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Brókerbotrány
Orbán rendelte el,
hogy a külügy kivegye a Quaestornál tartott pénzét
Orbán Viktor azért rendelkezett így, mert amikor a Buda-Cash
bedőlt, azt az értékelést kapták, hogy dominóhatás érvényesülhet,
ilyenkor pedig „egyetlen forintnyi közpénzt sem szabad tartani” brókercégeknél. A miniszterelnök minderről Sopronban Fodor Tamás fideszes polgármesterrel tartott sajtótájékoztatóján beszélt.
Arról kérdezték, nem különös-e szerinte, hogy a Külgazdasági és
Külügyminisztérium (KKM) a Quaestor csődje előtt egy nappal
megkapta a pénzét a brókercégtől. A kormány ülésén hozott rendelkezés úgy szólt - mondta a miniszterelnök -, hogy minden minisztériumnak át kell néznie, van-e pénzügyi kapcsolata brókercégekkel, „állomásoztat-e” náluk közpénzt, és ha igen, azonnal vonja
ki onnan, mert ilyen, „dominóhatással fenyegetett” időszakban
„egyetlen forintnyi közpénzt sem szabad tartani” brókercégeknél. A
KKM alá tartozó több állami vállalat is a Quaestornál tartotta a
pénzét, illetve a minisztérium épp a bukás előtt vette ki a pénzét
onnan. Az ügyben több ellenzéki párt is vizsgálatot követelt. A
Külgazdasági és Külügyminisztérium válaszul több közleményben is kijelentette: a tárca és háttérintézményei a Quaestor anyagi
helyzetével kapcsolatban semmilyen törvénytelen információnak
nem voltak birtokában, semmilyen információt nem titkoltak el.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8S4dHg

Szijjártó nyakig a Questor-ügyben
A kormányzati narratíva nem bonyolítja túl a bróker-botrányokat:
a keményen dolgozó kisemberek versus csaló brókerekkel. Ilyen
felállásban Orbán Viktor kabinetje természetesen a kisemberek és
az ő pénzük mellé áll. Szokás szerint napok alatt meg is alkottak
egy jogszabály-tervezetet, amelyet akár már a jövő héten elfogadhat
a parlament. Arról pedig nagyvonalúan megfeledkezik mind Orbán,
mind pedig a frakciója által benyújtott törvényjavaslat készítője, hogy
mekkora felelősség terheli azt a pénzügyi felügyeletet, amely másfél
évtizeden keresztül nem volt képes ezt a folyamatot kiszűrni. Komolyabb rejtély a kormányzat konkrét kapcsolata a Questorral és annak

vezetőjével, Tarsoly Csabával. Az biztos, hogy Tarsoly az azóta előzetes letartóztatásban ülő Kiss Szilárddal üzemeltette közösen Szijjártó
Péter megbízásából a moszkvai magyar vízumközpontot. Erről annyi
tudható biztosan, hogy Magyarország uniós csatlakozása óta a világ
minden részén összesen kiadott 2 millió beutazási engedély közel
negyedét, 400 ezret ez a központ állított ki. Többször is felmerült már
a gyanú azzal kapcsolatban, hogy a szervezett ezt a vízumközpontot
használta arra, hogy zavartalanul beutaztassa tagjait az Unió területére. Nincs szükség különösebben élénk fantáziára ahhoz, hogy
reálisnak tartsuk: a Szijjártó Péter tárcájával nagyon szoros üzleti
kapcsolatot ápoló Tarsoly Csabától bennfentes információ jutott el
a külügyhöz a közelgő bedőlésről, ezért tudtak még idejében lépni. A
lakosságnak, a keményen dolgozó kisembereknek azonban elfelejtettek idejében szólni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5TVWTI

Volt közmunkás került a Quaestor élére
A 38 éves Orgován Béla Tápióságon, egy 2500 lelkes Pest megyei
faluban él. A falubeliek nehezen hiszik a férfiról, hogy vezérigazgató lett egy százmilliárdokat kezelő pénzügyi cégnél. Eddigi életében jórészt munkanélküli volt, van aki szerint a nyolc általánost
sem fejezte be, de abban mindenki biztos volt, hogy középfokú
végzettsége nincs. Néhány éve közmunkás volt, az önkormányzat
foglalkoztatta, és fizikai munkát végzett. Többen is azt mondták,
hogy börtönviselt, utoljára másfél éve szabadult. Van aki úgy emlékezett, hogy több időt töltött életében bent mint kint. A falubeliek szerint lopásért és egy emberölési kísérletért is büntették. Februárban még arról panaszkodott, hogy nincs munkája, de azóta
azt mesélte, hogy Pesten munkát kapott, ráadásul olyat, amihez
egy szürke Opelt is adtak neki, hogy azzal járjon fel dolgozni. A
hírportál szerint a vezetőváltással lehetséges, hogy Orgován Bélának kell elvinnie a balhét a Quaestor cégek körüli csalásokért.
Amennyiben például iratok tűntek el az utóbbi hetekben, akkor
ez már az ő felelőssége lesz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/9mnsAq

