10 év múlva azt csinálhatnak vele, amit
akarnak, beleértve az értékesítést is. Az
egyik ilyen, alapítványnak ajándékozott
ingatlan: a volt zánkai úttörőváros, amit
mit ad Isten, nagyobbik részben pont
Mészáros-közeli cégek újítottak fel, kapaszkodjanak meg: a becsült értéknél
öt milliárd forinttal többért.
Az Erzsébet Alapítvány vezetésében
pedig a bevált receptnek megfelelően
ki vannak osztva a biztos helyek, és természetesen ott ülnek a teljhatalmú pozícióban a megfelelő pártkatonák: már
több fidesz-közeli személy megfordult
benne, köztük Deutsch-Für Ágnes Sarolta, Deutsch Tamás felesége, most
pedig tagja Balog Zoltán volt miniszter.
És ez az alapítvány kapta meg idén
tavasszal ingyen a 46 hektáros csille
bérci úttörőtábort is, a rajta lévő ingatlanokkal együtt.

2. Bajor Gizi színészmúzeum
A Stromfeld Aurél úton, Bajor Gizi színésznő egykori villájában működő Színészmúzeumnak otthont adó ingatlan
nemrégiben „elvesztette közvagyon jel
legét”. Semjén Zsolt indítványára ugyanis
egyetlen tollvonással (jogszabály-módosítással) kivették az állami tulajdonból, és ingyenesen az egyik, állami vagyont elnyelő alapítvány (Színházért és

Filmművészetért Alapítvány) tulajdonába adták.
A villa, amely a rendelkezésünkre
álló adatok szerint nem áll védettség
alatt, és a hozzá tartozó gyönyörű kert
ráadásul hivatalosan két külön ingatlan,
amelyek közül az egyiket, a mai kertet
külön el lehet adni és be lehet építeni.
A szeptemberi testületi ülésen Pokorni
Zoltán, a kerület fideszes polgármestere elmondta, hogy a kerület vezetése
is csak a sajtóból tud tájékozódni, és
nagyon reméli, nem fogják beépíteni a
szép, értékes faállományú kertet.
Véleményünk szerint azonban a
képviselőtestület a reménykedésnél
sokkal többet is tehet, ezért Vadász Gábor momentumos önkormányzati képviselő határozati javaslatot terjesztett
elő egyrészt a villaépület helyi védelem alá helyezésére, másrészt a külön
értékesíthető telekre telekalakítási és
építési tilalom elrendelésére, amit a de
cemberi képviselő-testületi ülésen el
is fogadtak. Az, hogy egy ilyen javaslat
nem jutott magától eszébe egy Fideszkormány alatt működő fideszes önkormányzatnak, újra megmutatja, mennyire nem érdeklik a fideszes politikusokat
a helyiek érdekei.
Részletesebb információk, források:
https://linktr.ee/BudaiNyomtassteis
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Kedves választópolgárok!
A fideszes alapítványi rendszer nem más,
mint a spontán privatizáció újabb alakja.
Legelőször a Matolcsy vezette Magyar Nemzeti Bank 260 milliárd forintját rendelték ki ilyen alapítványokba, az
utóbbi évekre viszont a legtöbb állami vagyonnal rendelkező intézménynél bevett
gyakorlat lett az „alapítványi módszer”.
Ilyenkor fognak egy állami tulajdonú intézményt, és egy erre a célra létrehozott
alapítványnak adják át. Az alapítvány élére pedig fideszes politikai vezetők nevezik ki azokat a kifizetendő fideszes vagy
Fidesz-közeli embereket, méghozzá a
kormány mandátumát jóval meghaladó,
akár évtizedes időre, akik a vagyon felett
kedvük szerint rendelkezhetnek.
És ami még rosszabb, hogy a nyilvánosság számára teljesen átláthatatlanná
válik, mit kezdenek az így „magánosított”
vagyonnal, hiszen senkinek sem kötelesek tevékenységükkel elszámolni. Sőt,
2022-től ezek a kuratóriumok önmagukat felügyelik majd, az állam beleszólása
szinte teljesen megszűnik. És ahogy azt
Kósa Lajostól tudjuk, ilyenkor az állami
vagyon „elveszíti közpénz jellegét”.

