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Előszó 

A Civitas Intézet Zrt. megbízásából a Transparency International Magyaror-
szág (TI Magyarország) második alkalommal jelenteti meg önálló kiadvány-
ként a magyarországi korrupció jellemzőit és gyakorlati megvalósulását is-
mertető Fekete Könyvet. A Fekete Könyv II. a 2018-as parlamenti választások
óta eltelt időre összpontosít, de az általános helyzetértékelés körében 2010-
ig, sőt ennél korábbra is visszatekint.

A Fekete Könyv II. két fő szerkezeti egységből áll. A kötet első részében
elemzéseket közlünk a magyarországi korrupció természetéről, mechaniz-
musairól és következményeiről. Ebben a szekcióban tanulmányokat olvas-
hatnak az állam foglyul ejtéséről és a jogállami rombolásról, továbbá a kor-
rupciónak a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásáról, valamint a közbeszerzési
rendszer és az uniós pénzosztó gépezet rendszerszintű visszaéléseiről, s vé-
gezetül a média politikai érdekek mentén történt gyarmatosításáról.   

Ezt követi a 2018 óta – megítélésünk szerint – leginkább kirívó konkrét
korrupciós ügyek rövidebb-hosszabb ismertetése. Az eseteket öt csoportba
rendeztük, az első csoportba tartozó eseteket részletesen kifejtjük, a többi
ügyet tömören ismertetjük. A feldolgozott esettanulmányok is azt támasztják
alá, hogy Magyarországon a közhatalom gyakorlása és a korrupció összefo-
nódik, a visszaélések pedig sokszor büntetlenül maradnak.  

Az esetleírások során részben a TI Magyarország oknyomozói-jogi és kuta -
tói munkáját vettük igénybe, részben pedig nyilvános sajtóinformációkra 
támaszkodtunk. A közérdekű adatok megismerése érdekében tett lépések,
feljelentések és a vonatkozó perekben hozott bírósági ítéletek is szerepelnek
a visszaélések leírásának forrásai között.

A TI Magyarország álláspontja mindig is az volt, hogy nemcsak a bíróság
jogerős ítéletével szankcionált magatartások tekintők korrupciónak. A köz-
hatalommal és közbizalommal történő minden olyan visszaélés korrupciónak
minősíthető, ami indokolatlan egyéni haszonszerzésre irányul. A korrupció
fogalmát tehát ebben a széles értelemben, a jelenség politikai vetületeire és
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a közpénzekkel fennálló összefüggéseire is kiterjedően használjuk. Meggyő-
ződésünk, hogy a közpénzek sorsa egyértelműen a nyilvánosságra tartozik.  

A kötetet két nemzetközi hírű tudós – egy közgazdász és egy jogász – írása
is gazdagítja. Daron Acemoğlu, a Massachusetts Institute of Technology (MIT)
közgazdászprofesszora a korrupció gazdasági káráról értekezik, míg Sajó
András, az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi bírája a jövőbe tekint,
és a jogállamiság helyreállításának módozatait veszi számba. 

A kötet ugyan nem vidám olvasmány, de véleményünk szerint hozzájárul
ahhoz, hogy hiteles képet kapjunk napjaink Magyarországáról. 

Transparency International Magyarország
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Daron acemoğlu

A KORRUPCIÓ ÁRA*

A korrupció rombolja a piacokat, az intézményeket és a normákat.
Számos bizonyíték van arra, hogy a piacok hatékonyabban allokálják az

erőforrásokat és ösztönzik az innovációt, mint a központi tervezés. Az azon-
ban, hogy a piacok működnek-e és hogyan, illetve, hogy ki húz hasznot a mű-
ködésükből, attól függ, hogy milyen típusú intézményi és társadalmi kör -
nyezetbe ágyazódnak be. A piacokat néha erős érdekcsoportok kerítik
hatalmukba, amelyek a pénzügyi tranzakciók segítségével igyekeznek erőfor-
rásokat elvonni másoktól, például amikor Latin-Amerikában vagy Afrikában
földeket oroznak el az őslakos közösségektől a piacgazdaság nevében, vagy
amikor bizonyos kulcsfontosságú eszközöket monopolizálnak politikai kap-
csolatokkal rendelkező személyek. Más esetekben a piacok képesek gátat
szabni a politikai elitek legsúlyosabb visszaéléseinek, például amikor a pa-
rasztok javuló munkaerőpiaci hozzáférése megnyitotta az utat a középkori
politikai elitek feudális kiváltságainak összeomlásához.

A korrupció úgy ássa alá a piaci folyamatokat a modern gazdaságban, hogy
elvonja az összetett gazdasági tranzakciók legfontosabb elemeit, az egyenlő
feltételeket és a bizalmat. Amikor gazdag vagy befolyásos magánszemélyek
olyan kiváltságokhoz jutnak, amelyekkel előnyre tesznek szert a piaci ver-
senyben (például indokolatlanul nyernek el közbeszerzéseket vagy működési
engedélyeket, illetve gyerekeik érdemtelenül jutnak be oktatási intézmé-
nyekbe vagy állásokba), sérül az egyenlőség elve, és torzul a tehetségnek az
– öszszetett gazdasági tranzakciók megvalósulásához szükséges – elosztása.
Ráadásul a korrupció aláássa a piaci intézményekbe vetett bizalmat, ami 
további káros következményekkel járhat hosszú távon. Latin-Amerikában
például a gazdasági elitek évtizedeken átívelő korrupciója arról győzte meg
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a lakosságot, hogy a piacok eleve tisztességtelenek és működésképtelenek,
még akkor is, ha demokratikus intézményrendszerbe ágyazódnak.

A korrupció hasonló okokból van rossz hatással a demokratikus intéz-
ményrendszerre is. A demokrácia törékeny politikai rendszer, bár minden
kétséget kizáróan ez erősíti fel a leginkább az átlagemberek hangját. Előfel-
tétele, hogy a társadalom minden rétegének lehetősége legyen részt venni a
politikában, továbbá – és ez talán még fontosabb – azon a követelményen
alapul, hogy ez a részvétel érdemi és tartós marad. Ez a részvétel azonban
nem tud ténylegesen létrejönni, ha mindent átsző a korrupció, mivel a kor-
rupció gyorsan behatol a politikai folyamatokba, és lehetővé teszi a tehetős
és megfelelő kapcsolatokkal rendelkező személyeknek, hogy vesztegetéssel
még nagyobb politikai hatalomra tegyenek szert, sőt akár teljesen elfoglalják
és monopolizálják a legfontosabb hivatalokat. Ilyen módon a mindent el-
árasztó korrupció megrendíti azt a meggyőződést, hogy minden állampolgár-
nak számít a szava és a szavazata.

Ami talán még ezeknél is fontosabb, hogy a korrupció átalakítja a viselke-
dési normákat, sőt adott esetben kialakulhat az, amit a társadalomtudósok
a „korrupció kultúrájának” neveznek. Ilyenkor megszűnik a tisztességes ver-
seny, és az érdemeken alapuló előmenetelnek még a látszata is elvész. Ha a
korrupció normává és a többség számára a dolgok természetes rendjévé válik,
akkor kiirthatatlan lesz. Ha a normák ilyen mértékben sérülnek, még nehe-
zebbé válik az intézmények újjáépítése, a piacok fejlesztése és a jogsértések
megbüntetése. 

A nyugati világban megjelenő korrupció valódi költségeire a közelmúltból
az egyik legjobb példa Ukrajna, ahol a korrupció érzékelt (és minden jel sze-
rint tényleges) szintje az egyik legmagasabb az egész világon. Függetlenné
válásakor Ukrajna valamivel gazdagabb volt, mint a szomszédos Lengyelor-
szág. Azóta azonban az ukrán gazdaság a korrupció martalékává vált, ami
három évtizednyi vérszegény növekedést eredményezett, miközben Lengyel-
ország gazdasága gyorsan és töretlenül növekedett. 2020-ra az egy főre jutó len-
gyel nemzeti jövedelem vásárlóerő-paritáson számolva meghaladta a 34 000
dollárt, miközben az ukrán mutató 13 000 dollár körül ragadt. 

Ha azonban mélyebbre tekintünk, láthatjuk, hogy a korrupció – miközben
súlyosan károsítja az ukrán gazdaságot – legalább annyira tünete és követ-
kezménye, mint okozója a problémáknak. 

Az ukrán rendszer erősen oligarchikus, tehát a politikai elitek és néhány
vállalkozó uralja az államhatalmat és a gazdaságot. Az ukrajnai korrupciót
maga a rendszer táplálja, ami megmutatkozik a magas szintű korrupció bur-
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jánzásában (amikor „adják és veszik” a politikusokat), csakúgy mint a kiskor-
rupció terjedésében (amikor rutinszerűen, kenőpénzekért adják és veszik az
engedélyeket vagy más jogosultságokat).

Ez a helyzet arra az időszakra vezethető vissza, amikor Ukrajna elnyerte
a függetlenségét – anélkül, hogy a kommunista pártelitet megfosztották volna
a hatalmától. Ebből a szempontból Ukrajna számos más egykori szovjet tag-
köztársaság példáját követte, ahol a függetlenség elnyerése és az átmenet
a korábbi kommunista elitek vezetésével történt, akik jónéhány országban a
függetlenség híveként és nacionalista vezetőként tértek vissza a politikába. 

Az átmenet egyik volt szovjet köztársaságban sem ment zökkenőmentesen.
A helyzet azért volt még rosszabb Ukrajnában, mert az ottani kommunista
pártelit, és azok az oligarchák, akiket ők maguk segítettek hatalomra az üzleti
világban, a függetlenség elnyerése óta folyamatos harcban állnak egymással
a politikai hatalomért. Részben ez az elitvezérelt, oligarchikus politika okol-
ható Ukrajnában a két „színes” forradalom kudarcáért.

Az ukrán fejleményekkel egyértelmű párhuzamot mutatnak a grúziai ta-
pasztalatok. Utóbbiban az ország függetlenségének korai szakaszában szintén
a korábbi kommunista pártelit maradt domináns szerepben, ami ott is rend-
kívül súlyos – „nagy” és utcai – korrupcióhoz vezetett, miközben durva bel-
harcok folytak a különböző elitcsoportok között. Ám Ukrajnában a korrupció
még sűrűbben szővi át a gazdaságot és a politikát, és láthatólag még kevésbé
találják a megoldást.

Lengyelország ugyanakkor képes volt elkerülni ezt a sorsot, részben mivel
ott a függetlenség élharcosa az alulról szerveződő szakszervezeti mozgalom,
a Szolidaritás volt (erre még később visszatérek). Ráadásul a Szovjetunió ösz-
szeomlása nyomán Lengyelországban szinte teljesen megfosztották a hatal-
mától a korábbi kommunista elitet. Az országnak az Európai Unióhoz való
csatlakozás is az előnyére vált, mivel megerősítette az intézményi reformokat,
és számos intézkedést hoztak a korrupció felszámolása érdekében. Ezek a
korai reformok jelentősen hozzájárultak a későbbi látványos növekedési tel-
jesítményhez.

Lengyelország ugyanakkor arra is jó példa, hogy a kommunista uralom, va-
lamint az ezzel járó korrupció és a gyenge civil társadalom évtizedei után
hosszú időt vesz igénybe a jobb intézményrendszer kialakítása. A fél-autok-
ratikus Jog és Igazság Párt uralma alatt mostanra újra veszélybe kerültek a
lengyel demokrácia egyes fontos vívmányai, például a média szabadsága és
a civil társadalom aktív politikai szerepvállalása. Ettől egyáltalán nem füg-
getlenül Lengyelországba visszatért a korrupció.

Daron acemoğlu: a KorrupcIó ára | 13



Ám a korrupció politikai természetét és káros hatásait talán még jobban
szemlélteti a régió egy másik állama, Magyarország, amely a rendszerváltás
során szintén háttérbe szorította a kommunista eliteket, majd az EU-csatla-
kozás haszonélvezőjévé vált. Sőt, az ország az EU-csatlakozásig gyors növe-
kedést ért el, 2010 után azonban egyetlen párt és egyetlen politikus, az Orbán
Viktor vezette Fidesz párt tekintélyelvű, korrupt uralma alá került. Mostanra
a kormánnyal szemben kritikus civil szervezetek folyamatos nyomás alatt
működnek, a média nagy részét elfoglalta az uralkodó elit, a legtöbb egyetem
pedig közvetlen kormánypárti ellenőrzés alá került.

A korrupció minden korábbi csúcsot megdöntött Orbán Magyarországán,
és szervezésében a legfőbb szerepet maga a Fidesz játssza. Ez leginkább abban
érhető tetten, ahogyan az ország él és visszaél az Európai Uniótól érkező pén-
zekkel. A magyarországi tapasztalatok azt mutatják: nem bízhatunk az Európai
Unióban, mint külső erőben, hogy az majd végrehajtja az intézményi refor-
mokat és határt szab a korrupciónak. Bár az európai uniós csatlakozás elő-
mozdította a politikai reformokat Lengyelországban és Magyarországon, mára
az EU-s pénzek a korrupciót táplálják, miközben az unió tiltakozása és kor-
látozott szankciói egyik ország belső dinamikáját sem képesek megváltoztatni. 

*
Ha a korrupció valaminek a tünete vagy következménye, akkor nyilvánvaló,
hogy pusztán a korrupció leküzdésével nem lehet megváltoztatni a politikai
intézményeket. Ehhez szélesebb körre irányuló erőfeszítések kellenek. De
melyek ezek?

Bizonyos értelemben ez a témája a nemrégiben megjelent, James A. Robin -
sonnal közösen írt Szűk folyosó című könyvemnek is.

A könyv elsősorban a szabadságra és az azt támogató intézményekre össz-
pontosít. A tézis azonban a befogadó intézmények, a demokratikus kormány-
zás, a társadalmi részvétel és a gazdasági méltányosságot támogató intézmé-
nyek fejlődésének a megértése szempontjából is releváns lehet.

Az ilyen intézményeket nem lehet felülről lefelé irányuló jogalkotással ki-
kényszeríteni. Nem elég, ha azokat a politikai, gazdasági vagy akár technok-
rata elitek tervezik meg. Nem működik, ha a (civil) társadalom a saját feje
után megy, és figyelmen kívül hagyja vagy megkerüli a törvényeket. Szükség
van az állam és a társadalom, az elitek és a nem-elitek, a törvények és a tilta-
kozások közötti egyensúlyra.

A könyvben új fogalmi keretet dolgoztunk ki és példákat hoztunk az elmúlt
háromezer év történelméből. Az alábbiakban szeretném megosztani az olva-
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sóval a könyv elméleti keretét, amelyet aztán arra fogok használni, hogy
bemutassam a korrupcióval szembeni fellépés lehetőségeit. 

A könyv fő tézise egy ábrában foglalható össze, amely a kötetben is szerepel.

1. ábra | Grafikon a Szűk folyosó című könyvből

Ez az ábra a különböző politikai rendszerek hosszú távú evolúcióját alakító
erőket mutatja be. A különböző politikai és társadalmi rendszerek két jellem-
zőjére összpontosít. A vízszintes tengelyen jelenítjük meg a társadalom erejét,
amely a társadalom azon képességét hivatott megmutatni, hogy kollektíven,
a normái és értékei szerint cselekedjen, részt vegyen a politikában, és – ami a
legfontosabb – ellenálljon az állam és az elit azon törekvéseinek, hogy sé-
mákat kényszerítsen rá. A függőleges tengelyen jelenítjük meg az állam erejét,
amely az állami intézmények kapacitásait, valamint az államot irányító, a gaz-
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daságban és a politikában kulcsszerepet játszó elit hatalmát jelenti. Az állam
hatalmának van egy elnyomó oldala: minél erősebb az állam, annál inkább
el tudja hallgattatni az ellenzéket és a társadalmat. De van egy szervezeti ol-
dala is: minél erősebb az állam, annál jobb minőségű közszolgáltatásokat
nyújt, képes információt gyűjteni, rendezni a vitákat és kezelni a társadalmi
problémákat.

A modellünkben az állam és a társadalom közötti kapcsolatok határozzák
meg a politikai hatalom természetét. Ezt az ábrán látható három mező fog-
lalja össze. A bal oldalon találjuk a „zsarnoki Leviatánt”, ahol az állam a tár-
sadalom megkérdezése nélkül is képes a politikát alakítani vagy akaratát ér-
vényesíteni. A szemléltető görbe dinamikája megállíthatatlanul halad a
társadalmi hatalom alacsonyabb szintjei felé, fokozatosan közelítve a függő-
leges tengelyhez, ahol a társadalom hatalma az állammal szemben végül mi-
nimálisra csökken. Ez a dinamika a kínai politikatörténet leegyszerűsített
változatát idézi, ahol az állami, bürokratikus és elitista hatalom jellemzően
nagyon jelentős, és következetesen gátat szab a társadalom szerveződésének
és a politikai részvételnek.

Ez egyensúlyhiányos helyzet, de nem az egyetlen. Ennek szöges ellentéte
az az állapot, ahol az állam és intézményei gyengék. Ezt az ellentétes alakzatot,
amelyet „hiányzó Leviatánnak” neveztünk el, legjobban a kisméretű vagy
állam nélküli társadalmak politikai és társadalmi berendezkedése szemlélteti.
Például a közép-nigériai Tiv közösség jól példázza, hogyan maradhat fenn
hosszú ideig egy nagyon különleges társadalmi berendezkedés anélkül, hogy
a törvényeket harmadik fél kikényszerítené, vagy a hierarchiával szembeni
erős normák érvényesülnének. Bár erre az alternatív berendezkedésre nem
jellemző az elitek és állami intézmények zsarnoksága, mégsem teszi lehetővé
jobb színvonalú közszolgáltatások nyújtását és vitarendezési fórumok kiala-
kulását, továbbá általában véve is gátolja a gazdasági és társadalmi fejlődést.

A legérdekesebb a középen elhelyezkedő régió, a szűk folyosó. Ezt a folyosót
az állam és a társadalom közötti hatalmi egyensúly jellemzi. Az ezen régión
belül található görbék nagyon eltérőek a régión kívüli társaiktól. Míg a másik
két esetben az egyik oldal végül a másik rovására erősödik meg, a folyosón
belül az állam és a társadalom egymással párhuzamosan tud fejlődni és erő-
södni. Álláspontunk szerint ez a „bilincsbe vert Leviatán”, ahol a továbbra is
erős államot a társadalom és végső soron a demokratikus intézmények fel-
ügyelik és ellenőrzik.

Elméletünk lényege, hogy a valóban demokratikus részvétel és szabadság,
valamint az innovációt és a kísérletezést ösztönző gazdaságpolitika csak ezen
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a szűk folyosón belül lehet sikeres. Maga a folyosó azonban a legjobb időkben
is sérülékeny, igaz, a társadalmi mobilizáció és részvétel által megerősíthető.
Az intézmények számítanak, de egy okosan megszövegezett alkotmány vagy
a megfelelő intézményrendszer soha nem elegendő a folyosó fenntartásához,
és nem is jelent valódi védőbástyát a demokráciát fenyegető veszélyekkel
szemben. Egyszerűbben fogalmazva: a demokráciát ritkán adják a népnek,
gyakran elveszik tőle, és szinte mindig a népnek kell megvédenie.

Könyvünkben számos történelmi és kortárs példán keresztül mutatjuk be,
hogy az országok hogyan lépnek be a folyosóba, illetve néha miként hagyják
el azt. A szemléltetés érdekében itt most visszatérek Lengyelország politikai
és gazdasági reformfolyamatához a kommunizmus bukását követően.

Egyes elemzők Lengyelország sikerét a piacok gyors felszabadításával ma-
gyarázzák, és – sokkterápiával járó – libertáriánus csodaként láttatják. Ez va-
lóban az a fajta politikai reform volt, amelyet a posztkommunista átmenet
éveiben sok nyugati közgazdász és szakpolitikus tartott célszerűnek.

A valóság azonban ennél bonyolultabb. Amit James Robinsonnal állítunk
A szűk folyosó című könyvünkben, az az, hogy a sokkterápiánál lényegesen fon-
tosabb szerepet töltött be a reformokat legitimáló politikai folyamat. Így
döntő jelentőségű – bár a nyugati szakértők tanácsaival ellentétes – volt az,
ahogyan a Szolidaritás és a széles körű társadalmi mozgósítás megakadályo-
zott néhány radikális piaci reformot. A széles körű társadalmi mozgósítás
következtében mindennapossá váltak a munkabeszüntetések. Tiltakozásokat,
tüntetéseket, társadalmi akciókat szerveztek. Ezek eredményeként a kormány
kénytelen volt bevonni a szakszervezeteket, több erőforrást csoportosítani a
közszektorba, bevezetni a személyi jövedelemadót, véső soron mérsékelni
a sokkterápiát. Ez pedig legitimálta a reformokat és elnyerte a társadalom
támogatását.

Ilyen jellegű politikai mozgósítás nem zajlott le a Szovjetuniótól való elsza-
kadás korai szakaszában Grúziában vagy Ukrajnában, ami azokban az orszá-
gokban a folyamatot eltérítő elitek hatalmát erősítette.

*
Mik a korrupció elleni harc tanulságai? Bár naivitás annak feltételezése, hogy
létezik egyszerű szabálykönyv a korrupció korlátozására és a korrupcióellenes
normák megváltoztatására, vannak fontos és kiemelendő tanulságok. Ezek
közül a leglényegesebb, hogy a korrupció elleni küzdelmet nem lehet elvá-
lasztani a politikai és gazdasági elitek hatalmának a korlátozását célzó erő-
feszítésektől, illetve az intézmények kialakításának általános folyamatától.
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Az elitek hatalmát leghatékonyabban az alulról felfelé irányuló politikai rész-
vétellel lehet megfékezni, nem pedig azzal, hogy új alkotmányt alkotunk, vagy
lecseréljük az eliteket. Valójában amikor egy nagy hatalmú és autoriter vezető
keresztes háborút hirdet a korrupció felszámolására, ez sokszor csak ür-
ügyként szolgál a riválisok kiiktatására (ezt gyakran látjuk Kínában). 

Így kapcsolódik össze elválaszthatatlanul a demokrácia melletti és a kor-
rupció elleni fellépés. Az egyik általános tanulság az, hogy létfontosságú a
demokratikus intézmények megerősítése, és ez még akkor is igaz, ha a de-
mokratikus folyamatok néha összefonódnak a korrupt gyakorlatokkal. Ezzel
szembesülve a demokrácia feláldozása helyett az első számú feladatnak a po-
litikai korrupció megfékezésének kell lennie, elsődlegesen a demokráciapárti
erők körében.

Ebből a szempontból központi szerepet játszik a szabad média, illetve 
– általában véve – a politikával és különösen a korrupcióval kapcsolatos meg-
bízható tájékoztatás. Amikor lelepleződik a korrupció, az átlagember egysze-
rűbben fel tud lépni a visszaélések ellen, és ki tudja kényszeríteni a korrupciót
lehetővé tevő politikai rendszer reformját. Ezért gondolom úgy, hogy a Trans-
parency International és a hasonló szervezetek kulcsszerepet játszanak a kor-
rupció és az állam foglyul ejtése ellen vívott harcban. Továbbá ez az oka annak
is, hogy a független, nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) és civil társadalmi
csoportok folyamatos nyomás alatt kénytelenek működni az olyan autoriter
rendszerekben, mint Magyarország, Oroszország vagy Törökország.

Fordította: Barcsák Attila
A fordítást ellenőrizte: Martin József Péter  
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A KORRUPCIÓ 
TERMÉSZETE, 

MECHANIZMUSAI 
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KÖVETKEZMÉNYEI





i.1. JogállAmi rombolás 
és közhAtAlmi visszAélések 

Az állam foglyul ejtése az elmúlt évtizedben 

A Transparency International Magyarország (TI Magyarország) az elmúlt évek-
ben többször hangot adott annak a meggyő ződésének, hogy az átláthatóság
és az elszámoltathatóság szempontjából Magyarországon súlyos problémák
tapasztalhatók a közhatalom működésében. A bajok nem 2010-ben kezdődtek.
A TI Magyarország már 2008-ban figyelmeztetett a korrupció intézményesü-
lésének a veszélyeire.1 A helyzet ezt követően tovább romlott, az elmúlt évtized
történéseinek követ keztében Magyarországon rendszerszintű korrupció ala-
kult ki. Ez a gyakorlatban azzal jár, hogy a korrupció „nem az államhatalom
működési zavaraként, hanem sokkal inkább az állam által alkalmazott mód-
szerként jelenik meg”2; vagyis az államhatalom birtokosai tudatosan alkal-
maznak megkérdőjelezhető, sőt, adott esetben törvénytelen eszközöket a po-
litikai és a vagyoni céljaik elérése érdekében. Világszerte általános jelenség,
hogy a korrupció fogalma átalakul: ma már nemcsak a „hagyományos”, tran-
zakcióalapú kenőpénzfizetési eseteket, vesztegetéseket tekintjük korrupció-
nak, hanem az erőforrások elosztásának mani pulációját is.3

Az államhatalom jelenleg nem törekszik az általános közjó szolgálatára,
nem azt tekinti elsődleges feladatának, hanem egyes kiválasztott személyek
és rétegek gyarapodását. A Magyarországon szinte korlátlan hatalommal ren-
delkező állam és a hozzá közel álló üzleti körök átláthatatlan együttműködése
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1 | Korrupciós kockázatok az üzleti szektorban Nemzeti Integritás Tanulmány, Második rész, 31. oldal
(Budapest: Transparency International 2008 (https://bit.ly/3A96Ecm). Idézi: Transparency 
International Magyarország: Javaslatok a korrupció visszaszorítására Magyarországon, 12. oldal
(https://bit.ly/2Yioyw8)
2 | Fekete Könyv – Korrupció Magyarországon 2010 és 2018 között, Civitas Intézet – Transparency 
International Magyarország, 2018, 10. oldal (https://bit.ly/3Aa2CAD)
3 | Vö: „A korrupció társadalmi költsége nem elsősorban az ellopott vagyonban mutatkozik
meg, hanem az erőforrások elosztásának torzításában”, In: Rothstein, Bo (2011): The Quality of
Government. Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. Chicago–London:
The University of Chicago Press, 148. oldal.   



határozza meg a közhatalmi és az üzleti döntéseket. Ezt a jelenséget nevezzük
az állam foglyul ejtésének (azaz a „state capture” egyik formájának).4 E folya-
mat részeként a kormány fokozatosan és szinte kivétel nélkül felszámolta
azoknak a tőle elvileg független kontrollintézményeknek az autonómiáját,
amelyeknek eredeti rendeltetése a végrehajtó hatalom ellenőrzése volt. 
A kormány mondhatni megszállta ezeket az intézményeket azáltal, hogy a
többségük vezetését hozzá hű emberekre bízta. A látszatfüggetlenség álcája
mögött valójában az államhatalmi szervek nagy része a kormány akaratának
végrehajtójává vált. A független kontrollra hivatott intézményeknek a kor-
mányzat alá rendelése – noha a polgárok szerencséjére a hatalom birtokosai -
nak szándékai nem minden intézmény esetében váltak valóra maradéktala-
nul – többlépcsős, elhúzódó folyamat során ment végbe. 

A Közbeszerzési Hatóság, például, azzal fejezi ki a kormány iránti jóindu-
latát, hogy tétlenül szemléli a hatalomközeli üzleti körök számára előnyösen
irányított közbeszerzéseket. A baráti félrenézésnek köszönhetően vásárolha-
tott bútorokat közbeszerzés kiírása nélkül a Magyar Nemzeti Bank egyik le-
ányvállalata a jegybankelnök fiának cégétől.5 A hatalom iránt nyilvánvaló 
lojalitást tanúsító intézmények közé sorolhatjuk továbbá a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóságot (NMHH), az Állami Számvevőszéket, a Gazdasági
Versenyhivatalt, valamint számos további főhatóságot. 

Külön is érdemes kitérni az igazságszolgáltatás helyzetére. Jóformán köz-
helyszámba megy, hogy az ügyészség számos kiemelt, közérdeklődésre számot
tartó korrupciós botrányban sietett a kormány segítségére az eljárás leállítá-
sával vagy azáltal, hogy az évekig tartó nyomozást nem követi vádemelés.6

A vádhatóság az Európa Tanács keretében működő szervezet, a Group of 
States Against Corruption (GRECO) figyelmét is magára vonta. A GRECO
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4 | A „state capture”-nek számos formája van. Alapesetben az állam oligarchikus és pártalapú
foglyul ejtését szokás megkülönböztetni, lásd: Innes, Abby (2013): The Political Economy of
State Capture in Central Europe. Journal of Common Market Studies, 88–104. oldal. A magyar eset
azonban túlmutat ezen, mert nem a politikai rendszeren kívülről jövő üzleti csoportok, de nem
is a kormánypárt formális struktúrái ejtették foglyul az államot, hanem politikusok, oligarchák
és üzletemberek informális csoportja, amelyben a kormányfőé a „végső szó”. A „state capture”
e válfaját politikainak szokás címkézni. Vö.: Stoyanov et al. (2019): State Capture Assessment 
Diagnostic. Sofia: Centre for the Study for Democracy; Martin József Péter (2020): Olajozza vagy
csikorgatja a fogaskerekeket? A NER korrupciós és gazdasági teljesítménye nemzetközi összehasonlításban.
In: Társadalmi Riport. 66. oldal (https://www.tarki.hu/sites/default/files/2020-10/060_089_ Mar-
tin_web.pdf ) 
5 | Nagy Gabriella (Korrupció.hvgblog.hu): Befolyásolhatja-e az ország biztonságát egy bútorvásárlás?
(https://bit.ly/3vyntN8)
6 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): Elszabotált nyomozások: 20 fontos ügy, ami megakadt az ügyészségen
(https://bit.ly/3b65i7W)



által kiadott értékelő jelentés kiemelte, hogy az ügyészség működésében „meg-
felelő fékek és ellensúlyok rendszerére van szükség annak érdekében, hogy
megelőzzék a visszaéléseket és a korrupciót”, valamint hangsúlyozta, hogy
ebben a vonatkozásban Magyarországnak többet kellene tennie.7

Viszont a bíróságok egészen a legutóbbi időkig megőrizték a szakmai auto -
nómiájukat, aminek köszönhetően a kormány számos kísérlete és intézkedése
ellenére a tárgyalótermekben nem lehet az államhatalom javát szolgáló bírói
elfogultságot tapasztalni. Kérdés, hogy a legfrissebb fejlemények, mindenek-
előtt a hatalom iránt a korábbi főbíróknál feltehetően erősebb szimpátiával
viseltető Varga Zs. András megválasztása a Kúria elnökévé, és ettől nem füg-
getlenül a legfelső bírói fórum vezetőjének a hatáskörét megerősítő szabályok
életbe léptetése a jövőben mennyire kezdi ki az igazságszolgáltatás eddig
megőrzött integritását.8

Mindezek nyomán hosszú évek óta az tapasztalható, hogy megroppant a
demokratikus fékek és ellensúlyok rendszere és tetszhalott állapotba került
a jogállami intézmények többsége.9

A koronavírus-járvány hatása a jogállamiság helyzetére

Tovább tetézik az eddigieket a 2020–2021. évek fejleményei, amelyekből egyér-
telműen látszik, hogy a kormány a koronavírus-járvány elleni védekezés örve
alatt felgyorsította a demokratikus kulisszák lebontását. Ennek a tanulmány-
nak a megjelenésekor közel két éve szinte megszakítatlanul veszélyhelyzeti
kormányzás zajlik. A felhatalmazási törvény hatályát ismételten meghosszab-
bították, a jelen tanulmány kéziratának lezárásakor érvényessége 2022. január
1-jéig szólt.10

Ez rendkívül széles, akár az ország rendeletekkel történő irányítását is ma-
gában foglaló mozgásteret ad a kormánynak. Azt természetesen a TI Magyar-
ország sem vitatja, hogy a rendkívüli helyzetek rendkívüli megoldásokat igé-
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17 | Greco Eval IV Rep (2014) 10E (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6b63) 3. oldal
18 | A bíróságok függetlenségéről és az igazságszolgáltatás helyzetéről lásd: Egy illiberális főbíró
(https://bit.ly/3m4kOHR), Most lehet elkezdeni aggódni (https://bit.ly/3G5yGK5), Magyarország új
főbírója: kormányzati ékszíj a bírósági rendszerben (https://bit.ly/2Ze6oMW)
19 | Lásd például: Transparency International Magyarország: Javaslatok a korrupció visszaszorí-
tására Magyarországon, 11. oldal (https://bit.ly/2Yioyw8); Transparency International Magyaror-
szág: Korrupció Magyarországon a koronavírus-járvány árnyékában. A Korrupció Érzékelési Index ered-
ményei 2020-ban, 4. oldal (https://bit.ly/3uBo1S0)
10 | Lásd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról
szóló 2021. évi CII. törvény 1. §-át. 



nyelnek, és a koronavírus-járvány vitathatatlanul rendkívüli helyzetnek tekint-
hető. Nem tudjuk azonban nem észrevenni, hogy a kormány alapvetően két
célra használja a kivételes felhatalmazást. Az egyik cél az, hogy minél több pénzt
biztosítson saját magának, a másik pedig az, hogy tovább erősítse a hatalmát. 

Az alábbiakban előbb az önkormányzatokra nehezedő egyre súlyosabb
kormányzati nyomás legfrissebb megnyilvánulásairól, valamint a közpénzek
magánvagyonná alakításának újabb jelentős eseteiről lesz szó. Ezt követően
ismertetjük azt, hogy ez a folyamat miként ágyaz meg a jelenlegi kormány
azon törekvésének, hogy az államhatalmat akár a kormányzati megbízatási
idején túl is befolyásolni tudja. 

Fokozódó nyomás alatt az önkormányzatok

A hatalomkoncentráció a jelenlegi ellenzék által vezetett önkormányzatok
rovására is fokozódik. Ez a koronavírus-járvány kezdeti szakaszában a hely-
hatóságok legfontosabb szabadon felhasználható forrásainak, így a gépjár-
műadónak és a parkolási díjnak az átmeneti megvonásában,11 valamint a helyi
iparűzési adó megfelezésében12 öltött testet. A kormány különleges gazdasági
övezeteket is kialakított, ami azzal jár, hogy az érintett települést az övezetben
működő cégekkel kapcsolatban megillető engedélyezési jogkörök, valamint az
e cégektől származó adóbevételek átkerülnek a megyei önkormányzatokhoz.13

Az első ízben a Gödön működő Samsung-gyárra14 alkalmazott megoldást a
kormány később Dunaújváros térségében is bevetette.15 Mindkét esetben el-
lenzéki települést fosztottak meg a bevételeitől és a hatásköreitől oly módon,
hogy különleges gazdasági övezet kijelölésével mintegy kihasították a területük
egy részét. A különleges gazdasági övezetekre vonatkozó rendeleti szabályozást
utóbb törvénybe is foglalták, ami azt vetíti előre, hogy a hatalom tartósan,
akár a veszélyhelyzet elmúltával is alkalmazni kívánja ezt a megoldást.16
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11 | Bucsky Péter (G7.hu): Már azelőtt padlóra kerültek az önkormányzatok, hogy a kormány tovább
ütötte volna őket (https://bit.ly/2ZhHfk8)
12 | Portfolio.hu: Orbán Viktor váratlan bejelentése megosztotta a polgármestereket (https://bit.ly/
3nhzYsD)
13 | A települési önkormányzatokat érintő további megszorító intézkedésekről lásd: Transpa-
rency International Magyarország: Korrupció Magyarországon a koronavírus-járvány árnyékában
A Korrupció Érzékelési Index eredményei 2020-ban, 12–13. oldal (https://bit.ly/3uBo1S0)
14 | Kiss Soma Ábrahám (Mérce.hu): Újabb négymilliárddal tolja meg a kormány a gödi Samsung
gyár bővítését (https://bit.ly/3l5S3u2)
15 | Portfolio.hu: Megjelent a kormány döntése: jön az újabb különleges gazdasági övezet, Dunaújváros
veszíthet nagyot (https://bit.ly/3laMxq6)
16 | Bucsky Péter (G7.hu): Már azelőtt padlóra kerültek az önkormányzatok, hogy a kormány tovább
ütötte volna őket (https://bit.ly/2ZhHfk8)



A gyakorlatban azonban nemcsak a különleges gazdasági övezetekre vo-
natkozó szabályozásnak, hanem végül az első ránézésre minden települést
azonosan érintő adóbevételi korlátozásoknak is a nem kormánypárti vezetésű
települések itták meg a levét. A kormány ugyanis, szabadon felhasználható
források formájában, jelentős tőkeinjekciót juttatott a fontosabb kormány-
párti vezetésű városoknak.17 Ezzel szemben az ellenzéki vezetésű nagyvárosok
lényegesen kisebb összegű és kötött felhasználású támogatásban részesültek
csak.18 Vagyis a hatalom a saját maga kreálta pénzügyi megszorítások hatásait
egyéni alkuk keretében, azaz politikai megfontolásoknak teret engedve mér-
sékeli. A kormány által nyújtott szelektív költségvetési kompenzáció ellen a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége is felemelte a szavát.19

A 2019-es helyhatósági választások nyomán ellenzéki vezetés alá került te-
lepülések a magyar polgárok harmadának szolgálnak lakóhelyül. A fent is-
mertetett példák azt támasztják alá, hogy a hatalom e települések lakosságát
az önkormányzatok pártállása szerint, szelektíven büntető intézkedésekkel
igyekszik „jobb belátásra” bírni.

Amikor a közpénz magánvagyonná válik

Térfoglalás a turizmus területén

Az állami források pártpolitikai preferenciákhoz igazodó kihelyezésének ek-
latáns példája az a több mint 300 milliárd forint, amelyet turizmus fejlesztése
címén folyósítottak a 2018–2020-as időszakban, de amelyből közel 219 milli-
árdot 2020-ban osztottak ki. Az állami pénzeső több mint kétharmada az
igénylők kevesebb mint fél százalékához került, és a legnagyobb haszonhúzók
között megtalálhatóak a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) ked-
venc oligarchái.20 Bár a kormány a kedvezményezettek nevét és a nekik jut-
tatott támogatás összegét nyilvánosságra hozta, a pénzosztást levezénylő
szakmai csúcsszervezet, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) titkolja, hogy
miféle pályázatok alapján és kik döntöttek a támogatás odaítéléséről. Ebben
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17 | Pető Péter (24.hu): Miután csökkentette az iparűzési adót a kormány, milliárdos támogatást adott
a fideszes városoknak karácsonyra (https://bit.ly/3B6jGIf )
18 | Czinkóczi Sándor (444.hu): Az iparűzési adó megvágása után minden fideszes nagyváros kapott
karácsonyi bánatpénzt a kormánytól (https://bit.ly/3pt7f78)
19 | Biró Marianna: Önkormányzati szövetség: Városaink kifosztása nem kormányzás (https://bit.ly/
3b09p5s). Az eredeti közlés forrása: https://bit.ly/3m5BVsV
20 | Bódis András (Válaszonline.hu): Sokkoló: a kormány az igénylők fél százalékának adta a turisztikai
támogatások kétharmadát (https://bit.ly/3l9QFXc)



az a nyilvános állásfoglalás sem akadályozta az MTÜ-t, amelyben a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) törvénysértőnek mi-
nősítette a titkolózást.21

Mindeközben a lezárások és korlátozások következtében a pandémia által
egyik leginkább súlyosan érintett ágazat a turizmus volt világszerte, így Ma-
gyarországon is. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás bruttó hozzáadott
értéke hozzávetőleg 32 százalékkal csökkent 2020-ban az előző évhez képest.22

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 57 százalékkal
esett vissza 2019-hez képest, és bár a hotelek, panziók, kempingek foglaltsága
2021-ben újra nőni kezdett, még mindig jelentősen elmaradt a járvány előtti
szinttől.23 Az alkalmazásban állók létszámcsökkenése már a járvány első hul-
láma során is a turizmus és a vendéglátás területén volt a legjelentősebb,24

a további hullámok során is nagy számban hagyták el a munkavállalók az
ágazatot. A szektor megmentésére számos eszközt, például bér- és járuléktá-
mogatást, hitelmoratóriumot, kibővített hitellehetőségeket kínált fel a kor-
mányzat, ilyen célokra az MTÜ becslése szerint közel 800 milliárd forintot
fordított az állam.25 Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy
visszacsábítsák a munkavállalók jelentős részét, így az ágazat azóta is mun-
kaerőhiánnyal küzd.26

Az ágazat fellendítésére hozott intézkedések közül az egyik legtöbb forrást
a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatásai emésztették fel, e prog-
ram pályázati és elosztási mechanizmusai évek óta átláthatatlanok. A járvány-
helyzet során azonban, amikor a szektor a legkiszolgáltatottabb volt, még lát-
ványosabbá váltak e visszaélések: ekkor rekord összegű, közel 219 milliárd27

forint értékű vissza nem térítendő támogatást helyezett ki a Kisfaludy2030
Zrt., amely fölött az MTÜ gyakorolja a tulajdonosi jogokat és a felügyeletet.
A szervezet 2021-ben újabb 9,5 milliárd forintot osztott szét.28
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21 | Lásd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-2095-1/2021. számú
jelentését (https://bit.ly/3BboA7y).
22 | Központi Statisztikai Hivatal: „Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 2020” (ksh.hu)
23 | Központi Statisztikai Hivatal: „Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, Gyorstájékoztató” (ksh.hu) 
24 | Központi Statisztikai Hivatal: „Munkaerőpiaci folyamatok, 2020. I. félév” (ksh.hu)
25 | Turizmus.com: Guller Zoltán: Nyáron indulhat újra a magyar turizmus (https://bit.ly/3DvG5Qy) 
26 | Jandó Zoltán (G7.hu): Esze ágában sincs visszamenni dolgozni a turizmusba azoknak, akik a jár -
vány miatt elmentek (https://bit.ly/3BwKLFq) 
27 | Lásd a Kisfaludy2030 Zrt. által közzétett információkat a 2020-as támogatásokról
(https://bit.ly/3BxhOsP) 
28 | 2021. szeptember 15-i állapot szerint, Lásd a Kisfaludy2030 Zrt. által közzétett információkat
a 2021-as támogatásokról (https://bit.ly/3lufa1C) 



A programot költségvetési forrásból finanszírozták, jelentős részben abból
a Gazdaságvédelmi Alapból, amelyet a járványkárok enyhítésére hoztak létre.29

A program egyik alapvető anomáliája, hogy a források elosztása rendkívül
koncentrált módon valósult meg. Miközben 2020-ban több mint 16 ezer esetben
ítéltek meg támogatásokat a Kisfaludy Program keretében, a legjelentősebb
összegeket egy szűk kör kapta, amelyben a kormányközeli vállalkozások és te-
lepülések felülreprezentáltak.30 Egyes cégek és projektek ráadásul többször,
több támogatási formában is forráshoz jutottak. A piactorzító hatást fokozza,
hogy a támogatásokhoz igen magas intenzitással, ennél fogva alacsony önrésszel
jutnak a vállalkozások (a szállodafejlesztések és létesítések esetében például
70 százalékos is lehet a támogatások aránya a projekt összköltségvetésében).

