
A kormány tagjai közül sokan előkelő helyet foglalnak el
a leggazdagabb magyarok listáján. Hogy élnek ők?

Mire költik a pénzt? – a Magyar Vizsla utánajárt – 2–3. o.  

Luxusállam  – 4. o.
100 milliós jutalmak – 4. o.

Miért élünk egyre rosszabbul? – 6. o.
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Rendelje meg
ingyenesen a

Magyar
Vizslát!

MAGYAR VIZSLA – Az Adózók Érdekvédelmi
Szövetségének időszaki lapja

Felelős kiadó: Horváth Éva, 1241 Bp., Pf. 7.

Nyomdai munkák: G&G Nyomda Kft., Pécs
Felelős vezető: a Kft. ügyvezető igazgatója

Terjeszti a Magyar Posta

A titkárnő iratmegsemmisítőt használ egy irodá-
ban. Megszólítja a főnöke: 
– Kisasszony tudja működtetni ezt a masinát.
Sajnos én nem értek hozzá, és itt van ez a két do-
kumentum.
– Hogyne, igazgató úr! – válaszolja a titkárnő, s
rögtön be is teszi a papírokat a gépbe. 
– Akkor 2-2 példányban kérném! 

– Mit köszönhetünk a Gyurcsány-kormánynak?
– Tavaly a szakadék szélén álltunk. Azóta egy je-
lentős lépést tettünk előre.

A háziállatok versenyeznek, hogy melyikük a leg-
félelmetesebb. 
Azt mondja a disznó: 
– Belehempergek a sárba, visítva rohangálok kör-
be, az összes baromfi megijed tőlem.
Azt mondja a bika: 

– Felszegem a fejem, fúj-
tatok egy kicsit, rohangálok 
a réten, az összes tehén, birka szerteszéjjel fut. 
Azt mondja a csirke: 
– Úgy teszek, mintha döglött lennék és a fél ország
berezel a félelemtől!

A paraszt bácsi igyekszik a Parlamentbe. 
Biciklijét a falnak támasztja. Mire az őrök:
– Bácsikám, hát nem gondolja komolyan, hogy
csak úgy letámasztja ide a biciklijét!? Hát ide po-
litikusok járnak!
– Ne izguljon, lelakatoltam.

– Miért van a méheknek királynőjük?
– Mert ha koalíciós kormányuk lenne, nem csi-
nálnának mézet.

Egy nem túl népszerű politikus ül a vasúti kupéban
és pórázon tart egy majmot.
– Hová utazik ezzel a majommal? – kérdezi az
egyik utas. 
– Szegedre – feleli a politikus.
– Nem magát kérdeztem... 

KÖNNYŰIsmerje
meg az

igazságot!
www.magyar-vizsla.hu

A rejtvény megfejtését az alábbi címre kérjük beküldeni: Magyar Vizsla, 1241 Budapest, Pf. 7. A helyes megfejtők között vásárlási utalványokat sorsolunk ki.
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orban állás a postán,
tolongás a buszon, a hó-
nap végén nadrágszíj-szorítás az

egekbe szökő gáz- és villanyszámla, a
buszbérlet, a telefonszámla, a vízdíj és
egyéb költségek miatt. Ez többségünk
mindennapjainak világa. Mindeköz-
ben egyesek igencsak jól élnek a mi
közüzemi díjainkból. Tudta-e,
hogy csak a közüzemi számlák
befizetésével minden hónapban
13300 forinttal járulunk hoz-
zá ahhoz, hogy a leggazda-
gabbak jól éljenek? 

inden idők leggazdagabb
kormánya irányítja ma
Magyarországot, már

ami a miniszterek összvagyonát illeti.
Közülük is Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök, Kóka János gazdasági mi-
niszter és Veres János pénzügyminisz-

ter a leggazdagabbak. Egyes becs-
lések szerint például

Gyurcsány Ferenc 

befektetéseinek összértéke meghalad-
ja a 3 és fél milliárd forintot. A mi-
niszterelnöki
pénztárca a
2004-es év-
ben 100 millió
forinttal hízott. A
vagyonbevallása
szerint ennyi volt
ugyanis Gyurcsány
Ferenc cégeiből szár-
mazó jövedelme a
2004-es évben. Ennyi
pénzből aztán könnyen
épít az ember, (pláne, ha
miniszterelnök) a háza alá
úszómedencét, főleg ha még

adózni
is elfelejt
utána.    
„Vagyonomtól nem

tudok, nem akarok meg-
szabadulni” – nyilat-

kozta a kormányfő
újságírók kérdé-
sére. Ha ennyire

nagy tehernek ér-
zik a pénzt, a kor-
mány tagjai ért-
hetetlen, hogy sa-
ját fizetésüket mi-

ért emelték dup-
lájára az elmúlt
időszakban.

