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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Meddig hagyják, hogy a túlárazott építőipari beruházások a NER-
közeli építőipari cégek extra profitját növelje és a korrupciót támogassa?" 

Tisztelt Miniszter Úr,

„Meg  vagyok  lepődve  azon,  hogy  ön  azt  állítja,  hogy  van  olyan  európai  uniós  projekt,  ahol
vállalkozóként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az én családomból elindult volna valaki.”

Ezt  tavaly júniusban mondta  Orbán Viktor  miniszterelnök miután  szembesítették  azzal,  hogy a
családja állami beruházásokból jut közpénzhez. A kormányfő azzal érvelt, hogy ha a családjának
cégei csak különböző termékek beszállítóiként vesznek részt állami projektekben, az szerinte nem
gond.

Most  azonban  több  hónapos  pereskedés  után  megszerzett  dokumentumok bizonyítják,  hogy az
egyik  Orbán-cég  alvállalkozóként  vesz  részt  az  egyik  legnagyobb  jelenleg  zajló  állami
építkezésben, a dél-balatoni vasútfelújításban. A Nehéz Kő Kft. nevű fuvarozó cég közel 300 millió
forinthoz  jut  ebből  a  projektből.
Emellett Kulcs és a környező települések – Dunaújváros, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő,
Dunaalmás és Neszmély – csatornafejlesztése az előzetesen becsült értéknél harminc százalékkal
drágábban,  5,8  milliárd  forintból  valósul  meg.  Ebből  a  pénzből  jut  Orbán  Viktor  édesapjának,
idősebb Orbán Győzőnek a többségi tulajdonában álló bányacéghez, a Dolomit Kft.-hoz is. a kulcsi
csatornaépítés területén ugyanis több olyan betonelemet (aknaszűkítőket és aknagyűrűket) láttunk,
amelyeken a gánti Dolomit Kft. neve szerepelt.  Jó éve volt tavaly három cégnek: a Gánt Kő és
Tőzeg Kft.-nek, a Nehéz Kő Kft.-nek és a Dolomit Kőbányászati Kft-nek. A három cég tulajdonosa
Orbán Viktor apja, Orbán Győző, aki a családok évében osztalékként ki is vett 1,35 milliárd forintot
a három nyereséges cégéből, összességében idősebb Orbán Győzőnek a cégei több mint 2 milliárd



forintot fialtak.

De Mészáros Lőrinc cége,  az Opus tavaly 54,1 milliárd forintos működési bevétel  mellett  24,8
milliárd forint  adózott  eredményt  produkált.  Ez olyasmi,  amit  a  világ legnagyobb pénzgyára,  a
Facebook sem tud: az első stróman cégének számai nagyjából 46 százalékos profitrátának felelnek
meg, miközben a Facebook globálisan „mindössze” 44-45 százalékos profitrátával dolgozik.

De a NER kötelékébe sorolt üzletemberekhez tartozó építőipari cégek közül is többnek rekordéve
volt  a tavalyi.  Egyik online portál  gyűjtése szerint a legnagyobb építőipari  cégek körülbelül 59
milliárd forintnyi adózott profitot termelek, és ebből az összegből csupán egyetlen milliárd forintot
hagytak  bent  a  tulajdonosok,  miközben  majd  58  milliárd  forintot  osztalékként  kivesznek  a
vállalataikból. Egy évvel korábban még az elért nyereség egyharmadát bent hagyták a cégeikben.

A profit hazavitelét a tavaly nyáron újra a NER kötelékébe visszatért Közgépnél maxolták ki, hiszen
Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíjj  Lászlóhoz került  a cég. Mivel az Orbán
Viktorral való összeveszés után kikerült a haszonélvezői körből a Közgép, és az előző uniós ciklus
projekjei  is kifutottak,  2017 és 2018-ban alig állt  pénz a házhoz, az adózott  profit  pedig szinte
teljesen elolvadt, tavaly alig 30 millió forintot tett ki, a NER-birodalomba való visszakerülése után a
korábban a cégben hagyott nyereséget most egyszerre bezsebeli az új tulajdonos.

A számokból még az tűnik ki, milyen elképesztő extraprofitot biztosít a NER-hez való tartozás. A
kilenc  legnagyobb  cég  529  milliárd  forintos  forgalma  mellé  társul  az  59  milliárdos  adózott
nyereség,  vagyis  átlagosan  bő 10  százalékos  árbevétel-arányos  nyereséget  lehet  szakítani  ilyen
hatalmas volumen mellett.

A jövő pedig még fényesebbnek néz ki. Óriási projekteken dolgoznak ezek a cégek, elég a már 200
milliárd  forintosra  hízott  Puskás  stadionra,  a  debreceni  új  BMW-gyárra  gondolni,  vagy  arra
emlékezni, hogy a Mészáros Lőrinc-féle, száznál is több vállalatot magába foglaló birodalom két
ékkövének milyen megbízásai vannak. A vasútépítésen jeleskedő R-Kord Kft.-nek már most bő
100, a gátak, víztározók, hulladékkezelő és -gyűjtő rendszerek építésben, csatornázásban, útépítési
munkákban is aktív Mészáros és Mészáros Kft.-nek 220 milliárd forintnyi megbízása van. A 2020as
költségvetés  tele  van  óriási  beruházásokkal,  zajlik  a  lopakodó  olimpia,  nem  beszélve  uniós
projektekről.

A Mészáros és a NER-cégek szinte kizárólag állami megrendelésekből és uniós támogatásokból
élnek. Amikor azt olvassuk, hogy a világ leggazdagabb gázszerelőjének vállalkozása a kiírt árnál 4-
6-8 stb. milliárd forinttal drágábban vitte el az aktuális közbeszerzést (versenytárs nélkül vagy az
Elios-botrányból  ismert  módszerrel,  ál-versenytársakkal),  akkor magát  a  csodás profitszaporítást
látjuk: a bődületes haszon forrása nem az innováció vagy a hatékonyság, hanem az állam – az
Orbán-kormány – engedékenysége és az adófizetők korlátlan mélységű pénztárcája. Egyszerűbben
szólva  a  túlszámlázás.  Ami  pedig  a  lopást  illeti,  azt  Mészárosék  relációjában  tudományosan
járadékvadászatnak nevezik: ez az a gazdaságszervezési modell,  amelynek leírása miatt a NER-
demokrácia kilencedik évében bezúzták a Századvég folyóiratot, megakadályozva Bod Péter Ákos
forrásértékű tanulmányának megjelenését.

Hogy miért baj ez, arról röviden csak annyit,  hogy Dél-Koreában is épült nemzeti tőkésosztály,
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abból  lett  például  a  külpiacokon is  szépen helytálló  Samsung meg Hyundai.  A Mészáros-csoda
viszont azonnal véget ér, amint átérünk a határon, és elszakad a profitgyárat a magyar közpénzekkel
összekötő köldökzsinór.

- Nem gondolja-e, hogy ha a kormány kedvenc oligarchái esetében a vállalási árak fele tiszta profit,
ami amúgy szokatlan az építőiparban, akkor egy tisztességes kormánynak meg kellene próbálkoznia
a tisztességtelen árak lejjebb faragásával?

-  Meddig  tekintik  az  államot,  a  közpénzt  a  NER  cégek  éléskamrának?  Meddig  fizessék  az
adófizetők a túlárazott beruházásokat, és így nem jut pénz oktatásra, családi pótlékra más fontos
célokra?

Tisztelettel,

Tordai Bence (Párbeszéd)
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