Az alábbiakban a legkirívóbb eseteket összegezzük a 2020–2021-es Kisfaludy-
támogatások közül:31

17,7 milliárd forintot kapott 14 vidéki szállodájának felújítására a Mészáros
Lőrinchez tartozó Hunguest Hotels; 
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2. ábra | A Kisfaludy Program lezárt támogatásainak éves összege (Mrd forint)
Forrás: TI magyarország-számítás a Kisfaludy2030 zrt. honlapján közölt adatok alapján

29 | Sztojcsev Iván (Hvg.hu): A gazdaságvédelemre szánt pénzeknek legfeljebb a negyede mehetett vál-
ságkezelésre (https://bit.ly/3mE7MQp) 
30 | Bódis András (Válaszonline.hu): Sokkoló: a kormány az igénylők fél százalékának adta a turisztikai
támogatások kétharmadát (https://bit.ly/3l9QFXc)
31 | Lásd a Kisfaludy2030 Zrt. által közzétett információkat a 2020-as támogatásokról (https://
bit.ly/3BxhOsP) 
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csaknem 10 milliárd forinthoz jutott a 2020 áprilisáig Mészáros Lőrinc és
Tiborcz István érdekeltségéhez tartozó Appeninn Holding két cége a ba-
latonvilágosi Club Aliga szálloda, szolgáltatás és kikötő fejlesztésére, egy
balatonfüredi beruházásuk pedig szintén szálloda és kikötő fejlesztésre
nyert el mintegy 6 milliárd forintot. A cég új fő részvényesei Jellinek Dániel
ingatlanpiaci vállalkozó és Balázs Attila, Tiborcz István korábbi üzleti part-
nerének érdekeltségei;
Mészáros Lőrinc üzleti partnere és a kormányzati szereplők jachtoztatá-
sáról is ismert építőipari vállalkozó, Szíjj László érdekeltségei 8 milliárd
forint támogatásban részesültek több részletben: ötcsillagos keszthelyi
hotel fejlesz tésére (4 milliárd forint), a Greenfield Hotel Bükfürdő felújítá -
sára (2 milliárd forint) és a soproni Hotel Fagus Conference & Spa kiala-
kítására (2 milliárd forint);
Garancsi István, Csányi Sándor, Hernádi Zsolt közös érdekeltsége, a CDHT
Hotel Projekt Kft. 8,6 milliárd forintot kapott a Tihanyi Kastélyszálló és
Tréningközpont Hotel megépítésére.

Míg egyes támogatások, például szálloda-, kikötő- vagy strandfejlesztési ki-
írások esetében részletes pályázati útmutatót tett közzé a Kisfaludy2030 Zrt.,
egy tetemes, 2020-ban több tíz milliárdot felölelő csomag egyéb magyarázat
nélkül, úgynevezett egyedi támogatások formájában talált gazdára. Ezekben
az esetekben nem ismert, hogy a pályázók milyen módon értesültek a lehe-
tőségről, milyen kritériumok alapján és kik ítélték meg az akár szintén több
milliárd forintos összegeket. Ebben a teljességgel átláthatatlan konstrukció-
ban jelentős forrásokat kaptak fideszes vezetésű városok,32 a vendéglátóipar
arra érdemes szereplői és határon túli turisztikai vállalkozások is. Mindeköz-
ben a nyertesek között évről évre, így 2020-ban és 2021-ben is szerepeltek az
MTÜ tanácsadói, partnerintézményeinek vezető tisztségviselői és kormány-
párti politikusok, akiknek előnyben részesítése különösen a tisztázatlan pá-
lyázati döntési mechanizmusok tükrében bizonyulhat etikátlannak.33

A program átláthatatlan voltát erősíti, hogy pénzügyi vonatkozásairól,
dönté si mechanizmusairól évről évre kevesebb részlet ismerhető meg. A Kis-
faludy2030 Zrt. weboldalán a támogatott szervezetek és projektek listáját az
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32 | Fabók Bálint (G7.hu): A fideszes települések közel 500-szor több turisztikai támogatást kaptak, mint
az ellenzékiek (https://bit.ly/3iRMP3A)
33 | Mázsár Tamás (24.hu): Borbás Marcsi és Laposa Bence mellett cégvezetéstől eltiltott képviselő is
a turisztikai ügynökség fizetett tanácsadója (https://bit.ly/3Fz0l5E) 



eredmények összesítésére alkalmatlan PDF formában osztotta meg oly
módon, hogy nem azonosítható, az egyes kiírásokhoz mely nyertesek, mekkora
összegek tartoznak. A döntéshozó grémium névsorát szintén titkolja az MTÜ,
olyannyira, hogy – miként arra már fentebb utaltunk – azt a NAIH felszólí-
tására sem adta ki.34

Közjogi hungarikum: közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványok

Ennél azonban lényegesen súlyosabb következményekkel jár az, hogy a kor-
mány ezermilliárdos nagyságrendben szervezi ki a nemzeti vagyont az állam-
hatalmon kívül elhelyezkedő szervezeteknek.35 Erre a célra új és igazi közjogi
hungarikumnak tekinthető megoldást, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyon-
kezelő alapítványok (KEKVA) rendszerét találták ki. A 2021-ben létrehozott ösz-
szesen 35 KEKVA36 egyrészt felfoghatatlan mértékű vagyonhoz jutott, másrészt
rendkívül széles körben vett át az államtól közfeladatokat. 

A Mol és a Richter korábban állami tulajdonban volt részvényvagyonából
25-25 százalék került a KEKVA-khoz, ezzel önmagában is ezermilliárd forintot
meghaladó értékű nemzeti vagyon került gyakorlatilag magánkézbe. A kor-
mány ezt a minden korábbi rekordot megdöntő vagyonátcsoportosítást in-
gatlanok és készpénz átadásával fejelte meg. Az eredetileg szerény bentlakásos
szakkollégiumként működő Mathias Corvinus Collegiumot irányító alapít-
ványból például az egyik legbőkezűbben kistafírozott KEKVA-t hozta létre,
amely részvényekben és egyebekben 500 milliárd forintos állami vagyonjutta-
tásban részesült.37 A kiszervezési hullám elsőrendűen a felsőoktatási szférát
érinti, a folyamat eredményeként Budapesten kívül már csupán egyetlen állami
fenntartású felsőoktatási intézmény maradt, s a fővárosban is mindössze öt.38
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34 | A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése a Magyar Turisztikai
Ügynökség által nem teljesített közérdekű adatigényléssel kapcsolatban, https://www.naih.hu/
files/Infoszab_jelentes_NAIH-2021-2095-1.pdf
35 | Ligeti Miklós (Telex.hu): Amit elloptam, az már az enyém – kormányzati alapítványok az örökké-
valóságnak (https://bit.ly/3iwAK3x)
36 | Lásd a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. tör-
vény 1–2. mellékletét.
37 | Ligeti Miklós (Korrupció.hvgblog.hu): Vajon jogállamot játszanak? Nem titkolja a szerződéseit
a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (https://bit.ly/3oy5vJk)
38 | A Baján működő Eötvös József Főiskola állami fenntartásban maradt (https://bit.ly/3AamYJG).
Állami fenntartásban maradt továbbá öt Budapesten működő egyetem (a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem).



A közfeladatok ellátásának átadása-átvétele azonban nem korlátozódik a
felsőoktatásra, hiszen az egyetemek orvosi fakultásaival az egyetemi klinikák
is KEKVA-k kezébe kerültek. Vagyis a jövőben az egészségügyi ellátás nem
csekély részét már nem állami fenntartású szolgáltatók fogják nyújtani, mi-
közben az előző évtized elején a kormány még azzal volt elfoglalva, hogy ál-
lamosítsa az addig önkormányzati kezelésben lévő kórházakat.

A közfeladatok és a nemzeti vagyon alapítványokba (KEKVA-kba) szerve-
zése világviszonylatban példa nélküli fejlemény, és leginkább a közpénzek
magánvagyonná alakítására szolgál. 

Kétes egészségügyi beszerzések a járvány ürügyén

A kormány a KEKVA-k létrehozásával a nemzeti vagyonból korábban nem
ta pasztalt nagyságrendben juttatott magánszervezeteknek. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a hatalom lemondott volna a közvagyon átirányításának
más, hagyományosnak tekinthető megoldásairól. Ebben a körben – a turizmus
fejlesz tése címén végrehajtott sokmilliárdos megjutalmazások fentebb már
tárgyalt esetein túl – kiemelést érdemelnek a koronavírus-járvány elleni véde -
kezés érdekében, vagy legalábbis ennek ürügyén végrehajtott egyes egészség-
ügyi beszerzések. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 300 milliárd forintot meghaladó ösz-
szeget fordított több mint 17 ezer lélegeztetőgép megvásárlására. A kormány
a piaci árnál jóval drágábban és a szükséges mennyiséget sokszorosan megha-
ladó számban beszerzett lélegeztetőgépek közül, amint az a TI Magyar ország
közérdekűadat-igénylése nyomán kiderült, egyetlen darabot sem tudott értéke-
síteni. Az már most bizonyosnak tekinthető, hogy mindebből a beszállítók pro-
fitálták a legtöbbet. A Fourcardinal Tanácsadó Kft. 2020-ban közel 50 milliárd
forint bevételt és 16 milliárdos nyereséget mutatott ki, s abból a tulajdonosok
15,5 milliárdot ki is vettek osztalékként.39 Egy malajziai székhelyű vállalkozás
pedig 176 milliárd forintos bizniszt ütött nyélbe a magyar kormánnyal.40

Hasonlóan botrányosra sikerült a koronavírus elleni vakcinák állami be-
szerzése. A korábban ismeretlen cég, a mindössze három munkavállalót fog-
lalkoztató Danubia Pharma Kft. 55 milliárd forintos megrendelést nyert el.
Az ügylet számos súlyosan gyanús összetevője közül kiemelésre érdemes,
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39 | Bódis András (Válaszonline.hu): Őrült profit: 16 milliárdot nyert a Covidon a NER kedvenc 
„járványcége” (https://bit.ly/2Ze6rs6)
40 | Oroszi Babett (Hvg.hu): Annál is több lélegeztetőgépre szerződött a külügy, mint amennyiről tudni
lehetett (https://bit.ly/3B6uuWK)



hogy Magyarország a kínai vakcinákat az akkor 13,4 eurós piaci árnál lénye-
gesen drágábban, 30 eurós darabáron vásárolta.41 A túlárazott beszerzésből
az indokolatlanul igénybe vett közvetítő vállalkozásnál 15 milliárd forintot
meghaladó extraprofit csapódott le.42

Az ismertetett ügyletek további érdekessége, hogy a lélegeztetőgép-bizni-
szen nagyot húzó Fourcardinal és a kínai vakcinát közvetítő Danubia Pharma
Kft. mögött feltehetően ugyanaz a személyi kör állhat: Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter korábbi helyettesének, Szabó Lászlónak a sógora,
Szeverényi Márk és társai.43

Az újra felfedezett koncesszió

A kockán forgó közpénzek nagyságrendjét tekintve legfeljebb a KEKVA-khoz
mérhetőek azok a jelen tanulmány lezárásakor még részben folyamatban
lévő eljárások, amelyek, legalábbis ha a kormány által eltervezettek szerint
teljesülnek, évtizedekre céges hitbizománnyá alakítják a hulladékgazdálko-
dást, valamint az autópályák építését és üzemeltetését. A kormány e két ága-
zatnak a 35 évre történő magánkézbe adására koncessziós beszerzési eljárá-
sokat írt ki. A két említett ágazaton túl a kormány a szerencsejátékok
világában is gondoskodott arról, hogy az általa kiválasztott szereplők a kö-
vetkező évtizedekben is meghatározóak maradjanak a piacon. A már eleve
baráti alapon felparcellázott kaszinópiac egyik legjelentősebb szereplőjének
35 évvel meghosszabbították a már meglévő működési engedélyét. A feltéte-
lezhetően versenyeztetés nélkül lefolytatott eljárás eredményeként a Garancsi
István és Szalay-Bobrovniczky Kristóf végső tulajdonában álló cég egészen
2056-ig kizárólagos joggal fogja üzemeltetni a budapesti kaszinókat.44

Ezek az eljárások minden valószínűség szerint azt a célt szolgálják, hogy
a jelenlegi hatalomhoz lojális üzleti szereplők hosszú távon garantált hasznot
hajtó állami megbízáshoz jussanak. A hulladékgazdálkodási és az autópálya-
üzemeltetési koncesszióra irányuló eljárások ráadásul mind a hazai, mind
pedig az európai uniós előírások szerint törvényellenesek lehetnek. 
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41 | Gabay Balázs (Index.hu): Szégyenletes, hogy a magyarokat és a magyar államot így meg akarják
károsítani (https://bit.ly/3pt2nP5)
42 | Ágoston Zoltán – Gabay Balázs (Index.hu): 17 milliárd forinttal húzták le Magyarországot, 
Szijjártó Péter tárcája szerint csak a baloldal támad (https://bit.ly/3jqZtqr)
43 | Bódis András (Válaszonline.hu): A Fidesz-médiavezér sógorát is megtaláltuk a nagy lélegeztető-
gép-bizniszben (https://bit.ly/3Ba89Y5)
44 | Brückner Gergely – Előd Fruzsina (Telex.hu): Nagy titokban 35 éves fővárosi kaszinókoncessziót
kapott Garancsi István és Szalay-Bobrovniczky Kristóf (https://bit.ly/3Fgm6r2)



A jövőbeli kormány mozgásterének szűkítése 

Amint a fejezet bevezetőjében említettük, az ismertetett vagyonátcsopor -
tosítások nem kizárólag azt szolgálják, hogy a hatalom jelenlegi birtokosai
tartósan hozzáférjenek a közpénzekhez. A 2022 tavaszán esedékes országgyű-
lési választások tétje minden korábbinál nagyobb Orbán Viktor és a Fidesz
számára. A kormány ismertetett döntései a hatalom esetleges elvesztése utáni
időre való felkészülés jegyében születhettek. A költségvetés egészéhez mérve
sem elhanyagolható mértékű, közpénzekből és állami vagyonelemekből zajló
tartalékképzés azt a célt szolgálhatja, hogy ha a Fidesz kikerül a kormányzati
hatalomból, a politikai túléléshez és a 2010 óta felépített hátország összetar-
tásához szükséges források továbbra is rendelkezésre álljanak. 

Ebből a szempontból a KEKVA-k különös jelentőséggel bírnak, azok vezető
testületeit ugyanis zömében a jelenlegi hatalomhoz hűséges személyekből
válogatták össze, és igyekeznek leválthatatlanná is tenni őket. A szemétszál-
lítás és az autópályaüzemeltetés „örökhűbérré” alakításával szemben nem
egyszerűen arról van tehát szó, hogy a jelenlegi hatalom kiapadhatatlan állami
bevételekhez juttatja az érdekkörébe tartozó vállalatokat, feltételezhetően
azért, hogy a jövőben is bármikor bőséges apanázs álljon a rendelkezésére.
Igaz, az sem elhanyagolható kockázat, hogy esetlegesen a parlamenti ellenzék
szerepébe kényszerülő Fidesz a saját pénzügyi megerősítésére akarná hasz-
nálni a KEKVA-kat. Ennél azonban sokkalta súlyosabb problémát fog okozni
az, hogy a KEKVA-k a felsőoktatás és az egészségügy területén, valamint a
stratégiai jelentőségű nemzeti vagyon kezelése körében számos közfeladatot
is ellátnak majd. A jelenlegi hatalom szándékai szerint örök időkre kinevezett
döntéshozó testületek tagjainak a most regnáló kormány iránti lojalitása
a közvagyonhoz való hozzáférésen túlmenően alkotmányos, elsősorban a ha-
talommegosztás demokratikus követelményének az érvényesülésével össze-
függő kérdéseket is felvet.

Egyes közfeladatok és közpénzek alapítványokba szervezésével és hosszú
távú koncessziók biztosításával a kormány egyértelműen jelzi azon kettős
szándékát, hogy a saját befolyását a lehető legnagyobb mértékben kiterjessze,
miközben a lehetséges utódai hatalmi-politikai mozgásterét minél jobban
szűkítse. 

A hatalom jelenlegi birtokosai által uralt befolyási övezet határainak a ki-
terjesztése részben a jövőbeli kormány(ok) cselekvési szabadságának a folya-
matos szűkítése útján valósul meg. Miközben tehát a Magyarországot jelenleg
irányító politikai elit az állami életben szinte korlátlan befolyással rendelke-
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zik, addig, paradox módon, a kormány formális hatalmának évek óta zajló
térvesztése figyelhető meg. 

Ez abban is megnyilvánul, hogy egyre több, eredetileg a végrehajtó hatalom
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet kerül ki a kormány direkt irá-
nyítása alól. A választási igazgatási szervek már 2013-ban önállósultak, a ko-
rábban a Belügyminisztériumban működő Országos Választási Irodának
ugyanis ekkor lépett az örökébe a kormánytól formailag független Nemzeti
Választási Iroda.45 Szintén 2013-ban került ilyen státusba a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal az addigi Magyar Energiahivatal jogutóda-
ként.46 Hasonló példával szolgál a jegybank Monetáris Tanácsa külső tagjainak
megbízására irányuló hatáskör: 2011 óta a parlament választja meg a Monetáris
Tanács külső tagjait, holott korábban, a kormány előterjesztésére, a köztársa-
sági elnök döntött a kinevezésükről.47

Ennek a folyamatnak az egyik legutóbbi állomása az egyebek mellett a
szerencsejáték-szervezés és a dohány-kiskereskedelem területén az állami
hatásköröket gyakorló új állami szerv, a Szabályozott Tevékenységek Fel-
ügyeleti Hatóságának létrehozása. A kormánytól független szuperhatóság
2021 októberétől gyakorolja a kaszinókoncessziók, a nemzeti dohányboltok,
valamint a bányászat körében korábban a kormányt megillető jogokat.48

Emellett a jelenleg kormányzati alárendeltségben működő Országos Atom-
energia Hivatalt a kormánytól független államhatalmi szervezetté alakító
törvényjavaslatra utalunk.49 Bár ez egyelőre puszta spekulációnak hat, mégis
nehéz elhessegetni annak a gyanúját, hogy a jelenlegi kormány ki akarja
vonni az esetleg más pártállású jogutódja hatásköréből a Paks II. beruházás
engedélyezésének ügyét.

Felvetődhet a kérdés, hogy amennyiben a 2022-es választások után továbbra
is Orbán Viktor marad a kormányfő, miként fogja érvényesíteni a politikai
akaratát a végrehajtó hatalom alól kiszervezett területeken. E szervezetek
függetlensége ugyanis a mindenkori kormánnyal, így a hatalmat jelenleg bir-
tokló államvezetéssel szemben is érvényesül. Igaz, az intézményes irányítás
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45 | Lásd a 2013. évi XXXVI. törvény 28. címét.
46 | 2013. évi XXII. törvény.
47 | A jelzett módosítást a 2011. évi I. törvény vezette be.
48 | 2021. évi XXXII. törvény. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a hatás-
köreit tovább szélesítik az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további
megerősítését célzó intézkedésekről szóló T/17283. számú törvényjavaslat 86–89. §-ai (https://
www.parlament.hu/irom41/17283/17283-0008.pdf )
49 | Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról
szóló T/16224 törvényjavaslat (https://www.parlament.hu/irom41/16224/16224-0009.pdf )



helyett egyre növekvő mértékben informális megoldásokra támaszkodó 
NER-t eddig sem zavarták a hatalmát korlátozni hivatott állami szereplők:
azokat vagy felszámolta, vagy az uralma alá hajtotta. 

i.2. A korrupció hAtásA A gAzdAsági feJlődésre

Számos kutatás, szakpolitikai elemzés és tanulmány áll rendelkezésre, ame-
lyek mind azt bizonyítják, hogy a korrupció és a gazdasági fejlődés összefüg-
genek egymással.50 A korrupció a „rossz kormányzás” egyik legfontosabb oka
és következménye, és ha rendszerszintűvé válik, akkor együtt jár a jogállami-
ság elveinek megsértésével. Ha a részrehajlóan működő, az éppen aktuális
elit hatalmának a megszilárdítására törekvő állami intézmények nem üldözik,
hanem eltűrik vagy ösztönzik a korrupciót, az sokszor vezet gazdasági vesz-
teséghez és az egyenlőtlenségek növekedéséhez. Ez az összefüggés nem min-
dig azonnal, sokszor csak késleltetve, hosszabb távon érvényesül. 

A korrupciónak rövid távon lehet akár a gazdasági teljesítményt látszólag
elősegítő, „olajozó” hatása is – például a közbeszerzések túlárazásán keresztül,
ami papíron magasabb beruházási értékhez és így nagyobb növekedéshez ve-
zethet –, hosszabb távon ez azonban nehezen vagy egyáltalán nem fenntart-
ható.51 Egy találó tézis szerint a hatalomhoz közel állóknak kedvező részre-
hajlás és szisztematikusan torzított erőforrás-elosztás makroszinten még az
így ellopott vagyonnál is nagyobb veszteséget okoznak.52 nyilván azért, mert
normává alakítják vagy akár legalizálják is a korrupciót. 

Ha az állam kegyeitől függ az erőforrásokhoz való hozzáférés, az a tisztes-
séges verseny és érdemalapú érvényesülés háttérbe szorulásához, egyszers-
mind a hatalom kegyeit kereső járadékvadász mentalitás elterjedéséhez vezet.
Ebben az esetben az éppen regnáló politikai és üzleti elitnek, s különösen a
haveri kör tagjainak és a kormányközeli oligarcháknak egyre nagyobb hatal-
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50 | Vö. pl.: Organization for Economic Cooperation and Development (2012): Issues Paper on
Corruption and Economic Growth. Working Paper. 1–43. https://bit.ly/31HDcih; Acemoglu,
Daron & Robinson, James, A. (2013): Miért buknak el nemzetek? HVG Kiadó.
51 | Vö. Acemoglu & Robinson (2013), Ibid. Az elmúlt évtized rövid- és hosszútávú magyar gaz-
dasági teljesítménye közötti ellentmondásról lásd: Martin, József Péter (2020): Resource Real-
location and Ambiguous Economic Performance in a Captured State – The Case of Hungary.
In: Systems, Institutions, and Values in East and West: Engaging with János Kornai’s Scholarship. CEU
Press, 2020 (Szerk. D. Piroska és M. Rosta) 173–201. oldal 
52 | In: Rothstein, Bo (2011): The Quality of Government: Corruption, social trust and inequality
in international perspective. Chicago: Chicago University Press.



muk és vagyonuk lesz. A hatalomhoz lojális állampolgárok is gyarapodhatnak,
miközben a társadalomnak az a része, amelyik nem akar vagy nem tud ilyen
„hűségesküt” tenni, alig részesül a közös javakból. 

Korrupció és gazdasági teljesítmény 

Az Európai Unióban 2020-ban a korábbi éveknél is erősebb volt az egy főre
jutó GDP-vel mért gazdasági teljesítmény és a legismertebb korrupciómérési
indikátor, a Transparency International Korrupció Érzékelési Indexe (Corrup-
tion Perceptions Index – CPI) közötti összefüggés (lásd a 3. ábrát). Magyarország
annak ellenére ragadt az EU alsóházában, vagyis a korrupcióval súlyosan fer-
tőzött, ugyanakkor alacsony nemzeti jövedelemmel rendelkező tagállamok kö-
zött, hogy a koronavírus-járványt megelőző hat-hét évben jelentős volt a gaz-
dasági növekedés, átlagosan meghaladta a 4 százalékot53; az egy főre eső bruttó
hazai termék (GDP) 2012 és 2019 között 12 903 dollárról 16 470 dollárra nőtt.54

A 3. ábra érzékelteti Magyarország régiós pozícióját. A 2020. évre vonatkozó
CPI szerint az unió három legkorruptabb országa Magyarország, Bulgária,
Románia. A visegrádi négyek közül Magyarország egyértelműen a legrosszab-
bul teljesített a korrupciós fertőzöttséget illetően; az egy főre jutó GDP te-
kintetében két országnál rosszabbul áll és csak Lengyelországot előzi meg
valamelyest. Horvátországban némileg kisebb a korrupció, mint nálunk, igaz,
enyhén alacsonyabb a nemzeti jövedelem is. A déli uniós tagállamok közül
Görögország került a legközelebb e kelet-európai országcsoporthoz. 

A koronavírus-járványig tartó, többéves gazdasági konjunktúra dacára a
magyar gazdaság múltból örökölt súlyos szerkezeti problémái fennmaradtak,
azokat nem sikerült orvosolni. E gondok nem a jelenlegi világjárvány által
okozott krízis nyomán keletkeztek, hanem már jóval korábban. A témával
foglalkozó elemzések szerint a jogállami rombolás és az azzal szorosan össze-
függő központosítás és rendszerszintű korrupció lehettek a főbb okai annak,
hogy a soha nem látott, évente átlagosan a GDP mintegy 4 százalékára rúgó
európai uniós támogatás ellenére az elmúlt évtizedben sem sikerült ráállítani
a magyar gazdaságot a befogadó, vagyis a társadalom széles rétegeit magával
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53 | Lásd: Martin József Péter (2020): Olajozza vagy csikorgatja a fogaskerekeket? A NER kor-
rupciós és gazdasági teljesítménye nemzetközi összehasonlításban. Társadalmi Riport Letöltés:
https://bit.ly/3wl4dDn, 76. oldal.
54 | Lásd: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/select-count-
ries?grp=2903&sg=All-countries/Emerging-market-and-developing-economies/Emerging-and-
developing-Europe



ragadó növekedési pályára.56 Hiába a viszonylag magas növekedési ütem, az
összesített gazdasági bővülés 2010 és 2019 között Magyarországon 30 százalék
volt, ami – szemben a kormányzati sikerpropagandával – csak a régiós kö-
zépmezőny aljához volt elegendő.57
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3. ábra | A korrupció és a nemzeti jövedelem közötti összefüggés 
az EU országaiban 

Forrás: Transparency International, ImF,55 TI magyarország-számítások 
Megjegyzés: minél magasabb a Korrupció érzékelési Index által mért pontszám, annál kisebb a korrupciós
kitettség. az európai unió tagállamai közül luxemburgot (110 000 usD egy főre jutó GDp) az ország
külön leges helyzete, valamint Írországot (80 000 usD egy főre jutó GDp) a nemzeti számlák többi tag-
államtól eltérő elszámolása miatt technikai okokból kihagytuk. az ábrán jelölt r² érték az egy főre jutó
GDp és a Korrupció érzékelési Index által mért eredmény közötti összefüggés erősségét mutatja, amely 

0,83, tehát a két változó közötti összefüggés igen jelentősnek mondható. 

55 | Lásd: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/select-coun-
try-group
56 | Vö.: Martin (2020): Olajozza vagy csikorgatja…? Ibid.; Győrffy Dóra (2021): Felzárkózási pályák
Kelet-Közép-Európában két válság között. Közgazdasági Szemle. Január 47–75. oldal. 
57 | Lásd Martin (2020): Olajozza vagy csikorgatja…? Ibid., 80. oldal. 2005 és 2010 között még
rosszabb volt a helyzet, akkor Magyarország sereghajtó volt a régióban a kumulált növekedési
ütemet tekintve. 

A CPI és az egy főre jutó GDP közötti kapcsolat, 2020

TI Korrupció Értékelési Indexe (CPI)
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Gyatra intézményi környezet, hanyatló versenyképesség 

Nyugati és régiós összehasonlításban egyaránt gyenge, ráadásul tartósan az
a magyar gazdaság versenyképessége, ami szintén az intézményrendszer nem
kielégítő működésével magyarázható. A davosi találkozókat is szervező Világ -
gazdasági Fórum átfogó, 2019-es versenyképességi rangsora szerint Magyar-
ország a világ országai között a 47. helyen állt, és az EU tagállamai közül is
csak Horvátországot, Görögországot, Romániát és Bulgáriát előzte meg.58

Egy másik, az üzletemberek számára mérvadó értékelés, a Világbank Doing
Business című 2020-as felmérése hasonló kategóriába, a világ országai közül
az 52. helyre sorolja Magyarországot.59

Miként azt a Világgazdasági Fórum megállapítja: a korrupciós kitettséget
is befolyásoló intézményrendszer teljesítménye az egyik leggyengébb a régió -
ban, elmarad a visegrádi országok átlagától, és számottevően rosszabb, mint
a vizsgálatba vont 37 ország átlaga (lásd a 4. ábrát).60 Új fejlemény, hogy a ver-
senyképességgel immár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is elégedetlen, igaz,
elsősorban az előremutató oktatási és egészségügyi reformokat kéri számon
a kormányzaton – amúgy jogosan –, a korrupcióról és az intézmények kérdé-
séről (még) nem beszél.61

Meglepő beruházási aktivitás 

A gyatra intézményi környezet ellenére a beruházásokat illetően összetett
helyzettel állunk szemben. A GDP-hez mért beruházási ráta (beruházások
volumene a GDP-hez viszonyítva) 2004 és 2016 között szinte kéz a kézben
süllyedt a jogállami erózióval,62 vagyis igazolódott az a tétel, hogy a jogállami
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58 | Magyarország versenyképessége az ezredfordulótól mélyrepülésbe fogott: hazánk 2001-
ben a világ 28. legversenyképesebb gazdaságának számított, míg 2016-ban csak a 69. volt ugyan-
ezen a ranglistán. Mindez csak korlátozottan hasonlítható össze a 2019-es 47. hellyel, mert köz-
ben volt egy módszertani változás. A Világgazdasági Fórum az elmúlt húsz évben átfogó rangsort
készített a világ országainak versenyképességéről, 2020-ban azonban a koronavírus-járvány
miatt ez elmaradt, és csak egy részleges, néhány országra és témára fókuszáló elemzés készült
(https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020). A magyar verseny-
képesség legfrissebb, átfogó helyzetét illetően tehát a 2019-es jelentés és adatok az irányadók.
59 | Lásd: http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Busi-
ness-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
60 | Erről bővebben lásd a Kopint–Tárki elemzését: https://www.kopint-tarki.hu/hirek/ujdon-
sagok/versenykepesseg-2020-ban/
61 | Lásd: https://www.mnb.hu/letoltes/versenykepessegi-jelentes-hun-2020-0724.pdf
62 | Martin (2020): Olajozza vagy csikorgatja…? Ibid., 83. oldal.



leépülés az üzleti környezet rosszabbodásával a beruházási aktivitást is vissza-
fogta. Később, 2016 és 2020 között azonban ez az összefüggés nem érvényesült:
a beruházási ráta ebben az időszakban igen magas volt, 2019-ben és 2020-ban
a 27 százalékot is meghaladta, vagyis a beruházások értéke az uniós országok
közül GDP-arányosan nálunk volt a legnagyobb.63 Még meglepőbb, hogy nem-
csak a jelentős részben uniós pénzből megvalósuló állami beruházások szár-
nyaltak, hanem az üzleti beruházások is; 2019-ben a magyarországi üzleti 
beruházási ráta – minimálisan elmaradva a csehországitól – a második leg-
magasabb volt az EU-ban.64

A jogállami rombolás dacára megvalósult beruházásnövekedést több té-
nyező magyarázhatja. Mivel az infláció 2016 után rendre meghaladta a jegy-
banki alapkamatot, az „olcsó pénz” okozta forrásbőség következtében ala-
csony kamatozásúvá váltak a hitelek, ami segítette az invesztíciókat. Az MNB
Növekedési Hitelprogramja további lökést adott a tőkefelhalmozásnak. Az
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4. ábra | A versenyképesség egyes tényezői a visegrádi országokban, 2020
Forrás: Világgazdasági Fórum, Versenyképességi Jelentés, 2020; 

Kopint–Tárki, TI magyarország-számítások  
Megjegyzés: minél magasabb a pontszám, annál nagyobb a versenyképesség 

63 | Lásd az Eurostat adatait: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_11/ default/
table?lang=en
64 | Lásd az Eurostat adatait: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_11/default/
table?lang=en, ezen belül az üzleti komponens (business investment rate)
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ösztönzők sorába illeszkedik – a koronavírus okozta járványig legalábbis –
a makromutatók stabilitása. 

És talán a leglényegesebb tényező: a gazdasági szereplők jelentős része az
elmúlt évtized második felében „beárazhatta” a jogállam megrendülését és a
rendszerszintű korrupciót, egyfajta „új normaként” elfogadva azt. Mindenesetre
tény, hogy – részben a beruházások felfutásának köszönhetően – a romló kor-
rupciós helyzet ellenére a világjárványig gyorsult a növekedés (lásd az 5. ábrát).

A világjárvány hatása 

A 2020 márciusában ideért világjárvány okozta válság egyértelművé tette a
magyar gazdaság sebezhetőségét, egyúttal új szintre emelte az átláthatatlan
közpénzköltéseket, a haveri körök kistafírozását. A gigantikus mértékű tu-
risztikai támogatások, az egészségügyi beszerzések túlárazása, az alapítványi
vagyonátruházás, az autópályák, a hulladékgazdálkodás és a kaszinók kon-
cesszióba adása mind nagy részben azt szolgálják, hogy a kormányzathoz
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5. ábra | Korrupció és növekedési ráta Magyarországon a világjárványig 
Forrás: eurostat, Világbank WGI  

Megjegyzés: a Korrupciós Kontroll Index a Világbank hat kormányzásindikátora közül az egyik.
a kormányzásindikátorok – hasonlóan a Transparency International Korrupció érzékelési

Indexéhez – üzletemberi és szakértői véleményeket tükröznek. 
minél alacsonyabb a korrupciós kontrollra mért pontszám, annál nagyobb a korrupció 
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közel álló személyek és szervezetek gyarapodjanak (lásd az előző fejezetet).
Közös ezekben a pénzjuttatásokban, hogy nélkülözik az átláthatóságot, az
esélyegyenlőséget és a normativitást. 

Magyarország makrogazdasági pozíciója, miként a világ szinte minden ál-
lamáé, a járvány okozta globális kereslet-kínálati krízis hatására 2020-ban át-
menetileg megrendült. A munkanélküliségi ráta valamelyest megnőtt, az
addig szárnyaló beruházási volumen alászállt, az infláció pedig, részben külső,
részben belső okok következtében szintén veszélyes tartományokba emelke-
dett, 2021-ben az unióban az egyik legmagasabb szintre nőtt. A legveszélye-
sebb azonban az, hogy az egy évtizede folytatott, a hiányt kordában tartó
költségvetési politikát felváltotta a nyakló nélküli költekezés. Ennek két oka
van: az egyik az, hogy a járvány jó ürügyet biztosít a lojális körök támogatására,
a másik pedig a 2022-es választások előtti szavazatvásárlás. 

A magyar kormány, szemben a fejlett országok túlnyomó többségével, nem
a járvány okozta válság miatt elszegényedett rétegek megsegítésére költött
nagy pénzeket – az unióban páratlanul rövid munkanélküliségi segélyezés
időtartamát például nem növelték meg, miként a mértékét sem –, hanem a
gazdaság közvetlen támogatására; ezek között jelentős volt az átláthatatlan
és haveri köröknek juttatott pénzügyi transzfer. Így ment fel 2020-ban az ál-
lamháztartás hiánya a GDP 8,1 százalékára,65 2021-re 7,5 százalékról szól a
terv, s az is felettébb kétséges, hogy tartható lesz-e a 2022-re tervezett 5,9 szá-
zalékos hiánycél.66 A választások előtti költekezésnek nagy hagyományai ala-
kultak ki az elmúlt évtizedekben Magyarországon, de a 2022 elejére előreve-
tített adókedvezmények és visszatérítések még a korábbiakhoz képest is
nagyobb pénzszóráshoz vezethetnek. 

A járvány alatt vált semmissé a kormány évtizedes adósságcsökkentő po-
litikája, az államadósság pár hónap alatt 25 éves rekordot döntött. Ezt fejelte
meg 2021 szeptemberében 1600 milliárd forintnyi devizaeladósodás. Ez utób-
bira azért volt szükség, mert – a „korrupció elleni keretrendszer” és az „igaz-
ságszolgáltatás hiányosságai”, vagyis az állami korrupció és a jogállami nor-
mák semmibevétele miatt – az Európai Unió egyelőre visszatartja azt a
7 milliárd eurót (mintegy 2500 milliárd forintot), mely összeg a Helyreállítási
Alapból elvileg megilletné Magyarországot.

Eközben a gazdaság visszaállni látszik a növekedési pályára. A 2020-as
5 száza lékos recesszió után 2021-ben – e tanulmány lezárásnak időpontjában
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65 | Lásd: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/tec00127?lang=en
66 | Lásd az MNB jelentését: https://www.mnb.hu/letoltes/koltsegvetesi-jelentes-2021-06.pdf, 9.



– mintegy 6-7 százalékos bővülés várható, és ez a 2020-ban bezuhant bizalmi
indexeket is felfelé húzza. A GKI Gazdaságkutató Zrt. üzleti és lakossági bi-
zalmi indexei a járvány előtti időszakban rekord magas tartományban voltak,
onnan estek vissza 2020 tavaszán, hogy aztán 2021 áprilisától ismét felfelé ka-
paszkodjanak.67

Összefoglalásul megállapítható, hogy Magyarországon a magas korrupciós
fertőzöttség és a jogállami normák eróziójának dacára is jelentős növekedés
ment végbe a gazdaságban. Hosszabb távon azonban, a társadalom kettésza-
kítottságának felszámolásához, a befogadó, széles tömegeket felemelni tudó
fejlődéshez a mainál lényegesen tisztább viszonyokra lenne szükség.

i.3. A közbeszerzési rendszer és Az uniós források
elosztásánAk korrupciós fertőzöttsége 

A járvány hatása a magyarországi közbeszerzési rendszerre

A koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatása a közbeszerzési el-
járásokat is érintette. 2020-ban a megelőző évhez képest a közbeszerzési eljárások
száma 25 százalékkal csökkent, azaz 9837-ről 7431-re esett vissza, ami különösen
kevésnek minősül, ha az elmúlt tíz év számait nézzük: 2014-ben és 2015-ben több
mint 14 ezer közbeszerzési eljárást bonyolítottak le Magyarországon. Ezzel szem-
ben, ha az eljárások értékét vesszük alapul, akkor a csökkenés 2019-hez képest
csak 5 százalékos volt: a 2019. évi 3430 milliárd forint után 3263,5 milliárd forint
értékben folytattak le közbeszerzési eljárásokat. Utóbbi a 2020. évi GDP 6,9 szá-
zalékát tette ki, a vonatkozó arány 2019-ben 7,3 százalék volt. A 6,9 százalék meg-
felel egyébként az elmúlt tíz év átlagának, de elmarad például a 2017-es évhez
képest, amikor a GDP közel 10 százalékát költötték el közbeszerzések útján.68

A Közbeszerzési Hatóság gyorsjelentése szerint 2021 első félévében a közbeszer-
zési eljárások száma továbbra is a megelőző évhez hasonlóan alacsony, ezzel
szemben az értékük már elérte a járvány előtti, 2019 első félévi szintet.69

A fenti számokból levonható a következtetés, hogy kevesebb, de esetenként
jóval nagyobb értékű beruházást valósítottak meg közbeszerzés útján a járvány
kitörése óta. A gyorsjelentésből az is kiderül, hogy ez nem a járvány elleni vé-
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67 | https://www.gki.hu/language/hu/
68 | A Közbeszerzési Hatóság 2020. évi beszámolója az Országgyűlés részére, 10. oldal (https://
bit.ly/30b5zo1) 
69 | A Közbeszerzési Hatóság 2021. I. félévi gyorsjelentése, 3. oldal (https://bit.ly/3mH9KzI) 



dekezés jegyében történt: 2021 első felében úgy 200-zal több közbeszerzési el-
járás volt építési beruházáshoz köthető, mint 2020 azonos időszakában, érté-
kük pedig közel 200 milliárd forinttal haladta meg 2020 első félévének adatát.

A járvánnyal összefüggő beszerzések többsége feltételezhetően közbeszer-
zési eljárás lefolytatása nélkül valósult meg. Jóllehet, a közbeszerzések veszély-
helyzeti szabályozását illetően a kormány szokatlanul visszafogott volt.
A 48/2020. (III. 19.) kormányrendelet70 – amely 2020. március 20. és 2020. jú-
nius 17. között volt hatályban – ugyanis úgy rendelkezett, hogy a koronavírus
elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő vagy a védekezést irányító állami
szervek, csoportok hatékony működését szolgáló beszerzéseket illetően egyedi
mentesítés alapján lehetett eltérni a közbeszerzési szabályoktól. Az egyedi
mentesítésről a miniszterelnök döntött fő szabály szerint. Az adatlapon, ame-
lyen kérelmezni kellett a mentesítést, részletesen indokolni kellett a beszerzési
igényt, és ki kellett térni a beszerzés elmaradásának várható következményeire.
Az egyedi mentesítés kérelmezése előtt az ajánlatkérőnek meg kellett vizsgál-
nia, hogy a már létező, központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött keretmegállapodás alkalmazásával nem tudja-e a beszerzést meg-
valósítani. A rendelethez kiadott eljárásrend értelmében az egyedi mentesítési
kérelem szükségességét és megalapozottságát több lépcsőben is ellenőrizték:
az ajánlatkérő felügyeleti szerve (a fejezetet irányító szerv), majd az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ, végül pedig az Operatív Törzs. Az egyedi men-
tesség birtokában is lehetőség szerint három ajánlatot be kellett kérni. 

Látható tehát, hogy a kormány törekedett ugyan kiegyensúlyozott jogsza-
bályi megoldásra, nem tudjuk azonban, hogy a gyakorlatban hogyan érvénye-
sültek ezek a szabályok, mivel az ilyen módon mentesített beszerzésekről
semmilyen nyilvános adat nem jelent meg. Mint ahogy a fentebb már kifejtett
botrányos lélegeztetőgép-vásárlás, illetve a kínai gyártmányú oltóanyag be-
szerzése kapcsán sem tisztázott, hogy ki és milyen módon adott mentesítést
a közbeszerzési szabályok alól. Fontos ugyanakkor megjegyezni, és erre a Köz-
beszerzési Hatóság is nyomatékosan felhívta a figyelmet az általa kiadott tá-
jékoztatóban71: sürgős, vészhelyzeti esetekre a hatályos, „normál” közbeszer-
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70 | Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló
48/2020. (III. 19.) kormányrendelet.
71 | A Közbeszerzési Hatóság véleménye a koronavírus terjedésére tekintettel elrendelt veszély-
helyzettel kapcsolatban felmerülő egyes közbeszerzési kérdésekkel összefüggésben (https://
bit.ly/2YFslU9)



zési szabályok is adnak megoldást – azzal, hogy ilyenkor legalább utólag nyil-
vánosságra kerülnek a szerződés főbb adatai.

Továbbra is korlátozott verseny a közbeszerzési piacon

A közbeszerzés területe általában, így Magyarországon is, meglehetősen kitett
a korrupciónak. Jelentősen növeli a korrupció kockázatát, hogy a magyaror-
szági közbeszerzési piacon a verseny nagyon korlátozott. Bár a jogi szabályo-
zás megfelelőnek tekinthető, a gyakorlat nem tükrözi a törvénybe foglalt alap-
elveket – hogy ezeket kikényszerítik-e, az komolyan megkérdőjelezhető. 

Az ún. egyajánlatos közbeszerzési eljárások aránya az uniós értékhatár
feletti eljárások esetében az egyik legmagasabb az EU-ban: 2019-ben az
uniós értékhatár feletti – tehát nagy értékű – eljárások 40 százalékában
csak egy ajánlattevő volt72 (az adat az Európai Bizottság belső piaci ered-
ménytábláján alapul, e kimutatásban 2021 végén a 2019-es volt a legfrissebb
elérhető adat). 

