» XII. kerUlet, Agnes lit 11. Gyarfas Tamase volt, innen vittek el Portik Tamast

Betorok, bokszol6k, titkosszolgak es partemberek koalfci6ja

,

Ut az itig.

Konibban I gyinte t er6 . zee kuve -eJmeJetkent hatott minden olyan allitas a mel) a rend zen alt6 · itko zolgak e a koztorvenyes szelhamosok tizleti
koalici6jar61 sz6lt. A Portik-tig) megfejte e Yi zont eppen az, bogy Magyarorszagon maig az
egykori hirszerz6k-elharit6kjelentik a legnagyobb nemzetbiztonsagi kockazatot.

,Horn Gyula ot perc alatt hiv vissza;
ot is es mindenkit a seggembol huzok
elo" - forrasaink szerint a '90-es evek
kozepen leginkabb ebben a t6nusban
beszeltek a politikusi felvilagr6l az
Energol Rt. vezetoi. Ha sorra vesszi.ik
az 1994. november 30-an alapitott
olajvallalat reszvenyeseit, elsore talan
erthetetlennek tUnik ez az otromba
nagyzolas. Elvegre a marketingigazgat6i titulust viselo Portik Tamas a tOkoli
fiatalkoruak bortOneben keszi.ilt fel az
eletre, atyai mentorat, Drobilich Gabort pedig mar a rendszervaltas elotti
buni.igyi kr6nikak is visszaeso betorokent emlitik, csakugy, mint Ferencsik
Attilat. A harom tovabbi tulajdonos ne26

ve - Kerekes Istvane, valamint idosebb
es ifjabb Gulyas Emile - ugyanakkor
kevesbe volt ismert bunozoi korokben.

Bercre hagtak
A cegpapirokb61 anno mindossze anynyit lehetett kiolvasni, hogy a nemet es
magyar Iakhelyekkel egyarant rendelkezo Gulyasek hoztak a toke nagyobb
reszet; nem penzbeni hozzajarulaskent
ket vadiuj Mercedest es egy Porschet
dobtak be az Energolba (huszmilli6 forint ertekben). A Heti Valasz ugy tudja,
Kerekes, a tarsasag elso vezerigazgat6ja aktiv aiiomanyu nemzetbiztonsagi
tiszti minosegeben vett reszt a piznisz
beinditasaban, idosebb Gulyas Emil

viszont a katonai titkosszolgalatok j6vahagyasaval valt reszvenybirtokossa.
(Ez egybecseng a ,Papa" neven befutott Sandor Istvan, a Kozponti Buni.ildozesi lgazgat6sag exnyomoz6janak
korabbi feltetelezesevel, mely szerint
az Energol a Katonai Biztonsagi Hivatal vagy a katonai hirszerzes fedovallalkozasakent jOtt Ietre.) A felso
szintli szervezettsegre utal, hogy Kerekes vezerigazgat6i ut6dja az MSZMP
KB Agitaci6s es Propagandaosztalyat
megjart, majd 1995-ben a Beli.igyminiszterium adatfeldolgoz6 hatterintezmenyetol Ieszerelt Csik6s 16zsef lett.
Ekozben az elnoki teendoket a Budapesti Kereskedelmi es lparkamara fo-

reflektor PORTIK-TITKOK
LAI<ASCSERE
Szabalytalanul foglalt el haromszaz negyzetmeter onkormanyzati terUietet a XII.
kerUletben Gy6rf6s Tamas, a helyhat6sag azonban 1999-ben - Mitnyan Gyorgy
korabbi fideszes polgarmester javaslatara- nem bontatott vagy bUntetett, inkabb
megvetelre kfnalta a fOlddarabot a mediavallalkoz6nak - frta mult heten a hvg.hu.
Ebbcll a Gyarfas altai ,bsszetoldozott" Szechenyi-hegyi (Agnes ut 11.) luxusingatlanb61 vittek el a rendorok julius kozepen Portik Tamast. Az emlftett hazes a kert 2004
6ta az Energol-igazgat6 elettarsanak neven
van, am forrasaink elkepzelhetonek tartjak, hogy Gyarfas eleve Portiknak vasarolt;
ut6bbi ugyanis val6saggal vadaszott az
ilyen ket utcafrontos, menekUiest biztosft6,
eldugott helyekre. A hivatalos fOldhivatali
papfrokb6l mindazonaltal csak az derUl ki,
hogy csereUgyletrol volt sz6: Portikek 2004ben egy r6zsadombi villat (Ferenchegyi ut
24.) adtak a XII. kerUleti ,oduert". Ami kUIonos, hogy eredetileg a ferenchegyi telek
is felemeret u volt, ahol szinten tCtlleptek a
beepfthetosegi hatart- itt teh at ugyancsak
""' szor1szedos terl.ilet felvasarlasa vezetett
e e~d el ea 'tasaroz.

