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Magánbûnök,
közbotrányok

2-5. rész

Kóka János jó idõben volt jó helyen
Az MSZP–SZDSZ-koalíció alatt számos botrányos ügyre derült fény, amelyek aláásták a 
kormányzat hitelességét. Sorozatunkban az elmúlt évek politikai botrányait idézzük fel.

Kóka János érdekeltsége, az Elender nyerte meg a Sulinet-pályázatot

Kóka és a Sulinet
Kóka János SZDSZ-es politikai kar-
rierje elõtt informatikában utazott: az 
Elender informatikai cég több leány-
vállalatánál töltött be vezetõi posz-
tokat. 2003 februárjában az oktatási 
tárca a Sulinet-rendszer fejlesztése 
érdekében indított közbeszerzési eljá-
rást. A pályázatot az Elender nyerte, 
az oktatási tárca pályázatát úgy szab-
ták, hogy egyedül ez a cég volt képes 
teljesíteni a feltételeket. Az üzlet azon-
ban meghiúsult, miután a Gazdasági 
Versenyhivatal a Közbeszerzési 
Döntõbizottsághoz fordult az ügy-
ben, akik felfüggesztették a ten-
dert. Késõbb kiderült: korábban az 
Elender-résztulajdonos Lepp Gyula 
családjának szállodájában pihentek 
többen azok közül a minisztériumi 
dolgozók közül, akik a pályázati kiírás 
elõkészítésében részt vettek. 

Nyolcmillió a közvélemény-formálásra 
2003 áprilisában Koltai Tamás, a paksi üzemzavar kivizsgálására felállí-
tott bizottság elnöke beszámolt egy korábbi, az erõmû és az Agóra Kft. 
közötti szerzõdésrõl. E szerint havi nyolcmillió forintot kapott az Agóra 
Kft. a paksi atomerõmûtõl közvélemény-formálásra. A Magyar Nemzet 
szerint az Agóra Gyurcsány Ferenc „közvetett érdekeltsége” volt. 
Késõbb Gyurcsány pert indított a hírt közlõ lap ellen, amelyet megnyert. 
A lapot helyreigazításra kötelezte a bíróság, amelyben az állt: az akkori 
sportminiszter az Altus Rt.-n keresztül kisebbségi tulajdonos volt az 
Agóra Kft.-ben, az üzlet nem járt számára közvetlen haszonnal.

A Hattyúház botránya
Közel évi 240 millió forintért bérelt négyezer négyzetméternyi irodahe-
lyiséget a Miniszterelnöki Hivatal a Hattyúházban – írta az Index 2002 
decemberében. Az internetes újság információi szerint a pályázaton 
egyetlen cég indult, ugyanis csak az Elsõ Budai Építõ Rt. kapott rá meg-
hívást. Az eljárás esetleges törvénytelen volta miatt Medgyessy Péter 
vizsgálatot kért. Kiss Elemér akkori kancelláriaminiszter szerint nem 
történt törvénytelenség, Hajdú Attilát, a Területfejlesztési Hivatal elnökét 
mégis menesztették a Hattyúház körül kialakult botrány miatt.

Gyurcsány ingatlanszerzése 

2003 augusztusában két, kor-
mányzati ellenõrzési hivatali 
(Kehi-) jelentés megmásítására 
kérõ levélrõl tájékoztatta a nyil-
vánosságot a Fidesz. Ezekben 
Szilvásy György kulturális köz-
igazgatási államtitkár és Kiss 
Péter kancelláriaminiszter koráb-
bi jelentések módosítására kér-
ték a Kehit. A jelentést a Fidesz 
szerint azért kellett módosítani, 
mert az Aldo Ingatlanfejlesztõ 
Kft. lízingszerzõdése alapján 
Gyurcsány Ferenc birtokába 
kerül egy balatonõszödi villa, 
amely korábban a kormányüdülõ 
része volt. Az eredeti jelentés 
szerint az állami tulajdon értéke-
sítésére nem volt felhatalmazás, 
és nem írtak ki rá nyilvános 
pályázatot sem. 

Kakaóbiztos számítógép 
Kakaóbiztos számítógépeket vásárolt 2004 nyarán az SZDSZ-es Kovács 
Kálmán vezette Informatikai és Hírközlési Minisztérium óvodák számára, 
darabonként több mint egymillió forintért. A tárca azzal indokolta az igen 
magas vételárat, hogy ütés- és folyadékálló a klaviatúra. A nagy sajtó-
visszhangot az váltotta ki, hogy a berendezések beszerzési ára jóval 
magasabb volt, mint a piacon árult hasonló kiszerelésû komputereké. 
Rogán Antal fideszes képviselõ vizsgálatot kért az ügyben, azonban 
Keller László közpénzügyi államtitkár szerint minden törvényesen zajlott, 
bár a vételárat õ is magasnak találta. 

