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Sokan gondolják úgy: színész, 
zenész ne politizáljon. Mások azt 
vallják, egy híres embernek felada-
ta, sõt kötelessége, hogy elmondja 
a véleményét, ezzel példát mutat-
va azoknak, akik odafigyelnek rá. 
Huszárik Kata egyet is ért ezzel, 
meg nem is, mégis õ mosolyog 
a Fidesz választásikampány-pla-
kátjairól, több magyar híresség 
mellett. – Sosem rejtettem véka 
alá a politikai hovatartozásomat 
– mondja Huszárik. – A Fidesz 
megkeresett, én igent mondtam. 
Elõször féltem, de nem attól, hogy 
az elveimet felvállalom. Nem sze-
rettem volna, hogy az emberek 
összesúgjanak a hátam mögött. 

Kata azt is elárulta, a szóban 
forgó plakátokon saját gyerme-
kével, Gergõvel szerepel, ám ez 
csak a véletlennek köszönhetõ. 
– A fotózás napján nem tudtam 
megoldani a gyermekem felügye-

letét. Amíg engem fotóztak a sza-
badban, addig Gergõ mellettünk 
mászókázott. A „hivatalos” képek 
elkészülte után a fotós megörö-
kített minket kettesben is, játék 
közben. Végül ez lett a legjobb 
fotó, és ez került ki a plakátra. 
De nem bánom, mert szerintem 

nagyon aranyos. Sokan felhívtak, 
és gratuláltak hozzá, olyanok 
is, akiknek tudom, hogy más a 
pártszimpátiájuk. Örülnék, ha az 
ország végre erre az útra lépne, 
és nem utálkoznánk egymáson, 
csak azért, mert más a politikai 
hovatartozásunk. � U.�J.

Huszárik: A kisfiam véletlenül került a plakátra!

Az óriásplakáthoz készült fotósorozat egyik legjobban sikerült képe
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Az alábbiakban a szerkesztősé-
günkbe eljuttatott terjedelmes 
leírás szerkesztett részleteit 
közöljük. Miután intranetes 
dokumentumokat is csatolt, és 
az állítások egy részét más for-
rásunk is megerősítette, vélel-
mezzük, hogy a szerző belül-
ről ismeri a fővárosi vízközmű 
haszonbérlőjének tevékenysé-
gét, a cég működését.

Az Önök szerkesztősége 
előtt nem ismeretlen a Fővárosi 
Vízművek helyzete, lapjukban 
többször is foglalkoztak a 142 
éves, nagy múltú vállalatnál, az 
1997-es „rablóprivatizáció” után 
kialakult siralmas állapotokkal. 
Valószínűleg kevesen tudják, 
hogy milyen nagy veszélyben 
van Budapest és környékének 
vízellátása. Az elmúlt 15-20 év 
folyamán önkormányzati segít-
séggel drasztikusan megemelt 
víz- és csatornadíj jó része 
ugyanis nem az ötezer kilomé-
ter hosszúságú vezetékhálózat, 
a medencék és a kutak karban-
tartását, felújítását és cseréjét 
szolgálja, hanem menedzs-
mentdíj formájában a haszon-
bérlő érdekeit. 

Mint ismeretes, a vízműve-

ket 1997. április 1-jei kezdettel 
adta haszonbérletbe a főváros, 
16,5 milliárd forintért. (Állítólag 
ez, a főváros csődközeli álla-
potának elhárítása érdekében 
halaszthatatlan volt – a szerk.) 
A szerződés tartalmát a mai 
napig üzleti titokként kezelik a 
szerződő felek, annyi azonban 
kiszivárgott, hogy a befektetők 
25 évig gyakorlatilag sajátjuk-

ként rendelkezhetnek a válla-
lattal, beleértve az ingatlanva-
gyonnal való gazdálkodást is! 
A hírek szerint Atkári János 
főpolgármester-helyettes két 
részre bontotta volna a céget: a 
vagyon kezelésére alakult volna 
egy kisebb, teljesen önkor-
mányzati tulajdonú cég, illetve 
egy nagyobb, az üzemeltetésért 
felelős cég, de ezt a javaslatot 

Demszky és a Kossuth Holding 
lesöpörték az asztalról. (Baráth 
Tamás, a holding akkori vezére 
1989-ig a MSZMP KB gazdasági 
igazgatója volt.)

Pénzügyi szakemberek azt 
is nehezményezik, hogy a 
menedzsmentdíj összege nem 
szerepel külön tételként az éves 
pénzügyi beszámolóban, hanem 
az egyéb ráfordítások közé 
kerül, s válik ezzel láthatatlan-
ná. Akik láthatták Demszky és 
a Kossuth Holding által tető alá 
hozott menedzsmentszerződést, 
megdöbbenve tapasztalták, 
hogy a bonyolult számítási kép-
let szerint a kisebbségi tulajdo-
nosoknak mindenképpen jár a 
menedzsmentdíj. Profitról azon-
ban senki sem beszél, helyette 
az üzemeltetési megtakarítás 
kifejezést használják. Ebből 
ered, hogy minél kevesebb az 
üzemeltetési költség, annál több 
pénzt tudnak kiszivattyúzni a 
cégből. A kontraktus egy olyan 
záradékot is tartalmaz, amely 
szerint, amennyiben a felek 
vitás kérdésekben nem tudnak 
megegyezni tárgyalásos úton, 
kizárólag svájci választott bíró-
ság jogosult eldönteni a vitát.

Mennyi az annyi?
A fõváros kizárólagos vízszolgáltatója az elmúlt években 26-27 milli-
árd forint bevételt produkált. Egy köbméter víz ára jelenleg csaknem 
230 forint. (A csatornadíjjal növelve csaknem 570.) A csöndben 
bevezetett alapdíj pedig a vízmérõvel rendelkezõ fogyasztóknál 
180 forint. Az elõállítási költség a pesti oldalon 12, a budai olda-
lon 16 forint. Egyes vélemények szerint a vízdíj 80-100 forinttal 
volna olcsóbb, ha a fõváros nem köt ilyen elõnytelen haszonbérleti 
szerzõdést. A vízdíj 1991 és 2009 között csaknem 23-szorosára 
drágult. Összehasonlításul: egy kiló kenyér, illetve egy liter benzin 
ára az azonos idõszakban csak fele ennyire drágult.

Jön a ballonos ivóvíz?
A közmûgyarmatosítás újabb fejezetéhez érkezhet a fõváros, ha valóban 
létezik az a terv, amelynek végrehajtására állítólag már fel is készült a 
külföldi menedzsment. Az ötlet az, hogy az ivóvíz pazarló felhasználá-
sára (WC-öblítés, mosogatás, mosás, locsolás) hivatkozva a lakosság 
ellátását ballonos vízadagolókkal oldanák meg. A cég által megrendelt 
felmérésekbõl ugyanis az derült ki, hogy a vezetékes víznek mindössze 
4-6 százalékát használjuk ivásra és fõzésre. A befektetõk szerint a vál-
tás elkerülhetetlen: az ötezer kilométeres csõhálózat 4/5-e olyan rossz 
állapotban van, hogy nem lehet majd benne tiszta vizet szállítani. Ennek 
teljes mértékben ellentmond az Index.hu internetes újság nemrég vég-
zett tesztje, amelynek során a kapható legjobb minõségû ásványvizekkel 
azonos tisztasági és élvezeti értéket mutatott a fõvárosi csapvíz. 

Olvasói levél
Kinn vagyunk a vizekbõl? – Bérlet a haszonhoz

A lakosság ellátását ballonos vízadagolókkal oldanák meg?
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