13 milliárdos büntetés lehet Orbán
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KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Agyonhallgatja a kormány Orbán vejének botrányát



A Tízparancsolattal vágott vissza Bajnai a kormányszóvivőnek



Megint nem adott ki az MTI egy Tiborcz Istvánnal kapcsolatos közleményt
Pontosan 43,7 millió euró, azaz több mint 13 milliárd forint uniós támogatás megvonását javasolja
az OLAF, az Európai Unió csalás elleni hivatala a miniszterelnöki vej, Tiborcz István egykori
érdekeltsége, az Elios Innovatív Energetikai Zrt. látványos közpénzes tarolása kapcsán.
– tudta meg a 24.hu.
Ez derül ki a hivatal pénzügyi ajánlásából, amelyet az Európai Bizottságnak tett, és amelyet – két
évig tartó vizsgálatának eredményével egyetemben – megküldött a magyar hatóságoknak is.
Kormányközeli forrásból úgy értesültünk, hogy az OLAF-ot vezető Nicholas John Ilett által még
karácsony előtt ellenjegyzett dokumentumok rég megérkeztek a Miniszterelnökségre. Lázár
Jánoskancelláriaminiszter azonban egyelőre nem hajlandó beszámolni a megállapításokról.
Pedig azok igencsak súlyosak.
A bűnlajstromban közbeszerzési szabálytalanságok sora, az eljárások manipulálása, a
résztvevők közötti összeférhetetlenség és csalás gyanúja is szerepel.
Az Elios nyerőszériájának csúcsán, 2014-ben és 2015-ben összesen több mint 11 milliárd forint
árbevételt produkált és tulajdonosainak több mint egymilliárd forint osztalékot fizetett. Az uniós
csalás elleni hivatal azonban nem a családi gyarapodás okán kezdett vizsgálódni. Annyi derül ki
a dokumentumokból, hogy „különböző forrásokból” kapott információkat, amelyek szerint
befolyásolhatták a pályázati eljárások eredményét, különösen egy mérnöki tanácsadó céggel, a
Sistrade Kft.-vel való összejátszás révén.
HIRDETÉS

Leegyszerűsítve: a Sistrade a projektek előkészítésén dolgozott az uniós támogatásokra jogosult
önkormányzatoknak, az Elios nyert ezeken a pályázatokon, ő lett a munka kivitelezője. A két

társaság pedig összekapcsolható korábbi tulajdonosaikon, Tiborcz Istvánon és Hamar
Endrén keresztül – erre jutott az OLAF is számos korábbi tényfeltáró cikkhez hasonlóan.
A két iskolai jóbarát az Elios-tulajdonos Green Investment & Solutions Kft.-ben közösködött,
Hamar 2013 januárja és áprilisa között volt tulajdonos-ügyvezető, azután pedig az Orbán
Viktor legidősebb lányával, Ráhellel 2013 őszén összeházasodó Tiborcz vette át tőle a stafétát
és 2015 áprilisáig ő jegyezte a társaságot. (Addig, amíg az egyik építőipari üdvöske, a WHBtulajdonos Paár László egyik cége át nem vette a Green Investmentet.)
Attól tartok, Hamar Endrével vitetik el a balhét – utalt az egyik informátorunk arra, hogy Hamar
egyúttal a Sistrade-nek is tulajdonos-vezetője, így az ügylet mindkét ágán érintett.
Akkor is, ha a piacon úgy tudják, nem értelmi szerzőként került képbe.
A csalás elleni hivatal a környezet és energia operatív program keretében megvalósított
harmincöt közvilágítás-korszerűsítési projektet vizsgált, ezekben az Elios vagy fővállalkozóként
vagy konzorciumi tagként szerepelt. Miután nyert a 2009 szeptemberében, illetve 2012
decemberében épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése, valamint a 2014
szeptemberében a közvilágítás energiatakarékos átalakítása címen meghirdetett pályázatokon.

A javasolt támogatásmegvonás




2009: 3 projekt, 0,534 euró
2012: 17 projekt, 29 millió euró
2014: 15 projekt, 14,2 millió euró

Az OLAF-vizsgálat a 2009-es csomagban még csak szabálytalanságokat talált a közbeszerzések
során, például lényegesen megváltoztatták a pályázati felhívás tartalmát, ám erről nem
értesítették az összes pályázót.
HIRDETÉS

Később súlyosbodott a helyzet, a 2012-es pályázatok kapcsán már alkalmatlan ajánlatok
befogadása, a LED-lámpák feltételezett élettartamáról szóló fals dokumentáció is előkerült.
Fennakadt az OLAF olyan elemeken is, hogy a beruházást követő 15 évre fix áron kellett
szerződni a fenntartásra, holott az ilyen szerződéseket célszerű piaci áron megkötni.
Diszkriminatív műszaki előírásokra, az irányított eljárás nyomaira is bukkant az OLAF, a 2012-es
pályázatok kapcsán pedig egyenesen „csalási sémáról” tesz említést. Ebből olyasmi bontakozik
ki, hogy a költségbecslést valótlan adatok alapján, mesterségesen felduzzasztották, a kiírást
pedig úgy irányították, hogy az a kivitelező nyerjen, amelyik kapcsolatba hozható az
önkormányzati tenderek tanácsadó cégével.

A kormányzat még adós az Elios-Tiborcz ügyben érdemi nyilatkozattal, egyelőre Kovács
Zoltánkormányszóvivő közleményével kellett a nyilvánosságnak beérnie. Tájékoztatása szerint a
2004 óta folyó közvilági fejlesztéseket 2015-16-ban egyszer már vizsgálták, és a magyar
hatóságok a mostani kérésnek is eleget tesznek. Állítása szerint „az OLAF vizsgálata a Bajnai–
kormány idején elindított, és később is folytatott közvilágítási program pályázati felhívásait érinti”.
Ami a Bajnai-kormány szerepét illeti, a 2009-es csomagból mindössze három projekt akadt fenn
az OLAF szűrőjén és ezekből félmillió euró támogatásmegvonást szorgalmaz. Azt viszont nem
említette a közlemény, hogy
a 2012-es és a 2014-es pályázatokra, azaz a Fidesz-érára jut a javasolt támogatásmegvonás
több mint 98 százaléka.

Nincs ok a hallgatásra
Az ellenzék hiába követeli a miniszterelnök családjáig érő ügy részleteinek a nyilvánosságra
hozását, Lázár János azt közölte, hogy ezzel addig várni kell, amíg az Európai Bizottság lezárja
az ügyet. Erre azonban semmi sem kötelezi Magyarországot, az OLAF a vizsgálatát befejezte, az
anyagokat megküldte, innen fogva Magyarország térfelén pattog a labda. Ahogy az Index is
levezette, nincs akadálya annak, hogy ismertessék az OLAF megállapításait, hasonlóan a 4-es
metró esetéhez. Lázár Jánoson áll, mit hoz nyilvánosságra a paksamétából, illetve Polt Péteren,
hogy a vádhatóság mit hoz ki majd az ügyből.
A csalás elleni hivatal az Európai Unió pénzügyi érdekeit szem előtt tartva működik,
csalásmegelőző és -elhárító szervezet. Ha az uniós támogatások felhasználása során
szabálytalanságot észlel, akkor erről tájékoztatja az Európai Bizottságot, ha csalás gyanúja merül
fel, akkor az adott tagország ügyészségét is értesíti. A jogi/bűnügyi eljárás ez utóbbi dolga, az
Európai Bizottsággal pedig a magyar kormány tárgyalhat a támogatásmegvonás mértékéről. Ez
történik most, a konkrét esetben is, ha van méltányolható érv a 100 százalékos
támogatásmegvonás ellenében. Az alku kilátásai azonban nem túl fényesek, ha Corina
Cretu regionális politikáért felelős uniós biztossal kell egyezkedni. Ő korábban azt találta
mondani a Hír TV szerint, hogy Romániában lecsuknák a miniszterelnököt, ha a vejének ítélné a
közbeszerzéseket.

Így csalt Orbán vejének cége –
megszereztük az OLAF jelentését

Kerner Zsolt
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 07. 06:06
A szervezett bűnözés feltételeinek is megfelelhet az a szisztéma, amit az unió csalás elleni
hivatala feltárt az Elios-ügyben.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Lázár szerint a választási kampányt akarják befolyásolni a Tiborcz-üggyel



Elios-botrány: megszólalt Orbán



Nyomozást rendelt el az ügyészség az Elios ellen
HIRDETÉS

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, ha bűnszövetségben vagy
üzletszerűen követik el, 5 évtől akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Még ez a
lehetőség is benne van az Európai Unió csalás elleni hivatalának (OLAF) jelentésében, amely
az Elios Innovatív Zrt.tarolásának hátterét vizsgálta a 2009 és 2014 között kiírt uniós
finanszírozású közvilágítási pályázatokon.
Az ügyet különösen kényessé teszi, hogy a cég Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az
érdekeltségében állt. Az OLAF-vizsgálat kezdetén is ez volt a helyzet, csak néhány hónappal
később, 2015 áprilisában szállt ki belőle.
(Előzőleg a Simicska Lajos-féle Közgép befolyása is érvényesült a cégben.)
Nemrég derült ki, hogy az OLAF kifejezetten komoly szabálytalanságokat talált az Elios Innovatív
Zrt. által különböző önkormányzatoktól elnyert 35 közvilágítási projektje kapcsán. Olyannyira,
hogy mint lapunk elsőként megírta: 43,7 millió euró, azaz több mint 13 milliárd forint uniós
támogatás megvonását javasolta a szervezet.
A csalás elleni hivatal nem magányos résztvevőket fedezett fel a történetben, hanem egész
hálózatot, az Elios Innovatívval tulajdonosi vagy személyi szálakon összekapcsolható cégeket és
tanácsadókat. Némelykor összeférhetetlen szerepkörben.

Utcakép Gyálról, ahol az Elios végezte a közvilágítás fejlesztését, és ahol a lakók azóta a
sötétségre panaszkodnak. Fotó: Bielik István / 24.hu
Az OLAF komplett jelentést készített a visszaélésekről, amit a magyar kormánynak is megküldött,
azt javasolva, hogy indítsanak vizsgálatot az ügyben, amit az ügyészség el is rendelt. A cég
ügyei miatt egyébként nem először nyomoznak, az LMP feljelentésére már 2014-ben elkezdődött
az első vizsgálat. A kormány nem akarta a mostani OLAF-vizsgálatot nyilvánosságra hozni –
szemben azzal, amit a négyes metró beruházásáról készített a hivatal.
HIRDETÉS

A 24.hu viszont megszerezte a jelentést.
Cikksorozatunk első részében azt dolgozzuk fel, milyen pályázati visszaélések fordultak elő,
milyen módszereket alkalmaztak, illetve milyen csalási mintákat térképezett fel az OLAF.

Módszer
Az Elios Innovatívhoz kötődő közbeszerzések közül a vizsgált 35 projekt mindegyikében felmerült
a visszaélés gyanúja, de az esetek felében, 17 pályázatnál egyenesen úgy találta az OLAF, hogy
szervezett csalási mechanizmust építettek ki.
A szóban forgó, 2012-es csomagba tartozó pályázatokat egyrészt úgy írták ki, hogy a
feltételeknek az Elios Innovatív vagy konzorciuma feleljen meg. A hasonló közvilágítási

projekteknél többnyire csak annyira szokták megszabni a feltételeket, hogy bizonyos számú és
típusú lámpára van szükség. Ezeknél a projekteknél viszont – ahogyan a Direkt36 már korábban
megírta – elvárták, hogy a pályázó cégnek legyen LED lámpákkal kapcsolatos komolyabb
előélete. Márpedig az Elios volt az egyetlen cég, amelynek 2012-ben volt már nagyobb LED-es
tapasztalata, még a legelső, hódmezővásárhelyi tenderből.
A pályázatoknál visszatérő „rendszertelenségek” jelentkeztek, amelyek ismétlődése miatt
szervezett csalást gyanít az OLAF.
Ott van például az, ahogy 17 pályázatban nagyon hasonló módon játszották ki a feltételeket. A
pályázat kiírója megkérte a jelentkezőket, hogy számolják ki a belső megtérülési rátájukat, vagyis
azt, hogy milyen feltételek mellett térül meg a befektetés.
Az Elios minden esetben olyan pályázatot adott be, amelyik nem felelt volna meg az elvárt
megtérülésnek, ha nem alkalmaznak egy apró trükköt az utolsó pillanatban.
A megtérülési rátát 50 ezer világított órával, 15 évre kellett volna kiszámolni, mert ennyi lett volna
a lámpák élettartama. A pályázat beadása előtti utolsó pillanatban viszont lehetőségük volt egy
végső módosításra. Ezért a képletben használt 50 ezer világított órát minden pályázatban átírták
százezerre. Mivel a valóságban ezeknek a lámpáknak az élettartama csak körülbelül 60 ezer óra,
a pályázat beadásánál jelzett kapacitás 40 százaléka elvileg megmarad, hiába nem létezett
sohasem. Így viszont a lámpáknak van 40 százaléknyi maradványértéke, és mivel a beadott
pályázat belső megtérülési mutatója épphogy megfelel az elvártnak, a duplázott kapacitással a
pályázat költségei is a duplájára ugrottak. Így sikerült elérni azt, hogy elvileg megfeleljen a
szerződés az elvárt alacsony energiaáraknak, de a lehető legtöbb munkaköltséget számolták fel
érte.

Maximális haszon
Több helyen is szakértőkkel auditáltatták azt, hogy a lámpák valóban képesek-e százezer órán át
világítani. Már csak azért is, mert a százezres felső határt nem technikai dokumentumokra
hivatkozva adták meg, hanem ez a felső határ, amit a magyar hatóságok engedélyeztek. A
lámpákat adó Tungsram-Schréder 2012-es katalógusa, amit az OLAF-hoz eljuttattak, szintén
jóval alacsonyabb, 60 ezer és 80 ezer közötti számokról ír. Mivel az auditáló szakértők egy része
elfogadta az Elios százezres adatát, másik része nem, a magyar hatóságok úgy döntöttek, hogy
nincs konszenzus az élettartamban.
Az OLAF szerint ezzel az egész módszerrel eleve baj van, mert a pályázatokat így nem a piaci
körülményekre vagy ajánlatokra hivatkozva írták meg, hanem pont fordítva.

Minden pályázatnál az volt a lényeg, hogy még éppen megfeleljenek az elvárt feltételeknek, de a
lehető legnagyobb költséget fizesse értük az önkormányzat.
Aztán a saját ajánlatukhoz képest szerezték be a független indikatív ajánlatokat. Sőt, a pályázat
beadásáig nem is fáradtak azzal, hogy ilyen ajánlatokkal támasszák alá a saját árazásukat.
Ezeket kizárólag a közbeszerzési eljárás hiánypótlási időszakában adták be.

Fotó: Bielik István / 24.hu
De ezek sem igazi ajánlatok voltak, az OLAF jelentése szerint ugyanaz a személy, ugyanazon a
számítógépen írta őket, ugyanazt a matematikai egyenletet használva.
A második és harmadik legjobb ajánlat minden egyes esetben pontosan 5 és 7 százalékkal volt
magasabbra árazva, függetlenül a költségektől és a lámpák árától. Balatonfüred volt az egyetlen
kivétel, ahol 12 és 21 százalékkal árazták túl a vesztes ajánlatokat.
A feltételezett szervezett csalás értelmi szerzői nem feltétlenül a kedvezményezettek, azaz a
közvilágítási beruházásokat megrendelő önkormányzatok voltak, hanem inkább a tanácsadók.
Erre jutott a csalás elleni hivatal a tanácsadók, a pályázatot kiírók és a nyertes cégek között
fellelhető kapcsolatok alapján.




Például, hogy a két jó barát, Hamar Endre és Tiborcz István üzlettársak voltak, de
mindketten üzleteltek az Eliosban is.
Valamint hogy Hamar tanácsadó cége, a Sistrade Kft. közösen írta meg a beadott Exceltáblákat az Elios Innovatív munkatársával, Mancz Ivettel. Ezekben szerepeltek a
korábban említett belső megtérülési ráták.
Hamar Endrének arra is lehetősége volt, hogy a kiírások feltételeit befolyásolja.



Sőt, az Elios és a Tungsram-Schréder között is szoros kapcsolat volt, mert utóbbi
gyakran féláron adta a lámpákat az Eliosnak a többi céghez képest. Ez azért fontos, mert
a Tungsram-Schréder a legfontosabb szereplő a magyar köztéri világítási piacon.

A 17 pályázatnál feltárt machinációk az OLAF olvasatában a költségvetési csalás bűntettével
írhatók le a magyar törvények szerint. De a csalás elleni hivatal azt javasolja, a magyar
hatóságok vizsgálják meg azt is, a történtek nem felelnek-e meg a szervezett bűnözés
feltételeinek is.