Mindent visznek
Százmilliókat játszanak át egy Fidesz-kegyencnek
csak úgy a mi zsebünkből
A február végi határidőre az összes nagy közműszolgáltató elvégeztette a Németh Szilárd fideszes rezsibiztos előírásainak megfelelő úgynevezett számlatanúsítást. Hogy, hogy nem, valamennyi
nagy cég megbízása a Hunguard Kft.-hez futott be. Előfordult
ugyan, hogy több ajánlatot is vizsgáltak, esetenként valóban a
Hunguardé volt a legolcsóbb, csakhogy forrásaink szerint az érvényben lévő szabályok alapján a megrendelők más céggel nem is
szerződhettek volna. A határidő lejártával megkérdeztük az érintett

szolgáltatókat. Körkérdésünket ugyan számos víziközműcég nem
méltatta válaszra, néhány cég pedig üzleti titokra hivatkozva
zárkózott el a nyilatkozattól, de a világhálón maga a Hunguard
teszi közzé a tanúsításokat. E szerint eddig 67 közműcég számlázását találták megfelelőnek. Így számításaink szerint egymilliárd körülire tehető az az összeg, amelyet a Hunguard az erőteljes
Fidesz-hátszél révén pár hónap alatt besöpörhetett. Az, hogy a
Hunguard mégoly szigorú vizsgáján végül mindenki átment, megerősíteni látszik azokat a már tavaly felmerült sejtéseket, hogy a
törvényhozónak sok oka nem is volt kételkedni a közműszámlák
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megbízhatóságában. Így utólag még inkább indokolt a kérdés: milyen érdemi haszna volt az egész szabályozásnak azon kívül, hogy
a Fidesz a szolgáltatói szektorból újabb százmilliókat csatornázott át számára kedves köröknek?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/i1Q2hc

szerinte „csak az Elios” tudott megfelelni. Tiborcz nevét csak 2013ban, Orbán Ráhel vőlegényeként ismerte meg az ország, de Orbán
Viktor egy akkori interjúban közölte, hogy ő már öt évvel korábban
megismerkedett vele, a szüleit pedig még régebb óta ismeri.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/AdAroH

Így kaptak Tiborczék szabad utat a milliárdokhoz

Párizsban dőzsölt Hende a titkárságvezetőjével,
nemzetbiztonságilag

A miniszterelnök veje, Tiborcz István által résztulajdonolt cégnek
(Elios Innovatív Zrt) van oka a dicsekvésre: 2009-es indulásuk után
néhány év alatt lett belőlük többmilliárdos forgalmú vállalat. Nagyrészt annak köszönhették ezt, hogy sorra nyerték az állami – azon
belül is főként uniós finanszírozású - projekteket. Különösen jól
szerepel a cég a közvilágítási felújításokra kiírt pályázatokon, kutatásaink azonban azt mutatják, hogy ezekben a sikerekben az esetleges
“szakmai eredmények” és a “kiváló szakembergárda” mellett szerepet
játszott az is, hogy a pályázatok nagy részét olyan feltételekkel írták
ki, amelyeknek rajtuk kívül senki vagy csak nagyon kevés cég tudott
volna megfelelni. “Azt látjuk, hogy olyan feltételeket szabnak [ezeken
a pályázatokon], amik lehet, hogy csűrve-csavarva megfelelnek a jogi
kereteknek, és szabályosnak mondhatóak, de hogy nem tisztességesek, az biztos” – mondta egy névtelenséget kérő cégvezető, akinek
vállalkozása indulni akart egy közvilágítási pályázaton, de a feltételeket látva inkább mégsem adtak be ajánlatot. Az is egy olyan tender
volt, amelyen egyedül az Elios indult, és végül meg is kapta a több
százmilliós megbízást. Egy másik, a LED-es világítási piacon évek
óta aktív cég vezetője is arra panaszkodott, hogy a kiírások paramétereit és a kért referenciákat sok esetben úgy adták meg, hogy annak

