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A világ legdrágább úszó VB-je

Ebben is két részre szakadt az ország. Van, aki szerint fantasztikus volt az úszó világbaj-
nokság, míg mások elismerve a jó szervezést, azért halkan hozzáteszik: kár, hogy hétszer 
annyiba került, mint eredetileg tervezték. És többszörösébe annak, mint amennyiért más 
országok megrendezték. Mi is csak annyit kérdezünk, muszáj volt ennyit kilopni belőle?  
Így is megérte a 170 milliárdot? De nézzük a tényeket!

Képzelje el, hogy Ön és a családja elha- 
tározzák, építenek egy házat. Konzul- 
tálnak mérnökkel, kivitelezőv-
el, rokonokkal és barátokkal. Min-
denki azt mondja, hogy ki fog jönni  
25 millióból. A tapasztaltabbak azért meg- 
jegyzik, hogy pár millióval mindig több 
szokott lenni egy építkezés, mint amit ere-
detileg terveznek.

Megtörténhet, 
hogy amikor 
felépül a ház, 
akkor a kivitelező 
azt mondja Ön- 
nek: bocsánat,  
kicsit elszámol- 
tuk a költségeket, 
ezért a 25 millióra 
tervezett ház, 
sajnos 170 mil-
lióba kerül végül. 
Ugye, ilyen nem 
létezhet?! 

Hát akkor néz-
zük meg, hogyan is 

alakultak a Magyarországon júliusban meg- 
rendezett úszó világbajnokság költségei.

Ehhez ugorjunk vissza az időben két 
esztendőt. A napi.hu internetes újság 2015. 
március 13-án „25 milliárdba kerül Or-
bán legújabb álma” címmel közölt cikket, 
amelyben többek között ezt írták: 

„A 2017-es Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró és Nyíltvízi Világbaj- 

nokság megren-
dezése összesen 
85 millió dollárba 
– jelenlegi árfolya- 
mon 24,7 milliárd fo-
rintba – kerül Magya-
rországnak. Az ösz- 
szegben benne van-
nak a létesítmény-fej- 
lesztések és a 
rendezés költ- 
sége is – derült ki Gyár- 
fás Tamás, a Ma-
gyar Úszó Szö- 
vetség elnökének 
nyilatkozatából.”

Foci őrület vagy 40 ezer családi ház?

Hírek, amelyek  
eddig nem juthattak el mindekihez 

www.nyomtassteis.hu

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenki-
hez. Ha úgy gondolja, hogy az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyom-
tassa ki, vagy fénymásolja le több példányban, és adja tovább! A friss lapszámokat a 
www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. 

Kiadja a Nyomtassteis.hu közössége | Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Talán Ön is hallott arról, hogy Európa egyik törpe állama, Andorra a világbajnoki selejte-
zőn 1:0-ra verte Magyarország válogatottját június elején.

Andorrában alig 80 ezren élnek, annyian, mint Szombathelyen. Válo-
gatottjukba amatőrök játszanak, olyanok, akiknek napközben rendes fog-
lalkozásuk van, a focit hobbi szinten űzik. A nemzeti stadionjuk 2014-ben 
készült el, és 3 306-an férnek el benne. Egy picivel kevesebben, mint a mi miniszterel- 
nökünk hétvégi házának tövébe felépített felcsúti foci arénában. 

Amióta létezik az andorrai futball, egyetlen egyszer győztek komoly tétmérkőzésen, 
és most, másodszorra a magyarok ellen. 

A mi focistáink viszont elképesztően jól 
fizetett főállásban készülnek a meccsekre. 
A legjobban kereső magyar futballista havi 
fizetése 8 millió forint, de még a 10. helyen 
álló is megkapja a havi 4,8 millió forintot! A 
magyar fociba számolatlanul és eszelős mó-
don ömlik a pénz. 

Kéri László politológus szerint megdöb-
bennénk, ha összeadnánk az elmúlt évek-
ben erre fordított milliárdokat. A vállalkozá-
soktól származó olyan támogatásokat, amit 
leírhattak az adójukból (TAO-pénzek), ami 
több mint 250 milliárdot tesz ki, a stadion-
építési őrület százmilliárdjait, a költségve-
tésnek erre a célra biztosított külön forrá-
sait, a szponzori pénzeket, a mesterségesen 
megemelt tévéközvetítési díjakat, amelyek 
együttesen ezermilliárd körüli összegre 
rúgnak!

Megismételjük: 1000 milliárdot!
Ha ebből a pénzből fiatal házasoknak építettek volna, egyenként 25 millió forint érté-

kű házakat, akkor most 40 ezer boldog család lenne Magyarországon. 
Az NB-1-es meccsek átlagos nézőszáma 2561 fő volt az idén. Ehhez még hozzávehet-

jük azokat a százezreket és milliókat, akik a televíziók előtt dühöngtek a magyar focisták 
szánalmas teljesítményén. 

Hiába érzi mindenki, hogy őrültség ez a pénzszórás, sajnos nincs mit tennünk, hiszen 
Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a foci a hobbija.
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A cikkben ez a mondat is szere-
pelt: „Orbán Viktor miniszterelnök azt  
mondta, hogy a költségek megtérülését, 
sőt hasznot vár a rendezvénytől.” (Fel-
tehetően annak tudatában beszélt nye-
reségről, hogy a rendezés összköltsége 25 
milliárd lesz.)

