy meg lehetne venni egy angol vegyipari céget. „Mondták, hogy majd ők 
hoznak egy csomó pénzt, és nekem csak frontolni kell. Ha pedig nem akarom ezt csinálni, 
akkor biztos van olyan barátom, akit be lehetne vonni” – idézte fel a forrás, aki „frontolás” 
alatt azt értette, hogy neki kellett volna a névleges tulajdonosnak lennie. Az oroszok 
jólinformáltságára jellemző volt, hogy ugyanez a forrás már fél évvel az előtt hallott tőlük két 
MSZP-s politikus, Veres János és Dobolyi Alexandra eltitkolt szerelmi kapcsolatáról, hogy 
arról nyilvánosan is megindultak volna a találgatások. 
 
Ezek a manőverek nem álltak le az Orbán-kormány alatt sem. Az oroszok kiterjedt 
tevékenységéről beszélt az Indexnek egy tavalyi interjúban egy korábbi titkosszolgálati 
vezető, Katrein Ferenc, és szintén a hírportál tárta fel, hogy az egyik orosz titkosszolgálat 
kapcsolatban állt egy magyar szélsőjobboldali szervezettel. Amerikai kormányzati 
tisztviselőkkel kapcsolatban álló források szerint az Egyesült Államoknak is feltűnt az orosz 
hírszerzés magyarországi aktivitása. Az egyik forrás szerint amerikaiak általában is zavarja az 
oroszokkal kiépített szoros viszony, és most „azt gondolják a magyarokról, hogy van egy 
elvileg szövetséges ország, amely kikacsintgat ebből, és mással van szerelmi viszonyban.” 
 
Orbán nem válaszolt arra a kérdésre, hogy eljutottak-e hozzá ezek az aggodalmakat. (A 
miniszterelnök sajtófőnöke mindössze ennyit reagált a részletes kérdéssorunkra: „Álhíreket 
és ostobaságokat nem kívánunk kommentálni. Azt javasoljuk, olvassanak kevesebb politikai 
krimit és kémregényt.”) Hozzá közel álló források szerint Orbán azt azonban kifejezetten 
élvezi, hogy nagyhatalmak között manőverezik. 
 
V. A MESTER ÉS AZ INASOK 
 
Tavaly nyáron több európai ország budapesti nagykövetségén is döbbenten figyelték a 
híreket egy közelgő fontos eseménnyel kapcsolatban. 
 
Júniusban jelent meg a Magyar Nemzetben egy cikk arról, hogy augusztusban várhatóan újra 
Budapestre látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök, ami több szempontból is szokatlan volt. 
Mindössze fél évvel korábban járt a magyar fővárosban egy formális látogatáson, és furcsa 
volt, hogy újra jön, még ha hivatalosan az is volt az indok, hogy a Budapesten tartandó 
dzsúdó világbajnokságot akarja megnézni (Putyin a sportág nemzetközi szövetségének 
tiszteletbeli elnöke). Még szokatlanabbá tette az érkezését az a körülmény, hogy ugyan a 
hivatalos közlemények szerint a Orbán hívta őt meg, magyar kormányzati tisztviselők a 



háttérben több diplomatának és más forrásoknak is elárulták, hogy valójában Putyin ötlete 
volt a látogatás. 
 
„Mi azon viccelődtünk egymás között, hogy Putyin meghívta saját magát” – mondta egy 
európai ország nagykövetségének munkatársa. Mások ennél sötétebben látták a dolgot. „Ez 
egy üzenet volt Orbánnak, hogy Putyin bármikor ide tud jönni a saját országába” – 
fogalmazott egy másik európai diplomata. 
 
A nyugati országok számára ez egy újabb bizonyíték volt arra, hogy a magyar miniszterelnök 
túl közel került Putyinhoz, és már nem is ura ennek a helyzetnek. Orbán a saját környezete 
felé ugyanakkor azt kommunikálja, hogy egy megfontolt stratégia mentén halad, amelynek 
célja az ország felemelkedése. Közben azt is nyilvánvalóvá tette a belső körének, hogy 
igazából már csak ez a fajta nemzetközi helyezkedés érdekli, a magyar belpolitika pedig nem 
izgatja. 
 
„Kurvára unja, de már unta korábban is” – mondta Orbán egyik régi bizalmasa. Előfordult, 
hogy a miniszterelnök szűkebb körben nyíltan ki is mondta, hogy a magyar politikát 
kispályának tartja, mert abban rajta kívül csak inasok vannak, és ő az egyetlen mester. Volt, 
hogy kijelentette azt is, senki másnak nincs olyan távlati gondolkodása a politikában, mint 
neki, ezért nem is számít arra, hogy a közeljövőben le tudják győzni. Az egyik ilyen 
beszélgetés résztvevője szerint eközben egyértelművé tette azt is, hogy „amit izgalmasnak 
tart, az a Putyinnal, Angela Merkellel és az amerikai elnökkel zajló játszmákban való 
részvétel”. 
 
Orbán meg van győződve arról, hogy rendelkezik a megfelelő képességekkel és tudással 
ahhoz, hogy helyt álljon ebben a nagyhatalmi közegben. Mindenféle önirónia nélkül tesz 
időnként olyan megjegyzéseket, hogy ha más pályát választott volna, abban is elért volna a 
csúcsra. „Orbán egójában benne van az, hogy ő más. Azt gondolja, ha nem Magyarországra 
születik, akkor a világ vezetője lenne” – mondta egy forrás, aki többször beszélt vele az 
elmúlt pár évben. 
 
Több hozzá közel álló ember is azt mondta, a miniszterelnök magabiztossága látványosan 
megnőtt az utóbbi időben. Van, akinek az tűnt fel, hogy míg Orbán néhány korai esetből 
tanulva sokáig törekedett arra, hogy személyesen se őt, se a családtagjait ne lehessen visszás 
ügyekhez kötni, addig az elmúlt néhány évben ez megváltozott. A vejéhez, Tiborcz Istvánhoz 
kötődő uniós projekteknél például súlyos visszaéléseket talált az EU csalás elleni hivatala, és 
mint a Direkt36 cikksorozatából kiderült, a kormányfő apjának és testvéreinek cégei is részt 
vettek számos közpénzből finanszírozott beruházásban. „Ámulva-bámulva nézem, hogy hova 
lett a veszélyérzet” – mondta erre egy Orbánhoz közel álló forrás. 
 
Másnak az tűnt szokatlannak, amikor Orbán szűkebb körben azt bizonygatta, milyen komoly 
befolyása van olyan gazdasági érdekeltségekre, amelyek kormányközeli emberek 
tulajdonában vannak. „Korábban nem beszélt így. Mintha most folyamatosan igazolni 
akarná, hogy mennyi hatalma van” – mondta a forrás. „Az is számít persze, kik veszik körül az 
embert, mennyire húzzák le a földre. Ha nyolc éve vagy miniszterelnök, és mindenki nyalja a 
seggedet, akkor ez nehéz” – tette hozzá. 
 



2010 óta valóban kikopott több fajsúlyos figura is a kormányfő mellől, de egy korábban a 
környezetében dolgozó forrás szerint Orbánnak mindig is „olyan erős karizmája volt, amitől 
nem lehet szabadulni”. A forrás szerint Orbán ezzel tisztában is van, és kiváló érzékkel tudja 
manipulálni az embereit azzal, hogy nagyon jól adagolja a kritikát és a dicséretet is. Magas 
rangú kormányzati tisztviselők úgy „várták a simogatását, mint a gyerekek” – fogalmazott a 
forrás, hozzátéve, hogy még a miniszterek is úgy érezték, hogy jutalmat jelent az, amikor 
beszélhettek a kormányfővel. 
 
Ebben az erősen alárendelt viszonyrendszerben kevesen kérdőjelezik meg Orbán döntéseit. 
Erre azért sincs valódi lehetőség, mert a belső köreiből származó információk szerint a 
miniszterelnök nagyon bizalmatlan természetű (volt olyan forrás, aki a paranoiás szót 
használta), és gyakorlatilag senkit nem avat be teljes mértékben abba, hogy mit és miért 
csinál. „Az Orbánhoz legközelebbi emberek sem tudják, hogy mit akar. Még azok sem, 
akikkel egy VIP-páholyban van a focimeccseken. Csak reménykednek, hogy tudja, mit csinál” 
– mondta egy ezzel a körrel kapcsolatban álló forrás. 
 