Vecsési számlagyár 
Balázsi Tamás, az MSZP vecsési szervezetének elnöke is felkerült a gya-
núsítottak listájára a vecsési számlagyár néven elhíresült ügyben. 2003. 
június 20-án fejezõdött be az ORFK Pénzügyi Nyomozó Hatóságának vizs-
gálata, amely nyomán Balázsin kívül még több mint ötven szereplõ ellen 
emeltek késõbb vádat. Az ügyben tavaly novemberben született döntés: 
Balázsi Tamást és társait felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, míg 
hárman letöltendõ szabadságvesztés büntetést kaptak tettük miatt.

Hol dolgozott Werber?
Ron Werber az MSZP kampánytanácsadójaként dolgozott a 2002-es válasz-
tások idején, majd 2004 nyarán már a szocialista párt európai parlamenti 
választási kampányában kapott munkát. Közben kiderült: az MSZP-t felkészítõ 
izraeli kampánymenedzsernek nincs magyarországi munkavállalási engedélye. 
Burány Sándor szerint azért, mert nem dolgozik Magyarországon. A Fidesz 
idegenrendészeti eljárást kezdeményezett a szocialisták tanácsadója ellen. 
A vizsgálat során Ron Werbert nem találta az Országos Munkabiztonsági és 
Munkaügyi Fõfelügyelõség munkatársa. 

Elkótyavetyélt
honvédelem 
A Honvédelmi Minisztérium több 
vízi jármûvet leselejtezett – adta 
hírül a Blikk 2004 februárjában: 
34 hadihajót, 8 rohamcsónakot és 
egy-egy parancsnoki motorcsóna-
kot, valamint lakóhajót árverezett el a 
tárca. Az árverezés összességében 
67 millió forintot hozott a Juhász 
Ferenc vezette tárca kasszájába. Jól 
jártak azok a vállalkozók, akik meg-
vásárolták az eszközöket. A hajók 
fémtartalma miatt ugyanis a fém-
hulladék-felvásárlók a leütési árnál 
magasabb összeget is megadták 
a jármûvekért. Több hajó végezte 
így a pályafutását milliós hasznot 
hozva egy-egy licitálónak. 

Világjáró miniszterek
2004 tavaszán sorra hozták napvilágra azokat az információkat, amelyek a 
Medgyessy-kormány tagjainak külföldi útjait részletezik. Minisztereik bejárták a 
világot: a kormány legdrágább útja Indiába vezetett, 27 millióért töltöttek el egy 
hetet az ázsiai országban. Csillag István gazdasági miniszter a Távol-Keletre 
látogatott el 2 millióért. 2004 tavaszáig olyan egzotikus helyeken is járt dele-
gáció, mint Jemen és Kenya, amely országok a mai napig nem váltak jelentõs 
gazdasági partnerévé Magyarországnak. 

Utcazene százmillióért
Kedélyjavító utcazenét rendelt a Miniszterelnöki Hivatal 135 millió forintért 
egy nyári rendezvénysorozatra – írta az Origo 2004 júniusában. A MeH a 
kezdés elõtt mindössze tíz nappal írta ki a pályázatot, így hét nap alatt kellett 
a százmilliós mûsort összeállítani az indulóknak. A Magyar Rendezvényirodák 
Szövetsége Egyesület nyerte a tendert. Az MRSZE vezetõje, Szirmai László 
szerint nem nehéz egy hét alatt összehozni egy ilyen mûsort, erre akár három 
nap is elég lett volna. 

Drogcsempész az
MSZP-s képviselõ fia 
Drogcsempészet miatt tartóztatták 
le Tóth József szegedi MSZP-s 
képviselõ fiát és nevelt fiát 2004 nya-
rán – adta hírül az Index. A három 
fiatalember egy soproni ellenõrzés 
során 8 kilogramm, alvázba rejtett 
droggal bukott le. A nyomozás során 
kiderült, hogy a vádlottak, lebuká-
sukat megelõzõen legalább száz 
kilogramm marihuánát csempésztek 
Magyarországra. Letartóztatásukkor 
bevallották: a csempészett anya-
got késõbb kisebb csomagok-
ban értékesítették. A jogerõs ítélet 
szerint T. József, V. Krisztián és 
B. Szabolcs bûnösnek bizonyult 
bûnszövetségben elkövetett jelentõs 
mennyiségû kábítószerrel visszaélés 
bûntettében. T. Józsefet nyolc év 
fegyházra, V. Krisztiánt 5 év hat 
hónapra, míg a harmadik tettestár-
sat, B. Szabolcsot szintén öt év 
hat hónap börtönbüntetésre ítélte a 
Csongrád Megyei Bíróság, melyet a 
Szegedi Ítélõtábla helybenhagyott.

Drága hûtõszekrény
Hûtõszekrényeket vásárolt huszonkétmillióért a Honvédelmi Minisztérium 2004 
októberében. A tárca a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kollégiumaiba 
szánta az egyenként legalább hétszázezer forintos frizsidereket – írta a Magyar 
Nemzet. Bocskai István, a HM kommunikációs fõigazgató-helyettese elmond-
ta, hogy ÁNTSZ-es elõírások és a Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján 
„kényszerültek” a drága beruházásra. Szerinte ez volt a legolcsóbb ajánlat a 
különleges hûtõszekrényekre kiírt pályázatok között. 