Frissítünk!
Az OLAF az Elios-projektek kapcsán a konkrét közvilágítási beruházásokra kiírt közbeszerzési
eljárások, valamint azok előkészítése során tárt fel súlyos szabálytalanságokat és
összefonódásokat, amelyek alapján a szervezett csalás gyanúját megfogalmazta. Az előkészítés
során, a közbeszerzéseket jóval megelőző körben az önkormányzatok aspiráltak uniós
támogatásra, azaz a beruházásokat finanszírozó forrásra. A Környezet és Energia Operatív
Program keretében 2009 szeptemberében, illetve 2012 decemberében épületenergetikai
fejlesztések és a közvilágítás korszerűsítése, majd 2014 szeptemberében a közvilágítás
energiatakarékos átalakítása címen meghirdetett pályázatokról van szó.
Az OLAF úgy találta, hogy a csalás fő szervezőit nem az egyes önkormányzatoknál kell keresni,
ugyanakkor asszisztálásuk nélkül sem működhetett volna a feltárt séma. Amint több oknyomozó
portálon megjelent cikkből is kiderült, már az önkormányzati pályázatok során megkezdődött a
manipuláció. Olyan tanácsadók segítették a pályázat során az egyes helyhatóságokat, akik
összekapcsolhatók a későbbi közbeszerzés győztesével, a kivitelező Eliosszal. Erre a legdurvább
példa az OLAF-jelentésben is kitüntetett helyen szereplő Sistrade Kft. esete. Ez a cég 22
önkormányzati pályázatban működött közre, többnyire az energetikai tanulmányok szerzőjeként.
A Sistrade-tulajdonos Hamar Endre pedig egy időben tulajdonosa volt a konkrét kivitelezést
elnyert Eliosnak. Ez azonban csak egy elem a projektek körül szőtt kapcsolati hálóból, az
egymásra épülő rendszerből.
Azt, hogy mennyire mélyen nyúltak bele az Elios-pályázatokba, azt a kalocsai és a szolnoki
projekteken a Direkt36 vette végig. A 24.hu forrásai arról számoltak be, hogy már az sem volt
véletlenszerű, melyik önkormányzat jelentkezett az uniós pályázatra. Az Elios számára a terep
előkészítése azzal kezdődött, hogy megdolgozták a megfelelő önkormányzatokat. Hamar Endre
és Tiborcz István – mint az OLAF-nak írt ügyvédi levélből kiderül – egyaránt méltatlankodott,
hogy milyen megfontolásból pécézték ki az Eliost, és vizsgálták csakis az ő projektjeit, miközben
a már említett 2012-es, illetve 2014-es pályázati csomag nyomán összesen 109 közvilágítás
korszerűsítési tender futott. Az OLAF azzal replikázott, hogy az arány ugyan igaz, 109 tenderből
csak 32-t nyert meg az Elios, viszont a legnagyobbakat. A 2012-es, összesen 29 millió eurós
csomagból 20,6 milliót vitt el a csodacég.

Amit a magyar rendőrök nem találtak
Orbán vejénél, előásta az OLAF

Spirk József
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 08. 06:00
A Tiborcz-cég Elios egyik vezetőjén keresztül előre egyeztetett Szekszárd fideszes irányítóival a
közvilágítási pályázatról. Ezek után olyan indulási feltételek kerültek a pályázati kiírásba,
amelyeket kizárólag az Elios tudott teljesíteni. Az uniós nyomozás során az is bebizonyosodott:
az Elios üzletági vezetője az elvileg független pályázat-előkészítői munkán is rajta tartotta a
kezét.
HIRDETÉS

A 24.hu megszerezte az Európai Unió csalás elleni hivatalának (OLAF) jelentését, amely az Elios
Innovatív Zrt. 2009 és 2014 között kiírt uniós finanszírozású közvilágítási pályázatokon elért 13
milliárd forintosgyőzelemsorozatának hátterét vizsgálta. Az OLAF a 35 elnyert pályázat felénél
talált szervezett csalásra utaló jeleket.

Így csalt Orbán vejének cége – megszereztük az OLAF jelentését
A szervezett bűnözés feltételeinek is megfelelhet az a szisztéma, amit az unió csalás elleni
hivatala feltárt az Elios-ügyben.
Cikksorozatunk második részében a szekszárdi pályázattal kapcsolatban feltárt vizsgálati
eredmények részleteit ismertetjük.

Az Elios Zrt. – Orbán Viktor veje, Tiborcz István érdekeltsége – Szekszárdtól összesen 748
millió forintos megbízást kapott a közvilágítás korszerűsítésére. (A város területét két részre
bontották, egy 381 és egy 367 milliós tendert írtak ki.)
Ez a két szekszárdi pályázat azért érdemel különös figyelmet az Elios által elnyert 35
önkormányzati projekt között, mert itt az OLAF szerint is bizonyítható, hogy a cég az egyik
vezetőjén keresztül előre egyeztetett a város fideszes vezetőivel, majd pedig olyan indulási
feltételek kerültek a pályázati kiírásba, amelyeket kizárólag az Elios tudott teljesíteni.
A Tiborcz-céget vizsgáló jelentés tényként kezeli, hogy – ahogy azt a Direkt36 megírta –
Szekszárd akkori fideszes polgármestere, Horváth István már 2012-ben beszélt telefonon az
Elios képviselőjével, Mancz Ivette-tel a pályázatokról. Ez fontos körülmény, mert a projektek
kiírása csak fél évvel később jelent meg, tehát hivatalosan az Elios egyáltalán nem tudhatott
volna a pályázati lehetőségről.

Horváth István, Szekszárd polgármestere (balra) 2013. szeptember 27-én
Fotó: Sóki Tamás / MTI
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Az már az OLAF-nyomozás 2015-ös indulásakor ismert volt, hogy Hadházy Ákos, aki akkoriban
még a város Fidesz-frakciójának képviselője volt (most az LMP társelnöke), hangfelvételt
készített az önkormányzat 2012. augusztus 21-i rendkívüli üléséről. A testületet direkt azért hívta
össze a polgármester, hogy a csaknem 750 millió forintos, a város számára 100 milliós önrésszel
járó köztéri LED-es lámpacsere projektet beharangozza. A Fideszből távozó Hadházy 2015-ben
a rendőrségen is vallomást tett a telefonos hangfelvétellel bizonyított egyeztetésről. Az OLAF is
ezt a hangfelvételt kapta meg a rendőrségi nyomozati anyaggal.
Az uniós jelentés Szekszárdra vonatkozó része számos, meglehetősen speciális előírást is
felsorol, amelyekkel a végletekig leszűkítették a lámpatenderre nevezni képes vállalkozások
körét.
Nem sok szakmai érvet lehet felsorakoztatni amellett, hogy Szekszárdon miért pont csak olyan
céget szerettek volna alkalmazni a munkára, amelynek az előző két évben legalább 380 millió
forint bevétele volt LED-es közvilágítási megrendelésekből, és az előző öt évben volt legalább
négy olyan egymást követő hete, amikor minimum 200 lámpát telepített hetente.
De ha mindez nem lett volna elég erős „Elios-barát” szűrő a kiírásban, a 2455 lámpára olyan
részletes technikai paramétereket is előírtak, amelyek teljesen egybevágtak az Elios LED-lámpa
beszállítója, a Tungsram-Schréder Zrt. termékeinek jellemzőivel.

Közvilágítás Szekszárdon
Fotó: Marjai János / 24.hu

A kulcsfigura, aki saját cégének alakította a pályát
Az OLAF jelentése számos helyen kitér a már említett Mancz Ivette szerepére. A pályázatok
előkészítése idején Mancz volt az Elios – akkori nevén E-OS Zrt. – közvilágítási üzletágának
vezetője.
Mancz Ivette ténykedése nem merült ki abban, hogy Horváth polgármesterrel folytatott
telefonbeszélgetésen keresztül megnyugtató információkkal látta el a bizonytalankodó szekszárdi
testületet arról, hogy az önkormányzatnak csak kis összeget kell áldoznia a projekt elindítására.
Az uniós nyomozás során az is bebizonyosodott, hogy az Elios üzletági vezetője az elvileg
független pályázat-előkészítői munkák teljes spektrumán rajta tartotta a kezét.

Az OLAF rábukkant egy olyan Word-fájlra, amelyben 15 önkormányzat számára készült
szerződés vázlata volt. A dokumentumot Mancz hozta létre.
Előkerült több olyan 2013-as email is, amelyet az előkészítéssel megbízott cégek, a Sistrade, az
INS Kft. valamint a Tender-Network Zrt. küldtek egymásnak, de Mancz Ivette is a címzettek
között volt.
Az már 2015 óta ismert volt, hogy a Sistrade ügyvezetője és tulajdonosa, Hamar Endre egy ideig
Tiborczcal közösen – egy cégen keresztül – tulajdonos volt az Eliosban is, tehát személyesen
érdekelt volt a bevételek növelésében. Most viszont olyan adatok kerültek elő, amelyek azt
mutatják, hogy a Sistrade valóban meg is engedte, hogy az Elios vezető munkatársa a
megjelenés előtt módosításokat végezzen az előkészített pályázati kiíráson.
Az OLAF-jelentés külön kiemeli, hogy 17 önkormányzat pályázati kiírásának sarkalatos részeinél
találták meg Mancz Excel-fájlját. Az egyik ilyen rész éppen az volt, amellyel az utolsó pillanatban
átírták a cikksorozatunk első részében említett belső megtérülési rátákat. (A képletben használt
50 ezer világított órát egyszerűen minden pályázatban kicserélték százezerre a pályázat beadása
előtt. Mivel a valóságban ezeknek a lámpáknak az élettartama csak körülbelül 60 ezer óra, a
pályázat beadásánál jelzett kapacitás 40 százaléka elvileg megmarad, hiába nem létezett
sohasem.)
A magyar rendőrség 2016 nyarán lezárt nyomozása egyébként mindent rendben talált, nem jutott
nyomára a cégek közötti együttműködésnek, vagyis kartellezésnek.

Jól volt polgármesternek, államtitkár lett
Szekszárd egykori polgármesteréből az elmúlt hónapokban a megyei jogú városok fejlesztéséért
felelős tárca nélküli miniszter, Kósa Lajos államtitkára lett. Horváth István karrierjét az sem törte
meg, hogy az Elios-ügy mellett a Fidesz másik nagy botrányában, a trafikbotrányban is főszerep
jutott neki.

Szekszárd
Fotó: Marjai János / 24.hu
2013-ban – egy szintén Hadházy Ákos által készített – hangfelvétel bizonyította, hogy a
polgármester előre elmondta a Fidesz-frakció tagjainak, ki kaphat a városában trafikot. Bár a
politikus utóbb azt állította, hogy a felvétel csak egy belső megbeszélést rögzített, a
dohányboltpályázatokról ítélkező zsűri mégis pont azokat hozta ki trafiknyertesnek, akiket
Horváth javasolt képviselőtársainak.
Horváth Istvánról a napokban derült ki a Népszava cikkéből, hogy jelenlegi főnökéhez hasonlóan
az ő családja is rengeteg állami támogatást nyert állattartásra. A sertéshízlalással és
szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó Bikácsi Agrár Kft., amit Horváth István angoltanár
felesége alapított, az utóbbi pár évben összesen 390 millió forintot kapott.
Az agrármérnök végzettségű Horváth 2013 februárjában, éppen az Elios-pályázat idején lett
miniszteri megbízott, a kormány sertésprogramjának felügyelője.
Kiemelt képünk a 24.hu montázsa, Tiborcz István látható rajta.

Lázár városán mutatták meg Tiborczék,
hogyan kell közbeszerzést nyerni
D. Kovács Ildikó
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 09. 11:03

Hatalmasat szakított az Elios Hódmezővásárhelyen, ráadásul a projekten Tiborcz
Istvánék mellett az akkori polgármesterhez, Lázár Jánoshoz köthető üzleti körök is
serénykedtek. A miniszterelnök veje személyesen tárgyalt a lámpákról, a
lebonyolításban résztvevő közbeszerzési tanácsadók pedig később a Lázár vezette
Miniszterelnökségtől kaptak zsíros megbízásokat.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Amit a magyar rendőrök nem találtak Orbán vejénél, előásta az OLAF



„Az ELIOS mindig szabályosan járt el” - reagált Tiborcz István volt cége az OLAF jelentésre



Politikai atombomba - ellenzéki reakciók a nyilvánosság elé tárt, Orbánnak kínos Olaf-jelentésre
HIRDETÉS

Az Elioshoz kapcsolódó, a 24.hu birtokába került több mint 100 oldalas OLAFjelentést ismertető cikksorozatunk korábbi részeiben egyrészt arról írtunk, hogy a
közvilágítási tenderek résztvevői milyen módszereket alkalmaztak és milyen csalási
mintákat fedezett fel az uniós vizsgálat, másrészt ismertettünk egy konkrét esetet, a
szekszárdit. Mostani cikkünkben a kezdet kezdetéig megyünk vissza.

Az etalon
Az Elios Innovatív Zrt. diadalmenetében kulcsszerep jutott Hódmezővásárhelynek, az
akkor még Lázár János vezette város volt ugyanis a legelső, amelynek közvilágítási
tenderét megnyerte az akkoriban Tiborcz István érdekeltségében álló cég. (Erről
korábban már írt a Direkt36.) Bár orbitális szabálytalanságok ellenére hozták ki
győztesnek az Eliost, ebből lett a tökéletes referencia, amely győzelemhez segítette
a későbbi pályázatok egész sorozatán.
Az unió csalás elleni hivatala által vizsgált, vagyis az összes Elios-nyeremény közül a
hódmezővásárhelyi volt a legdrágább, a jelentés szerint végül 940 millió forintba
került.

Az OLAF jelentése szerint a pályázatban a megrendelő önkormányzat nem kötötte ki,
pontosan milyen technológiával kell elérni azt, hogy energiatakarékosabb legyen a
város közvilágítása, annak kidolgozását a pályázókra bízták. A megbízást az ES
Holding Zrt., a későbbi Elios kapta, a megállapodást 2010 márciusában írták alá. A
cég 577 millió forintért vállalta a munkát, és két másik pályázót ütött ki: az egyik a
Tungsram-Schréder Zrt. volt 779 millió forintos ajánlattal, a másik a MetalCom Zrt.
575 millió forintossal. A több százmilliós megbízáshoz képest figyelemre méltó, hogy
HIRDETÉS

az ES Holding úgy nyerte el a megbízást, hogy 2008-ban nem volt bevétele, 2009ben pedig mindössze 9 millió forintos forgalmat bonyolított, ráadásul semmilyen
tapasztalattal nem rendelkezett a közvilágítás terén.
Ahhoz, hogy a minimálisan elvárt szakmai és pénzügyi feltételeknek meg tudjon
felelni, az ES Holdingnak két alvállalkozóra kellett támaszkodnia: a KT Electronik
Kft.-re és a VIll-Kor Hungária Zrt.-re. A Tungsram-Schréder nem volt elégedett a
hódmezővásárhelyi önkormányzat döntésével, ezért a Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz fordult, beadványát azonban érdemben nem vizsgálták,
elutasították arra hivatkozva, hogy azt a határidő lejárta után adták be.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
érkezik a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatalhoz 2017. május 26-án
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Versenytársból beszállító
Akármekkora méltánytalanság érte, a Tungsram-Schréder nem fellebbezett, és
valahogy úgy alakult, hogy mégsem ért véget számára a projekt. A szerződés
aláírása után ugyanis az ES Holding lecserélte alvállalkozóját, a világítóeszközöket
szállító KT Electronik Kft.-t, és helyette a Tungsram-Schrédert bízta meg a feladattal.
A megbeszéléseken az ES Holdingot Erdei Bálint és a néhány évvel később Lázár
Jánossal iszogató Tiborcz István képviselte.
A tárgyalások három hónapon keresztül zajlottak, ez idő alatt 21 ajánlat futott be a
Tungsramtól az ES-hez, végül 2011 májusában 341 millió forint értékű szerződést
kötöttek.

Ezt azonban nem tehették volna meg, mert a szabad verseny elve megtiltja, hogy
egy korábbi versenytárs legyen a pályázat nyertesének alvállalkozója – rögzítette az
OLAF birtokunkba került jelentése.
A magyar közbeszerzési törvény akkor érvényben lévő rendelkezései szerint, ha
valaki akár önállóan, akár konzorciumi tagként ajánlattevőként részt vesz egy
pályázatban, az egy másik ajánlattevőnek a projekt teljes értékének legfeljebb 10
százalékos mértékéig lehet alvállalkozója. A Tungsram-Schréder esetében ez az
arány 60 százalék volt.
Az OLAF által feszegetett szervezett csalás és az összeférhetetlenség nyomai már
itt, a kezdeteknél felbukkantak. A hódmezővásárhelyi projekt volt az első alkalom,
amikor a Tender-Network Zrt. és az ES Holding együttműködött, a tanácsadó cég
projektmenedzsmenti feladatokat látott el. Ezt később még tucatnyi hasonló alkalom
követte az OLAF által vizsgált közbeszerzések között. Hódmezővásárhely annyiban
volt különleges, hogy a Tender-Network a kivitelező Eliosnak és a megbízó
önkormányzatnak egyaránt dolgozott.

Hódmezővásárhely
Fotó: Kelemen Zoltán Gergely / MTI
Ennél is jobban összenőtt az Elios-projektekkel a Tungsram, a cég állandó partnerré
vált,
a vizsgált 35 tenderből 26 alkalommal a Tungsram-Schréder volt a beszállító.
A pályázati kiírások alapján fontos szelekciós szemponttá vált a partnerség, mintha
csak Tungsram-lámpákkal lehetett volna teljesíteni a megbízásokat. A hirdetmények
közül 12-ben konkrétan szerepelt is a Tungsram neve, a többinél ugyan nem, de a
leírásnak csak a cég által gyártott alkatrészek feleltek meg.

