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Tízmilliárdokat kaszál a gázon
Orbán haverjának titokzatos cége

50 milliárd forint, csak 2012-ben ennyi volt a nyeresége egy svájci bejegyzésű cégnek, amely különleges magyar állami közreműködéssel jóval olcsóbban értékesítheti a Nyugatról behozott gázt Magyarországon, mint
az oroszok. A Nyugatról jövő gázt a MET cégcsoport egyik leányvállalata hozza el a magyar határig. Itt eladja az állami villamos műveknek,
amely jelenleg versenytársak nélkül, ingyen használhatja az osztrák-magyar határon fekvő csővezetéket. Majd – ahogy Magyarországra kerül a
gáz – az MVM rögtön visszaadja az egészet a MET-nek. A műveletért
csak egy minimális szállítási díjat kér az állami vállalat. A svájci bejegyzésű MET 2012-ben 50 milliárd forint nyereséget ért el. A kivételezett helyzetű cégcsoportban 40 százalékban tulajdonos a MOL, de a maradék 60
százalék tulajdonosai között – a 444.hu szerint – ott van az oroszokkal jó
kapcsolatot ápoló, a Videoton csapatát birtokló Garancsi István is. Több
cégben feltűnik Lakatos Benjámin, aki korábban a hernádi Zsolt vezette
MOL-nál dolgozott és Nagy György, aki több más vállalkozásban Csányi
Sándor OTP-vezér üzlettársa.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/GVR8S0

Milliárdos bevétele lett
Vajnának a Szerencsejáték Zrt.-ből
Andy Vajna 245 millió forintért adta el kisebbségi részesedését az akkor
veszteséges Tropicana kaszinóban a többségi tulajdonos Szerencsejáték
Zrt.-nek még 2010 végén – írja a Népszabadság. Az állami vállalat azonban továbbra is a kormánybiztos érdekeltségébe tartozó cégtől bérelte a
kaszinót, négy év alatt csaknem egymilliárdot fizettek ki a Vigadó utca
2. szám alatti létesítményért. Tavaly a Tropicana végleg bezárt, helyét
pedig Vajna saját kaszinója vette át, miután a törvényben meghatározott
tizenegy koncesszióból ötöt az ő érdekeltségei nyertek el. A Tropicanával
nem Vajna járt egyedül jól, a biztonsági feladatokat 2012-2014 közt Pintér Sándor belügyminiszter egykori érdekeltsége, a Civil Biztonsági Szolgálat látta el közel százmillióért. A cikk arra is kitért, hogy Andy Vajna
januárban sorra nyitja a fővárosi kaszinóit, az év első napjaiban három

játéktermet adott át, a további két kaszinója pedig a hónap végén kezdi
meg a működését.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/QLJ5xm

Orbán veje és üzlettársai vitorláskikötőt vettek
karácsonyra Keszthelyen
December 23-án jelent meg egy győzelmi jelentésnek is beillő közlemény
(http://goo.gl/WLJS65) Keszthely város honlapján, amelyben arról tájékoztatják a helyi lakosokat, hogy „nyereséggel értékesítette a város a kikötő-üzemeltető cégét”. A Nyugati-medence Kikötőfejlesztő Kft. ugyanis tavaly júniusban, 3 millió forint törzstőkével alakult, és két hónappal
az üzlet megkötése előtt Tiborcz István egyik cége, a Green Investments
Kft., és további öt vállalkozás tulajdonába került. Mivel az önkormányzat
közleményéből nem volt egyértelműen kiolvasható, hogy mit és mennyiért vásároltak Tiborczék (csak az üzemeltetési jogot, vagy az épületeket
is), az Átlátszó közérdekű adatigénylést nyújtott be a keszthelyi önkormányzathoz az ügylet részletei iránt érdeklődve. Ingóságok, ingatlanok
és egyéb szerzemények, amik a kikötőhöz jártak, egy 221 négyzetméteres fürdőház, egy 192 négyzetméteres recepció, egy 102 négyzetméteres
Snack bár, a vitorláskikötő építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó
valamennyi vízjogi engedély, kishajók fogadására alkalmas közforgalmú
kikötő használatbavételi és üzemben tartási engedélye, és ezen engedélyek alapján 200 darab kishajó és 20 darab csónak álláshelyre vonatkozó
vitorláskikötői férőhely kikötési joga. Tiborcz másik cége, az Elios Innovatív Zrt. ugyanis Keszthelyen is megnyerte a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tendert, a szerződést 2014 júniusában írták alá. A polgármester akkor arról beszélt, hogy az Elios Innovatív Zrt. bruttó 404 millió
forintért vállalta a munkát. A város a megbízási díj jelentős részét az
Európai Uniós KEOP programból finanszírozta, a pályázat előkészítését
pedig itt is Tiborcz régi üzlettársának, Hamar Endrének az érdekeltsége,
a Sistrade Kft végezte. Miközben a miniszterelnök zéró toleranciát hirdet a korrupcióra, családtagja sajátos versenyfeltétekkel zajló közbeszerzéseken nyer milliárdokat: veje, Tiborcz István és annak régi üzlettársa
játszanak csikicsukit uniós forrásból megvalósuló pályázati kiírásokkal.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/N5Z1yq

