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A kormányfő, mint egy nyilatkozatában kijelentette, nem vagyonos ember. Idevágó hivatalos bevallásában
– feleségével közösen – egymillió forintnál kevesebb megtakarítást tüntet fel, ez az összeg évről évre
egyre kisebb. Ezzel szemben prímán megy a család összes többi tagjának: szüleinek és testvéreinek
cégeiből csak tavaly másfél milliárd forintot vettek ki tulajdonosaik osztalék formájában, 2014 óta pedig
közel 4,4 milliárdnyi jövedelemhez jutottak így – írja a G7.hu. A lap hozzáteszi: a 2010 és 2014 közötti
kormányzati ciklusban ez az összeg még csak 384 millió forint volt. Orbán Győző, Orbán Győzőné és Orbán
Áron egymás között passzolgatott vállalatainak már abban az időszakban sem ment rosszul, ám nagyjából
2015-ig visszafogták magukat a tulajdonosok, és a pénz egy jelentős részét inkább a cégekben hagyták.
Aztán két évvel ezelőtt elkezdték kisöpörni a vállalatokat. A 2017-es év abszolút rekordot hozott a bő 1,5
milliárdos kiﬁzetéssel, pedig ebben még nincs is benne minden Orbán rokonságához köthető vállalkozás. A
portál kiemeli, hogy az Orbán szülők és testvérek cégei közül a legjobban a bányavállalatok, illetve az
azokhoz kapcsolt logisztikai cég termelnek, a vállalkozások bevételének egy része pedig biztosan állami és
uniós forrásból ﬁnanszírozott megrendelésekből származik. Ez már csak azért is föltűnő, mert korábban a
miniszterelnök azt állította, hogy a családja közvetlenül nem vesz részt EU-s projektekben, mert az
összeférhetetlen az ő pozíciójával. Az első Fidesz-kormány idején Orbán állítólag még kifejezetten kérte
apját, hogy ne vegyen részt állami beruházásokban (már akkor is sikertelenül – KZ). Ma a Nehéz Kő Kft.
nevű, családjához köthető fuvarozó vállalat közel 300 millió forinthoz jut egy vasút-korszerűsítési
projektből. Történik mindez akkor, amikor az Európai Parlament szakbizottsági jelentése szerint egyáltalán
nincs minden rendben a magyarországi uniós közbeszerzésekkel. A pályázati kiírások 36 százalékában
egyetlen pályázó van, és még mindig nem tudni, hogy a magyar hatóságok hogyan választják ki a
projekteket – emelte ki a jelentésében Ingeborg Grässle, az EP költségvetési ellenőrző bizottságának
elnöke. Ugyanezt a korábbi igazságügyi miniszter, Bárándy Péter így fogalmazta meg: a jogállamiság
sérelmét jelenti, ahogyan a gazdaságot jogszerűnek csak felületes szemlélő által értékelhető módszerekkel
manipulálják, például pályázatnak nevezett, de valójában eleve névre szóló megbízásokkal.