Fideszes körökben azonban így is sokan meg vannak győződve arról, hogy Orbán egy jól 
átgondolt vízió mentén halad a külpolitikában. Egy kormányközeli forrás szerint Orbán olyan 
stratégiában gondolkodik, hogy minden nagyhatalomnak legyen valamiféle beruházása 
Magyarországon, mert „ha van beruházása, akkor van vesztenivalója is”. A forrás szerint 
Orbán ezért próbál szoros kapcsolatokat építeni nemcsak az oroszokkal, de a kínaiakkal és a 
törökökkel is. Ezzel – ahogy a forrás fogalmazott - „a német gyarmati státuszból való kilépés” 
a cél, vagyis az, hogy lazuljon a nagyon erős német gazdasági függés. 
 
Mások úgy látják, hogy Orbán arra próbálja használni az orosz közeledést, hogy ezáltal jobb 
pozíciót érjen el a nyugati hatalmakkal szemben. „Viktor rájött arra, hogy az EU-val szemben 
ez egy jó zsarolási potenciál” – mondta a miniszterelnök egyik régi ismerőse. Egy másik, az 
utóbbi években Orbánnal többször is beszélő forrás szerint a kormányfőnek az számít, hogy 
Magyarország újra fontos lett, és „nélküle nem lehet európai ügyekben dönteni”. 
 
A nyilvánosság előtt is legtöbbet hangoztatott kormányzati érv pedig az, hogy az 
Oroszországgal való kapcsolat szorosra fűzésének egyedüli célja az, hogy gazdasági előnyöket 
szerezzenek Magyarország számára. „Amikor a magyar kormány embereivel beszélünk, ők 
mindig azt mondják, hogy ez csak biznisz” – mondta egy kelet-európai ország diplomatája. 
Hozzátette, ha komolyan is gondolják ezt a magyarok, akkor alaposan félreértik a helyzetet. 
Szerinte az oroszok mindig birodalmi logikával gondolkodnak, és a befolyásszerzés a céljuk. 
„Az oroszoknak ez sosem csak az üzletről szól. Mindig van mögötte politika” – tette hozzá. 



Így szorították ki az oroszok a magyarokat Paks 2 egyik fontos cégéből 
Pethő András, Szabó András 

 
Amikor a paksi bővítésért felelős miniszter, Süli János egy tavalyi rendezvényen a gigaprojekt 
magyar résztvevőiről beszélt, külön is kiemelt egy céget. Ez a Ganz EEG Kft. nevű ipari vállalat 
volt, amelyet Süli úgy mutatott be, mint amely fontos szerepet játszhat majd a 
beruházásban. 
 
Volt azonban egy probléma ezzel a példával. A Ganz EEG korábban ugyan valóban magyar 
érdekeltség volt, de Süli beszédének idejére a magyarok már teljesen kiszorultak a cégből. 
Helyüket a Paks 2 kivitelezésével megbízott orosz állami atomvállalat, a Roszatom foglalta el. 
 
A Direkt36 kutatásaiból kiderült, hogy ez egy éveken át tartó konfliktus eredménye volt. A 
Ganz EEG orosz-magyar vegyesvállalatként indult közel tíz évvel ezelőtt, de a két fél a 
kezdetektől fogva nem jött ki egymással, és annyira elmérgesedett a viszonyuk, hogy perre is 
mentek. Végül a magyarok maradtak alul, és 2016-ban kiszálltak a cégből, amely így már 100 
százalékban az orosz atomvállalat tulajdona lett. 
 
A Ganz EEG orosz átvételével még tovább csökkent az esélye annak, hogy teljesüljön az a 
célkitűzés, hogy magyar szereplők végezzék majd a 3700-3800 milliárd forintos paksi bővítés 
munkálatainak legalább 40 százalékát. Bár ennek az aránynak a betartására maga Vlagyimir 
Putyin orosz elnök is ígéretet tett a Paks 2-ről szóló szerződés 2014 januári bejelentésekor, 
azóta egyre több jele van annak, hogy magyar tulajdonú cégek nehezen fognak ekkora 
mértékben munkákhoz jutni. Hazai építőipari források szerint a magyar cégeknek egyszerűen 
nincs tapasztalatuk ilyen komplex beruházások kivitelezésében. 
 
A kevés kivétel közé tartozott a Ganz EEG, amelynek vezetőjét, Szitár-Csanádi Attilát az 
ismerői a Roszatom egyik legfontosabb magyarországi bizalmasaként tartják számon. Szitár-
Csanádi régóta jó orosz kapcsolatokkal rendelkezik, és több forrás szerint szerepet játszott 
abban a sok bírálatot kiváltó döntésben is, hogy a Debreceni Egyetem díszpolgári címet adott 
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. 
 
A Debreceni Egyetem a Direkt36-nak küldött válaszában nem tagadta Szitár-Csanádi szerepét 
a díszpolgári cím adományozásában. A Ganz EEG, a kormány és a Roszatom nem reagált a 
megkeresésünkre. 
 
Társulás az oroszokkal 
 
A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. 2008-ban jött létre, amikor a Magyarország 
egyik legnagyobb nehézgép-gyártó vállalatcsoportjaként ismert Ganz összeállt az orosz 
Roszatom egyik cégével. Először úgy tűnt, hogy mindkét fél megtalálta a számítását, és ez 
egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. 
 
A Ganz-csoport profiljának régóta része volt az atomenergia üzlet, a jelenlegi paksi 
blokkokhoz és volt szocialista országok atomerőműveihez szállítottak például 
berendezéseket. Szerették volna megőrizni ezt a tevékenységet, és úgy érezték, hogy ez csak 
akkor fog menni, ha részt vesznek további új orosz atomerőművek építésében. Ehhez viszont 



meg kellett állapodniuk a Roszatommal, amelynek ez kapóra jött, hiszen ők is erősíteni 
akarták a pozíciójukat Magyarországon. A paksi bővítés ekkor már benne volt a levegőben, 
és az oroszok nem akartak ebből kimaradni. „Ez nekik geopolitikailag is fontos, és az első 
lépés mindig az, hogy az ágazatban kulcspozíciót kell szerezni” – magyarázta egy, a Roszatom 
hazai tevékenységét ismerő forrás, hozzátéve, hogy lényegében a Ganz volt az egyetlen 
olyan magyar cég, amely rendelkezett a megfelelő szakmai háttérrel a partnerséghez. 
 
A vegyesvállalat végül úgy állt fel, hogy az oroszok bevásárolták magukat a Ganz-csoport 
egyik régi cégébe, amely ekkor vette fel a Ganz EEG nevet. Az oroszok többségi tulajdont 
akartak, az ügyvezetőt ugyanis ők szerették volna kinevezni. A Roszatom (egyik 
leányvállalatán, az Atomenergomashoz tartozó TTM-en, majd a CKBM-en keresztül) végül 
2008 októberében szerzett 51 százalékos részedést a cégben. A további 49 százalék a 
magyaroknál, vagyis a Ganz Gépgyár Holding Zrt. nevű cégnél maradt. 
 
A pénzen vesztek össze először 
 
Hét hónappal az oroszokkal való társulás után már jelentkeztek is az első problémák, derül ki 
a Ganz EEG tulajdonosainak fontosabb döntéseiről szóló, a cégbíróságon hozzáférhető 
úgynevezett taggyűlései jegyzőkönyvekből. 
 
Az első konfliktus amiatt alakult ki, hogy az orosz tulajdonos nem biztosította a vállalt 
megrendeléseket, és a cég így 2009-ben nem hozta az előre elvárt eredményt. A magyarok 
azt is szóvá tették, hogy a megállapodás ellenére a „társaság finanszírozását eddig döntően” 
ők állták. A magyar résztulajdonos a 2009 májusi taggyűlésen ezért kártérítést kért az 
oroszoktól. A cégiratok szerint az oroszok elfogadták az észrevételeket, és a cég működését 
ismerő forrás szerint később ugyan fizettek is, de ez az ütközés a későbbi konfliktusok 
egyfajta előcsatározása volt. 
 