Szmoking:
Ermenegildo

Zegna
528 500 Ft

Szemüveg:
Hamilton
& Inches 

232 000 Ft

Pezsgő:
Chateau

Rothschild 
153 000 Ft

A luxusbaloldaliak
közkedvelt szórakozó-
helyei: Monte-Carlo 
és a Maldív-szigetek

Óra:
Bertolucci

1 540 000 Ft

Cipő:
Shipton

& Heneage
182 400 Ft

Magyarország leggazdagabb kormánya

M

S

Karóra:
Rolex Daytona 

4,8 millió Ft

Luxusmedence
(adózás
nélkül) 

20 millió Ft

2

Helikopterek, szélsebesen száguldó sportautók, 
luxusmotorcsónakok, többmilliós ékszerek, karórák

és öltönyök. Csak néhány használati tárgy, ami Ma-
gyarország leggazdagabb embereinek minden-

napi világát jelenti. Érdekes, hogy a leggazda-
gabbak toplistáján előkelő helyen szerepel

több mai miniszter és a miniszterelnök is. 

Hatalom,
pénz,
csillogás

Kóka János
miniszter

a Playboyban
„– Hány öltönyöd van?
Kóka: Legalább 
negyven.
– Hol veszed őket?
Kóka: Elsősorban
varratom most már…”

„– Milyen órád van? 
Kóka: Jaeger Le
Coultre.(…)Nagyság-
rendileg egy- és más-
fél millió között van.”

„– Mit szoktál
ajándékozni, mondjuk
a feleségednek?
Kóka: Ékszert
gyakran. (…) ha vala-
mi megtetszik, akkor
meg tudom venni.”

Szivar:
Cohiba

12 000 Ft

Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök munkába
A8-as Audival jár, hét
végékre A6-os dukál. De
nemcsak neki jár négy-
keréken gördülő luxus.
A kormányzat ugyanis az
elmúlt három évben
több mint 13 milliárd
forintot költött autóbe-
szerzésre. Természete-
sen mindezt a mi pén-
zünkből. 

A kormány tagjai
jártasak a vízi közleke-
désben is. Kóka Já-
nos gazdasági mi-
niszter – vagyonbe-
vallása alapján – bol-

dog tulajdonosa egy
Springway 24-es típusú
motoros hajónak. Kóka
úgy érezheti, kint van a
vízből, mi viszont
bizton állít-
h a t j u k :
süllye-
dünk. 

„Elég meglepő, ha egy
gazdasági miniszter még
harminchárom éves sincs.

Az is meglepő, ha
van helikoptere, de
az az igazán megle-
pő, ha ő maga veze-
ti” –  nyilatkozta
Kóka János a Play-

boyban, a Robinson
44-es helikopterének

fedélzetén. Persze meg-
szokhattuk, hogy Kóka a
fellegekben jár. 

Földön, vízen, levegőben



Szobabicikli 370 ezerért
Raktárban porosodik a honvéd-
ség vezérkari főnökének  új szo-
babiciklije. Havril András 370
ezer forintos szobabiciklit kapott,
de túl nagy és nem fér be az iro-
dájába. Szerinte a vásárlás-
ban semmi különös nincs, a
Honvédelmi Minisztérium
(HM) rendszeresen vásárol
fitneszgépeket honvédségi
épületekbe, hogy a dol-
gozók megőrizzék kon-
díciójukat. A rendszeres
fizikai állapotfelmérés-
kor az 50 év felettiek szo-
babiciklizéssel válthatják
ki a 3200 méteres  fu-
tást. Havril erre azt

mondta, eddig minden évben
teljesítette a távot. Idén talán a
raktárban fogja?

