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Sajátos módon került 1,3 milliárd fo
rintért állami tulajdonba a válasz tási 
informatikai rendszert és a népes
ség-nyilvántartást is fejlesztő Idom
soft Zrt. A Nemzeti Infokommuniká
ciós Szolgáltató Zrt. (NISZ) ugyanis 
egy olyan társaságtól, a Tigra neveze
tű informatikai cégtől vásárolta meg 
2012 decemberében egy kormányha
tározat alapján, amely kevesebb mint 
egy éve volt a tulajdonosa.

A cég már 2010 decemberében az 
állam felvásárlási célpontja lett. Ek
kor született meg a nemzeti adatva
gyonról szóló törvény, amely kimond
ta: csakis száz százalékig állami tu
lajdonú cég kezelhet olyan adatokat, 
amilyeneket az Idomsoft. Az ezredfor
dulón alapított társaság addig is szá
mos fontos állami megbízást kapott, a 
cég több választás lebonyolításán túl a 
schengeni információs rendszer és az 
anyakönyvi nyilvántartó rendszer ki
dolgozásában is részt vehetett.

Tulajdonosi köre alapítása óta idő
ről időre változott. 2008-tól jogelőd
jének vezetője, majd részvényese volt 
Deményné Kertész Krisztina, aki ko
rábban a Közigazgatási és Elektro
nikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának (KEK KH), vagyis a leg

nagyobb, milliárdos díjat fizető meg
rendelőjének informatikai elnökhe
lyettese volt. 2010-ben fő tulajdonosa 
Schäffer István lett, aki 1998 és 2009 
között a kormányzati közbeszerzése
ket is intéző szervezet, a KSZF főigaz
gatója volt. Tőle vásárolta meg a tár
saságot már a nemzeti adatvagyon
ról szóló törvény hatálybalépése után 
a Tigra Kft., amelyet Vertán György-
höz köt a szakma. (Érdekesség: 2012 
májusában Deményné Kertész Krisz
tina, az Idom volt részvényese, a Tig
ra résztulajdonosa lett az elektroni
kus cégnyilvántartás adatai szerint.) 
A NISZ csak egy 2012. novemberi 
kormányhatározat alapján vette meg 
tavaly decemberben a céget a Tigrá
tól, tulajdonosként az állami ingyenes 
céginformációs adatbázis szerint teg
nap még nem is volt bejegyezve.

Miért nem rögtön az állam  vette 
meg a céget a törvény alapján? Ha 
így tesz, spórolhatott volna, hiszen 
az Idom 2011-ben 327 millió forint 
osztalékot fizetett a tulajdonosainak. 
Az ügyben megkerestük az illetékes 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot 
és a Tigra tulajdonosát, Vertán Györ
gyöt is. Utóbbi elmondta: fél évig tartó 
tárgyalások után 2011 novemberé ben 
szerződtek le egy többlépcsős konst
rukcióra, végül 2012 folyamán szerez
tek teljes tulajdont a cégben, amelybe 

beolvadt a hasonló profilú Multipo
laris államigazgatási üzletága is. Így 
emlékeznek az Idom  ügyeit ismerők 
is, bár hozzáteszik: a megállapodást 
a vételi ajánlat több elutasítása előzte 
meg. – Szakmai befektetés volt, amely 
jól illeszkedett a Tigra profiljába – in
dokolt Vertán György, aki üzleti titok
ra hivatkozva nem nyilatkozott arról, 
mennyiért vásárolták a kilencven fej
lesztőt foglalkoztató céget. Azt a jog
alkotó szándékának tiszteletben tar
tásával indokolta, hogy ennyi nehéz
ség után miért vált meg szinte azon
nal az Idomsofttól. – Megkeresett az 
állam a vételi szándékkal, és tisztessé
ges ajánlatuk eredményeként mind
két fel számára megfelelő szerződés 
köttetett – mondta.

Az NFM tájékoztatása szerint a 
kormányzati belső egyeztetés 2012 
szeptemberében kezdődött az Idom
soft Zrt. ügyében, s novemberben szü
letett a kormányhatározat. A NISZ 
hatékonyabban tárgyalt Vertánékkal, 
mint ők az előző tulajdonosokkal: alig 
egy hónap múltán már alá is írták az 
1,3 milliárdos adásvételt. Megkérdez
tük a minisztériumtól, tudtake a tu
lajdonosváltásról. – A kormány ala
pos vizsgálat után, megfontoltan és 
átgondoltan hozta meg döntését – re
agáltak.

A 2010es adatvagyontörvény és a 

Tigra 2011es belépése, valamint az 
állami tulajdonszerzés között is zaj
lottak az események. 2010ben, a vá
lasztások után kiszállt a cégből az a 
tulajdonostárs, akinek révén a cégnek 
egyetlen komoly, versenyszférából ér
kező megrendelése volt – az MKB 
Banknak dolgoztak –, s ez a megbí
zás kifutott. Az Idomsoft onnantól 
csak az államból élt, amely azonban 
megrendelőként ekkor már sorozato
san megkérdőjelezte a cég munkájá
nak minőségét, s ez a számlafizetések 
késlekedésével járt. A Magyar Nem
zeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. pedig 
2011ben az állami vagyonkataszter 
körüli viták okán egymilliárdos kár
térítésért beperelte az Idomsoftot a 
Fővárosi Bíróságon.