Régi harcostársak
A megbízó önkormányzatot maga Lázár képviselte, az OLAF-jelentés alapján minden
ízében szabálytalan közbeszerzéshez pedig az Ész-Ker Kft. adott tanácsot a
városnak. Mindkettejük karrierje magasra ívelt később, és nem is váltak el egymástól.

A cég még Lázár polgármestersége idején 129 millió forintos közbeszerzési és
energetikai tanácsadásra kapott megbízást Hódmezővásárhelyen, de ez csak a
kezdet volt, azóta már a Miniszterelnökség udvari közbeszerzési tanácsadójává
avanzsált. A kancellária hivatalos közbeszerzési tanácsadója hosszú évek óta, és ez
az a cég, amelyik minden idők legnagyobb közigazgatási tanácsadó tenderének
részese lehetett:
egy 5 milliárdos közbeszerzést nyert a Lázár János vezette Miniszterelnökségtől
2016-ban, mégpedig Bajkai István fideszes politikus és képviselőjelölt ügyvédi
irodájával, az Orbán Viktort is képviselő SBGK-val együtt.
A brüsszeli auditorok figyelmét is felkeltette a gigatender, és mint korábban megírtuk,
fel is került a vizsgálandó projektek listájára.
A Miniszterelnökséghez tartozik az uniós pénzek felhasználásának ellenőrzése, és
Lázár a közbeszerzés-ellenőrzés csúcsára is az Ész-Ker egyik szakemberét találta a
legjobbnak: a cég egykori szakmai igazgatóját, Csányi Istvánt nevezte ki
közbeszerzéseket felügyelő helyettes államtitkárnak. Sőt 2017 szeptembere óta
Csányi a NEKSZT (Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó)
ügyvezetője is. Ez a cég nyerte el a Miniszterelnökségtől 2017. novemberben a jogot
arra, hogy kezelje az elektronikus közbeszerzési rendszert.
Az Ész-Ker-tulajdonos Kárpáti Péter Györgyöt Lázár gazdasági holdudvarához
sorolják, de – mint korábban megírtuk – Kárpáti több cége is előkelő helyen
szerepelt a Fidesz kifizetési listáján, az pedig már a miniszterelnök családjáig vezető
szál, hogy 2016 augusztusáig érdekelt volt az Orbán Ráhel-Tiborcz István házaspár
törzshelyeként emlegetett Terminal éttermet üzemeltető Pakor-Gasztronómia Kft.ben.

Lázár János és Tiborcz István a belvárosi Börze étteremben 2017-ben
Fotó: Azonnali
Magával az Eliossal is összekapcsolható Kárpáti, legalábbis annyiban, hogy van egy
közös cége Hamar Endrével, aki – akárcsak Tiborcz – tulajdonos volt az Eliosban is.
Hamar az ügyvezetője és tulajdonosa a Sistrade Kft.-nek is. A szekszárdi projekttel
kapcsolatban írtuk meg, hogy a fellelhető adatok szerint az előkészítést részben
végző Sistrade megengedte, hogy az Elios vezető munkatársa a megjelenés előtt
módosításokat végezzen az előkészített pályázati kiíráson.
Az Eupro Projektmenedzsment Kft., amelyben Kárpáti és Hamar egyaránt
tulajdonosok, egy tucatszor jelent meg az eliosos projektekben, ebből nyolcszor
Hamar másik érdekeltségével, a Sistrade-del együtt.

Barátok közt
És ha már előkerült Hamar Endre és az Elios kapcsolata, érdemes végigvenni a cég
evolúcióját, illetve azt a kormányzati és a kormányzati sajtóban hangsúlyozott állítást,
hogy OLAF-vizsgálatban taglalt tenderek idején a Közgép volt a cég tulajdonosa,
Tiborcz Istvánnak érdemben nem volt befolyása az Elios működésére.
A cégiratok alapján az egyik alapító Tiborcz István.
Az ES Holding Zrt.-t (nevét egy évvel később E-OS Innovatív Energetikai Zrt.-re
változtatta, 2013 júniusa óta Elios néven fut) 2009. augusztusban hozta létre a B & L
Estates Kft. és az ES Hungary Kft. Előbbi Erdei Bálint, utóbbi Tiborcz István
érdekeltsége.
2010-ben jelent meg a cégben Simicska Lajos, pontosabban többségi
tulajdonosként az E-OS Energiakereskedő Zrt., amely a Közgép Zrt. cége. Az
Eliosban akkor 22-22 százalékot birtokolt a ciprusi Nicosiában bejegyzett Biskelor
Enterprises Limited, illetve a Green Investments and Solutions Kft. A ciprusi cég
mögött bárki állhatott, a Green Investments tulaja akkor Orbán András volt.
A Simicska-féle E-OS 2013 közepén kiszállt az Eliosból, a jelentésben vizsgált 35
projektből mindössze háromnál esett arra az időszakra a felhívás kiírása, vagy az
Elios-szal történt szerződés megkötése, amikor a Közgép még közvetett tulajdonos
volt.
Ezt követően az üzletrészeket 50-50 százalékos arányban a Green Universe Kft. és
a Green Investments and Solutions Kft. jegyezte. Utóbbiban 2013 januárjától kis
megszakítással 2014 áprilisa végéig volt tulajdonosként bejegyezve Hamar Endre. Őt
váltotta Tiborcz István, és egy évig, 2015 áprilisáig volt tulajdonrésze a cégben. Az
üzletrészt barátjától, Hamar Endrétől vette meg, akivel ezt megelőzően is volt közös
cége, és később is együtt üzleteltek: például mindketten részvényesek a
luxusingatlanok kereskedésével foglalkozó BDPST Zrt.-ben. A Green Universe Kft.-t
előbb Pénzes Attila, majd 2014 áprilisától az Elios-alapító Erdei Bálint jegyezte.
Ezek szerint a miniszterelnöki vej az Eliosban formálisan csak az alapítást követő
néhány hónapban volt tulajdonos, és egy éven át rendelkezett egy cégen keresztül
közvetett érdekeltséggel benne.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Tiborcz Istvánnak ne lett volna fontos szerepe. Az
OLAF-jelentés a tényleges tulajdonosok, illetve a tényleges befolyással rendelkező,

cégjegyzésre jogosult magánszemélyek hálóját vázolta fel. Így kerülhetett vastagon
szedett betűkkel Tiborcz István neve a jelentésbe:
Orbán Viktor veje 2009 augusztusa és 2014 januárja között, vagyis bőven az OLAF
által vizsgált közbeszerzések alatt, az igazgatóság tagja volt.
Tiborcz István részesedését Paár Attila milliárdos vette meg a West Hungária Bau
Kft.-n keresztül, és még neki is jutott világítási tenderekből: több olyan szerződést is
2015. április után, vagyis azután kötöttek meg az önkormányzatokkal, hogy Paár
beszállt az Eliosba.
Kiemelt kép: Azonnali.hu

Tiborcz-ügy: megnevezte az OLAF, hol
kell keresni a csalás szervezőit
Vitéz F. Ibolya
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 12. 06:04
Hét céget és ennél is több magánszemélyt nevezett meg érintettként az Elios-ügyben az Európai
Unió csalás elleni hivatala, az OLAF a birtokunkba került jelentésében. Ennyi résztvevő bőven
elég a bűnszövetséghez vagy a bűnszervezethez, de persze csak akkor, ha a Polt Péter vezette
ügyészség vizsgálata talál bizonyítékot bűncselekményre. Az uniós szervezet mindenesetre
költségvetési csalás gyanújával adta át a dokumentumokat a magyar hatóságoknak és javasolta
a szervezett bűncselekmény nyomainak vizsgálatát is. Bemutatjuk az ügy eddig kevésbé ismert
szereplőit is.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Lázár városán mutatták meg Tiborczék, hogyan kell közbeszerzést nyerni



Amit a magyar rendőrök nem találtak Orbán vejénél, előásta az OLAF



Így csalt Orbán vejének cége – megszereztük az OLAF jelentését
Milyen alapon állítja az OLAF, hogy szervezett csalás nyomaira bukkant az egy időben a
miniszterelnök veje, Tiborcz István érdekeltségében álló Elios Innovatív Zrt. által elnyert, uniós
támogatásból megvalósult közvilágítási projekteknél? Ezt részletezzük cikksorozatunkban,
amelyben már vázoltuk a csalás általános receptjét, bemutattuk, milyen durva tenderbefolyásoló
ügyletben nem vizsgálódott érdemben a rendőrség Szekszárdon, és mivel adott
kezdőlökést Lázár János jelenlegi kancelláriaminiszter még hódmezővásárhelyi
polgármesterként az Eliosnak. Most a projektek körül bábáskodó cégek és magánszemélyek
hálóját vesszük számba.
A szervezőt nem az egyes önkormányzatoknál kell keresni, hanem inkább a tanácsadók, illetve
az azok mögött álló magánszemélyek között.

Tanácsadók és alvállalkozók az Elios-ügyben:








Sistrade Kft.
Eupro Projektmenedzsment Kft.
INS Energia Kft.
Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft.
Tender-Network Kft.
SMHV Energetika Kft.
Tungsram-Schréder Zrt.

Erre következtetett az OLAF abból, hogy a vizsgált 35 beruházás mindegyikében hasonló
koreográfia alapján zajlottak a pályázatok. Rendre ugyanazok a tanácsadók bukkantak fel,
ráadásul közöttük, illetve a tendernyertes Elios között átfedéseket, némelykor
összeférhetetlenséget tártak fel. Az összeférhetetlenség pedig az uniós szabályok szerint a
legsúlyosabb szankciót vonja maga után: 100 százalékos támogatásmegvonást. Mint megírtuk,
éppen ez a javaslata a csalás elleni hivatalnak, az Elios-beruházásokra adott teljes, 13,1 milliárd
forintnyi támogatás visszafizettetését tartja indokoltnak. Ez nem sokkal kevesebb, mint a
pályázatokon taroló Elios összes, durván 15 milliárd forintos árbevétele 2012 és 2015 között.

Tiborcz barátja mindenütt felbukkant
A tanácsadók közül főszerepet játszott, 22 projektben működött közre a Sistrade Kft. Jellemzően
az önkormányzatoknak segédkezett az előkészítésben, többnyire az energetikai tanulmányokat
készítette el. Az előkészítés pedig meghatározta a további ügymenetet, ekkor lényegében
eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az
önkormányzatok. És rendre az Eliost találták meg.
A Sistrade részvétele a projektek előkészítésében összeférhetetlen, mert tulajdonosa és
vezetője, Hamar Endre, kapcsolódott az Elioshoz, amely megnyerte a közbeszerzést.
Az Eliost előnyös helyzetbe hozták: irányított tenderfeltételek révén, továbbá hozzáfért bizalmas
információkhoz, amikhez más pályázók nem – így summázta a problémát az OLAF.

Tiborcz István és Hamar Endre. (Fotó: Magyar Narancs/Németh Dániel)
Hamar Endre 2013 januárja és 2014 áprilisa között a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos
volt.
A pécsi Sistrade egyébként komoly karriert futott be 2010-es indulása óta: honlapján azt írja,
hogy Pécsett, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen közel 35 ezer közvilágítási, valamint tér- és
díszvilágítási berendezést üzemeltet. Referenciái között első helyen áll a hódmezővásárhelyi Dr.
Rapcsák András utcai díszvilágítás. Partnerei között pedig megjelölte az OLAF-jelentésben is
említett tanácsadókat.
De Hamar egy másik cégben, az Eupro Projektmenedzsment Kft.-ben is érdekelt volt, amely
projektmenedzsment-szolgáltatást nyújtott kilenc, szóban forgó tendernél.

2013 áprilisa és 2014. áprilisa között Hamar egyszerre volt tulaj az Eupro Projektmenedzsment
Kft.-ben és az Eliosban.
Az Euproban illusztris üzlettársa is akadt: Kárpáti Péter György. A Lázár János holdudvarához
sorolt üzletember már a legelső beruházásnál, Hódmezővásárhelyen adta a közbeszerzési
tanácsokat egy másik cége, az Ész-Ker Kft. révén, később pedig a közvilágításnál nagyobb
pályán tarolt: eddigi legnagyobb trófeája egy 5 milliárd forintos megbízás a Miniszterelnökségtől.

Pécs-Szekszárd-Békéscsaba Bermuda-háromszög
A Tender-Network Kft. a jelentés szerint 13 projektben adott tanácsot, főként az előkészítéshez,
néhányszor a projekmenedzsmentben is közreműködött. A szekszárdi illetőségű Bánsági
Zsófia cége három alkalommal az Elios projekttanácsadója volt, Hódmezővásárhelyen pedig
megesett, hogy a várossal projektmenedzseri szerződést kötött, ugyanakkor tanácsadó volt a
kivitelező Eliosnál is. A Tender-Network neve Hadházy Ákos LMP-társelnök korrupciós
sorozatában az Öveges-program kapcsán is felbukkant. A Fideszből kiugrott politikus irányított,
szervezett versenyről, kamu uniós pályázatokról írt, megemlítve, hogy a cég, amely a Szekszárd
I. közvilágítási projekt egyik tanácsadója lett, éves árbevételét 2010-től 2013-ra csaknem
megtízszerezte, 644 millió forintra tornázta fel. Hadházy olyan pályázatokat talált az Övegesprogramban, amelyekben a Tender-Network „ellenfele” rendre ugyanaz a két cég volt, bár a
megrendelők az ország egész területén szóródtak.
A békéscsabai gyökerű INS Energia Kft. 28 beruházáshoz adott tanácsot, alapítója és akkoriban
tulajdonosa Imrovicz András volt. A Direkt36 korábbi cikkeiben bemutatta Imrovicz szerepét,
illetve a tanácsadók összedolgozását. Az uniós támogatás elnyeréséhez az önkormányzatoknak
készíttetniük kellett egy tanulmányt energetikai és költségszámításokkal. Az lett volna a cél, hogy
a világítástechnikához nem értő önkormányzatok a gyártóktól és a kivitelezőktől független
szakemberektől kapjanak segítséget a beruházás előkészítéséhez. A tényfeltáró portál olyan
eseteket írt le, amelyekben az Elios által elnyert beruházásoknál a Sistrade és a Tender-Network
is közreműködött, általában az előbbi írta a műszaki tanulmánytervet és az utóbbi készítette az
energetikai tanulmányt. A számításokat auditáló energetikai szakember pedig rendre Imrovicz
András volt. Neki az uniós pályázati anyagban többek között arról is nyilatkoznia kellett, hogy
nem elkötelezett egyetlen gyártónak sem, és hogy több lehetséges alternatívát is bemutatott az
önkormányzatoknak. Ilyen előkészítés után jött ki győztesnek az Elios.

Fotó: Marjai János / 24.hu
Kizárólag közbeszerzési tanácsokat adott, de azt 15 projektnél a Bokor Gergő érdekeltségében
álló Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. Az Index figyelt fel a fővárosi cégre, amelyik a
semmiből ugrott elő, és olyan tanácsadókat nyomott le rögvest, mint például a nagyágyúnak
számító Provital Zrt. A portál összegzése szerint addig, a Bokor-közreműködés révén 11
önkormányzati tenderen legalább 3,2 milliárd forintnyi megrendelést nyert az Elios. Annyi
kapcsolatot mutattak ki az Eliossal, hogy Bokor Gergő még 2011-ben dolgozott Nemes
Lajos mérnök-vállalkozónak egy Euro Project Kft. nevű cégben. Nemes pedig 2012-ben egy
ideig történetesen az Elios ügyvezetője volt.
A Sistrade-hez hasonlóan pécsi SMHV Energetika Kft. (korábban Simó Villamossági Kft.) 22
projektben működött közre, többnyire az Elios alvállalkozójaként szerepelt, bár megesett, hogy
versenytársként adott be ajánlatot. A vizsgálatok során úgy került elő, mint amely indikatív
ajánlatokat adott az önkormányzatoknak, ezeket a különböző pályázatokhoz csatolták, és a
költségbecslést igazolták. Az OLAF azt találta számos esetben, hogy az indikatív ajánlatokat az
SMVH és más „független” cégek ugyanazon a számítógépen készítették. A pdf fájl szerzője H.D.,
az SMHV pedig Horváth Dezső érdekeltsége.

Az Elioson túl
Az OLAF-jelentés az érintett cégekben lévő tényleges tulajdonosok, illetve a cégjegyzésre
jogosult, a tényleges befolyással rendelkező magánszemélyek hálóját vázolta fel.
Hamar Endre és Tiborcz István esetében azonban más üzleti kapcsolataikat is megemlítik.
Azt, hogy már az Elios-összeférhetetlenség előtt, 2013 januárja előtt üzlettársak voltak,
egyenesen Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltat Kft.-nek (később IBCProject) hívták a közös cégüket. Üzleti kapcsolatuk pedig máig tart, mindketten részvényesek a
luxusingatlanok kereskedésével foglalkozó BDPST Zrt.-ben.
Tiborcznak magában az Eliosban formálisan csak 2014 és 2015 áprilisa között volt tulajdonésze,
igazgatósági tagként pedig 2009 augusztus és 2014 január között működött. Az Eliost Tiborcz-cal
közösen gründoló Erdei Bálintnak 2015. augusztusi interjúja alapján azonban nem volt kétsége
afelől, ki irányítja a céget: „István az elmúlt másfél évben kissé hátrébb is lépett a vállalat napi
életéből, és tavaly januárban átadtuk a cég vezetését Sájer Gábornak.” Addig tehát vezették. A
végeredményt pedig így összegezte Erdei:
„Nincs még egy olyan cég az Európai Unióban, amelyik annyi lámpatestet cserélt volna le LED-es
megoldásra, és ennyire nagy méretű, komplex projekteket hajtott volna végre, mint az Elios.