Később a magyar fél az orosz ügyvezetővel szemben emelt kifogásokat. Az egyik taggyűlésen 
azt rótták fel, hogy az orosz ügyvezető alatt a cég „jelentős veszteséget halmozott fel” (a 
Ganz EEG a 2010-es évet 540 milliós veszteséggel zárta, míg az előző évben 7,6 milliós 
nyereséget termelt). Úgy vélték, az akkori ügyvezető alatt ez a helyzet nem is fog változni. A 
problémát végül az oroszok is belátták, még azon a taggyűlésen kezdeményezték az 
ügyvezető visszahívását. 
 
Ez után nem sokkal, 2011 augusztusában nevezték ki ügyvezetőnek a céget azóta is vezető 
Szitár-Csanádi Attilát. A kárpátaljai születésű, korábban egy cégével a Dunaferrnek dolgozó 
üzletembert szintén az oroszok jelölték, és ismerői szerint nagyon erős bizalmi viszonyban 
van a Roszatom vezetésével. A Ganz EEG hivatalos dokumentumai is árulkodnak erről. Az 
egyik taggyűlésen maga Szitár-Csanádi vetette fel, hogy őt „közvetlenül Oroszországból 
utasítsák”, szerinte ugyanis így könnyebb lesz „a többségi orosz tulajdonos közvetlen 
utasításait” végrehajtania. 
 
Vannak, akik szerint emiatt a szoros kapcsolat miatt az ügyvezetőre inkább támaszkodnak az 
oroszok a magyarországi ügyekben, mint a Roszatom hivatalos helyi képviseletére. A bővítés 
részleteit ismerő forrás Szitár-Csanádi szerepét úgy írta le, hogy informálisan próbálja a 
Roszatom számára koordinálni a Paks 2 iránt érdeklődő magyar beszállítókat. 



 
Paks 2 kovásza 
 
A Ganz EEG-nél az első konfliktusok után egy darabig úgy tűnt, hogy sínre kerülnek a dolgok. 
2012 augusztusában felkereste a céget egy Roszatom-delegáció, majd az orosz atomenergia 
vállalat néhány nappal később bejelentette, hogy „a jövőben aktívabban kíván támaszkodni” 
a Ganz EEG-re. Ez után a cég több olyan közleményt is kiadott, amely arról szólt, hogy a 
Roszatomnak köszönhetően milyen megrendelésekhez jutottak. Például a rosztovi 
atomerőmű 3-as és 4-es blokkjához szivattyúkat, a Szentpétervár közelében fekvő Leningrád 
Atomerőmű kettes egységéhez fűtőanyag-kazettákat mozgató, úgynevezett átrakógépet 
szállítottak. A közleményekben kiemelték, hogy „megnyílt a Ganz számára a zárt orosz 
atomenergetikai piac”. 
 
Egyre többször került szóba a paksi bővítésben való részvétel is. Szitár-Csanádi 2012 
decemberi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „világszínvonalat képviselő atomerőművi 
berendezéseik révén” részt vehetnek a projektben. A Paks 2-ről szóló magyar-orosz 
megállapodás 2014 januári aláírása után a Kommerszant című orosz lap arról írt, hogy a 
magyar vállalatok közül az orosz Atomenergomashoz tartozó Ganz EEG lehet a Roszatom 
egyik beszállítója. 
 
Amikor a kormány 2014 nyarán stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Ganz 
Holdinggal, akkor Szijjártó Péter – abban az időben még külügyi államtitkárként – a cég keleti 
nyitás során elért sikereiről beszélt, Fitos Zoltán, a Ganz Holding elnök-vezérigazgatója pedig 
úgy fogalmazott: „kovásza lehetünk a szóban forgó Paks II. hazai 40 százalékos 
beszállításának”. 
 
A színfalak mögött viszont továbbra sem volt zökkenőmentes a magyar-orosz viszony a 
cégnél. A Ganz EEG 2014 májusi taggyűlésén készült jegyzőkönyv több oldalon keresztül 
sorolta a magyar tulajdonos sérelmeit. A magyar fél nehezményezte, hogy a Roszatom a 
gyártás során hátrált ki egy projektből, ez pedig kellemetlenül érintette a munkára számító 
Ganz EEG-t. 
 
A magyarok kifogásolták azt is, hogy a Roszatom nem biztosít folyamatosan megrendelést a 
cégnek, miközben a szindikátusi szerződés szerint ez az oroszok kötelessége lenne. „Még az 
ajánlatkérést sem a Ganz EGG-nek, hanem másoknak adják” – utaltak a jegyzőkönyv szerint a 
Roszatom egyik projektjére, majd később felszólították az oroszokat, hogy tartsák be a 
szindikátusi szerződést és „adják ide tenderen kívül a megrendelést”. Az oroszok erre azzal 
reagáltak, hogy időközben megváltoztak az előírások a Roszatomnál, majd ebben az ügyben 
le is szavazták a magyar résztulajdonost. 
 
A magyarok úgy látták, hogy a Roszatom hozzáállása miatt termel folyamatosan veszteséget 
a cég, és végül ennek kezelése miatt 2014 végén minden korábbinál élesebb konfliktus 
robbant ki a két fél között. A cégbírósági iratok szerint az oroszok 10 millió euró (3,1 milliárd 
forint) hitelt akartak felvetetni a társasággal, a magyarok azonban ezzel a lépéssel nem 
értettek egyet, és az orosz anyacég által folyósított kölcsönnel pótolták volna a hiányt. Az 
oroszok 2014 decemberében végül a magyar fél ellenszavazata ellenére is jóváhagyták a 



hitelfelvételt. Erre reagálva a magyarok beperelték az oroszokat, akik erre válaszul szintén 
indítottak egy pert a magyar tulajdonos ellen. 
 
A Fővárosi Törvényszék 2015 áprilisában elsőfokon a magyar félnek adott igazat. Az ítélet 
szerint a hitelfelvételről szóló döntést az oroszok csak minősített többséggel hozhatták volna 
meg, amelyhez kellett volna a magyar tulajdonos szavazata. „Az oroszok nehezen élték meg 
a pert, nem voltak hozzászokva, hogy bárki ellentmondjon nekik” – fogalmazott az ügyet 
ismerő magyar forrás. 
 
Nincs más megoldás, eladják a céget 
 
Hiába arattak bírósági győzelmet a magyarok, a konfliktus annyira tarthatatlanná vált, hogy 
2016-ban végül eladták 49 százalékos üzletrészüket a Roszatomnak. Az eladással együtt a 
magyarok lemondtak a hitelfelvétel miatt indult, másodfokon zajló per folytatásáról is. Az 
oroszok 4,5 millió eurót (mai árfolyamon 1,4 milliárd forintot) fizettek, amivel a magyar fél 
papíron nyereségesen szállt ki, de persze, ha a Ganz EEG tényleg meghatározó szerepet fog 
játszani a Paks 2 projektben, akkor jóval nagyobb profithoz is juthattak volna. 
 
Ha „a paksi üzlet jól alakul, akkor túró lesz ez a nyereség” – fogalmazott egy, a cég ügyeit 
ismerő forrás, aki szerint a Ganz Holding azért szállt ki, mert a magyar fél belátta, hogy a cég 
csak akkor fog komoly megrendeléshez jutni, ha az oroszok szabadon tudnak dönteni a 
vállalat ügyeiben. „Elengedték a gyereket, nehogy széttépjék” – fogalmazott. 
 
Bár sajtóhírek is megjelentek arról, hogy a Roszatom 100 százalékos tulajdonos lett a Ganz 
EEG-ben, magyar kormányzati tisztviselők részéről még ez után is elhangzottak olyan 
nyilatkozatok, amelyekben úgy utaltak a cégre, mint a paksi bővítés lehetséges magyar 
szereplőjére. Igaz, Süli János egy parlamenti válaszában azokat a beszállítókat nevezte 
magyarnak, amelyek Magyarországon tevékenykednek, itt fizetnek adót, hozzájárulnak a 
magyar GDP-hez, illetve magyar munkaerőt alkalmaznak, nem pedig azokat, amelyeknek a 
tulajdonosaik is magyarok. 
 
