4. oldal

2015. február 19

MAGYAR ÉLET

A nemzeti média tulajdonosának elvetélt igyekezete
Médiaháború
444hu/magyarip/politika
2014. szeptember 23.,
Az elmúlt hetek küzdelmeinek két
nagy értelmezését lehet hallani a kormánypárt közelébŒl. Az egyik szerint
Orbán Viktor általában elégelte meg,
hogy Simicska Lajosnak túl erŒs a
befolyása az államigazgatásban, és
ezért döntött úgy, hogy meggyengíti.
A másik szerint Orbán Viktor a kormánypárti médiát akarja csak elvenni, ám mivel Simicska Lajos nem
akarta átadni a miniszterelnök által
kijelölt embereknek a sajtótermékeit
(Hír TV, Magyar Nemzet, Class FM,
Metropol, Lánchíd Rádió, Heti Válasz) ezért Œ most minden fronton tûz
alá került, és ott támadják, ahol a tudják: gazdasági érdekeinek tesznek keresztbe és kiszorítják az embereit a
fontos helyekrŒl.
Látványos volt az összecsapás a kormányzat és Simicska között a meglebegtetett útépítŒadó, a reklámadó
vagy az agrártámogatások esetében,
ezekre mind élesen reagált az általa
ellenŒrzött sajtó is, de a legfájóbb
kormányzati intézkedések nem ezek,
hanem Simicska fontos embereinek
kiszorítása az államigazgatásból.
Eddigi veszteségek
Az új kormány nyári megalakulásakor elsŒ lépésként a miniszterelnök
elvette a fejlesztési minisztérium irányítását Németh Lászlónétól. Innen
két nagyon fontos területet lehetett
ellenŒrizni: az energetikát és az út- és
vasútépítéseket. Némethné a Miniszterelnökségre került államtitkárnak,

ahonnan postát és a „nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat” ellenŒrzi, utóbbi a gyakorlatban leginkább az államosított takarékszövetkezetekbŒl öszszerakott új bank útjának egyengetését és a Magyar Fejlesztési Bank
felügyeletét jelenti. ElŒször úgy tûnt,
hogy a paksi bŒvítés is nála maradhat, végül azonban ez már kikerült a
hatáskörébŒl.
A kormányváltáskor a fejlesztési
minisztériumtól mennie kellett többek között Kovács Pál energetikai
államtitkárnak, akihez Paks is tartozott, és aki az MVM-t vezetŒ, a Simicska-holdudvarhoz sorolt Baji
Csaba mellett dolgozott korábban.
Mennie kellett az NFM-bŒl Schváb
Zoltánnak is, aki a közlekedésért
felelŒs helyettes államtitkár volt, és
korábban a Közgépnél volt építési és
tervezési igazgató.
Nagyon fontos változás volt, hogy
mennie kellett a MiniszterelnökségrŒl
Gyôri Tibornak, aki lényegében
minden törvényt átnézett, és az egyik
legbefolyásosabb háttérembernek
tartották az elmúlt ciklusban. A „jogi
koordináció” mellett a Kehi is alá tartozott. GyŒrit Simicska Lajos vitte a
Fideszbe még 1993-ban gazdasági
igazgatónak, és a Simicska-birodalomhoz tartozó Mahirt is sokáig vezette,
egy ideig szomszédok is voltak Simicska Lajossal.
Az EU-s agrártámogatások pályáztatása (vagyis a nem automatikusan
elosztott rész) átkerült nyáron a Lázár János vezette Miniszterelnökségre, Kis Miklós Zsolt irányítása alá.