Ugyanakkor a 2020. év vonatkozásában az Európai Unió nyújtotta Helyre-
állítási és Ellenállóképességi Alap lehívásához előírt dokumentum, a magyar
kormány által készített, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi
Terve (HET) ad érdekes információt. Eszerint a hazai Elektronikus Közbe-
szerzési Rendszer (EKR) adatai alapján 2019-ben 41,9 százalék volt az egy-
ajánlatos közbeszerzési eljárások aránya, míg 2020-ban ez 40,2 százalék volt.
A magyar kormány a HET-ben kifejezetten el is ismeri, hogy a hazai EKR az
Európai Bizottság eredménytáblájához hasonló helyzetet mutat.73 Sajátos el-
lentmondás, hogy mindeközben a Közbeszerzési Hatóság által kiadott sta-
tisztikák az utóbbi években egyre javuló versenyhelyzetről adnak számot.
A 2021. évi jelentésében a Hatóság 25 százalékra teszi az egyajánlatos közbe-
szerzési eljárások arányát.74 Mindenesetre korábban, a 2018. évi országjelen-
tésében az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a Közbeszerzési Hatóság
nem tudta alátámasztani javuló statisztikáinak a módszertanát.75

A közbeszerzési piac koncentrációja szintén jelentős. A Korrupciókutató
Központ Budapest (CRCB) adatai szerint 2019-ben a kormányhoz közelinek

I. a KorrupcIó TermészeTe, mechanIzmusaI és KÖVeTKezménYeI | 43

72 | Single Market Scoreboard, Közbeszerzés, 1. indikátor (https://bit.ly/3FCu3Xp) 
73 | Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve, tervezet, 2021. július 2., Feltöltve:
2021. augusztus 11., 290–291. oldal (https://bit.ly/3Dslqgr) 
74 | A Közbeszerzési Hatóság 2020. évi beszámolója az Országgyűlés részére, 18. oldal (https://
bit.ly/30b5zo1) 
75 | Európai Bizottság 2019. évi Országjelentése (https://bit.ly/3oTmR3d) 



tekinthető cégek76 az általuk megnyert közbeszerzések 51 százalékán egyedül,
versenytárs nélkül indultak.77 2020 első harmadában ez az arány 68 százalékra
ugrott. Ezek a cégek a 2020. január 1. és április 30. között közbeszerzésen el-
költött összes pénz 27 százalékát nyerték meg. Az e csoporthoz sorolt cégek
2005 és 2010 között még csak 0,4–1,8 százalékát nyerték el a közbeszerzés útján
elköltött közpénznek, 2013-ban már 17 százalékát, 2019-ben pedig 21 százalékát.
E cégcsoport a 2010-et követő időszakban 2015-ben szerepelt a „legrosszabbul”,
akkor a közbeszerzések alig 5 százalékát nyerték meg. Az volt Simicska Lajos
és Orbán Viktor nyílt szakításának az éve, és az új, immár leginkább Mészáros
Lőrinc köré épített cégháló még nem állt fel akkoriban.78 Ha ugyanezen cégek
teljesítményét csak az építési beruházásokra szűkítjük, akkor azt találjuk, hogy
e cégek a közbeszerzés útján elnyerhető szerződések értékének több mint 38
százalékát nyerték el 2020-ban. Részesedésük 2010-ben még csupán 2,2 szá-
zalék volt.79

A magyar közbeszerzési rendszer további negatívuma, hogy hatékony ellen-
őrzéséről nem beszélhetünk. 2020-ban, ahogy azt fentebb láthattuk, több mint
7000 közbeszerzési eljárást bonyolítottak le Magyarországon, ami egyébként
rekord alacsony szám. A Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési munkáját illetően
idézünk a Hatóság 2020. évi beszámolójából: „A 2020. évben elrendelt ellenőr-
zések száma 91 db, a kivizsgált szerződésszegések száma pedig 41 db volt.”80

Ugyanakkor a magyarországi közbeszerzések lebonyolítása sem tekinthető
hatékonynak. 2018-ben Magyarországon 141 napig, 2019-ben pedig 131 napig
tartott átlagosan a döntéshozatal, az az időtartam, ami az ajánlatok be -
érkezése és a szerződés odaítélése között eltelt.81 Ezzel az eljárások hosszát
tekintve az 5–6. legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. Lengyelor-
szágban például 64 nap, Csehországban 105 nap volt ez a mutató 2019-ben.
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76 | A Korrupciókutató Központ Budapest mintegy 30 céget sorol ide. A cégek listája megtalál -
ható az alábbi tanulmány 50. oldalán. CRCB. 2020. New Trends in Corruption Risk and Intensity
of Competition in the Hungarian Public Procurement from January 2005 to April 2020. CRCB
Flash Report 2020:1, Budapest: CRCB. (https://bit.ly/3Au0weR) 
77 | Magyari Péter (444.hu): Mészárosék állami megrendelései minden rekordot megdöntöttek a járvány
alatt (https://bit.ly/3oNONFT) 
78 | CRCB. 2020. New Trends in Corruption Risk and Intensity of Competition in the Hungarian
Public Procurement from January 2005 to April 2020. CRCB Flash Report 2020:1, Budapest:
CRCB (https://bit.ly/3oSBunG) 
79 | CRCB. 2021. Orban’s Cronies in the Hungarian Public Tenders in Construction, 2005–2020
(https://www.crcb.eu/?p=2876) 
80 | A Közbeszerzési Hatóság 2020. évi beszámolója az Országgyűlés részére, 70. oldal (https://
bit.ly/30b5zo1)
81 | Single Market Scoreboard, Közbeszerzés, 6. indikátor (https://bit.ly/3FCu3Xp) 



A hosszú közbeszerzési eljárások rosszak, mivel egyrészt megemelkednek a
költségek, másrészt bizonytalanságot okoznak mind az ajánlatkérők, mind
az ajánlattevő cégek körében.

EU-források felhasználása: 
fellép-e az Unió a szabálytalanságok ellen?  

Mivel 2020. december 31-én lezárult a 2014–2020-as uniós programozási idő-
szak, érdemes értékelni az EU e hétéves uniós költségvetési ciklusának ered-
ményeit. A 2014–2020-as programozási időszakban Magyarország 25 milliárd
euró támogatást kapott az Európai Strukturális és Befektetési Alapokból. Ez
éves szinten a magyar GDP átlagosan 4 százalékát tette ki. A magyarországi
közbeszerzéseknek átlagosan a felét részben vagy egészben uniós forrásból
finanszírozzák.82

Mindezek ellenére az elmúlt bő egy évtizedben Magyarország versenyké-
pessége gyenge volt, ahogy azt már fent bemutattuk. A 2014–2020-as uniós
programozási időszak forrásainak 60 százalékát közvetlen gazdaságfejlesz-
tésre fordították. A 2007–2013-as időszakban ez az arány még csak 24 százalék
volt, pedig a versenyképességi indikátorok már akkor is azt látszottak alátá-
masztani, hogy az ilyen típusú támogatások nagyon alacsony hatékonysággal
hasznosultak. A kormány által megrendelt, az uniós programok hatékonyságát
értékelő tanulmány83 meglepő módon kijelenti, hogy „a vállalkozásfejlesztési
támogatások GDP-re gyakorolt hatása nem jelentős”, „nem lehet kijelenteni,
hogy számottevő válságenyhítő hatásuk lett volna a támogatási programok-
nak”. A tanulmány azt is megállapítja, hogy a vállalkozásfejlesztési programok
termelést bővítő hatása szerénynek tekinthető, a foglalkoztatásra pedig kife-
jezetten negatív hatást gyakoroltak. „A vállalkozásfejlesztési programok ter-
melést bővítő hatása 2009-ben volt először kimutatható, ekkor csekély mér-
tékű, 0,1 százalékos növekedés volt látható. 2015-re ez összesen 0,6 százalékra,
mintegy 316 milliárd forintra emelkedett. A vállalkozásfejlesztési támogatások
mértékéhez képest ez szerény eredménynek tekinthető.”84 A foglalkoztatási
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82 | A Közbeszerzési Hatóság 2018. évi beszámolója az Országgyűlés részére, 12. oldal (https://
bit.ly/3BBavk6). Megjegyezzük, hogy a Közbeszerzési Hatóság 2018 óta nem teszi közzé ezeket
az adatokat. 
83 | „A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007–
2013-as programozási időszak vonatkozásában”, KPMG, 2017. március 2. (https://bit.ly/30771aW)  
84 | „A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007–
2013-as programozási időszak vonatkozásában”, KPMG, 2017. március 2., 92. oldal (https://bit.ly/
30771aW)  



rátát illetően pedig a tanulmány szerzői negatív összefüggésre jutottak, ami
azt jelenti, hogy a támogatásoknak negatív volt a foglalkoztatásra gyakorolt
hatása, hiába volt a foglalkoztatottság növelése célként kitűzve. E negatív
eredmény elsődleges oka, hogy a legnagyobb támogatási összegeket techno-
lógiafejlesztésre fizették ki.85 Összességében a hazai fejlesztési programok
hatékonysága általában alacsonynak tekinthető. 

A 2020-as év meghatározó eseménye volt – a koronavírus-járványon túl –
az Európai Unió 2021–2027-es időszakra szóló költségvetésének elfogadása.
Jóllehet, az Európai Bizottság már 2018 májusában bemutatta a Tanácsnak
és az Európai Parlamentnek a költségvetési csomagot, annak elfogadása alap-
vetően két ok miatt húzódott el 2020 végéig: egyrészt, az ún. jogállamisági
vita, másrészt pedig a koronavírus okozta járvány miatt. A költségvetési cso-
mag részei (i) maga az uniós költségvetés, azaz a többéves pénzügyi keret; 
(ii) a járvány miatt elfogadott Next Generation EU elnevezésű „helyreállítási
alap”; (iii) az EU saját forrásairól szóló tanácsi határozat; valamint (iv) az ún.
jogállamisági mechanizmust szabályozó rendelet, amely szerint végső soron
akár fel is függeszthetik az uniós pénzek folyósítását, ha egy tagállam megsérti
a jogállamiság elveit. Ez utóbbi miatt fenyegetett Magyarország és Lengyel-
ország vétóval az egész csomagra vonatkozóan.86

A 2020. december 11-én elfogadott politikai kompromisszum főbb pontjai
értelmében (i) az Európai Bizottság, mielőtt a rendeletet elkezdené alkal-
mazni, a tagállamokkal közösen iránymutatást dolgoz ki, amelyet csak azután
véglegesíthet, hogy az Európai Unió Bírósága döntést hoz abban az eljárásban,
amelyet Magyarország és Lengyelország indított a rendelet megsemmisítése
érdekében; (ii) csak akkor alkalmazható az új rendelet, ha más, az uniós jogban
meglévő egyéb eljárások nem tennék lehetővé az uniós költségvetés hatéko-
nyabb védelmét; (iii) a rendelet 2021. január 1-jétől hatályos, és csak azokra
a költségvetési kötelezettségvállalásokra alkalmazandó, amelyeket az új több -
éves pénzügyi keret keretében tettek, ideértve a Next Generation EU-t is.87

Uniós jogi szempontból a fenti kompromisszum kifejezetten aggályos, hiszen
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85 | A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007–
2013-as programozási időszak vonatkozásában”, KPMG, 2017. március 2., 95. oldal (https://bit.ly/
30771aW)  
86 | Magát a jogállamisági mechanizmust szabályozó rendeletet a magyar és a lengyel kormány
nem tudta megvétózni, mivel azt minősített többséggel kellett a Tanácsban elfogadni, ami a
magyar és a lengyel szavazatok nélkül is teljesült, jóllehet, a magyar és a lengyel kormány nem-
mel szavazott. A költségvetési csomag többi elemének elfogadásához viszont egyhangúság volt
szükséges.
87 | Európai tanácsi következtetések, 2020. december 11. EUCO 22/20 (https://bit.ly/3AwYPxa) 



az Európai Unió Bírósága előtt indított felülvizsgálati eljárásnak nincs ha-
lasztó hatálya: egy elfogadott uniós jogszabályt alkalmazni lehetne és kellene
a hatályba lépése napjától.

Az Európai Parlament éppen ezért bírálta élesen az Európai Tanács által
elfogadott kompromisszumot, megkérdőjelezve annak az uniós joggal való
összeegyeztethetőségét. Az Európai Bizottság ugyanakkor magára nézve köte -
lezőnek ismeri el a Tanácsban született kompromisszum feltételeit.88 Tekin-
tettel arra, hogy a 2021–2027-es költségvetési forrásokból tényleges kifizetés
2021 folyamán még nem várható, a rendelet alkalmazása ténylegesen csak 2022
második felében várható.89 Magyarország a 2021–2027-es időszakban minden
eddiginél több uniós forrást fog kapni, – a befizetéseket levonva – kb. 40,6 mil-
liárd eurót, szemben a 2014–2020-as időszak 32,1 milliárd eurós összegével.90

Jelen tanulmány lezártáig az Európai Bizottság Magyarország vonatkozásában
nem fogadta el sem a Partnerségi Megállapodást,91 amely a hagyományos uniós
alapok lehívásához szükséges, sem a fentebb már idézett HET-et. Ezzel szem-
ben a Bizottság a 2021. év végéig már 22 uniós tagállam helyreállítási tervét
fogadta el, közülük 16 tagállamnak már folyósították is az alapból allokált ösz-
szeg első részletét.92 A Bizottság általi elfogadást követően még a Tanácsnak
is jóvá kell hagynia a tagállami helyreállítási terveket, majd ezt követően in-
dulhat meg a részletek folyósítása. E menetrenddel kalkulálva Magyarország
számára már csak 2022-ben kerülhet sor az uniós pénzek átutalására.

A Strukturális Alapok – a „hagyományos” uniós alapok – és a Helyreállítási
Alap kiegészítik egymást, nem különülnek el. Bizonyos programok csak az
egyik vagy a másik alapból valósulhatnak meg, illetve átfedés is lehet a kétfajta
forrásból támogatott projektek között. Ugyanakkor a Helyreállítási Alapból
csak 2026 végéig befejezhető és elszámolható fejlesztéseket lehet megvalósí-
tani, míg a 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozó Strukturális
Alapok ból még 2030-ig lehet költeni, ezért mind az Európai Bizottság, mind
a tagállamok számára prioritást élvez a HET mielőbbi elfogadása.
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88 | Weinhardt Attila (Portfolio.hu): Hadüzenet után kemény szavak Brüsszelből: minden jogállami-
ság-sértést feljegyzünk januártól és lépni fogunk (https://bit.ly/3iUhqxh) 
89 | Az Európai Bíróság 2021. október 11-én kezdte el az ügyet tárgyalni. 
90 | A számításokat az összehasonlíthatóság érdekében a 2018. évi árszinten végeztük, és a nettó
uniós pénzáramlás egyenlegét vettük alapul, tehát az összeget csökkentettük a magyar államnak
az EU költségvetésébe befizetett tételekkel. A számításokat a portfolio.hu alábbi cikke alapján
végeztük: Weinhardt Attila: Kiszivárgott, hogy milyen közlekedési és vidékfejlesztési célokra akar 2050
milliárdnyi új EU-pénzt költeni a kormány (https://bit.ly/3lvekkY)
9 1 | Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2021–2027 időszakra vonatkozó kohéziós forrá -
sok felhasználásáról, tervezet, 2021. szeptember 30., Feltöltve: 2021. október 8. (https://bit.ly/3FMHLHF) 
92 | European Commission, Recovery and Resilience Facility webpage (https://bit.ly/3uZIS1s) 



A HET-ben a tagállamoknak egyebek közt azt kell bemutatniuk az Európai
Bizottságnak, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe a járvány során, és me-
lyek azok a tényezők, amelyek támogatták a járvány hatásainak mérséklését,
alkalmasnak bizonyulva az ellenállóképesség növelésére; a kihívások fényében
megfogalmazott célkitűzéseket milyen beavatkozásokkal, intézkedésekkel (be-
ruházásokkal és/vagy reformokkal) kívánják elérni; hogyan illeszkednek a meg-
fogalmazott reformok és beruházások az EU által az évente megjelenő ország-
jelentésekben megfogalmazott ún. országspecifikus ajánlásokhoz.

2021 szeptemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára úgy nyilatkozott, hogy az
egyik fő téma, amelyről még a tárgyalások folynak az, hogy a korrupciós koc-
kázatoknak a hatékonyabb kezelését várja el Magyarországtól az Európai
Unió. Az államtitkár megjegyezte, hogy „ha a tényeket nézzük, akkor kifeje-
zetten jól állunk a korrupció elleni harcban Magyarországon”. Majd hozzá-
tette: „Szokat lan módon itt az uniós intézmények nem a tényekre, hanem saj-
tóhírekre, véleményekre támaszkodnak.”93

Mindeközben a magyar kormány gyakorlatilag megkezdte mindkét alap
végrehajtását Magyarországon, hiszen 2021. július 12-én hirdették meg az első
kkv-pályázatot 200 milliárd forintos keretösszeggel és 2021. augusztus elején
megtörtént az első kifizetés a Helyreállítási Alap terhére is. Ezeket a hazai
költségvetés terhére előlegezik meg, s a 2021. szeptemberi nagy összegű devi-
zakötvény-kibocsátással fedezik.94

Rendszerszintű visszaélés az uniós forrásokkal 

Jóllehet az ITM államtitkára szerint az Európai Bizottság nem a tényekre tá-
maszkodik, amikor az uniós források felhasználásával kapcsolatos korrupciós
kockázatokat kifogásolja, a TI Magyarország már 2015-ben és azóta többször
is megírta, több helyen is kifejtette, hogy az Európai Unióból érkező források
magyarországi felhasználása számos rendszerszintű korrupciós kockázatot
hordoz magában.95 Eszerint az állam intézményei nemhogy nem tudják ki-
szűrni ezeket a kockázatokat, de számos esetben az intézmények maguk te-
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93 | Portfolio.hu: Rövidesen összejöhet a megállapodás a magyar helyreállítási tervről, de ha mégsem,
akkor is van pénz (https://bit.ly/3uZ51wY) 
94 | Portfolio.hu: Rövidesen összejöhet a megállapodás a magyar helyreállítási tervről, de ha mégsem,
akkor is van pénz (https://bit.ly/3uZ51wY) 
95 | Transparency International Magyarország Alapítvány (2015): Az uniós források korrupciós
kockázata Magyarországon (https://bit.ly/3lx7QSN)



remtenek lehetőséget a visszaélésre. Mivel a hatalmas összegek gyors elköltése
a cél, jellemző az európai uniós támogatással megvalósuló projektek felülter-
vezése, azaz a ténylegesen szükségesnél nagyobb pénzösszeg jóváhagyása. A fe-
lültervezés és az elégtelen ellenőrzés jelentősen hozzájárulnak az európai uniós
projektek túlárazásának elterjedéséhez. A TI Magyarország fent hivatkozott
2015-ös kutatása arra a megállapításra jutott, hogy a túlárazás a projektek több
mint 90 százalékát érintheti, átlagos mértéke pedig elérheti a 25 százalékot.

Az európai uniós források kedvezményezettjeiről döntő, valamint a forrá-
sok elköltésének ellenőrzését végző és a támogatott projekteket megtervező
szervezetek ugyanannak a minisztériumokba integrált, az uniós pénzek ke-
zeléséért felelős irányító hatóságnak az alárendeltségében működnek. Vagyis
az érintett szervezetek azonos állami vezető (helyettes államtitkár, illetve
végső soron miniszter) irányítása alá tartoznak. A projekteket ellenőrző szer-
vezetek ezért kifejezetten ellenérdekeltek abban, hogy ellássák e feladatukat,
hiszen az egyrészt lassítaná a forrásfelhasználást, másrészt, ha hiányosságokra,
szabálytalanságokra derülne fény, a kormány saját magát keverné gyanúba,
hogy nem kellő körültekintéssel választotta ki a kedvezményezetteket. Az el-
lenőrző szervezetek tényleges függetlenségének mind szervezeti, mind sze-
mélyi szinten erősen megkérdőjelezhetőek az intézményi garanciái. Jellemző,
hogy az Európai Unió előírásaira figyelemmel kötelezően felállítandó, és a
magyar irányító hatóságoktól független honi ellenőrző szerv, az Európai Támo -
gatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Pénzügyminisztérium szervezetén belül
működik, alkalmazottai pedig kormánytisztviselők.

i.4. A médiA gyArmAtosításA 

A médiaszabadság és a korrupció egymással összefüggően alakul, a két 
jelenséget leíró indikátorok szoros összefüggést mutatnak.96 A Korrupció
Érzékelési Index és a Freedom House sajtószabadság indexe is erős pozitív
kapcsolatot jelez: azokban az országokban, amelyekben magas a korrupciós
fertőzöttség, a média is kevésbé szabad, és fordítva: a kevéssé korrupt álla-
mokban a média is szabadabb.97 A szabad média kétfajta szerepet tölthet

I. a KorrupcIó TermészeTe, mechanIzmusaI és KÖVeTKezménYeI | 49

96 | Lásd például: World Bank Institute (2000): The Media’s Role in Curbing Corruption. Working
paper; Brunetti, Aymo & Weder, Beatrice (2003): A free press is bad news for corruption. Journal
of Public Economics, Vol. 87, Nos. 7–8, 1801–1824. oldal 
97 | 2018-ban a korrelációs együttható (r) 0,84, a meghatározottsági együttható (r négyzet) pedig
0,72 volt, ami erős kapcsolatot jelez. Lásd: Martin József Péter (2019): Kéz a kézben a lejtőn. »



be a korrupció csökkentésében: egyfelől lehetővé teszi a sokoldalú infor-
málódást és az információhoz való hozzájutást (átláthatósági funkció), más-
felől ellenőrzi a hatalmon lévőket (elszámoltathatósági funkció). Demok-
ratikus körülmények között a visszaélések leleplezése elriaszthatja a
potenciális elkövetőket a korrupciótól. Nemcsak a gazdasági, hanem a po-
litikai piacokon is információs aszimmetria áll fenn. A médiaszabadság, a
sajtó sokszínűsége és az információhoz való minél teljesebb körű hozzáfé-
rése azért is fontos, mert csökkentheti ezt az egyenlőtlenséget, így hozzá-
járulhat a demokrácia kiteljesedéséhez és a korrupció visszaszorításához.
Ha azonban a korrupt elit a médiát részben vagy teljesen a saját szolgála-
tába állítja, akkor megdrágulnak az információhoz jutás költségei, és megnő
az aszimmetria.

Veszélyben a sokszínű tájékoztatás 

A magyarországi médiarendszer a rendszerváltás után eltelt időszakban a
„többpárti gyarmatosítás” felől az „egypárti gyarmatosítás” irányába mozdult
el,98 a 2010-ig érvényes duopolisztikus (kormány vs. ellenzék, baloldal vs. jobb-
oldal) struktúrákat a Fidesz első kétharmados választási győzelme után a
média piac monopolizálására irányuló törekvés váltotta fel. A magyar média
jelentős részére 2010 előtt is jellemző volt az elfogult újságírás és a kliente-
lizmus, de a „polarizált pluralizmust”99 akkor még nem fenyegette veszély. Az
Orbán-kormány által véghez vitt, 2010 utáni autokratikus fordulat után a kor-
mány hatalompolitikai okokból sokszor és durván beavatkozott a hazai mé-
diarendszerbe, és nemcsak annak állami részébe, hanem a piaci szegmensbe
is, veszélyeztetve a sokszínű tájékozódáshoz való alapjogot. 

A Fidesz első kétharmados (2010-es) választási győzelme és kormányra ke-
rülése után egyre több orgánumból lett kormányzati szócső; először a köz-
szolgálatiból államivá degradált médiumok, ezt követően pedig számos más,
magántulajdonban lévő orgánum cserélt gazdát és vált a hatalom kiszolgáló -
jává. E trend az évtized közepén felgyorsult. Veszélybe került a médiaplura-
lizmus, vagyis a sokszínű, tényszerű és tárgyilagos tájékoztatás. Ezt a hanyatló
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»Korrupció és sajtószabadság a magyar trendek tükrében. Médiakutató, XX. évfolyam, 3. szám,
10–11. oldal Letöltés: https://mediakutato.hu/cikk/2019_03_osz/01_kez_a_kezben_a_lejton.pdf
98 | Vö.: Bajomi-Lázár Péter (2015): A média gyarmatosítása: Miért tartják egyes közép- és kelet-
európai kormányok tiszteletben a sajtó szabadságát – és mások miért nem? Politikatudományi
Szemle, XXIV. évf. 1. sz. 58–82 oldal
99 | Vö: Dobek-Ostrowska, Boguslawa & Glowacki, Michal (2015): Democracy and Media in Central
and Eastern Europe 25 years on. Peter Lang Editon.



trendet mutatja a Freedom House sajtószabadság-indexe is. A szervezet 2012-
es jelentése alkalmazta először a magyar médiára a „félig szabad” megjelölést,
és ezt erősítették meg a Freedom House azóta közzétett indexei, és a hozzájuk
kapcsolódó tanulmányok is.100 A magyar médiaszabadság hanyatlása amúgy
beleillik a világtrendbe: a Freedom House globális indexe 2012-től gyorsulóan
romló trendet mutat.

Szélsőségesen torz piac és pártos, manipulatív szabályozás   

A magyarországi médiarendszer Achilles-sarka – szoros összefüggésben a ki-
épült haveri államkapitalizmussal és a rendszerszintű korrupcióval – a piaci
viszonyok eltorzítása és a tisztességes, szabályozott keretek között folyó ver-
seny majdnem teljes ellehetetlenítése. Ezt a folyamatot egyfelől a torz, a kor-
mány és a kormánypárti gazdasági és politikai szereplők felé lejtő szabályozás,
másfelől pedig a kormányközeli médiatulajdonosok és oligarchák médiapiaci
bevásárlása mozdítja előre. Mindkét folyamat szempontjából a 2015–2016-os
időszak volt a vízválasztó: Orbán Viktor és addigi bizalmasa, a kormányközeli
sajtóportfoliót kezelő Simicska Lajos 2015-ös szakítása után az egy oligarchára
épülő (Simicska Lajos) és mérsékelt koncentráció irányába mutató modellt
felváltotta a teljes koncentráció irányába mutató modell, amelyben – egy
ideig legalábbis – több oligarcha (Mészáros Lőrinc, Habony Árpád, Andy
Vajna) játszott szerepet.  

A játékszabályok kormányzati igények szerinti megváltoztatására számos
példa hozható már a 2015-ig tartó időszakban is: ezek közül a legfontosabb az
Európai Unió által többször kritizált médiatörvény és a médiahatóság feltöltése
a kormánypárti lojalistákkal. A megrendelésre készülő „szócső-újságírás” és a
cenzúra a kormánypárti orgánumokban, a propagandakiadványokban virulens
és közvetlen. A közszolgálati média – a jelzőjétől eltérően – majdnem egy év-
tizede az állami propaganda megnyilvánulási terepe, így nem tekinthető ko-
molyan vehető hírforrásnak. Az állami média ugyanakkor busás és dinamikusan
növekvő apanázst kap az adófizetők pénzéből: 2018-ban 81 milliárd forintot fo-
lyósítottak a számára, és ez az összeg 2019-ben 83 milliárd forintra, 2020-ban
85 milliárd forintra, majd 2021-ben 118 milliárd forintra emelkedett.101
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100 | A Freedom House médiaszabadsággal kapcsolatos jelentéseit lásd: https://freedom -
house.org/issues/media-freedom. A legutóbbi, 2019-ről szóló jelentés is a „félig szabad” meg -
jelölést alkalmazza a magyarországi médiahelyzetre. 
101 | Forrás: Média1.hu, Országgyűlés Költségvetési Bizottsága: https://media1.hu/2020/10/20/
mtva-koz media-allami-tamogatas-2021/; https://www.parlament.hu/irom41/13331/13331.pdf



A szabályozás kormánypárti „foglyul ejtése” 2016 után is folytatódott; ezek
közül kiemelendő, hogy 2018 novemberében az Európai Unióban példátlan
médiapiaci koncentráció jött létre, amikor mintegy 450 kormánypárti mé-
dium gazdálkodását egyetlen konglomerátumban, a Közép-Európai Sajtó és
Média Alapítványban (KESMA) egyesítették. A KESMA azóta még több, csak-
nem 500 címet kezel. A kormány nemzetstratégiai érdekre hivatkozva az ala-
pítványt kivonta a versenyjogi vizsgálat és felügyelet hatálya alól.102

Az állami intézmények részrehajló, manipulatív működése érhető tetten
annak kapcsán is, amikor a versenyhatóság nem engedélyezte két független
médiacsoport, az RTL Klub és a Central Média (egészen pontosan a Magyar
RTL Televízió Zrt. és a Central Digitális Média Kft.) összefonódását. A rádió-
frekvenciák kiosztásában is látszott a politikai szándék, különös tekintettel
arra, hogy a Klubrádiót megfosztották a frekvenciájától és az internetre „szám-
űzték”.103 Szabályozói eszközökkel érték el azt is, hogy az óriásplakát-piacon
az akkor már kegyvesztett Simicska Lajos helyett egy másik kormányzati oli-
garchát, Garancsi Istvánt hozzanak helyzetbe.104

Az előbbiektől nem függetlenül óriási változások történtek a médiapiacon.
A sajtópiac első igazán „fekete” éve 2016 volt, akkor és az azt követő időszakban
számos, a kormány iránt kritikus médium szűnt meg vagy került kormánypár-
tiak tulajdonába.105 Megszűnt például a Népszabadság és a Heti Válasz, kor-
mányzati szócsővé vált az Origo.hu és a Figyelő, hogy csak néhány nagy múltú
lapot említsünk. A TV2, mint az egyik legnagyobb kereskedelmi televíziós csa-
torna is kritikátlan kormányzati szócsővé vált. Továbbá a megyei lapokat tel-
jesen, a rádiópiacot pedig majdnem teljesen legyalulta a kormányzati gőzhenger. 

A médiapiac tulajdonosi szerkezete az elmúlt években alapvetően megvál-
tozott. Mára gyakorlatilag csak a legnagyobb kereskedelmi televíziós csator-
nát, az RTL Klubot működtető Bertelsmann-csoport maradt külföldi tulaj-
donosként a médiapiac mértékadó (szeriőz) szegmensében. A többi külföldi
befektető vagy kivonult az országból, vagy asszisztált a kormánypárti térnye-
réshez. Régen megdőlt tehát az a korábbi feltételezés, hogy a külföldi tulaj-
donosok egyfajta védettséget biztosítanak a hazai politika központosító tö-
rekvéseivel szemben.
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102 | A 229/2018. (XII. 5.) kormányrendelet alapján. 
103 | https://telex.hu/kult/2021/03/11/klubradio-frekvencia
104 | Vö: Bátorfy Attila (2017): Az állam foglyul ejtésétől a piac fogvatartásáig. Médiakutató, 
tavasz-nyár, 7–30. oldal
105 | Például a Mérték Médiaelemző Műhely gyűjtötte ki a kormányhoz hű média térnyerését,
lásd: http://mertek.eu/wp-content/uploads/2017/05/MertekFuzetek11-2.pdf.



Durva beavatkozás a hirdetési piacba 

A médiapiaci szegmensekre gyakorolt kormányzati befolyást vizsgálva még
leginkább az internetes médiában maradtak fenn a piacihoz hasonlító viszo-
nyok, a többit a közhatalom és/vagy a kormánypártokhoz kötődő magángaz-
dasági szereplők lényegében teljesen foglyul ejtették (lásd az alábbi táblázatot).  

Forgalom KESMA piaci  A kormánypárti médiumok
(milliárd forint) részesedése (%) (KESMA+piaci részesedése

piaci szereplők) (%)

Nyomtatott 64,8 78,9 81,0

Rádió 3,5 22,4 82,2

Televízió 81,6 8,9 56,9

Online 10,0 41,3 41,3

Összesen 159,9 39,6 66,2

A piactorzítás legfontosabb eszköze az állami hirdetések átirányítása a
kormánypárti orgánumok felé. Adatelemzéssel bizonyítható, hogy a közpén-
zek a televíziózásban, az online médiában és a nyomtatott sajtóban egyaránt
a kormánypárti orgánumoknál landoltak túlnyomó részben.107 A Mérték Mé-
diaelemző Műhely 2019-ben e nyilvánvaló versenytorzítás, azaz tiltott állami
támogatás miatt az Európai Bizottsághoz fordult, hiszen alapvető elvárás
(kellene, hogy legyen), hogy ott kell hirdetni, ahol a közönséget el lehet érni.108

A beadványról még nem született döntés. 
De a magáncégek hirdetéseit is nemegyszer eltéríti a közhatalom, igaz, ki-

finomultabb módszerekkel, a vélt vagy valós fenyegetettségérzésre és igazo-
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106 | Forrás: A Kantar aladatai alapján Mérték Médiaelemző Műhely (2019): https://mertek.eu/
wp-content/uploads/2020/01/MertekFuzetek17.pdf, 50–51. oldal 
107 | Lásd a részletes számításokat: Bátorfy, Attila, & Urbán, Ágnes (2019): State advertising as
an instrument of transformation of the media market in Hungary. East European Politics, 36(1),
44–65. oldal. Ez alapján óriási különbségek látszanak: 2017-ben a kormánypárti Origo.hu az in-
ternetes szegmensnek juttatott összes állami hirdetésnek a 44,5 százalékát kapta, a még füg-
getlen Index.hu a 4,5 százalékát. A 2015 és 2018 között létezett kormánypárti Magyar Idők pedig
a nyomtatott sajtó állami hirdetéseinek 87,5 százalékát fölözte le.
108 | Lásd: https://media1.hu/2019/01/17/unios-panasz-a-magyar-mediarendszer-torzitasa-miatt/
A Mértéknek 2016-ban is volt egy beadványa az uniós versenyhatóság felé, ez a közmédia finan -
szírozását érintette, de arról sem született még döntés.  

A kormánypárti médiumok részesedése a politikai hírek piacán, 2018106



dási kényszerre apellálva.109 A vállalatok a hirdetési döntéseiket nem feltét-
lenül a példányszámok vagy az elérési mutatók alapján hozzák meg, hanem
ezzel akarják kifejezésre juttatni a közhatalom iránti lojalitásukat. Az a ko-
rábbi, 2010 előtti megkülönböztetés, hogy a pártok politikailag gyakorolnak
nyomást a médiára, az üzleti – vagyis a piaci részesedés növelését célzó –
ráha tás pedig a piaci szereplők oldaláról érkezik, mára értelmét veszítette,
hiszen a két hatás összemosódik és összeadódik. 

Pártosság, színvonaltalanság, kulturálatlanság 

Ennyire brutálisan a rendszerváltás után még soha nem avatkozott be a ha-
talom a – valamikor negyedik hatalmi ágnak nevezett – média működésébe.
A kormánypárti médiumokkal nem elsősorban az a probléma, hogy elfogult
álláspontot képviselnek, hanem az, hogy semmibe veszik az újságírás szakmai
szabályait. Az a sekélyes színvonal, amelyet a kormánypárti médiumok túl-
nyomó többsége kínál – nemcsak az állami, hanem a formálisan magánkézben
lévők is – többet árt a magyar nyilvánosságnak, mint a pártosság. Még mesz-
szebbre mutató probléma, hogy a vitakultúránk lényegében megszűnt: „Aki
a másikat cáfolni akarja, pillanatokon belül fejszét ragad, vagy őt ütik le.”110
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109 | Vö: https://atlatszo.hu/2018/07/30/nem-csak-az-allami-a-piaci-hirdeteseket-is-elteriti-a-
poli tika-korrupcioval-atszott-az-ugynoksegi-piac/
110 | „A demokrácia nem lett össztársadalmi érték” – interjú Polyák Gáborral. Magyar Hang.
2021. október 1. 4. oldal 
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II.1. Az erőforrások átcsoportosításA, 
AvAgy „AmIt korrupcIónAk neveznek, 

Az A fIdesz legfőbb polItIkájA”

1. A választások közeledtével alapítványokba játsszák át 
a közvagyont

Soha nem látott mértékű közvagyont (intézményekkel, egyetemekkel
együtt) szervez ki a kormány az állam fennhatósága alól, és juttat alapít-
ványoknak. Ennek kormányváltás esetén lehet különös jelentősége, mert
a jelenlegi hatalom az általa delegált emberek révén a saját érdekkörében
tudja tartani a kiszervezett vagyont és az átjátszott intézményeket. Az új
kormánynak így jóval nehezebb lesz beleszólnia a korábban állami irányí-
tás alatt álló intézmények működésébe. 

A közpénzek alapítványokba szervezésével először a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) kísérletezett, amikor 267 milliárd forintnyi vagyont adott át a Pallas
Athéné alapítványcsoportnak még 2013–2014 folyamán. Ez ellen elsőként a
Transparency International Magyarország (TI Magyarország) tiltakozott, tör-
vénysértőnek nevezve a milliárdos pénzszórást.1 Az MNB azzal érvelt, hogy
az alapítványoknak átadott vagyon nem a költségvetésből származik, hanem
a jegybanki nyereségből, ezért nem minősül közpénznek, így nem is kell ezek
felhasználásáról elszámolnia a nyilvánosság előtt. A TI Magyarország nem
értett ezzel egyet – mert a jegybank közintézmény, amely közpénzt teremt
és azt forgatja –, ezért sorra perelte az alapítványokat, és a pereket megnyerte.2

A Fidesz azonban a jegybank segítségére sietett, és 2016-ban törvényben rög-
zítette, hogy az alapítványnak adott közpénz „elveszítette közpénz jellegét”.3

A jogszabály ellen a TI Magyarország is tiltakozott, rámutatva, hogy az elfo-
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1 | A TI Magyarország szerint törvénysértő lehet az MNB 160 milliárd forintos költekezése, 
TI Magyarország (https://bit.ly/3nNkuNr)
2 | Böszörményi vs. PADA ítélet, TI Magyarország (https://bit.ly/ 3EE6mNf) 
3 | Fábián Tamás (Index.hu): Kósa Lajos elmagyarázza, hogyan tűnik el a közpénz (https://bit.ly/
2ZSO0t1)



gadott törvényjavaslat nyilvánvalóan szembemegy az alaptörvénnyel, amely
a közpénzek felhasználása körében teljes körű nyilvánosságot ír elő.4 Végül
az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy a jegybanki alapítványok közpénzből
gazdálkodnak és közfeladatot látnak el.5 Hasonló megállapításra jutott a
Kúria,6 valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság7

és a Közbeszerzési Döntőbizottság8 is a jegybanki alapítványokra vonatkozó
döntéseikben.  

A kormány először 2019-ben a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartására
hozott létre alapítványt, majd csatlakozóként betársult a Mathias Corvinus
Collegiumot működtető alapítványba. 2020-ban mindkét alapítvány kapott
10-10 százalék Mol- és Richter-részvényt9 mintegy 600 milliárd forint érték-
ben.10 Ezekből jelentős osztalékjövedelemre tehetnek szert az alapítványok,
2021-ben például 12-12 milliárd forinthoz jutottak.11

2020 decemberében az alaptörvénybe is bekerültek a hétköznapi szóhasz-
nálatban egyre gyakrabban a „KEKVA” mozaikszóval rövidített közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Eszerint a KEKVA-k létrehozá-
sáról, működéséről, megszüntetéséről sarkalatos törvény rendelkezik, vagyis
egy sima kormányváltás nem érintené a státusukat, azon csak kétharmados
többséggel lehetne változtatni.12

A gőzhenger 2021-ben indult be, amikor áprilisban megszavazták azokat
a törvényjavaslatokat, amelyek értelmében 11 egyetem került KEKVA-k fenn-
tartásába. A kormány ráadásul további KEKVA-k egész sorát hozta létre, ame-
lyek főként kulturális, képzési, kutatási és tehetséggondozási feladatokat vesz-
nek át az államtól.13 Ezeket különböző mértékben tömték ki állami vagyonnal.
Volt, amelyik értékes részvénypakettet kapott, mások „csupán” állami ingat-
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14 | Lex Pallas Athéné Alapítványok, TI Magyarország (https://bit.ly/ 3wbpy23) 
15 | 6/2016. (III. 11.) AB határozat (https://bit.ly/2ZNKWhG); Index.hu: AB: Közpénz marad az
MNB-alapítványoknak adott közpénz (https://bit.ly/31jM6lD)
16 | Index.hu: Döntött a Kúria: ki kell adni az MNB-alapítványok költéseit (https://bit.ly/3q4GdmH)
17 | NAIH/2016/2937/2. számú állásfoglalás, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható -
ság (https://bit.ly/3q1Fum7)
18 | Nol.hu: Előre menekülnek az MNB-alapítványok (https://bit.ly/3pXTVYr) 
19 | Portfolio.hu: Richter és Mol-pakettet kap a Corvinus Egyetem alapítványa (https://bit.ly/3byfHtB) 
10 | Ligeti Miklós (Korrupció.hvgblog.hu): Felszolgálják az aranytojást tojó tyúkot – 600 milliárd 
forintnyi részvény kerül alapítványi tulajdonba (https://bit.ly/3w7Z4hQ) 
11 | Jelentős osztalékhoz jut a Corvinust fenntartó alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem (https://
bit.ly/3q2JkLY) 
12 | Herczeg Márk (444.hu): „Az anya nő, az apa férfi” – a Fidesz-KDNP megszavazta a 9. alkotmány-
módosítást (https://bit.ly/3bBppLC) 
13 | Hvg.hu: Most betonozta be a kormány a szellemi és kulturális hátországát (https://bit.ly/3w83yoG) 



lanokkal, köztük kastélyokkal, üdülőkkel vagy telkekkel gazdagodtak. Becs-
lések szerint több ezer milliárd forint állami vagyonnal stafírozták ki őket.14

Az államnak nem maradt egyetlen Mol-részvénye sem, noha 2011-ben 500
milliárd forintért vásárolta vissza a részvények 21 százalékát az orosz Szur-
gutnyeftyegaztól.15

Az átalakítások következményeképpen nem maradt vidéken állami egye-
tem. 2021 őszén mindössze öt egyetem és egy főiskola kezdte meg a tanévet
állami fenntartásban.16

A kormány azért választhatta az alapítványi formát, hogy a vagyont lehe-
tőleg ne lehessen visszavenni.17 Azt a vagyont, ami egyszer alapítványhoz ke-
rült, a jog szerint nem lehet visszakövetelni, és az alapítványt megszüntetni
sem lehet, mert a törvény nem engedi, hogy az alapító meggondolja magát.
Vagyis a KEKVA-knak juttatott állami vagyont többé nem lehet állami va-
gyonná visszaalakítani. A KEKVA-k vagyonát a kuratóriumok kezelik, ame-
lyeket főként kormánypárti politikusokkal és kormányközeli személyekkel
töltöttek fel. Ennek érdekében módosították az összeférhetetlenségi szabá-
lyokat,18 hogy országgyűlési képviselők, polgármesterek, önkormányzati kép-
viselők, kormánytagok, államtitkárok, vezető kormánytisztviselők is tagjai le-
hessenek a KEKVA-k kuratóriumainak, felügyelőbizottságainak, és onnan is
felvehessék a tiszteletdíjukat.19 Jól lehet ott keresni, egy-másfél millió forintot
fizetnek átlagosan egy kuratóriumi tagnak.20 Végül azt a trükköt is bevetették,
hogy a majdani új kuratóriumi tagok kinevezésének szokásosan az alapítót
megillető jogát átadták a kuratóriumoknak. A következő kormánynak így
semmi beleszólása sem lesz abba, hogy kik legyenek a kuratóriumok tagjai,
azaz e szisztéma kiagyalóinak szándéka szerint akár az idők végezetéig a ha-
talom jelenlegi birtokosaihoz hű személyek irányítása alatt marad mindaz a
vagyon, amit most a KEKVA-knak átjátszottak.21

II. KORRUPCIÓ A GYAKORLATBAN | 59

14 | Bozzay Balázs (Telex.hu): Több ezermilliárdnyi közvagyon alapítványokba szervezését szavazta meg
a Fidesz, elkezdődött a hatalomátmentés (https://bit.ly/3bF6z6c) 
15 | Népszava.hu: Orbán elcsúszott a Mol-olajon (https://bit.ly/3k2Bk9V) 
16 | Tóth Alexandra (Eduline.hu): Mindössze öt állami egyetem maradhat az országban: tízből hat hall -
gató már most modellváltó intézményben tanul (https://bit.ly/3nUcERZ) 
17 | Ligeti Miklós (Telex.hu): Amit elloptam, az már az enyém – kormányzati alapítványok az örökké-
valóságnak (https://bit.ly/3k0RD7g) 
18 | Domány András (Hvg.hu): Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek (https://bit.ly/
3bCv3Nv) 
19 | Semjén Zsolt KDNP-s képviselő törvényjavaslata, Parlament.hu (https://bit.ly/3GKgq9n)
20 | Hvg.hu: Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői (https://bit.ly/2ZUsm7V)
21 | Ligeti Miklós (Telex.hu): Amit elloptam, az már az enyém – kormányzati alapítványok az örökké-
valóságnak (https://bit.ly/3k0RD7g)  



Az ellenzéki pártok 2021 júniusában közös beadvánnyal fordultak az Al-
kotmánybírósághoz annak érdekében, hogy semmisítse meg a KEKVA-kra
vonatkozó jogszabályt. Ötven képviselő írta alá a kezdeményezést, hogy a tes-
tület „segítse megmenteni a megmaradt állami vagyont”.22 A TI Magyarország
külön beadványt küldött az Alkotmánybíróságnak, amelyben kifejtette azon
álláspontját, hogy a KEKVA-k gazdálkodására és az állam által történt feltő-
késítésére meghozott szabályok ellentétesek a nemzeti vagyon megőrzésére
vonatkozó alkotmányos előírásokkal.23

Ha a kormánypárti jelöltekkel feltöltött Alkotmánybíróság nem semmisíti
meg a jogszabályt, akkor legfeljebb kétharmados többséggel lehet visszasze-
rezni a kiszervezett ezermilliárdos állami vagyont, de úgy sem lesz egyszerű.
Ha sarkalatos törvényben és az Alaptörvény módosításával egyszerűen törlik
a KEKVA-kra vonatkozó szabályozást, a KEKVA-k felszámolásáig hozott dön-
tések akkor is érvényesek maradnak, így akár tovább is passzolhatják a rájuk
bízott vagyont – hívta fel a figyelmet a TI Magyarország.
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22 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Az Alkotmánybírósághoz fordult az ellenzék a közvagyon alapít-
ványi kiszervezése miatt (https://bit.ly/3EE8PqV) 
23 | Amicus curiae, TI Magyarország (https://bit.ly/3kFslM4)



2. A Külügyminisztérium különös lélegeztetőgép-biznisze

Alaposan bevásárolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium lélegeztető-
gépekből. A Szijjártó Péter vezette tárca sokkal többet vett, mint amennyi
a legborúlátóbb vészforgatókönyvek szerint szükségesnek látszott, ráadá-
sul jóval drágábban, mint a többi ország vagy piaci szereplő: 17 ezer gépet,
összesen 300 milliárd forintért. Nagy részüktől egy ideje igyekeznek meg-
szabadulni. A közvetítőcégek persze ezúttal is nagyot kaszáltak.