Putyin díja 
 
A Ganz EEG közben egyre inkább a paksi projekt előterébe került. Szitár-Csanádi szoros orosz 
kapcsolatairól és a paksi bővítéshez való különleges viszonyáról például nem csak a Ganz 
EEG-nél betöltött tisztsége árulkodik. Családi szálon is kötődik az orosz atomfejlesztések 
hazai népszerűsítéséhez: a fia ugyanis az Atomenergiainfo nevű, a Roszatom tevékenységét 
szorosan követő honlap egyik alapítója. 
 
Ezen kívül két egymástól független, Szitár-Csanádit és a paksi bővítést ismerő forrás szerint 
az ügyvezetőnek szerepe volt abban is, hogy a Debreceni Egyetem díszpolgári címet adott 
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Szitár-Csanádinak írásban több kérdést is feltettünk a 
díszpolgári címmel és a Ganz EEG-vel kapcsolatban, az ügyvezető nem reagált a 
megkeresésünkre. 
 
A Ganz EEG és Debreceni Egyetem közötti kapcsolat azonban közismert, az egyetem ugyanis 
2017 februárjában ünnepélyes körülmények között kötött együttműködési megállapodást a 



céggel. Szitár-Csanádi arról beszélt az ünnepélyes aláíráskor, hogy „hatalmas gondot jelent a 
cég számára a szakemberek elöregedése, ezért a közös munkán keresztül olyan fiatalokat 
szeretnének behozni az iparba, akik tudják folytatni az új technológiák létrehozását”. 
 
Az egyetem vezetése aztán fél évvel később, 2017 augusztusában döntött Putyin díszpolgári 
címéről, amit azzal indokolt, hogy “mind a magyar kormányzat, mind az Orosz Föderáció 
jelentős szerepet szán a Debreceni Egyetemnek a Paks 2 beruházásban”. Az egyetem a 
döntést akkorra időzítette, amikor Putyin augusztusban Budapestre érkezett. A díszpolgári 
cím ellen az egyetem több tanára és diákja is tiltakozott, például azzal érvelve, hogy „az 
autokraták magasztalása elfogadhatatlan számunkra, mindennel ellenkezik, amit az 
egyetemi szakmai munkánk során képviselünk.” 
 
Iratkozz fel hírlevelünkre, és így nem maradsz le a nyomozásaink eredményéről! 
Putyin végül a díszpolgári címet nem vette át, az valószínűleg egy későbbi magyarországi 
látogatásakor fog megtörténni. A Debreceni Egyetem megkeresésünkre azt írta, a díszpolgári 
címet akkor adják át, amikor azt Putyin át tudja venni. Szitár-Csanádi szerepére vonatkozó 
kérdéseinkre nem reagáltak. Általánosságban annyit közöltek, hogy több száz iparvállalattal 
működnek együtt, a szerződött partnereikkel pedig jó kapcsolatot ápolnak. 



Egy magyar cég majdnem elnyert egy nagy üzletet. Aztán az Orbán-kormány inkább beállt 
az orosz rivális mögé 

Szabó András  
  
Komoly külföldi megbízás közelébe került egy magyar cég még 2016-ban. A gépgyártással 
foglalkozó Ganz-csoport egy konzorcium tagjaként megnyert egy olyan, több százmilliárd 
forint értékű egyiptomi tendert, amely 700 vasúti kocsi gyártásáról szólt. 
 
A szerződést azonban végül mégsem kötötték meg. A Ganz ugyanis a magyar állam 
segítségével szerezte volna meg az üzletet, de az Orbán-kormány végül kihátrált mögülük, és 
helyettük egy orosz részvétellel felálló csoportot kezdett támogatni. 
 
A történet kulcsszereplője az állami tulajdonú Eximbank, amely magyar cégek 
exporttevékenységéhez nyújt támogatást. A Ganz-féle konzorcium ennek a banknak a 
támogatásával indult az egyiptomi tenderen. A pályázatuk hiába nyerte el azonban az 
egyiptomiak tetszését, a magyar kormány időközben egy olyan csoport mögé állította be a 
900 millió eurós (kb. 279 milliárd forintos) eximbankos hitelt, amelyben a Ganz helyét egy 
orosz cég foglalta el. A Ganz ezzel – egyelőre legalábbis – elbukta a munkát. 
 
Ez a történet egy újabb megnyilvánulása volt annak, hogy az utóbbi években rendkívül 
szorossá vált a magyar és az orosz kormány viszonya. Bár az együttműködés eddig 
elsősorban az energetika területén – főleg a paksi bővítésnél – volt tetten érhető, a magyar 
kormány a vasúti gépgyártás területén is együtt mozog az oroszokkal. Az egyiptomi 
tendernél a magyar állam azt az orosz céget segítette, amelynek tagvállalata elvégezte a 3-as 
metró szerelvényeinek számos kritikákat kiváltó felújítását. Az üzlet fontosságát jelzi, hogy 
annak részleteiről Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz elnök is egyeztetett egymással. 
 
A Ganz a korábbi beszámolóiban azt állította, hogy a magyar kormány akciója miatt nem 
tudtak szerződést kötni az egyiptomiakkal, és emiatt közel félmilliárdos veszteség érte őket. 
A vállalat jelenleg egy spanyol céggel összefogva próbálja újra helyzetbe hozni magát 
Egyiptomban. 
 
Segítsd a hatalom ellenőrzését! Támogasd az adód 1 százalékával a Direkt36 munkáját! 
A Ganz nem kívánt válaszolni a Direkt36 kérdéseire, arra hivatkozva, hogy folyamatban lévő 
üzleti ügyekről nem adnak tájékoztatást. Egyiptom budapesti nagykövetsége a magyar 
kormányhoz irányított bennünket, de sem ők, sem az Eximbank nem válaszolt a 
kérdéseinkre. 
 
A népszerű Magari 
 
A Ganz közel száz éve van jelen Egyiptomban, és már az 1960-as években is szállítottak 
motorvonatokat a közel-keleti országba. „Nagyon szerették az egyiptomiak, „magarinak” 
nevezték ezeket” – mondta egy, a vállalat tevékenységét ismerő forrás. A Ganz jelenleg 
többek között forgóvázat gyárt a vasúti kocsikhoz, ami a szerelvény egyik legfontosabb, a 
féket, a futóművet is magában foglaló része. A nehézgép-gyártó Ganz-csoporthoz tartozó 
Ganz Motor Kft. az elmúlt években is kötött forgóváz-szállításokról szóló szerződéseket 
Egyiptommal. 



 
Egyiptom 2013-ban kezdte előkészíteni a nagyszabású, 700 vasúti kocsi beszerzéséről szóló 
tendert, amelyen aztán a Ganz Motor is elindult egy konzorcium vezetőjeként. A pályázatuk 
része volt az is, hogy az üzlethez a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alá tartozó, 
a magyar vállalkozások exporttevékenységét segítő állami pénzintézet, az Eximbank nyújt 
hitelt. „A projektet a Ganz egyedül nem tudta volna finanszírozni, kellett az Exim, hogy előre 
meghitelezze a munkát” –  mondta a projektet ismerő forrás, aki szerint egy közel 
egymilliárd eurós gyártási hitelről volt szó. 
 
Az egyiptomi féllel 2014 júliusában indultak meg a tárgyalások. A külügyi tárca ekkor számolt 
be róla, hogy a konzorcium tagjai és az Eximbank delegációja Egyiptomba utazott a tender 
miatt. „A magyar vállalatok ajánlatát jóval versenyképesebbé teszi az eximbanki 
finanszírozás” – írta közleményében akkor a minisztérium. 
 
Több mint egy héttel később az egyiptomi közlekedési miniszter arról beszélt, hogy „a 
magyar ajánlatnak számos előnye van”. Ezek között említette, hogy a vagonokat 
Egyiptomban szerelnék össze. De kitért arra is, hogy Magyarország egyike azon országoknak, 
amelyek korábban is élen jártak az egyiptomi vasúti szektor fejlesztésében. 
 
Ekkor még zökkenőmentesnek tűnt a magyar kormány és a Ganz együttműködése. Az 
egyiptomi miniszter bejelentése után öt nappal a kormány stratégiai együttműködési 
megállapodást is között a Ganz Holdinggal, a tenderen induló Ganz Motor tulajdonosával. 
Szijjártó Péter – akkor még külügyi államtitkárként – a megállapodás aláírása előtt arról 
beszélt, hogy a Ganz „a keleti nyitás által megcélzott” piacokon ér el sikereket. Megemlítette 
azt is, hogy az Eximbank segíti a céget az egyiptomi tenderen. 
 