Ami most Magyarországon lezajlik, abban nincs semmi különleges. A magyarországi kapitalizmus igyekszik felvenni az általános nyugati gyakorlatot, ahol nagyhatalmú vállalattulajdonosok döntéseihez igazodik az állam működése és a törvényhozás
is. A média ugyancsak óriásvállalatok tulajdonában van, a kormány munkáját ellenőrzi, és csak akkor helyesli, ha követi az
utasításokat. A tájékoztató ipar alakítja a közvéleményt, szavazáson a nép akaratát. A nép által megválasztott képviselők működési kereteit olyanok határozzák meg, akik nem választással,
hanem vállalati intézmények szolgálatában tevékenykednek. A
magyar nemzeti kormány igyekszik elhárítani ilyen kísérletet, és
élni a demokratikus választáson kapott hatalommal a haza javára.
Korábban a földmûvelési tárcánál
Simicska Lajosnak ezen a területen is
voltak emberei.
Mennie kell a Közbeszerzési Hatóság élérŒl Gajdos Róbertnek, akit
szintén a Simicska-holdudvarhoz soroltak.
Távozik Dudik János a Nemzeti
Infrastruktúra FejlesztŒ Zrt. vezérigazgatója és Mázsi Attila, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. vezetŒje is, Œk a
hazai út- és vasútépítések irányítói
voltak. Mindkettejüket Németh Lászlóné nevezte ki, amikor miniszter lett
2012-ben.
Az államigazgatást ismerŒ nyilatkozóink szerint ezek a kiszorítások nem
egyszerûen arról szólnak, hogy Simicska Lajos üzleti érdekeit képviselŒ személyek tûnnek el a hatalomból. E pozíciók értékét az is adja,
hogy az egész piacra rálátást biztosítanak: lehet tudni, hogy mikor, hol,
mi épül, ki milyen ajánlatra képes, ki
kikkel és mennyiért dolgoztat. Ezek
és a szabályok alakításának lehetŒsége együtt adják az igazi értéket e sok
pozíciónak.

Energetikai helyzetkép Merkel és Putyin elôtt
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Vlagyivosztoktól Lisszabonig terjedŒ eurázsiai szabadkereskedelmi
megállapodás kérdését az idén Davosban Angela Merkel is felvetette.
Mint mondta: nemcsak az USA-val,
hanem lehetŒleg Oroszországgal is
ilyen megállapodást kell kötni. Az orosz–
német virágzó gazdasági együttmûködés
is ezt alapozta. Ehhez azonban békére
van szükség, aminek feltétele a megállapodás létrehozása Ukrajnában,
amiben Merkel személyes szerepet
vállalt. Ezért nem európai érdek
Oroszország szankciókkal való elszigetelése, ami Európának káros, az
amerikaiaknak pedig elŒnyös. Ezért
jelentŒs az Orbán–Merkel találkozó
egyértelmû üzenete Amerikának:
nem szállítanak fegyvereket Ukrajnának. Egyre többen (Szlovákia, Görögország) vannak, akik a szankciók ellen, az ukrajnai béke mellett foglalnak állást. Egyértelmû, hogy ez a
találkozó Magyarország stratégiai
felértékelŒdését is elŒsegítette.
Hivatkozások:
(1) Az Energiapolitika 2000 Társulat
2015. évi újévi üzenete. (A szakértŒi
támogatás nemzeti érdekû fontossága
miatt az Társulat újévi üzenetét alant
közöljük.)
(2) Varsó energiaunióval hatástalanítaná a Gazprom monopóliumát. Napi
Gazdaság, 2014. ápr. 28.
(3) Gyükeri Mercédesz, Brüsszel:
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Világgazdaság, 2015. feb. 5.
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Az Energiapolitika 2000
Társulat 2015. évi
újévi üzenete
Alapállás. Egyetlen esély nemzetünk életének megújítására, ha kis
közösségként okosan alkalmazkodunk
a természeti és a világpolitikai környezetünk általunk gyakorlatilag nem
befolyásolható változásaihoz.
Energetikai filozófiánk. Tevékenységünkben a napi energetikai fejleményekre való reagálás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott/kap az
energiapolitika nemzetfilozófiai megközelítése. A fizikai törvények örökkévaló, szakrális törvények. Minden
energiaátalakítás visszafordíthatatlan, növeli az entrópiát, rombolja a
környezetet, beavatkozást jelent a
szakrális rendbe. Egész földünk alá
van vetve a mulandóság törvényeinek, ami ellen csak az állandóan megújuló élet hat. Ez a kettŒsség vezeti
energetikai és társadalmi szemléletünket.