Tovább szipolyoznak
Orbán újra pénzt kér a magyaroktól
Budapest az állam külföldi devizaadósságán is úgy akar segíteni,
mint a deviza-jelzáloghiteleken. Fokozatosan át kell tolni forintba,
a magyar államadósság külföldi devizában elszámolt részét – emelte
ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök hét végi interjújából a Wall
Street Journal (WSJ). Jelenleg a tartozások 40 százaléka devizaadósság, amelynek legnagyobb részét euróban kell majd visszafizetni. A
magyar miniszterelnök ezzel csak megismételte a kormány régi törekvését, összefüggésbe hozva azt is svájci frankkal kapcsolatos múlt

heti sokkal. Szerinte Magyarországnak az lenne a legjobb, ha államkötvényeinek a lehető legkisebb része lenne külföldi devizaadósság.
Ezért a kormány azon lesz, hogy csökkentse ezt az arányt. Ennek érdekében egyre nagyobb mértékben kívánnak támaszkodni a magyar
állampolgárokra. Más szóval amikor lejárnak a külföldi adósságok,
akkor ezek helyett tőlük akarnak forrást szerezni a magyar állam tartozásainak kifizetésére. A magyar adósság az MNB adatai szerint a
GDP 80,3 százalékán állt szeptemberben – emlékeztet a WSJ.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qGxIky

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Segítségre szoruló idősek ezreitől veszi el
a gondozást a minisztérium
A Magyar Közlönyben megjelent egy szociális témájú salátarendelet
az emberierőforrás-minisztertől, Balog Zoltántól. Többek között azt
a jogszabályt írta át, és szigorította jelentősen, amelyik a gondozásra
szorultság vizsgálatáról szól. Ennek a rendeletnek a lelke egy nagy
táblázat, amely végigveszi, mennyi segítségre van szüksége a vizsgált
embernek az élet különböző területein. A szükséges segítség mennyiségéhez a táblázat területenként pontszámokat rendel egy ötfokú skálán. Például az öltözködésnél 0 pontot számolnak, ha az érintettnek
ezzel nincs gondja, 1 pontot jelent, ha minimális segítségre szorul,
4-et pedig, ha az öltözés jelentős segítséget vagy felügyeletet igényel.
Az összpontszám alapján dől el, napi óraszámban kifejezve mekkora az érintett ember gondozási szükséglete: napi 1, 2, 3 vagy 4 óra,
ennél is több, vagy egyáltalán semmi. Ezeket a ponthatárokat emeli
meg jelentősen a megjelent Emmi rendelet. Eddig 11 ponttól járt a
napi 1 óra gondozás, most csak 20-tól fog járni. Eddig 21 pont fölött
már napi 2 óra gondozás járt, most 26-ra emelték a 2 órás gondozás
ponthatárát. Vagyis a 11-es és 19-es pontszám közötti emberek, akik a
régi rendszerben napi 1 óra gondozást kaphattak, most nem kapnak
semennyit. Azok pedig, akiknek 21-25 pontjuk van, az eddig 2 óra
helyett csak napi 1 óra segítséget vehetnek igénybe. Az Emmi sajtóosztályát arról is megkérdeztük, miért emelték meg a ponthatárokat.
A válasz lényege az, hogy szerintük így jobb célokra mehet majd a
közpénz. „A módosítás célja a legrászorultabb idősek ellátáshoz
való hozzájutásának segítése a jogosultsági feltételek módosításá-

val, ezáltal a célzottság növelése a közpénzek jobb felhasználása
érdekében” – írták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6zVtmS