Az orosz fordulat 
 
Az egyiptomi elnök, Abdel-Fattáh esz-Szíszi 2015 júniusi budapesti látogatásakor aláírt vasúti 
együttműködési szándéknyilatkozat tovább növelte a Ganz által vezetett konzorcium 
esélyeit. A tender azonban ezután váratlan fordulatot vett. 
 
Előbb egyiptomi lapok írtak arról 2015 decemberében, hogy a magyarokkal szemben a 
tenderre jelentkező orosz csoport lesz a befutó. Majd 2016 februárjában Orbán Viktor és 
Vlagyimir Putyin megbeszélésén merült fel, hogy az orosz és a magyar cégek 
együttműködhetnének a tenderen. A Világgazdaság szerint a tárgyaláson arról volt szó, hogy 
erősebb lenne az ajánlat, ha a tenderen szintén induló orosz Transzmasholding összefogna a 
magyarokkal. 
 
Ehhez az orosz céghez tartozó Metrovagonmas újította fel a 3-as metró szerelvényeit, amit 
számos kritika ért a felújított kocsik folyamatos üzemzavarai miatt. A metrófelújítás a paksi 
atomerőmű bővítés mellett az orosz-magyar kapcsolatok legfontosabb pontjai közé 
tartozott. Az oroszok már akkor jelezték, hogy ez a két projekt érdekli őket, amikor a 2010-
ben hivatalba lépő Orbán-kormány elkezdett tárgyalni a két ország közti vitás ügyekről. 
 
A vasúti együttműködés tovább körvonalazódott, amikor 2016 márciusában az orosz ipari és 
kereskedelmi miniszter, Gyenyisz Manturov Budapestre érkezett. Az MTI szerint a miniszter 



Szijjártóval tárgyalt, de az RT nevű orosz tévé szerint Orbán is találkozott Manturovval. Ezen 
a vasúti kocsik, villamosok közös gyártása mellett felmerült az is, hogy együtt indulnának 
különböző tendereken. „Jelenleg fontolgatjuk, hogy közösen indulnánk közel-keleti és észak-
afrikai tendereken, beleértve Egyiptomot is” – mondta a találkozó után az orosz miniszter. 
 
Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Orbán Viktor 2015-ös tárgyalása 
A RT arról számolt be, hogy a projektben az orosz Transzmasholding a Dunakeszi Járműjavító 
nevű, a magyar állam többségi tulajdonában lévő céggel közösen venne részt. A Ganz többek 
között ezzel a vasúti járművek gyártásával, felújításával, javításával foglalkozó vállalattal 
indult az egyiptomi tenderen. 
 
A következő hetekben a kormányközeli Magyar Idők több cikket is közölt az 
együttműködésről. Ezekben az oroszok magyar partnerei között a Dunakeszi Járműjavító 
mellett eleinte a Ganzot is felsorolták, a cég azonban később kikerült a képből. A Dunakeszi 
Járműjavító vezérigazgatója, Szepessy Tamás 2016 március végén az oroszoktól kapott 
információra hivatkozva azt mondta a lapnak, hogy a Transzmasholding nyerte a tendert, és 
arról folynak az egyeztetések, hogy mi legyen a munkamegosztás az orosz és a magyar fél 
között. Később kiderült, hogy a tender ekkor még nem zárult le. 
 
A Ganz ezzel párhuzamosan folyamatosan dolgozott az Egyiptomba szánt járművek 
tervezésén. Egy, a folyamatot ismerő forrás szerint időközben a terveket kétszer is 
átdolgozták az egyiptomiak kérésére, egyszer például a klímaberendezés miatt. A Ganz 
Motor Kft. vezetése többször is tárgyalt Kairóban, de a budapesti egyiptomi nagykövetség 
bevonásával is zajlottak egyeztetések. 
 
A Ganz a magyar kormányt hibáztatja 
 
Az egyiptomiak 2016-ban végül a Ganz konzorciumát hozták ki győztesként, amit a magyar 
vállalat üzleti beszámolójában is feltüntettek. Egy, a történéseket ismerő forrás szerint az 
eredményhirdetésen az egyiptomi vasút és több helyi minisztérium vezetésén kívül jelen 
voltak a magyar nagykövetség munkatársai és a Ganz helyi képviselete is. 
 
Ez után következett volna a szerződéskötés, ez azonban már nem történt meg, ami az ügyet 
nyomon követő forrás szerint a magyar kormány hibája volt. „A kormánynak nem állt 
szándékában bevonni a Ganzot, az egészet át akarták játszani az oroszoknak” – mondta a 
forrás, hozzátéve, hogy a kormány ráadásul semmilyen magyarázatot nem adott a Ganznak, 
hogy miért akarták őket kihagyni a projektből. 
 
A kudarc nagyon érzékenyen érintette a Ganzot, időközben ugyanis már elkezdték az 
üzemcsarnokok felszerelését is. A terv az volt, hogy az acélszerkezeteket a cég zalaegerszegi 
gyárában készítik majd, a forgóvázak összeszerelése pedig Budapesten történt volna. „Ez a 
projekt kihúzta volna a Ganzot a szarból” – fogalmazott az ügyet ismerő forrás arra utalva, 
hogy az egyiptomi megrendelés több évig biztosított volna munkát a nagy múltú, de a 
rendszerváltás után nehéz helyzetbe került cégcsoport számára. 
 
A Ganz Holding 2016-os évről szóló jelentése röviden össze is foglalta a történteket. Eszerint 
a Ganz Motor Kft., mint fővállalkozó az Eximbank finanszírozásával megnyerte a pályázatot. 



„A tender megnyerését követően, a szerződéskötés folyamatában a magyar kormány a vevő 
finanszírozást az orosz konkurens cég mögé állította, akivel azonban az Egyiptomi Vasút nem 
kötött/köt szerződést” – olvasható a dokumentumban. 
 
A Ganz Holding 2017 júniusában megjelent, az előző évről szóló pénzügyi beszámolója pedig 
azt írta, hogy a holding cégei 2016-ban egy kivétellel mind nyereséges voltak. Egyedül a Ganz 
Motor termelt 475 millió forintos veszteséget. Ez „elsősorban a 700 személyvagonra szóló 
elnyert egyiptomi rendelés kormányzati okok miatti meghiúsulásának tudható be” – 
fogalmaz a beszámoló. 
 
Tovább az oroszokkal 
 
Az Orbán-kormány közben egyre nyilvánvalóbban beállt az oroszok által vezetett konzorcium 
mögé. 
 
2016 május végén Orbán Viktor Egyiptomba utazott egy hivatalos látogatásra. Egy, az 
egyiptomi tendert figyelemmel követő forrás szerint ez nem sokkal a Ganz tendergyőzelme 
után történt. A látogatásról szóló tudósítások azt emelték ki, hogy a magyar és az egyiptomi 
fél aláírt egy dokumentumot, amely arról szólt, hogy az Eximbank finanszírozná az 
Egyiptomba szánt vasúti kocsik gyártását. A beszámolók a Ganz szerepére nem tértek ki. 
 
A magyar kormány a későbbiekben is az oroszokkal való együttműködésben gondolkodott. 
Szijjártó Péter nem sokkal Orbán kairói útja után aláírt az oroszokkal egy megállapodást, 
amely szerint közösen gyártanák az Egyiptomba szánt vasúti kocsikat. Nem tudni, hogy a 700 
kocsi beszerzéséről szóló egyiptomi tender mikor zárul le, de az orosz-magyar vasúti 
együttműködés újra napirendre került, amikor az Index egy orosz üzleti lapra hivatkozva idén 
márciusban arról írt, hogy az orosz Transzmasholding 50 százalékos részesedést szerezhet a 
Dunakeszi Járműjavítóban. 
 
A Ganz időközben egy másfajta megoldással próbálja erősíteni egyiptomi jelenlétét. A 
spanyol Stadler Valenciával együttműködve pályázott arra az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank által finanszírozott projektre, amelynek során az egyiptomiak hat 
(darabonként egy mozdonyból és tíz utaskocsiból álló) szerelvényt vennének. A projektet 
ismerő forrás szerint a tender még nem zárult le. 



