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Óriási verseny várható a Takarékban-
kért. Információnk szerint a kisebb-
ségi tulajdonosok, a takarékszövetke-
zetek indulni kívánnak a pénzintézet 
most állami kézben lévő többségére, a 
közel 55 százalékos részvénycsomag-
ra január 3-án kiírt pályázaton. Úgy 
tudjuk, legnagyobb  érdek-képviseleti 
szervezetük, az Országos Takarékszö-
vetkezeti Szövetség (OTSZ) jelenleg 
arról nyilatkoztatja tagjait, részt kí-
vánnak-e venni a részvények megvá-
sárlására összeálló konzorciumban. 
Értesülésünk szerint a száz takarék-
ból már több mint nyolcvan válaszolt, 
és kivétel nélkül támogatásukról bizto-
sították a kezdeményezést.

A szövetkezeteknek ugyanakkor 
igyekezniük kell, a Takarékbank-rész-
vényeket megvételre felkínáló állami 
Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a 
Magyar Posta nem sok időt hagyott a 
gondolkodásra. Az ajánlatokat feb ruár 
6-ig lehet benyújtani, vagyis a taka-
rékoknak alig egy hónapjuk van  arra, 
hogy eldöntsék, ki mekkora arányban 
és persze összeggel akar részt venni a 
pályázaton induló konzorciumban. A 
szövetkezeteknek mint a Takarékbank 
tulajdonosainak ugyan elővásárlási jo-
guk van a pénzintézet részvényeire, de 
információnk szerint jobban szeret-
nék, ha nem így, hanem a pályázaton 
szerezhetnék vissza a bank fe letti irá-
nyítást – ezen dolgozik most az OTSZ 
vezetése, köztük az ismert üzletember, 
Demján Sándor, a szövetség  elnöke.

A Takarékbank azonban nem csak 
a takarékszövetkezetek számára lehet 
értékes. A szektor átalakítására tavaly 
nyáron elfogadott törvény a szövetke-
zetek központi bankjává tette a Taka-
rékbankot, és olyan jogosítványokkal 
ruházta fel, amellyel lényegében átve-
heti az irányítást a több mint száz, ösz-
szesen másfél ezer fi ókból álló hálózat-
tal rendelkező takarék felett. Az elem-
zők, befektetők kész tényként kezelik, 
hogy indul a pályázaton az FHB-cso-
port is, amely az utóbbi időben a Ma-
gyar Postával kiépített együttműkö-
dés révén már amúgy is elkezdett kö-
zelebb kerülni a takarékokhoz. (A ta-
karékok működését felügyelő Szövet-
kezeti Hitelintézetek Integrációs Szer-
vezete a kormány tavalyi döntése ér-
telmében idén 25 százalék mínusz egy 
szavazat részesedést szerezhet a Ma-

gyar Postában, amellyel az FHB tavaly 
kötött stratégiai együttműködési meg-
állapodást.) A tőzsdén is jegyzett FHB 
ugyan nem kommentálja a találgatá-
sokat, ám részvényárfolyama az elmúlt 
két hétben több mint hatvan százalék-
kal emelkedett.

Érdeklődik a Takarékbank iránt a 
legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP 
is, a bank megvizsgálja a privatizáció-
ban való részvétel lehetőségét – tudtuk 
meg a hitelintézettől. A bank azonban 
majd csak akkor dönt a részvételről, ha 
egyértelművé vált a takarékszövetke-
zetek irányításában részt vevő Szövet-
kezeti Hitelintézetek Integrációs Szer-
vezete és a Takarékbank további szere-
pe, valamint tisztázódik, hogy a pénz-
intézetben megmaradó, állami tulaj-
donú elsőbbségi részvények mellett 
van-e lehetőség az általában elvárható 
többségi tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ra és a pénzintézet üzleti függetlensé-
gének biztosítására – közölték.

Utóbbi arra vonatkozik, hogy a most 
kiírt pályázat keretében az állami cégek 
csak a Takarékbank törzsrészvénye-
it adnák el, az MFB-nél azonban van 
még további kétszáz elsőbbségi rész-
vény is. Ezek a papírok speciális jogo-
sítványokat adnak, tulajdonosuk gya-
korlatilag megvétózhatja a bank stra-
tégiájáról szóló döntéseket. A   Hvg.hu 
múlt heti kérdésére a területgazda fej-
lesztési tárcánál azt mondták, hogy 
ezeket „amint lehetséges”, be fogják 
vonni. Ám a bizonytalanság elijeszt-
heti a lehetséges vevők egy részét.

A Takarékbanknál is hamarabb 
gazdára találhat a Raiffeisen magyar 
leánybankja. A nem cáfolt hírek sze-
rint a 49 százalékban állami, több-
ségében a Töröcskei István, az Állam-
adósság Kezelő Központ vezérigazga-
tójának érdekeltségébe tartozó Szé-
chenyi Bank tett ajánlatot a pénzin-
tézetre. A Napi.hu hírportál szerint a 
bank mind össze egy eurót kínál a két-
ezermilliárd forintot meghaladó mér-
legfőösszegű magyar Raiffeisenért, 
ám átvállalná az összes kintlevősé-
get, tartozást, bedőlt hitelt is. Az oszt-
rákok állítólag napokon belül dönt-
hetnek az ajánlatról, amely téma lesz 
a mai kormányülésen is. A Raiffeisen 
Bank International AG szóvivője, Ing-
rid Krenn-Ditz az MTI-nek annyit erő-
sített meg, hogy kaptak ajánlatot ma-
gyar érdekeltségükre, és jelenleg ezt 
vizsgálják, egyéb értesülést azonban 
nem kívánt kommentálni.
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HASÁB

Nem tűrt
Utólag áldhatjuk a sorsot, hogy 
Kerényi Imre megpihent egy 
kicsit Orbán Viktor 50. születés-
napja előtt, mert ha akkor is a 
szokásos aktivitást mutatja a 
szokásos eredménnyel, akkor 
most a kezünkben tarthatnánk 
egy díszalbumot, amelyben művé-
szek tesznek hitet rajongásukban 
vagy egzisztenciális félelmükben 
a vezér előtt. A kultúra ritkán 
tel jesen önfenntartó, így rászorul 
valamennyire az állam támogatá-
sára. A kultúrára költő, demok-
ratikusan működő országban az 
alkotók tömegeinek nem kell attól 
rettegniük, hogy politikai hűség-
nyilatkozat nélkül elvesztik meg-
élhetésüket. A rendszerváltás óta 
sosem mért teljesen egyenlő mér-
cével a hatalom a művészeknek, 
egy-egy politikai kurzusban min-
dig élvezték a hazai pálya előnyét 
a nyíltan támogatók, de a másik 
oldalon vagy éppen sehol sem 
állóknak is maradt pálya – eddig. 
Ma azonban már a hatalommal 
szimpatizálóknak is remeghet 
a térdük, hogy elutasíthatják-e 
a vezér tanácsadóitól érkező fel-
kérést, vagy ha jót és pénzt akar-
nak, vállalniuk kell, amire már 
most sem lehetnek büszkék.

Ez sajátos mód éppen a másik 
oldalon viszi bele a politikába a 
művészeket, akik politizálni kez-
denek, közéleti szerepet vállalnak 
– éppen a kultúra átpolitizálása 
ellen tiltakozva. Nekik nincs 
vesztenivalójuk, ők akkor sem 
várhatnak semmit a hatalomtól, 
ha hallgatnak és távol maradnak 
a politikától. Ők ahhoz a hazához 
sorolódtak, amely – úgy tűnik – 
igenis lehet ellenzékben. Most a 
politikai árok másik szélén látják 
majd feltűnni azokat, akik hoz-
zájuk hasonlóan kiszorulnak a 
támogatottak köréből, mert a 
sárga hátú biocsirkéről már ők 
sem akarják zengeni a dalt üde, 
mámoros ajakkal. Ők akár már 
együtt is politizálhatnának azért, 
hogy ne kelljen politizálniuk a 
szabad művészetért. (A szerk.)

Jól szólalt meg, dicséri
Uj Péter heti összefoglalója 
Kerényiről, az összefogásról 
és a házmesterek hátsójára 
tetovált rezsiszámláról. e11

Mutyiexport?
Erdélyben is van kinek adni 
– írja a földvásárlási prog-
ramról Szőcs Levente. e11
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Földügyek: az 
NNI vádemelést
javasol a Start 
2003 Bt. ellen
Kanyok Attilának, Tiszaújváros 
fi deszes önkormányzati képvi-
selőjének a cége úgy nyert 
a haszonbérleti pályázatokon, 
hogy cégének székhelye a nyo-
mozók szerint is fi ktív volt. e6

Akár csalásra is 
alkalmas lehet
a roma választási 
névjegyzék
Begyűjtik a roma közmunká-
sok adatait, hogy a tudtuk 
 nélkül regisztrálják őket a 
nemzetiségi névjegyzékben 
– ezt állítja most már több 
 cigány szervezet is. e5

OLIMPIAI BLOKÁD
ALATT SZOCSI
Egy hónappal a téli 
olimpia kezdete előtt 
készültségbe helyezték 
a biztonsági erőket 
Szocsiban. A városban 
tiltott zónákat alakítot-
tak ki, kizárták a város-
ból az „idegen” autókat. 
Harmincezer rendfenn-
tartó dolgozik azon, 
hogy elhárítsa a ter-
rorveszélyt. e20
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A politika és a költők: ha beleszól
az életükbe, megjelenik a versekben is
O A kultúrharcnak a színház után az irodalomban is van már nyoma.
O Erdős Virág aktivistaként is részt vesz a közéletben. Kultúra e15

2014. január 8., szerda • LXXII. évfolyam • 6. szám, 20 oldal • 230 forint, előfizetőknek 150 forint • www.nol.hu

A SZÁMVEVŐK
SEM TUDJÁK,
MIÉRT ENNYI
A SZEMÉTDÍJ
Gazdaság e9

Bankvásár Felélénkült a hitelintézeti piac 

Többen kérik 
a takarékot

Tegnap az Együtt–PM szövetség kép-
viselői, élükön Bajnai Gordonnal, meg-
kezdték az egyeztetéseket az MSZP 
vezetőivel a szövetségesi stratégia 
újragondolásáról, amely egyenes kö-
vetkezménye annak az utóbbi hóna-
pokban nyilvánvalóvá váló folyamat-
nak, hogy míg az Együtt–PM népsze-
rűsége süllyed a közvélemény-kutatók-
nál, addig a Gyurcsány Ferenc vezette 
Demokratikus Koalícióé nő. 

Így aztán nem is okozhatott komoly 
meglepetést, hogy Bajnai Gordon 
bejelentette: hajlandó feladni minisz-
terelnök-jelölti ambícióit annak érde-
kében, hogy a tárgyalások végén kö-
zös listával és közös miniszterelnök- 
jelölttel állhassanak Orbán Viktorral 
és a Fidesz–KDNP-vel szemben. 
A külföldön tartózkodó Gyurcsány 
Ferenc egyelőre kivár. Az ügy e4
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