Több ezer milliárd állami vagyon:
egyetemeink, múzeumok, kulturális épü
letek, a Hajógyári-sziget, és Budán is
elképesztő nagyságú intézmények: a
második kerületben a Millenáris Park, a
lipótmezei OPNI és a Klebelsberg Kúria
Hűvösvölgyben. De a XII. kerület sem
menekül: már a Csillebérci Úttörőtábor
és a Bajor Gizi Színészmúzeum is erre
a sorsra jutott, és ezek felett már parlamenti kétharharmaddal biztosított
fideszes kurátorok rendelkeznek.
És ne feledjük: a Fidesz és politikusai
efelett mind szemet hunynak, sőt ők kezdeményezik ezeket a lopásokat.
Ezt nem hagyhatjuk ennyiben, ezért
kérem, támogassák a közös ellenzéki
jelölteket és listát, hogy megállítsuk a
kiszervezést, és a kormányváltás után
visszaadhassuk az állam kezébe a közvagyont!
A Nyomtass te is! ezen különszámában a II. és XII. kerületi alapítványok eseteit gyűjtöttük össze.
Üdvözlettel,
Hajnal Miklós
Az ellenzék közös országgyűlési képviselőjelöltje
Hegyvidéken és Bel-Budán
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Alapítványi ügyek a II. kerületben
1. OPNI - Lipótmező
Az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) területéről döntött tavaly a parlament, aminek értelmében a Közép-Európai Oktatási Alapítvány
fog fizetős középiskolát üzemeltetni
az Intézet korábbi területén. Az épület
egyébként annyira hatalmas, hogy ez az
ország második legnagyobb épülete a
Parlament után.
A lipótmezei pszichiátria még 2007ben zárt be, azóta üresen állt. A mostani döntés értelmében az alapítvány egy
közép-európai diákoknak szóló bentlakásos elitgimnáziumot hozhat létre,
amely nemzetközi érettségit ad tanulóinak. A tandíj mértékéről a fenntartó
dönthet, viszont elvi szinten biztosíthat
szociális alapon ösztöndíjat diákjainak.
Persze a Fidesz több mint egy évtizedes
kormányzása után tudjuk, ez mit jelent!
Külön érdekesség, hogy a brutálisan
alulfinanszírozott magyar középiskolákhoz képest, ahol a fűtésre vagy akár csak
ajtókilincsre sem futja, ennek a titokzatos új intézménynek az alapításához is
2 milliárd forintot kapnak. Vajon fideszes
elitképző készül itt? Az alapítvány kuratóriumának tagja Dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök és Dr. Maróth
Miklós, az MTA-tól elvett kutatóintézeteket irányító testület vezetője, Magyar
Levente, a külügyminisztérium államtitkára és Csányi Gabriella, Csányi Sándor
lánya.
Érdekesség, hogy a törvény mentességet biztosít a gimnáziumnak a köznevelési törvény alól, azaz sokkal kevésbé
szabályozottan és átláthatóan működhet majd (ilyet más magángimnázium

nem engedhet meg magának). A hvg.hu
szerint ez a nyílt beismerése annak, hogy
a köznevelési törvény keretei között minőségi oktatásra lehetőség nincsen.