Az orosz metróüzlet után Paks 2-ben is megjelent a legfelsőbb körökhöz kötődő ügyvéd 
Szabó András 

 
Bár a nevét kevesen ismerik, Perenyei Tamás fontos ember. 
 
Az 51 éves ügyvéd államtitkár volt az első Orbán-kormányban, baráti viszonyt ápol Csányi 
Sándor OTP-vezérrel, valamint szerepe volt annak a megállapodásnak az előkészítésében, 
amellyel a BKV az oroszokra bízta a 3-as metró felújítását. 
 
Most pedig Perenyei érdekeltsége feltűnt az ország történetének egyik legnagyobb 
beruházásában, a szintén oroszok által végzett Paks 2-építkezésben is. 
 
Az ügyvéd egyik cége tavasszal nyert el egy megbízást a bővítést végző orosz atomvállalattól, 
a Roszatomtól. A komoly referenciákkal rendelkező, korábban más atomerőműveknek is 
bedolgozó vállalat tervezői munkákat fog végezni az új paksi blokkokhoz. A cég tavaly ősszel 
került Perenyei közvetett tulajdonába. 
 
A Direkt36 folyamatosan figyeli és egy magyar nyelvű adatsorban teszi közzé, hogy a 
Roszatom milyen vállalatokkal köt szerződést Paks 2-vel kapcsolatban. Eddig alig 40, főleg 
kisebb értékű szerződést kötött, ezek közül kapta az egyiket Perenyei cége. 
 
Perenyeitől ügyvédi irodáján keresztül megkérdeztük, hogy miért szerzett többségi 
részesedést a cégben, és hogy ebben a döntésében szerepet játszott-e a paksi bővítés. 
Megkeresésünkre azt válaszolta, hogy nem kíván nyilatkozni, mivel a kérdéseink üzleti-, 
magán- és ügyvédi titkokat érintenek. 
 
A sertéstenyésztéstől az atomerőműig 
 
A Roszatom honlapján április elején jelent meg az a szerződéstervezet, amely szerint az 
oroszok a BDH Engineering Zrt.-t azzal bízták meg, hogy 70 757 euróért (22,5 millió forintért) 
tervdokumentációt készítsen Paks 2 kompresszor- és nitrogénállomásához. 
 
A BDH Engineeringet 2017 tavaszán alapította meg két olyan vállalkozó, akik korábban a 
különböző erőművekhez alkatrészeket gyártó német Balcke-Dürr nevű vállalat 
magyarországi fióktelepén dolgoztak. Ennek köszönhetően az alapítók és a BDH is komoly 
referenciákkal rendelkeztek: a most is működő paksi blokkok mellett, finn, svéd és orosz 
atomerőműveknek is dolgoztak. De a cég honlapján a referenciák között már szerepel Paks 2 
is. 
 
A két alapító 2017 őszén adta el a BDH-t egy Perenyei Tamás ügyvédhez kötődő 
cégcsoportnak. Így lett a többségi tulajdonosa két további cégen keresztül az Acsa 2001 
Mezőgazdasági Kft. Ennek a cégnek a főtevékenysége a sertéstenyésztés, de juh-, ló-, és 
baromfitenyésztéssel és vadgazdálkodással is foglalkoznak. Két tulajdonosa pedig a Perenyei 
és Társa Ügyvédi Iroda, a másik pedig maga Perenyei. 
 
Vadászat, BKV, energetika 



Az 1967-es születésű Perenyei közéleti karrierje akkor indult, amikor az első Orbán-kormány 
idején, 2000 őszén a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárává nevezték ki. 
Perenyeit az államtitkári posztról a Medgyessy-kormány 2002-es megalakulása után 
leváltották, majd később ügyvédként került ismét reflektorfénybe, méghozzá egy politikai 
botránnyal összefüggésben. 
 
Keller László, az MSZP-SZDSZ-kormány közpénzügyi államtitkára 2004-ben kezdte vizsgálni, 
hogy az állami vadgazdaságok területén tartottak-e ingyen vadászatokat. Keller ennek 
kiderítésére a somogyi vadászati társaságoktól kért adatokat. 
 
Az ügyben később Keller védekezésre kényszerült. Előbb Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos 
jutott arra a megállapításra, hogy az MSZP-s politikus a vadászati naplók révén jogellenesen 
jutott személyes adatokhoz. Majd az ügyészég is nyomozni kezdett személyes adatokkal való 
visszaélés gyanúja miatt. 
 
Ezeket az eljárásokat Perenyei ügyvédi irodája kezdeményezte. Az iroda az ügyben a 
vadgazdálkodással foglalkozó Fauna Zrt.-t képviselte, amely a botrány kirobbanása idején 
egy offshore cégé volt, de korábban egy rövid ideig az OTP-nek is volt részedése benne, 2006 
óta pedig a bank egyik vezetője, Utassy László a legnagyobb részvényese. A Fauna abban a 
Somogy megyében rendelkezett vadászati jogokkal, ahol Keller vizsgálódott. 
 
Az Átlátszó egyik korábbi cikke Perenyeiről azt írta, hogy Csányi Sándornak, az OTP elnök-
vezérigazgatójának a bizalmasa. Az OTP sajtóosztálya megkeresésünkre a két férfi 
kapcsolatát barátinak jellemezte. 
 
Miközben Kellert 2010 decemberében a vadászati adatok összegyűjtése miatt 
meggyanúsították a hatóságok, Perenyei számára szerencsésebben alakult a kormányváltás. 
Ügyvédi irodájával a BKV 2011 júniusában kötött szerződést a 4-es metróval kapcsolatos jogi 
tevékenységek ellátására. Ekkor Kocsis István volt a BKV vezetője, aki régóta jó kapcsolatot 
ápol Csányi Sándorral (Kocsis korábban igazgatósági tag is volt a pénzintézetnél). A BKV 
tájékoztatása szerint a 4-es metró szerelvényeit gyártó, francia Alstom elleni per során a 
közlekedési vállalat 2011 és 2017 között évente átlagosan 40 millió forintot fizetett a 
Perenyei irodájának. De az ügyvédi iroda jelenleg is több, a 4-es metróval kapcsolatos 
perben látja el a BKV képviseletét. 
 
Perenyei ügyvédi irodája részt vett annak a megállapodásnak a megkötésében is, amelynek 
során a BKV a 3-as metró szerelvényeinek felújításával az orosz Metrovagonmast bízta meg. 
A BKV a szerződés előkészítéséért és a szerződés aláírását követő jogi feladatokért 2013 és 
2017 között évente átlagosan 19,2 millió forintot fizetett Perenyeiéknek. Erről a Népszava 
számolt be még tavaly novemberben. Megkeresésünkre a BKV Perenyeiék megbízásait az 
ügyvédi iroda nagy tapasztalatával indokolta. 
 
A Paks 2-ben nemrég feltűnt mérnöki céget Perenyei egy gázkereskedő vállalkozásán 
keresztül vette meg, amelyet Nordest Energy Kft.-nak hívnak. Ez a cég azzal került be a 
hírekbe pár évvel ezelőtt, hogy a fideszes vezetésű pestszentlőrinci önkormányzat 2015-ben 
tőlük vásárolt gázt. A Párbeszéd önkormányzati képviselője azért támadta az üzletet, mert az 
erről szóló közbeszerzést lebonyolító cég tulajdonosai között offshore cégek is voltak. 



 
Az atomerőmű bővítése egyelőre továbbra is kezdeti fázisban van. A Roszatom tavaly év 
eleje óta köti a munkával kapcsolatos szerződéseket. Eddig közel 40 szerződést kötöttek 
meg, de ezek többsége kisebb értékű megbízásokról szól. A legnagyobb tétel a turbinák 
beszerzéséről szóló pályázat volt, a 246 milliárd forintos munkát a General Electric 
magyarországi vállalata nyerte. Az oroszokkal kötött megállapodás szerint a paksi beruházás 
értékének 40 százalékát magyar vállalkozók kaphatják meg. Ezt azonban a magyar kormány 
várakozásai szerint sem lesz könnyű teljesíteni. Több építőipari forrás a Direkt36-nak ezt 
azzal magyarázta, hogy a magyar cégeknek egyszerűen nincs tapasztalatuk ilyen komplex 
beruházások kivitelezésével. 



Buzgó szereplője lett az Orbán-kormány az oroszok pénzügyi terjeszkedésének 
Szabó András 

 
2012-ben Vlagyimir Putyin orosz elnök újraélesztette az egykori kommunista blokk egyik 
intézményét, a KGST-banknak is nevezett Nemzetközi Beruházási Bankot. Ez a lépés jól 
illeszkedett Oroszország azon nagypolitikai törekvéseihez, hogy újra kiterjessze nemzetközi 
befolyását, különösen a korábban általa uralt kelet-közép európai térségben. 
 
Ebben a folyamatban az oroszok lelkes partnerre találtak az Orbán-kormányban. 
Magyarország 2015-ben csatlakozott az orosz dominanciával működő bankhoz, amelynek 
hamarosan a harmadik legnagyobb részvényese lett. A moszkvai székhelyű pénzintézet idén 
júniusban úgy döntött, hogy a regionális irodáját is Budapesten nyitja meg. Bár a bank még 
mindig kisebb szereplőnek számít a nemzetközi színtéren, a szervezet vezetésével a magyar 
kormány képviseletében többször is Varga Mihály és Szijjártó Péter tárgyalt. A kiemelt 
figyelmet mutatja az is, hogy a bank orosz elnökével több interjút is készítettek magyar 
kormányközeli lapok. 
 
Ez egy újabb megnyilvánulása annak, hogy az utóbbi években rendkívül szorossá vált a 
magyar és az orosz kormány viszonya. Míg az együttműködés eddig leginkább az energetika 
területén (főleg a paksi bővítésnél) és a gépgyártásnál (például a 3-as metró szerelvényeinek 
felújításánál) volt megfigyelhető, ez a kapcsolat most már egyre inkább kiterjed a pénzügyi 
szektorra is. 
 
A Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank – IIB) kelet-közép-európai 
terjeszkedése egyértelműen orosz érdek. A távlati cél az, hogy az oroszok kiépítsenek egy 
olyan pénzügyi rendszert, amely alternatívája lehet az Egyesült Államok által dominált 
nyugati banki infrastruktúrának. Ettől még nagyon messze vannak, de a bank addig is több 
szempontból is segítheti az orosz érdekeket, hozzájárulhat például az orosz állam külföldi 
információszerzési tevékenységéhez. 
 
Az Orbán-kormánynak elsősorban azért éri meg a részvétel, mert ennek köszönhetően 
alternatív forrásokhoz férhet hozzá. A bank hiteleinek segítségével olyan, akár politikailag is 
fontos projektek juthatnak támogatásokhoz, amelyekre az EU-tól nem lehet pénzt szerezni. 
 
Putyin lehelt bele új életet 
 
Az IIB 1970-ben jött létre, az intézménynek akkor a Szovjetunió mellett főként a kelet-
európai kommunista országok voltak a tagjai. A Szovjetunió szétesése és a kommunista blokk 
felbomlása után a bank céljait vesztette, ráadásul a tagállamok egy része, köztük 
Magyarország és Lengyelország otthagyta az IIB-t. 
 
Az orosz állam 2012-ben lehelt új életet a szervezetbe. Ekkor nevezték ki a bank elnökévé 
Nyikolaj Koszovot, aki korábban az orosz kormányzat számára politikailag fontos projekteket 
finanszírozó és ezáltal Putyin egyik fontos eszközének tartott állami Vnyesekonombank 
vezetőségének volt a tagja. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nem sokkal később, 2013-
ban pedig arról beszélt, hogy „az IIB tevékenysége segítheti azt az orosz törekvést, hogy 



létrehozzanak egy modern nemzetközi pénzügyi központot és egy naprakész, hatékony 
rendszert, amely hozzájárul Oroszország nemzetközi fejlődéséhez”. 
 
Az IIB nemzetközi szinten kicsi banknak számít, az alaptőkéje 318,96 millió euró, miközben az 
EU által létrehozott Európai Beruházási Banké (European Investment Bank – EIB) 243 milliárd 
euró. Az IIB jelentős részben Közép- és Kelet-Európára koncentrál, így ebben a régióban 
lehet alternatívája a többi nemzetközi intézménynek. A bank megkeresésünkre azt írta, hogy 
hiteleik 54 százalékát itt helyezik ki és a térségbeli tagállamok adják a bank tőkéjének közel 
50 százalékát, a jövőben pedig még aktívabbak szeretnének lenni a régióban. 
 
Orosz szempontból nem elhanyagolható az sem, hogy a bank tevékenysége során az orosz 
állam információkat is szerezhet. A továbbra is orosz dominanciával működő bank (47 
százalékos részesedésével az orosz állam a legnagyobb részvényes) kilenc tagállama közül 
ugyanis öt (Bulgária, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia) az EU és a NATO tagja is 
egyben. „Nagyhatalmi érdek, hogy a tagállamok fontosabb projektjeiben részt vegyenek. Ha 
pedig finanszíroznak egy-egy projektet, akkor arról nyilván mindent tudni fognak” – mondta 
az Orbán-kormány egyik korábbi, gazdasági területen dolgozó tisztviselője. 
 
A kis- és középvállalkozások támogatása mellett a bank főtevékenységei közé tartozik a 
jelentősebb infrastrukturális projektekben való részvétel is. Az IIB multilaterális 
intézményként egyik ország fennhatósága alá sem tartozik, így nem vonatkoznak rá azok a 
gazdasági szankciók sem, amelyeket a Krím-félsziget megszállása miatt az Egyesült Államok 
és az EU vetett ki Oroszországra. 
 
Passzol a keleti nyitáshoz 
 
Az IIB delegációja 2014 áprilisában látogatott Budapestre, hogy Magyarország banki 
tagságának megújításáról tárgyaljon a magyar kormánnyal. Néhány hónappal később a 
Nemzetgazdasági Minisztérium azt jelentette be, hogy a felek alá is írtak egy erről szóló 
nyilatkozatot. Ekkorra az orosz-magyar kapcsolatok intenzívvé váltak, többek között annak 
köszönhetően, hogy az Orbán-kormány 2014 elején az oroszokat bízta meg a többezer 
milliárd forintba kerülő paksi bővítés lebonyolításával. 
 
Az intézményből még az első Orbán-kormány lépett ki 2000-ben, a bank akkoriban „nem 
kellően átlátható tevékenysége” miatt. Az NGM most az újbóli csatlakozást azzal indokolta, 
hogy a banki tagság „illeszkedik a magyar gazdaságpolitika céljaihoz, a “keleti nyitás” 
politikájához”, ráadásul 2012 után a bank működését „modern nemzetközi normákhoz” 
igazították. Kitértek arra is, hogy a csatlakozással jóváírják az ország számára azt a 20 millió 
eurót (6,4 milliárd forintot) amely a korábbi tagságnak köszönhetően a banknál maradt. A 
magyar állam ezen felül további 20 millió euróval járult hozzá a bank alaptőkéjéhez. 
 
Ha van egy fontos történeted, oszd meg velünk biztonságos csatornákon! 
Több, az IIB és a magyar gazdaságpolitika működésére is rálátó forrással beszélgettünk, ők 
azt mondták, mivel pénzügyileg kevésbé jelentős a bank, így politikai okok is szóltak a 
csatlakozás mellett. „Az IIB nem tud olyan szintű makróhatást elérni, mint például az IMF” – 
mondta az Orbán-kormány egyik korábbi vezető tisztviselője, arra utalva, hogy a 2008-as 
gazdasági válság után Magyarország húszmilliárd euró hitelt kapott az IMF-től, az Európai 



Bizottságtól és a Világbanktól. A forrás szerint az IIB-nek ahhoz viszont már „elegendő 
tűzereje” van, hogy olyan, a magyar kormányzati szereplőknek fontos projekteket 
finanszírozzon, amelyek számára nem elérhetőek az uniós források. Magyarán, „egyes 
politikai szereplők megerősítésére lehet jó” az intézmény – tette hozzá a forrás. De a bank, 
az IIB tevékenységét ismerő források szerint, különböző orosz érdekű magyarországi 
projektek (például a paksi bővítés) hitelezésében is részt vehet a jövőben. 
 