2020 márciusában, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus-járványt
nem lehet elkerülni, és védőfelszerelésekre, mindenekelőtt maszkokra és
lélegeztetőgépekre van szükség, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette,
hogy „fürkészeket és portyázókat küld a világ minden részére, kereskedők
és diplomaták dolgoznak” ezek beszerzéséért.24 Lélegeztetőgépből ekkor 2
ezer darab volt az országban, és úgy kalkuláltak, hogy a legpesszimistább
forgatókönyv esetén legfeljebb 8,5 ezer gépre lehet szükség a járvány csú-
csán. Ez is óriási mennyiség, ennyi lélegeztetőgép működtetésére nem ren-
delkezik elegendő szakemberrel a magyar egészségügy. Ennek ellenére a
külügy több mint 17 ezer gépet vásárolt, több mint 300 milliárd forintért.
Mindeközben még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ is beszerzett 2,5
ezer készü léket.25

Ennek a tizede is elég lett volna, mivel a járvány csúcsán sem volt szükség
1500-nál több lélegeztetőgépre egyidejűleg, amikor 2021 márciusának végén
világrekordot döntögetett itthon a lakosságarányos halálozási ráta.26

Nem csoda, hogy az egészségügy nem tudott mit kezdeni ennyi géppel,
nagy részük azóta is hasznavehetetlenül hever. 2020 szeptemberében a kor-
mány 2,5 milliárd forintot különített el annak a raktárnak a létrehozására,
ahol biztonságos körülmények között tárolhatják a fölösleget.27 Közben ado-
mányként is osztogatja a kormány a baráti országoknak: így kapott például
Kirgizisztán, Mongólia, Uganda, a Zöld-foki Köztársaság, Ukrajna vagy Cseh-
ország is gépeket. Felkérték továbbá 2020 októberében a magyar nagyköve-
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24 | Orbán Viktor sajtónyilatkozata az operatív törzs ülését követően, Kormány.hu (https://bit.ly/
3GUklQX) 
25 | Bucsky Péter (G7.hu): Az állami kórházellátó feleannyiért vett közel 2500 lélegeztetőgépet, mint a
külügy (https://bit.ly/300foWc)
26 | Index.hu: Tragikus csúcs: soha ennyien nem voltak még lélegeztetőgépen (https://bit.ly/3BNOvl2)
27 | Mfor.hu: 2,5 milliárd forintból épít lélegeztetőgép raktárt az Orbán-kormány (https://bit.ly/
3wlIWJO)



teket, érdeklődjenek, van-e igény a fogadó országukban lélegeztetőgépekre.
Nem sok sikerrel jártak a diplomaták ezen a téren.28

A Transparency International Magyarország (TI Magyarország) a túlvásár-
lás miatt érdeklődött a külügyi tárcánál: a tervek szerint mennyit akarnak el-
adni, mely típustól szabadulnának és milyen áron, és eddig mennyit sikerült
értékesíteni, de kiderült, hogy több mint három hónap alatt egyetlen darabot
sem adtak el.29 „A tárgyalások jelenleg is zajlanak, e tárgykörben közérdekű
adat nem keletkezett” – írta a minisztérium. Nem csoda, hogy 2021 márciu-
sában, a járvány csúcsa előtt nem sokkal kormányhatározat született a stra-
tégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről.30 A feladatra az
emberi erőforrások miniszterét kérték fel, hogy a belügyminiszter és a kül-
ügyminiszter bevonásával mérje fel az értékesítésre szánt gépek pontos meny-
nyiségét és típusát, és ezt követően tegye meg az intézkedéseket az eladásuk
érdekében. A TI Magyarország rákérdezett a tárcánál a felmérés eredményére,
azonban elutasították az adatigénylést. Emiatt a TI Magyarország bírósághoz
fordult a közérdekű adatok kiadása érdekében, hogy megtudhassuk, hogy az
esetleges értékesítés során mekkora veszteség éri az adófizetőket.31

A külügyi tárca átlagosan 20 millió forintért vásárolta meg a gépeket, ugyan-
akkor az állami kórházellátó feleannyiért, egész pontosan 10,8 millió forintért
szerezte be ezeket.32 Nemzetközi összehasonlításban még nagyobbak a kü-
lönbségek. Az Európai Bizottság uniós közbeszerzési eljárást indított 110
ezer lélegeztetőgép beszerzésére, amelyen a 26 részt vevő tagállam – vagyis
Magyarországon kívül mindenki – 4,5 millió forintnyi euróból jutott a gépek
darabjához.33

Érdekességképpen kilogrammra is össze lehet hasonlítani az árakat. Az
Euro stat ugyanis nemcsak értékeket, hanem árutömegeket is mér, így ki lehet
számolni, hogy egy adott ország mennyiért vásárolt egy kilogrammnyi léle-
geztetőgépet. Magyarország esetében ez 653 euró volt, ami az uniós átlagnak
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28 | Kálmán Attila (24.hu): Írásos bizonyíték került elő arról, hogy a külügy megbízta a nagyköveteket,
hogy házaljanak lélegeztetőgépekkel (https://bit.ly/3CRccu2)
29 | Hvg.hu: A külügyminisztérium eddig nem adott el egy lélegeztetőgépet sem (https://bit.ly/3o3oIAy)
30 | Egészségügyi eszközök értékesítéséről szóló 1106/2021. (III. 10.) kormányhatározat.
3 1 | Spirk József (24.hu): Kásler tárcája úgy csinál, mintha fogalma sem lenne, sikerült-e megszabadulni
a lélegeztetőgépektől (https://bit.ly/3whp1M1) 
32 | Bucsky Péter (G7.hu): Az állami kórházellátó feleannyiért vett közel 2500 lélegeztetőgépet, mint a
külügy (https://bit.ly/300foWc) 
33 | Windisch Judit – Serdült Viktória (Hvg.hu): Akárhonnan nézzük, nagyon drágán vettük a kínai
lélegeztetőgépeket (https://bit.ly/3wgXiLn) 



majdnem a 8-szorosa, a hozzánk mérhető mennyiséget vásárló hollandokénak
a 10-, a németekének a 14-szerese.34

A legtöbb készüléket egy maláj cégtől, a GR Technologiestól vette a külügy:
6258 darabot, 176 milliárd forintért, vagyis itt több mint 28 millió forintra
jön ki egy gép ára.35 A piaci logikával ellentétes módon a legnagyobb mennyi-
ségű gép került fajlagosan a legtöbbe. A cég tulajdonosa, Vinod Sekhar az
üzlet után alig egy hónappal máris 20 millió dolláros luxusjachtot és egy
Bombardier BD-700 típusú magánrepülőt vásárolt.36 A TI Magyarország sze-
rint a beszerzés szabálytalan és pazarló gazdálkodás gyanúját kelti.37 Az ügylet
részleteinek a kiderítése érdekében közérdekűadat-igénylést nyújtottak be
a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, ám a tárca nem válaszolt, ezért a
korrupcióellenes civil szervezet a bírósághoz fordult.38

A magyar közvetítők közül a Fourcardinal Tanácsadó Kft. szállíthatta a
legtöbb berendezést a külügynek, ezer darabot összesen. 2020-as beszámoló-
juk szerint kiváló évük volt: 49,5 milliárd forint bevétel mellett 16 milliárd
forintos nyereséget könyvelhettek el – ami 32 százalékos profitrátát jelent –,
s 15,5 milliárdot ki is vettek osztalékként.39 A társaság sok szálon kötődik
Orbán Viktor főtanácsadójához, Rahói Zsuzsannához, a testvére volt ugyanis
az ügyvezető. A Fourcardinal Kft. és a kínai vakcinát közvetítő Danubia
Pharma Kft. mögött ugyanaz a kör állhat: Szijjártó Péter korábbi helyettesé-
nek, Szabó Lászlónak a sógora, Szeverényi Márk és társai.40 A társaság a csú-
cson hagyta abba: a tulajdonosok 2021. szeptember 1-jén a Fourcardinal Kft.
végelszámolását határozták el.41
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34 | Jandó Zoltán (G7.hu): Vagy pihekönnyű, vagy hihetetlenül drága lélegeztetőgépeket vettünk (https://
bit.ly/3nZGUv4)
35 | Oroszi Babett (Hvg.hu): Annál is több lélegeztetőgépre szerződött a külügy, mint amennyiről tudni
lehetett (https://bit.ly/3bHzTsW)
36 | Haszán Zoltán (444.hu): 6258 lélegeztetőgépet szállított a magyar kormánynak, majd vett egy magán -
repülőt és egy luxusjachtot (https://bit.ly/3EMSrV9)
37 | Malaysianow.com: Watchdog presses Hungary govt to reveal details of half-a-billion dollar contract
to Malaysian businessman (https://bit.ly/3GUBgmj)
38 | Atv.hu: Lélegeztetőgép-beszerzés: A külügyi tárcától vár válaszokat a Transparency (https://bit.ly/
3bItfCX)
39 | Bódis András (Válaszonline.hu): Őrült profit: 16 milliárdot nyert a Covidon a NER kedvenc „jár-
ványcége” (https://bit.ly/3CSnkHb) 
40 | Bódis András (Válaszonline.hu): A Fidesz-médiavezér sógorát is megtaláltuk a nagy lélegeztető-
gép-bizniszben (https://bit.ly/3o4EdIm)
41 | Vég Márton (Mfor.hu): Végelszámolják a kormány lélegeztetőgép-beszerzésén milliárdokat szakító
céget (https://bit.ly/3G9jziB)



3. A kormányzatig nyúlnak a kínai vakcinabeszerzés csápjai

Egy közvetítő cégen keresztül kötött bombaüzletet a kormánnyal a koro-
navírus elleni kínai vakcina szállítója. Az állam jóval többet fize tett az
első generációs oltóanyagért, mint a modernebb második és harmadik 
generációsokért, ráadásul a kínaiak sok országnak jóval olcsóbban adták
el terméküket. A kormány sokáig titkolta a szerencsés közvetítő kilétét.
Kiderült, egy ismeretlen kis céggel kötötték meg az 55 milliárd forintos
szerződést, a strómanok mögött pedig befolyásos kormányközeli szerep-
lők állnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2021. január 30-án jelentette
be, hogy Magyarország 5 millió adag vakcinát vásárol a kínai Sinopharm gyár-
tól.42 Erre azután nyílt lehetőség, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) megadta rá az engedélyt. Az OGYÉI egy
pár napos kormányrendelet alapján hagyta jóvá a kínai vakcinát. A kormány-
rendelet arra utasította az OGYÉI-t, hogy a szakértői vizsgálatok eredményét
meg sem várva engedélyezze azokat a vakcinákat, amelyek legalább három
– köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban
engedélyezettek, és amelyeket legalább egymillió főnek beadtak.43 A jogsza-
bály Szijjártó Péter külügyminisztert hatalmazta fel annak megállapítására,
hogy egymillió ember megkapta-e az adott készítményt. A Sinopharm pedig
megfelelt a feltételeknek, miután egy tagjelölt országban, Szerbiában ezzel
oltották az embereket.

A beszerzés részleteit sokáig titkolta a kormány, közérdekűadat-igénylé-
sek44 sorát pattintották le45 a különböző minisztériumok, míg végül március
közepén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter saját Face-
book-oldalára kitette a szerződést. Így kiderült, hogy az 55 milliárd forintos
bizniszt egy jószerivel ismeretlen kis cég, a Danubia Pharma Kft. csípte meg:
ez a három munkavállalóval rendelkező társaság volt a közvetítő a magyar
állam és a kínai gyógyszercég között. Képbe került a 2020. november 27-én
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42 | Magyarország ötmillió adag oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól, Kormány.hu
(https://bit.ly/3GPBifp) 
43 | 19/2021. kormányrendelet. 
44 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): A Külügyminisztériumtól és a Miniszterelnökségtől sem kaptuk meg
a kínai és az orosz vakcinák beszerzéséről szóló szerződéseket (https://bit.ly/3k5mlft)
45 | Haszán Zoltán (444.hu): A kormány rejtegeti a kínai és az orosz vakcinaszerződéseket (https://bit.ly/
3qbmxOh)



alakult Syntonite Kft. is, amelynek két strómangyanús tulajdonosa volt.46

Egyikük egy héttel a szerződés aláírása után kiszállt, és tulajdonrészét a Da-
nubia Pharma ügyvezetőjének, Tuza Máténak adta át.47

Tuza Máté elismerte, hogy nem ők a valódi tulajdonosok: „A cég tulajdo-
nosai magyar szakmai befektetők, akik a hazai egészségügy helyzetének javí-
tásában látják a jövőjük zálogát” – árulta el, de ennél többet nem mondott.48

Az átláthatatlan tulajdonosi szerkezet miatt többen is feljelentést tettek, de
ezeket a rendőrség elutasította.49

A sajtó azonban kiderítette, hogy a Danubia Pharma mögött Szeverényi
Márk és köre állhat, akik a lélegeztetőgép-importon is nagyot kaszáltak a Four -
cardinal Tanácsadó Kft. révén. Szeverényi Márk sógora, Szabó László – miután
leköszönt a TEVA gyógyszergyár vezérigazgatói pozíciójáról – Szijjártó Péter
helyettese volt a külügyi tárcánál, majd kinevezték washingtoni nagykövetnek.
Ezt a posztot pedig, lehet hogy véletlen az egybeesés, de éppen a lélegeztető-
gép-bizniszek idején hagyta ott, és lett a kormányzati sajtóbirodalom, a Me-
diaworks vezérigazgatója. Szeverényi Márk testvérét, Szeverényi Ivonnt pedig
Szijjártó Péter javaslatára nevezték ki rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vetnek 2020 nyarán, akinek feladata „az innovatív termékeket és szolgálta -
tásokat exportálni kívánó magyar vállalkozások külföldi piacra jutásának se-
gítése”.50

A Sinopharm vakcinát nettó 30 eurós darabáron vásárolta meg az állam a
Danubia Pharma Kft.-től, vagyis a többi uniós országban nem is engedélyezett
vakcina drágább volt a Magyarországon használt többi oltóanyagnál. Más
országokkal összehasonlítva is elég drága volt a vakcinabeszerzés, a szenegáli
kormány például 13,4 euróért vásárolta darabját.51 Azt nem lehet tudni, hogy
a közvetítő cég mennyiért vette a vakcinát a gyártótól, de egy gyógyszeripari
szereplő arról beszélt, hogy a vásárlás idején 26–28 dollár lehetett a vakcina
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46 | Sarkadi Nagy Márton (Átlátszó.hu): Színjáték lehetett a kínai vakcinát beszerző, zavaros hátterű
magyar cég tulajdonosváltása (https://bit.ly/3GOvDpY) 
47 | 24.hu: Kínai vakcinaüzlet: kiderült, kik az 55 milliárdos beszerzést végző magyar cég tulajdonosai
(https://bit.ly/3wdgZ6G)
48 | Gabay Balázs (Index.hu): Szántóföldtől az Airbusig: minden, ami a kínai vakcinabeszerzés mögött
áll (https://bit.ly/31jthPt)
49 | Bódis András (Válaszonline.hu): A rendőrség nem hajlandó nyomozni Sinopharm-ügyben – de van
ennél nagyobb baj is (https://bit.ly/3BEgtzO) 
50 | Bódis András (Válaszonline.hu): A Fidesz-médiavezér sógorát is megtaláltuk a nagy lélegeztetőgép-
bizniszben (https://bit.ly/3EHzNxZ)
51 | Gabay Balázs (Index.hu): Szégyenletes, hogy a magyarokat és a magyar államot így meg akarják
károsítani (https://bit.ly/3pt2nP5)



piaci ára, vagyis a magyar cég 10 dolláros haszonkulccsal dolgozhatott, ami
50 millió dollár (15 milliárd forint) profitot hozhatott neki.52

De nemcsak a vakcina árával voltak gondok, hanem a hatásossága is két-
séget ébreszthetett sokakban. A WHO elemzése szerint „nagyon kevéssé biz-
tos, hogy a kínai vakcina védi a hatvan év felettieket és a krónikus betegeket”.53

Emiatt milliókat kell újraoltani, hogy valóban védettek legyenek.54 Ezzel 
egybecsengő megállapításokat tartalmaz a Sinopharm vakcina OGYÉI által
nyilvánosságra hozott alkalmazási előirata is. A dokumentumból kiderül,
hogy a 60 év felettieknél korlátozottak a gyártó arra vonatkozó ismeretei,
hogy mennyire hatásos a vakcina. A dokumentációban az alábbi állítás ol-
vasható: „A rendelkezésre álló adatok szerint a neutralizáló antitestek szintje
a 60 évnél idősebb személyekben alacsonyabb, mint a 18–59 évesekben”.55

Mindezzel a magyar gyógyszerészeti szakemberek is tisztában lehettek az
engedélyezési eljárás során, s erre a Transparency International Magyarország
(TI Magyarország) kíváncsiskodása révén fény is derült. A szervezet ugyanis
közérdekűadat-igényléssel fordult 2021 februárjában az OGYÉI-hez, amiben
azt kérte, hogy adják ki a keleti vakcinák, vagyis a kínai és az orosz oltóanyag
engedélyezésével kapcsolatos iratokat. Az OGYÉI indoklás nélkül előbb 15
napról 45 napra, majd 90 napra tolta ki a válaszadás határidejét, de a TI Ma-
gyarország ezt nem várta meg, hanem bírósághoz fordult.56 Az OGYÉI ezután
üzleti titokra hivatkozva tagadta meg a vakcina gyártójától származó adatok
kiadását.57 Az ezt követően indult perben az OGYÉI előbb ígéretet tett az
adatok kiadására,58 ám ezt sem tartotta meg, ezért a TI Magyarország indít-
ványára a bíróság kötelezte a két vakcina hatásosságára vonatkozó adatok
kiadására.59
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52 | Ágoston Zoltán – Gabay Balázs: 17 milliárd forinttal húzták le Magyarországot, Szijjártó Péter
tárcája szerint csak a baloldal támad (https://bit.ly/3jqZtqr)
53 | Evidence Assessment: Sinopharm/BBIBP COVID-19 vaccine, World Health Organization
(https://bit.ly/3GRJJqE)
54 | Erről részletesen ír a 444.hu: Ellenőrizzük a vakcinák hatékonyságát! (https://bit.ly/3q6SF5E)
55 | Sinopharm tájékoztató szakembereknek, Erodium.hu (https://bit.ly/3ERdCph)
56 | 90 napig nem akart válaszolni az OGYÉI, bíróságra kerül az ügy, TI Magyarország
(https://bit.ly/3BLBYPg)
57 | Közérdekű adatteljesítés, OGYÉI/9678-3/2021 (https://bit.ly/2ZQr4eh) 
58 | Keller-Alánt Ákos (Szabadeurópa.hu): Továbbra sem lehet tudni, mi alapján engedélyezték az orosz
és a kínai vakcinát (https://bit.ly/3k6jByq)
59 | Fontos pert nyertünk első fokon az OGYÉI-vel szemben a Sinopharm és a Szputnyik vak-
cinák hazai engedélyezése ügyében, TI Magyarország (https://bit.ly/ 3q7v4BO)



4. Különleges jogrendben, különleges gazdasági övezetek által 
fosztják ki az ellenzéki városokat

Különleges gazdasági övezetté nyilvánítással is tudja sanyargatni a kor-
mány a kiszemelt önkormányzatokat, és ezzel párhuzamosan helyzetbe
hozni a megyei közgyűléseket, amelyek kivétel nélkül kormánypárti ve-
zetésűek. Ha ugyanis egy ipari parkot átminősít, akkor az átkerül a me-
gyei közgyűlés fennhatósága alá az onnan származó adóbevételekkel
együtt. Eddig két, nemrégiben ellenzékivé vált város járt pórul, a haszo-
nélvezők pedig a fideszes megyei önkormányzatok, valamint a kifosztott
településekkel szomszédos, kormánypárti települések lettek.

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a
kormány, és a védekezés érdekében különleges jogrendet léptetett életbe. Áp-
rilis 17-én, a koronavírus-járványra hivatkozva, két kormányrendelet született:
az egyik lehetővé teszi a kormány számára, hogy bármely települési önkor-
mányzat területén különleges gazdasági övezetet jelöljön ki.60 A másik pedig
már meg is nevezte az első érintett várost, Gödöt.61

A különleges gazdasági övezet kikerül a város „fennhatósága” alól, a terület
tulajdonjoga a megyei önkormányzatra száll, ahogy minden, addig a települési
önkormányzatot illető jogkör és jogosítvány is, és az onnan származó helyi
adóbevételek is a megyei önkormányzatot illetik. A rendelet szerint a kormány
által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvá-
nított, legalább 100 milliárd forint költségigényű, a megye jelentős részére
kiható gazdasági jelentőségű helyszínt és közvetlen környezetét nyilváníthatja
különleges övezetté a kormány, hogy munkahelyek tömeges elvesztését elke-
rüljék, illetve új beruházást vagy bővítést valósítsanak meg. 

Göd esetében a különleges gazdasági övezet a Samsung gyárat és környé-
két érintette, ahol a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyárával tervezi
bővíteni a termelést a dél-koreai vállalat.62 A kormányrendelettel a város
elveszítette költségvetési bevételeinek harmadát, mivel a Samsung nem
Gödnek fizeti ezt követően az iparűzési adót, hanem a Pest megyei önkor-
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60 | A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) kormányrendelet.
61 | A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020.
(IV. 17.) kormányrendelet.
62 | Balla Györgyi (Hvg.hu): Szinte senki sem tudott arról, mire készül a kormány Gödön (https://bit.ly/
3bIrN3e)



mányzatnak.63 Ennek van politikai színezete is, mivel 2019-ben ellenzéki 
polgármestert és képviselő-testületet választottak Gödön, míg a Pest megyei
önkormányzat, a többi megyéhez hasonlóan maradt kormánypárti vezetésű.

Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere így kommentálta a kor-
mány döntését: „Mit jelent ez a városunk számára? Gyakorlatilag egy halálos
ítéletet.”64 A polgármester azt is kifogásolta, hogy a jövőben sem az önkor-
mányzatnak, sem a gödi lakosoknak nem lesz beleszólásuk abba, hogy mi
történik az ipari park területén, mit és hol építenek, vagy hogy milyen kör-
nyezetszennyező tevékenységet végezhetnek. Balogh Csaba az Alkotmány-
bírósághoz fordult, amiért a kormány rendelettel elvette a város területének
20 százalékát, és megfosztotta bevételeinek jelentős részétől.65

Az Alkotmánybíróság 2021 februárjában elutasította az önkormányzat által
benyújtott panaszt.66 A testület szerint nem ütközik az Alaptörvénybe a te-
rület és az adóbevétel elvétele. Ugyanakkor azt is kimondta, hogy a kormány
és az Országgyűlés nem lehetetlenítheti el az önkormányzatokat. Alkotmá-
nyos követelményként ugyanis a következőt írta elő: „az Országgyűlésnek a
helyi önkormányzatok számára az általuk ellátott kötelező feladat és hatás-
körök ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni 
támogatást kell biztosítania. Ezeket az Országgyűlés, veszélyhelyzet idején
a Kormány közérdekből csökkentheti, azonban ezzel nem lehetetlenítheti
el a helyi önkormányzatok működését, nem üresítheti ki (…) alkotmányosan
védett feladatköreiket.”67

2020 júniusában az Országgyűlés törvénnyel erősítette meg a különleges
gazdasági övezetekről szóló kormányrendeletet, ráadásul a 100 milliárdos be-
ruházási értékhatárt levitte 5 milliárd forintra.68

A második különleges gazdasági övezetet Fejér megyében hirdették ki
2021 júniusában, a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnökének szorgalmazá-
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63 | Hvg.hu: A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát (https://bit.ly/
2ZSVonQ) 
64 | Balogh Csaba, Facebook Posts (https://bit.ly/3q9ue7s)
65 | Hvg.hu: Alkotmánybírósághoz fordul a gödi polgármester a kormány húzása miatt (https://bit.ly/
3mKB2Gr) 
66 | Nem alaptörvény-ellenes a gödi különleges gazdasági övezet kijelölése, Alkotmánybíróság
(https://bit.ly/3o1Gggo) 
67 | Domány András (Hvg.hu): A gödi különleges övezet az Ab szerint rendben van, de ehhez adott egy
kis szépségtapaszt (https://bit.ly/3GUlCHF)
68 | Sztojcsev Iván (Hvg.hu): Megszavazták a különleges gazdasági övezetek törvényét (https://bit.ly/
3k8NGgW)



sára.69 Kárvallottja pedig Dunaújváros lett, ahol Gödhöz hasonlóan ellenzéki
polgármester és képviselő-testület váltotta a korábbi fideszes vezetést, ráa-
dásul az ellenzék az időközi országgyűlési képviselő választást is megnyerte
2020 februárjában a választókerületben. 

A kormányrendelet Duna-mente – Fejér megye elnevezéssel illette a terü-
letet, amely Dunaújvárossal szomszédos két település, Iváncsa és Rácalmás
közigazgatási területén jön létre.70 Dunaújvárost mindez azért hozza nehéz
helyzetbe, mert az ipari parkot a város anyagi hozzájárulásával hozták létre,
és megállapodtak korábban a befolyó iparűzési adó elosztásáról a két másik
településsel. Ebben az ipari parkban van a Hankook gumigyár, és itt lesz Szij-
jártó Péter külügyminiszter 2021. januári bejelentése alapján az ország legna-
gyobb zöldmezős beruházása, a dél-koreai SK Innovation akkumulátorgyára.
Az iparűzési adó átirányításával évente több milliárd forint esik ki Dunaúj-
város költségvetéséből.71
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69 | Brückner Gergely (Telex.hu): Rájár a rúd Dunaújvárosra: egy titkos terv alapján milliárdos forrást
vonnának el az ellenzéki várostól (https://bit.ly/3BLmpa4) 
70 | 362/2021. (VI. 28.) kormányrendelet.
71 | Cseke Balázs (Telex.hu): Különleges gazdasági övezetről döntött a kormány, milliárdoktól eshet el
az ellenzéki vezetésű Dunaújváros (https://bit.ly/31kMFeX)



5. Közpénzmilliárdok a kamupártoknak

A sajátos magyar kampányfinanszírozási szabályozás révén milliárdokat
nyúlhatnak le valós támogatottsággal nem rendelkező kamupártok az or-
szággyűlési választási kampányban. A hatóságok eddig csupán az okozott
kár töredékét tudták behajtani. Jelen állás szerint 2022-ben is szabad lesz
a pálya a csalóknak.

A 2014-es és 2018-as választások idején összesen mintegy 7 milliárd forint
közpénzt nyúlhattak le a kamupártok kampánytámogatás címén a Transpa-
rency International Magyarország (TI Magyarország) számításai szerint.72

Erre a rendkívül nagyvonalú kampányfinanszírozási törvény adott lehetőséget,
amely minden egyéni jelölt számára 1 millió forintos támogatást biztosít.
Ezen felül a pártok, egyéni jelöltjeik számának függvényében további 150 mil-
lió forinttól (27 jelöltből álló minimális országos lista esetén) 600 millió fo-
rintig (106 jelöltből álló maximális lista állításával) terjedő összegű állami
pénzt is bezsebelhettek. A jelöltállítást pedig a többes jelölés bevezetésével
és a szükséges számú ajánlásszám (750-ről 500-ra) csökkentésével jelentősen
megkönnyítették. 

Hogy mennyire csábító volt az ingyen pénz, azt jól mutatják a számok.
2010-ben még mindössze 16 párt indult, és csak 6-nak jött össze az országos
lista.73 Ezzel szemben 2014-ben már 94 szervezet repült rá a választásra, és
18 országos lista született.74 2018-ra több ponton is szigorodott a kampány-
pénzek szabályozása (a pártoknak 1 százalék alatti eredmény esetén vissza
kell fizetni a támogatást, a pártvezetők a személyes vagyonukkal felelnek a
visszafizetési kötelezettség teljesítéséért), de ez sem tántorította el a vállalkozó
kedvűeket: abban az évben 105 párt próbálkozott, közülük 23-nak sikerült az
országos lista állítása.75
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72 | Kampányköd – Kampányfinanszírozási tanulságok és javaslatok – A 2014. évi országgyűlési
és önkormányzati választások kampányköltéseinek monitorozása, TI Magyarország (https:
//bit.ly/3CpQEVd ); Milliárdokba kerül a magyaroknak ez a hungarikum – A TI Magyarország
kiderítette, hogy mire használták a kamupártok az állami kampánytámogatást, TI Magyarország
(https://bit.ly/3jMxNfP)
73 | Legtöbb nyilvántartásba vett jelöltet, listát állító pártok 2010-ben, Választás.hu (https://bit.ly/
3pKZklN)
74 | Legtöbb nyilvántartásba vett jelöltet, listát állító pártok 2014-ben, Választás.hu (https://bit.ly/
3jHiq8A) 
75 | Országgyűlési képviselők választása 2018 – országos listák, Választás.hu (https://bit.ly/
3mpbGhn)



Egy országos választási kampány ugyan normális esetben komoly pénzeket
emészt fel, akár az állami kampányjuttatás többszörösét is, de a kamupártok
és jelöltjeik legfeljebb látszólagos kampányt folytattak, így a rendkívül laza
elszámolás mellett a támogatás nagy részét saját célra fordíthatták. Tételesen
elszámolni csak az egyéni jelölteknek kellett az 1 millió forintos támogatá-
sukkal, akik ezt az összeget fel is ajánlhatták az őket jelölő pártoknak, ebben
az esetben a pártnak kellett erről elszámolnia. Az adatokhoz a 2018-as válasz-
tást követő több éves pereskedéssel sikerült csak hozzájutnia a TI Magyar-
országnak a Magyar Államkincstártól.76

Elképesztő dolgok derültek ki. Akadt például olyan szervezet, amely kam-
pánytevékenység címén 35,3 millió forint értékben vásárolt nyers húst egy
egyébként minimális forgalmat felmutató cégtől. Általában is jellemző volt,
hogy a teljes felvett összeget, akár több tízmillió forintot, egyetlen cég felé
fizettek ki, még akkor is, ha az egészen más profillal rendelkezett, vagy éppen
frissen alakult. Sok esetben tetten érhető volt, hogy a párthoz kötődő vállal-
kozások felé csatornázták tovább a pénzt. A TI Magyarország számításai sze-
rint csupán az egyéni jelöltek támogatásánál 410 millió forintot csalhattak
el 2018-ban.77 A pártlistás támogatásokkal együtt megközelíti a 3 milliárd fo-
rintot a 2018-as parlamenti választások kampánya idején szabálytalanul el-
költött összeg.78 Ebből pedig szinte semmit sem tudott behajtani az állam,
hiába sújtották visszafizetési kötelezettséggel az 1 százalékot el nem érő pár-
tokat, és hiába adta át a kincstár a behajtást az adóhatóságnak: a kamupár-
toktól mindössze 1,2 millió forintot sikerült visszaszerezni a K-Monitor adatai
szerint.79

A kamupártok vezetőinek büntetőjogi elszámoltatása is csigatempóban
halad. A valóságos kamupárthálózatot működtető Seres Máriát például hat
év után, 2020 júliusában vádolták meg azzal, hogy a 2014-es választáson 117
millió forintot elcsalt, de további fejleményről nem tudni.80
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76 | TI Magyarország: Kamupártok – Milliárdokba kerül a magyaroknak ez a hungarikum (https:
//bit.ly/3CnCJip)
77 | 410 millió forint tűnt el a kamupártok egyéni jelöltjeinek állami kampánytámogatásából –
a TI Magyarország feljelentést tesz, TI Magyarország (https://bit.ly/3jJNSmG)
78 | A kormánypártok mellett a kampánykorrupció ment nagyot a 2018as választásokon, 
TI Magyarország – Political Capital (https://bit.ly/3DtDebe)
79 | K-Blog: Következmények nélkül: a NAV egyetlen fillért sem hajtott be a 2018-as kamupártoktól
(https://bit.ly/3Ejtwbw)
80 | Hvg.hu: Seres Mária és férje állhat az utóbbi nyolc év féltucat kamupártja mögött (https://bit.ly/
3Cr6Gy9)



Általános tapasztalat, hogy ha született is ítélet, a vádlottak rendkívül
enyhe büntetést kaptak: egy 20 millió forinttal elszámolni nem tudó pártel-
nököt például 300 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtottak.81

A könnyű pénzszerzési lehetőség adott lesz 2022-ben is, a kormánypárti
kétharmad mindössze két ponton módosította a szabályokat: egyrészt köz-
vetlenül a 2018-as választások után az 1 százalékos eredmény alatt teljesítő
pártok visszafizetési kötelezettségéért viselt egyéni felelősséget az ilyen pártok
vezetőin túl az adott párt jelöltjeire is kiterjesztették, másrészt nemrégiben
az eddigi 27-ről 71-re emelték az országos lista állításához szükséges egyéni
jelöltek számát.

72 | FEKETE KÖNYV II.

81 | Hvg.hu: Öt év nyomozás kellett a kamupártos Seres Máriáék elleni vádemeléshez (https://bit.ly/
3vPuvxe)



II.2. A „pártállAm” vezetőI és rokonságuk

6. Lázár János batidai kastélya

A vagyonnyilatkozata alapján kétséges volt, hogy miből tellett a megvá-
sárlására, és eleinte tagadta is az egykori kancelláriaminiszter, hogy köze
lenne hozzá, később mégis elismerte Lázár János, hogy közvetve az övé is
a batidai vadászkastély. 

Eleinte tagadta Lázár János, akkor még Miniszterelnökséget vezető miniszter,
hogy bármi köze lenne a földjei közé ékelődött batidai vadászkastélyhoz,
amelyhez a területet tanácsadója, Kulik Jenő ügyvéd vette meg 2015-ben, majd
az általa alapított Grosswiese Zrt.-be apportálta.82 Mostanra már elismeri,
hogy legalábbis tulajdonrésze van az impozáns ingatlanban, amelyet 2017-
ben kezdtek el építeni. A szakértők több száz millió forintra becsülték a költ-
ségeket, Lázár János vagyonnyilatkozata83 (54,8 millió forintos megtakarítás
87 milliós adóssággal) pedig nem szolgált magyarázattal, miből tudná ezt elő-
teremteni. Így amikor az első újságcikkek megjelentek arról, hogy Lázár Já-
nosé lehet a luxusingatlan, a politikus hárított, azt állította, hogy nem is tudja
biztosan, milyen földek vannak a családja tulajdonában.84

Pedig feltűnőek az egybeesések: egy nappal azt követően vásárolta meg
Lázár János édesanyja a kastély körüli 1,6 hektáros területet, hogy 2015 de -
cemberében megvette az ingatlant a politikus ügyvédje. Két nappal később
Lázár János kiskorú gyereke és Lázár János édesanyja megvásárolta azt a két
földterületet (az egyik 8, a másik 3,6 hektáros), amelyeken keresztül meg
lehet közelíteni a főútról a vadászkastélyt. Fél évre rá a Lázár János és édes-
anyja további 27 hektárnyi földterület tulajdonjogát szerezte meg a kastély
mellett.
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82 | Magyar Krisztián (Magyarnarancs.hu): Rejtélyes luxuskastély mellett terjeszkedik Lázár János és
családja (https://bit.ly/3CoSt4F)
83 | Lázár János 2017-es vagyonnyilatkozata, Parlament.hu (https://bit.ly/3jLGx5W)
84 | Nyilas Gergely – Joób Sándor (Index.hu): Megnéztük a Lázár-földek közepébe épült vadászkastélyt
(https://bit.ly/3moN1JH)



„Két választásom van: vagy azon leszek, hogy a területet minél előbb adják
el, vagy részt vásárolok a kastélyt tulajdonló cégben” – nyilatkozta akkor
Lázár János, és mindenki azt hitte, ironizál.85 Pedig nem viccelt: alig pár hó-
nappal később, az új ciklus kezdetén beismerő vallomással felérő vagyonnyi-
latkozatot tett: 8,1 százaléknyi tulajdonrészt tüntetett fel a kastélyt tulajdonló
Grosswiese Zrt.-ben.86 A tulajdonrésze azóta tovább nőtt, a legutóbbi beval-
lásában87 már 22,92 százalékot tüntetett fel.

Lázár János tulajdonosi pozíciójának elismerésével, pontosabban a politi-
kus tulajdonosi részesedése elismert mértékének a növekedésével egyenes
arányban a kastély mögött álló cégnek, a Grosswiesének is egyre jobban megy.
Beszámolójuk szerint 2020-ban, a járvány dacára, 80 millió forintos árbevételt
értek el, ami 20 millióval túlszárnyalja az egy évvel korábbit. Ebből 40 milliót
tett ki a nyereség, azaz kimagasló, 50 százalékos profitrátával működnek. A va-
dászházat 500 ezer forintért lehet kibérelni egy napra, de bérbeadása zárt
körben, vadásztársaságokon keresztül zajlik.88

Lázár János kastély körüli földterülete 2021-ben tovább növekedett: a po-
litikus egy 21 hektáros szántót vett meg a szomszédban 57,2 millió forintért.
Ebből csak 10 százalék az önerő, a többit bankhitelből fizette ki. A batidai
Lázár-birtok már legalább 72 hektárt tesz ki.89
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85 | Szlavkovits Rita (Hvg.hu): Van olyan kérdés, ami meghaladja Lázár János képességeit (https://bit.ly
/3bmT4rM)
86 | Czinkóczi Sándor (444.hu): Lázár János bevallotta, hogy köze van a családi birtokán épült vadász -
kastélyhoz (https://bit.ly/2ZB3gdS)
87 | Lázár János 2020-as vagyonnyilatkozata, Parlament.hu (https://bit.ly/3mjiLzP)
88 | Horváth Csaba László (24.hu): Lázár Jánosék kastélyos cégének nem ártott a koronavírus: tavaly
könyvelte eddigi legnagyobb bevételét (https://bit.ly/2ZuhGwi)
89 | Katus Eszter – Segesvári Csaba (Átlátszó.hu): Újabb föld kerül Lázár János birtokába a batidai
vadászkastélynál, 23 hektárra kötött szerződést (https://bit.ly/3mmkFQ7)



7. Pénzeső Matolcsy Ádámnak

Matolcsy György jegybankelnök egyik fia, Ádám, már minden valószínűség
szerint milliárdos. 