„Nem volt idő” nyilvános 
közbeszerzésre
A kormány már akkor eldöntötte, hogy a  
rendkívüli sürgősség miatt nem kell nyil-
vános közbeszerzéseket lefolytatni, vagyis 
minden munkát megkaphatnak a haverok, 
átlátható verseny nélkül. 

Egy év múlva az Átlátszó.hu tényfel- 
táró hírportál igen alapos cikket közölt ez-
zel a beszédes címmel „90 milliárd forintba 
fog kerülni a 2017-es vizes-vb – kiszámol- 
tuk a kormány helyett”. 

Idén májusban Seszták Miklós fejlesztési 
miniszter már a következőket nyilatkozta: 
„A vébé 32,9 milliárdos szervezési költ- 
ségeihez még hozzájönnek a FINA által 

kiszabott jogdíjak, így 
a teljes szervezési és 
működési költség 38,6 
milliárd forint. A vébére 
elkészülő fejleszté- 
sek költsége ezen felül 
Seszták szerint további 
92 milliárd forint.” 

Vagyis 2017 máju- 
sában már jogosan 
adta ezt a címet cikké- 
nek a 444.hu hírp-
ortál: „Úgy volt, hogy  
25 milliárdból kijön a 
vizes vébé, most tar-
tunk 130 milliárdnál”.

Aztán, ahogyan 
közeledett a VB kez-
désének napja, úgy 
hangzottak el még ma-
gasabb számok, pél-
dául 160 milliárd, majd 
a végén már mindenki 

170 milliárdról beszélt.
Mellesleg, mi úgy lettünk rendezői 

ennek a VB-nek, hogy Mexikó meg-
rémült az egyre jobban elszálló költ- 
ségektől, és visszalépett. 

Ugrótorony: Kazanyban 
nyolcadannyiba került 
A két évvel ezelőtti, oroszországi vi-
zes világbajnokságra durván nyolcad- 
annyiba került az óriás ugrótorony 
építése, mint Budapesten; Kazanyban 
92 millió rubelbe, azaz mai áron szá- 
molva 411 millió forintból jött ki gya-
korlatilag ugyanaz, amire a Duna-par-
ton hivatalosan 3,1 milliárd forintot köl- 
tenek el – írta a Magyar Nemzet című lap. 

Olcsóbb az egyhetes Sziget 
Fesztivál, mint a kétórás 
VB-megnyitó
A hvg.hu című újság érdeklődésére 
azt írták a szervezők, hogy „a buda- 

pesti nyitóünnepség megvalósításának 
összköltsége megközelítőleg 3,4 milliárd 
forint, amely magában foglalja a terület és 
a rendhagyó vízi helyszín kialakítását, illet-
ve a látványos fény-, videó-, multimédia-, 
lézer-, víz- és pirotechnikai megoldásokat 
felvonultató technikai megvalósítást is. 
Az esemény művészeti közreműködőire 
fordított összeg közel 1 milliárd forint, rész- 
leteket a szerződések értelmében nem áll 
módunkban nyilvánosságra hozni”.

Egy 120 perces rendezvény került tehát 
3,4 milliárdba, vagyis a látványosság min-
den percéért 28 millió forintot fizettek ki. 

Ha mindezt összehasonlítjuk az egy 
hétig tartó Sziget Fesztivál számaival, 
amely magánvállalkozás, és aminek tény-
leg nyereséget kell termelnie, akkor látni 
fogjuk, hogyan pazarolja az állam az adó- 
fizetők pénzét. 

A Sziget nagyszínpadának felépítése 
az összes technikával, fénnyel és hang- 
fallal együtt 100 millió forint. Az idei 
fellépőkre pedig 1,85 milliárd forin-
tot költenek, és ebbe belefér a Sziget 
történetének egyik legdrágább elő- 
adója, Pink, valamint az egy hét alatt fel-
lépő 27 zenekar is.

Még befejezés után is
drágult a vizes VB
egymilliárddal 

Kevés sportesemény tud a befejezés 
után is drágulni, de Magyarországon 
úgy látszik, ez sem lehetetlen. 

Két vizes vébével összefüggő 
közbeszerzés eredménye jelent 
meg ugyanis augusztus 2-án, a VB 
zárását követően az Európai Köz- 
beszerzési Értesítőben. Az egyik 
az állami tulajdonú Antenna Hun-
gáriáról szól, ők, illetve alvál- 
lalkozójuk 783 millióért építettek ki 
informatikai rendszert – írja a 444.
hu internetes lap. A Fonyó Károlyhoz 
köthető B+N Referencia Zrt. pedig ta-
karításra kapott 293 milliót. 

Ezek persze már lezajlott beszerzés-
ek, csak az eredmények jelentek meg 
utólag. Így a 170 milliárdos bekerülési 
költséghez hozzácsaphatunk még 
egyet: egymilliárd ide vagy oda, már 
igazán nem számít...
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