Megszűnt a korkedvezményes nyugdíj
2014. december 31-ével megszűnt annak a lehetősége, hogy az egészségre ártalmas munkakörben dolgozók újabb kedvezményre jogosító
időt szerezzenek. Ezt Balogh Béla, a Vasas Szakszervezeti Szövetség
elnöke közölte, emellett az érdekegyeztetés fontosságára hívta fel Orbán Viktor miniszterelnök figyelmét egy állásfoglalásban, amelyet a
korkedvezményes nyugdíjra vonatkozó új szabályok megalkotásának
évek óta tartó elodázása miatt fogalmaztak meg. Szólt arról is a vasasok elnöke, hogy ,,semmitmondónak és a valódi megoldás keresését
elodázónak” tartják a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma decemberi megállapodásában is szereplő és Varga Mihály
miniszter azon kijelentését, hogy ,,a különösen nagymértékű fizikai
és/vagy pszichés megterhelést okozó munkakörülmények között dolgozó munkavállalók helyzetének javításáról, figyelembe véve a korkedvezményes nyugdíjrendszer megszüntetését is” jogszabályi garanciát kell adni. A szakszervezeti vezető emlékeztetett arra: a 2015-ös
költségvetésben már nem szerepel a korkedvezmény biztosítási járulék fizetési kötelezettsége, a korkedvezményre jogosító szolgálati idő
szerzése 2014. december 31-ével megszűnt, mintegy 70 ezer ember
azóta is ártalomnak kitett munkahelyeken dolgozik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ylbcTF

Orbán vagyon
Mit kereshet a miniszterelnök Zürichben,
ha a lánya Lausanne-ban tanul?
A magának óránként 2 milláért repülőt bérlő Orbán Viktor a párizsi
megemlékezésről este 7 tájt visszaindulva megszakítja az útját „kis
időre” Zürichben. Köztünk szólva a fene törődne azzal, hogy mit csinál Orbán Zürichben, s az óránkénti kétmilliós számláinak ránk maradó kiegyenlítése sem szokatlan. A kérdés csak az, hogy mit jelent
a közlemény leghomályosabban megfogalmazott része, a „kis idő”.
Az is csak azért, mert holnap történetesen épp Zürichben adják át a
világ nagy focistaplecsnijeit, az Aranylabdát és a Puskás-díjat. Orbán
régi szokása az ilyenekre odasündörögni, s Pelével meg hasonló, enyhén lejárt szavatosságú reklámarcokkal fényképezkedni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/is2fyE

Miből telik Orbán Ráhelnek 15 millió forintos
tandíjra? Meg fogsz döbbenni!
Az urizálás-vita közepén végre megszólalt valaki az Orbán családból is:
„Férjemmel önálló családunk van, saját lábunkon állunk, saját erőnkből boldogulunk, saját életünket éljük.” – írja Orbán Ráhel Facebook-posztjában.
Az üzenet feltehetőleg a lausanne-i École Hoteliere-ben megkezdett
MBA-kurzus 15 millió forintos tandíjának fedezetét firtató kérdésekre

adott válasz akar lenni: „…ellenzéki pártok és politikusok rajtam keresztül
intéztek támadást Édesapám, Magyarország miniszterelnöke ellen”. Orbán
Ráhel vallomása kissé homályosan ugyan, de arra utal, hogy azt a 60 ezer
svájci frankot ne a miniszterelnökön kérjék számon, azt férjével a saját
jövedelmükből spórolták össze. Ha nem a miniszterelnök finanszírozza
lánya svájci tanulmányait, marad az önálló család másik tagja, Tiborcz
István, mint „saját erő”. És valóban: a nyilvánosan hozzáférhető adatokból az látszik, hogy az ifjú férj bevételeiből akár több svájci MBA-kurzus
költségeire is futná. Tiborcz István tulajdonában álló cég, az E-Os Innovatív Zrt. (később Elios Zrt.) bevételei robbanásszerűen növekedtek: a
cég 2009-ben 8,4 millió forint árbevétel mellett 2 millió forint adózott
eredményt ért el. 2010-ben a Közgép Zrt. energetikai cége meghatározó
részesedést szerzett Tiborczék cégében; ebben az évben az árbevétel 686
millió forintra ugrik, 2011-ben pedig már 3 milliárd fölött van – vagyis
a cég bevétele a két évvel korábbinak a háromszázhatvanszorosára nőtt:
ilyen növekedést a rendszerváltás óta az E-Os Zrt-n kívül talán csak a
Mészáros és Mészáros Kft. produkált. Hogy milyen trükkökkel lett egy
se tapasztalattal, se tőkével, se megfelelő humánerőforrással nem rendelkező vállalkozásból két év alatt piacvezető, abban feltűnően aktív szerepet játszott a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, aki az a Kövesdi
Zoltán volt, aki 2011 őszén még Közgép felügyelőbizottságában ült.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/yVdgMc

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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