Matolcsy Ádám első nagy dobása a Balaton Bútorgyár Kft. megszerzése volt
2016-ban, ezután zsinórban jöttek az uniós és állami támogatások, kormány-
zati megrendelések. A bútorgyár megvétele már önmagában is pikáns volt:
a vételt az MNB hitelprogramjából finanszírozták, a hitelt pedig Matolcsy
Ádám nagybátyjának, Szemerey Tamásnak a bankjától, a Növekedési Hitel-
banktól vették fel. Vagyis Matolcsy Ádám a jegybankelnök papa által létre-
hozott akciós hitelt a bankár nagybácsitól vette fel, a kockázatot pedig az
állam viseli. Ebből a pénzből pedig egy kisebb cég megszerzett egy nála tízszer
nagyobb vállalatot, Matolcsy Ádám ugyanis a gyárat a Magyar Stratégiai Zrt.
elnevezésű cégén keresztül vásárolta meg.90

Ez a kis cég egy évvel később az egyik legnagyobb magyar hírportált, az
Origo.hu-t is megvette egy másik kormányközeli tulajdonostól, vagyis a jegy-
bankelnök fia volt az Origo.hu tulajdonosa egészen addig, amíg sok más kor-
mánypárti médiatulajdonossal együtt önként és ingyen fel nem ajánlotta azt
a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak 2018 decemberében.91

Matolcsy Ádám könnyen vigasztalódhatott a bútorgyárával, hiszen egy sor
közintézményt, kórházakat, bíróságokat, egyetemeket bútorozhatott be. Egye-
dül a Testnevelési Egyetemmel 223 millió forintra szerződtek.92 Végül még az
összeférhetetlenség gyanúja is felmerült, amikor a Matolcsy Ádám érdekelt-
ségébe tartozó cégtől az apja vezette jegybank épületébe is kerültek bútorok.
Nem voltak hajlandók elárulni, hogy mennyiért vásároltak a most újjávará-
zsolt Postapalotába.93 Ez már az ellenzéki képviselők figyelmét is felkeltette,
Polt Péter legfőbb ügyészhez fordultak, aki feljelentésként értékelte a kérdé-
seket. A rendőrség szerint legfeljebb etikai kérdéseket vethet fel az ügylet, ez
pedig nem indokolja büntetőjogi intézkedések megtételét.94 A Transparency
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90 | Kasnyik Márton (444.hu): Matolcsy György fia egyszer csak egy nagy bútorgyár tulajdonosa lett
(https://bit.ly/2ZBKpjb)
91 | Kasnyik Márton (444.hu): Matolcsy fia megvette az Origót (https://bit.ly/3CAlmLu)
92 | Tamásné Szabó Zsuzsanna (24.hu): Még pár millával többért szállíthat bútort Matolcsy fiának
cége a Testnevelési Egyetemnek (https://bit.ly/3vYgAou)
93 | Unyatyinszki György (Népszava.hu): Pörög a Matolcsy-biznisz: rejtélyes szállítmány érkezett 
a jegybank épületébe (https://bit.ly/3bnLw8g)
94 | Szurovecz Illés (444.hu): A rendőrség szerint legfeljebb etikai kérdés, hogy Matolcsy Ádám bútor-
gyárából kerülnek-e bútorok a Postapalotába (https://bit.ly/3EAfum9)



International Magyarország a Közbeszerzési Hatósághoz (KH) fordult,95 mert
az MNB-Ingatlan Kft. mellőzte a közbeszerzési eljárást a bútorbeszerzésnél,96

de a KH szerint jogszerűen tették, mivel a beszerzést nemzetbiztonsági okból
mentesítették.97

A Balaton Bútorgyár két év alatt összesen 630 millió forint vissza nem té-
rítendő uniós támogatáshoz jutott, a legnagyobb összeget az okosiroda-prog-
ramra nyerték el.98 A koronavírus-járvány alatt magyar állami támogatást is
kapott Matolcsy Ádám cége: nem sokkal a pandémia kitörése után 287 millió
forinttal dobták meg a Balaton Bútorgyárat.99
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95 | Hivatalból indított jogorvoslati eljárás kezdeményezése, TI Magyarország (https://bit.ly/
2ZyXzNm)
96 | Unyatyinszki György (Népszava.hu): Közbeszerzés kívánság szerint – Az MNB-cég törvénytelenül
szórhatta a közpénzt (https://bit.ly/2ZH3Eri)
97 | Nagy Gabriella (Korrupció.hvgblog.hu): Befolyásolhatja-e az ország biztonságát egy bútorvá-
sárlás? (https://bit.ly/3mplish)
98 | Horváth Csaba László (24.hu): Matolcsy Ádám bútorgyára ötödször kap pénzt Brüsszeltől
(https://bit.ly/2ZBv0ii)
99 | Privátbankár.hu: Megint jutott egy kis állami támogatás egy baráti cégnek (https://bit.ly/3nmfIaH);
Hvg.hu: Matolcsy György fiának cége közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól (https://bit.ly/
3DFxrQh)



8. Több mint 15 milliárdot keresett az Orbán család 2014 óta 

Míg Orbán Viktor miniszterelnöki fizetése 2010 óta egy fillérrel sem emel-
kedett, és mára már a helyettes államtitkárok illetménye is magasabb az
övénél, addig a família bevétele a sokszorosára ugrott. 

Orbán Viktor kormányfőként 2010-ben bruttó 1 millió 508 ezer 400 forintot
keresett, 2021-ben ennél 50 forinttal kevesebb, 1 millió 508 ezer 350 forint járt
neki.100 Mostanra már nemcsak a miniszterek, meg az államtitkárok, de a he-
lyettes államtitkárok és a miniszteri biztosok is magasabb fizetést kapnak.101

Ezzel párhuzamosan kilőttek az Orbán família érdekeltségeiben levő társa-
ságok bevételei.

A 2010 és 2014 közötti kormányzati ciklusban az Orbán Viktor apjának,
Orbán Győzőnek a résztulajdonában lévő bányacégekből évi néhány tízmillió
forint osztalékjövedelem származott, a nyereség nagyobb részét pedig benn-
hagyták. 2014-től ugrásszerűen megnőttek az árbevételeik, abban az évben a
Dolomit Kft.-ből és a Nehéz Kő Kft.-ből 535 millió forintot vettek ki. Az egy-
milliárdos álomhatárt 2015-ben lépték át, amikor már 1 milliárd 320 millió fo-
rint osztalék származott a bányákból. A G7.hu összesítése szerint 2014 óta a
három legfontosabb cégükből – Dolomit, Gánt Kő és Nehéz Kő – 7,4 milliárd
forintot szedtek ki Orbán Viktor édesapja és fivérei.102

A bányacégekből származó árbevétel és nyereség jó része állami, illetve uniós
forrásból megvalósított megrendelésekből származott. Több, az EU által finan-
szírozott nagyberuházásban alvállalkozóként vettek részt, például 2017-ben a
dél-balatoni vasútfelújításon 300 milliós megrendeléshez jutott a Nehéz Kő
Kft.103 A cégek igen magas profitrátával büszkélkedhetnek. A Dolo mit Kft.-nél
2018-ban az árbevétel 41 százaléka maradt meg adózott nyereségnek, egy évvel
később ezen a hihetetlenül jó arányon is sikerült javítani, ekkor már a bevétel
45 százaléka gazdagította a tulajdonosokat. Kapacitásproblémák várhatóan a
jövőben sem lesznek, mivel még 2019-ben kérte a Dolo mit Kft., hogy megtíz-
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100 | Blikk.hu: Több mint tíz év után változott Orbán Viktor fizetése: de vajon miért csökkentették a
bérét? (https://bit.ly/3bqrUAt)
101 | Nótin Tamás (Index.hu): Mennyit keresnek a kormánytagok? (https://bit.ly/3pNJ0AA)
102 | Jandó Zoltán (G7.hu): Hét év alatt 15 milliárd forintot keresett az Orbán-család, nem bérből 
és fizetésből (https://bit.ly/3bw59Lx)
103 | Zöldi Blanka (Direkt36.hu): Orbán Viktor alig hitte el, hogy a családtagjai alvállalkozóként 
dolgoznak állami építkezésen. Most itt a bizonyíték (https://bit.ly/3EqS2rk)



szerezhesse a bánya kitermelését, aminek a zámolyi önkormányzat nem állt
útjába.104 Emellett dolomit utáni kutatási engedélyt szereztek Gánt közelében
23 hektárra. A jelenlegi dolomitbányájuk fele ekkora területen működik.105

A bányacégekből származó milliárdokhoz hozzászámolhatjuk az Orbán Vik-
tor veje által felvett osztalékokat. Tiborcz István 2013-ban házasodott be a csa-
ládba, amikor elvette a miniszterelnök elsőszülött gyermekét, Ráhelt. Ezután
ívelt fel a csillaga, eleinte Simicska Lajos, akkori főoligarcha és Lázár János, a
Fidesz-frakció akkori vezetőjének támogatásával. Tiborcz István 2015-ben már
százmilliós osztalékot vett ki az egyik cégéből. Amikor kényszerűen megvált a
közvilágítási tendereken kaszáló Eliostól, 3 milliárd forint ütötte a markát.106

Köztudomású, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ennek a cégnek
a működésével kapcsolatban komoly szabálytalanságokat talált.107 Tiborcz Ist-
ván azóta átnyergelt az ingatlanbizniszbe és a turisztikai iparágba, amely fele-
sége, Orbán Ráhel szakterületének számít.108 Orbán Ráhel idén nyártól már a
cégpapírok szerint is benne van Tiborcz István céghálójában, ugyanis ügyvezető
lett a férje tulajdonában lévő Budapest Koncept Kft.-ben.109 Tiborcz Istvánék
vidéki kastélyokat, várbeli műemlékházakat,110 belvárosi épületeket, svábhegyi
panorámás óriástelkeket111 vásárolnak fel a cégeik révén. Már külföldön is ter-
jeszkednek, Spanyolországban egy négycsillagos szállodát üzemeltetnek, és
közlésük szerint további szállodavásárlások vannak folyamatban a dél-európai
országban.112 Az elmúlt két évben összesen 3,5 milliárd forintnyi osztalékot fi-
zetett Tiborcz István legnagyobb, ingatlanokkal foglalkozó cége, a BDPST Zrt.

A bányacégekből és Orbán Viktor vejének cégeiből összesen több mint 15
milliárd forint került a miniszterelnök családjához az elmúlt hét évben.113
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104 | Keller-Alánt Ákos (Magyarnarancs.hu): Orbán Győző tízszeresére növelné bányája kapacitását
(https://bit.ly/3jPKeYb)
105 | Jandó Zoltán (G7.hu): Új területen robbanthat Orbán Viktor családja (https://bit.ly/3vUHLAw)
106 | Becker András (Átlátszó.hu): Utánajártunk: így szabotálta el a nyomozóhatóság és az ügyészség
az Elios-ügy felderítését (https://bit.ly/3CtQcWc)
107 | Kerner Zsolt (24.hu): Így csalt Orbán vejének cége – megszereztük az OLAF jelentését (https://bit.ly/
3Cugl7d)
108 | Ditróy Gergely (Portfolio.hu): Tiborcz István: A kritikusaimnak köszönhetem a legjobb üzleteket!
(https://bit.ly/3brl3qw)
109 | Bódis András (Válaszonline.hu): Fake news Orbán Viktortól: nem igaz, hogy a csúcsgazdagok
80 szá  za léka baloldali (https://bit.ly/3bqSg5k)
110 | Horváth Csaba László (24.hu): Bortrezort, szivarszobát, mozitermet terveznek Tiborcz István cégé -
nek budavári luxusingatlanjába (https://bit.ly/3pQxFzL)
111 | Horn Gabriella (Átlátszó.hu):Újabb milliárdos ingatlant vásárolt Tiborcz István cége a budai
hegyekben (https://bit.ly/3BuQ2wf )
112 | Spanyolországban terjeszkedik a BDPST Group, BDPST-közlemény (https://bit.ly/3GChegf)
113 | Jandó Zoltán (G7.hu): Hét év alatt 15 milliárd forintot keresett az Orbán-család, nem bérből és fi-
zetésből (https://bit.ly/3Ewgms0)



9. Orbán Viktor repülései

Eleinte kormányközeli oligarchák magángépeire „kényszerült” a minisz-
terelnök, ha repülni akart, de aztán a honvédség több olyan gépet is be-
szerzett, amely alkalmas állami vezetők reptetésére is. 

Egy osztrák lajstromszámú, Bombardier Global 6000 típusú magánrepülő-
géppel repült 2018 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök egyebek közt Bulgá-
riába, a Ludogorec–Videoton Bajnokok Ligája selejtező mérkőzésre, hogy meg-
nézze kedvenc focicsapatának játékát. Ez egy nagyon drága, 60 millió dollárt
(18 milliárd forintot) érő luxusgép, amelynek üzemeltetési költsége óránként
1,5–3 millió forint körül lehet. Ezt Orbán Viktor kormányfői illetményéből
(1,5 millió forint) és a vagyonnyilatkozatában114 feltüntetett megtakarításából
(993 ezer forint) aligha lehetett volna finanszírozni. Miután az Átlátszó.hu
ezt kiderítette,115 Orbán Viktor sajtófőnöke elárulta, hogy a Videoton tulaj-
donosának, Garancsi Istvánnak a vendégeként utazott, és az út nem került
az adófizetők egyetlen fillérjébe sem.116

„Harminc éve így mentem. Jövő héten is így megyek, azután is így fogok
menni” – ekként reagált Orbán Viktor a parlamentben, amikor erről kérdezték
a képviselők. Az aggodalmakra meg, hogy Garancsi István majd kér tőle va-
lamit az utazásokért cserébe, ezt felelte: „Szeretném én látni azt az embert,
aki engem lekötelez!”117 Garancsi István cége egy héttel Orbán kijelentése
után elnyert egy 25 milliárd forintos munkát a székesfehérvári sportcsarnok
felépítésére.118 Bár 2019 januárjában a túlságosan magasnak ítélt költségek
miatt lefújták az építkezést, 2021 augusztusában újra zöld utat kapott a be-
ruházás, ekkor azonban már 32,4 milliárd forintot sem sokallottak rá.119

Ha a miniszterelnök ajándékba kapta a több millió forintba kerülő repü-
lőutat, akkor azt fel kellett volna tüntetnie a vagyonbevallásában, ez azonban
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114 | Orbán Viktor 2017. évi vagyonnyilatkozata, Parlament.hu (https://bit.ly/3EvljBf )
115 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): Orbán Viktor, a magánrepülőgép, a luxusjacht, és a Mészáros-klán
– tudjuk, hol nyaraltak idén nyáron (https://bit.ly/3EBj1AJ)
116 | Batka Zoltán – Zoltai Ákos (Népszava): Garancsi utaztatja Orbánt a luxus magánrepülőn
(https://bit.ly/3CwIESz)
117 | Tóth Richárd (Hvg.hu): Végre megszólalt Orbán a luxusrepülésről: harminc éve így utazok (https://
bit.ly/31aWrQN)
118 | Mfor.hu: 25 milliárdért Garancsiék építhetik fel az ősidők óta csúszó új fehérvári sportcsarnokot
(https://bit.ly/3pO26Xr)
119 | Haszán Zoltán (444.hu): Drágábban, de mégis megépülhet a székesfehérvári hokicsarnok (https://
bit.ly/3Ev2U7v)



nem történt meg. A mentelmi bizottság kormánypárti elnöke elutasította,
hogy emiatt eljárást indítsanak a kormányfő ellen. Többek között arra hivat-
kozott, hogy „nem tekinthető ajándéknak egy olyan sportrendezvényre szóló
út, amelyen magyarok vagy Magyarország is részt vesz”.120

Időközben a Magyar Honvédség négy olyan gépet is beszerzett – Két Das-
sault Falcon 7X-es luxusgépet,121 amelyből az egyiket polgári lajstromjellel
vettek nyilvántartásba, továbbá két Airbus A319-es csapatszállító repülőgé-
pet122 – amelyek alkalmasak állami vezetők reptetésére is. Így Orbán Viktor
már nem szorul a kormányközeli üzletemberek meghívására, ha repülni akar.
Bár a kormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy ezek nem kormánygépek, ennek
ellenére a beszerzést követő másfél évben több mint 80-szor vették igénybe
kormányzati vezetők. Olyan egzotikus helyeken is jártak velük, mint Pana-
maváros, Dubai, Las Vegas vagy a Zöld-foki Köztársaság. De olyan is volt, ami-
kor autóval sem túl távoli helyre, mint Belgrád (370 kilométer), két külön gép-
pel utazott ugyanarra a programra Orbán Viktor miniszterelnök, illetve
külügyminisztere, Szijjártó Péter.123

Azóta újabb Airbusszal bővült a flotta, amit ki is használt Szijjártó Péter,
amikor július végi mongóliai útjára egyszerre három gépet vett igénybe: egy
Airbus 319 vitte ki Ulánbátorba, Falconnal repült vissza, az ajándékba adott
33 lélegeztetőgépet pedig az újonnan beszerzett Airbus A330-assal
szállították.124
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120 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): Nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Orbán Viktor ellen a luxus -
re pülőzés miatt (https://bit.ly/2Y0HWxV)
121 | Hvg.hu: Reagált a HM: tényleg két Falcont vettek, elvileg a honvédségnek (https://bit.ly/2ZE6OMO)
122 | Hvg.hu: Benkő Tibor bemutatta a „nemkormánygépeket” Kecskeméten (https://bit.ly/2ZChUlt)
123 | Erdélyi Katalin – Szabó Krisztián (Átlátszó.hu): „Nem kormánygépek”, de Szijjártó Péter rendsze -
resen használja a honvédség repülőit is (https://bit.ly/3msYPur)
124 | Spirk József (24.hu): „Sok cuccot nem kell vinnun̈k” – mondta Szijjártó, mégis három gép repült Mon -
góliába (https://bit.ly/3BAWFgQ)



10. Az Orbán-hacienda Hatvanpusztán

A HVG értesülései szerint 2021 augusztusában nagyjából elkészült az egy-
kori hatvanpusztai főhercegi majorság területén kialakított birodalom,
amely az Orbán család fényűző kényelmét szolgálja majd. A sok milliárd
forintra becsült luxusberuházásból őszre már csak a belsőépítészeti mun-
kák maradtak hátra.

A 13 hektáros terület, ahol egykoron Habsburg József főherceg mintagazda-
sága működött, a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző egyik cégének, a
CZG Ingatlanforgalmazó Kft.-nek a tulajdonában van. Mészáros Lőrinc akkor
még felcsúti polgármesterként azt állította egy interjúban, amelyet Ferenczi
Krisztina újságírónak adott 2012-ben, hogy ő bérli a területet, és mezőgazda-
sági gépeket tárol rajta.125 Ennek ellentmond, hogy azóta sem látott ott senki
ilyen gépeket. Mészáros Lőrinc elmondása szerint az ingatlant tíz évre vette
ki, évi 15,5 millió forintért és egyösszegben előre kifizette az egészet.126 Ez a
155 millió forint pont annyi, amennyi hitelt az Orbán Győző társtulajdonában
álló CZG Kft.127 felvett az ingatlan megvásárlására.

A majorsággal szomszédos, eredetileg állami tulajdonú földeket a minisz-
terelnök bizalmasaként is ismert Mészáros Lőrinc szerezte meg, amikor azo-
kat 2016-ban az állam árverésre bocsátotta.128 Ez azt jelenti, hogy a 13 hektáros
majorságot körülölelő több száz hektáros terület is „baráti kézbe” került.

Az építkezés a Fidesz–KDNP harmadik kétharmados győzelme után, 2019-
ben gyorsult fel. A szigorúan őrzött terület fölé Hadházy Ákos független kép-
viselő repült be kisrepülőn, és készített légi felvételeket. Ezeken egy teljesen
új épület mélyre ásott alapjai is látszódnak, vélhetően mélygarázs számára,
a liftek helye is kivehető.129 Két, műemlékvédelem alatt álló épületet is elbon-
tottak, amire a Fejér Megyei Kormányhivatal engedélyt adott.130
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125 | „Szarok rá hogy más mit mond” – Mészáros Lőrinc vs. Ferenczi Krisztina on Vimeo (https://vimeo.
com/42115699)
126 | Magyarnarancs.hu: Orbán papa megvette, Mészáros Lőrinc meg kifizeti: így használhat ingyen egy
birtokot Orbán Viktor (https://bit.ly/3pRGN7b)
127 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Orbán Győző cégei több mint 2 milliárdot fialtak a Családok
Évében (https://bit.ly/3mH0pJn)
128 | Herczeg Márk (444.hu): Mészáros Lőrinc szerezte meg 44,4 millió forintért a hatvanpusztai major -
ság melletti földet (https://bit.ly/3nHsVdc)
129 | Czinkóczi Sándor (444.hu): Nagyszabású építkezések kezdődtek az Orbán család hatvanpusztai
majorságán (https://bit.ly/3GEOwvh)
130 | Szily László (444.hu): Az Orbán család engedéllyel rombolta le a második műemlék épületet is
a hat vanpusztai uradalom építkezése közben (https://bit.ly/3nKnj1O)



A nagyszabású építkezésről egyéb felvételek is napvilágra kerültek. Ezek
minden részletre odafigyelő kivitelezésről, pazar luxusról árulkodnak.131 Ki-
tudódott az is, hogy egy hatalmas, főúri könyvtár is készül. Mivel nagy a tit-
kolózás, csak becsülni lehet, mennyibe kerülhet mindez, de biztosnak látszik,
hogy milliárdos nagyságrendű összegről van szó. Orbán Viktor miniszterel-
nöki és képviselői keresményéből (2021-ben összesen havi bruttó 2,7 millió
forint) ezt biztosan nem lehetett finanszírozni. Az Orbán család (szülők, test-
vérek és a vej) cégeiből származó jövedelem persze lényegesen nagyobb. Ezek
a vállalkozások az elmúlt hét évben 15 milliárd forintot termeltek.132 Ha ezt
mindenki beleadja az építkezésbe, akkor talán rendelkezésre is állna a szük-
séges pénz.
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131 | Oroszi Babett – Gergely Márton (Hvg.hu): Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai
Orbán-uradalom titkait (https://bit.ly/3BvCqkD)
132 | Jandó Zoltán (G7.hu): Hét év alatt 15 milliárd forintot keresett az Orbán-család, nem bérből és 
fizetésből (https://bit.ly/31701ve)



11. Rogán Antal új felesége családjának bizniszei 

Rogán Antal kabinetminiszter új feleségének, Rogán Barbarának és csa-
ládjának Dédestapolcsány környéki gigantikus földszerzése végül meg -
hiúsult, de azért lett mivel vigasztalódniuk. Rogán Antal embere pedig
megszerezte a helyi kastélyt.

Rogán Antal 2020 végén újraházasodott. Mindez csupán a 2021 januárjában le-
adott vagyonnyilatkozatából derült ki, ahol fel kell tüntetni a házastárs nevét,
a korábban a magánéletét is nyilvánosság előtt élő politikus nem verte nagy-
dobra ugyanis az esküvőjét. A házasságkötés előtt nem sokkal a miniszter új
feleségének addig átlagos körülmények között élő családja 1022 hektárnyi föld-
terület megvételére kötött adásvételi szerződést, 1 milliárd 665 millió forint ér-
tékben.133 A tulajdon 1/5 része Rogán Barbarát illette volna. De itt még nem
álltak meg: két másik eladótól további 149 hektárnyi területet vettek, több mint
182 millió forintért.134 A földek Rogán Barbara szülőfaluja, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Dédestapolcsány környékén fekszenek. Vala mennyi szerződés
esetében a vevők a vételár 95 százalékát bankhitelből készültek fedezni az adás-
vételi szerződés szerint, ami szokatlanul nagy aránynak számít.

Ekkora szerzeménnyel egycsapásra a nagybirtokosok közé emelkedhetett
volna Rogán Antal új családja, de végül a megyei kormányhivatal formai
okokra hivatkozva elkaszálta az ügyletet, így hitelfelvétel sem történt.135 A ha -
tóság ezzel nagy szívességet tett Rogán Antalnak, mert időközben az egyik
érintett helyi önkormányzat „túlbuzgósága” következtében napvilágra került
a gigantikus adásvétel: Tardona ugyanis kirakta az adásvételi szerződést a
honlapjára, noha az nem is lett volna kötelező. 

Miből és miként tud ekkora birtokot szerezni egy korábban átlagos körül-
mények között élő vidéki család? Hogyan juthatott volna több mint másfél
milliárd forintos bankhitelhez az állami tulajdonú Budapest Banktól? A tel-
jességgel védhetetlen és megmagyarázhatatlan ügy túl nagy botrányt kavart,
lapértesülések szerint Orbán Viktor kormányfő rosszallását is kiváltotta.136
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133 | Joó Hajnalka (Hvg.hu): Házasságkötésük előtt nem sokkal lett földbirtokos Rogán Antal új felesége
(https://bit.ly/3pMzgXo)
134 | Czinkóczi Sándor (444.hu): Rogán új feleségének családi köre nem állt meg az 1,6 milliárdos föld -
szerzésnél, hozzácsaptak még 149 hektárt az esküvő előtt (https://bit.ly/2ZBy0vD)
135 | Czinkóczi Sándor (444.hu): A kormányhivatal a célegyenesben akadályozhatta meg Rogán Barba -
ráék földvásárlását (https://bit.ly/2ZA7Jxo)
136 | Fábián Tamás – Előd Fruzsina (Telex): Kanyargós út vezetett Rogán Barbara földvásárlási tervé -
nek elkaszálásáig (https://bit.ly/3CJM7gN)



Dédestapolcsányról azonban nem mondott le teljesen Rogán Antal minisz -
ter és köre. Az ötezer négyzetméteres helyi kastélyt és az épület körül 13 hek-
tárnyi területet Fintha-Nagy Ádám vállalkozó szerezte meg 2021 májusában.
Ő Rogán Antal V. kerületi polgármestersége idején számos belvárosi önkor-
mányzati ingatlanhoz is igen kedvezményes áron jutott hozzá.137

Azért Rogán Barbara famíliája sem maradt teljesen hoppon: a miniszter
újdonsült apósa tavaly 750 ezer forintért bevásárolta magát egy tanácsadó
cégbe, a Ductus Kft.-be, majd 315 milliós kölcsönt kapott a Budapest Banktól.
Ez azért érdekes, mert a cég nem sokkal korábban 2 milliárd 232 millió forint
vissza nem térítendő állami támogatást kapott mezőgazdasági tanácsadásra
az uniós finanszírozású vidékfejlesztési program keretében.138 A bankkölcsön
a pályázati önrészhez kellett. Folyósítását vélhetően megkönnyítette, hogy a
Budapest Bank vezérigazgatója, Puskás András régi bizalmasa, egykori alpol-
gármestere és szomszédja Rogán Antalnak. A pályázatról az Agrárminiszté-
rium nem volt hajlandó részleteket elárulni, ezért a Transparency Interna -
tio n al Magyarország közreműködésével per indult annak kiderítésére, hogy
kik bírálták el a pályázatokat és milyen ellenőrzések voltak eddig.139
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137 | Zsidai Péter (Magyarnarancs.hu): A rogáni idők belvárosi ingatlankiárusításának ásza vette meg
a Rogánné falujában álló kastélyt (https://bit.ly/3jQjcjF)
138 | Sarkadi Nagy Márton (Átlátszó.hu): 2,2 milliárdos állami támogatás a Rogán Antal új apósának
érdekeltségébe került tanácsadócégnek (https://bit.ly/3brGS9q)
139 | Oroszi Babett (Hvg.hu): Titkolja az Agrárminisztérium a Rogán Barbara családjához köthető milliár -
dos pályázat részleteit (https://bit.ly/3Cudlry)



12. Rogán-Gaál Cecília páratlan üzleti sikerei

Az állami cégek bőkezű támogatása jóvoltából a válása után is felettébb
sikeres a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter korábbi felesége.

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter első nagyobb
botránya az akkori felesége, Rogán-Gaál Cecília nevén levő, addig eltitkolt
luxuslakáshoz fűződik. A feleségnek háztartásbeliként nem volt önálló jöve-
delme, Rogán Antal legális keresetei pedig nem lettek volna elégségesek a
Pasa Parkban lévő százmilliós ingatlan megvásárlására. Ezen a felálláson alig
két év múlva változtattak: 2016-ban Rogán-Gaál Cecília kilépett a háziasszonyi
szerepből, és a milliárdos vállalkozót, Bessenyei Istvánt, a Valton Security tu-
lajdonosát kivásárolva beszállt első cégébe, a Nakama & Partnersbe, barátnője,
Sarka Kata mellé.

Felesége „munkába állása” jól is jött Rogán Antalnak, amikor nem sokkal
később a helikopterezős botrányát Rogán Cecília „üzleti tevékenységére”
tudta fogni.140 A másfél millió forintra becsült helikopterutat ugyanis azzal
magyarázták ki, hogy az a légifuvarozó cég és a Nakama & Partners barter-
ügylete keretében valósult meg.

Az első évben a Nakama & Partners még csak 50 millió forint árbevételt
és 7,7 millió forint profitot tudott felmutatni.141 Ezt követően azonban Mé-
száros Lőrinci szárnyalásba kezdett a cég: két év elteltével már 1,2 milliárd
forint árbevételt és 438 milliós nyereséget könyvelhettek el.142 2019 őszén
Rogán-Gaál Cecília elvált Rogán Antaltól, de „saját lábra” állva sem szakadt
meg a sikerszéria: 2019-ben a Top News Hungary Kft. megvételével beszállt
a médiába, és az érdekeltségeinek 2020-ban 679,8 milliós forgalom mellett
571,4 millió forint lett az adózott eredményük, vagyis kirívóan magas, 84 szá-
zalékos profitrátával dolgoztak.

Szárnyalásának titka az állami cégek bőkezű támogatásában rejlik, amelyek
százmilliókkal dotálják a rendezvényeit. A Fitbalance elnevezésű sportese-
ményekre attól kezdve hull az állami pénzeső, hogy Rogán-Gaál Cecília ér -
de keltségébe került. Az első évben félmilliárd forintnyi támogatást kapott
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140 | Csuhaj Ildikó – Varga G. Gábor (Nol.hu): Elképesztő luxusban utazott el a Rogán család a média -
celeb lagzijába (https://bit.ly/2ZILdT6)
141 | Fábián Tamás (Index.hu): Sarka Kata titokzatos pasija a kulcs Habonyék helikopterezéseihez
(https://bit.ly/3CyROhp)
142 | Index.hu: Egymilliárd forint fölé került Rogán Cecília és Sarka Kata cégének árbevétele (https://
bit.ly/3w1b7gI)



a Magyar Villamos Művektől, a Szerencsejáték Zrt.-től és az Antenna Hun-
gáriától.143 A Szerencsejáték Zrt. azóta is lelkes támogatója Rogán-Gaál Cecília
rendezvényeinek, 2020 őszén ezekre adta a legtöbb szponzorpénzt, 140 millió
forintot.144

Az, hogy a válás ellenére ilyen sikeres maradhatott Rogán Antal exe, nem
lehet független a kabinetminiszter személyétől. Mi sem árulkodik erről éke-
sebben, mint Rogán-Gaál Cecília névváltoztatási taktikázása a cégpapírokban.
Először elhagyta a Rogán nevet, és a lánykori Gaál Cecíliát használta. Majd
egy hétre rá, noha máshoz ment férjhez, visszavette a Rogán-Gaál családnevet,
hiszen az mégiscsak jobban csenghet az állami döntéshozók előtt.
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143 | Oroszi Babett (Hvg.hu): Kis híján félmilliárd forint közpénzt kaptak a Rogán Cecíliához köthető
sportesemények (https://bit.ly/3nO2m67)
144 | K-Monitor, Facebook posts (https://bit.ly/318JdE8)



13. Szijjártó Péter Szíjj László luxusjachtján

Az állami megrendelések révén multimilliárdos üzletember hajóján nya-
ralt családjával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Miközben lázasan dolgozó államférfi képét mutatta, aki éppen a fehérorosz
válság megoldásán munkálkodik külügyminiszter kollégáival közösen, azok-
ban a napokban Szijjártó Péter valójában az Adriai-tengeren cirkáló Lady
MRD fedélzetén nyaralt a családjával.

Szijjártó Pétert 2020 nyarán buktatta le az Átlátszó.hu fotósa, akinek si -
került Split közelében lefényképeznie a hajót.145 A Lady MRD-hez hasonló
típusú, 42 méter hosszú, háromszintes luxusjachtok bérleti díja több mint
60 millió forint hetente.146 Ezt Szijjártó Péter legális jövedelmeiből (bruttó
2 millió forintos miniszteri fizetéséből, illetve az 1,1 millió forintos képviselői
tiszteletdíjából) csak úgy lehetne kifizetni, ha egy összegben megkapná előre
háromévi juttatását, és utána három évig semmi másra nem költene.

A hajó egy máltai cégen keresztül Szíjj László tulajdona, és már csak azért
is valószínűtlen, hogy Szijjártó Péter piaci bérleti díjat fizetett volna az állami
megrendelések útján multimilliárdossá váló üzletembernek, mert a hajót a
„pleasure craft” kategóriában vették lajstromba. Ez azt jelenti, hogy csak a tu-
lajdonos és a vendégei használhatják, nem adhatják bérbe. A hajón nemcsak
Szijjártó Péter, hanem korábban Mészáros Lőrinc és más kormányközeli üz-
letemberek is megfordultak.

A Transparency International Magyarország álláspontja szerint Szijjártó
Péter jachtozása összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel, hiszen személyében
az ország egyik vezető politikusa nyaralt az állami közbeszerzéseken meg-
gazdagodott oligarcha tulajdonában lévő jachton.147

Szíjj László útépítő cége, a Duna Aszfalt Zrt. soha nem látott eredményeket
produkált 2020-ban, a külügyminiszter jachtoztatásának évében: 175 milliárd
forint árbevétel mellett több mint 26 milliárd forint profitot termelt, s abból
7 milliárdot vettek ki osztalékként.148
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145 | Németh Dániel (Átlátszó.hu): Szijjártó Péter külügyminiszter Szíjj László adriai luxusjachtján
bekkeli ki a fehérorosz válságot (https://bit.ly/3qb4EPF) 
146 | Fabók Bálint (G7.hu): Heti 60 millióért bérelhető egy olyan luxusjacht, amilyennel Szijjártó utazott,
de ő nem is fizethetett érte (https://bit.ly/3EwH8QX)
147 | Litauszky Balázs – Kéri Barna (RTL Híradó): Martin József szerint összeférhetetlen Szijjártó
Péter pozíciójával, hogy Szíjj László hajóján nyaraljon (https://bit.ly/3GceLZm)
148 | Jandó Zoltán (G7.hu): Miközben Szijjártó a jachtján ült, a cége napi 70 milliót kaszált (https://
bit.ly/3Ez1b11) 



A 42 méteres Lady MRD-t, úgy tűnik, kinőtték Szíjj Lászlóék: 2021-ben be-
szereztek egy nagyobb kategóriájú jachtot, az 50 méteres, legalább 30 millió
eurós (10,5 milliárd forint) Seagull MRD-t, amelyhez csak a motorcsónak 87
millió forintba került.149
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149 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): Az előzőnél is nagyobb és drágább luxusjachttal hasít a NER az
Adrián – a Seagull MRD tulajdonosa is Szíjj László (https://bit.ly/3Ezeyyq) 



14. Kósa Lajos, a fideszes politikus, 
aki Európa egyik leggazdagabb embere akart lenni

Sokáig azt hihettük, hogy Kósa Lajos fideszes vezető és volt debreceni pol-
gármester dörzsölt politikus. Ennek ellenére simán bedőlt egy egyszerű
vidéki szélhámosnőnek, akivel együtt éveken át kergette a nem létező
mesés örökséget.

Kósa Lajos már sok kínos ügy szereplője volt az elmúlt években, nevezték 
Mr. 10 százaléknak és Mr. 20 százaléknak150 az amerikai diplomáciai távira-
tokban, amelyeket a Wikileaks weboldal szivárogtatott ki.151 Kellemetlen per-
ceket okozott neki az a sertéstelep is, amelyet nyolcvanéves, védőnőként nyug-
díjba vonult édesanyja vett egy felszámolás alatt álló cégtől, és amely ezt
követően 123 millió forint uniós támogatást nyert.152

De a legkínosabb a „csengeri örökösnővel”, P. Máriával (akkori nevén 
Sz. Gáborné) való együttműködése, amely egyszerre mutatta meg mohóságát
és politikusra nem jellemző, szokatlan hiszékenységét. A hol házi őrizetben,
hol letartóztatásban lévő P. Máriát húszrendbeli csalással vádolják. A vád sze-
rint a mesés örökség ígéretével összesen 780 millió forintot csalhatott ki a
károsultaktól, bírósági pere 2021 áprilisában kezdődött.153 Kósa Lajost tanú-
ként hallgatták ki a nyomozók, a bíróságon még nem volt jelenése.

A vélt örökség a sajtóban emlegetett 1300 milliárd forintnyi eurónál is jóval
nagyobb volt, a rendőrség által lefoglalt dokumentumok szerint ugyanis
P. Mária ennél jóval nagyobb összegre, összesen 9900 milliárd forintnyi euróra,
dollárra és svájci frankra számított, az állítólagos gyárak és más vagyontárgyak
nélkül. Vagyis, ha ez valós lett volna, és meg is kapta volna, akkor a világ leg-
gazdagabb embereihez mérhető vagyonhoz jutott volna a csengeri háztartás-
beli. Kósa Lajosnak azonban mindez nem volt gyanús, sőt ő maga is örömmel
elfogadott volna részesedést a mesebeli hagyatékból.

Így például ajándékozási szerződésben fogadta el a fideszes politikus a
Credit Industrial et Commercial Bank 24,09 százalékát, mivel elhitte, hogy
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150 | Blikk.hu: Wikileaks: Kósa Lajos, a Mr. 20% (https://bit.ly/3bJ8ZAQ)
151 | Debrecen – Fidesz Fiefdom With Growing Jobbik, Cable Wikileaks (https://bit.ly/3F0SDAv)
152 | Sarkadi Nagy Márton (Népszava.hu): Százmilliós pályázati pénzen híznak a sertések a Kósa-
mama érdekeltségébe tartozó telepen (https://bit.ly/3q7axNv) 
153 | Cseke Balázs – Nyilas Gergely (Telex.hu): Csengeri örökösnő: Kósánál van a bankkártyám is
(https://bit.ly/2ZVc8uZ)



P. Máriáé a bank 99 százaléka.154 Ez az ötödik legnagyobb francia bank, jóval
nagyobb, mint bármelyik magyar pénzintézet. Ha az ajándékozás megvalósult
volna, akkor Kósa Lajos lehetett volna a leggazdagabb magyar (P. Mária után
persze), sőt Európa leggazdagabb üzletemberei közé kerülhetett volna. A Blikk
szerint csak a 2018-as osztalékból 67,5 milliárd forint „járt volna” a kormány-
párti képviselőnek. A csengeri örökösnő ezen kívül egy svájci légi céggel is
„megajándékozta” a politikust, egész pontosan a vállalat osztalékjövedelme-
inek 5 százalékával öt éven keresztül. 

Kósa Lajos családtagjai sem maradtak ki az ajándékozásokból: P. Mária 
2,6 millió eurót (930 millió forintot) ígért Kósa Lajos feleségének és édesany-
jának. Kósa Lajos felesége később közjegyző előtt utasította vissza az aján-
dékot, édesanyja pedig úgy nyilatkozott a rendőrségen, hogy valaki odahami-
síthatta az aláírását, mert ő nem írt alá ajándékozási szerződést.

Kósa Lajos az örökségért egészen messzire is hajlandó lett volna elmenni.
Így például többször is készült Németországba, hogy a hagyaték ügyében
Wolfgang Schäuble akkori német pénzügyminiszterrel találkozzon.155 Az al-
kalmakat a csengeri asszony szervezte, de az utolsó pillanatban mindig le-
mondta a német fél, legalábbis ezt hitette el Kósa Lajossal P. Mária. Ez a po-
litikus feleségének tanúvallomásából derült ki, akit férje tolmácsként szeretett
volna magával vinni. Svájcba viszont eljutottak, Kósa Lajos vallomása szerint
négyszer találkozott P. Máriával, többek között ügyvédnél és az UBS Banknál
is voltak ügyet intézni. P. Máriánál több svájci hotelszámlát is lefoglaltak.156

A bíróságon azt vallotta, hogy ő állta a politikus hotelszámláit, és Kósa Lajos
aktívan eljárt, hogy hozzájusson az örökségéhez.

Az, hogy Kósa Lajos mégsem akkora balek, mint amekkorának látszik, az
P. Máriának a gyerekeihez és az Emberi Jogok Európai Bíróságához írt leve-
léből derül ki. Ebben azt állította, hogy a politikus arra kérte, hogy egy uniós
projekt kapcsán járó pénzösszeget a nő bankszámlájára utalhassák, mert a
pozíciója miatt nem kérheti a sajátjára. Összesen 68,3 millió forintot utalt
neki egy izsáki cég, 2014 februárja és 2015 októbere között, 18 részletben. Kósa
Lajos és a sofőrje pedig felváltva mentek a pénzt átvenni P. Máriához.157 A nő
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154 | Kozák Dániel (Blikk.hu): Multimilliomos bankárt csinált volna Kósából az örökösnő (https://
bit.ly/3GOvhj3) 
155 | Kozák Dániel (Blikk.hu): A Blikk megszerezte Kósa Lajos feleségének vallomását (https://bit.ly/
3mKpy5X) 
156 | Blikk.hu: Hotelszámlákat foglaltak le a csengeri örökösnőnél (https://bit.ly/3CM8TVh) 
157 | Blikk.hu: Kikerült a vallomás a csengeri örökösnő ügyében: döbbenetes állítások a fideszes poli-
tikusról (https://bit.ly/3q5Nin2)



állítása szerint azért került bajba, mert a cég utólag kölcsönszerződésként
akarta lepapírozni a tranzakciót, és ő Kósa Lajos tanácsára aláírta a szerződést.
Az érintett cég pedig később fizetési meghagyást bocsátott ki a kölcsönre.
P. Mária nem tudott fizetni, mert a pénzt időközben odaadta Kósa Lajoséknak.
Ezt követően a cég feljelentette a csengeri nőt csalás miatt.
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15. Hetvenhét milliárd a vadászati világkiállításra, 
amely nem is világkiállítás

Milliárdok mennek el vezető politikusok hobbijaira, így a vadászati kiállí -
tásra is, amelyet kiemelt fontosságú rendezvénynek minősített a kormány.

A Vadászati és Természeti Világkiállítást 2015-ben kezdte szervezni a kormány,
és csak 2019-ben derült ki, hogy valójában nem is lesz világkiállítás az
esemény.158 A HVG egyik szemfüles olvasója fedezte fel, hogy a Világkiállítások
Nemzetközi Irodája nem vette fel a rendezvényt a világkiállítások hivatalos
sorába. Ennek ellenére Magyarországon végig világkiállításként hirdették az
eseményt, és nem fogták magukat vissza a kiadások terén. A 2021. szeptember
vége és október közepe között lezajlott budapesti program összköltsége 77
milliárd forint volt, igaz, ebből a legnagyobb tétel a Hungexpo felújítása volt,
amely 55 milliárd forintot emésztett fel.159

Egy 2017-es kormányhatározatban még csupán 387,5 millió forintot különí-
tettek el a kiállításra. Ezután csak a jogi tanácsadásra és egyéb feladatokra töb-
bet költött a szervező cég, az Egy a Természettel Nonprofit Kft.160 A 2021-es
évre a Győri és Sárhegyi Ügyvédi Irodával 378,4 millió forint értékben kötöttek
megbízási szerződéseket. (Az ügyvédi iroda egyébként is gyakran kap kormány-
zati megbízásokat, ebben szerepet játszhat az, hogy Győri Tibor, az iroda egyik
névadó ügyvédje, régi ismeretséget ápol Orbán Viktor kormányfővel, és egy idő-
ben államtitkári pozíciót is betöltött a Miniszterelnökségen.) 2020-ban közel
1,4 milliárd forintot fizettek ki kommunikációra, a pénz legnagyobb része a
kormány plakátkampányait intéző Balásy Gyula érdekeltségeinél landolt, ame-
lyek 2021-ben újabb fél milliárd forintos kommunikációs feladatokra szóló meg-
bízást kaptak. Kommunikációra és rendezvényszervezésre akár 5,5 milliárd fo-
rint is elmehetett a megkötött szerződések szerint.161 Nem garasoskodtak a
kiállítás főkapujával sem, amelyet Szőke Gábor Miklós szobrász készített, az
agancsok ezreiből álló alkotás 240 millió forintot kóstált.162
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158 | Hvg.hu: 50 milliárdba kerül Semjén rendezvényálma, mégsem minősül majd világkiállításnak
(https://bit.ly/3BKBatS)
159 | Hvg.hu: Elkészült a Hungexpo felújítása, mutatjuk, mire volt elég 55 milliárd (https://bit.ly/ 2YmIL49)
160 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Százmilliók ügyvédekre, tízmilliók a Hír TV-nek – így költ a
vadá szati kiállítást szervező cég (https://bit.ly/3GTTRix)
161 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Újabb félmilliárd forintot toltak a vadászati kiállítás kommu-
nikációjába (https://bit.ly/3BQnHRk)
162 | Molnár Zoltán (24.hu): 240 millió forintba fog kerülni a Vadászati Világkiállítás agancsszobra
(https://bit.ly/2Ylv5X8)



A vadászati kiállítás a kormány két szenvedélyes vadászának, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettesnek, valamint Kovács Zoltán nemzetközi kommuni-
kációért és kapcsolatokért felelős államtitkárnak a szívügye. Semjén Zsolt
svédországi rénszarvasvadászata ügyében még a helyi hatóságok is nyomoz-
tak, mivel egy helyi gazda szerint az ő csordájába tartozó állatot lőtték ki és
szállították el helikopterrel. Kovács Zoltánt pedig 2018 novemberében kor-
mánybiztosnak nevezték ki a kiállítással kapcsolatos feladatok ellátása érde-
kében, s ezért külön államtitkári illetményben is részesült – vagyis Kovács
Zoltán kormánybiztosként kétszeres államtitkári pénzt kapott.163 Lázár János
fideszes képviselő, volt Miniszterelnökséget vezető miniszter – hiába nagy
vadász – nem vállalta a felkérést.164

Hogy a kormánynak mennyire szívügye volt a vadászkiállítás, jól mutatja
az is, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal együtt kiemelt fon-
tosságú rendezvénynek nyilvánította.165
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163 | 1633/2018. (XI. 30.) kormányhatározat.
164 | Stumpf András (Válaszonline.hu): „Nem hagyom magam kiszorítani” – Lázár János kitálal
(https://bit.ly/2ZZUZQQ) 
165 | Hvg.hu: Kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánították a vadászati világkiállítást és az Eucharisz -
tikus Kongresszust (https://bit.ly/3bNiWNQ)



II.3. Ügyeskedők, Üzletelők, nAgy megúszók

16. Nyom nélkül felszívódott az állammal üzletelő, 
milliárdos károkat okozó Balogh Sándor

Már több mint másfél éve bujkál Balogh Sándor, a 2017-es úszó világbaj-
nokságot szervező cég gazdasági igazgatója, a külföldi magyar kereskedő-
házak ötletgazdája és egyik haszonhúzója. Az üzletember több száz vál-
lalatból álló céghálót is működtetett, amelyből 60 vállalkozás a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonában lévő la-
kásba volt bejegyezve.