Az idő is Tiborczéknak dolgozott
Kellett némi állami hátszél is az Elios tarolásához. Legalábbis csont nélkül átmentek az
önkormányzati pályázatok, és a közbeszerzések ellenőrzésekor sem akadtak fenn a szűrőn az
Elios-nyeremények. Az OLAF kutakodott is az uniós pénzosztást menedzselő apparátusnál, a
jelentésben van nyoma, hogy firtatta, miképpen módosult az utolsó pillanatban 50 ezerről 100
ezerre a LED-lámpák figyelembe vehető élettartama. (A megtérülési számításokat felborító
hirtelen változtatás és a rohamtempóban szükséges újraszámolás közepette esett meg,
hogy Mancz Ivette, az Elios üzletágvezetője segített a sistradeseknek, állítólag Puskás
András ügyvezető kérte, hogy írja át az Excel-táblázatukat.)
Az önkormányzatok számára meghirdetett közvilágítási pályázatokat az NKEK Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. menedzselte, az irányító hatóságot a 2009es és a 2012-es pályázati felhívás idején Tóth Andor Nándor, a 2014-es szériánál Nemcsok
Dénes vezette. Őket és az energetikai referensként dolgozó Schreiner Nikolettet is
megkeresték az OLAF-vizsgálók az ügyben. Sokra nem mentek velük, ők a szabályoknak
megfelelően jártak el. Mindhárman a fejlesztési tárcánál dolgoznak, Nemcsok Dénes és Tóth

Andor Nándor helyettes államtitkári poszton, Schreiner Nikolett pedig a zöldítési programok
osztályát vezeti.

Elios-ügy: Nagy pénzt vett ki Tiborcz,
de most Simicskával fizettetnének
Kovács-Angel Marianna
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 13. 06:05
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Már külföldön is vezető téma az Elios elleni OLAF-vizsgálat



Lázár az OLAF-jelentésről: Nincs szó bűnszövetkezetről



Lázár városán mutatták meg Tiborczék, hogyan kell közbeszerzést nyerni
HIRDETÉS

Nem talált tökéletes megoldást Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter arra a 13
milliárd forintos problémára, ami az egy időben a miniszterelnök veje, Tiborcz
István érdekeltségében álló Elios Innovatív Zrt. miatt kerekedett. Az Európai Unió csalás elleni
hivatala, az OLAF ennyi uniós támogatás visszafizettetését javasolja, mert –
mint cikksorozatunkban bemutattuk – szervezett csalás nyomaira bukkant az Elios által elnyert
közvilágítási projekteknél. Lázár hétfőn Hódmezővásárhelyen rögtönzött sajtótájékoztatóján úgy
fogalmazott, hogy a Közgép volt a cég tulajdonosa, a felelősséget is neki kell vállalnia. Azaz
a Simicska Lajos érdekeltségében álló útépítő vállalattal fizettetné vissza az ebül szerzett uniós
támogatást.
A módszer, ha egyáltalán kivitelezhető, közel sem tehermentesíti az államkasszát, mivel az
OLAF által vizsgált 35, egytől egyig szabálytalannak talált projekt közül mindössze
háromnál esett a Közgép-érára a felhívás kiírása, vagy az Elios-szal való szerződéskötés. Ez a
13 milliárd töredéke. Egyebekben bárki tulajdona volt is, Lázár felsőfokon beszélt az
Elios hódmezővásárhelyi munkájáról. Ez volt Európában az első, teljes városra kiterjedő LED-es
korszerűsítés. Az OLAF a hódmezővásárhelyi projektnél a közbeszerzési törvény durva
megsértését állapította meg több rendben, Lázár szerint viszont a közvilágítás korszerűsítésére
„büszke lehet az önkormányzat” és „a város jól járt”.
Ami a tulajdonviszonyokat illeti, a Tiborcz és barátja, Erdei Bálint által alapított Eliosban valóban
tulajdonos volt 2010-től egy Simicska-érdekeltség, az E-OS Energiakereskedő Zrt. Erről az
OLAF se feledkezett el – Lázár állításával szemben –, az Elios tényleges tulajdonosai között, 56
százalékos részesedéssel fel is tüntette, megemlítve, hogy az E-OS a Közgép tulajdonában áll.
Az Opten céginformációs adatbázisa szerint a Simicska-érdekeltség 2013. június 3-ig volt
tulajdonos az Eliosban, majd visszatért a két alapító, Erdei Bálint és Tiborcz István. Igaz, nem a

saját nevükön, hanem két vagyonkezelő vállalkozáson keresztül: Tiborcz a Green Investments &
Solutions Kft.-vel, Erdei a Green Universe Kft.-vel képviseltette magát.
Ugyanakkor Tiborcz István valójában egy pillanatra sem engedte el az Elios kormányrúdját:
mindvégig ott ült az igazgatóságban, akkor is, amikor a tulajdonosi jogköröket a Közgép
gyakorolta.
A szerződéseken tehát valóban nem az ő aláírása szerepelhet, a Közgép-éra döntéseiben
viszont éppen annyira részt vehetett, amennyire egy igazgatósági tagnak lehetősége van erre.
Tiborcz István befolyásáról Lázár maga mondta el egy tavaly novemberi Kormányinfón, hogy
Tiborcz Istvánt ismerem polgármester koromból. (…) Közösen találtuk ki, hogy
Hódmezővásárhelyen hogy fogjuk a közvilágítást modernizálni, ami nagyszerű program volt.
Lázár János 2002 és 2012 között volt Hódmezővásárhely polgármestere, magyarán Orbán
Viktor veje már az Elios közgépes időszakában is mélyen beleásta magát a cég ügyeibe. A
Tiborcz-üzlettárs Erdei Bálint így tekintett vissza együttműködésükre és a munkamegosztásra:
„én sokkal inkább az operatív irányítással foglalkoztam, István pedig a stratégia
finomhangolásával”.

Simicska rossz döntése, Tiborczék félmilliárdja
Az Elios szekere már 2011-ben jól futott: erre az üzleti évre 100 millió, 2012-re 200 millió forint
osztalékot fizetettek, ám ez a 300 millió forint gyakorlatilag aprópénz volt a Közgép akkori,
tízmilliárdos közbeszerzési projektjei mellett.
Az igazán nagy pénzek 2013-ban és 2014-ben kezdtek el ömleni a vállalkozáshoz, a 2013-as
évre azonban Simicskáék nem vették ki a jussukat, a közgyűlési jegyzőkönyv szerint „a társaság
2014. évre kitűzött céljai elérése érdekében”. A 2014-es üzleti évnek – immár Simicska Lajos
nélkül, de az oligarcha nagylelkű számviteli döntésének köszönhetően – teli tömött kasszával
vágott neki az Elios.
A mérleg szerint több mint 98 millió forint volt az eredménytartalékban és 21,4 millió forint adózott
eredményt hagyott a pénztárban Simicska.

Az Elios székháza. Fotó: 24.hu/Karancsi Rudolf
A nyilvánosan elérhető cégadatokból természetesen nem derülnek ki az üzleti megfontolások,
azonban a pénztárban hagyott közel 120 millió forint és az oligarcha kívülállók számára
érthetetlen visszavonulása sokaknak feltűnt. Ami biztos:
Simicska Lajos és a Közgép távozása után néhány héttel Tiborcz házasságot kötött Orbán Viktor
lányával, Ráhellel.
Simicska Lajos tehát nem vett ki pénzt a cégből, visszaadta azt Tiborcznak és Erdeinek,
pontosabban az ő cégeiknek – éppen akkor, amikor igazán beindultak az uniós forrásokkal futó
közvilágítási projekte. A régi-új tulajdonosok viszont nagyot kaszáltak. A tömve hagyott kassza
még nagyobbra duzzadt a közbeszerzési megbízásokkal, a 2014-es évben már 470 millió forint
volt az adózott eredmény, és ezt ki is fizettek a tulajdonosoknak osztalékként. Természetesen
nem közvetlenül Tiborcz Istvánnak.

Mennyi pénz került Tiborczhoz?

Amikor a 470 millió forint kifizetéséről döntöttek, már a Green Investments & Solutions Kft. volt az
Elios egyik részvényese, amint ez az OLAF adataiból és a cég akkori éves beszámolójából is
kiderül, 50 százalékos arányban. A Green Investments 2014-es mérlegében az áll, hogy nulla
saját árbevétel mellett 447 millió forint nyereséget ért el, a legnagyobb részt „kapott osztalék”
címén szereplő bevételből.
A 471 millió forint osztalék kifizetésére úgy volt mód, hogy a padlást is lesöpörték, a korábbi
eredménytartalékból tettek a nyereséghez 24 milliót. A Green Investmentben az egyetlen
tulajdonos pedig ebben az időben Tiborcz István volt.
Tiborcz 2015-ben – állítólag a családját ért támadások miatt – eladta a Green Investments nevű
cégét a Paár Attila érdekeltségében lévő West Hungária Bau csoportnak, ami leginkább a
Várkert Bazár hosszúra nyúlt és drága felújításáról lehet ismerős, számos egyéb gigászi
közbeszerzési siker mellett. A vételár nem ismert, de valószínű, hogy nagy szám állhatott a
számlán, hiszen az Elios értékes vállalkozássá nőtte ki magát: 2015-ben a mérleg már 972 millió
forint adózott nyereséget mutatott, amit ki is vettek osztalékként.
Tiborcz István érdekeltsége tehát egy tömött kasszájú, sikerre ítélt Eliost vett át Simicskától és
néhány hónap múlva csaknem félmilliárd osztalékból részesedhetett. Az pedig már a
miniszterelnök vejének Paár Attilával közös titka, hogy mekkorát szakított Tiborcz, amikor eladta
a részesedését a Simicska Lajos fénykorához hasonlóan közpénzes tendereken hasító milliárdos
cégének.

FRISSÍTÉS
A G7 cikke időközben megjelent cikke új adatokkal szolgált az ügyben: Tiborcz István több
milliárd forinttal gazdagodott, amikor eladta az Elios Zrt. felét. A miniszterelnök veje a korábbi
információkkal szemben nem vett ki osztalékot a vállalatból, viszont cégbírósági iratok alapján az
Elios eladásán kevés híján 3 milliárd forintot kereshetett.
A cég a 2013-as profitot nem fizette ki tulajdonosainak, míg a 2014-es nagy részét igen, de az
erről szóló döntés előtt néhány nappal Tiborcz megvált a részesedésétől. Első ránézésre tehát
úgy tűnhet, hogy az Elios-üzlet legnagyobb nyertese Paár Attila, valójában azonban ez nem
teljesen állja meg a helyét. A kivett osztaléknál jóval nagyobb összeg cserélhetett gazdát ugyanis
akkor, amikor a WHB megszerezte Tiborcz István 50 százalékos részesedését. Paár és Tiborcz
üzleti kapcsolata ezzel nem szakadt meg: Tiborcz nem sokkal később később, miután felvett egy
nagyobb magánhitelt a Gránit Banktól, többségi tulajdonos lett a WHB-csoport egyik cégében, a
WHB Ingatlan Kft-ben.
A G7 cikke itt olvasható.
Kiemelt képünkön Tiborcz István és Orbán Ráhel egyházi esküvője. Fotó: MTI / Burger Barna

Elios-ügy: van mit titkolnia a
Fidesznek, manipulálták az árakat
D. Kovács Ildikó
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 15. 06:01
Attól az embertől kértek független árajánlatot Zalaegerszegen a közvilágítás felújításakor, akinek
egyik cége később az Elios beszállítója lett. Az akkori polgármester, Gyutai Csaba azóta hűtlen
kezelési ügybe keveredett, ennek ellenére ő felügyeli a 40 milliárd forintos uniós támogatáshoz
jutó kastélyfelújítási programot.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Még elemzik az OLAF-jelentést, utána kezdődnek a tárgyalások



Ellepte egy közlemény az Elios honlapját



Már külföldön is vezető téma az Elios elleni OLAF-vizsgálat
HIRDETÉS

Közel állt ahhoz a zalaegerszegi közgyűlés, hogy fideszes szavazatokkal nyilvánosságra
hozza azt a levelet, amelyet az OLAF küldött a városnak az Elios közvilágítási tenderével
kapcsolatban. Több kormánypárti képviselő is igent nyomott a javaslatra, de a szavazás után –
a Népszava szerint – a térség országgyűlési képviselője, Vigh László felkereste Balaicz
Zoltán polgármestert és Tóth Lászlófrakcióvezetőt és „leüvöltötte a fejüket”. A közgyűlést végül
megismételték, és akkor a korábban fáradtságra hivatkozó fideszesek már megfelelően, nemmel
szavaztak.
A 24.hu birtokába jutott OLAF-jelentés az Elios Innovatív Zrt. által elnyert zalaegerszegi
beruházásnál is feltárja a csalás koreográfiáját és megnevezi a szereplőket.
Cikksorozatunk e részében bemutatjuk az összefonódásokat az előkészületek során, és azt is,
miért merült fel a gyanú, hogy manipulálták az árakat.

A sokoldalú Horváth Dezső
A zalaegerszegi ügyletben is megjelent a tanácsadók hada, élükön az Elios-projektek egyik
főszereplőjével, Hamar Endre-féle Sistrade Kft.-vel (Hamar a miniszterelnök vejének, Tiborcz
Istvánnak a barátja és üzlettársa), a közbeszerzési tanácsadó pedig a Provital Zrt. lett. Utóbbi
háza táján is mostanában fejezett be egy másik vizsgálatot az OLAF, amely – mint megírtuk – az

egyik korábbi tulajdonosával, a jelenlegi államtitkár Homolya Róbert összeférhetetlenségi ügyével
függött össze. A Provital amúgy igazi nagyágyúnak számít manapság, milliárdos állami tenderek
részese, tulajdonosa, Antal Kadosa Adorján pedig Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos
polgármester holdudvarába tartozik.
HIRDETÉS

Zalaegerszegen az iratok szerint 2014. október 31-én írták ki a közvilágítási közbeszerzést és az
ajánlatokat november 18-ig lehetett megtenni. A jelentkezésre tehát mindössze bő két hét állt
rendelkezésre. Szakértők szerint ennyi idő alatt lehetetlen egy város közvilágítási beruházását
megtervezni, hacsak nem készültek fel rá már a kiírás előtt. Ráadásul a lehetséges ajánlattevők
körét szűkre szabták a kiírásban szereplő feltételek, amelyek teljesítése nélkül neki sem
vághattak a versenynek:




a pályázat beadását megelőző három évben legalább 50 millió forint bevételt kellett
szerezni olyan közbeszerzésből, amely közvilágítás LED-technológiás felújításáról szólt,
a pályázatot megelőző 60 hónapban volt olyan, 4 hetes egybefüggő időszak, amikor
hetente legalább 300 lámpát szerelt fel az adott cég,
a pályázó rendelkezik olyan műszaki vezetővel, aki részt vett egy 200 millió forintos
közvilágítási tenderben vagy olyanban, amelyben legalább 1500 lámpát szereltek fel.

A pályázat előkészítésében, majd később a kivitelezésében is felbukkant Horváth Dezső, illetve
az ő érdekeltségébe tartozó SMHV Kft. Ez a kettős szerep azonban szembe megy a
közbeszerzési törvény előírásaival.
Az önkormányzat a Sistrade Kft.-t bízta meg azzal, hogy készítse el a pályázat tervezetét. Ezt
Horváth Dezső írta alá mint független villamosmérnök, de ő szignózta a kivitelezési terveket is,
akkor azonban már az SMHV képviseletében.
Zalaegerszeg városának három, független forrásból származó árajánlatot kellett felmutatnia az új
világítási koncepcióhoz. Erre azért volt szükség, hogy az uniós támogatás lehívásához ki tudják
számolni a piaci árat.
A három ajánlat Horváth Dezső független tervezőtől, a Szélterv Kft.-től és a Villplan Kft.-től
érkezett. Az OLAF vizsgálata szerint Horváth és a Villplan Kft. ajánlatát azonban ugyanazon a
számítógépen írták.
Szintén három ajánlat kellett a felügyelő mérnököktől, hogy ezen a téren is meg tudják határozni
a piaci árat. Erre ugyancsak küldött ajánlatot a Szélterv Kft., a másik két pályázó pedig a Polari
2008 Kft. és a később SMHV Kft.-re átnevezett Simó Kft. volt. Utóbbi két cég részben Horváth
Dezső tulajdonában állt.
A projektmenedzsment piaci árának megszabásához az Envecon Kft.-től, az Envintrend Kft.-től
és a Juglans Kft.-től kapott árajánlatot az önkormányzat, ám mindhármat az Envecon nevével

jelzett papírra nyomtatták. Az önkormányzat később azzal magyarázta ezt, hogy az Envecon
feladata volt, hogy felmutasson három ajánlatot.
A tanácsadók által ilyen módon előkészített pályázatra végül egyetlen ajánlat érkezett, az Eliosé,
2015. január 23-án pedig meg is kötötték a szerződést 425 millió forint értékben. Az Elios
alvállalkozója az SMHV Energetikai Kft. lett, a két részre bontott projekthez pedig a GE Hungary
Kft. szállította a lámpákat 660 millió forintért.