2. Millenáris
Tavaly ősszel szervezte az Országgyűlés alapítványi kezekbe a Millenárist,
amely még az első Orbán-kormány
idején jött létre. Ezidáig a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára által
üzemeltetett nonprofit kft. rendezte a
Millenáris ügyeit, mostanra viszont a
kilenc milliárdos állami vagyon átkerült
az e célból létrehozott Millenáris Tudományos Kulturális Alapítványhoz.
Az alapítvány feladata a „tudományos, kulturális és oktatási központ és
innovatív, családbarát, interaktív közösségi tér megteremtésének és működési
feltételeinek a biztosítása”, azonban ez
a feladatkör nincs kifejtve, a megbízott
kurátorok kedvük szerint szabadon értelmezhetik.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál például 10 év után először
szorult ki a Millenárisról, mivel az Álmok álmodói kiállításnak kellett átadnia a helyét.
A függetlenségéről és alapításának
okairól talán elég annyit mondani, hogy
az alapítvány élén a II. kerület 2019-ben
megbukott fideszes polgármestere,
Láng Zsolt áll, kuratórium-társai pedig
más pozíciójukból korábban szintén kiszorult fideszes politikusok, akik a jövőben saját belátásuk szerint dönthetnek
az állami vagyon sorsáról egy, a kerület életében egyébként nagyon fontos
park és kulturális központ esetében.

3. Az ellopott Klebelsberg Kúria
Varga Mihály pénzügyminiszter, a II-III.
kerület országgyűlési képviselője a
Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ez miért is különös? Mert
úgy jutott ehhez a pozícióhoz, hogy
idén februárban lényegében a nevére
íratott egy több milliárd forintot érő ingatlanvagyont.
A történet úgy kezdődött, hogy
2013-ban döntött a kormány, hogy az
akkor még az állami fenntartású Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központhoz tartozó
pesthidegkúti Klebelsberg Kastély felújításához a magyar állam 700 millió
forintos támogatást biztosít. 2014-ben
le is rakták az alapkövet a kerületi Fidesz prominens vezetőjével, az azóta
megbukott Láng Zsolt polgármesterrel
közösen.
Azonban a felújítás összege itt nem
állt meg, így 4 év alatt végül 1,15 milliárd
forintból újult meg a Kastély. Amiben
első rendkívüli esetként rögtön helyet
kapott Schmitt Pál lányának luxusesküvőket szervező vállalkozása is.

Ezek után 2021 februárjában Varga
Mihály létrehozta, és a Kastély székhelyére bejegyeztette a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos
Alapítványt. A kuratóriumi elnökének
önmagát, tagjának pedig többek közt
Schmitt Grétát (Schmitt Pál lányát) nevezte ki.
Az 1,9 milliárd forint „pénzbeli vagyoni hozzájárulás” mellett az Alapítvány
megkapta a „Budapest II. kerület belterület, 54281. hrsz., természetben a 1028
Budapest, Templom utca 12. szám alatti
önálló ingatlan 1 596 890 903 Ft nyilvántartási értékű tulajdonjogát” (azaz a
Klebelsberg Kastélyt), „illetve egyidejűleg az ingatlanban található, jelenleg
13 651 769 Ft könyv szerinti értékű ingó
vagyontárgyak tulajdonjogát” is – derül
ki az Alapítvány bejegyzéséről szóló fővárosi törvényszéki végzésből.
Ehhez képest ebben a választókörzetben időről időre a korrupcióellenességet zászlajukra tűzve szitkozódnak
helyi fideszesek, milyen különös, hogy
a saját pártjukban mégsem tudnak rendet tenni. Ennek az ügynek is egy tanulsága van: nincs két Fidesz!

Alapítványi ügyek a XII. kerületben
1. A Csillebérci úttörőtábor
A 2021–2024-es szezonokban összesen
355 178 fő táboroztatására írt ki pályázatot az Erzsébet Alapítvány, amiben
megkötötték, hogy legfeljebb két, a Balaton közelében elhelyezkedő ifjúsági
szálláson kell a diákokat táboroztatni.
A pályázatot az alapítvány saját cége
nyerte, ugyanis érdekes módon ez volt
az egyedüli induló, amelyik képes volt

megfelelni a különösen egyedi feltételeknek az összesen 13,4 milliárdos ajánlattételével.
Ahhoz, hogy megértsük, mi is ebben
az egészben a lopás, és hogy kapcsolódik ez Buda ügyeihez, csak nézzük
meg közelebbről az Erzsébet Alapítványt. Ennek vagyonát ugyanis a magyar állam ingatlanok ajándékozásával
teremtette meg azzal a kitétellel, hogy
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