Kutyaélet
A szolnoki HM-bázison tizenkét

fűtött kutyaólat építettek ti-
zennyolcmillió-ötszázezer
forintért. Nem mondható
el az őrző-védő ebekről,
hogy a kutya sem törődik
velük. A kutyakiképző
szerint sok a másfél mil-

liós ár, mert egy fűtött
kutyaól kétszázezer
forintból is elkészít-
hető. Az elkészült ku-
tyaólak nincsenek le-
vakolva és a tetejük ol-
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Batiz András kormány-
szóvivő elmondta, a
Közszolgálati Reform
Hivatal 210 millió fo-
rintjába került az adófi-
zetőknek. Ez a pénz a hi-
vatal létrehozására és
működtetésére, az iroda
kialakítására, a sofőr, a
titkárnők és munkatársak
fizetésére, valamint a  ta-
nulmányok finanszíro-
zására ment el. A kor-
mányszóvivő közölte:
november 1-jétől
a kormányhiva-
tal megszűnt,
Vadász jelen-
leg hat hóna-
pos felmondá-

si idejét tölti, de ez idő
alatt is kapja az ál-
lamtitkári fi-
zetését, és egy
k i s e b b
iroda, egy
titkárnő,
e g y
gép-

kocsi és egy sofőr is ren-
delkezésére áll!

Sóhivatal

Családban marad az üvegzseb?
Keller László rokonai
állami vállalatoknál

Gyurcsány Ferenc 2004
augusztusában mondta:
nincs szüksége új autó-
ra, megfelel a sportmi-
niszteri Audi A6-os is.
De ezt nem sokáig gon-
dolta így. Pár hónappal

később egy új, 30 millió
forintos Audi A8-asba
ült át. A Kormányszóvi-
vői Iroda szerint Gyur-
csány a korábbi A6-ost
hétvégi autóként hasz-
nálja.

Emelkedő jegyárak, óriási adósságok

100 milliós jutalmak
Kisiklott villamos ütkö-
zött villamossal, troli-
buszvezető oltotta a ki-
gyulladt műszerfalat.
Aki tömegközlekedik,
ismeri a zsúfoltságot, a
koszt és az áldatlan álla-
potokat. 2002 óta két-
szeresére emelkedett a
nyugdíjas- és a diákbér-
let, 80%-kal nőtt a tel-
jes árú bérletek és a vo-
naljegyek ára. 
A BKV gazdálkodása
azonban így is veszteséges.
60 milliárdos adóssága
miatt a BKV kártyavárként
omlott volna össze, ha
nem segít az állam.
Battonyától Nemesmed-
vesig minden adófizető-
nek sokba kerül a BKV
működése. A fővárosi ön-

kormányzat mégis sikeres-
nek értékeli a BKV műkö-
dését. A társaság vezetőjé-
nek évi 20 millió forint
jutalom üti a markát a
„sikerekért”. Azt is
megszokhattuk, hogy az ál-
lami vállalatok éléről távo-
zó  vezetők óriási végkielé-
gítéseket vágnak zsebre. A

2005 második felében ki-
rúgott MÁV-vezérigazgató
közel 150 millió forintos
végkielégítést kapott.
Eközben a vasúttársaság az
elmúlt három évben meg-
háromszorozta a veszte-
ségét, így az már túllépi a
80 milliárd forintot.
Minek jár akkor jutalom?

Luxusállam
210 millió a nem működő intézményre

A Magyar Vizsla utánajárt,
mire költi az állam az adóforintjainkat

Keller László a közpénzek
őre volt. A 2002-ben ki-
nevezett közpénzügyi ál-
lamtitkár  családjának
tagjai a Szerencsejáték
Rt., a Magyar Fejlesztési
Bank, a Budapest Airport
és az Országgyűlés fizetett
munkatársai lettek. Talán
elgurult adóforintjainkat
keresik…?

A Keller család tagjai
jól jártak. Keller László
lánya az állami Szeren-
csejáték Rt.-nél kapott
munkát. Ezután az is ki-
derült, férje a Budapest

Airport Rt.-nél talált
magának feladatot. A
közpénzügyi államtitkárság
megszűnése után Keller
unokaöccsének is új mun-
kahely után kellett néznie.
A váltás neki sem okozott
gondot, az MFB agrárfi-
nanszírozási osztályának
munkatársa lett. Hasonló
utat járt be  Keller jelenle-
gi felesége is. Kezdetben a
Keller-titkárságon dolgo-
zott, majd a titkárság meg-
szűnése után az MSZP-
frakcióban segíti férje
munkáját. A volt állam-

titkár szerint ez családi
ügy. Vagyis a pénz a csa-
ládban marad.

Számolatlanul

De miért volt szükség az
új autóra? A Totalcar au-
tósmagazin ezt írja az új
miniszterelnöki kocsiról:
„Kényeztetésből bármit
tud az A8, elképesztő ahogy
megy, és még a formája is

érdekesebb  lett. (...) akik
egyszerre vágynak fény-
űzésre és zúzásra, azoknak
ideális lehet.” Már világos,
miért kellett harminc-
milliót költenie az adófi-
zetőknek az új autóra.