5 százalék, 7 százalék
Horváth Dezső gyakori felbukkanása olyannyira szemet szúrt az OLAF-nak, hogy a jelentésben
külön ki is térnek a vele kapcsolatos összeférhetetlenségre. A Simó Villamossági Kft./SMHV
Energetika Kft. 16 közbeszerzés esetében nyújtott be ajánlatot, ebből 15-ben (a balatonfüredi
kivételével) nyomozott a csalás elleni hivatal. Ez az egyik olyan cég, amelyet a költségvetési
csalást gyanító OLAF az Elios-projektek közreműködői között megnevezett.
Az OLAF felfigyelt például arra, hogy bár a legjobb ajánlat ára változott, de a két gyengébb értéke
mindig 5, illetve 7 százalékkal volt magasabb, mint a későbbi nyertesé. Ráadásul ez nem csak a
végösszegre igaz, hanem például az egyes lámpákra is.
A jelentésben külön kiemelték a magyar közbeszerzési törvény 24. cikkelyére hivatkozva, hogy a
szerződő hatóságnak az uniós strukturális alapok korrekt felhasználása érdekében mindent meg
kell tennie azért, hogy ne sérüljön a szabad verseny elve.
A törvény szerint adott közbeszerzés előkészítésében és lebonyolításában nem vehet részt olyan
gazdasági szereplő, amelynek közös érdekeltsége van az ügylet valamelyik szereplőjével.
Ez alól csak akkor van kivétel, ha a pályázat értékének becsléséhez árajánlatot kér a kiíró az
adott cégtől, úgy, hogy a cég maga nem fog részt venni a közbeszerzésben. Ez a szabály teszi
lehetővé azt, hogy a kedvezményezettek (esetünkben az uniós támogatást igénylő zalaegerszegi
önkormányzat) előzetes piaci felmérést végezzenek.
Horváth Dezső és az SMHV esetében azonban az OLAF szerint az érintett cégek összejátszottak
és függetlennek mondott ajánlatokat manipulációra használták, így megemelkedett a
közbeszerzés becsült összege és magasabb támogatást tudtak igényelni az EU-tól.
A jelentés megjegyzi, hogy ez általános volt: a KEOP-5.5.0/A esetében az összes önkormányzat
a legmagasabb költségekkel számolt, beleértve a karbantartási költségeket és a papíron 100
ezer óra élettartamú lámpákat, amelyről cikksorozatunk első részében írtunk hosszabban.

Polgármesterből várgondnok
A közvilágítás felújítása volt Gyutai Csaba akkori zalaegerszegi polgármester utolsó nagy
dobása – legalábbis helyben. (Az uniótól 2013-ban kérvényezték a támogatást, és az iratok
szerint ekkor Gyutai képviselte a várost.) Gyutai 2014. október közepén váltotta városvezetői
posztját várkapitányira, akkor lett egyszerre a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit
Kft. és a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője is.

Gyutai Csaba
Fotó: Mohai Balázs / MTI
A munkahelycsere nem volt zökkenőmentes. 2017 májusában írt arról a sajtó, hogy Gyutai egy
olyan, a budai vár tövében található lakásban lakik, amelyet a Várgondnokság Kft. újított fel 5
millió forintból, azt követően pedig nem fizetett se rezsit, se bérleti díjat.
Egy belső átvilágítási anyag szerint mindkét cégénél lazán bántak a közpénzekkel, rendszeres
volt a dupla foglalkoztatás, a szóbeli szerződések alapján történő vagy épp a teljesítés nélküli

kifizetések, áron alul kiadott üzlethelyiségek. A botrány kirobbanásakor Gyutait eltávolították
posztjáról, az Együtt pedig feljelentést tett hűtlen kezelés miatt.
2017 novemberében aztán arról írt az Átlátszó, hogy a rendőrség is nyomozni kezdett a gyanús
ingatlanok után, például Gyutai 5478 forintért adott bérbe egy 82 négyzetméteres Krisztina körúti
ingatlant. A fideszes politikus azonban nem tűnt el a süllyesztőben, épp ellenkezőleg, az eliosos
közbeszerzésnél is nagyobb bizniszbe kezdhetett.
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ megszűnése után a Gyutai által vezetett
Budavári Nkft. vette át a kiemelt örökségvédelmi programokat, például a 40 milliárd forint uniós
támogatást magában foglaló vár- és kastélyrekonstrukciós programot.
A kastélybizniszben felbukkant Tiborcz István üzlettársa is. 2015-ben írta meg a 444, hogy
Hamar Endre képviselte azokat a vevőket, akik gyakorlatilag fillérekért, 200 millió forintért vették
meg a becslések szerint 1,1 milliárd forintot érő turai kastélyt.

Fotó: H. Szabó Sándor / MTI

Fillérekért adták el a turai kastélyt, Tiborcz volt üzlettársa
képviselte a vevőket
Hamar Endre több cégben is együttműködött Orbán Viktor vejével. Milliárdos kastélyt szerzett
titokzatos ügyfeleinek.
Amint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Hamar az ügyvezetője és tulajdonosa Sistrade
Kft.-nek, amely összesen 22 Elios-projektben működött közre. Jellemzően az
önkormányzatoknak segédkezett az előkészítésben, többnyire az energetikai tanulmányokat
készítette el. Az előkészítés pedig meghatározta a további ügymenetet, ekkor lényegében
eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az
önkormányzatok. Ez rendre az Elios lett.
Hamarnak és Tiborcznak több közös cége is volt az elmúlt évek folyamán. Az egyiket egyenesen
Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltat Kft.-nek (később IBC-Project)
hívták. Üzleti kapcsolatuk máig tart, mindketten részvényesek a luxusingatlanok kereskedésével
foglalkozó BDPST Zrt.-ben.
Kiemelt képünkön a zalaegerszegi kettős kereszt látható.
Fotó: Varga György / MTI

Tiborcz-ügy: tudták, hogy illegálisan
gazdagodnak
Kerner Zsolt
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 16. 06:02
Szinte konkrét vádiratot állított össze Hamar Endre ellen az Elios-ügyről készült OLAF-jelentés. A
költségvetési csalást vázoló anyagban a legnagyobb teret az ügyvéd szerepe és
cégérdekeltségei kapták, de részletezi Tiborcz István miniszterelnöki vejhez fűződő kapcsolatát
is. Hamar nemcsak Tiborczon keresztül kapcsolódik Orbán Viktorhoz.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Még elemzik az OLAF-jelentést, utána kezdődnek a tárgyalások



Elios-ügy: Nagy pénzt vett ki Tiborcz, de most Simicskával fizettetnének



Lázár: Büszke lehet az önkormányzat az Elios közvilágítási rendszerére
HIRDETÉS

A Tiborcz Istvánhoz köthető Elios Innovatív Zrt. közvilágítási pályázatokon elért sokmilliárdos
sikerszériájának titkát kutató OLAF jelentéséből a recept számos elemét ismertettük
már cikksorozatunkban. Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala feltárta, milyen
módszerrel csaltak a pályázatokon, mit köszönhet az Elios Hódmezővásárhelynek, konkrétan az
akkori polgármesternek, a jelenlegi kancelláriaminiszter Lázár Jánosnak. Vázoltuk, milyen
cégeket és magánszemélyeket neveztek meg az ügy főszereplőiként, és bemutattunk konkrét
csalási koreográfiákat helyi ügyeken keresztül. A G7 pedig azt írta meg, hogy a miniszterelnök
veje több milliárd forinttal gazdagodott, amikor pár éve eladta az Elios felét.
Most Hamar Endrével foglalkozunk, az ügyvéddel, akinek a neve a leggyakrabban fordul elő a
jelentésben: ő és cégei központi szerepet játszanak a projektek körül vázolt ügyeskedésekben.
És akinek az Elioson túlnyúló üzleti kapcsolatait is feszegeti az OLAF, mégpedig jó barátjával, a
miniszterelnök vejével, Tiborcz Istvánnal.
Hamar és Tiborcz ugyanabba a pécsi elitgimnáziumba, a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumába járt, bár két év korkülönbség van közöttük. 2011 januárjában közösen hozták létre
a Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó Kft. nevű vállalkozásukat. Hamar ebből korán
kiszállt, de 2013 után is maradtak köztük közös pontok. Tiborcz tavaly októberben interjút adott
az Origónak, amelyben maga lebbentette fel a fátylat egy addig titkolt kapcsolatról, vagyis hogy
Hamarral üzlettársak a BDPST nevű, luxusingatlanokkal kereskedő cégben. (Ez volt az a
vállalkozás, amely rendkívül kedvező áron vette meg a turai kastélyt.)

Ami az Elios-projekteket illeti, a beruházásszervezésben aktív volt Hamar, legalábbis a 24.hu-nak
név nélkül nyilatkozó egyik alvállalkozó azt állította,
Tiborcz-cal sosem tárgyalt, neki mindig Hamar Endrével kellett egyeztetnie.
Elmondása szerint a rendszer patentul működött, sok szereplőt mozgattak, de olajozottan ment a
gépezet. Rendesen, időben fizettek is – emelte ki az alvállalkozóknak döntő szempontot. Igaz,
volt miből, az OLAF szerint túlárazták a közvilágítási beruházások egyes elemeit. A 24.hu
birtokába került jelentésnek van egy olyan része, amely a módszertant magyarázza,
legalábbis annak a 17 pályázatnak az esetében, amelyeket szinte pontosan ugyanúgy csaltak el:




a tendereket az Eliosra szabták,
egy utolsó pillanatban történt módosítással megemelték az izzók élettartamát, ezért
sokkal több pénzt számíthattak fel költségként, de a pályázat mégis megfelelt a hivatalos
elvárásoknak,
az ár alátámasztására szolgáló független ajánlatok fiktívek voltak, egy kivételével mind
pontosan 5 és 7 százalékkal az Eliosé fölé árazva.

A pályázatoknál pedig ugyanaz történt, és ez azt mutatja az OLAF szerint, hogy a csalás mögötti
főszervező nem a pályázatok kedvezményezettjei – az önkormányzatok – voltak, hanem a
tanácsadók és a mögöttük álló emberek. E cégek és személyek között pedig első helyen Hamar
Endre kapcsolataival foglalkozik a jelentés. Hamar a Sistrade nevű tanácsadó cégén keresztül
intézte a pályázatok előkészítését, miközben egy másik cégen keresztül tulajdonos volt az
Eliosban is. A tenderek körül ráadásul felbukkant egy másik tanácsadó cége is, az Eupro
Projektmenedzsment Kft.
Ez súlyos összeférhetetlenség a közbeszerzési szabályok szerint: egy tender előkészítője nem
lehet érdekelt a pályázaton induló/nyertes cégben. Márpedig a vizsgált 35 projekt közül a
Sistrade 23, az Eupro 12-ben működött közre.
Az OLAF az Európai Unió költségvetési érdekében vizsgálja és tárja fel a csalásokat. Ezt tette az
Elios-ügyben is, ahol végül a teljes, összesen 13,1 milliárd forint uniós támogatás
visszafizettetését javasolta, megjegyezve, hogy
a tanácsadók nem csak annak voltak tudatában, hogy ezzel megkárosítják az Európai Uniót,
hanem annak is, hogy ezzel illegálisan gazdagodnak.
Majd következnek a „vádak”, amelyeket Hamar ellen felhoz a jelentés:



Hamar Endrének közös pénzügyi érdekeltségei voltak az Eliosszal, illetve annak
közvetett tulajdonosával, Tiborcz Istvánnal.
Hamar Endre cége, a Sistrade Kft. készítette a jelentkezésekhez használt Excel-táblákat,
közösen az Elios egyik vezetőjével, Mancz Ivette-tel. Tehát a pályázat kiírását szervező
cég már a pályázat beadásán is együtt dolgozott a későbbi nyertessel, miközben
Hamarnak mindkét cégben volt tulajdona.







Ezek az Excel-táblák voltak azok, amelyek lehetővé tették, hogy az Elios felsrófolja az
árat, mert megemelték az izzók élettartamát. A jelentés szerint a táblázatok fiktívek
voltak. Hamar viszont ezzel az előbbiek mellett még több pénzt juttatott a később nyertes
céghez, amelyben pénzügyileg szintén érdekelt volt.
Hamar Endre cégei több módon is részt vettek a projektek előkészítéseiben, és az
előkészítések alatt készített dokumentumokat a pályázat elbírálása alatt is használták.
Hamarnak lehetősége volt a pályázatok elvárásait módosítani.
A Hamar cégei által előkészített pályázatok elvárásai erősen favorizáltak egyetlen
lámpagyártót. A pályázatok jelentős része a Tungsram-Schréder Zrt.-re voltak szabva, ez
a cég pedig lényegében az Elios beszállítójává szegődött: sokkal olcsóbban adta az
Eliosnak a lámpákat, sokszor a feléért annak, amit másoktól kért.

Ezek voltak azok a fő megállapítások, amelyek miatt később azt javasolta a jelentés a magyar
hatóságoknak, hogy kötségvetési csalás miatt indítsanak vizsgálatot, de a csalások szervezett
módja miatt vizsgálják meg azt is, fennáll-e a bűnszervezetben való részvétel gyanúja.
Hamar Endre karrierje ugyan Tiborczhoz kötődik, de amint a Direkt36 megírta, más közpénzes
projektben is felbukkant. Az Eupro 2015 nyarán az elsők között nyert 100 százalékos támogatást
az új uniós költségvetési ciklus forrásaiból. A cég több mint 141 millió forintot nyert arra, hogy
segítse a kormányt a rugalmas foglalkoztatás elterjesztésében. Szintén 2015 őszén a Széchenyi
Programirodától is kaptak egy több mint 12 milliós megbízást közbeszerzések
minőségellenőrzésére. Ezután pedig decemberben nyerték el a Központi Okos Mérés (KOM) Zrt.
egyik pályázatát, ami nem nagy összegű pályázat, de hozzáférhetnek vele egy hatalmas piachoz,
az okosmérők teljes cseréjéhez, amire 6,5 milliárd forintot szán az állam.
Az Orbán családhoz Tiborczon kívül más szálakon is kapcsolódik Hamar, még akkor is,
ha Simicska Lajost nem számítjuk. Pedig egyébként érdemes lenne, hiszen Simicska úgy lett
tulajdonos Hamar és Tiborcz cégeiben, hogy a Fidesz gazdasági hátországát vezénylő
főoligarcha akkor még nem veszett össze Orbán Viktorral, vagyis a miniszterelnök egyik
legközelebbi barátjaként lépett be Hamarék mellé. De nemrég a Heti Válasz cikkéből az is
kiderült, hogy a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda 2017 közepén elköltözött a korábbi irodájából, hogy
kivegye a Gellérthegy egyik leglenyűgözőbb villáját. A villa a földhivatali nyilvántartás szerint a
diplomataingatlan-portfóliót üzemeltető, Garancsi Istvánhoz kapcsolódó CD Hungary-csoporté.
Garancsi pedig Orbán Viktor közeli barátja. Ez az ügyvédi iroda intézte egyébként a turai kastély
felvásárlását, de már megesett, hogy bedolgozott Mészáros Lőrinc ingatlanfelvásárlásai során
is.
A kiemelt képen Hamar Endre is Tiborcz István. Fotó: Magyar Narancs/Németh Dániel

Stikában fizetett a kormány közel
egymilliárdot Tiborcz lámpabizniszeiért
Spirk József
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 19. 06:00
Bár hetek óta tart az Elios-botrány a 24.hu birtokába jutott OLAF-jelentés miatt, a kormány eddig
egyetlen szóval sem jelezte, hogy a magyar adófizetők pénzéből is ráköltöttek közel egymilliárd
forintot tizennégy gyanús közvilágítási projekt finanszírozására. A Miniszterelnökség ugyanis több
önkormányzat önrészét kifizette, így nekik semmibe sem került a túlárazott lámpacsere.

Nem kell idegeskedniük azoknak a polgármestereknek, akik megkötötték az Elios Innovatív Zrt.vel a túlárazott szerződéseket, mert a kormány már időben kifizette az önkormányzatok helyett a
számlát, azaz helyben csak helyzetbe kellett hozni a miniszterelnök vejének cégét.
Sorozatos és összehangolt törvénytelenségek alapozták meg az Elios uniós finanszírozású
közvilágítási pályázatokon véghez vitt győzelemsorozatát, erre jutott vizsgálata során az OLAF,
az Európai Unió csalás elleni hivatala. A 24.hu birtokába került, és cikksorozatban ismertetett
összefoglaló jelentésből az derült ki, hogy Tiborcz István egykori cége 35 pályázaton összesen
43,7 millió euró, azaz több mint 13 milliárd forint támogatást nyert el, amit a szabálytalanságok
miatt most visszakérhet az unió.
Eddig úgy tudtuk, hogy a LED-es lámpacserékhez – kisebb részben – a települési
önkormányzatok sajtolták ki saját költségvetésükből a pénzt, miután 2013 környékén számos
fideszes városvezető jutott hirtelen arra a meggyőződésre, hogy városának a vékony pénztárca
ellenére bele kell vágni a drága, jó esetben is csak két évtized alatt megtérülő beruházásba.
Az állam azonban kifizette a projektek többségének önrészét: a Miniszterelnökség a központi
költségvetés terhére összesen 881 millió forintot fizetett ki az önkormányzatok helyett, de erről
eddig a botrány ellenére sem tájékoztatták a nyilvánosságot.
A 24.hu információi szerint a Lázár János vezette Miniszterelnökség 2014 márciusa és 2015
júliusa között az úgynevezett EU Önerő Alapból 14 olyan projektet támogatott, amelynek a 85
százalékát finanszírozták uniós forrásból, a fennmaradó költségrészt pedig a kedvezményezett
önkormányzatoknak kellett vállalniuk. (A vizsgált 35 projektnél 17-nél nyújtott 85 százalékos
támogatást az unió, háromnál, a hódmezővásárhelyi, a paksi és a siófoki beruházásnál 50, a
többinél 100 százalék volt a szubvenció.)