A titkárságvezetőjével osztozott korábban a párizsi luxusban
Hende Csaba honvédelmi miniszter. A kétfős delegáció hotelköltsége 252 ezer forintra rúgott a francia fővárosban, ami még
az ötcsillagos párizsi luxusszállodák között is kiemelkedően drágának számít. A lap szerint két eset lehetséges: vagy közös szobában töltötték az éjszakát, ami pikáns, ugyanis Hende Csaba
akkor még házasságban élt. Vagy külön szobában aludtak, akkor
viszont miért járt ugyanolyan ellátás a titkárságvezetőnek, mint a
kormánytag politikusnak – teszik fel a kérdést. A tárca honvédelmi és nemzetbiztonsági okokra hivatkozva semmit sem árult el az
útról a Blikk közérdekű adatigénylésére, így azt sem, hogy melyik
szállodában szálltak meg, és hogy Szajlai Mónika milyen egyéb
külföldi kiküldetésekre kísérte el főnökét, Hende Csabát. A konzervatív politikus és 17 évvel fiatalabb partnere állítólag egy ünnepi Liszt-koncertet látogatott meg, és a beszámoló szerint részt
vettek egy szentmisén is. Ami még pikánsabbá teszi az utazást,
hogy Hendéék nemcsak az ’56-os forradalom évfordulóját ünnepelhették meg Párizsban, hanem Szajlai születésnapját is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5dWtNi

„Provokátorok”
„Provokátorokat” lehet feljelenteni a Fidelitasnál
névvel, fotóval
Provokátorfigyelő csapatot hoz létre a Fidelitas, mert „mindenkinek joga van tudni, kik azok a baloldali provokátorok, akik szét
akarják verni” mások rendezvényét - közölte Böröcz László, a Fidesz ifjúsági szervezetének vezetője. „Nem szeretnénk, ha a baloldal hétvégihez hasonló húzásaiból hagyomány lenne” – tette hozzá Böröcz László a március 15-i állami ünnepségen történtekre
utalva. A Fidelitas vezetője arra kért mindenkit, „aki provokátorokat ismer fel”, küldje el nevüket, képüket a provokatorfigyelo@
fidelitasz.hu címre, ők pedig közzéteszik. Böröcz László ezt „tudásbővítő, ismeretterjesztő” szolgáltatásnak nevezte.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/yPEUqB

A Fidesz nem emlékszik a gágogásra
A Fideszben teljesen új közéleti fejleménynek tartják, hogy pártvezetők részvételével tartott eseményekre olyanok is elmennek, akik
ott nem tapsolni akarnak. A kormánypárt vezetése szerint ezek a
hívatlan bekiabálók, transzparenseket cipelők, fütyülők súlyosan

veszélyeztetik a magyar közéletet, fellépésük az erőszak felé tereli a
politikát. Az új jelenség azonban csak a hatalmon lévő Fidesznek
új. A kormánypártot korábban nem zavarta, amikor saját emberei
vagy szimpatizánsai tűntek fel más, baloldali pártok és vezetői rendezvényein, hogy ott nyilvánítsák ki véleményüket. Néhány példa:
A 2013-as bajai önkormányzati időközi választás előtt a város piacán két fideszes aktivista zavarta meg Bajnai vegyülését a néppel. A
Kubatov-csapatban dolgozó fiatalok a Hajdú-Bét ügyet nyomatva élő
libát tettek a standok között sétáló Bajnai lába elé, és nem hagyták,
hogy másról beszélgessen a helyiekkel. Gyurcsány Ferenc 2006 utáni
miniszterelnöki időszakában gyakorlatilag egyetlen alkalommal sem
úszta meg, hogy Fidesz-szimpatizánsok vagy szélső jobbos ellentüntetők ki ne vonuljanak fellépései színhelyére. Állami ünnepségeken,
párteseményeken, kampányszerepléseken állandó volt a feszültség,
rendszeresen zúgott a „Gyurcsány, takarodj!” és az „Elkúrtad”. De
egy évvel később, a 2008-as március 15-én is jogos népi felháborodásnak tekintette a Fidesz, amikor az állami ünnepségeket nem kiscsoportos viták, hanem súlyos utcai harcok kísérték. Demszky Gábor,
akkori főpolgármester a Petőfi szobornál tartott beszéde alatt köveket és tojásesőt kapott a fejére.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ZNt9Sx

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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