„Klímavédelem”. Ma a „klímapolitika” indokolatlanul szorosan kötŒdik
az energiapolitikához, ezért arról le
kell választani. Az éghajlatváltozásban az emberi tevékenység szerepe,
az érdemi befolyásolás lehetŒsége
tudományosan nem igazolt, ezen a
téren manipuláció fenyeget. Saját
erŒforrásainkat csak az érdemi eredménnyel kecsegtetŒ alkalmazkodási
cél-kitûzésekre szabad fordítani.
Energiabiztonság. Az oroszországi
primer energiahordozók behozatali
függŒsége belátható idŒn belül számottevŒen nem csökkenthetŒ. A „megújuló” energiákkal semmiképp, a hazai lignittel is csak részben. Az ellátásbiztonságot az EU-nak elsŒsorban
az import primer-energia hordozók
közös piacával kellene elŒsegíteni.
Mivel ezt nem teszi, nekünk sokirányú – közte a keleti – nyitás keretében minden új szállítási és forráslehetŒséget támogatni kell.
A Paks2 fejlesztés. Széles társadalmi támogatottságú, jó döntés volt, a
magyar érdekû legnagyobb erŒmûfejlesztés megindítása. Az elŒkészítés
tervszerûen halad, melyet politikailag
az ellenzék egy része is támogat, nagyobb – „szétesett” – része geopolitikai nyomással a háttérben aktuálpolitikai hisztériakeltéssel foglalkozik.
Feladatunk: a következetes felvilágosító, ismeretterjesztŒ munka folytatása.
Mátra. A magyar villamosenergiarendszer kapacitáshiányos, csak importtal biztosítható az ellátásbiztonság. Az importkockázat stratégiai kezelése során felértékelŒdik egyetlen
jelentŒs hazai ásványvagyonunk a lignit.

Szétváló erôtér
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2014. szeptember 1.
Orbán Viktor miniszterelnök és
Simicska Lajos milliárdos nagyvállalkozó évtizedeken át egymás legfontosabb szövetségesei voltak. Simicskának akkora hatalma volt a magyar gazdaságban, mint Orbánnak a
politikában. Aztán nyáron a reklámadó bevezetésekor egyértelmûvé vált:
Simicska Lajos és Orbán Viktor háborúznak egymással.
A csatájuk a magyar gazdasági élet
átrendezŒdését hozhatja.
„Lajos egy olyan hálózatot épített ki,
ami az állam szinte minden területére
beszivárgott. Mivel mindenhol ott ültek az emberei, nem lehetett keresztülvinni semmilyen politikai döntést
az apparátuson a beleegyezése nélkül.
Ez sokkal jobban korlátozta a miniszterelnök döntési szabadságát, mint
Brüsszel, vagy a multik. Viktor igazi
szabadságharca most folyik.” – Így
foglalta össze F., a magyar gazdaság
egyik befolyásos szereplŒje a Simicska–Orbán konfliktust.
Heteken át próbáltuk értelmezni a
jelenséget, hogy mi folyik a bizánci
udvarhoz hasonlatos, intrikákkal és
titkokkal teli legmagasabb hatalmi
szférában. Sokakkal beszéltünk, rengeteg pletykát és következtetést hallottunk, ezek néha ellentmondásosak
voltak, de a lényeg egyértelmûnek
tûnik: tényleg hatalmi harc dúl.
Június 3-án mindenki
felkapta a fejét
A háttérben addigra már javában
zajlottak a meccsek, mire a nyilvánosság bármit észrevehetett a Magyarországot irányító emberek konfliktusából.
Egy politikailag és gazdaságilag is
huszadrangú ügyben dördült el az
elsŒ, mindenki számára hallható lövés, amikor június 3-án a Magyar
Nemzet vezércikkében Csermely
Péter fŒszerkesztŒ-helyettes azt írta
le, hogy a reklámadóval „a kétharmad
most valóban rá akar lépni a sajtószabadság torkára.”
Egy nappal elŒtte elképzelhetetlen
lett volna, hogy Simicska Lajos újságjában ilyen nyíltan támadják a kormányt. Mindaddig a magyar sajtószabadságért csak a balliberális ellenzék,
és Magyarország elleni nemzetközi
összeesküvŒk „aggódtak.” El lehet
képzelni, hogy milyen súlyos eseményeknek kell történniük a háttérben,
hogy ilyen társaságba álljon be a kormánypárti lap.
És azóta is, újabb és újabb kritikus
anyagok jelennek meg a Magyar
Nemzetben, a Hír tévében. Sokak szerint az RTL Klub Híradójának új
hangvétele sem független Simicska
Lajos törekvéseitŒl.
Így néz ki az igazi háború
Az igazán fontos ütközeteket nem a
Magyar Nemzet hasábjain vívják.