Fotó: Bielik István / 24.hu
Az EU Önerő Alap az európai uniós forrásból megvalósított fejlesztésekhez szükséges önrész
kifizetéséhez nyújt támogatást önkormányzatok, önkormányzati társulások számára. A pénzt
minden évben a költségvetési törvényben különítik el, és az önkormányzatok pályázati úton
nyújthatják be rá igényüket.
Találtunk olyan esetet, amelynél a Miniszterelnökség már akkor átvállalta az önkormányzat
önrészét, amikor az Elios még bele sem kezdett a munkába.
Kalocsán például csak 2015-ben tudták végrehajtani a lámpacseréket, de a város 2014 nyarán
már megkapta az 567 millió forint összköltségű beruházás ráeső 15 százalékát, 86 millió forintot.
A városban, ahol Angeli Gabriella MSZP-s önkormányzati képviselő szerezte meg az Eliosdokumentumokat, azért késett a kivitelezés, mert a város háromezer hagyományos lámpáját a
helyi szolgáltató, a Démász már korábban takarékos lámpatestekre cserélte, és 2013-ban,
amikor meg kellett volna kötni az Elios-szal az újabb közvilágítás-modernizálási megállapodást,
még nem járt le a szolgáltató céggel fennálló törlesztő szerződés.

A jelek szerint azonban a városnak így is gyorsan ki kellett fizetni a Tibocz-cég későbbi
költségeit, mert 2014 áprilisában OTP-hitelt vett fel – több más uniós projekt mellett – a LED-es
lámpacsere finanszírozására. De a városnak nem kellett sokáig nyögnie a banki hitelt, mert
júniusban már meg is érkezett az önrésztámogatás Lázáréktól.
A 2013. február 12-14-én meghirdetett 17 darab, 15 százalékos önrészt előíró KEOP-pályázat
nyertesei közül csupán a két szekszárdi és a váci projekt nem részesült költségvetési
támogatásban,
kifizették viszont a Kalocsa mellett Cegléd, Szolnok, Kecskemét, Zalaegerszeg 2-2, valamint
Keszthely, Tapolca, Mezőhegyes, Hévíz és Balatonfüred Elios-számláját.
A 24.hu szerette volna megtudni, az önkormányzatok eleve abban a tudatban vágtak-e bele a
Tibocz-cég számára optimalizált, a településnek felülárazott projektbe, hogy meg fogják kapni az
állami refinanszírozást, ám a Miniszterelnökség egyelőre nem válaszolt kérdéseinkre.
Az biztos, hogy az OLAF által megfogalmazott súlyos költségvetési csalási gyanú ellenére a
kormány nem úgy viselkedik, mint aki aggódna amiatt, hogy rossz helyre kerültek a
költségvetésből származó százmilliók. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a
legutóbbi kormányinfón következetesen véleménynek nevezte az OLAF Elios-jelentését, és azt
állította: elfogult magyar uniós megbízottak készítették a dokumentumot.
Kiemelt kép: MTI / Kovács Tamás

Tiborcz-ügy: az Elios adta a legdrágább
ajánlatot, mégis simán nyert
D. Kovács Ildikó
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 02. 21. 06:01
Egyharmaddal olcsóbban tudta volna megoldani Jászberény közvilágításának felújítását az SAG
Hungária Kft., mint az Elios. Az önkormányzat mégis Tiborcz István egykori cégének adta a
feladatot. Mintha csak eleve neki szánták volna. A vesztes nem nagyon hadakozott, később
alvállalkozóként tűnt fel az Elios mellett. A Tungsram-Schréder pedig 60 millió forinttal drágábban
szállította volna ugyanazokat a lámpákat a konkurenciának, mint az Eliosnak.
Az Elios Innovatív Zrt. közvilágítási tarolásához nemcsak személyi összefonódásokra és egy
egész cégháló kiépítésére volt szükség, hanem az önkormányzatok és az állami szereplők
segítségére is. Az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF által megpendített felállás, a
bűnszervezet – az erre utaló jeleket cikksorozatunk előző darabjaiban mutattunk be – nélkülük
nem lehetett volna működőképes. Ez derült ki a jászberényi közbeszerzés kapcsán is, amelynek
részletei ugyancsak szerepelnek a 24.hu által megszerzett OLAF-jelentésben.
Nem ment teljesen zökkenőmentesen az Elios jászberényi győzelme. Első körben egyedül indult,
de a pályázati kiírás még a Lázár János vezette kancelláriánál is kiverte a biztosítékot.
Versenykorlátozó, indokolatlanul szűkíti a versenyt – ezzel dobta vissza a közbeszerzést a
Miniszterelnökség, amint azt a Direkt36 megírta 2015-ben.
A 300 millió forintnál nagyobb értékű projekteket ugyanis a Miniszterelnökségen is jóvá kellett
hagyni, így akadhatott fenn az önkormányzat által kiírt pályázat a közbeszerzések, végső soron
az uniós pénzek felhasználásának szabályosságát ellenőrző apparátuson.
Az oknyomozó portál által megszerzett minőségellenőrzési jelentés szerint a 410 millió forint
uniós támogatásra érdemesített önkormányzat közbeszerzési tervezete nem felelt meg sem a
közbeszerzés alapelveinek, sem az unió által elvárt hatékony pénzgazdálkodás elveinek.
Kifogásolták, hogy a pályázat beadásához túlzottan nagy, 280 millió forintos referenciát várt el az
önkormányzat, ezért kérték ennek csökkentését. A kiírást végül módosították – erről a
VS.hu számolt be –, így végül három pályázat is érkezett az önkormányzathoz.
HIRDETÉS

A nyertes azonban ilyen körülmények között is az Elios lett 306 millió forintos ajánlattal. A
vállalási árnak nagy jelentősége végül nem lehetett, mivel a másik két ajánlattevőt különféle
szabálytalanságokra hivatkozva kizárták.

Az Elios drágább volt, pedig a legolcsóbban kapta a
lámpát
Mint az OLAF által vázolt csalási széria során annyi helyen, Jászberényben is a Tiborcz
Istvánüzlettársának, Hamar Endrének a tulajdonában álló Sistrade Kft. készítette el az
energetikai tanulmányt az önkormányzat számára a pályázat előkészítése során. Az egyik
dokumentumot maga Puskás AndrásSistrade-ügyvezető szignálta. A közbeszerzési tanácsadást
az Anpast Europrojekt Kft. végezte. (A cég a jászberényi közvilágítási projektnél nagyobb ügylet
kapcsán vált később ismertté: az Átlátszó írta meg2016-ban, hogy az Anplast lett az egyik
nyertese a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 5 milliárd forintos, pályázati tanácsadásra kiírt
tenderének.)

Tiborcz István és Hamar Endre
Fotó: Németh Dániel / Magyar Narancs
Jászberényben a javított közbeszerzést 2015. május 15-én írták ki (Tiborcz április legvégén
eladta tulajdonrészét a cégben, és a G7 cikke szerint ezen óriásit kaszált), és június 1-jéig
lehetett ajánlatot benyújtani. Ez nagyon rövid idő egy jól összerakott ajánlat benyújtásához.

Az önkormányzat a Miniszterelnökség kérésének eleget tett, mérsékelte az előírt referenciát, ha
nem is vitte túlzásba a lefaragást. Az új kiírás szerint a pályázóknak egy 220 millió forintos
közvilágítási projektet kellett felmutatniuk, amelynek során legalább kétezer LED-lámpát szereltek
fel, valamint az indulást megelőző két évből 220 millió forint, közbeszerzésből származó bevételt
évente.
HIRDETÉS

Az OLAF-vizsgálók ugyanakkor nehezen felfogható kavarásra bukkantak a lámpák árazása körül.
A hazai lámpanagyhatalom, a Tungsram-Schréder Zrt. három előzetes ajánlatot adott az Eliosnak
2789 darab lámpára, minden alkalommal 174 millió forint értékben. Ugyanettől a cégtől kért
árajánlatot ugyanennyi lámpára az Elios versenytársa, a SAG Hungária Kft. is. Ők azonban csak
egy ajánlatot kaptak a Tungsram-Schrédertől, 238 millió forintért. Vagyisa Tungsram-Schréder 64
millió forinttal drágábban lett volna hajlandó szállítani a lámpát a konkurenciának, mint az
Eliosnak.
A SAG Hungária Kft. ezért olcsóbb beszerzési forrás után nézett: a Tungsram-Schréder helyett a
TWEET Eclatec lámpákat választotta, és végül 215,5 millió forintos ajánlatot tett az
önkormányzatnak. A harmadik pályázó, a Hungaro Lux Light Kft. Prolan lámpákkal 249 millió
forintért vállalta volna el a munkát.
De nem ezek az olcsóbban ajánlkozó cégek futottak be, hanem az Elios nyert a már említett
Tungsram-Schréder lámpákkal és a jóval drágább, 306 millió forintos vállalási árral. A másik két
pályázót ugyanis kizárták.
Az OLAF-jelentés szerint a versenytársak pályázata iránt több kifogást emelt az önkormányzat és
hiánypótlásra is kérte őket. Az SAG pályázatával például az volt a gond, hogy a TWEET lámpák
többet fogyasztanak, mint a kiírásban referenciaként megadott Tungsram-Schréder lámpák. Az
önkormányzat azt is kérte a cégtől, bizonyítsa be, hogy nem irreálisan alacsony áron akarja-e
elvégezni a munkát, ugyanis az önkormányzat pályázatában megadott tervezett költségnél 31
százalékkal kevesebbet számoltak. Az irreálisan olcsó ajánlatot pedig csípőből kizárják.
A SAG határidőig nem igazolta a számításait, ahogy arra sem mutatott be bizonyítékot, hogy
miért olyan alacsony, 15 százalékos a meghiúsulási kötbér. A cég azt azonban felrótta az
önkormányzatnak, hogy az Elios szintén 15 százalékot számolt, tőlük mégsem kértek
magyarázatot.
A Hungaro Lux Light Kft.-vel szemben emelt kifogások között szerepelt, hogy a pályázata mellé
nem csatolta a lámpák technikai leírását, és azt sem tudta bizonyítani, hogy a PealLight lámpák
műanyag burája ugyanúgy bírni fogja 25 évig, mint a Tungsram-Schréder üvegburás lámpái.

Mindezek alapján nem világos, hogy az Elios versenytársai Jászberényben eleve kamu
pályázatokat adtak be, vagy komoly volt a szándékuk, csak menet közben bírták őket jobb
belátásra. Annyi biztos, hogy a SAG nem adott be hiánypótlást, vagyis erősen nem hadakozott a
megbízásért. Később pedig, úgy tűnik, megbékélt az Elios-szal is: egy másik, szintén az OLAFvizsgálat körébe eső kiskunfélegyházi közbeszerzésen már az egykori Tiborcz-érdekeltség
alvállalkozójaként bukkant fel.

Olcsó lakás és pápai áldás a polgármesternek
Ahogy a többi pályázat esetében, Jászberényben is a polgármester volt az önkormányzat
részéről a projekt felelőse. A fideszes Szabó Tamás azóta is a település élén áll, Facebookoldalának profilfotóján Áder János köztársasági elnökkel szerepel, és a minap hat képet töltött
fel arról, hogy Pócs János, a térség országgyűlési képviselője elkezdte gyűjteni az aláírásokat
az áprilisi választásra.

Áder János köztársasági elnök és Szabó Tamás polgármester sétálnak Jászberény belvárosában

2014. május 31-én
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI
Szabó Tamásról 2015-ben is lehetett hallani, amikor a Népszabadság megírta, hogy öt évre
bérlője lett egy olyan, városi tulajdonban lévő lakásnak, amelyre saját maga írta ki a pályázatot. A
84 négyzetméteres lakásért havi 54 ezer forintot fizet.
A lakásra két pályázó volt, Szabón kívül egy öttagú család, ők az 50 négyzetméteres
albérletükből akartak elköltözni, az egy főre eső havi átlagjövedelmük nem haladta meg a 70 ezer
forintot.
A Népszabadság cikke szerint még a helyieknek is annyira kínos volt a helyzet, hogy az
önkormányzat elé kerülő pályázati anyagban mindössze annyit írtak: „pályázó 2010. október 3.
napja óta áll a Jászberény városi Önkormányzattal munkaviszonyban”, arra nem tértek ki, hogy
maga a polgármester az. Szabó végül azért nyert, mert ő három havi bérleti díj előzetes
megfizetését ajánlotta, az öttagú család csak két havit.
A pályázat eredménye még a polgármester párttársai között is felháborodást váltott ki, az egyik
képviselő, Juhász Dániel levelet is írt:
Szerintem ez etikailag, morálisan, és politikailag is hibás és káros. (…) Én azt gondoltam tegnap
délutánig, hogy a mi közösségünkben evidens: a város legjobb bérlakásába a piaci árnál
kedvezőbb bérleti díj megfizetésével nem költözik be képviselő, városvezető, sőt semmilyen
politikus sem.
A Magyar Nemzet 2017-es cikke szerint a másik család később sem kapott segítséget az
önkormányzattól, ráadásul a szülők elváltak, így az édesanya egyedül neveli a három gyereket
egészségügyis fizetéséből.
Szabó Tamás azóta is az önkormányzati lakásban lakik, tavaly májusban pedig
azzal büszkélkedett, hogyFerenc pápa őt és a jászberényi képviselő-testület tagjait pápai
áldásban részesítette,
kérve számára a mennyei kegyelmek bőséges kiáradását, és a Boldogságos Szűz Mária
folytonos anyai pártfogását.
Kiemelt képünk a 24.hu montázsa, Tiborcz István látható rajta.

Tiborcz-ügy: a felcsúti közvilágítást
megújító cég tulajdonos a szlovák
Eliosban
D. Kovács Ildikó
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 03. 05. 07:56
Az Elios magyarországi sikerei lehetővé tették, hogy a nemzetközi piacon is terjeszkedjen, az
itthoni – csalás gyanújával terhelt – győzelmeknek köszönhetően volt elég referenciája. Úgy
alakult, hogy az egykori Tiborcz-vállalkozás Szlovákiában olyan céggel alapított leányvállalatot,
amely idehaza korábban (látszólag) a versenytársa volt, az OLAF-jelentés is több helyen említi.
Arról a cégről van szó, amely a felcsúti közvilágítást felújította, és az uniós csalás elleni hivatal
vizsgálatának kezdete után a magyarországi közbeszerzéseken is mind sikeresebb volt. Első
cikkünk az Elios nemzetközi útjáról a szlovákiai terjeszkedésről szól.
HIRDETÉS

A Magyarországon – a lapunk által megszerzett és feldolgozott OLAF-jelentés szerint –
szervezett csalással és politikai támogatással helyzetbe hozott és felfuttatott Elios Zrt. a
nemzetközi piacra is kilépett. De nem akárkivel.
A Magyar Nemzet február végén írta meg, hogy a miniszterelnök falujában, Felcsúton a Tiborcz
István barátjának és üzlettársának, Hamar Endrének a tulajdonában álló Sistrade Kft. üzemelteti
a közvilágítást. A cég 2016-ban és 2017-ben segített az önkormányzatnak a közvilágítás
felújítását célzó közbeszerzés lebonyolításában, amelyet végül az U Light Kft. nyert meg.
A cég jóval kisebb hírnévre tett szert, mint az Elios, ám az Európai Unió csalás elleni hivatalának
(OLAF) jelentését olvasva több helyen is találkoztunk vele. Az OLAF által vizsgált 35 projektből
összesen hét esetben bukkant fel az U Light: Cegléden, Hatvanban, Sárváron, Jászberényben,
Bácsalmáson, Hajdúböszörményben és Mórahalmon.
Az U Light egyes alkalmakkor a kivitelezésre tett ajánlatot, mint például Sárváron, ahol az Elios
és az U Light ajánlata között furcsa mód mindössze 356 ezer forint különbség volt (az Elios
vállalta olcsóbban a munkát).
Az U Light ajánlatát visszadobták, mert hiányos volt a cég pályázati dokumentációja, nem küldték
be a megfelelő tanúsítványokat és banki igazolásokat. Később ugyanez játszódott le Sárváron is.
Máshol, mint például Hatvanban vagy Mórahalmon, az U Light a közvilágítás-korszerűsítési

előkészületekben akart részt venni, de mindkét helyen Hamar Endre cége, a Sistrade kapta meg
ezt a feladatot.
Lapunk most kiderítette, hogy szoros kapcsolat köti össze az U Light Kft.-t és az Elios Innovatív
Zrt.-t: mindketten tulajdonosok az Elios-csoport szlovák leányvállalatában.