Balogh Sándor az addigi legnagyobb költségvetésű (több mint 107 milliárd
forintba kerülő) hazai rendezésű sporteseményt, a 2017-es úszó világbajnok-
ságot megszervező, azóta végelszámolás alá vont és a nyilvántartásból is törölt
Bp2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójaként került reflektorfénybe. Az
elszálló költségek, és a jóval a sportesemény után is egyre-másra felmerülő
tetemes pótlólagos kiadások miatt joggal kritizált vezetőnek azonban már a
kilencvenes évek óta voltak gyanús ügyei, ám sokáig mindent megúszott, vél-
hetően a jó politikai kapcsolatainak köszönhetően. 

A G7.hu című gazdasági portál külön cikket szentelt a rejtélyes üzletember
és céghálója bemutatásának.166 Négy olyan társaságot találtak, amely a cikk
megírásának idején (2018 decemberében) szerepelt a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) százmillió forintnál nagyobb adótartozású cégeket felsoroló
listáján. Ezen kívül további harminc olyan hozzá köthető céget azonosítottak,
amelyek korábban szerepeltek az adóhatóság százmillió forint feletti adóhát-
ralékosainak listáján. Ez pedig azt jelenti, hogy a Balogh Sándor érdekeltsé-
gébe tartozó cégek legalább 3 milliárd forintos kárt okoztak. Mivel azonban
a NAV-lista alapján nem állapítható meg, hogy a tényleges adóhátralék meny-
nyivel haladta meg a százmillió forintos határt, a teljes kár akár ennek a több-
szöröse is lehet.
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166 | Fabók Bálint – Jandó Zoltán (G7.hu): A leghivalkodóbb magyar üzletember, aki hülyére veszi
az államot, de mindig magasabbra jut (https://bit.ly/3mlFQls) 



Mindezt az teszi igazán pikánssá, hogy az államot százmilliókkal megká-
rosító vállalkozások egy része, egészen pontosan hatvan cég Balogh Sándor
volt felesége, a 2018 óta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli mi-
niszter, Mager Andrea tulajdonában lévő rózsadombi lakásba volt beje-
gyezve.167 Ezek a cégek jellemzően Balogh Sándor közvetlen vagy közvetett
érdekeltségébe tartoztak. A miniszter azzal védekezett, hogy 2016-ig egy köny-
velőiroda használta a lakást, ezért nem tudott az oda bejegyzett cégekről.

Balogh Sándor nemcsak az úszó világbajnoksághoz kötődően, hanem a jó
nemzetközi – főleg afrikai – kapcsolatai révén is kapott állami megbízásokat.
Ő szorgalmazta a külföldi magyar kereskedőházak felállítását, saját cége is
nyithatott állami támogatással regionális irodát Afrikában.

Balogh Sándor körül végül akkor fogyott el a levegő, amikor megbízást
adott két magánnyomozónak, hogy derítsék ki, folyik-e olyan eljárás az adó-
hatóságnál, amely az ő személyét vagy cégeit érinti.168 Emiatt 2019 novembe-
rében őrizetbe akarták venni, de az üzletember fülest kapott, és egy nappal
korábban Dubaiba repült. Azóta több más ügyben is nemzetközi elfogatópa-
rancsot adtak ki ellene, de hiába. Egyes hírek szerint Afrikában bujkálhat.169

Az adóhatóság 587 millió forintnyi adó elcsalásával gyanúsította meg.170

2021 júniusában az egyik ügyben befolyás vásárlása miatt emeltek vádat ellene,
és a vádiratban az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a szökésben
lévő Balogh Sándorra.171
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167 | Fabók Bálint – Jandó Zoltán (G7.hu): Az államot százmilliókkal megkárosító cégháló működött
az új miniszter lakásán (https://bit.ly/3ElQE9l)
168 | Bereznay István (Index.hu): Több ember is bűnösnek vallotta magát Máger Andrea miniszter
volt férje ügyében (https://bit.ly/2ZBmCzB)
169 | Csikász Brigitta (Blikk.hu): Dubajból Afrikába mehetett tovább Balogh Sándor? (https://bit.ly/
3mi0cfu)
170 | Fabók Bálint – Jandó Zoltán (G7.hu): Kirúgták a vizes vb gazdasági igazgatóját, 587 millió forint
adó elcsalásával gyanúsítják (https://bit.ly/3bj7B7P)
171 | Dezső András (Hvg.hu): Itthon: Kubai szivarokért és egy vadászpuskáért cserébe adta ki a NAV
kiemelt főnyomozója Balogh Sándornak az őt érintő kényes adatokat (https://bit.ly/3CloJpj)



17. Borkai Zsolt ügyleteiből nem lett vádemelés, 
csupán lemondásra kényszerült

Borkai Zsolt korábbi győri polgármester adriai jachtos orgiája hívta fel
a közvélemény figyelmét a városvezető és körének korábbi üzleteire is.

A politikus horvátországi kicsapongásán készült felvételeket a 2019-es önkor-
mányzati választási kampányban szivárogtatta ki az ördög ügyvédje elnevezésű
blog.172 A hajón szinte mindenki ott volt, aki részese és haszonélvezője lehetett
a korrupciógyanús győri ügyeknek. Borkai Zsolt ugyan azt nyilatkozta, hogy
az utat ő fizette, és nem közpénzből finanszírozta, de csak a hajóbérlés legalább
kéthavi polgármesteri fizetésébe került volna.173 Borkai Zsolték üzleteiből
azonban érthetővé válik, hogy miből telhetett a luxus utazásra. Csak a győri
Audi-telkeken minimum 4–5 milliárd forintot kereshetett a kompánia.174

Bár már 2012-ben megírták a lapok, de akkor nem keltett nagy visszhangot,
hogy az önkormányzat ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán kedvező áron vásárolt vá-
rosszéli szántókat, amelyeket aztán pár hét alatt átminősítettek ipari
területté.175 Az ügyvéd kisvártatva el is adta ezt a területet egy luxemburgi
cég tulajdonában álló kft.-nek, az SR Invest Logistics-nek, amely valójában
az eladói kör érdekeltségébe tartozott, ez azonban ekkor még nem volt köz-
ismert. Az Audi végül további céges áttételeken keresztül a Rákosfalvy Zol-
tánék által fizetett eredeti ár sokszorosáért jutott hozzá a területhez. Rákos-
falvy Zoltánék az időközben Immobilien Trade Center Kft.-re átkeresztelt
SR Invest Logistics Kft.-ből osztalék formájában fokozatosan vették ki a pénzt,
nyolc év alatt mintegy 1,5 milliárd forintot. Nem sokkal az adriai jachtozás
előtt például 250 millió forintot vettek fel.176

A G7.hu kutatása szerint, amíg Borkai Zsolt volt a polgármester, a közbe-
szerzések 37 százaléka, összesen 18,3 milliárd forint landolt a jachtozó társaság
tagjainak érdekeltségeinél.177 Nem is maradtak hálátlanok. Borkai Zsolt fia,
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172 | https://neocasino.wixsite.com/ezazordogugyvedje
173 | Batka Zoltán (Népszava): Főszezonban milliók kellenek egy olyan luxusjacht kibérléséhez, mint
amelyen lefilmezték Borkait (https://bit.ly/2Zrg6LE)
174 | Jandó Zoltán (G7.hu): Rövid út vezet a Borkai-ügytől a Fidesz–KDNP legfelső köreiig (https://
bit.ly/3be3D0q)
175 | Dezső András (Hvg.hu): Jól jártak a „luxemburgiak” a Fidesz-közeli ügyvéddel (https:// bit. ly/
3vQHZZy)
176 | Spirk József (24.hu): 250 milliót vettek ki Borkaiék orgiája előtt a barátok cégéből (https://
bit.ly/2ZvtaQ9)
177 | Bucsky Péter (G7.hu): A botrányhősök 18 milliárdot kaszáltak, mióta Borkai a polgármester
(https://bit.ly/3nDAFfY)



Ádám például egy Rákosfalvy Zoltán érdekeltségébe tartozó, rendszeres jö-
vedelemmel nem rendelkező cégtől havi egymillió forintos fizetést húzott,
az egykori polgármester pedagógusként dolgozó feleségének nevére pedig
egy négyhektáros luxusbirtok került.178 Lánya, Petra éttermet vett Szabó Ervin
vállalkozótól, aki szintén ott volt a jachton, és akinek az érdekeltségébe tar-
tozik az a cég, amelyik 2017-ben a vesztes ajánlatnál négyszer drágábban, 896
millió forintért nyerte el a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál étkeztetési
feladatait az önkormányzat pályázatán.179

Borkai Zsolték ügyletei kapcsán többen is feljelentést tettek, a Transpa-
rency International Magyarországnak (TI Magyarország) az Audi-földügyle-
tek180 miatt tett feljelentését követően nyomozás is indult,181 de a rendőrség
az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. A rendőrség a TI Magyar -
ország által tett feljelentés kapcsán megállapította, hogy a későbbi gyárbővítés
helyszínéül szolgáló telkek az SR Invest Logistics Kft.-től előbb az A-K Projekt
Éplog Kft. tulajdonába kerültek, majd az utóbbi cég 2015. márciusában beol-
vadt az Audi magyarországi képviseletébe. A rendőrség kiemelte, hogy a be-
olvadás folytán az A-K Projekt Éplog Kft. minden tulajdona, így az érintett
ingatlan is az Audi Hungária Motor kft.-re szállt át, vagyis a magyarországi
Audi „anyagi ellenszolgáltatás nélkül szerezte meg” (sic!) az ingatlant. A rend-
őrség szerint tehát az Audi magyarországi képviselete ingyenesen jutott a
Rákosfalvy Zoltán által megvásárolt földterületekhez. A nyomozásmegszün-
tető határozat szerint csalás bűncselekmény azért nem valósult meg az ügylet
során, mert a „létrejött szerződések kapcsán minden esetben valós teljesítés
történt”. A rendőrség továbbá azt is kifejtette, hogy Rákosfalvy Zoltán 2006.
óta szerződéses jogviszonyban állt a győri önkormányzattal, és e tevékenysége
során „jogszerűen juthatott az Audi terjeszkedési szándékával kapcsolatos
információ birtokába”.182
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178 | Pap Szilárd István (Mérce.hu): Hadházy: Borkai pedagógus felesége hatalmas luxustelket vásárolt
össze az évek során (https://bit.ly/3mlx8DH)
179 | Index.hu: Négyszer drágább ajánlattal győzött egy győri pályázaton a Borkai-szexhajó egyik vendége
(https://bit.ly/3GsWdow)
180 | Ligeti Miklós: Szex, hazugság, videó – a Borkai-botrány jogi háttere (https://bit.ly/30WZSKL)
181 | Transparency International Magyarország: Feljelentésünk alapján nyomozás indult a Borkai-
ügyben! (https://bit.ly/3vPYrJz)
182 | A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni
Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának 29022/722/2019. bü. számú nyomozásmegszüntető hatá-
rozatát közli: Király András (444.hu): A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény a győri Audi-
telek értékesítésekor (https://bit.ly/3zIA2aU). A megállapítások és az idézetek a nyomozásmeg-
szüntető határozat indokolásából származnak.



Több év pereskedés után a győri önkormányzat kiadta Borkai Zsolt 2017-
es és 2018-as vagyonnyilatkozatát. E dokumentumok feltételezhetően nem
adnak valós képet a vagyongyarapodásáról.183 Az utóbbi bevallásban öröklés-
ből származó 15 millió forint készpénz és 10,5 millió forint bankhitel szerepel,
ezenkívül két győri ingatlanról és három hektárnyi sokorópátkai szántóról
számolt be, vagyis papíron nem számít gazdag embernek. A rendőrség a már
hivatkozott nyomozásmegszüntető határozat indokolásában ugyanakkor azt
is leszögezte, hogy a „Borkai család vagyoni helyzetének, jövedelmi viszonya-
inak a vizsgálata során megállapítottuk, hogy a család valamennyi tagjának
a legális jövedelme fedezte a vagyongyarapodást, így a sokorópátkai ingatlan
megszerzését, valamint az azon található felépítmények megvalósítási költ-
ségét”.184

Borkai Zsolt botrányainak csupán annyi – politikai – következménye lett,
hogy alig egy hónappal a megnyert polgármester-választás után kénytelen
volt lemondani posztjáról.185
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183 | Kis Zoltán (Átlátszó.hu): Íme, itt olvasható Borkai Zsolt kiperelt 2017-es és 2018-as vagyonnyilat -
kozata (https://bit.ly/2XQFXMq)
184 | Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni
Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya 29022/722/2019. bü. számú nyomozásmegszüntető határozat
indokolása, közli: Király András (444.hu): A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény a győri Audi-
telek értékesítésekor (https://bit.ly/3zIA2aU).
185 | Hvg.hu: Borkai Zsolt lemond (https://bit.ly/3CnKGUY)



18. Tízlakásos házára a CSOK-ot is felvette a polgármester

Ez ám a családszeretet! Tízlakásos társasházat építtetett családjának 
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere családi cégével, hogy négy gyere-
kével, valamint édesapjával külön és mégis együtt lehessenek. A családi
otthonteremtési kedvezményt (CSOK) is felvette az egyik lakásra. Az épü-
letet az általa vezetett önkormányzat engedélyezte.

Dióssi Csaba 2004-ben vásárolt egy 1699 négyzetméteres építési telket Du-
nakeszin.186 Akkor még csak egyszerű önkormányzati képviselő volt a város-
ban, 2010-ben választották meg polgármesternek és fideszes országgyűlési
képviselőnek. A családi házas övezetben lévő telekre tízlakásos társasházat
tervezett építtetni a családi érdekeltségbe tartozó Turan Bt.-vel, amelynek a
polgármester a vezető tisztségviselője volt. A tervdokumentációkat 2011 szep-
temberében adták be az általa vezetett önkormányzatnak, amely 2012 janu-
árjában adta ki az építési engedélyt.

Az akkor hatályos jogszabályok szerint az elsőfokú építésügyi hatósági fel-
adatokat a területileg illetékes önkormányzatok látták el, így felmerülhet az
összeférhetetlenség kérdése. A közigazgatásról szóló törvény ugyanis megtil-
totta a jegyzőknek, hogy olyan ügyekben járjanak el, amelyekben a polgár-
mester az ellenérdekű fél. Az ügyet 2021-ben feltáró Magyar Narancs megke-
resésére Molnár György jegyző azt felelte, hogy „a Turan Bt. által még 2011-ben
kezdeményezett építésengedélyezési eljárás szabályosan került lefolytatásra,
összeférhetetlenség nem állt fenn”.187 Molnár György volt akkor is a jegyző,
2011 októberében nevezte ki a képviselő-testület.188

A polgármester a Turan Bt. ügyvezetését és beltagi posztját 2016-ban adta
át a fiának, a következő évben Dióssi Csaba négy lakást, 2019-ben pedig még
egy lakást vásárolt meg a cégtől, a másik öt lakást pedig az édesapja vette
meg. A polgármester a vagyonnyilatkozata szerint több mint 400 négyzetmé-
ternyi lakást tulajdonol a házban.189
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186 | Dióssi Csaba 2012-es vagyonnyilatkozata (https://bit.ly/3CHUTvr)
187 | Béres Máté (Magyarnarancs.hu): Dunakeszi polgármesterének hivatala hagyta jóvá, hogy társas -
házat építhessen a saját cége (https://bit.ly/3k5AN74) 
188 | Molnár György, A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár adatbázisa (https://bit.ly/3nXaxNh) 
189 | 2021-es vagyonnyilatkozatok, Dunakeszi (https://bit.ly/3BEK4ch)



A politikus a vásárlásnál trükkös módon a családi otthonteremtési ked-
vezményt is igénybe vette, 9,8 millió forinthoz jutott így.190 Dióssi Csaba a
Dunakeszi Post című helyi lapnak elismerte, hogy miután kiszállt a cégből,
megvette a lakásokat, így a családi otthonteremtési kedvezményt, vagyis a
CSOK-ot is fel tudta venni, „teljesen szabályosan”.191 „Ez a kormány olyan al-
kotása, olyan családtámogatási lehetősége, amely nekünk, nagycsaládosoknak
ideális, és ösztönzi, meghálálja a gyermekvállalást” – tette hozzá a négygye-
rekes politikus.
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190 | Béres Máté (Magyarnarancs.hu): Saját családi cégétől vett lakásokat Dunakeszi polgármestere,
a CSOK-ot is felvette hozzá (https://bit.ly/3BINUBk) 
191 | Dunakeszipost.hu: Dióssi Csaba a városról, a fejlesztésekről, a lakásairól, a nagypapaságról
(https://bit.ly/3bFI21c) 



19. L. Simon László panziójának trükkös dupla támogatása

Sokszor jutott már állami és uniós pénzekhez L. Simon László fideszes
képviselő, volt államtitkár, de a gárdonyi panziójához besöpört támoga-
tásoknál különösen gátlástalannak és mohónak bizonyult.

L. Simon Lászlót sohasem kellett félteni, hogy lemarad bármilyen pénzosz-
tásról, állami vagy uniós támogatásról, vagy egy jó állami megbízásról: az
egyre terebélyesedő cégbirodalma évente százmilliókat nyer különféle jogcí-
meken.192 Így az sem volt különösebben feltűnő, amikor a régóta meglévő 13
szobás Simon Panzió tulajdonosa is bejelentkezett állami panziófejlesztési
támogatásért a Kisfaludy Program keretében. 2019-ben a Simon és Simon
Kft. nyert is 45,5 millió forintot. Egy évre rá folytatódott a Kisfaludy Program,
a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a kisebb szállásadóknak írt ki szo-
bafelújítási pályázatot, szobánként egymillió forintra. L. Simon Lászlóék ezt
a lehetőséget sem akarták kihagyni, ezért átkeresztelték a szállást Bikavölgyi
Panziónak, és egy új céggel, a Bikavölgyi Kft.-vel pályáztak. Nyertek is újabb
4 millió forintot.193

Miután kiderült a turpisság, és Vadai Ágnes DK-s képviselő rákérdezett
Polt Péter legfőbb ügyésznél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozást
indított, de azt pár hónap elteltével, 2021 februárjában megszüntették, mivel
álláspontjuk szerint a „cselekmény nem bűncselekmény”.194 Az adóhatóság
azzal indokolta a költségvetési csalás gyanújával indult eljárás megszüntetését,
hogy a két támogatás összértéke nem érte el a 200 ezer eurót (70 millió forint),
vagyis az uniós versenyjog szerint csekély összegű támogatásnak minősül,
ezért nem volt kizáró ok, hogy másodjára is pályáztak az MTÜ-nél panzió-
fejlesztésre.195

L. Simon Lászlóék egyébként úgy igyekeztek megfelelni a kis vidéki szál-
láshelyeknek kiírt pályázat követelményeinek, amely szerint legfeljebb 8 szo-
bás, 16 férőhelyes panziók igényelhettek szobafelújításra támogatást, hogy
2019 decemberében külön nyilvántartásba vetették az apartmanházukat a
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192 | Miklósi Gábor – Spirk József (Index.hu): Ahova benyomul, ott fű nem terem (https://bit.ly/
3CsxUnX)
193 | Kozák Dániel (Blikk.hu): Ezzel a trükkel kaszált kétszer is milliókat a panziópályázaton L. Simon
(https://bit.ly/3pTK4Tw)
194 | A legfőbb ügyész válasza a K/12924/1. számú írásbeli kérdésre, Parlament.hu (https://
bit.ly/3bpjBVq)
195 | Blikk.hu: Már nem nyomoznak L. Simon panziója miatt (https://bit.ly/2Ybtcw2)



gárdonyi önkormányzatnál. Így hiába van egy címen az apartmanház az össze-
sen 13 szobás, 39 férőhelyes panzióval, a NAV szerint ez sem volt kizáró ok
a pályázaton való részvételhez.

L. Simon László pályájában nem okozott törést ez a kínos eset, 2021 augusz -
tusában kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára.196
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196 | L. Simon László lett a Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatója, Magyar Nemzeti Múzeum
(https://bit.ly/3jQxKj1)



20. Milliókat hozó polgármesteri kiváltság

A 2019-es önkormányzati választáson elbukó polgármesterek esete külö -
nös politikusi kiváltságra hívta fel a közönség figyelmét: a településvezetők
éveken át gyűlő, ki nem vett szabadnapjai után járó sokmilliós szabadság-
megváltásokra. 

Az átlagos munkavállalónak 20 nap alapszabadság jár évente, amelyet pótsza-
badságokkal legfeljebb 37 napra lehet feltornászni (három kiskorú gyerekkel
és a 45 éves kor elérésével). A polgármestereknek 39 nap szabadnap jár minden
évben, és ha nem veszik ki az összeset, a megmaradt napok átvihetők a követ-
kező évre.197 A Munka Törvénykönyve és a kormányzati igazgatásról szóló tör-
vény ebben is szigorúbb: a munkavállalók vagy minisztériumi dolgozók ki
nem vett szabadságai a következő év március 31-e után elvesznek.

Így történhetett meg, hogy sok leköszönő polgármester száznál is több
nap szabadság megváltására nyújtotta be az igényét a megalakuló képviselő-
testületnek, több millió forintos kiadást okozva az önkormányzatok büdzsé-
jének. A fővárosban Láng Zsolt II. kerületi fideszes polgármester a csúcstartó,
aki 154 nap ki nem vett szabadnapért nyújtotta be igényét az önkormányzat-
nak.198 Ez bruttó 7,3 millió forintot jelentett, így háromhavi végkielégítésével
együtt több mint 10 millió forinttal távozhatott a bukott polgármester. 

Láng Zsolt átlagosan évente mindössze 8 napot vett ki, vagyis, ha jóhisze-
műek vagyunk, akkor télen-nyáron, alig pihenve dolgozott. Igen ám, de jól
dokumentálta fideszes kollégája, Gulyás Gergely például a franciaországi út-
jukat 2016 nyarán a Facebook-oldalán, amikor megnézték többek között a
magyar–portugál focimeccset is az Eb-n. A mérkőzés egy szerdai munkanapra
esett, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal pedig elárulta, hogy arra a napra
sem vett ki szabadságot a polgármester.199

Az országos rekorder 160 nap beragadt szabadsággal T. Mészáros András
érdi polgármester lett, aki Láng Zsolthoz hasonlóan 7,3 millió forintot zse-
belhetett be szabadságmegváltás címén.200
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197 | Kttv. – 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, Hatályos Jogszabályok Gyűj-
teménye (https://bit.ly/3qae9hR) 
198 | Blikk.hu: Láng Zsolt lett az új fővárosi rekorder: 7,3 millió forintot kapott a 154 nap, ki nem vett
sza badságáért (https://bit.ly/3k8FgGk) 
199 | Spirk József (24.hu): Láng Zsolt papíron akkor is dolgozott, amikor Lyonban nézte a magyar-portu -
gál meccset (https://bit.ly/3nU2e52)
200 | Blikk.hu: Milliókat kapnak a ki nem írt szabadságukért a bukott polgármesterek (https://bit.ly/
3F3vY6D)



Nem mindegyik újonnan megválasztott polgármester hagyta szó nélkül a
gátlástalan szabadságmegváltásokat: Pikó András, a VIII. kerület polgármes-
tere vizsgálatot indított, hogy elődje, Sára Botond és helyettesei szabályosan
jártak-e el, amikor 80 nap feletti szabadságmegváltásért nyújtották be az igé-
nyüket, összesen több mint 10 millió forinttal terhelve meg a kerület általános
tartalékát. A vizsgálat megállapította, hogy Sára Botondék szabálytalanul jár-
tak el a szabadságolásaikkal.201 A képviselő-testület nem is szavazta meg a
volt polgármester szabadságmegváltásáról szóló javaslatot.202
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201 | Cseke Balázs (Index): Pikó: Szabálytalan volt Sára Botond szabadságkiváltása (https://bit.ly/
3nU3PI4)
202 | Jegyzőkönyvi kivonat a VIII. kerületi önkormányzat 2019. december 19. üléséről (https://
bit.ly/3BNN8my) 



21. Varga Judit ingatlanügyei

Lakástámogatás, CSOK a balatoni házra, minimális önrészre felvett 
óriáshitel – Varga Judit igazságügyi miniszter, állami cégvezető férjével,
minden lehetőséget kihasznált.

Varga Judit 2018 októberétől az akkor még államtitkári járandóságán felül
havi 300 ezer forintos állami juttatásban is részesült hivatali lakáshasználat
címén. Ez papíron rendben is volt, mivel vagyonnyilatkozata szerint Buda-
pesten nem, csak Balatonhenyén rendelkezett ingatlannal. De a G7.hu ki-
szúrta, hogy egy belvárosi Airbnb-lakás házigazdájaként Varga Judit és férje,
Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezetője szerepel.203 A lakás Magyar Péter
tulajdonában volt, és a politikus vagyonnyilatkozata szerint évi 4 millió forint
bevételük származott a rövid távú lakáskiadásból. 

Az állami vezetői juttatásokról szóló kormányrendelet szerint hivatali lakás
biztosításakor a miniszter vagy államtitkár házastársának lakásviszonyait is
figyelembe kell venni.204 A Miniszterelnökség azzal magyarázta Varga Judit
lakástámogatását, hogy törvényi előírás a „megfelelő lakás”, ennek Magyar
Péter 46 négyzetméteres lakása nem felel meg, hiszen ők három kisgyerekkel
együtt öten vannak. A lakást egyébként 76 négyzetméteresként hirdették,
mivel 30 négyzetméteres galériát alakítottak ki benne.

2020 elején már megfelelő saját lakáshoz jutott Varga Judit és férje: bank-
hitellel öt különböző helyrajzi számon levő, a valóságban egy társasházban
lévő két összenyitható lakást vásároltak, 270 négyzetméternyi összterülettel,
Buda egyik legpatinásabb részén, a XII. kerületi Kútvölgyben.205 Ami érdekessé
tette a tranzakciót, hogy mindössze 8 millió forint volt az önrész, a bankhitel
pedig 192 millió forint. Az alig 4 százalékos önrész elég szokatlan, mivel a
Magyar Nemzeti Bank adósságfékről szóló rendelete szerint forinthitel esetén
az önrésznek legalább 20 százaléknak kell lennie. Így Varga Juditéknak vél-
hetően pótfedezetet kellett a hitelhez prezentálniuk.206
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203 | Fabók Bálint (G7.hu): Havi 300 ezret kap lakhatásra Orbán új minisztere, miközben férje lakásával
milliókat keresnek turistákon (https://bit.ly/3kda1K3) 
204 | 275/2015. (IX. 21.) kormányrendelet.
205 | Balázs Barnabás (Blikk.hu): Varga Judit és férje 200 milliót költött lakásokra (https://bit.ly/
3CT3Q5p) 
206 | Brückner Gergely (Telex.hu): Varga Judit lakásai: hogyan lehet 200 milliós vásárlásra 192 milliós
hitelt felvenni? (https://bit.ly/3CYpcyo)



Varga Juditék újonnan vásárolt budai ingatlana pedig ráirányította a fi-
gyelmet a balatonhenyei, nyaralónak kinéző házukra.207 Azt ugyanis annak
idején a családi otthonteremtési támogatás igénybevételével építették, a 10
millió forintos családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) 2017 szeptem-
berében jegyezték fel az ingatlan tulajdoni lapjára. Mivel nyaralóra nem lehet
CSOK-ot igényelni, csak olyan lakóingatlanra, ahol az igénylők életvitelsze-
rűen laknak, az akkor még Brüsszelben dolgozó Varga Juditék úgy nyilatkoz-
tak, hogy megbízatásuk lejárta után három gyerekükkel a 150 fős falucskába
költöznek.208 Magyarázatuk szerint menet közben aztán mindketten munkát
kaptak Budapesten, ezért haladékot kértek a CSOK-támogatást folyósító
banktól: öt évig ne kelljen az ingatlanban élniük. Varga Judit később úgy nyi-
latkozott, ha határidőre nem költöznek be a balatonhenyei házba, akkor ka-
matostul visszafizetik a 10 millió forintos támogatást.209
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207 | Brückner Gergely – Joób Sándor – Rovó Attila (Telex.hu): Az elmúlt pár évben nagy ingat-
lanmágus lett Varga Judit (https://bit.ly/3bRn5jC)
208 | Brückner Gergely (Telex.hu): Hogyan vehetett fel Varga Judit igazságügyi miniszter tízmilliós
csoktámogatást a nyaralójára? (https://bit.ly/3BLQsOV)
209 | Kéri Barna (RTL.hu): Ha kell, kamatokkal együtt visszafizeti a 10 milliós támogatást Varga Judit
(https://bit.ly/3mP6qni)



22. Kispesti szocialista üzelmek

Titokban rögzített felvétel irányította a figyelmet a kispesti szocialisták
üzelmeire, a videón egy önkormányzati képviselőjük fehér port rendez-
getve hencegett.

Önkormányzati szereplők korrupciós ügyeiről és ügyeskedéseiről beszélt, lát-
hatóan igen oldott hangulatban egy kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő
azokon a titokban rögzített felvételeken, amelyek a Magyar Nemzet és a Hír
TV birtokába kerültek.210 Lackner Csaba azzal hencegett fehér port rendez-
getve maga előtt az asztalon, hogy ő havi másfél millió forintot visz haza (mi-
közben papíron nettó 300–400 ezer közötti fizetést kap az önkormányzattól),
és aki nem keres meg évi 100 millió forintot a kerületi politikában, az hülye.211

Mesélt akkori képviselőtársáról, a kerületi vagyonkezelő vezetőjéről, Krá-
nitz Krisztiánról is, akit Mr. Negyven Százalékként emlegetnek.212 A felvételen
pénzéhesnek nevezte képviselőtársát, akinek vagyonát 200-250 millió forintra
becsülte. Gajda Péter polgármesterről pedig azt állította, hogy ingatlanokba
fekteti a pénzét, és miközben egy elszámolási vitában neki csak 3 millió forint
jutott, Kránitz Krisztián simán eltett 12 millió forintot. Az ügyben a Trans-
parency International Magyarország büntetőfeljelentést tett, amely alapján
a rendőrség nyomozást indított.213

Ezeket a felvételeket nem sokkal a 2019-es önkormányzati választások előtt
hozták nyilvánosságra, ám ennek ellenére nemcsak Gajda Pétert választották
újra polgármesternek (58,6 százalékkal), de még Lackner Csaba is megnyerte
a választókerületét. A korrupciógyanúba keveredett Lackner Csabát az MSZP
kizárta a tagjai közül, és felszólította, hogy adja vissza a mandátumát, de erre
a politikus nem volt hajlandó.214

Az már a hangfelvételek kiszivárogtatása előtt eldőlt, hogy Kránitz Krisz-
tián nem folytatja képviselőként, viszont vagyonkezelői igazgatói fizetését
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210 | Bohus Péter (Index.hu): MSZP-s mutyik, korrupció, köpködés a kispesti hangfelvételeken (https://
bit.ly/3k8d6ep) 
211 | Kálmán Attila (24.hu): Hír Tv: Egy zacskó fehér port lóbálva beszélt korrupciós ügyekről egy kispesti
MSZP-s (https://bit.ly/3ELU1Xy) 
212 | Bácskai Balázs (Magyarnemzet.hu): Mr. Negyven Százalék is ott van Karácsony csapata körül
(https://bit.ly/2YjLRGc) 
213 | TI Magyarország: A TI feljelentést tesz a kispesti MSZP-sekről kiszivárgott felvételek alapján
(https://bit.ly/34nimps). A feljelentés itt érhető el: https://bit.ly/3HNznb2.
214 | Index.hu: Kizárták a kispesti kokainozós botrányba keveredett Lackner Csabát az MSZP-ből
(https://bit.ly/3EIQbhI)



megduplázták, ahogy azt korábban az egyik hangfelvételen Lackner Csaba
előre jelezte.215 Lackner Csaba beszélt Kránitz Krisztián eltitkolt spanyol -
országi ingatlanjáról is.216 Ezt az Alicante melletti ingatlant 2020 februárjában
a Momentum helyi képviselője, Paróczai Anikó azonosította be.217 A momen-
tumos politikust Kránitz Krisztián feljelentette. Az ügyészség szerint szemé-
lyes adattal való visszaélés bűncselekményét követte el,218 majd miután a po-
litikus panasszal élt, felülvizsgálva a határozatot, megállapította, hogy mégsem
volt bűncselekmény az önkormányzati cégvezető nyaralójának bemutatása.219

Az önkormányzatban LMP-s kezdeményezésre korrupció elleni bizottságot
hoztak létre, hogy kivizsgálják a felvételeken szereplő állításokat. A korona-
vírus-járvány miatt azonban nem tudtak érdemi munkát végezni, a testület
mandátumát pedig Gajda Péter polgármester nem hosszabbította meg.220

A sok botrány miatt különös figyelem irányult a kerület menzapályázatára,
amelyet tíz évre szerveztek volna ki egy külsős cégnek, 10 milliárd forint ér-
tékben. Hárman indultak a tenderen, de csak egy pályázó tette le az 5 millió
forintos biztosítékot: a Szakácstündér Kft., amelyet előző évben alapított a
BKV Előre 24 éves focistája, az ő alvállalkozója pedig a Klassz Menza Kft.,
amely mögött Hadházy Ákos független képviselő szerint Mészáros Lőrincék
állnak.221 Bár az illetékes bizottság a Szakácstündért hozta ki nyertesnek,
Gajda Péter a támadások miatt végül úgy döntött, hogy nem írja alá a szer-
ződést, amíg nem kap állásfoglalást a Közbeszerzési Hatóságtól. A Közbe-
szerzési Döntőbizottság végül 100 millió forintra büntette az önkormányzatot,
mert versenykorlátozó módon írta ki a pályázatot.222
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215 | Boros Juli (444.hu): Tényleg megduplázták a botrányos kispesti hangfelvételen „Miszter Negyven
Százalék”-nak nevezett vagyonkezelő fizetését (https://bit.ly/3D0L3oV) 
216 | Bácskai Balázs (Magyarnemzet.hu): Dokumentum igazolja Kránitz spanyolországi ingat-
lanügyletét (https://bit.ly/2ZRaPNF) 
217 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Újra nekimegy a Momentum a kispesti korrupciós botrány 
szocialista főszereplőinek (https://bit.ly/2ZVO0Ik)
218 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Az ügyészség szerint a Momentum politikusa bűncselekményt
követett el, amikor bemutatta a kispesti vagyonkezelő vezetőjének spanyol villáját (https://bit.ly/3BJykW8)
219 | Index.hu: Mégis közérdekű adat a kispesti képviselő eltitkolt spanyol villája (https://bit.ly/
3nXa3qL)
220 | Hutter Marianna (Azonnali.hu) Nem hosszabbítja meg Gajda Péter a kispesti antikorrupciós 
bi zott ság mandátumát (https://bit.ly/3wfx8Zt) 
221 | Sarkadi Zsolt (444.hu): Hadházy szerint a kispesti önkormányzat verseny nélkül kiszervezné a
köz étkeztetést egy 10 milliárdos pályázaton (https://bit.ly/2ZWD7GN)
222 | Boros Juli (444.hu): A közbeszerzési hatóság elkaszálta a gyanús kispesti menzatendert (https://
bit.ly/3GRPrbN) 



23. Évek óta elkerüli a börtönbe vonulást
az elítélt expolgármester

Veres Margitot, Balmazújváros volt polgármesterét vesztegetés elfogadása
miatt jogerősen öt év szabadságvesztésre ítélték 2018-ban. Évek teltek el
azóta, de a politikus még mindig nem vonult börtönbe. A térség fideszes
képviselője, Tiba István pedig megúszta az ügyet, pedig a tanúvallomások
szerint neki adta tovább a kenőpénzt a polgármester.

Veres Margit 2012. december 21-én 5 millió forintot tartalmazó borítékot vett
át egy vállalkozótól, akinek cége aznap kapott 180 millió forintos támogatást
az önkormányzattól rendezvénycsarnok építésére. Veres Margit, aki akkor
még a város jegyzője volt, az 5 millióból 450 ezret megtartott, a többit továb-
badta, mint utóbb kiderült, Tiba István akkori polgármesternek, aki egyben
a választókerület fideszes országgyűlési képviselője is volt.223 Veres Margit
emellett egy 3,2 millió forint értékű VW Passatot is kapott ingyen a vállal-
kozótól. 

Amikor a nyomozás 2015-ben megindult, akkor már Veres Margit volt a
polgármester, mivel Tiba István az új összeférhetetlenségi törvény miatt nem
lehetett egyszerre polgármester és képviselő, és a politikus az utóbbit válasz-
totta.224 Tiba István megúszta a büntetőügyet, hiába landolt nála 4,55 millió
forint kenőpénz, csak tanúként hallgatták ki.225 Azzal védekezett, hogy csak
kölcsönbe kapta, hogy a Balmazújváros Sport Kft. tartozását kiegyenlítse, az
ügyészség pedig elfogadta a magyarázatát. Az Átlátszó.hu megnézte a cég
mérlegadatait, s kiderült, hogy az 74 millió forint készpénzállománnyal ren-
delkezett az évforduló napján, így kizárható, hogy likviditási problémákkal
küszködött volna három munkanappal az év vége előtt.226

Az ügyben 2017-ben Veres Margitot első fokon két év felfüggesztett bör-
tönre ítélték, a vállalkozó pedig másfél év felfüggesztett szabadságvesztést
kapott.227 2018 áprilisában jött a feketeleves, másodfokon jogerősen a polgár-
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223 | Kácsor Zsolt (Nol.hu): Fideszes polgármesternél landolt a rejtélyes kenőpénz, de csak tanúként
hallgatják ki (https://bit.ly/3CTiaL0) 
224 | Nol.hu: Gyanús sportcsarnok-építés miatt hallgatták ki a polgármestert (https://bit.ly/3q8QA9b) 
225 | Kácsor Zsolt (Nol.hu): Fideszes polgármesternél landolt a rejtélyes kenőpénz, de csak tanúként
hallgatják ki (https://bit.ly/3CTiaL0) 
226 | Becker András (Átlátszó.hu): Súlyos ítélet, hiányzó szereplő – jogerősen letöltendő börtönbüntetésre
ítélték Balmazújváros polgármesterét (https://bit.ly/3womGis)
227 | Index.hu: Felfüggesztett börtön a balmazújvárosi polgármesternek (https://bit.ly/304lKUv)  



mester öt év letöltendő börtönt kapott, és öt évre eltiltották a közügyek gya-
korlásától.228 Veres Margitnak le kellett mondania a polgármesteri tisztségről,
de börtönbe annak ellenére sem vonult be, hogy decemberben elbukta a Kú-
rián a felülvizsgálati kérelmét.229

Veres Margit kegyelmi kérvényt adott be Áder János köztársasági elnöknek,
és annak elbírálásáig az igazságügyi miniszter adhatott halasztást a büntetés
megkezdésére.230 Arra a kérdésre, hogy adott-e kegyelmet Áder János a volt
polgármesternek, a Köztársasági Elnöki Hivatal azt felelte, hogy „nem adhat
tájékoztatást kegyelmi kérdésekre”.231 Az igazságügyi tárca sem válaszolt
arra, hogy kapott-e tőlük mentesítést Veres Margit a börtönbüntetés meg-
kezdése alól.

Veres Margit több mint három éve szabadlábon van, nyilvános eseménye-
ken is megjelenik.232 Ilyen kiváltságban még Mengyi Roland volt fideszes kép-
viselő sem részesült. Neki meg kellett kezdenie a négyéves börtönbüntetését,
és jelenleg is a kecskeméti börtön lakója. 
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228 | Vaskor Máté (24.hu): Öt év börtönt kapott Balmazújváros polgármestere (https://bit.ly/3q9m3bi)
229 | Horváth Csaba László (24.hu): Már csak Áder Jánosban bízhat a börtönre ítélt volt balmazújvárosi
polgármester (https://bit.ly/3BSLujo)
230 | Horváth Csaba László (24.hu): Így kerüli a börtönt az 5 évre elítélt volt polgármester (https://
bit.ly/3BOLhOj)
231 | Zsidai Péter (Magyarnarancs.hu): Kegyelmesék ötmilliója (https://bit.ly/3k8vKmj)
232 | Polgár Tóth Tamás (Dereciner.hu): Három éve kerüli a börtönt Veres Margit, Balmazújváros 
hivatali vesztegetés miatt jogerősen elítélt volt polgármestere (https://bit.ly/3C2AoJ3) 



II.4. Az új mAgyAr burzsoázIA IndIszkrét bájA

24. Mészáros Lőrinc 500 milliárdja

Pár év alatt gyakorlatilag a nulláról lett Magyarország leggazdagabb embe -
re Mészáros Lőrinc.

A felcsúti gázszerelőből lett multimilliárdos vagyonát 2021-ben a Forbes 479,4
milliárd forintra becsülte,233 a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány pedig
455 milliárdra.234 (A Forbes szerint egyébként már 2018-ban is Mészáros Lőrinc
volt a leggazdagabb magyar.235) Orbán Viktor miniszterelnök gyermekkori
barátja és szomszédja minden rekordot megdöntött: Magyarországon még
soha senkinek nem volt ekkora vagyona, és a gazdagodásának üteme is párat -
lannak számít.236 A 100-as lista szerkesztői külön kiemelték, hogy a korona-
vírus-járvány okozta válság dacára egy év alatt 185 milliárd forinttal gyarapo-
dott Mészáros Lőrinc vagyona, s ezzel a nemzetközi Forbes-listára is felkerült
a dollármilliárdosok közé.