Az Idomsoft állami tulajdonba 
vételével az adatvagyonra vonatko
zó törvényi előírások teljesülnek, s az 
állam kiadásai csökkennek. Ráadá
sul, mutat rá az ügyet ismerő forrá
sunk, a NISZ ki tudja majd használ
ni az Idomsoft kapacitását, hiszen át
vette a fejlesztőket, akiknek lesz még 
feladatuk, például a járási rendszerek 
kapcsán. Ez persze felveti azt a kér
dést, hogy alaposake a cég munkáját 
korábban ért kormányzati kritikák, 
s érdekes kérdés az is, hogy az MNV 
Zrt. továbbra is fenntartjae milliár
dos igényét a céggel szemben?

ötödik 
hasáb

Kinevezés
Kokiból és sallerból is kijutott 
most a Simor Andrást közellen
séggé kinevező, offshore lovago- 
zó kétharmadnak. Egyrészt bán
hatják, hogy hazahozatták vele  
a jegybankelnökként Cipruson 
„felejtett” százmillióit, pedig most, 
a betétadóval annak akár 80 szá
zalékát is elveszíthette volna. 
Másrészt az Európai Fejlesztési  
és Újjáépítési Bank alelnöki kine
vezésével járó nemzetközi elis
merés jócskán hiteltelenítette az 
ellene folytatott politikai lejárató 
kampányt. Simort sem fizetés
csökkentéssel, sem a jegybanktör
vény átírásával, sem más nyomás
gyakorlással nem tudták arra 
kényszeríteni, hogy idő előtt tá
vozzon, s adja át helyét Orbán 
Viktor kiválasztottjának. Kitöl
tötte mandátumát, közben meg
írta a pályázatát. És nyert. Nem 
akármilyen mezőnyben. „Az állás 
iránt óriási nemzetközi érdeklő
dés mutatkozott, (Simor) komoly 
versenyben szerezte meg az el
nökhelyettesi címet” – fogalmaz 
közleményében az EBRD elnöke. 
Mi több, egyhangú szavazással. 
Hiába, ez nem a monetáris ta
nács, hanem egy nagy presztízsű 
nemzetközi fejlesztési bank, 
 amúgy a sokat szapult IMF-hez 
hasonlóan a „mi bankunk”.

A jobboldali sajtó most azon 
fintorog, hogy Simor Németh 
Miklós, „az utolsó kommunista 
miniszterelnök” útját követve 
foglalja el az alelnöki széket, 
 miközben nagyvonalúan átsikla
nak afelett, hogy mostani utóda 
ugyanitt igazgatóhelyetteskedett  
a kilencvenes években. A különb
ség annyi, hogy Matolcsyt Buda
pestről nevezték ki, Simor pedig 
Londonban pályázaton nyert.

Simor jegybankelnöki munkás
ságáról lehet és kell is vitatkozni. 
Neki is lehetett, volt is talán szá
mos tévedése. Most viszont úri
emberek közé megy, könnyen 
megtalálja velük a hangot. És  
egy magyarral pedig megint  
több lesz külföldön. (A szerk.)

Gyenge kétharmad
Marnitz István megpróbálta 
kitalálni a rezsicsökkentési 
aláírásgyűjtés értelmét. 
Nem sikerült neki. e11

Muzsika magyar nyelven
Lehet-e nemzetisége egy ze-
neműnek a szövege alapján? 
– kérdi Révész Sándor. e11

Vélemény
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Kirakatadóval 
sarcolná meg 
a kereskedőket 
a Belváros
A tervezet szerint a tulajdono-
soknak négyzetméterenként 
tízezer forintot kellene fizet-
niük az üvegfelületek után, ki-
véve, ha kedvezményt kapnak 
magától Rogán Antaltól. e7

Bíróság előtt 
a melegjogok
Washingtonban kiemelt 
figyelem kíséri azokat  
a legfelső bírósági meg-
hallgatásokat, amelyek 
döntő hatással lehetnek 
az azonos neműek há-
zasságának legalizálá-
sára. Mindkét oldal hívei 
utcára vonultak. Kuta-
tások szerint egyre nő  
a melegházasságot 
 támogatók tábora. e8
Fotó: REUtERS  
– JoNAthAN ERNSt

Működésben a rendszer a 2008-as népszavazáson Fotó: MóRIcz SIMoN

Bevált a kormány megosztó politikája: 
mára kifulladt az egyetemi tiltakozás
O Rejtély, hogy mi alapján kapott kiváló minősítést a Pázmány egyetem.
O A hÖoK távol marad az „ellenzéki megmozdulásoktól”. Az ügy e4–5
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hatvan év 
után Márai 
folytatja  
a valloMást
Kultúra e15

Idomsoft Furcsán került 1,3 milliárdért köztulajdonba az adatvagyont kezelő cég

Felvásárlás kitérővel

Péntek reggel

O obádovics J. Gyula, a Mate-
matika szerzője és Váradi Júlia 
riporter páros interjúja.

O tudja-e férfi író, milyenek a 
nők? Scherter Judit könyvéről. 

O Újrafordított Winnetou.


