Volvo-gate: egymilliárd forintos
korrupció
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Legalább négy országon átívelő, elképesztő korrupciós ügy sejlik fel a pécsi városi buszpark 2015-ös megújítása mögött. Nem kizárt, hogy a Volvobuszbeszerzés a baranyai megyeszékhely utóbbi húsz évének egyik legsúlyosabb korrupciós ügye lehet. A 115 használt Volvo-busz beszerzése
miatt egy holland város, Breda ügyészsége kezdett nyomozni. Megkeresésükre 2016-ban a Polt Péter vezette magyar ügyészség is kénytelen volt
elrendelni az eljárást.
A holland ügyészségnek szúrt szemet gül 115 buszt szállítottak le úgy, hogy a 3,5
a két évvel ezelőtti pécsi Volvo-busz- milliárdos vételár látszólag nem csökkent.
A történtek már a tekintetben is rendvásárlás, amelyből nagyméretű nemzetközi korrupciós ügy kezd kibontakozni. kívülinek mondhatók, hogy egy idegen
Nagyjából 3 millió eurót – 930-950 millió ország, Hollandia egyik ügyészsége – no
és a németalföldiek jól működő
forintot – keresnek. A Tüke Busz
bankbiztonsági rendszere – kel2014-ben döntött úgy, hogy
lett ahhoz, hogy egyáltalán
100-120 buszt vásárol, ám a
ügyről beszélhessünk. A Polt
tulajdonosnak és cégének
YA
Péter vezette ügyészség a
sem volt erre pénze, ezért
N
A
holland Breda város hatóa beszerzési ár 100 százaléBAR
ságának jogsegélykérésére
kára hitelt vett fel. Még ez év
kezdett nyomozni, 2016őszén képbe került egy holban. Egyelőre még nincs gyalandiai használt Volvo-busznúsítottja az ügynek.
flotta, ezért az önkormányzat
Nem ez az első korrupciógyagyorsan kiírta a közbeszerzési pályázatot, a feltételeket a Volvókra szabva. nús ügy a városban – emlékeztet a SzaAz átlagosan 7 éves, 300–500 ezer kilo- bad Pécs a 2011-ben nagy port kavart
métert futott, eredetileg 125 buszra 3,55 bonyolult, szövevényes buszkiszervezésmilliárd forintot alkudott ki a Tüke Busz. re, amelybe a Pécsi Közlekedési Zrt. bele
Ez csaknem 750 millió forinttal kevesebb, is bukott, a NAV ugyanis 440 millió forint
mint amennyi hitelt vett fel a buszos cég adóhiányt állapított meg.
Forrás: www.szabadpecs.hu
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér
menüpont alatt.
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Szervezett bűnözéssel
vádolják Orbán Viktor vejét
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Akár 12 milliárd forintot is vissza kell majd fizetnünk, mármint nekünk, adófizetőknek az Európai Unió számára, miután kiderült, hogy Tiborcz István,
Orbán Viktor veje, súlyosan törvénytelen csalássorozattal nyert meg pályázatokat 35 önkormányzatnál.
Miért természetes az, hogy miután egy nevű cég furcsa közbeszerzési győzelfiatalember, Tiborcz István feleségül vet- meit, mert a hivatal korrupciót, sőt szerte Orbán Viktor Ráhel nevű lányát, a pár vezett csalást sejt az ügyben. Ebben a
néhány éven belül milliárdos lett? Talán cégben volt tulajdonos Tiborcz István.
arra is sokan emlékeznek, a kérdés firta- Orbán Viktor környezetéből először
tásakor Ráhel öntudatosan kikérte ma- mindent tagadtak, de miután nyilvánosgának, hogy az apukájának köze lenne a ságra került a dokumentum, már nem
gazdagodásukhoz, mondván, ők a saját lehetett mellébeszélni.
lábukon állnak. Nos,
Így nyert meg Orbán veje minden pályázatot
azóta kiderült, hogy
nem a saját, hanem a
mi lábunkon álltak, és
Így természetesen
minden pályázatot
csalással, bűncselekaz Elios Zrt nyer meg
ményekkel, tőlünk ellopva jutottak milliárdokhoz.
Az OLAF, az Unió
%
csalásellenes hivatala
%
három hete feljelenönkormányzat
+5%
tést küldött a magyar
hirtelen korszerűsíteni
Pályázatot írnak ki, amelyeken legalább
akarja a közvilágítását
3 cégnek kell elindulni. Mindegyik cég pontosan
ügyészségnek, hogy
5 és 7 százalékkal drágább ajánlatot tesz, mint
vizsgálja ki az Elios Zrt.
a miniszterelnök vejének a cége, az Elios Zrt
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+7

33
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Mi is történt? Hirtelen rengeteg fide
szes önkormányzat határozta el, hogy
településén korszerűsíti a közvilágítást.
Pályázatot írtak ki, amelyeket csodák
csodájára mindig Tiborcz István cége
nyert meg. Ha valamelyik önkormányzat
azzal próbált kibújni, hogy neki nincsen
erre pénze, kölcsönt vetettek fel vele.
Az Elios közbeszerzései közül a vizsgált 35 projekt mindegyikében felmerült
a visszaélés gyanúja, és az esetek felében, 17 pályázatnál egyenesen úgy találta az OLAF, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki.
A pályázatokat úgy írták ki, hogy a feltételeknek csak az Elios feleljen meg.