Mészáros Lőrinc üzletemberként alig egy évtizede még sehol sem volt,
és hatalmas feltűnést keltett, amikor 2013-ban 6,9 milliárd forinttal felke-
rült a Népszabadság TOP 150-es listájára. Akkor ez a 88. helyre volt elég.
Azóta is tart a soha nem látott mértékű gyarapodása, amit közgazdászok
a magyar és az egyetemes gazdaságtörténetben egyaránt példátlannak tar-
tanak.237

Amikor a Heti Válasz munkatársa megkérdezte Mészáros Lőrincet – akit
sokan az Orbán család strómanjának, vagyonkezelőjének tartanak238 –, hogy
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233 | Zsiborás Gergő (Forbes.hu): Soha sem volt még ennyi vagyona a leggazdagabb magyarnak
(https://bit.ly/3mAHm39)
234 | Portfolio.hu: Fordult a kocka: Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, Csányi Sándort előzte meg
(https://bit.ly/3bBbZ2q)
235 | Az ötven leggazdagabb magyar 2018, Forbes (https://bit.ly/3CSy5JP)
236 | Tóth István János (G7.hu): A magyar gazdaságtörténet legnagyobb csodája: a Mészáros és Mészá -
ros Kft. (első rész) (https://bit.ly/3mzSaPe)
237 | Tóth István János (G7.hu): A magyar gazdaságtörténet legnagyobb csodája: a Mészáros és Mészá -
ros Kft. (első rész) (https://bit.ly/3mzSaPe)
238 | Hvg.hu: Jogerősen strómannak lehet nevezni Mészáros Lőrincet (https://bit.ly/3q0Mwb6)



mi a titka a sikereinek, azt felelte: „Abban, hogy eljutottam idáig, bizonyára
szerepet ját szik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye.”239

A miniszterelnök földijének szekere a 2010-es kormányváltás után lódult
meg. Akkor még csak három szerény méretű cége volt, mostanra pedig kiter-
jedt vállalatbirodalommal rendelkezik: cégek százaival, amelyek a mezőgaz-
daságtól kezdve az építőiparon, a telekommunikáción, a bank- és energia-
szektoron át az idegenforgalomig szinte minden területen jelen vannak.

Mészáros Lőrinc teljesen elüt a gazdaságtörténet sikeres magyar és külföldi
vállalkozóitól, cégei pedig a sikeres piaci szereplőktől. Mészáros Lőrinc cé-
geinek szinte kizárólag állami megrendelései vannak, nem exportálnak sem-
mit külföldre, alig forgatnak vissza valamit a profitból a működéshez, nem
tartalékolnak a recessziós időkre, hanem szinte minden nyereséget kivesznek
osztalékként. Az is egyedi, hogy óriási a készpénz és a likvid eszközök aránya
a cégeknél, illetve, hogy a vevőktől (az államtól) kapott előlegek aránya is ki-
rívóan magas.240

A robbanásszerű növekedést hatásosan szemléltetik a legrégebbi Mészá-
ros-cég, a Mészáros és Mészáros Kft. bevételi (és kivételi) mutatói (ez a cég
az állami megrendelések felfutása előtt pár fős, csődközeli helyzetben lévő
társaság volt csupán): a 2010-es gazdasági év 853 milliós forgalom mellett 202
millió nyereséget hozott, 2020-ban pedig a 113 milliárd forintos bevételük 15,5
milliárd forint profitot eredményezett, de ennél is több: 15,7 milliárd forint
osztalékot vettek ki.241 A zászlóshajónak számító cég a 2010-es hatalomváltás
óta összes eszközét folyó áron számolva 141-szeresére, árbevételét 102-szere-
sére, nettó profitját pedig 58-szorosára növelte. Ez pedig nemcsak a magyar
gazdaságtörténetben egyedülálló, de olyan ismert és sikeres világcégeket is
lepipál, mint például a Google anyacégét, az Alphabet Inc.-et. És ez csak egy
Mészáros-cég a sok közül! Ugyancsak 2020-ban például az R-Kord 3,5 milliárd,
a Fejér B. Á. L. pedig 2 milliárd osztalékot hozott Mészáros Lőrincéknek.242

A cégbirodalmat az állami megrendelések és támogatások repítik mind
magasabbra: Mészáros Lőrincnek és cégeinek 2010 után közvetve vagy köz-
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239 | Dezső András (Index.hu): A Jóisten is szerepet játszott Mészáros Lőrinc meggazdagodásában
(https://bit.ly/3mBxndW)
240 | Tóth István János (G7.hu): A magyar gazdaságtörténet legnagyobb csodája: a Mészáros és Mészá -
ros Kft. (második rész) (https://bit.ly/3EHzLpX)
241 | D. Kovács Ildikó (24.hu): Közel 16 milliárdos osztalékot fizetett az ős Mészáros-cég (https://bit.ly/
3w8nkAd)
242 | Tóth István János (G7.hu): A magyar gazdaságtörténet legnagyobb csodája: a Mészáros és Mészá -
ros Kft. (első rész) (https://bit.ly/3mzSaPe)



vetlenül szinte csak egy vevője akadt: ez pedig a magyar állam243, a „nemzeti
tőkésosztály közbeszerzési versenyét” rendszerint ő nyeri, ráadásul ezek a
közbeszerzések általában 80–90 százalékban európai uniós forrásból valósul-
nak meg244. Ezt mutatja az a beszédes adat is, hogy a Mészáros és Mészáros
Kft. által egyedül, vagy konzorciumban nyert közbeszerzések nettó értékének
aránya a cég nettó árbevételéhez képest 2014 és 2019 között rendre 65 százalék
felett volt, sőt 2014-ben, 2016-ban és 2019-ben 100 százalék felett, 2017-ben pedig
az 1000 (!) százalékot is meghaladta.245

Mészáros Lőrincék érintettek minden állami gigaberuházásban, így például
a Paks 2-ben és a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítésében. Szálloda-
lánca, a Hunguest Hotels pedig 17,7 milliárd forintos állami támogatással a
szállodafelújítások legnagyobb nyertese lett. De az állami segédlettel kivite-
lezett Mátrai Erőmű-tranzakción is nagyot kaszált: 2018-ban megvásárolta a
céget, majd az eredménytartalék terhére – a veszteséges működés ellenére –
kivett 11,2 milliárd forint osztalékot, 2020-ban pedig az erőművet az általa
fize tett vételár csaknem kétszereséért értékesítette az államnak.246
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243 | Tóth István János (G7.hu): A magyar gazdaságtörténet legnagyobb csodája: a Mészáros és Mé-
száros Kft. (második rész) (https://bit.ly/3EHzLpX)
244 | Lásd például: Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): 2018-ban Mészáros Lőrinc érdekeltségei nyerték a
nemzeti tőkésosztály közbeszerzési versenyét (https://bit.ly/3ECzQv4)
245 | A 100 százalékot meghaladó arány úgy lehetséges, hogy ha a konzorciumban nyert köz-
beszerzések értékét is hozzászámítjuk. Ezek a konzorciumok pedig minden bizonnyal azért
nyerhetnek ekkorát, mert Mészáros Lőrinc cége is köztük van. Vö.: Tóth István János (G7.hu):
A magyar gazdaságtörténet legnagyobb csodája: a Mészáros és Mészáros Kft. (második rész)
(https://bit.ly/3EHzLpX)
246 | Brückner Gergely (Index.hu): Nagyon drágán vette meg az állam a Mátrai Erőművet (https://
bit.ly/3nN5grP)



25. Százmilliárdok a vidéki turizmusra, haveri alapon

A Kisfaludy Program támogatásainak kétharmadát az igénylők fél száza-
léka kapta az elmúlt három évben. A legnagyobb nyertes cég az ország leg-
gazdagabb emberének, Mészáros Lőrincnek az érdekeltségébe tartozik,
de jutott pénz Puch László egykori MSZP-pénztárnok panziójára is. 

Minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programjaként hirdették meg
a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programot, amelynek keretében a kormány
összesen 300 milliárd forintnyi támogatást ígért a vidéki turizmus előmozdí-
tására. A programot Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát veze tő mi-
niszter felügyeli, és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) mene dzseli. Azt,
hogy pontosan kik és milyen szempontok szerint döntöttek a pénzek kiosz-
tásáról, még mindig nem lehet tudni. Hiába fordultak hivatalos adatigénylé-
sekkel különböző szervezetek az MTÜ-hoz, az ügynökség még az adatvédelmi
hatóság felszólításának sem tett eleget.247 Csak annyit árult el, hogy független
turisztikai szakemberek bírálják el a pályázatokat.248 A neveket pedig azért
nem hozzák nyilvánosságra, mert „kontrollálhatatlanná válhatna a döntés-elő-
készítésben részt vevő személyek külső megkereshetősége, amely [sic!] a Magyar
Turisztikai Ügynökség törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskö-
rének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztethetné”.249

A pályázati kiírások során is történtek rendre a bennfenteseknek kedvező
furcsaságok. 2019 karácsonya előtt például hotelfejlesztési támogatást hir-
dettek meg, amelyet azután január első napjaiban, az eredeti határidő előtt
három hónappal váratlanul lezártak.250 Így mindazok hoppon maradtak, akik-
nél nem volt előre bekészítve a több száz oldalas pályázati anyag.

A pénzosztásból a kormányközeli oligarchák és csókosok részesültek a leg-
nagyobb mértékben, a támogatások kétharmada az igénylők szűk fél száza-
lékának jutott. A Válasz Online kutatása szerint a legnagyobb nyertes az or-
szág leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc volt.251 Az érdekeltségébe tartozó

114 | FEKETE KÖNYV II.

247 | Jelentés a Magyar Turisztikai Ügynökség által nem teljesített közérdekű adatigényléssel
kapcsolatban, NAIH (https://bit.ly/3GGl4Fx)
248 | Vég Márton (Napi.hu): Titkolják, kik döntöttek a milliárdosok milliárdos támogatásáról (https:
//bit.ly/3CnrMxm)
249 | K-Monitor, Facebook-poszt (https://bit.ly/3mmkh46)
250 | Spirk József (24.hu): Gyanús gyorsasággal happolták el a nagy hotelek ingyen milliárdjait (https:
//bit.ly/3jIA2k8)
251 | Bódis András (Válaszonline.hu): Sokkoló: a kormány az igénylők fél százalékának adta a turisz-
tikai támogatások kétharmadát (https://bit.ly/3CAttre)



Hunguest Hotels szállodái közel 18 milliárd forintot kaptak szállodafejlesz-
tésre. Ez sem akadályozta meg a céget abban, hogy 2020-ban a koronavírus-
járványra hivatkozva legalább 800 embert elbocsásson.252 A támogatás rész-
leteinek megismerésére a Transparency International Magyarország először
közérdekűadat-igénylést nyújtott be a pályázatot kiíró Kisfaludy2030 Zrt.-hez,
majd mivel erre nem kapott választ, bírósághoz fordult.253

Többmilliárdos támogatásban részesültek Garancsi István, a MOL Fehérvár
labdarúgócsapat tulajdonosa, Hernádi Zsolt Mol-vezér, Csányi Sándor OTP-
vezér, Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosának érdekeltségeibe tartozó
szállodák is. Az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal kapcsolatba hozható
szereplők hoteljei sem maradtak ki a juttatásból.254

Több-kevesebb támogatást kaptak kormánypárti képviselők vagy család-
tagjaik panziói is, mint például Szathmáry Kristóf,255 Becsó Zsolt,256 Witzmann
Mihály,257 a kormányfő ügyvédjeként ismertté vált Bajkai István,258 vagy éppen
L. Simon László. 

A támogatások elosztásánál az önkormányzatok esetében is számított a
pártkötődés. A kormánypárti települések 470-szer több pénzt kaptak, mint
az ellenzékiek. Előbbieknek 32 milliárd forint jutott, miközben mindössze
három ellenzéki önkormányzat részesült támogatásban, összesen 68 millió
forint erejéig. Egyedül Balatonfürednek 6,8 milliárd forintot ítéltek oda.259

Árulkodó az is, hogy Orbán Viktor egykor legfontosabb gazdasági háttér-
emberéből főellenséggé váló korábbi Fidesz-pénztárnok, Simicska Lajos cége,
a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. is kapott támogatást.260 Igaz, a nagy nyerte-
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252 | Hvg.hu: Mészárosék kirúgtak több száz embert, mielőtt milliárdos támogatást kaptak volna
(https://bit.ly/31c0wnV)
253 | Hírklikk.hu: Perelünk Mészáros Lőrinc szállodái támogatásának részleteiért (https://bit.ly/
3Crn69L)
254 | Mázsár Tamás – Bita Dániel (24.hu): 83 milliárd forintot osztottak ki szállodafejlesztésre, Mészá -
ros és Garancsiék is nagyot szakítottak (https://bit.ly/3CAun76)
255 | Vég Márton (Mfor.hu): Badacsonyi panzióra kapott milliókat a fideszes képviselő az Orbán-
kormánytól (https://bit.ly/3Bp8Pcv)
256 | Vég Márton (Napi.hu): Fideszes képviselők is kaptak több tízmilliós ajándékot (https://bit.ly/3j
Geuoo)
257 | Blikk.hu: Megálmodta a pályázatot a képviselő, felesége és édesanyja is milliókat nyert (https://
bit.ly/3vTAOQb)
258 | Vég Márton (Mfor.hu): Kisfaludy-pályázatok: Az Orbán-család ügyvédjének cége is milliókat 
ka pott a balatoni üdülőjére (https://bit.ly/3jNlksf )
259 | Fabók Bálint (G7.hu): A fideszes települések közel 500-szor több turisztikai támogatást kaptak, mint
az ellenzékiek (https://bit.ly/3vSGdHm)
260 | Vég Márton (Mfor.hu): Orbán Viktor kibékült Simicska Lajossal? – 5 millió forintot kapott a Fidesz
volt pénztárnokának panziója (https://bit.ly/3BrzrcG)



sekhez képest csupán aprópénzt, 5 millió forintot, ami egyúttal jelzi az egy-
kori csúcsragadozó mai helyét. Némileg, vagy éppenséggel egyáltalán nem
meglepő módon, az MSZP egykori pénztárnoka, Puch László sem maradt ki
a pénzosztásból, az ő cége 315 millió forintot vehetett fel egy balatonlellei
panzióra.261

Az MTÜ egyedi döntések alapján is osztott támogatásokat, így például pá-
lyázat nélkül ítélt meg 1,5 milliárd forintot a Balatoni Kör tagjainak, a legtöbb
pénzt az a Laposa Bence borász kapta, aki az MTÜ tanácsadója is egyben.262
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261 | Vég Márton (Mfor.hu): Puch László balatonlellei panziója is százmilliókat kapott az Orbán-
kormánytól (https://bit.ly/3biuuIu)
262 | Pál Tamás (Telex.hu): Ki kell adnia a milliárdos állami támogatások adatait a turisztikai ügynök-
ségnek (https://bit.ly/3w0eFzR)



26. Kínai gigahitelből korszerűsítik 
a Budapest–Belgrád vasútvonalat

Soha nem volt ennyire drága és értelmetlen vasúti fejlesztés, mint a Buda -
pest és Belgrád közötti szakasz korszerűsítése, amelyet kínai hitelből épí-
tenek kínai cégek, ám a számlát a végén a magyar és a szerb adófizetők
állják. Mindezt azért, hogy a kínai kézbe került görögországi pireuszi ki-
kötőből gyorsabban el lehessen juttatni a kínai árukat Nyugat-Európába.
A beruházás vélhetően sohasem fog megtérülni.

Orbán Viktor miniszterelnök 2013. november 25-én állapodott meg a kínai
és a szerbiai kormányfővel a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítésé-
ről.263 Összesen 334 kilométerről van szó, ebből 161 kilométer (Ferencváros
és Kelebia között) esik Magyarországra. A meglévő mellé egy új sínpárt épí-
tenek, villamosítják a vonalat, és alkalmassá teszik a pályát arra, hogy 160
kilo méter/órával haladhassanak a vonatok. 

A két város közötti személyforgalom nem indokolna ilyen horderejű be-
ruházást, hiszen 2016-ban még a 84 ezer főt sem érte el.264 A kínaiaknak azért
fontos a fejlesztés, mert az Athén melletti Pireusz kikötőjéből ezen a vonalon
tudják eljuttatni a kínai árukat Nyugat-Európába.

A terepviszonyok egyszerűek, a pálya végig sík terepen vezet, nagy folyókat
nem keresztez, vagyis nem kell alagutakat, hidakat építeni. A vasútvonal rá-
adásul egyáltalán nem vonz jelentős személyforgalmat, mivel Budapesten
kívül nem is érint nagyobb magyar városokat. Ennek ellenére meghökkentő
nagyságú pénzeket szán rá a kormány. Eredetileg 472 milliárdot terveztek,
most már 750 milliárd forintnál tart a projekt.265 Ez kilométerenként 4,5 mil-
liárd forintot jelent, ami nemcsak magyar csúcs, de nemzetközi mércével is
hihetetlenül drágának számít. Németországban ennyibe került fajlagosan a
Berlin–München ICE-vonal, de ott egy 300 kilométer/órás sebességre alkalmas
pályát építettek, rengeteg alagúttal és híddal.266

Kormányzati számítások nem készültek a beruházás gazdaságosságával
kapcsolatban. A Figyelő című hetilap úgy kalkulált, hogy kamatterhek nél-
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263 | Hvg.hu: Csinos kis összegbe kerül a Budapest–Belgrád vasútvonal (https://bit.ly/3mDMBPN) 
264 | Mfor.3hu: Gigahitelből kedveznek Orbánék 84 ezer embernek (https://bit.ly/3bF9ZGq) 
265 | Index.hu: Aranyból fog épülni a kínai vasutunk (https://bit.ly/3k1KJPd)
266 | Spirk József (24.hu): Hadházy: A kínai pénzből épülő vasút nem egyszerű korrupció, hanem haza -
árulás (https://bit.ly/2YcVRkx) 



kül, érdemi forgalombővülés mellett is csak 2400 év múlva térülhetne
meg.267 A legoptimistább számítások szerint, ha bejönnének Varga Mihály
pénzügyminiszter tervei a kínai áruk vámoltatásával kapcsolatosan, akkor
is kellene 130 év a megtérüléshez.268 A tisztánlátást azonban jócskán nehezíti,
hogy 2020-ban tíz évre titkosították a beruházással kapcsolatos szerződéseket,
dokumentumokat.269

A beruházás 85 százalékát a kínai Eximbanktól felvett hitellel finanszírozza
a kormány, 15 százalék pedig a magyar állam önrésze.270 Magyarország szá-
mára előnyös és biztonságos hitelszerződés született – jelentette ki Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, miután 2020 áprilisában aláírta a hitelszerződést.271

A Soroksár–Kelebia közötti szakasz 2 milliárd 78 millió dolláros kivitele-
zését egy olyan kínai konzorcium nyerte 2019-ben, amelynek tagja a Mészáros
Lőrinc érdekeltségébe tartozó RM International Zrt.272 Alvállalkozóként a
felcsúti gázszerelő gyerekeinek és vejének cégei is helyet kaptak a projekt-
ben.273

A HVG kikérte az ötmillió forint feletti szerződéssel rendelkező alvállal-
kozók listáját, de ennek teljesítését Külgazdasági és Külügyminisztérium a
kínai kormányra hivatkozva megtagadta.274 A magyarázat szerint csak a kínai
kormány engedélyével lehet a kérésnek eleget tenni, és Peking nem adta meg
ezt az engedélyt magyar kormánynak. Az ügyben a HVG a Transparency Inter -
national Magyarország segítségével indított pert.

Szél Bernadett független képviselő hűtlen kezelés miatt feljelentést tett
a beruházás miatt, de az ügyészség ezt 2020 júniusában elutasította.275

118 | FEKETE KÖNYV II.

267 | Index.hu: 2400 év alatt térül meg, több százmilliárdba kerül, szóval kell Orbánnak (https://bit.ly/
3BIvrVw)
268 | Index.hu: 130 év alatt térülhet meg a méregdrága kínai vasút (https://bit.ly/3EE63SE)
269 | Fábián Tamás (Index.hu): Tíz évre titkosították minden idők egyik legnagyobb magyar vasúti
projektjét (https://bit.ly/3BLWMpz)
270 | Mészáros R. Tamás (G7.hu): Szigorú és dörzsölt hitelező Kína egy friss kutatás szerint (https:
//bit.ly/3waaWQp)
2 7 1 | Hvg.hu: Aláírták a Budapest–Belgrád-vasútvonalról szóló hitelszerződést (https://bit.ly/3q3NdQI) 
272 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Mészáros vejét és gyerekeit is bevette a 2 milliárd dolláros vasút -
építésbe (https://bit.ly/3q4FYZ2) 
273 | Építési beruházás 273581-2019, Tenders Electronic Daily (https://bit.ly/2ZV7r4z) 
274 | Oroszi Babett (Hvg.hu): A Budapest–Belgrád vasútvonal projektcége és az MLSZ is a vészhelyzetre
hivatkozva nem válaszol időben az adatigénylésekre (https://bit.ly/3q28AC0) 
275 | Hvg.hu: Az ügyészség elutasította Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasút építése miatt tett fel-
jelentését (https://bit.ly/3GJMPNr)



27. Mátrai Erőmű – Mészáros Lőrincnek rekordnyereség, 
az államnak rekordveszteség

A miniszterelnök gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc, a felcsúti gázsze-
relőből lett dollármilliárdos jó áron megvette a legnagyobb magyar szén -
erőművet, kivette belőle a nyereséget, majd tetemes haszonnal eladta az
államnak.

Orbán Viktor miniszterelnök földije, Mészáros Lőrinc új területre tévedt
2017–2018 táján: az energetikai szektorra is kiterjesztette vállalatbirodalmát.
Az ország legnagyobb szénerőművét, a Mátrai Erőművet vette meg, csehor-
szági milliárdosokkal összefogva, az addigi többségi német tulajdonostól, az
RWE-csoporttól (A Mátrai Erőmű Zrt. 26,15 százaléka maradt a Magyar Vil-
lamos Művek tulajdonában).276 Mátra Energy Holding Zrt. néven fele-fele
arányban létrehoztak egy közös vállalatot, amelynek igazgatótanácsába Mé-
száros Lőrinc lánya, Mészáros Beatrix is bekerült.277

A vételárat üzleti titokként kezelték. A sajtó kezdetben 50–60 milliárd fo-
rintra tette a tranzakció értékét, ám később kiderült, hogy ezek erősen túlzó
becslések voltak. A vételár valójában 11 milliárd forint lehetett.278 Más számí -
tások szerint azonban mindössze 5,9 milliárdot fizettek Mészáros Lőrincék. 279

Az ügylet 2018 márciusában megkapta az összes szükséges hatósági enge-
délyt.280 Egy héttel utána Mészáros Lőrincék váratlanul kivásárolták cseh
partnereiket.281 Bár veszteséges volt abban az évben az erőmű, az új tulajdo-
nosok az eredménytartalék terhére 11,2 milliárd forint osztalékot vettek ki
2019 elején. Erre azért volt lehetőségük, mert a korábbi német tulajdonos az
erőmű szükséges és rendkívül drága modernizációjára 57 milliárdot tett félre.

2019 végén az állam 17,4 milliárd forintért vásárolta meg Mészáros Lőrin-
céktől a Mátrai Erőműben levő részesedésüket, noha két évvel korábban, mi-
előtt Mészáros Lőrinc érdekeltségei megvették az erőművet, az állam is kapott

II. KORRUPCIÓ A GYAKORLATBAN | 119

276 | Brückner Gergely (Index.hu): Sztárbrókerekkel állhat össze Mészáros Lőrinc a Mátrai Erőműért
(https://bit.ly/3mNKHvV)
277 | Hvg.hu: Mészáros Lőrincéké a Mátrai Erőmű (https://bit.ly/3EPvscc) 
278 | Marnitz István (Népszava.hu) Aranytojást tojó füstgyár a Mátrai Erőmű (https://bit.ly/2YjzqKq) 
279 | Szabó M. István (Napi.hu): Nem annyiért, nem úgy, és nem azért vehették meg a Mátrai Erőművet
(https://bit.ly/3EOrxfH)
280 | 24.hu: Már tuti, hogy Mészárosék tulajdonába került a Mátrai Erőmű (https://bit.ly/2YkWEjt)
281 | Index.hu: Már ki is vásárolják a cseheket Mészárosék a Mátrai Erőműből (https://bit.ly/3q83zb1)



ajánlatot az RWE-től. Akkor sokallották érte az 5,9 milliárdos árat, pedig sok-
kal jobb állapotban volt még az erőmű.282

A magyar állam a széndioxid-kvóták drágulása miatt masszívan vesztesé-
gessé váló vállalatot vett meg, 2021-től már évi több tízmilliárd forint plusz-
kiadással jár a kvótávásárlás az erőműnek.283 Ráadásul maga a vételi ügylet
nem állt meg 17,4 milliárd forintnál: az MSZP közérdekűadat-igénylésekkel
megszerzett információk alapján azt állítja, hogy valójában 75,1 milliárd fo-
rintba került az adófizetőknek az erőmű megszerzése, a Magyar Villamos
Művek ugyanis a vételáron felül egy sor kötelezettséget is vállalt.284

Az erőmű megvétele ügyében Szél Bernadett független képviselő feljelen-
tést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt.285 Nyomozás indult, amelyet végül
megszüntettek, mert a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.286

2021 júniusában kijöttek a 2020-as üzleti számok, amelyek megerősítették,
hogy nagyon rossz boltot csinált az állam Mészáros Lőrincékkel: 42,7 milliárd
forint rekordveszteséget mutatott ki az immár teljesen állami tulajdonú Mát-
rai Erőmű.287
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282 | Magyari Péter (444.hu): Így keresett rengeteg pénzt Mészáros az állam kárára (https://bit.ly/
3bLoI2u) 
283 | Stubnya Bence (G7.hu): Ha megveszi az állam a Mátrai Erőművet, nagy eséllyel évi sokmilliárdos
veszteség hullik a nyakába (https://bit.ly/3GWNvPB)
284 | Mfor.hu: Csak négyszer került többe a Mátrai Erőmű, mint eddig tudtuk (https://bit.ly/3bM0ZiM)
285 | Népszava.hu: Feljelentést tett az adásvétel miatt Szél Bernadett (https://bit.ly/3o55KcO) 
286 | Hvg.hu: Megszüntették a nyomozást a Mátrai Erőmű eladása ügyében (https://bit.ly/3BOiFVt)
287 | Stubnya Bence (G7.hu): Az állam 43 milliárdos veszteséget vállalt át Mészáros Lőrinctől a Mátrai
Erőmű megvásárlásával (https://bit.ly/3wi4SW9)



28. Cseh repülőgépgyárat vesz a Habony Árpád 
köréhez sorolt befektető

Külföldön is terjeszkednek a kormányfő körébe tartozó bizalmi emberek.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt londoni nagykövet cseh repülőgépgyárat
vehet állami kezességvállalással felvett hitelből, Egyiptomban gigabizniszt
csinálhat vasúti kocsikkal, valamint beszállhatott a fővárosi kaszinóbiz-
niszbe, ami vélhetően nem jöhetett volna össze kormányzati kapcsolatai
nélkül.

Szalay-Bobrovniczky Kristófot a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpád -
nak a körébe sorolják, ő maga is Habony Árpád bajtársának vallotta magát,
akivel együtt „cselekvő résztvevője az elitcserének”.288 Azt nem tudni pontosan,
hogy végül miért Szalay-Bobrovniczky Kristóf vásárolta meg a cseh vadász-
gépgyárat, az Aero Vodochodyt. Eredetileg ugyanis a szintén Habony Árpád
köreihez tartozónak tekintett Tombor András állt volna össze a cseh fegyver-
gyáros, Richard Hava cégével, az Omnipollal. Tombor András azonban hiába
volt korábban – legalábbis egy vagyonosodási vizsgálat szerint – Habony
Árpád hitelezője,289 nem tudott elegendő összeget szállítani az üzlethez, és
elegendő bankhitelt sem kapott.290

Ezután került képbe Szalay-Bobrovniczky Kristóf, akinek testvére, Vince
bécsi nagykövet volt, jelenleg helyettes államtitkár a Miniszterelnökségen,
felesége pedig Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki Tarlós István fő-
polgármestersége idején főpolgármester-helyettes volt. Szalay-Bobrovniczky
Kristóf 2021 áprilisában alapította meg a Magyar Aerojet Befektetési Vagyon-
kezelő Zrt.-t, amelyben ő az egyedüli tulajdonos.291

Szalay-Bobrovniczky Kristóf nem reagált a sajtó kérdéseire, cseh részről
viszont megerősítették, hogy az új cégével szállna be a cseh repülőgépgyár-
tásba. Az üzletet a Magyar Fejlesztési Bank is segíti, mégpedig 150 millió
eurós (53 milliárd forintos) hitellel.292 A hitelt a HSC Aerojet Zrt. kapja, amely-
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288 | Stumpf András (Mandiner.hu): Koppantak a liberális dzsihadisták – a Századvég vezetője
Finkelsteinről, Habonyról és lobbizásról (https://bit.ly/3o24JSQ)
289 | Magyari Péter (444.hu): Ezt mondta Habony Árpád a vagyonáról a NAV-nak (https://bit.ly/
3bO6Nbi)
290 | Szabó Yvette – Gergely Márton (Hvg.hu): Orbán pilótát váltott: Szalay-Bobrovniczky vehet cseh
vadászgépgyárat (https://bit.ly/3qaHF70)
291 | Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti Cégtár (https://bit.ly/3BPWjD1) 
292 | Kovács Gábor (Hvg.hu): A kormány állami kezességet ad a kormányszóvivő férje 53 milliárd 
forintos hiteléhez (https://bit.ly/3kbBQTj)



nek vezetője a cégbírósági adatok szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf, tulaj-
donosa pedig a Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt. Minderre a kor-
mány állami készfizető kezességet vállalt, ami egy augusztusi kormányhatá-
rozatból derült ki.293

Hogy miért lehet érdekes ez a cseh gyár a magyar befektetőnek? A magya-
rázatok szerint egy most kifejlesztett, kiképzésre használatos vadászgép miatt,
ugyanis a potenciális vevők között szerepel a Magyar Honvédség is.294

Szalay-Bobrovniczky Kristófnak nem ez az első nagy üzlete: korábban,
Andy Vajna producer halála után a MOL Fehérvár futballcsapat tulajdono-
sával, Garancsi Istvánnal közösen átvehette a fővárosi kaszinókat.291 Az erről
szóló koncesszió csak a következő kormányzati ciklusban, 2024-ben járt volna
le, de idő előtt meghosszabbították nem kevesebb mint 35 évvel, így 2056-ig
ők üzemeltethetik az évi tízmilliárdos profitot termelő hálózatot, s e pénzeső
40 százaléka Szalay-Bobrovniczky Kristófot illeti.296

Egy orosz céggel együtt pedig beszállt a vasúti bizniszbe is, a Transzmas-
holding Hungary Kft.-nek több mint egymilliárd eurós egyiptomi megrende-
lése van. Az egyiptomi állami vasúttársaság ugyanis 1300 darab vasúti kocsit
rendelt az orosz–magyar vegyesvállalattól, amelyben a Magyar Vagon Zrt.
révén Szalay-Bobrovniczky Kristófnak 50 százalékos részesedése van.297

A va súti kocsikat jelentős részben Magyarországon, a Dunakeszi Járműja-
vító Kft. üzemében gyártják, ezt a céget 2020-ban a Transzmasholding Hungary
Kft. vásárolta meg a magyar államtól.298
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293 | 1593/2021. (VIII. 13.) kormányhatározat.
294 | Deme Dániel (Magyarhirlap.hu): Hazánk felé tekint a cseh repülőgyár (https://bit.ly/3bODc1s) 
295 | Vitéz. F. Ibolya (24.hu): A kormányszóvivő férje a kaszinók után a dunakeszi járműjavítóba is 
beszállt, máris nyertek 32 milliárdot (https://bit.ly/3CQLfGV)
296 | Brückner Gergely – Előd Fruzsina (Telex.hu): Nagy titokban 35 éves fővárosi kaszinókoncessziót
kapott Garancsi István és Szalay-Bobrovniczky Kristóf (https://bit.ly/3kbPpBW)
297 | Hvg.hu: Az Orbán-közeli üzletember és az oroszok már szállítják Egyiptom új vasúti kocsijait
(https://bit.ly/3BT1B0x)
298 | Vitéz. F. Ibolya (24.hu): A kormányszóvivő férje a kaszinók után a dunakeszi járműjavítóba is 
beszállt, máris nyertek 32 milliárdot (https://bit.ly/3CQLfGV)



29. Semmi sem tudta útját állni a Fertő-tó letarolásának

Sem a természetvédelem, sem az UNESCO világörökségi oltalma, sem a
lakossági ellenszegülés, sem a szomszédos ország tiltakozása nem számít,
ha a kormányközeli erők át akarnak erőltetni egy beruházást. Így történt
ez Fertőrákosnál, a Fertő-tó magyar szakaszánál.

Óriási turisztikai fejlesztés zajlik a Fertő-tónál, 813 férőhelyes vitorláskikö-
tővel, négycsillagos szállodával, tizenhat teniszpályával, új stranddal és par-
kolóval, a nádasok helyén térkővel és betonnal.299 Mindez a Fertő–Hanság
Nemzeti Park területén történik! A helybeliek szerint az egész beruházás
azért indult, mert Orbán Viktor miniszterelnök lánya, a turisztikai iparban
mozgó Orbán Ráhel pár évvel korábban itt vitorlázott, és nagyon megtetszett
neki a hely.300

A nagyszabású projektre 32 milliárd forintot különített el a kormány, ami
pont négyszeresen haladja meg az eredetileg erre a célra szánt összeget.301

Kezdetben uniós pénzt is terveztek hozzá, de egy 2019-es kormányrendelet
már csak állami forrást rendelt a projekthez.302 A beruházást a 2017-ben lét-
rehozott, állami tulajdonú Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
irányítja, amelyet egy helyi kormánypárti politikus, Kárpáti Béla vezet. A vi-
torláskikötő építésére 2020 októberében ki is írták a közbeszerzést.303 A meg-
bízást Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros és Mészáros Kft. nyerte el nettó 9,3
milliárd forintért.304

A strandot és a tópartot az építkezésre hivatkozva már 2019 nyarán lezárták,
a büféseket kiebrudalták. Eleinte úgy tűnt, hogy a vízben álló, világhírű cö-
löpházakat nem érinti a beruházás, de mégis megpecsételődött a sorsuk.305

Az ingatlantulajdonosokat felszólították, hogy legkésőbb 2021. április végéig
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299 | Kálmán Attila – Mohos Márton (24.hu): Napi háromszáz teherautóval érkezhet a NER a Fertő tó
partjára (https://bit.ly/3mGm0l5)
300 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): Helyi lakosokkal, környezetvédőkkel, és Ausztriával is konfrontáló -
dik a kormány a Fertő-tavi óriásberuházás miatt (https://bit.ly/3mGzJsd); Kezdődik a Fertő-tavi giga-
projekt: Mészáros Lőrinc cége vitorláskikötőt épít 9 milliárdért (https://bit.ly/2ZR5SEw)
301 | Balla Györgyi (Hvg.hu): Mocsárban a Fertő-tavi beruházás (https://bit.ly/3weOrK7)
302 | 1862/2016. kormányhatározat.
303 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): Mészárosék letarolták a nádast, a tulajdonosoknak le kell bontaniuk
a világhírű cölöpházakat (https://bit.ly/3EC0kN4) 
304 | Építési beruházás 470852-2020, Tenders Electronic Daily (https://bit.ly/3k36nT6) 
305 |Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): Mészárosék letarolták a nádast, a tulajdonosoknak le kell bonta -
niuk a világhírű cölöpházakat (https://bit.ly/3EC0kN4)



bontsák le házaikat, és a beruházón keresztül küldtek is egy 100 ezer eurós
(35 millió forint) ajánlatot a bontásra. Akadtak, akik nem voltak hajlandók
lemondani szeretett cölöpházukról, és jogi úton igyekeztek megvédeni az in-
gatlanukat. A beruházó azonban nem várta meg, mit mond a bíróság, egyik
napról a másikra ledózerolták a cölöpházakat.306 A „bontási költséget” pedig
2021 szeptemberében ki is számlázta az érintetteknek, akiknek eszerint több
mint 20 millió forintot kellene kicsengetniük épületenként.307 A beruházást
az Európai Bizottság is vizsgálja, a Greenpeace Magyarország környezetvédő
szervezet pedig pert indított annak érdekében, hogy leállítsák az építkezést.308
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306 | Előd Fruzsina (Telex.hu): Nem várta meg az állami beruházó, mit mond a bíróság, ledózerolta a
Fertő tavi cölöpházakat (https://bit.ly/3weriY9)
307 | Előd Fruzsina (Telex.hu): 20 millió forintos bontási költséget számláztak ki a Fertő tavi cölöp-
házasoknak ledózerolt nyaralójuk után (https://bit.ly/3nS1v4d)
308 | Balla Györgyi (Hvg.hu): Az utolsó nádfedeles cölöpházat is elbontották a Fertő tónál (https://
bit.ly/ 2ZLUf1t); Népszava.hu: Bécsben tüntettek nemzetközi környezetvédők a Fertő-tavi gigaberuházás
ellen (https://bit.ly/3wcTpXD)



30. A választások előtt gyorsan koncesszióba adják az autópályákat

Jól működik és nyereséget hoz az államnak a gyorsforgalmiút-hálózat,
mégis koncesszióba adják 35 évre az üzemeltetését és a fejlesztését. Még
a 2022-es parlamenti választások előtt alá akarják írni a szerződést. 

Amikor 2020 szeptemberében létrehozták a Rogán Antal miniszterelnöki ka-
binetet felügyelő miniszter alá tartozó Nemzeti Koncessziós Irodát (NKI),
az akkor még legfeljebb a kaszinókoncessziókkal bíbelődhetett.309 De a fel-
adatkörét meghatározó szabályozás egyik rendelkezése előrevetítette, hogy
az állam újabb területeket szervezhet ki koncesszióba. Az NKI ugyanis „ja-
vaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami
gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés
keretében történő átengedésére”. 

2021 májusában bújt ki a szög a zsákból,310 amikor az országos közutak és
műtárgyaik működtetése és létrehozása a hulladékgazdálkodással egyidejűleg
bekerült a koncesszióköteles tevékenységek közé.311 Két héttel később meg-
jelent a szinte teljes magyar gyorsforgalmiút-hálózat koncesszióba adásáról
szóló felhívás az uniós közbeszerzési értesítőben.312 Ebben több mint 2000
kilométernyi úthálózatot és a jövőben tervezett gyorsforgalmi utak építését
bíznák a nyertesre, a koncesszió időtartama pedig 35 évre szólna. 

Igazából senki sem értette, hogy miért szabadulna a sztrádaüzemeltetéstől
az állam, mivel ha valami, akkor az jól működött, az útdíjakból minden évben
komoly bevételek folynak be a költségvetésbe, 2020-ban például több mint
300 milliárd származott a sztrádamatricákból. A fenntartás költségeit levonva
pedig 175 milliárd forint nyeresége keletkezett az államnak, amelyet fejlesz-
tésekre fordíthat. Ráadásul az úthálózat legjobb állapotban levő részét adják
koncesszióba, a leromlott állapotú alsóbb rendű közutak maradnának az
állam nyakán.313

A Transparency International Magyarország (TI Magyarország) kíváncsi
volt arra, milyen indokok és számítások magyarázzák a koncesszióba adást,
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309 | A Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) kormányrendelet.
310 | Egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri fel-
adatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) kormányrendelet. 
311 | Haász János (Telex.hu): Visszajöhetnek a koncessziós sztrádaépítések Magyarországon, Rogán
Antal felel majd értük (https://bit.ly/3ke4gMh)
312 | Szolgáltatások - 298194-2021, Tenders Electronic Daily (https://bit.ly/3GPeQ62) 
313 | Vitéz F. Ibolya (24.hu): Ontja a nyereséget az autópályák üzemeltetése, Rogánék mégis szabadul-
nának tőle (https://bit.ly/31CDlU0)



ezért közérdekűadat-igénylést nyújtott be az NKI-hez. A hivatal elutasította
az igénylést. Arra hivatkoztak, hogy ezek döntés-előkészítő anyagok, amelyek
tíz évig nem nyilvánosak.314 Az ügy bíróság elé került, a TI Magyarország
ugyanis beperelte az adatokért az NKI-t. A Fővárosi Törvényszék első fokon
a TI Magyarországnak adott igazat, és kötelezte az NKI-t, hogy adja ki a dön-
tést megalapozó számításokat.

A tárgyaláson kiderült, hogy „csak olyan előzetes számításai vannak az
NKI-nak, amelyek becslésnek tekinthetők”. Az is a bíróság előtt derült ki, hogy
nem is biztos, hogy 35 éves szerződést kötnek a nyertes ajánlattevővel, az
csak az eljárás befejeztével fog eldőlni.315

Rogán Antal azzal magyarázta a koncesszióba adást, hogy a következő hé-
téves uniós ciklusban nem lesz uniós forrás autópálya-építésre, a magyar ál-
lamnak pedig előnyös ez a megoldás, mert így a fejlesztések költsége nem a
magyar államháztartást fogja terhelni, nem növeli az államadósságot sem.316

A kiírás szerint 272 kilométer új utat kell építeni az első tíz évben, 273 kilo -
méternyit bővíteni, ez egyebek közt új sávot jelent az M7-esen, az M1-esen
és az M3-ason, valamint 538 kilométernyi utat kellene felújítani. A koncesszió
értékét a szakértők 2500 és 3000 milliárd forint közé teszik. Az útdíjakat to-
vábbra is az állam fogja beszedni, a koncesszió győztese rendelkezési díjat
kap az államtól. A koncessziós iroda úgy kalkulál, hogy az útdíjakból fakadó
bevételek meg fogják haladni a kifizetett rendelkezési díjat.

Hogy mennyit kap az állam koncessziós díjként, és mennyi rendelkezési
díjat kell fizetnie, az majd az eredményhirdetéskor derülhet ki. Eredmény-
hirdetésre pedig még a választások előtt sor kerülhet, mivel december végéig
le akarják zárni az eljárást. 

A koncesszióra három társaság jelentkezett: a Dömper Kft., a Szíjj László
üzletemberhez köthető Themis Magántőkealap és az osztrák Strabag.317

A TI Magyarország jogi értékelése szerint az autópálya-koncesszió tervezett
konstrukciója több ponton sem felel meg az uniós és a hazai jogszabályi elő-
írásoknak, mindenekelőtt azért, mert nem tekinthető koncessziónak, nem
felel meg a koncesszió fogalmának, hanem az egy leplezett közbeszerzési el-
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314 | Hvg.hu: A kormány 10 évre titkosította a sztrádakoncesszió háttérszámait (https://bit.ly/3CUVgDg) 
315 | Wiedemann Tamás (Szabadeurópa.hu): Nem tudja a kormány, hogy megéri-e harmincöt évre
koncesszióba adni az autópályákat (https://bit.ly/3qhWMMh)
316 | Kovács Gábor (Hvg.hu): Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból
(https://bit.ly/3BVbzON)
317 | Origo.hu: Kiderült, hogy kik pályáznak a gyorsforgalmi utak üzemeltetésére (https://bit.ly/
3wmlOun)



járás. Akkor beszélhetünk ugyanis koncesszióról, ha a koncesszió jogosultja
megkapja a hasznosítás jogát, valamint rá hárul az ezzel együtt járó működési
kockázat. Ha ezek nem teljesülnek, akkor koncesszió helyett az egyébként
szigorúbb közbeszerzési szabályokat kellene alkalmazni. A koncesszió lénye-
gében egy olyan közbeszerzés, ahol az ajánlatkérő állami szerv úgy akar egy
szolgáltatást vagy építési beruházást beszerezni, hogy azért nem tud vagy
nem akar – legfeljebb csak részlegesen akar – pénzben fizetni, cserébe, a pénz-
beli kifizetés helyett átengedi a létrehozandó építmény vagy az ellátandó
szolgáltatás hasznosítási jogát és az azzal együtt járó működési kockázatot.
A legvilágosabb példa talán az útépítési koncesszió: egy adott kormánynak
nincs forrása az utak megépítésére vagy felújítására, ugyanakkor megrendeli
azok megépítését egy cégtől, a cég pedig cserébe – fizetség helyett – szedheti
az útdíjat, azaz hasznosítja az építményt mindaddig, amíg meg nem térül a
beruházása, ideértve egy észszerű hasznot is.