e

>> II. keriilet, Ferenchegyi ut 24. Portik Tamaseke volt, Gyarfas Tamase lett

·ara. a ·ei G_ u -an_ -cr
n
ral . az en rg I ok Bentley
az alla mi sportberuhazasok iranytt . - luxu a rojar i megorokl6 - de 1 99jakent megbecsi.ilt Keszthelyi Peter lat- ben agyonl6tt - Seres Zoltan esete.
ta el. Es meg egy adalek arr61, hogy az A volt okolviv6 egyik legszorosabb i.izolaj reven milyen korokkel Uzletelget- leti kapcsolatakent a belbudai vendeghetett az Energol-garda: a Portil< altai
lat6helyek javat privatizal6 T6th Tibort
a '90-es evekben hasznalt Ferrarit a tartottak szamon - aki mindemelmagyarorszagi fegyverkereskedelem
lett a Nagy Lajos, Apr6 Piroska es ApMSZP-s kot6desu doyenje, Szalai Pe- r6 Antal nevevel femjelzett S-Komplex
ter vasarolta meg.
,extitkosszolgalati" rt.-t is penzelte.
Itt azonban erdemes kiter6t tenni
Bar az alvilag es a fels6 szferak fele
- hiszen a koztarvenyesek, hivatasos
egyarant nyitott T6thr6l rna nemigen
buny6sok es titkosszolgalati potenta- hallani, a kozelmultban azert epittetok osszebutorozasara mas bizonyite- tett egy 1782 negyzetmeteres csah1di
kok is ad6dnak. A nagyi.izemi konzerv- hajlekot a gellerthegyi Berc utcaban
. csempeszettel 2007-ben megbukott (a Kossuth-dijas Vadasz Gyorgy tervei
Egymasert Alapitvany motorja pedaul
alapjan).
az a Jakubinyi Robert volt, akit 1983ban mar eliteltek egy betareses i.igyben. Patyolattiszta Portik?
1997-tol ugyancsak Ulnie kellett volna, Vissza hat a ,folyekony aranyhoz". Miamiert szazmilli6kat csalt ki egy bank- kent harom hete jelezti.ik, az allam
t61, de mivel rend6rsegi es titkosszolga- 1994 es 1997 kozott tObb szazmilliard
Iati spiclikent is funkcionalt, Goncz Ar- forintos ad6bevetelt61 esett el az olajos
pad allamf6i kegyelemben reszesitette. csalasok miatt (Heti Valasz, 2012. juJakubinyi erteke akkor ment fel iga- lius 19.). A visszaelesekre az adott lezan a sztart6zsden, amikor Nagy Lajos, het6seget, hogy szocialis megfontoa Nemzetbiztonsagi Hivatal (NBH) lasb6l kevesbe adOJ:tattak a kalyhakba
rendszervaltaskori f6igazgat6ja 2003- val6 haztartasi ti.izel6olajat (hto), mint
2004-ben el6allt az Egymasert-otlettel, a jarmuvekbe taltend6, kemiailag azoes epp benne Ieite meg a csempeszha- nos gazolajat. Ha tehat az orszagba
16zat f6szervez6jet. Szinten onmaga- hto-kent csempesztek be dizeli.izemert beszel a f6varosi ejszaka egyik ura- anyagot, alig kellett kozterhet fizetni.
~~
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Maga az Energol Rt. 1995. decemer _ -an zerezte meg a k6olajterme·e - c- - zarmazekok nagykere kedelmet Iehe o: · '"e :6 ···\·edeki engedelyt
es 1997 elejeig - paptron - o miJliard
forintos forgalmat bonyolitott. A al6sagban persze keszpenzes adasvetel is folyt, de sem a ,konyvelt" ad6csalasnak, sem a feketezesnek nem
lett kovetkezmenye. A f6macher Portik Tamas olajra lepett, es bar a rend6rseghez tudomasunk szerint erkeztek bejelentesek arr6l, hogy eppen egy
Ujbuda-Tetenyi uti tizemeletes panelben, a XII. keri.ileti Galantai utcaban,
egy Solymar kornyeki villaban vagy
Becsben huzza-e meg magat, a hat6sagok erdemben nem tar6dtek a tippekkel. A felhivatalos szivarogtatasok
szerint Portik az Egyesi.ilt Allamokba
tette at szekhelyet, am ebb61 csak anynyi volt igaz, hogy elettarsa a tengeren