Söjtöri lakoma
– Költségtakarékosan került megrendezésre a kormány év végi záróvacsorája 
– nyilatkozta Sipos Jenõ, a Vám- és Pénzügyõrség szóvivõje 2004 júniusában. 
A vacsora a Magyar Nemzet információi szerint közel kilencszázezer forintba 
került, csak a szivarért 60 ezer forintot fizettek ki. Az esemény kapcsán a sajtó 
„söjtöri lakomát” emlegetett. A Zala megyei faluban tartott záróvacsorára egy 
rózsadombi luxusétterem ételeibõl rendeltek a minisztereknek. 

Rendkívül szimpatikus doktornő mosolyog-
va fogad az Álomarc Cosmedica Esztétikai 
Centrum klinikán és az elegáns rendelő foga-
dótermében, valódi porcelánkészletben feltálalt 
illatos tea társaságában ismerkedünk a klinika 
szakmai titkairól és a szolgáltatásokról. Az 
Álomarc Cosmedica Esztétikai Centrum klinika 
Magyarországon egyedülálló új vállalkozás, 
amely – külföldön már sikerrel alkalmazott 
módszer alapján – a különböző orvosi esztétikai 
beavatkozásokat személyre illeszkedően integ-
rálja és alkalmazza a legjobb arcszépítészeti 
eredmény érdekében. 

A klinika alapítója és vezetõje dr. Petrohai 
Ágnes MD. PhD. több 
mint két évtizedes 
hazai klinikai gya-
korlatot követően 
Londonban öt évig 
– férje diplomáciai 
kiküldetése alatt – a 
nemzetközileg elis-
mert Chelsea and 
Westminster NHS 
Hospital főorvosa 
volt. A Chelsea and 
Westminster  Hospital 
speciális szakterüle-
te a plasztikai sebé-
szet. Dr. Petrohai 
Londonban dr. Bob Khanna, a Nemzetközi 
Felsőfokú Arcesztétikai Akadémia (IAAFA 
– International Academy of Advanced Facial 
Aesthetics) elnökének mesterkurzusain szerzett 
esztétikai szakirányú képesítést. A mesterkurzus 
szakmai ars poeticája az esztétikai eljárások 
szinergiája volt. 

A gyönyörű környezetben lévő új, esztétikai 
és kényelmi szempontból is páratlan rendelõőe 
joggal büszke Petrohai doktornő – itt a vendégek 
a professzionális kezelések mellett rövid időre 
kiszakadhatnak a hétköznapok ritmusából. 

Az Álomarc Esztétikai Centrum specialitása 
a személyre szabott esztétikai beavatkozások 
– az LED fényterápia, a ráncfeltöltés, a kémiai 

hámlasztás, a botox kezelés – összekapcsolá-
sa oly módon,  hogy az orvosi megoldásokat 
a legjobban illeszkedő kozmetikai kezelések 
egészítik ki, így biztosítva a legtökéletesebb 
szépészeti eredményt a vendégek számára. 
A kezelések célja nem a teljes ránctalanság 
hanem egy kellemes, természetes, harmoni-
kus és fiatalos megjelenés visszaadása, amely 
megújult önbizalom érzését kölcsönzi. Minél 
fiatalabbnak látszunk, annál jobban érezzük 
magunkat a bőrünkben, és ez kihat mind a 
magán-, mind a közéletünkre. 

A kezelések napjainkban egyre népszerűb-
bek és elfogadottabbak. Nincs egyetlen kizá-

rólagos módszer sem, 
amely biztosítaná a 
jó esztétikai hatást, 
azonban a módszerek 
kombinálásával az 
eredmény nem marad 
el. A beavatkozások 
jellemzően viszonylag 
rövid ambuláns keze-
lések, többször ismé-
telhetők és hosszú 
távon alkalmazhatók. 
A kezelések mellett a 
megszokott életvitel 
folytatható, a mellék-
hatások minimálisak. 

Petrohai doktornő végezetül összefoglalta, 
hogy tudomásul kell vennünk azt, hogy az 
öregedés első jelei a húszas éveink végén, a 
harmincas éveink elején kezdenek megmutat-
kozni. Az évek előrehaladtával bőrünk elveszíti 
fiatalos fényét, ragyogását és a felső hámréteg 
megújulása jóval több időbe telik, mint a fia-
talkorban. Az Álomarc Cosmedica esztétikai 
beavatkozásai célratörően kompenzálják eze-
ket a folyamatokat, és derűs magabiztosságot 
és tartást kölcsönöznek a kezeléseket követően 
a vendégeinknek. „Nem álom többé, hogy az 
idő múlásával egyre szebbek és vonzóbbak, 
ezáltal sikeresebbek lehetünk!” – zárta nyilat-
kozatát dr. Petrohai Ágnes. 