Minden megállt. A választás óta ebben az országban a kormány nem
csinált semmit. És igen, ez Orbán és
Simicska összeveszése miatt van –
mondták egy nagy állami vállalatnál.
„Lajosnak ezerszer jobban fáj akár
egy milliárdos nagyságrendû üzlet
elvesztésénél az, hogy az embereit
próbálják elvenni tŒle. Felépített egy
hálózatot, minden sarok az övé volt.
Nem mészárolták le az embereit,
csak megmondták nekik, hogy mától
másnak dolgoznak. Az Œ igazi vesztesége, ha bebukja a hálózatot. Azt nem
építi vissza.” Ezzel a drogkereskedŒs
hasonlattal próbálta éreztetni a harc
egyik résztvevŒje a téteket.
Az bizonyosnak látszik: épül egy új
gazdasági erŒtér Orbán Viktor körül,
és ebbŒl Simicska Lajost és csapatát
kihagyják.
A fejlesztési tárca egyértelmûen
Simicska területe volt, ahogy az alá
tartozó állami vállalatok is, közülük a
legfontosabbként a paksi bŒvítést intézŒ MVM. Seszták kinevezése meglepetés volt azoknak is, akik azt hitték, hogy közel vannak a tûzhöz.
Seszták Miklós egyik elsŒ intézkedéseként megtiltotta, hogy miniszteri
engedély nélkül szerzŒdéseket kössenek az alá tartozó állami cégek.
Teljes átvilágítást ígért, a régi szerzŒdések átnézését, és leszámolást
bizonyos érdekcsoportokkal. Egyértelmû volt, hogy az üzenet Simicska
Lajosnak szólt: itt már nem te mozgatod a szálakat.
Ezzel párhuzamosan kivetették a
reklámadót, ami a Simicska által ellenŒrzött fideszes médiának is nehézségeket okoz. A kormány elé került
egy törvénytervezet az útépítŒkre
visszamenŒleg kivetendŒ különadóról,
ami nagyon fájhat a Közgépnek.
Bejelentették, hogy 1200 hektárnál
nagyobb földbirtokokra ezután nem
jár EU-s támogatás, ami Simicska
Lajos mezŒgazdasági vállalkozásainak
is fájni fog. És elŒkerült a Nemzeti
Kommunikációs Ügynökség megalakításának a terve, ami Simicska médiabirodalmát és hirdetési érdekeltségeit veszélyeztetheti. A küzdelemnek, a Simicskához lojálisnak tartott
emberekre helyezett nyomás mellett,
ezek lettek a nyílt frontjai.
A viszály már korábban elkezdŒdött.
A miniszterelnök azzal szembesült,
hogy Simicska Lajos hatalma az övével vetekszik. Akik akarnak valamit
az államtól, azok Simicskával és fŒ
embereivel (Nyerges Zsolttal, Fonyó
Károllyal) egyezkednek. Az államigazgatás számos területére beszivárgott emberei nélkül nem lehet keresztülvinni a központi akaratot. Ezért Orbán úgy döntött, hogy egyértelmûvé
teszi: övé a döntŒ szó, övé az igazi
hatalom.
Az igazi nekibuzduláshoz azonban
két dolog kellett még: hogy Orbán
rájöjjön, hogy nem csak Simicska
Lajos tud az országban pénzt csinálni,
és kellett az áprilisi kétharmados
gyŒzelem is.
A politika adja az erôt
Kezdjük az utóbbival. Úgy hallottuk,
hogy 2014. április 6-a éjszakáján nem
örömükben pálinkáztak Simicska Lajosnál az emberek, hanem bánatukban. „Túl sok” – ez volt a vélemény.
Orbán nekibátorodik, támadni kezd,
az irracionális vagy unortodox ötleteknek nem lesz határa, ami már a
Simicska-birodalom gazdasági érde-