Hatvan
(Fotó: Bielik István / 24.hu)

Összefonódások
2015. február 27-én, vagyis 28 nappal azután, hogy az OLAF vizsgálatot indított az Orbán
Viktor vejéhez köthető cég közbeszerzései miatt, Pozsonyban megalapították az Elios Slovakia,
s.r.o. nevű céget. Az alapító az Elios Innovatív Zrt., a szlovák S Commerce, s.r.o., illetve a
szintén szlovák E-E-E LED Lighting, s.r.o. volt. A tevékenységi körök között megjelölték az
elektromos lámpák gyártását és elektromos berendezések telepítését.

Az E-E-E LED Lighting, s.r.o.-t 2014. áprilisban alapította az E-E LED Lighting, s.r.o.,
illetve Marian Dostálszlovák állampolgár. Jelenleg három tulajdonosa van: Gabriel Stanko (48
százalék,), Dostál (31 százalék) és az U Light Kft., 21 százalékkal.
Az Elios Slovakiába 3000 euróval szállt be az Elios Innovatív Zrt., a másik két alapítótag 10001000 euróval. Később 4000 eurót fektetett be a Woody Holding Kft., amelynek tulajdonosa az
az Erdei Bálint, akit megtalálunk az Elios Innovatív volt tulajdonosai között és aki még 2010-ben
Tiborcz István társaságában személyesen tárgyalt Hódmezővásárhelyen Lázár
János polgármesterrel az ottani közvilágítás felújításáról. (Erdei – aki Tiborcz régi barátja, együtt
alapították meg az Elios elődjét – később egy interjúban úgy vallott: ő inkább az operatív
irányítással foglalkozott, Tiborcz pedig a stratégia finomhangolásával.)

A cégháló az alábbi ábrán látható, a jobb alsó sarokban lévő gombra kattintva
nagyobb méretben is böngészhető.

A Woody Holding Kft. (ma már Redwood Holding Kft. néven fut), 2016 májusában kiszállt, azóta
az Elios Slovakia legnagyobb, 50 százalékos tulajdonosa az U Light Kft., 30 százaléka van
Marian Dostálnak, illetve 20 százaléka a szintén Erdei Bálint által alapított és tulajdonolt Elios
International Kft.-nek. (A cégkivonat itt nézhető meg.)
Az OLAF által vizsgált projektekben egyetlen alkalommal sem nyert megbízást az U Light
(láthatóan a vesztes szerepét osztották rá), máskor nem volt ilyen balszerencsés a
közbeszerzésen. 2014-ben a BI METALL Kft.-vel együtt nyerte el a mohácsi
közvilágítás energiatakarékos korszerűsítésére kiírt pályázatot, amelybe az – eliosos
pályázatokhoz hasonlóan – a KEOP keretében uniós támogatás is jutott. A nyertes pályázók 250
millió forintért vállalták a munkát, amelynek során 2704 LED lámpát szereltek fel.

Mohács
(Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI))

B-vonal
Érdekesség, hogy az U Light 2015 tavasza környékén kezdett el gyakrabban nyerni a
tendereken, abban az időszakban, amikor az Elios települési közvilágítási megbízásai kezdtek
megfogyatkozni. Komlón az U Light épp az Elios orra elől vitte el a 171 millió forintos
közbeszerzést azzal a Simó Villamossági Kft.-vel, amelyet az OLAF említett jelentésében mint
csalásgyanús céget.
2015 őszén Békéscsabán és Sopronban is az U Light kapta a közvilágítási közbeszerzést, 2015.
december és 2016. november között pedig négy budapesti projekt nyertese volt (a Fővárosi
Önkormányzat egy, illetve a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. három projektje).
Dolgoztak 2016-ban Fertőszéplakon is, majd 2017-ben Dombóváron és Szilben.

A cég honlapja szerint „magyar szakmai befektetők jóvoltából” alakult, az apropót pedig a LED-es
technológia előretörése adta. Az U Light Kft. a Patak és Dominik Kft.-ből jött létre 2014. március
5-én, amikor a korábbi tulajdonosok helyét átvette Hetzl Péter Balázs, majd néhány hónappal
később (2014 decemberében) Horváth Szilveszter, Vári Attila Dániel és a már említett Marian
Dostál. Horváth 2017. január 1-jén távozott a cégből, a többiek cikkünk írásakor is az U Light
tulajdonosai voltak.
A tulajdonosi kör rendelkezett egy igen erős önkormányzati kapcsolatrendszerrel és piaci
ismerettel, közvilágítási projektvezetési és műszaki tapasztalattal, valamint többéves, ESCO
projektekben szerzett jártassággal – olvasható az U Light honlapján.
Ez az erős önkormányzati kapcsolatrendszer a Magyar Narancs 2012-es cikke alapján azt
jelentette, hogy a tulajdonosi körhöz kapcsolódó E-Star Nyrt. több településen (elsősorban
fideszes vezetésűeken) vállalt fűtés- és közvilágítási korszerűsítést. Az önkormányzatok azonban
elégedetlenek voltak a munkákkal, nem fizették ki a közműszámlákat és a cég hanyatlásnak
indult.
A Magyar Narancs elemzői pletykákra hivatkozva azt írta, hogy az E-Star visszaszorulásában
szerepet játszott a Közgép Zrt.-hez tartozó E-OS térnyerése. Ha az E-OS neve ismerős, az nem
véletlen, ugyanis Simicska Lajos érdekeltsége volt tulajdonos 2010 és 2013 között az Elios
Innovatív Zrt.-ben.
Kiemelt képünkön Tiborcz István és Hamar Endre látható
Fotó: Németh Dániel / Magyar Narancs

Így csalta magát a nemzetközi piacra az
Elios

Pető Péter
FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES. 2018. 03. 07. 11:34
Hódmezővásárhely, Szekszárd, Kecskemét – egyebek mellett e városokat vonultatja fel
referenciaként az Elios szerb leányvállalata. Ennek köszönhetően egészében láthatjuk a képet:
az OLAF-jelentés szerint szervezett csalással, közpénzes megbízásokkal felépítenek egy céget,
amelyből aztán ezeknek a sikereknek köszönhetően jelentős magánvagyont vesznek ki, hogy
végül a cég a csalásgyanús magyarországi projekteket referenciaként felmutatva immár jelentős
vállalkozásként léphessen ki a nemzetközi piacra. Lépésről lépésre mutatjuk be, hogy a politikai
kapcsolatokon épülő hálózat miként építi fel az Elios-modellt.
HIRDETÉS

Antonela Solujić, az energiaügyekért felelős szerb minisztérium illetékese volt az első fellépő
2015-ben azon a konferencián, amelyen az Elios képviseletében Gombár Nóra tartott előadást.
Az interneten elérhető prezentációban a szerb Elios jelentős közvilágítási referenciáiról kapunk
információkat: a dián szerepel a hódmezővásárhelyi, a szekszárdi, valamint a kecskeméti projekt
is. Azaz csupa olyan beruházás, amelyet a lapunk által megszerzett és feldolgozott OLAFjelentés abban a sorban említ, amiben a szervezett csalás gyanúját megalapozó beruházások
kapnak helyet. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon politikai támogatással, a pályázatokba való
beavatkozással, súlyos bűncselekmények gyanúját felvető módszerekkel előkészített Eliosgyőzelmek alapozták meg a cég nemzetközi terjeszkedését.

Magyar utca 36, az ELIOS INNOVATÍV Zrt. székhelye
Fotó: Karancsi Rudolf / 24.hu
Arról már beszámoltunk, hogy az OLAF-vizsgálat kezdete után alig egy hónappal, 2015 elején
alakult meg az Elios szlovák leányvállalata, amelyben az U Light Kft.-vel közösen tulajdonos az
Elios, miközben az korábban idehaza látszólag a versenytársa volt, és arról is nevezetes, hogy
elvégezhette a felcsúti közvilágítás megújítását. Szerbiába már néhány hónappal korábban
betette a lábát a korábbi Tiborcz-cég:
2014 végén jött létre Újvidéken az Elios SRB Doo, amelynek anyavállalata az Elios Innovatív Zrt.
De természetesen nem csupán ennyiben kapcsolódik az Elios körüli céghálóhoz.
A vajdasági Žabalj önkormányzata 2016 nyarán döntött úgy, hogy az Eliosra bízza a közvilágítás
megújítását a településen: az csupán ironikus részlet, hogy a projekt a Fidesz által oly sokszor
elátkozott PPP-konstrukcióban zajlik, ám lényegesebb, hogy a szerb Elios partnere a U Light Kft.,
amely, ugye, a szlovák Elios társtulajdonosa, idehaza látszólagos versenytársa.

Akkor most örüljünk az Elios nemzetközi sikereinek?
Látszólag az történik, hogy egy sikeres magyar vállalkozás kilép a nemzetközi piacra, és a
szomszédos országokban is képes versenyeket nyerni. Azaz a kormány mondhatja, lám, a
megerősödő nemzeti tőke regionális környezetben is versenyképes, ez a nagy magyar siker.
Csakhogy ezzel szemben az OLAF-jelentésből az következik, hogy a közpénz magánosítására,
vezető politikusok környezetében jelentős magánvagyon építésére szolgáló modellt látunk,
amelyk a lentebb vázolt modellt követve szinte bármelyik szektorban előadható. A maffiaszerű
építkezést most az Elios példáján lépésről lépésre mutatjuk be.

Tiborcz István és Orbán Viktor
Fotó: Facebook

1. Politikai döntés, előkészítés
A politikai döntéshozók körében nyilvánvalóvá válik, hogy lehívhatók milliárdok egy uniós operatív
programból, olyan szektorban, amelyben a piac még alakul, azaz viszonylag egyszerűen be lehet
törni a piacvezető cégek közé. Az Orbán-kormány tudta, hogy indulnak majd a közvilágítási
projektek, így már csak ki kellett választani a céget, amelynek a közpénzből származó tőkét

szánják. Ekkor Simicska Lajoshoz közeli emberek uralták a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget,
azaz a miniszterelnök akkori barátja, a Fidesz pénztárnoka környezetéből is érkezhetett az ötlet.
Kapóra jött, hogy a miniszterelnök későbbi vejének, Tiborcz Istvánnak volt a fölépítésre
alkalmas vállalkozása. Ahhoz, hogy a cég alkalmas legyen a későbbi sikersorozatra, politikai
beavatkozásra volt szükség. Lázár János Hódmezővásárhely polgármestereként vállalta a
feladatot: 2010-ben aláírták a szerződést úgy, hogy a Tiborcz-cégnek 2009-ben minimális
bevétele volt, tapasztalata meg annyi sem. Ahogyan korábban megírtuk, a történet hemzsegett a
szabálytalanságoktól, a versenytársak egyike panaszt is tett, ám a lényeg nem változott: a
későbbi miniszter megteremtette az Elios-sikersztori alapját.

Lázár városán mutatták meg Tiborczék, hogyan kell
közbeszerzést nyerni
Az Elios körül olyan tanácsadók tűntek fel, akik később a Lázár János vezette
Miniszterelnökségtől kaptak zsíros megbízásokat.

2. Fényes korszak: sikerszéria
A hódmezővásárhelyi beruházásnak köszönhetően az Eliosnak megfelelő LED-es referenciája
lett. Ekkor már széles, sokszereplős hálózat dolgozott az Elios győzelmein. Az OLAFjelentés meg is nevez sok érintettet. A tanácsadást jellemzően ugyanazok végzik, az OLAF
szerint úgy, hogy az Eliosnak megfelelő paraméterek alakuljanak ki. Az önkormányzatok vezetői
is tudják, kinek kell nyernie, ami nyilván nem lehetséges másként, mint központi politikai
koordinációval. A legnyilvánvalóbb eset Szekszárdon volt: Mancz Ivette, az Elios képviselője már
fél évvel azelőtt egyeztetett Horváth István akkori polgármesterrel, mára államtitkárral, hogy
egyáltalán tudhatott volna a pályázatról. A véletlenek előfordulása valószínűtlen ebben az
esetben, hiszen az OLAF szerint 17 projektnél lényegében ugyanúgy játszották ki a feltételeket.

Fotó: Marjai János / 24.hu
Ha ez nem lenne elég, a Miniszterelnökség még segített is: előfordulhat ugyanis, hogy az
önkormányzatnak éppen nincs elég szabadon mozgatható forrása, ezért nem tudja vállalni az
önrészt. A ekkor már Lázár János vezette tárca beszállt támogatóként: tucatnyi esetben az erre
létrehozott alapból finanszírozta a helyhatóságok befektetését. Ez azt jelenti, hogy a kormány a
pénzügyi hátteret is garantálta az Elios megbízásaihoz, nehogy egy-két projekt a pénzügyi háttér
hiánya miatt lemaradjon.

3. Magánvagyon a miniszterelnök környezetében
Jön a kulcsmomentum, amely a kormányzati történetmesélést véglegesen hitelteleníti. A
Simicska Lajos tulajdonában álló, Tiborcz István igazgatóságában tudó cég átalakul: Tiborcz újra
tulajdonos lesz, a Simicska-érdekeltség helyét veszi át. Aztán nem sok időnek kell eltelnie, hogy
Orbán veje – a G7 számításai szerint – hárommilliárd forintért adjon túl a cégen. Ez azt jelenti,
hogy az uniós hivatal megállapítása szerint csalással elnyert közbeszerzéseken hizlalták a céget,
hogy aztán ebből jelentős magánvagyon keletkezzen a miniszterelnök közvetlen környezetében.
A hálózat arra szerveződött, annak érdekében jártak el a tanácsadók, a politikusok, hogy végül
milliárdos tétellel szálljon ki a kormányfő veje. (Itt egy apró mozaikdarab még hiányzik a tökéletes
képlethez: az, hogy Simicska mennyiért adta oda a céget Tiborcznak, ha kiderülne, hogy igen

alacsony összegért, világossá válna, hogy szó sincs piaci árról, ha utána egy évvel 3 milliárdot
lehet kivenni eladáskor.)

4. Nemzetközi sikerek
Új szakasz kezdődik, hiszen a politikailag igazán érzékeny szereplők (Simicska, Tiborcz) már
nincsenek a cég közvetlen közelében. Addigra
a politikai beavatkozásoknak köszönhetően a piac meghatározó szereplője lett a cég, amelyből
kivették azokat az uniós forrásból származó milliárdokat, amelyeket még az elején kinéztek
maguknak.

Fotó: Bielik István / 24.hu
Ráadásul a csalásoknak köszönhetően megannyi referenciája van a vállalkozásnak, így a
politikai nehezékektől immár megszabadulva más országokban is versenyképes lehet a piacon.
Persze a kiépített hálózat még ekkor is meghatározza az építkezést: Szlovákiában, ugye, az a U
Light Kft. a társtulajdonos a helyi Eliosban, amely a felcsúti közvilágítást elvégezte, és az OLAF-

jelentés szerint a vizsgált gyanús beruházások közül hétben is feltűnik statisztaként. Ám ez a
nemzetközi porondon már nem számít: ott az Elios be tudja mutatni, milyen sok megbízást kapott
EU-s projekteknél, így más országokban is alkalmas ezeknek a beruházásoknak a
lebonyolítására.

5. Miért modell az Elios?
Mert megmutatja, hogy miként lehet politikai döntésekkel, maffiaszerű hálózat szervezésével
felépíteni a semmiből egy céget, amely egy adott területen a piac uralkodójává válik úgy, hogy
közben jelentős magánvagyont hoznak létre. A példánk alapján lényegében egy bűnszervezet
(ezt a megnevezést az OLAF veti fel) képét látjuk: egy hálózatot, amely politikai, szabályozási
eszközökkel éri el, hogy a közpénzből saját magának transzformáljon jelentős magánvagyont. Az
innováció az, hogy mivel a beruházások megvalósulnak, nincs nyoma ódivatú korrupciónak, mint
a régi időkben, amikor nokiás dobozokban adogatták a pénzt egymásnak, mégis hatalmas pénz
keletkezik a hálóban, egyúttal még politikai tőkét is próbálnak teremteni a csalásból, hiszen a
nemzeti tőkés osztály megteremtésének folyamataként írják le a csalássorozatot. A modell
nagyon sok iparágban bemutatható, azaz a korrupt politikai elit számos alkalommal játszhat
ugyanebből a kottából.

6. Lámpa lekapcsolva
Ennek a következményei pedig sokrétűek.
Ebben az esetben például a magyar emberek rengeteget veszítenek azon, hogy Tiborcz
Istvánnak milliárdos vagyona keletkezik. Merthogy nem elég, hogy a Miniszterelnökség sok
adóforintot betett önerőként ebbe a projektbe, hogy a közösségi pénzt nem a közérdeket, hanem
az Elios-modell építését szem előtt tartva költötték el, az EU még vissza is kér büntetésként 13
milliárd forintot, amelyet nem az érintettek, hanem a magyar adófizetők állnak.