A bank több esetben is olyan vállalatokkal kötött szerződéseket Magyarországon, amelyek a 
kormányhoz kötődnek, vagy pedig jelen vannak az orosz piacon. Még 2014-ben 15 millió 
eurós (4,8 milliárd forint) hitelszerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztérium alá 
tartozó, a magyar vállalkozások exporttevékenységét segítő Eximbankkal. Ebből a forrásból 
azokat segítik, akik az IIB tagállamaiban magyar termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak. 
 
Az OTP-vel 2016 júniusában stratégiai együttműködési megállapodást, a Mollal 2017 
júliusban pedig egy speciális finanszírozási szerződést írtak alá. Az OTP kérdéseinkre nem 
kívánt válaszolni, a Mol pedig azt közölte, hogy az IIB a piacon elérhető kondíciókkal 
versenyezve, a magyar olajvállalat számára vonzó kamatot és lejáratot fogadott el. 
 
2017 augusztusában hitelszerződést kötöttek a Takarékbankkal, amelynek elnök-
vezérigazgatója tagja a Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozó Opus Global 
vezetőségének. A megállapodás értelmében a Takarékbank három évre négymilliárd forint 
hitelkeretet biztosít az IIB számára. A magyar pénzpiaci folyamatokat ismerő források szerint 
ez azért számít szokatlannak, mert általában a multilaterális intézmények szokták 
finanszírozni a magyar bankokat, nem pedig fordítva. A Takarékbank annyit közölt, hogy a 
megállapodás mindenben megfelel a banki normáknak. 
 
Az IIB első magyarországi projektje a Bács-Kiskun megyei Mélykúton épülő 
víziszárnyasfeldolgozó volt, amelyhez hétmilliárd forint hitelt nyújtottak. A bank a 
megkeresésünkre azt írta, hogy az IIB tanácsában a magyar kormány képviselői támogatták a 
beruházást arra hivatkozva, hogy az fontos az ország gazdasága számára. 
 
Idén márciusban pedig az IIB az egyik legnagyobb orosz gyógyszernagykereskedő cég 
részvételével egy olyan megállapodást írt alá, amely garanciát biztosít a magyar 
gyógyszercégek oroszországi exportjához. Az nem derült ki, hogy a megállapodás milyen 
magyar vállalatokat érint. Többek között erről is megkérdeztük az IIB-vel kapcsolatban álló 
Pénzügyminisztériumot és a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, a bankkal kapcsolatos 
kérdéseinkre azonban egyik tárca sem reagált. 
 
A bank magyarországi hitelállománya jelenleg 71,7 millió euró (23 milliárd forint), ami az IIB 
teljes hitelportfoliójának 8 százaléka. Az általunk megkérdezett pénzügyi szakértők szerint ez 
nem túl magas arány, szerintük az országnak az lenne jó, ha a bank itt helyezné ki a teljes 
hitelportfóliójának legalább 12,54 százalékát, vagyis akkora arányt, mint amennyivel az 
alaptőkéhez hozzájárultunk. Az IIB erre reagálva azt válaszolta, hogy a portfólió fejlesztése 
időt igényel, jelenleg további 60 millió euró (19,2 milliárd forint) értékű projekt 
finanszírozását fontolgatják. Többek között mezőgazdasággal, élelmiszergyártással 
kapcsolatos beruházásokat karolnának fel, de magyar befeketéseket is támogatnának a bank 
más tagállamaiban. 



 
 
A bank politikai fontoságát mutatja az is, hogy a magyar kormány magas szinten tartja a 
kapcsolatot a szervezet vezetésével. Szijjártó Péter legutóbb márciusban találkozott az IIB-t 
irányító Nyikolaj Koszovval. A külgazdasági és külügyminiszer jelen volt a bank hiteléből 
megvalósuló víziszárnyasfeldolgozó alapkőletételénél is, ahol arról beszélt, hogy a tőke már 
nemcsak nyugatról áramlik keletre, hanem keletről is nyugatra, és aki ezt nem ismeri fel, az 
komoly lehetőségektől fosztja meg országát. Koszov egy interjúban pedig külön kiemelte 
Szijjártónak a projektben játszott szerepét. 
 
Varga Mihály, aki pénzügyminiszterként tagja az IIB igazgatóságának több közös 
rendezvényen is részt vett Koszovval. Az IIB budapesti regionális irodájának megnyitásáról 
szóló megállapodás aláírásakor azt mondta, szeretnék elérni, hogy az IIB hatékonyabban 
kapcsolódjon be a regionális és az európai uniós pénzügyi életbe. A banknak Pozsonyban 
már van egy irodája, annak 2015-ös megnyitásakor egy cseh gazdasági lap azt találgatta, 
hogy az IIB nemcsak irodát nyit, hanem teljesen a szlovák fővárosba költözhet, de ez végül 
nem történt meg. Az ügyet közelről ismerő források szerint most arról zajlanak az 
egyeztetések, hogy a bank Moszkvából áttegye-e a székhelyét Budapestre. A költözés 
azonban egyelőre nem eldöntött tény. 
 
A cikk elkészítésében közreműködött Panyi Szabolcs. 



Mészáros Lőrinc üzlettársa bejelentkezett Paks2 két nagyértékű megbízására 
Szabó András 

 
A paksi bővítéssel kapcsolatban kiírt két tenderre is jelentkezett a Szíjj László tulajdonába 
tartozó Duna Aszfalt Kft. – derül ki azokból a dokumentumokból, amelyek múlt héten 
kerültek fel a bővítést végző orosz atomvállalat, a Roszatom honlapjára. 
 
A Roszatom július végén írt ki tendert talajjavítás és szivárgásvédelem témakörben, az 
előbbinél 115 millió euró (36,8 milliárd forint), utóbbinál 15,8 millió eurós (5 milliárd) felső 
plafont állapították meg. Ez azt jelenti, hogy a pályázó cégeknek ezen összegek alá kell 
ígérniük, hogy elnyerjék a munkát. 
 
A jelentkezés határideje mindkét esetben augusztus 31-e volt. A talajjavításról szóló 
pályázatra öten jelentkeztek: a miniszterelnök gyerekkori barátjával, Mészáros Lőrinccel 
üzleti kapcsolatban álló Szijj László cége mellett az építőipari piac régóta meghatározó 
szereplőjének számító, Apáthy Endre résztulajdonában álló A-Híd Építő Zrt., a német 
tulajdonú Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft., valamint egy orosz és egy olasz cég. 
A szivárgásvédelem elleni munkára az orosz cég kivételével ugyanezek a vállalatok pályáztak. 
 
A Roszatom oldalára feltöltött dokumentumokból az egyelőre nem derült ki, hogy az egyes 
jelentkezők mekkora összeget ajánlottak. 
 
Mészáros Lőrinc cégei és Szíjj cégcsoportja együtt dolgozott több nagy állami beruházáson az 
elmúlt években. Emellett van több közös érdekeltségük – például a CLH Hűtés- és 
Klímatechnikai Kft. -, és korábban a cégeik révén tulajdonostársak voltak egy 
ingatlanfejlesztő vállalkozásban is. 
 
Az atomerőmű bővítése egyelőre továbbra is kezdeti fázisban van. Az orosz atomvállalat 
tavaly év eleje óta írja ki a munkával összefüggő tendereket. Azóta ez az első alkalom, hogy 
pályázóként megjelent a kormányhoz közel álló gazdasági érdekkör is. 
 
A Roszatom eddig közel 50 szerződést kötött meg, de ezek többsége kisebb értékű 
megbízásokról szól. Egy 22,5 millió forintos megbízást például egy Csányi Sándor OTP-
vezérrel baráti viszonyt ápoló ügyvéd cége nyert el. A legnagyobb tétel a turbinák 
beszerzéséről szóló pályázat volt, a 246 milliárd forintos munkát a General Electric 
magyarországi vállalata nyerte. 
 
Az oroszokkal kötött megállapodás szerint a paksi beruházás értékének 40 százalékát magyar 
vállalkozók kaphatják meg. Ezt azonban a magyar kormány várakozásai szerint sem lesz 
könnyű teljesíteni. Több építőipari forrás a Direkt36-nak ezt azzal magyarázta, hogy a magyar 
cégeknek egyszerűen nincs tapasztalatuk ilyen komplex beruházások kivitelezésével. 