tulra jart szUini- igy negy kozos gyermeki.ik automatikusan amerikai allampolgarra is valt. (Az ifj. Portik Tamas
nevet visel6 fiu egy korabbi kapcsolatb61 szarmazik.)
Az evszazad olajperekent beharangozott, Portik tavolleteben zajl6 Energoleljaras kes6bb kozrohejbe fulladt (az
i.igyeszseg kihatralt sajat vadirata mogi.il), az egykori marketingigazgat6 >>
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)) nevet pedig le sem igen irta mar senki. ,Papa" neje, Hrabak Eva ilgyvedkent 16 csa1adi villajat). Egy biztos: az 1998A Sandor Istvan ,Papa" nyomozasai- a magyarorszagi orosz-ukran a1vilag ban mego1t Feny6 .fanos rivalisakent e1r61 sz616, Karman Iren altai 2006-ban (egyik) fejet, Leonyid Stecurat kepvise- konyve1t Gyarfas rendre a sajat Nap
megjelentetett le1ep1ez6 mub61 mintha
li - azaz Sandor Istvan sem tekinthet6 Tv-jeben mondatta fe1 Sandor Istvan
,Papava1" az o1ajbunoz6s 1ecket- me1yszikeve1 vagtak vo1na ki a Portikra uta- fliggetlen szakert6nek.
Portik Tamas julius kozepi befogasa- b6l termeszetesen mindig kimaradt
16 osszeftiggeseket- ut6bb kidertilt, az
ujsagir6n6 meg a kezirat 1eadasa e16tt va1 viszont ujra megnyilt az ese1y, hogy Portik Tamas neve. Ojra hangsu1yozbe1eszeretett a potencialis ce1szemely- az eddig rejtve hagyott osszefilgge- zuk: az elmu1t evtized harcos mediabe, ezert csak egy anonimizatt interjut sek kibomo1janak. Ogy tudjuk, a nyo- szeme1yisegei - Karman Iren, Sandor
kozo1t ,ve1e".
mozas soran egyerte1muve kezd va1- Istvan es Gyarfas Tamas - maguk is
ni, hogy a Haj6gyari-sziget nyar e1ejen
szimbi6zisban eltek az olajmaffiaval,
1etart6ztatott ura, Vizoviczki Laszlo azaz gatoltak a val6sagos tenyfe1taStecura vedelmeben
,Olttink az aut6jaban, a kisujjunkka1
reszben energolos penzeket kezelt. Hi- rast. Portik allit6lag Gyarfas ,hatat" is
egymasba kapaszkodtunk es csond- vata1os rend6rsegi fe1jegyzesek tanus- szivesen haszna1ta; merthogy ez volt a
ben zenet hallgattunk" - az egy evvel
kodnak arr61, hogy Portiknak hatalma 1egbiztosabb e1rugaszkodasi pont a pokes6bb piacra dobott ujabb Karman- van a mu1at6kira1y fOIOtt - 2006 janu- litikai donteshoz6kig.
Akadtak persze mas tarsak is. Portik
konyvben a szerz6 megindit6 resz1e- arjaban lega1abbis szeme1yesen 6 allittatta 1e azt az akci6t, melynek soran a egyik penzkezel6je pe1daul az a D6sa
tessegge1 csicsergi e1 Iren es Tamas
romancat, ami egyben annak a beis- harmine ver6emberrel fe1szere1kezett Istvan lehetett, aki 12 eve az MSZP kamerese, hogy tObbe keptelen targy- Vizoviczki megkiserelte sajat erdekko- ritativ tagozatanak e1nokekent robbant
szeruen irni az o1ajmaffiar6l. (Karman
rebe vonni a Citedellan ta1alhat6 ven- be a kozeletbe. lnformaci6ink szerint
azonban a rend6rseg a1apvet6en nem
hitelessegen az sem javithatott, hogy deglat6-ipari egysegeket.
ot eve allit61ag bruta1isan megverArra is vannak adatok, hogy Por- erre, hanem a titkosszo1ga1ati sza1ra
tek, majd osszekotOzve a 1agymanyo- tik Tamas mar a '90-es evek kozepet61
osszpontosit - mive1 a kormany ce1ja
si Duna-parton hagytak.) Korabban
egyilttmukodott Gyarfas Tamas usz6- egyerte1muen az, hogy megtisztitsa a
nemzetbiztonsagi szerveket az a1vilagszovetsegi e1nokke1 (aztan 2004-ben
az is vi1agossa va1t, hogy a 2000-ben
meg a koze1et megtisztitasaert harco16 vele csere1te e1 a Ferenchegyi uton epU- ba be1en6tt fed6cegekt6 l.
•
1