Fotó: Bielik István / 24.hu
Az pedig további következmény, hogy komplett piaci szektorokat tesz tönkre a folyamat. Ahol
csak az Elios nyerhet, ott a teljesítmény nem számít többé, azaz a politikai kapcsolatok nélküli,
de jobban teljesítő cégeknek eleve semmi esélyük, ezért vagy alkalmazkodnak a torz
rendszerhez vagy nem jutnak forráshoz. Jellemző példa a Tungsram-Schréderé, amely
Hódmezővásárhelyen még versenytársa volt az Eliosnak, panaszt is tett veresége miatt, hogy
aztán már partnere legyen a cégnek, majd most részletgazdag PR-szövegben magyarázza, miért
adta olcsóbban az Eliosnak a lámpákat, mint lehetséges riválisának. Az indoklásból kirajzolódó
történet zseniális: sok volt a közös projekt, azért kapott az Elios kedvezményt. Azaz mivel az
OLAF szerint szervezett csalással kijátszották az Eliosnak a projekteket, olcsóbban kaphatta az
árut.
Ezzel kerek a történet.
Így látjuk, miként szerveződhet EU-s források politikaközeli magánosítására hálózat úgy, hogy
közben nemzeti érdekként tálalják a folyamatot, amelynek keretében magánvagyont szereznek,
tönkretesznek egy piacot, s száműzik a teljesítményt és a versenyt a piacról.

Hogy a finisben aztán a leányvállalat Szerbiában ezzel az úttal a háta mögött már a
hódmezővásárhelyi referenciával szállhasson be a valódi versenybe. Minden világos.

Befektetett az állam is az Elios külföldi
holdudvarába

D. Kovács Ildikó
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 03. 16. 07:05
Az Európai Unió által vizsgált közvilágítási projektek újabb szereplője tűnik fel abban a
céghálóban, amelyben megtalálható az Elios szlovák és szerb leányvállalata. A GREP Zrt.
külföldi érdekeltségébe ráadásul befektetőként egy időre a magyar állam is beszállt.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:


Elios-ügy: a magyarok nagy része tudja, hogy Orbán veje is érintett



Ahol Tiborcz Istvánnak és Mészáros Lőrincnek nincs szégyellnivalója, ott a haza ellenzékben van



OLAF-jelentések: negyven ügyből nyolc vádemelés

Ha valaki fellapozza a szerb kereskedelmi és iparkamara 2017 decemberében
megjelentetett kiadványátarról, hogy miként lehet növelni az energiahatékonyságot a PPP-modell
segítségével, ismerős cégnévre bukkanhat. A 61. oldalon ugyanis az Esco Elios doo
képviseletében egy bizonyos Horváth Szilveszter (a cikkben Silvester Horvat) ügyvezető
igazgató beszél arról, hogyan lehetne Szerbiában megreformálni a közvilágítást szlovák mintár

fotó: Issuu.com
A szerb Elios az úgynevezett ESCO-módszert javasolta, amelynek során egy energetikai cég
saját pénzből újítja fel például egy település közvilágítását, majd az önkormányzat megbízásából
hosszabb távon üzemelteti is azt.

Tiborcz-ügy: a felcsúti közvilágítást megújító cég tulajdonos a
szlovák Eliosban

Az OLAF-vizsgálat kezdete után találtak egymásra a korábban látszólag rivalizáló vállalkozások:
az Elios-üzlettárs U Light Kft. is szerepel a csalás elleni hivatal jelentésében.
Horváthnak valóban van tapasztalata az ESCO-rendszerek kiépítésében, ugyanis 2017.
januárjáig érdekelt volt abban az U-Light Kft.-ben, amelynek a lámpáival világítanak többek között
Felcsúton, és amely társtulajdonos az Elios Slovakia s.r.o cégben.
Ahogy arról két korábbi cikkünkben beszámoltunk, az egykor Tiborcz István érdekeltségében
álló Elios-csoport nemcsak a magyar közvilágítási piacra robbant be és tarolt,
hanem Szlovákia illetve Szerbia felé is terjeszkedett.
Most azt mutatjuk be, hogyan kapcsolódott be az Elios-U-Light-Horváth Szilveszter alkotta
nemzetközi céghálóba az GREP Zrt. Utóbbi cég az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF)
által vizsgált Elios-projektekben is feltűnt, szlovák leányvállalatába pedig magyar állami pénz
került, a magyar vállalatok külföldi befektetéseit segítendő.

Partner és versenytárs egyszerre
A teljes nevén GREP Green Public Lighting Zrt. egyike azoknak a cégeknek, amelyek az OLAFjelentésbentaglalt közvilágítási közbeszerzésekben előbb az Elios üzleti partnereként, majd
versenytársaként jelent meg. A csalás elleni hivatal vizsgálói különös árazásra figyeltek fel, ami
nem utal öldöklő versenyre az Elios-GREP kettős között.
Pakson még közösen nyertek az Eliosszal, az önkormányzat 2013. június 11-én 105 millió forint
értékű szerződést kötött a PAKS 2013 Konzorciummal a helyi közvilágítás megújítására. A
konzorcium vezetője az ES Holding Zrt. (azaz az Elios) volt, a másik tag pedig a GREP Zrt.,
alvállakozóként a Simó Villamossági Kft. tűnt fel, a lámpákat pedig a TungsramSchréder szállította.
Amint a jelentésből kiderül, az Elios és a GREP is kért és kapott három-három árajánlatot a
Tungsram-Schrédertől ugyanolyan lámpákra. Furcsa módon
hiába voltak ugyanannak a konzorciumnak a tagjai, az Eliosnak adott legolcsóbb és a GREP-nek
adott legolcsóbb ajánlat között is volt 9 millió forintnyi különbség. Előbbinek 59 millióért,
utóbbinak 68 millió forintért szállították volna le a lámpákat.
A többi vizsgált projektben már versenytársakként szerepelt az Elios és a GREP, de a minta
megismétlődött: Siófokon a GREP 40 millió forinttal, Mezőhegyesen 37 millió forinttal, Hévízen
pedig 10 millió forinttal kapott drágább ajánlatot a Tungsram-Schrédertől, mint az Elios.

Magyar pénzek Szlovákiába
A GREP három hónappal azelőtt, hogy aláírták volna a paksi szerződést, belépett a szlovák
piacra és 2013. márciusban létrejött a GREP Slovakia sro. A szlovák cégadatbázis szerint az
alapítók, így a GREP Zrt.-n kívül, Makra Attila, valamint a szerb Elios-leány képviselőjeként már
említett Horváth Szilveszter egy már létező céget vett át.
Horváth, aki összekötő kapocs az Elios-birodalom, az U Light és a GREP között, egészen 2015.
február 23-ig benne volt a GREP Slovakiában.
Ez részben egybeesik azzal az időszakkal, amikor az U Lightban is érdekelt volt. 2013.
augusztusban néhány hónapra a cég tagja lett Hetzl Péter is, aki cikkünk írásakor is az U Light
egyik tulajdonosa.
A GREP Slovakiában több alkalommal is jelentős tőkeemelés történt: 2014. júniusban 6600
euróról 206 ezer euróra, majd a következő hónapban 209 ezer euróra. 2014. július végén pedig
magyar közpénzt is fektettek a szlovák cégbe.
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. stratégiai csoportjába tartozó Corvinus Nemzetközi Befektetési
Zrt. 5 éves időtartamra kisebbségi részesedést szerzett a GREP Slovakiában, amivel a cég
alaptőkéje 403 ezer euróra emelkedett.
A Corvinus végül idő előtt, 2016 áprilisában kiszállt, de az alaptőke összege változatlan maradt.
A gyors kiszállás okáról megkérdeztük a Corvinus Zrt.-t, amint választ kapunk, beszámolunk róla.
Jelenleg a GREP Slovakia a magyar GREP 99 százalékos, valamint a SPOT Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. 1 százalékos tulajdonában áll, az ügyvezető pedig Makra József László, aki,
amint arról az Átlátszó is beszámolt, a GREP Kft.-ben többségi tulajdonos és Makra Attila
idősebb rokona. Makra József László régi motoros az energetikai piacon, korábban a már bedőlt
E-Star energetikai cégben volt érdekelt, amely elsősorban fideszes önkormányzatokkal
szerződött fűtés- és közvilágítási korszerűsítésre.
A cégháló az alábbi ábrán látható, a jobb alsó sarokban lévő gombra kattintva nagyobb
méretben is böngészhető.
Az Elios-csoport holdudvarának nyújtott tőkeinjekció újabb adalék ahhoz, hogy az egykori
Tiborcz-érdekeltség szárnyalását állami hátszél is segítette. Amint korábbi cikkeinkben
részleteztük, 17 önkormányzat esetében durván egymilliárd forint állami támogatással
biztosították a közvilágítási projekt önrészét, az pedig kulcsmomentum volt, hogy az
önkormányzatok számára kiírt állami pályázatokban 50 ezerről 100 ezer órára írták át a lámpák
élettartamát az utolsó pillanatban.

Ahogy azt egy korábban megfogalmaztuk, az Elios nemzetközi piacra lépése nem egyszerűen
arról szól, hogy egy sikeres magyar cég a szomszédos országokban is képes közbeszerzéseket
nyerni.
A miniszterelnök vejének egykori érdekeltsége ugyanis annak az iskolapéldája, miként lehet
politikai döntésekkel, maffiaszerű hálózat szervezésével felépíteni a semmiből egy céget, amely
egy adott területen a piac uralkodójává válik úgy, hogy közben EU-s pénzeket alakít át
magánvagyonná.
Az, hogy bűnszervezetről lehet szó, még az Európai Uniónak is szemet szúrt, nem véletlen, hogy
az OLAF-jelentésben is használták ezt a kifejezést.
Kiemelt képünk a 24.hu montázsa, Tiborcz István látható rajta

Szerbiában két céggel is kaszált az
Elios

D. Kovács Ildikó
ÚJSÁGÍRÓ. 2018. 04. 05. 15:07
A magyarországinál is nagyobbat szakíthatott Szerbiában az Elios, a délszláv szomszédnál
legalábbis két, Tiborcz István egykori érdekeltségéhez köthető cég is munkálkodott. Amint arról
beszámoltunk, az Elios-csoport, miután letarolta a magyar közvilágítási piacot, külföldön
terjeszkedett tovább: Szerbiában, valamint Szlovákiában. A szerbiai leány, az ESCO Elios DOO
úgy száz településen újította fel a közvilágítást – a HVG hetilap riportja szerint nem csak a
magyarlakta, vajdasági településeken járt sikerrel, hanem a Belgrádtól délkeletre fekvő
országrészben is.

Így csalta magát a nemzetközi piacra az Elios
Az OLAF-jelentésben szétszedett projektek a szerb leányvállalat referenciái. Így teljes a modell.
A hetilap egy Elios-leányról írt, ám a 24.hu kutakodása során kiderült, hogy valójában két cégről
van szó, ezek az ESCO Elios DOO és az Elios SRB DOO. Így nem kizárt, hogy összességében
száznál is több szerb projektben működött közre az Elios-cégcsoport.
A két szerb Elios-cágben ráadásul ugyanaz a jól bevált tanácsadói és alvállalkozói holdudvar
tűnik fel, amely részese volt annak a nagyszabású csalássorozatnak, amely miatt az Európai
Unió csalás elleni hivatala (OLAF) a magyar ügyészséghez fordult.

Elios SRB DOO
Az újvidéki Elios SRB DOO alakult meg előbb, 2014 decemberében hozta létre az Elios Innovatív
Zrt. és a Bio Solutions DOO nevű újvidéki cég. Utóbbinak ugyan van honlapja, de az nem
tartalmaz szinte semmit a cég tevékenységéről, ráadásul a szerb cégadatbázisban nem is
található nyoma. A hivatalos dokumentumok szerint a leánycégben az Elios Innovatív volt a
többségi tulajdonos, 60 százalékos részesedéssel, és az alapításnál ott volt Erdei Bálint, az
Elios Innovatív tulajdonosa, Tiborcz István régi üzlettársa.

A céges papírokban az Erdei tulajdonában álló Redwood még a régi néven, Woody Holding Kft.
néven szerepel 60 százalékos, míg Horváth Szilveszter 40 százalékos résszel. Az Elios SRB
DOO főtevékenysége elektronikai berendezések beépítése, amibe belefér például lámpaoszlopok
felállítása is.
Ahogy arról a 24.hu-n már beszámoltunk, Horváth Szilveszter több szerepben is feltűnt az Elios
környékén. 2014 és 2017 között benne volt az U Light Kft.-ben, amely a felcsúti közvilágítási
projekt felújítását nyerte el. A cég jelenleg 50 százalékos tulajdonnal rendelkezik az Elios
Slovakiában és egy leányvállalattal megjelent Szerbiában is. Emellett Horváth ugyancsak
érdekelt volt a GREP Slovakiában, amely a GREP Green Zrt. leányvállalata.

Befektetett az állam is az Elios külföldi holdudvarába
Még közpénzzel is egyengette az Elios-csoport és üzletfelei útját a magyar állam egyik
befektetési társasága.
Az emített két magyar cég sok ponton kapcsolódik az Elioshoz: az U Light több esetben az Elios
versenytársa volt az OLAF-jelentésben szereplő projektekben, míg a GREP Green Zrt.-nek az
Eliosszal alkotott konzorciuma nyerte Pakson a LED-es lámpák felszerelésére kiírt
közbeszerzést.

Az alábbi ábrán mutatjuk a meglehetősen bonyolult céghálót, a jobb alsó sarokban látható
négyzetre kattintva nagyobb méretben is látható.

ESCO Elios DOO
A másik szerb Elios-cég, a HVG cikkében is említett ESCO Elios DOO szinte napra pontosan két
évvel később, 2016. decemberében alakult 3 millió forint értékű törzstőkével, és a tulajdonosok
azóta sem változtak. Horváth Szilveszter 75 százalékos részesedéssel többségi
tulajdonos, Horváth Dezsőnek és Petar Putniknak 10-10 százalékos, míg Gombár Nórának 5
százalékos üzletrésze van. A hivatalos iratok szerint a cég főtevékenysége villanyszerelés, de a
mérnöki, illetve a tanácsadói tevékenység is szerepel a papírokban.
Az ESCO Elios DOO alapító okiratában (amelynek hiteles magyar fordítása is elérhető a szerb
cégadatbázisban) szereplő Horváth Dezsőnél ugyanaz a pécsi lakcím szerepel, amely az Eliosügyben érintett, Horváth Dezső tulajdonában álló SMHV Energetikai Kft. adatainál is feltűnik.

Elios-ügy: van mit titkolnia a Fidesznek, manipulálták az árakat
Zalaegerszegen a fideszesek megszavazták az OLAF-jelentés nyilvánosságát. Aztán
visszavonták a döntést. Érthető: a közvilágítási tender tele volt összeférhetetlenséggel. Az akkori
polgármester most a kastélyfelújításokat felügyeli.

Róla a zalaegerszegi közvilágítási beruházást részletező cikkünkben írtunk hosszabban. Például
azt, hogy a Simó Villamossági Kft./SMHV Energetika Kft. 16, az Európai Unió által vizsgált
közvilágításos közbeszerzés esetében nyújtott be ajánlatot, ebből 15-ben (a balatonfüredi
kivételével) nyomozott a csalás elleni hivatal, Horváth Dezsőre pedig külön kitértek a jelentésben.

Ennek oka, hogy a magyar közbeszerzési törvény szerint egy adott közbeszerzés
előkészítésében és lebonyolításában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, amelynek közös
érdekeltsége van az ügylet valamelyik szereplőjével. Zalaegerszegen azonban mind a pályázat
előkészítésében, mind annak kivitelezésében felbukkant Horváth Dezső, illetve az ő
érdekeltségébe tartozó SMHV.
Az OLAF által vizsgált 35 projektből 29 esetben szerepelt vagy Horváth Dezső vagy a
Simó/SMHV Kft. Utóbbi 17 alkalommal az Elios alvállalkozójaként tűnik fel, a már említett
Zalaegerszegen kívül például Hódmezővásárhelyen, Siófokon, Tapolcán, Szekszárdon és
Siklóson. Maga Horváth a közbeszerzési kiírás megtervezésében vett részt számos településen,
időnként úgy, hogy ugyanabban a projektben cége az Eliosnak dolgozott be.

Ogranak U Light Kft. Novi Sad
Az ESCO Elios tulajdonosai közül szintén ismerős lehet Gombár Nóra neve, akiről
nemrégiben azt írtuk, hogy 2015-ben az Elios képviseletében tartott előadást egy szerb
konferencián. Két évvel később azonban a Balkan Green Energy nevű energetikai
hírportál cikkében Gombárt már az U Light képviselőjeként nevezik meg. A cégről azt írják, hogy
két vajdasági településen, Adán és Zsablyán sikeresen újította fel a közvilágítást, éppen ott, ahol
a HVG beszámolója szerint az ESCO Elios is dolgozott.
A szerb cégadatbázis szerint a Felcsúton dolgozó magyar U Light Kft. 2016. júliusban 23,4 millió
forintos tőkével alapította meg és azóta is tulajdonolja Újvidéken az Ogranak U Light Kft. Novi
Sadot, amelynek képiselője a magyar állampolgárságú Höning Alexander Buda.
A szerb leányvállalat alapító okiratát Horváth Szilveszter szignózta, aki pedig minden bizonnyal
azonos az eliosos Horváth Szilveszterrel, a cégadatbázisba feltöltött dokumentumokon ugyanis
megegyezik az aláírásuk. A cég tevékenységi köreként elektronikus berendezések telepítését
jelölték meg.
Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu

