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Most épp 6,2 milliárdot kapott a pénzünkből Mészáros
Lőrinc egy gyárépítésre

A magyar kis- és középvállalkozások pedig álmodozhatnak tovább...
A Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségébe tartozó Visonta Project Kft. a mátrai erőmű mellett
építtet búzakeményítő-gyárat, amihez a cég 6,2 milliárd forintos állami támogatást kapott az
építkezésre a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől. Ez az idei 22 beruházásösztönző támogatás közül a
legjelentősebb összeg.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint minden támogatás esetében kiszámítják, hogy
az megtérül-e a cég adó- és járulékbefizetéseiből.
"A jogszabályi előírásoknak megfelel, mindegy, mi a neve. Ha a jogszabályi
előírásoknak nem felel meg, akkor is mindegy, mi a neve, mert akkor meg nem kap
támogatást. Én csak a jogszabályokhoz tudok ragaszkodni, és örülök annak, ha a Daimlercsoport teremt munkahelyet, ha a Coca-Cola teremt munkahelyet, vagy ha Mészáros

Lőrinc teremt munkahelyet"
- idézte a csatorna a fideszes politikust.
Mészáros Lőrinc új, visontai gyárában 250-en dolgoznak majd, tehát a miniszterelnök lieblingjét
minden egyes új munkahelyért 25 millió forintnyi közpénzzel dobja meg a magyar állam, tehát mi, a
kedves adófizető polgárok.
A Transparency International Magyarország vezetője, Martin József Péter a HírTV-nek nyilatkozva
kiemelte:
"Ha az a típusú elosztási mechanizmus, miszerint az állam politikai preferenciák alapján
ad támogatásokat, még oly nemes célokra is adott esetben, ha nagyon elterjed a
gazdaságban, akkor azt nevezhetjük akár haveri kapitalista gazdaságnak is, ez pedig
hosszabb távon visszaveti egy ország fejlődését."
A beruházásösztönző támogatások nagyobb részét az idén eddig magyar befektetők kapták, akik
közül többen is előkelő helyet foglalnak el a milliárdosok toplistáján. A támogatott cégek között
ugyanakkor akad szép számmal kínai, német, spanyol, japán, brit, amerikai, osztrák és francia
válllakozás is.
Bevezető szöveg tartalom oldalon:
Jelentős összegű állami támogatással épít gyárat Mészáros Lőrinc Visontán, számolt be a HírTV. Orbán
Viktor strómanja ehhez az idei legmagasabb beruházásösztönző támogatást vághatta zsebre.
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