Eves elofizetoink most klubkartyat kapnak ajandekba ,
amellyel minden h6napban mas-mas kUionleges
kedvezmenyt vehetnek igenybe.

Nem kerdes ~ Heti Valasz
Reszletes informaci6 a husegprogramr61
a www.hetivalasz.hu/husegprogram honlapon.
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Lekotelezett kormanyemberek, rendorok, hivatalnokok

, Tudom, hoi kell olajozni a szekei-et"
Noha Portik Tamast jelenleg nem gyanusitjak azzal- szemben Vizoviczki Laszl6val-,
hogy labon megvette a rendorseg egyes donteshoz6it, az elmult 8-10 evet megis zaklatasmentesen elhette vegig az egykor legkeresettebb magyar bunozo.

)) Plakatkapcsolat. A Halmos-Risk6 csalad 6riasmediumokon is Uzent a Portik ,fogsagaban" elo ut6doknak

,A tOrtenet szerepl6i: egy 21 tagu
esalad, akik szeretetben , boldogsagban es beestiletben eltek. A legut6bbi ket evig e esalad tagja volt unokam,
Halmos-Risk6 Alma es negy gyermeke
is. Elettink utolso tiz evenek - sajnos
- meghataroz6java valt a gyermekek
ver szerinti apja, Portik Tamas, akir6l
kes6bb dertilt ki szamunkra, hogy az
Energol-tigyben hirhedtte lett, nyolc
evig itthon es ktilfoldon a legveszelyesebbkent korozott bunoz6 [...]. Portik
Tamas esaladunk tagjait rendszeresen,
van, amikor eletveszelyesen fenyegeti,
psziehikai terror alatt tartja, zsarolja,
mert tOrvenytelen tetteit nem voltunk
hajland6ak segiteni" - panaszolta fel
2005 deeembereben Gyurcsany Ferenc
akkori kormanyf6nek Risko Tibor. Az
orvos nagyapa kes6bb szemelyesen ta-

lalkozott a miniszterelnok vezet6 f6tanaesosaval , Fejes Jen6vel, am a hivatalnok irasban rogzitette: hataskor
hianyaban nines mit tennitik. Gyuresanyhoz Halmos-Risk6 Alma edesanyja is eljuttatott egy levelet, kes6bb
azonban a rend6rsegen azt kozoltek
vele: ,rosszkor pr6balkoztak rossz helyen, jelenleg nines politikai akarat a
Portik-tema rendezesere".
2004 es 2011 kozott a Halmos-Risk6
esalad tueatszam pr6balkozott gyamhivatali, rend6rsegi, tigyeszsegi, kozigazgatasi hivatali beadvanyokkal am az volt a tapasztalatuk, hogy Portik
Tamas mindig el6bb ertestilt a dokumentumok leter6l, mint hogy a megsz6litott szervek valaszoltak volna.
A nagy szamok tOrvenye alapjan kellett volna Iennie nehany intezmenynek,
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ahonnan nem ,pattannak le", de ilyen
nemigen akadt. Mindenesetre Karman
Iren 2006-os anonimizalt Portik-interjujaban a volt Energol-igazgat6 egyertelmuve teszi: ,Thdom, hoi kell olajozni a szekeret, hogy ne nyikorogjon."
Karman szives kozleseb6l azt is megtudhatja a nagyerdemu, hogy ,az id6nkent humoros, onironikus" Portiknak
sajat bevallasa szerint otmilliardja van,
am ,az igazsagot kevesen tudjak". Ismer6sei ugy sejtik, ennel j6val tObb
penze van , szamos vallalkozasban erdekelt, ktilfOldi ingatlanokkal, haj6val,
luxuslakasokkal rendelkezik, bar neven nem sok min dent tartanak nyilvan,
str6manokkal dolgozik. ,Remek sakkoz6, es nemesak a fekete-feher tablan,
de a vallalkozasaiban is evekre el6re
gondolkodik."
•
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