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Magánbûnök,
közbotrányok

Mit mostak ki félmilliárdért?
Az MSZP–SZDSZ-koalíció alatt számos botrányos ügyre derült fény, amelyek aláásták 
a kormány hitelességét. Sorozatunk e heti része milliós kutyaólakról, drága honvédségi 
mosodáról és drágán foglalkoztatott miniszterelnöki magánfotósról szól. 

Félmilliárdos mosás
A drágább ajánlatot tevõ cég nyerte 
meg a honvédelmi tárca textiltisztításra 
kiírt pályázatát 2004 õszén. A HM óriási 
botrányt kavart döntése alapján a Centrál 
Mosodák Rt. moshatta a szennyest, 
valamivel több mint félmilliárd forint 
értékben – adta hírül az Index. A vesztes 
Magyar Egészségügyi Mosodák Kft. 
százmillió forinttal olcsóbb ajánlatot tett, 
ezért a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz 
fordult. A bizottság azonban meg sem 
vitatta az árkérdést, mert vizsgálata során 
arra jutott, hogy a Magyar Egészségügyi 
Mosodák Kft.-nek nincs gyakorlata kato-
nai mosásban. Nem is lehetett, mert 
addig kizárólag a Centrál végzett ilyen 
feladatokat Magyarországon. 

Drága portré 
Csaknem nyolcszázezer forintos 
havidíjért készített fotókat Gyurcsány 
Ferencrõl egy budapesti fényké-
pész – írta a Magyar Nemzet 2005 
januárjában. Gyurcsány személyi 
fényképésze, Déri Miklós minden-
hová a miniszterelnökkel utazott, 
a Külügyminisztérium költségén. 
Amellett, hogy az MTI fotósa is rend-
szeresen megjelent a fontos esemé-
nyeken. Az akkori kormányszóvivõ, 
László Boglár szerint Déri szabályos 
pályázaton nyerte meg a munkát. 
A fotós nyolcszázezres havidíját 
a Magyar Fényképész Ipartestület 
elnöke, Urbán Júlia is kivételesen 
magasnak tartotta. 

17 milliós kutyaól
2004 októberében közel húsz-
millió forintért rendelt speciális, 
épített kutyaólakat a honvédség 
az ENTAZISZ Kft.-tõl – írta meg 
a Magyar Nemzet. Akkor külön-
leges, fûthetõ felszereltségrõl 
beszélt a Honvédelmi Minisz-
térium, ezzel indokolta a tizenhét 
és fél millió forintos vételárat. 
A kutyaólakra költött összeg 
kétmillióval volt magasabb, mint 
amennyibe a Honvédkórház tel-
jes vizesblokkjának a felújítása 
került. A kutyaólak a határõrség 
felszámolása után a rendõrséghez 
kerültek, ahol azóta is a kiképzett 
ebek lakhelyéül szolgálnak. 
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Dollárhegyek Vietnamnak
Hatszázezer dollár vissza nem térítendõ hitelt ad egy harmincötmillió dolláros 
segélyhitel keretein belül Gyurcsány Ferenc Vietnamnak egy modernizációs 
tervhez – adta hírül a Magyar Nemzet 2005 júliusában. A harmincötmilliós 
támogatást Gyurcsány a Transelektro nevû cég erõmûépítéséhez biztosította. 
Mindezt azután, hogy a magyar állam 2002-tõl összesen másfél milliárd euró 
hitelt vett igénybe az Európai Beruházási és Fejlesztési Banktól hazai beruházá-
sok finanszírozására. 

Pénzek Altus-cégeknek
Majd egymilliárd forint vándorolt Gyurcsány cégeihez támogatás és állami meg-
rendelések címén – mondta a kormányfõ vagyonosodását vizsgáló bizottság 
elnöke 2005 szeptemberében. Szijjártó Péter elmondta, hogy a vizsgálatok 
alapján kiderült: a minisztériumok közül legalább tizennégynek volt kapcsolata 
a miniszterelnök érdekeltségébe tartozó, mintegy ötvennégy cég valamelyikével. 
Ezek jellemzõen az Altus cégbirodalomhoz tartoztak, amely teljes egészében 
Gyurcsány tulajdona volt. A cégek háromszázötvenmillió forint állami támoga-
tást és négyszázmilliós állami megrendelést kaptak. 

600 milliós tanácsok
A Credit Suisse First Bostont bízta meg tanácsadással az ÁPV Rt. a Budapest 
Airport privatizációjával kapcsolatban – írta a Magyar Nemzet 2005 márciu-
sában. A pályázatra a nyertes Credit Suisse egy több mint hatszázmillió forin-
tos ajánlatot tett, így csaknem háromszázötmillióval elõzte meg a második 
helyezettet. Abban az évben a magyar légitársaság fejlõdött a legdinamiku-
sabban a régióban, harminc százalékkal növelték az utasszámot. A 2004-ben 
harmincmilliárdot forgalmazó Budapest Airport a bevétele egyharmadát fizette 
ki az államnak osztalékként. Egyes szakértõk szerint kérdéses, egyáltalán 
szükséges volt-e a privatizáció? 

Hetvenmilliós becslés
Hetvenmilliós szerzõdést kötött a Honvédelmi Minisztérium egy takarítócéggel 
értékbecslési feladatok ellátására 2005 decemberében – tudtuk meg a Magyar 
Nemzetbõl. A feladat értékes, de katonai célra feleslegesnek minõsített eszközök 
és készletek, anyagok értékesítése volt. A pályázaton több, vagyonkezelésben 
és -felszámolásban nagy referenciákkal bíró cég is indult, ám mégis a Pajzs 
Biztonságvédelmi és Üzemeltetõ Rt. nyert. Annak ellenére, hogy a cég fõ profilja 
biztonsági takarítás, kertészeti tevékenység, üzemeltetés és karbantartás. 

Tizenötmillió strandkellékekre
Közel tizenötmillió forintot költött cukrászeszközökre és napozóágyakra 
a Honvédelmi Minisztérium – írta a Magyar Nemzet 2005 októberében. 
A lágyfagylaltkészítõ-gép közel tízmillió forintba, míg a napozóágyak négy 
és fél milliójába kerültek a tárcának. A gépet leszállító Vinto Kft. november 
végére szerzõdött a minisztériummal, míg a napozóágyakat a Prode-Styl 
Szolgáltató-Szervezõ Rt.-tõl augusztus végén vásárolták meg. A Honvédelmi 
Minisztérium az üdülõit kezelõ HM ReCreativ Üdültetési, Egészségmegõrzõ és 
Rendezvényszervezõ Kht. által kötötte a szerzõdéseket. Havril András vezérkari 
fõnök szobabiciklijére sem sajnált a tárca közel négyszázezret, amirõl aztán a 
vezetõ elmondta: a raktárban tartják, mert nincs ideje használni. 