A versenytársak pályázatait ugyanaz
a személy, ugyanazon a számítógépen
írta meg, és mindig ugyannyival voltak
drágábbra árazva, 5 és 7 százalékkal,
mint az Elios ajánlatai. Így természetesen
mindig az olcsóbb ajánlatot tévő Tiborczféle cég nyert.
Szekszárdon például Tiborcz cégtársa, Hamar Endre vállalkozása írta ki azt a
közbeszerzést, amit végül az Elios megnyert. Ez természetesen súlyosan összeférhetetlen. De ők már a látszatokra sem
figyelnek, hiszen Orbán rokonai, barátai
büntetlenül azt tesznek ebben az országban, amit csak akarnak.
Forrás: www.merce.hu

A kereskedelempolitikáért felelős
miniszteri biztos cégeinél is csalnak
Alig két hete derült ki, hogy a Szatmáry Kristóf kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztos és közeli rokonai tulajdonában álló Szatmáry Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. feltűnt a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek listáján.
A fideszes politikus akkor a könyvelője
figyelmetlenségével magyarázta a kínos
hibát.
A 24.hu munkatársai most Szatmáryék
XVI. kerületi zöldség-gyümölcs boltjában
próbálták ki, hogy vajon szabályosan mű-

ködik-e az üzlet, de azt tapasztalták, hogy
„12-ből 9 esetben a bevételt nem ütötte
be az eladó az online pénztárgépbe, csak
betette a nyitva levő pénztárgép érméket, bankjegyeket tároló részébe”.
Forrás: www.444.hu

Továbbra is keresik a szavazatszámlálókat
A Számoljuk együtt a szavazatokat
mozgalom továbbra is keresi azokat
az önkénteseket, akik vállalják, hogy
április 8-án egy-egy szavazókörben

ügyelnek a választás tisztaságára. Jelentkezés itt:
jelentkezem@szamoljukegyutt.hu
Forrás: www.szamoljukegyutt.hu

Törvénnyel
köteleznék
miniszterelnökjelölti vitára
Orbán Viktort
A demokratikus országokban természetes és izgalmas csúcspontja a választási kampánynak a miniszterelnök-jelöltek vitája. Mi ezt sajnos nem
élvezhetjük, mert a mi jelenlegi miniszterelnökünk retteg a nyílt vitától.
Az írott szabályok erejével élesztené újjá
a vitakultúrát a közéletben Karácsony
Gergely, a Párbeszéd és az MSZP közös
miniszterelnök-jelöltje. A két párt olyan
törvénycsomagot nyújt be az Országgyűlésnek, amely kimondaná azt, hogy a
pártoknak szakpolitikai vitákat kell folytatniuk. Emellett kötelezővé tennék azt
is, hogy a pártvezetőknek és a választást
megelőző pénteki napon a két legmaga-

sabb támogatottsággal rendelkező miniszterelnök-jelöltnek is ütköztetnie kell
jen a véleményét.
Mint mondta, „2006 óta nem volt miniszterelnök-jelölti vita, és egyébként is
egyre kevesebb az értelmes vita a közéletben. Elbeszélünk egymás mellett,
és akinek nagyobb a hangja, mert több
óriásplakátja van, az gátlástalanul hazudhat, mert nem kell szembesülnie az
ellenérvekkel.”

Illusztráció: Pápai Gábor
Forrás: www.merce.hu

Csak a focira lehet adakozni, az egészségügyre nem
Leszavazta a gazdasági bizottság fideszes többsége azt az MSZP-s javaslatot, amely lehetővé
tette volna, hogy a cégek ne csak sportra, hanem
az egészségügyre is adakozhassanak.
A vállalkozások a mostani szabályok szerint
társasági adójuk (tao) egy részét sport- vagy kulturális egyesületeknek adhatják, ahelyett, hogy
befizetnék az államkasszába.
Ilyen pénzekből építettek fel a miniszterelnök háza mellett, Felcsúton, 3,8 milliárd forintból

egy focistadiont, a Pancho Arénát. A cégek társa
ságiadó-felajánlásáról azóta több bíróság is kimondta, hogy közpénz.
Az MSZP szerint a taót kiterjeszthetnék az
egészségügyre és az oktatásra, hogy ott is legyenek olyan beruházások, fejlesztések, mint a
sport területén. A javaslatot azonban a gazdasági bizottság fideszes többsége leszavazta, ezzel
demonstrálva, hogy az egészségügyben és az
oktatásban minden rendben van.
Forrás: www.hvg.hu
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