Mégis kellett az új autó

csó hullámpalából
van. A minisztéri-
um szerint a 12 ól
megépítését a legol-
csóbb ajánlatot benyúj-
tó nyerte. Milyen ólakat
épített volna a drágább
pályázat benyújtója? A
kutya se tudja.

Édes élet
– közpénzen
Fagylaltkészítő gépet és
napozóágyakat vásárol a
HM. A cukrászati eszköz-
re majd' 10 millió forin-
tot, a nyugágyakra közel 5
milliót költenek. A HM
szerint a beszerzésnél a

l e g o l -
csóbb ajánlatot

választották, és a fagyi-
géppel alacsonyabb áron
állíthatják elő az édessé-
get, mintha boltban vásá-
rolnának. 10 millió fo-
rintból  olyan fagylaltgép
is vehető, ami óránként
150 kiló fagyit készít. Ez
négydekás adagokkal szá-
molva több mint 3700
adag. Csak győzzék nyalni
repülés közben. De mi
van akkor, ha a pilóta a
kekszet szereti?

Mi fizetünk, az igazgtatók
meggazdagodnak

Fagylaltgépre költöt-
tek 10 millió forintot

Vizet
prédikál

30 milliós autó
az Ön pénzéből

1,5 millió
kutyaházra
az Ön
pénzéből

szórják
Napágyakra 5 millió

az Ön pénzéből

A 210 millió elköltésén
kívül semmit sem csináltak

Vadász János kormánybiztos nemrégiben benyújtotta lemondását,
mert a kormány úgy döntött, a közigazgatási reformot elhalasztja.



És ez csak egy a több száz
termék és szolgáltatás kö-
zül, amiért többet kell fi-
zetnünk, mint az uniós
polgároknak. Az elmúlt
években az inflációt jóval
meghaladó mértékben
nőttek az árak. Bár a kor-
mány nap, mint nap han-
goztatja ilyen nagy jólét
még soha nem volt, mi úgy
érezzük egyre rosszabbul
élünk. Ez tény. Miközben a
fizetésünk alig emelkedik,
addig irreálisan magas ösz-
szeget kell fizetnünk a gá-
zért, a vízért, a csatornáért,
az áramért. A néhány évvel
ezelőttihez képest jelentő-
sen többet fizetünk a
gyógyszerekért, a kenyé-
rért, a tömegközlekedésért,
a benzinért. Jó lenne tud-
ni, hogy a reális ár feletti

luxusprofitot miért velünk
fizettetik meg? Jó lenne
tudni, a pénzünk kinek a
zsebébe vándorol? Jó len-
ne tudni, hogy meddig
mehet ez még így tovább?
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Miért élünk

Most a családunk évente
30 000 forinttal fizet többet

Most a családunk évente
35 000 forinttal fizet többet

Most a családunk évente
95 000 forinttal fizet többet

A kiváltságosok dúskálnak a milliárdokban, a kormány nem sajnálja magára költeni a pénzt

Az új európai uniós
tagállamok közül
Magyarország polgá-
rai fizetik a legtöbbet
a háztartási villamos
energia áráért. Két-
szer annyit, mint a
balti államok, 40 szá-
zalékkal többet, mint
a lengyel vagy cseh
családok, de többet
fizetünk, mint a své-
dek, a franciák vagy
akár az angolok.

Kisfogyasztók
és háztartá-
sok áramárai
az EU-ban
EU-tagország Ft/MWh
Észtország 14280
Litvánia 15045
Lettország 15555
Csehország 15810
Norvégia 17850
Lengyelország 17850
Finnország 18105
Görögország 19125
Svédország 19635
Málta 20400
Dánia 20655
Nagy-Britannia 20910
Szlovénia 21930
Franciaország 22185
Ciprus 22440
Spanyolország 22695
Szlovákia 23970
Ausztria 24225
Hollandia 24990
Portugália 26775
Írország 28560
Magyarország 28560
Belgium 29325
Luxemburg 32385
Olaszország 33150
Németország 33405

Ön havonta 13 300 Ft-tal fizet többet

Korábban a gáz ára nem emel-
kedett jobban, mint az infláció.

Korábban az áram ára nem emel-
kedett jobban, mint az infláció.

Korábban a közös költség (víz, csatorna, szemét)
nem emelkedett jobban, mint az infláció.

„Nem értem, miért
élünk rosszabbul,
mint korábban.”

egyre rosszabbul?