Ezzel szemben Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke kifejezetten
azt nyilatkozta egy sajtóeseményen, hogy a kormány nem kívánja átengedni
a gyorsforgalmiút-hálózat hasznosításának jogát a koncessziós jogosultnak,
az útdíjat továbbra is az állam fogja beszedni, és jóllehet az állam által a kon-
cesszió jogosultjának fizetendő díjakat az útdíjból kívánják finanszírozni, nem
lesz szoros összefüggés a beszedett útdíj mennyisége és a kifizetendő díjak
között.318 Tekintettel arra, hogy a nyilvánosan elérhető információk hiánya
miatt meglehetősen hézagosak az ismereteink, nehéz megállapítani, hogy a
koncessziós jogosult milyen típusú és mekkora kockázatot fog viselni, de az
egyértelműnek tűnik, hogy a kockázat nem kötődik majd az építmény, illetve
a szolgáltatás hasznosításához. Az egyetlen kockázat, amelyet a miniszterelnök
kabinetfőnöke megemlített a sajtóeseményen, az az árfolyamváltozásból eredő
kockázat, amely abból a tényből fakad, hogy az állam által fizetendő díjakat
forintban tervezik meghatározni. Továbbá a rendelkezésre állási díjon kívül
a koncessziós jogosultnak lehetősége lesz az úgynevezett pótlólagos beruhá-
zások költségeinek érvényesítésére is. A hirdetményben nincs meghatározva,
hogy ez mire terjed ki, milyen költségeket fed le, de nyilvánvalóan plusz ellen-
szolgáltatás a koncessziós jogosult számára, ami tovább erősíti azt a feltéte-
lezést, hogy a koncessziós jogosult semmilyen kockázatot nem fog viselni.  

A másik nagyon súlyos aggály, amelyet felvet a TI Magyarország, az a ter-
vezett koncesszió időtartama. Az uniós koncessziós irányelv – és ennek meg-
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felelően a magyar közbeszerzési törvény – úgy rendelkezik, hogy az 5 évnél
hosszabb időtartamra szóló koncessziók esetében a koncesszió maximális
időtartama nem haladhatja meg azt az időtartamot, amely alatt – észszerű
feltételezések alapján – a koncessziós jogosult számára megtérülnek az építési
beruházás vagy a szolgáltatás megvalósítása érdekében végrehajtott befekte-
tései, és a befektetett tőke észszerű hozamot tud termelni. Az irányelv meg
is magyarázza a fenti korlát indokoltságát: „A piac lezárásának és a verseny
korlátozásának elkerülése érdekében a koncesszió időtartamát korlátozni
kell. A nagyon hosszú időtartamú koncessziók nagy valószínűséggel a piac
lezárásához vezetnek, így korlátozhatják a szolgáltatások szabad mozgását
és a letelepedés szabadságát.”

A 35 éves időtartam rendkívül hosszú volta miatt úgy gondoljuk, hogy az
valós veszélyt hordoz abban a tekintetben, hogy a versenyt indokolatlanul
korlátozza, valamint akadályozza a szolgáltatások szabad áramlását és a le-
telepedés szabadságát. Nem tudjuk megítélni ugyanakkor, hogy vajon indo-
kolt-e és ez az indokolás megfelel-e a fentebb idézett irányelvi előírásnak,
mivel az irányelvben és a magyar közbeszerzési törvényben is emlegetett meg-
térülési kalkuláció – ha létezik egyáltalán – nem nyilvános. Ugyanakkor a hir-
detmény szerint az állam 10 év beruházást vár el. Nehéz elképzelni, hogy 10
év beruházásnak 35 év a megtérülési ideje.
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31. Harmincöt évre vihetik az összes szemetet

A teljes hulladékgazdálkodás is egy kézbe kerülhet 2057-ig. A legnagyobb
olajcég lehet a nyertes.

Az autópályák után 2021 augusztus közepén egy újabb terület koncesszióba
adásáról adott ki hirdetményt a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI): eszerint
a teljes magyarországi hulladékgazdálkodást adná 35 évre koncesszióba egy-
kiválasztott társaságnak.319 A jelentkezési határidőt igen szűkre szabták 
egy ilyen volumenű üzlethez képest, mindössze 12 munkanapjuk volt erre a
pályázóknak.

A szigorú és precíz feltételeknek a hulladékgazdálkodási szektor egyetlen
szereplője sem felel meg, mivel a pályázóknak 150 milliárd forint nettó árbe-
vételt kell tudniuk felmutatni az utolsó három üzleti év átlagát tekintve. Még
az országos állami mamutcégnek, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt.-nek is csak 96,5 milliárd forint volt a nettó árbevé-
tele 2020-ban. Ezért többen is azt vélelmezték, hogy a Mol-ra írták ki a kon-
cessziót, amely több hulladékgyűjtő és lerakóhellyel is rendelkezik.320

E feltételezés igazolódni látszik, mert az olajcég valóban jelentkezett a ki-
írásra. Ezt maga Hernádi Zsolt, a cég vezérigazgatója erősítette meg.321 A nyer-
tes üzleti kockázat nélkül viheti a bizniszt, mivel a koncesszor esetleges vesz-
teségeit megtéríti az állam.322

A Transparency International Magyarország (TI Magyarország) 2021 szep-
temberében a Közbeszerzési Hatósághoz fordult, hogy a Közbeszerzési Dön-
tőbizottság indítson hivatalból eljárást a hulladékgazdálkodási koncesszió
kiírása miatt.323 A TI Magyarország négy kérdéskörben is talált kifogásolni-
valót. Így a koncesszió időtartamát, a túlterjeszkedő tárgyi hatályát, a kötbér-
fizetési kötelezettség kizárását, valamint a túlzott pénzügyi követelményeket,
amelyeknek sem a céljuk, sem az indokuk nem derült ki a kiírásból. 

Visszautalva az autópálya-koncessziós esetre, a hulladékgazdálkodási kon-
cesszió esetében az NKI már nagyon vigyázott rá, hogy a közzétett hirdet-
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319 | Szolgáltatások - 419243-2021, Tenders Electronic Daily (https://bit.ly/2ZTi5se) 
320 | Hvg.hu: A kormány 35 évre kiszervezné a hulladékgazdálkodási jogokat (https://bit.ly/3GWPdQU)
321 | Kovács Gábor – Gabay Balázs (Index.hu): Nagy bejelentést tett a Mol (https://bit.ly/3GU8IJL)
322 | Zubor Zalán (Átlátszó.hu): Egy piaci szereplő nagyon jól járhat a hulladékgazdálkodás kiszer-
vezésével (https://bit.ly/3wnxqxx) 
323 | Jogorvoslati eljárás kezdeményezése, TI Magyarország (https://bit.ly/3wkEE5l)



ményben többször is benne legyen, hogy a koncesszió jogosultja gyakorolja
a hasznosítási jogot. Tehát akár még valódi koncesszióról is szó lehet, ugyan-
akkor egyrészt itt ugyanazok az aggályok merülnek fel a 35 év miatt, mint az
autópálya-koncesszió esetében, másrészt számos problémát vetnek fel a hir-
detményben megismert feltételek. A pénzügyi feltételek rendkívül túlzóak,
és olyan specifikusak mindenféle indoklás nélkül, ami felveti annak lehető-
ségét, hogy egy bizonyos cégre lett kiírva az eljárás. Rendkívül aggályos továbbá,
hogy a kötbérfizetési kötelezettség alól mentesítheti majd a koncesszió jogo-
sultját egy bizonyos, egyelőre meg nem nevezett szerv. Arról pedig már ne is
beszéljünk, hogy a hulladékról szóló törvényt a közelmúltban úgy módosítot-
ták, hogy a törvény kifejezetten kimondja: csak egy koncessziós jogosultnak
lehet a hulladékgazdálkodási tevékenységet koncesszióba szervezni az egész
ország területére, tehát nem engedi meg sem a földrajzi, sem a különféle te-
vékenységek szerinti részekre bontást – ami pedig indokolt lenne –, viszont
eléggé átlátszó módon ezt már megengedi a koncesszió jogosultjának az ő
alvállalkozói vonatkozásában.

Amire viszont érdemes külön is felhívni a figyelmet az az, hogy a koncesz-
sziós eljárás során – ami lényegében egy speciális közbeszerzési eljárás – mint -
egy mellékesen elad a kormány két állami tulajdonú céget, a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t, valamint a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.-t. A hirdetmény úgy rendelkezik
ugyanis, hogy a nyertes ajánlattevő köteles e két cég részvényeit, illetve üz-
letrészeit megszerezni. Ráadásul az ajánlatkérő által megbízott független 
értékbecslő megállapította piaci áron, tehát nem versenyeztetés keretében,
a legmagasabb árat ajánló vevő veheti meg a cégeket. Hangsúlyozni kell, hogy
a közbeszerzési, illetve koncessziós eljárás során az állam beszerez – vesz –
dolgokat (árut, szolgáltatást, építési beruházást) és nem elad. A közbeszerzési
törvény hatálya nem terjed ki gazdasági társaságok eladására, így a TI Magyar -
ország álláspontja szerint ez a követelmény teljes nonszensz és nem lehet
jogszerű.
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32. Évtizedekre előre leosztották a lapokat a fővárosi kaszinókban

2056-ig meghosszabbították a kormányközeli üzletemberek kaszinó -
koncesszióit, és ebbe még az Európai Bizottság sem szólhat bele.

Szeptemberben a szerencsejátékok területén aktivizálta magát a kormány:
35 évre újra kiadták a fővárosi kaszinókoncessziókat.324 Ezek 2024-ben, a kö-
vetkező kormány időszaka alatt jártak volna le, de a Varga Mihály pénzügymi-
niszter által 2020 nyarán benyújtott törvénymódosítás lehetőséget adott arra,
hogy már most újra kiosszák a koncessziót.325 Így 2056-ig Garancsi István,
Orbán Viktor miniszterelnök „kötélbarátja” és Szalay-Bobrovniczky Kristóf,
Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó harcostársa profitálhat az üzlet-
ből.326 Az öt fővárosi kaszinó évente mintegy 10 milliárd forintos nyereséget
termel közös cégüknek, az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft.-nek. 

A kaszinókoncessziókat eddig tíz évre adták ki. A kormány a következő-
képpen indokolta, hogy most ennek a háromszorosát is meghaladó időszakra
kötöttek szerződést: „a 35 éves időtartamra megkötött koncessziós eljárás
előnye, hogy az állam részére hosszú távon és több évre tervezhetően bizto-
sítja a költségvetési bevételeket”.327

A sztráda- és hulladékkoncesszióval ellentétben egy esetleges kormányvál-
tás esetén sokkal nehezebb lesz a 35 éves kaszinókoncessziót visszavenni,
hiába merült ez fel ígéretként az ellenzéki előválasztási kampányban.328 A sze-
rencsejátékok ugyanis nem tartoznak az uniós koncessziós irányelv alá, csak
a magyar jogszabályok vonatkoznak rá, az Európai Bizottság is legfeljebb az
uniós alapelvek tükrében vizsgálhatná a kaszinókoncessziókat. „Sajnos ez
esetben azt kell mondanunk, hogy jóllehet teljességgel elfogadhatatlan az el-
járás, de jogszerű, mivel a már emlegetett 1991. évi törvény módosításával le-
hetővé tették a koncessziós jog versenyeztetés nélküli meghosszabbítását. Ez
az az eset ugyanis, amire az uniós koncessziós irányelv – és következésképpen
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324 | Játékkaszinók, Szerencsejáték Felügyelet (https://bit.ly/3ke0CSK) 
325 | T/10856. számú törvényjavaslat, Parlament.hu (https://bit.ly/3keA7MK) 
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328 | Vaskor Máté (24.hu): Karácsony Gergely a kaszinókoncesszióról: Most szólok, ezt is vissza fogjuk
venni (https://bit.ly/2YkpKPN)



a magyar közbeszerzési törvény – hatálya nem terjed ki” – írta Nagy Gabriella,
a Transparency International Magyarország (TI Magyarország) vezetője.329

A TI Magyarország hiába kért felvilágosítást a szerencsejátékpiac felügye-
letéért felelős kormányzati szervektől, egyik érintett hatóság sem volt haj-
landó válaszolni a fővárosi kaszinókoncessziók meghosszabbítását eredmé-
nyező eljárás részleteire vonatkozó kérdésekre. Az ügy külön érdekessége,
hogy mind a négy megkeresett állami szerv – a Rogán Antal által miniszter-
ként vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda, az irányítása alá tartozó Nemzeti
Koncessziós Iroda, Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős minisz-
ter, valamint a Szabályozott Tevékenységeket Felügyelő Hatóság – egyaránt
tagadta, hogy bármi köze lenne a budapesti kaszinók működési engedélyének
meghosszabbításához. A TI Magyarország bírósághoz fordult a kormány által
titkolt adatok kiderítése érdekében.
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33. Fudan: kínai elitegyetem magyar pénzből

Magyar pénzből és kínai hitelből, kínai munkások építenék fel az ingyen
felajánlott állami területen a kínai állampárt egyetemének kampuszát,
ahol magas tandíjért tanulhatnának a tehetős, főleg külföldi diákok.
A Buda pest–Belgrád vasútvonal felújítása mellett a Fudan Egyetem már
a második kínai gigaberuházás lenne Magyarországon. 

A magyar jegybank és a kínai Fudan Egyetem felső vezetése közötti tárgya-
láson vetődött fel először még 2017-ben, hogy az egyetem első Kínán kívüli
kampusza Budapesten épülhetne fel.330 Erről még ugyanabban az évben meg-
állapodást is kötöttek. Amikor 2019 októberében az egyetem rektora Orbán
Viktor miniszterelnökkel tárgyalt, akkor még arról volt szó, hogy az oktatás
helyszíne az I. kerületi Úri utcában, az egykori budavári városháza felújított
épületében lenne.331

Arra, hogy ez nekünk sokba fog kerülni, először egy 2020. december végi
kormányhatározat utalt. Abban 821,5 millió forintot csoportosítottak át, hogy
a kínai egyetem kampuszául szolgáló területeket megvehesse az állam.332

2021 áprilisában pedig kiderültek a beruházás részletei is, miután a Direkt36
megszerezte az erről szóló kormányzati dokumentumokat.333 Ezek szerint a
kormány 540 milliárd forintra becsülte a költségeket, az építkezés ráadásul
jelentős részben kínai anyagokból, kínai munkával és nagyobb részt kínai hi-
telből valósulna meg, de mindezt Magyarország állná. Ez meghaladja a teljes
magyar felsőoktatásra 2021-ben szánt összeget. A kínai kivitelezőnek attól
sem kell tartania, hogy nyílt versenyben esetleg más viszi el a projektet,
ugyanis a kormány ezt a kérdést kizárólagos kínai hatáskörbe utalja. Az épít-
kezés helyszíne pedig a tervezett Diákváros helyén lenne, vagyis ott, ahol a
magyar egyetemistáknak ígértek korszerű létesítményeket. A beruházásra
450 milliárd forintnyi hitelt venne fel az állam a Kínai Fejlesztési Banktól,
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a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának mintájára. Jüan alapú hitel ese-
tén 4,5 százalék, euróhitel esetén 1,9 százalék lenne a kamat.

Mindezek együtt akkora felháborodást keltettek, hogy a koronavírus-jár-
vány ellenére tízezer embert utcára tudtak szólítani az ellenzéki pártok.334

A kerületi polgármester, Baranyi Krisztina – Karácsony Gergely főpolgármes-
ter támogatásával – pedig élve jogkörével, fricskát adva a kínai beruházóknak,
a tervezett kampusz körüli köztereknek olyan elnevezéseket adott, ami egyér-
telmű provokáció a pekingi vezetéssel szemben.335 Így kapott közteret a kínai
állam által elnyomott ujgur kisebbség (Ujgur Mártírok útja), a száműzetésbe
kényszerített tibeti vallási vezető (Dalai láma út), a hosszú évekre bebörtön-
zött kínai katolikus püspök (Hszie Si-Kuang püspök út) és az autonómiájától
megfosztott Hongkong (Szabad Hongkong út).

A kormányzati gőzhenger azonban nem állt le, 2021. június végén közér-
dekű vagyonkezelő alapítványként megalapították a Fudan Hungary Egyete-
mért Alapítványt, amelyet a Fővárosi Törvényszék augusztus végén be is jegy-
zett.336 Az állam 13,9 milliárd értékű közvagyont adott át az alapítványnak,
köztük a 26 hektáros Nagyvásártelepet.337 A tervezett Diákváros területének
nagyobb részét tehát megkapta a leendő kínai egyetem kampusza, a magyar
diákoknak építendő kollégiumoknak csak a terület északi csücskében maradt
hely. Egy elfogadott kormánypárti törvényjavaslat a Diákváros nevét is kihúzta
a fejlesztési tervekből. 

A beruházás megakadályozása érdekében Karácsony Gergely népszavazási
kezdeményezést nyújtott be a kínai egyetem budapesti kampuszáról, amelyet
– meglepetésre – a Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyott. Kérdéses azon-
ban, hogy ez meg tudja-e akasztani az építkezést: szakértők szerint, ha minden
a legsimábban menne, akkor is csak jövő év elején kerülhetne sor a referen-
dumra, de akár 2023-ig is elhúzható a kezdeményezés.338
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334 | Kerner Zsolt (24.hu): Karácsony: 500 milliárd forintból Jakab Péter ötvenezerszer mondhatja Kövér
Lászlónak, hogy ficsúr (https://bit.ly/3mJ52CJ)
335 | Hvg.hu: Átadták a Kínának üzenő utcanévtáblákat Budapesten (https://bit.ly/3o0np5x)
336 | Mfor.hu: Megkapta a Nagyvásártelepet a Fudan Egyetem, kihúzták a Diákvárost a csepeli fejlesztési
program címéből (https://bit.ly/3q3iQtF) 
337 | Sarkadi Nagy Márton (Átlátszó.hu): 14 milliárdnyi állami ingatlant és közpénzt ad a kormány
a Fudan-alapítványba (https://bit.ly/3CPjjDp) 
338 | Kozák Dániel (Blikk.hu): Politikai szakértőt kérdeztünk a népszavazásról (https://bit.ly/31jq42n)



II.5. bűn és bűnhődés

34. Belebukhatnak a visszás turisztikai fejlesztésekbe 
a badacsonytomaji vezetők

Sok visszás ügy volt Badacsonytomajon az elmúlt években. A legújabb egy
uniós turisztikai projekt, amelyben az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) is vizsgálódik.

A 2018-ban indult, 2 milliárd 435 millió forintos támogatásban részesülő tu-
risztikai projekt miatt először 2020 októberében a Közbeszerzési Hatóság
büntetett. Utána 2021 februárjában az OLAF emberei mentek ki a helyszínre
vizsgálódni. Júniusban pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói tartot-
tak házkutatást a polgármesteri hivatalban és Krisztin N. László polgármester
házában, miután költségvetési csalás gyanújával nyomozást rendeltek el.339

A tóparti területek, illetve a város szimbolikus épületének számító Tátika
megújítására kiírt projektnek már az indítása szabálytalan volt.340 Ugyanis
a polgármester projektmenedzsment címen saját hatáskörben 61,7 millió fo-
rintot osztott szét a jegyző és az önkormányzati alkalmazottak között, ám
az önkormányzat később megbízott egy céget ugyanezekkel a feladatokkal.
A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint Krisztin N. László jogtalanul mellőzte
a közbeszerzési eljárásokat, ezért 3 millió forintos büntetést szabott ki az ön-
kormányzatra.341 Semmisnek mondták ki az összes projektmenedzseri szer-
ződést, ezen az alapon további 3 milliós büntetést róttak ki. A beruházást
2020. szeptember 30-ig be kellett volna fejezni, de addig csak a tervezési mun-
kákig jutottak el. 

Nem sokkal korábban pedig a város alpolgármesterének telekügye kapcsán
indult s jutott el nyomozási szakaszig csalás gyanújával eljárás. Hartai Béla,
mielőtt alpolgármesterré választották, jutányos áron kapott egy frekventált
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339 | Szily László (444.hu): Házkutatás volt Badacsonytomajban a községházán és a polgármesternél
(https://bit.ly/3BkloWt)
340 | Spirk József (24.hu): Kemény büntetést kapott a badacsonyi önkormányzat (https://bit.ly/3Eqlqy3)
341 | Lásd a Közbeszerzési Hatóság D.310/2020. számú határozatát (https://bit.ly/3nALPCs)



helyen levő telket a Krisztin N. László vezette önkormányzattól, hogy ott
turisz tikai fejlesztéseket hajtson végre.342 Ő azonban nem sokkal később,
immár alpolgármesterként, felosztotta ezt a területet több telekre, és azok
nagyobb részét egyetlen kapavágás nélkül eladta egy építési vállalkozónak.
Ezzel megsértette az önkormányzattal kötött szerződést. 

Krisztin N. László az ötödik ciklusát tölti polgármesterként, és eddig olyan
balhékat úszott meg komolyabb következmények nélkül, mint például azt,
hogy 2013-ban uniós pénzből a gyermekei nevén lévő telken egy olyan kép-
zőközpontot emeltetett, amelynek épülete erősen hajaz egy családi házra, rá-
adásul erre az ingatlanra neki is van haszonélvezeti joga.343 Vagy amikor a hi-
vataliautó-használat mellett költségtérítési átalányt is felvett.344
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342 | Spirk József (24.hu): Az alpolgármester saját zsebre eladta a telket, Badacsonyban kitört a belháború
(https://bit.ly/3GqKM0u)
343 | Kozák Dániel (Blikk.hu): Uniós pénzből építenek házat a polgármesterék (https://bit.ly/3bhFypy)
344 | Blikk: Polgármester költségtérítése miatt nyomoznak (https://bit.ly/3Cse6Bu)



35. Keszthelyi iskolapélda az uniós pénzek elherdálására

Hiába nyert el 850 millió forint uniós támogatást a keszthelyi önkormány-
zat az egyik belvárosi ingatlan felújítására, végül 601 millióért próbálta
eladni. De a többi projekttel is voltak gondok, összesen 1,4 milliárd forint
sorsa a tét.

A 2019-es polgármester-választás után bő egy évvel vált nyilvánvalóvá, hogy
nagy baj van a keszthelyi uniós projektekkel. Az óvoda, a városi strand és a
műemléki védettségű sörfőzde felújítására összesen 1,4 milliárd forintos tá-
mogatást nyert el az önkormányzat, de mindháromnál találtak szabálytalan-
ságokat. 

Az addigi fideszes polgármester, Ruzsics Ferenc nem indult a 2019-es önkor-
mányzati választáson, a településvezetői posztért folyó küzdelemben a szintén
kormánypárti Nagy Bálint lett a befutó. Neki kellett felbontania 2021-ben azo-
kat a szerződéseket, amelyeket elődje kötött a három projekt megvalósítására.345

Az új városvezetés feljelentést is tett az ügyben, többek között azt kifogásolták,
hogy a kivitelező az elszámolás során valótlan tartalmú dokumentumokat nyúj-
tott be, s ezek alapján történtek a kifizetések. A rendőrség nyomozást indított,
és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgálódni kezdett.346

Ruzsics Ferenc mindhárom projekt kivitelezésére ugyanazt a budapesti
céget, az InvestMondi-System Kft.-t bízta meg, mondván, az adta a legolcsóbb
ajánlatot. Igaz, utólag ki kellett egészíteni a vállalkozási díjat, a 200 millió fo-
rintos óvodafelújításnál például 60 millió forinttal kellett megtoldani az ere-
deti büdzsét. Ki is akadt akkor Ifi Ferenc fideszes képviselő, aki szerint már
a pályáztatásnál komoly szabálytalanságokat követtek el.347 Volt például olyan
cég is a jelentkezők között, amelynek az ügyvezetője nem is tudott a cége
által benyújtott pályázatról. A sörfőzde felújítását 2020 végéig kellett volna
befejezni, de annyi baj volt vele, hogy 2021 júniusában az önkormányzat pá-
lyázati hirdetményt348 tett közzé az ingatlan eladásáról.349 Az induló irányárat
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345 | Mázsár Tamás (24.hu): A volt fideszes polgármester megkötötte, a jelenlegi felbontotta a felújítási
szerződéseket Keszthelyen (https://bit.ly/3pTmWo2)
346 | Mázsár Tamás (24.hu): Rendőrségi és OLAF-vizsgálat is folyik keszthelyi uniós beruházások miatt
(https://bit.ly/3Eoi3Yb)
347 | Koncz Tamás (Népszava.hu): Fideszes képviselő akadt ki a Keszthelyen elszórt százmilliók miatt
(https://bit.ly/3pLKPOk)
348 | Eladó Keszthely, Sörház utcai ingatlan-együttes, Keszthely.hu (https://bit.ly/2XSzaSq)
349 | Mázsár Tamás (24.hu): Árulja a fideszes önkormányzat a keszthelyi sörházat, amit uniós pénzből
kezdtek el felújítani (https://bit.ly/3vVdzWg)



nettó 601,4 millió forintban jelölte meg, noha elméletileg ennél sokkal többet,
az eredeti projekt szerint 1 milliárd forintot költöttek rá az önrésszel együtt.
Arról, hogy végül eladták-e, nincs semmilyen információ a keszthelyi önkor-
mányzat jegyzőkönyveiben.

Keszthely egyébként nem sokkal korábban, 2018-ban a világsajtóba is be-
került. A Reuters az itteni, főleg Tiborcz Istvánhoz, a miniszterelnök vejéhez
köthető ingatlanügyletek és beruházások példáján mutatta be, hogyan her-
dálják el az európai adófizetők pénzét, hogy abból Orbán Viktor miniszter-
elnök barátait és családtagjait finanszírozzák.350
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350 | Urfi Péter (444.hu): A Reuters elment Keszthelyre, hogy megmutassa az európai adófizetőknek, 
hogyan építkeznek a pénzükből Orbán emberei (https://bit.ly/3vUA65p)



36. Strand uniós pénzből, ahol tilos fürdeni

A kunszentmártoni polgármester bejelentette, hogy a 305 milliós beru -
házás részeként elkészült a Körös-parti szabadstrand, majd kisvártatva
kitették a Fürödni tilos! táblát.

A kunszentmártoni önkormányzat 305 millió forint uniós támogatást nyert
„komplex turisztikai célú fejlesztésre”, a tervezett projekt két részből állt: egy
szabadstrand kialakításából és egy betyármúzeum létrehozásából.351 Az öröm-
hírt 2017 nyarán osztotta meg Wenner-Várkonyi Attila polgármester a kun-
szentmártoniakkal.352 A városvezető külön megköszönte Boldog István fide-
szes képviselő támogatását. Ez utólag különös jelentőséggel bírhat: Boldog
István ugyanis hasonló európai uniós pályázatok miatt került bajba, 2020
decemberében hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolták meg. 

A beruházás 2021-ben került ismét reflektorfénybe: a megyei portálon meg-
jelent cikkben adtak hírt arról, hogy elkészült a szabadstrand a Körös part-
ján.353 A polgármester arról nyilatkozott, milyen hagyománya van már a te-
lepülésen annak, hogy a helyiek a folyó adottságait kihasználva strandolással,
sárkányhajózással töltik a szabadidejüket.

Igen ám, de hiába „készült el” a strand, strandolni nem lehetett, ki is került
a fürdést tiltó tábla. Az eset felkeltette Hadházy Ákos független országgyűlési
képviselő figyelmét is, aki el is utazott a Körös-parti településre, hogy saját
szemével győződhessen meg minderről. „Elég sok mindent tapasztaltam már,
de el sem akartam hinni, amikor megláttam a fotókat a »strandról«, amelyeket
a helyiek küldtek nekem” – magyarázta.354 A projektleírás szerint ott homokos
plázsnak, büfének, padoknak, napozóágyaknak kellett volna lenniük, de csak
egy térkövezett út és gaz fogadta, továbbá látszódtak némi földmunka nyomai.
A beruházás átadás-átvétele ennek ellenére megtörtént, amiről maga a polgár -
mester tájékoztatta a képviselő-testületet a 2021. július 8-i ülésen. A polgármes -
teri tájékoztatóból az is kiderült, hogy több engedélyt is meg kell még szerezni
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351 | Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010, Kun-
szentmárton város honlapja (https://bit.ly/3bmE7pU)
352 | Kunszenti Hírek (https://bit.ly/3EkJFxo)
353 | P. Pusztai Nóra (Szoljon.hu): Elkészült a Körös-parti szabadstrand Kunszentmártonban (https:
//bit.ly/3EnQ8rt)
354 | Kozák Dániel (Blikk): Hadházy Ákos saját szemével nézte meg: átadták az 50 millió forintos stran-
dot, majd kitették a „Fürödni tilos!” táblát (https://bit.ly/3EFSQsH)



a strand üzemeltetésére, de ennek a költségeit sem tudják pontosan. Ezekkel
minden jel szerint nem kalkuláltak a pályázat beadásánál.

Az önkormányzat az árhullámmal mentegette a helyzetet. „A tavasszal és
nyáron a Körös folyón levonuló árhullám a szépen kialakított strandunkat
is érintette, és a kivitelező által leterített homok jó részét is elvitte az áradás”
– írták közleményükben, azt is állítva, hogy nem maradtak le semmiről, mivel
a projekt befejezési határideje 2021. november 30. napja.355
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355 | Nyilatkozat a kunszentmártoni szabadstrand ügyében, Kunszentmárton város honlapja
(https://bit.ly/3jNMLCq)



37. Minden támogatást visszaköveteltek Sümegtől

Hiába kormánypárti vezetésű Sümeg, önkormányzata olyan súlyos szabály -
talanságokat követett el közbeszerzési eljárásai során, hogy két beruházás
esetében a teljes összeg visszafizetésére kötelezte a várost a Pénzügymi-
nisztérium.

A Közbeszerzési Döntőbizottság 2020 májusa és szeptembere között négy al-
kalommal marasztalta el a sümegi önkormányzatot, összesen 11 millió forin-
tos bírságot szabva ki különféle uniós támogatások szabálytalan felhasználása
miatt. Először a Ramassetter Látogatóközpont kialakítása,356, utána a belvá-
rosi piac és a kézműves piac felújítása,357 majd a bölcsőde fejlesztése,358 végül
a kézműves piac második üteme és szerződésmódosítása359 miatt sújtott le a
hatóság. 

Végh László fideszes polgármester nem nyugodott bele az elmarasztalá-
sokba, bíróságon támadta meg a határozatokat, amihez nem kért felhatalma-
zást a képviselő-testülettől.360 A Fővárosi Törvényszék szerint az önkormány-
zat súlyos törvénysértéseket követett el, mivel a közbeszerzési eljárás során
nem biztosította a közpénzek pártatlan, befolyástól mentes felhasználását.
Ezzel helybenhagyta a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatait, amelyek
egyebek mellett azt kifogásolták, hogy az önkormányzat cége, a Sümegi Köz-
szolgáltató Kft. nyerte a közbeszerzéseket.

De itt még nem ért véget a sümegi önkormányzat vesszőfutása: a Pénz-
ügyminisztérium teljes visszafizetési kötelezettséget írt elő két beruházás
esetében.361 Ez a kézműves piacot illetően 70 millió forintot, a Ramassetter
Látogatóközpont tekintetében pedig 52 millió forintot jelentett. Az indoklás
szerint az önkormányzat „súlyos jogsértést valósított meg azzal, hogy a köz-
beszerzési eljárás során nem biztosította a pártatlan, független, tárgyilagos,
befolyástól mentes döntés, a verseny tisztasága mellett lefolytatott eljárás
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356 | D.117-13-2020. Határozat, Közbeszerzési Hatóság (https://bit.ly/3w4dZK0) 
357 | D.233-12-2020. Határozat, Közbeszerzési Hatóság (https://bit.ly/3w0JEMj)
358 | D.166-7-2020. Határozat, Közbeszerzési Hatóság (https://bit.ly/2ZJfAJj) 
359 | D.236/10/2020. Határozat, Közbeszerzési Hatóság (https://bit.ly/3n NzkmW) 
360 | Bod Tamás (Magyarnarancs.hu): Szabálytalan pénzköltés miatt terhelheti visszafizetési kötelezett -
ség Sümeget (https://bit.ly/3GB7z9T)
361 | Spirk József (24.hu): Kormánypárti várost büntetett 100 százalékos visszafizetési kötelezettséggel
a Pénzügyminisztérium (https://bit.ly/2ZJ5rMw)



feltételeit”, illetve a látogatóközpontnál az eljárás eredményét befolyásoló
összeférhetetlenség volt megállapítható.

A fideszes polgármesternek volt egyéb visszás ügye is, 2021 áprilisában de-
rült ki, hogy élettársát hamis érettségi bizonyítvánnyal nevezte ki fontos po-
zíciókba: a város járóbeteg-szakellátási központjának az igazgatójává, továbbá
a sümegi egészségügyi fejlesztési iroda vezetőjévé, összesen havi kétmillió fo-
rintos fizetésért.362
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362 | Zsilák Szilvia (Átlátszó.hu): Rendőrség: hamis a polgármester élettársának, a Szakellátó Központ
vezetőjének érettségije (https://bit.ly/3EB8fu0) 



38. Milliárdos csalással vádolják 
Simonka György fideszes parlamenti képviselőt

Súlyos börtönbüntetést és 850 milliós vagyonelkobzást „ajánlott” az ügyész-
ség Békés megye erős emberének, Simonka Györgynek. A fideszes képvi-
selő ártatlannak tartja magát, de több vádlott-társa beismerte bűnösségét. 

Simonka György büntetőpere jelenleg is zajlik, rajta kívül 32 ember ül a vád-
lottak padján, köztük a felesége, rokonai, barátai, üzlettársai és ismerősei, sőt,
két parlamenti frakciótársának a közeli hozzátartozói is vádlottként szere-
pelnek az ügyben. A Békés megyei 4. számú választókerület képviselőjét fel-
bujtóként, bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalással, vesztegetéssel és vesztegetés elfogadásával, va-
lamint hamis magánokirat felhasználásával vádolják. A súlyos vádak ellenére,
több vádlott-társával ellentétben, ő megúszta a letartóztatást.

Az ügyészség szerint Simonka György a bűnszervezet vezetőjeként lénye-
gesen túlárazta az elnyert pályázatok megvalósítására kiírt közbeszerzéseket,
a megemelt összeg 45 százalékát pedig készpénzben visszakérte. Simonka
Györgyék a termelési és értékesítési szövetkezetek (tész) beruházásaira kiírt
jelentős összegű pályázatokon nyomultak a választókerületükben, hogy a pá-
lyázat kiíróit megtévesztve jogtalan vagyoni előnyhöz jussanak. A vádhatóság
szerint Simonka Györgyék ezzel több mint 1,4 milliárd forintos kárt okoztak.
Hadházy Ákos független képviselő információi szerint a csalás mértéke ennek
a többszöröse is lehet, mivel nem minden kapcsolódó ügy került bele a vád-
iratba.363

De ez az 1,4 milliárdos kár is aligha fog megtérülni a magyar adófizetők
számára. A Magyar Termés TÉSZ Kft. több mint egymilliárd forintos jogosu-
latlanul felvett támogatásának visszafizetését hiába rendelte el az állam, és
jelentette be a felszámolónak, kicsúszott a határidőből, ez a tétel ezért nem
szerepel a hitelezői nyilvántartásban. Mindez csak azután derült ki, hogy a
Transparency International Magyarország pert nyert az állammal szemben.364

Ez azt jelenti, hogy ha volt is remény arra, hogy valamekkora összeg megté-
rüljön a követelésből, ezzel a hibával vélhetően elúszott.
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363 | Átlátszó.hu: „A kár az ügyészség által kommunikált 1,4 milliárdnak többszöröse lehet” – Hadházy
Ákos a Simonka-ügyről (https://bit.ly/3GHcBls)
364 | Horváth Csaba László (24.hu): Kicsúszott a határidőből az állam, egymilliárd forint közpénz veszett
oda Simonkáék cégében (https://bit.ly/3EwIMSr)



Az ügyészség nyolc és fél év fegyházat, valamint 850 millió forintos vagyon -
elkobzást „javasolt” Simonka Györgynek, amennyiben elfogadja a vádiratban
leírtakat és lemond a védekezésről.365 A képviselő ezt visszautasította, és min-
den vádat tagadott a bíróság előtt. Szerinte a vádak olyan személyek vallo-
másán alapulnak, akik az ügyészséggel kiegyeztek, „a mentesülésük érdekében
mondták azt, amit kellett”, és a vádiratban szereplő bűnszervezet sohasem
létezett. Túlárazásról nem tudott, hamisnak nevezte azt az állítást, hogy pén-
zeket osztottak vissza. Több vádlott-társa azonban elismerte a bűnösségét,
és elfogadta az ügyészség által indítványozott büntetést.366

Már zajlott az eljárás, amikor 2020 decemberében újabb ügyben vádolta
meg az ügyészség Simonka Györgyöt. A vádirat szerint a képviselő az egyik
őrizetbe vett gyanúsítottat próbálta megvesztegetni, 5 millió forintot ajánlott
fel neki, hogy ne mondjon róla terhelő dolgokat, illetve vallomása előre meg-
beszélt tartalmú legyen. Az országgyűlés 2021 februárjában szavazta meg a
képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.367

A politikusnak a vagyonelkobzástól nem kell túlságosan tartania, mert már
rég nincs szinte semmi a nevén. Újkígyósi otthonának tulajdonjogát az uno-
kahúgának, egyben üzlettársának passzolta át (ő azóta a vádlott-társa is lett),
akitől potom összegért bérelte vissza, ugyanis a bedőlt cégének 250 milliós
bankhitelét Simonka Györgytől mint kezestől próbálta behajtani a felszámoló,
de csak egy régi Fiat Ducatót tudtak tőle elárverezni.368 A házat később vissza-
vásárolta, és a tulajdoni lapon a gyerekei szerepelnek tulajdonosként.369 A 2021
januárjában tett vagyonnyilatkozata szerint csak egy jelzáloggal terhelt 2551
négyzetméteres medgyesegyházai udvar van a nevén, és mindössze 500 ezer
forint készpénzt tüntetett fel.370

A családjától több vagyontárgyat sikerült lefoglalniuk a nyomozóknak,
ezek azonban messze nem fedezik az okozott kárt. A jegyzőkönyv szerint bi-
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365 | Bod Tamás (Magyarnarancs.hu): 8,5 évre börtönbe küldheti a fideszes Simonkát a Polt vezette
ügyészség (https://bit.ly/3GCWXqW)
366 | Horváth Csaba László (24.hu): Több vádlott beismerte bűnösségét Simonka György büntetőperében
(https://bit.ly/3Ev5fzp)
367 | Domány András (Hvg.hu): Most „vesztegetés hatósági eljárásban bűntette” miatt függesztették fel
Simonka György mentelmi jogát (https://bit.ly/3w3xH8z)
368 | Kozák Dániel (Blikk.hu): Átpasszolta otthonát unokahúgának Simonka (https://bit.ly/3Bw0vrp)
369 | Bod Tamás (Magyarnarancs.hu): Senki nem érti, mit keres a vádlottak padján – folytatódott a
Simonka-per (https://bit.ly/3jSRjYh)
370 | Simonka György 2021. január 15-i vagyonnyilatkozata, Parlament.hu (https://bit.ly/
3GARykh)



liárdasztalt, szoláriumot, némi készpénzt, egy teherautót és egy VW Phaeton
gépkocsit, valamint négy pusztaottlakai szántót vettek zár alá a feleségétől.371

A Simonka György elleni eljárás külön érdekessége, hogy a vádlott, lévén
a kormánypárt parlamenti képviselője, 2019 novemberében maga is meg -
szavaz ta Polt Péter legfőbb ügyész megválasztását újabb kilenc évre. Bár a
szava zás titkos volt, mégis okunk van erre következtetni, ugyanis 134 igen
szavazattal volt meg a legfőbb ügyész újraválasztásához szükséges kétharmad,
vagyis pontosan annyival, ahány kormánypárti képviselő van.372 Nyilvánvaló
tehát, hogy Simonka György is meg kellett szavazza a fővádló újrázását.

II. KORRUPCIÓ A GYAKORLATBAN | 145

371 | Horváth Csaba László (24.hu): Szoláriumot, biliárdasztalt és futópadot foglalt le a rendőrség 
Simonka Györgynél (https://bit.ly/3mxMXaM)
372 | Lásd az S/7828. számú indítvány elfogadásának adatait, Parlament.hu (https://bit.ly/
3nSYgcQ)



39. A vád szerint európai uniós pályázati forrásokkal 
élt vissza Boldog István

A kormánypárti képviselő az elnyert pályázati pénzek 50 százalékát kérte
vissza egy megzsarolt polgármester szerint. Boldog István tagadja, hogy
bűncselekményt követett volna el. 

Boldog István Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánypárti képviselő bünte-
tőpere 2021. június végén kezdődött el, az ügy érdemi tárgyalására azonban
csak 2022 folyamán kerül sor. Az előkészítő ülésen Boldog István nem fogadta
el az ügyészség azon ajánlatát, hogy hat év börtönt és 5 millió forint pénz-
büntetést kap, amennyiben elismeri, hogy bűnszervezetet működtetve kenő-
pénzt fogadott el.373 Boldog István ártatlannak vallotta magát. „Ártatlan 
vagyok, nem követtem el bűncselekményt. Bízom a független magyar bíró-
ságban. Eddig is, és ezután is a magyar nemzetet, a magyar szent koronát és
a választókörzetemet szolgálom” – hadarta az RTL Klub riporterének.374 Az
ügyben Boldog István „táskás emberének” az asszisztensét, aki az előkészítő
tárgyaláson beismerte a bűnösségét, nem jogerősen felfüggesztett börtönre
ítélték bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés miatt.375

A vád szerint a fideszes politikus és társai (rajta kívül még nyolc embert
vádolnak) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) válasz-
tókerületükhöz tartozó pályázataival éltek vissza.376 A polgármesterek egy
részét rávették, hogy az általuk megjelölt vállalkozói kör hajthassa végre a
megnyert pályázatok beruházásait. Lényegében megzsarolták az érintetteket,
hogy csak akkor juthatnak uniós forrásokhoz, ha együttműködnek velük.377

Nem minden megkörnyékezett polgármester állt kötélnek. Végül az egyik,
eleinte együttműködő polgármester, Nagy Szilárd okozta Boldog Istvánék
vesztét, ugyanis feljelentést tett. Kengyel polgármestere elmondása szerint

146 | FEKETE KÖNYV II.

373 | Szabó Zsolt László (Hang.hu) Boldog István és Fehér Petra mindent tagad, több vádlott-társuk
beismert (https://bit.ly/3bspvp2)
374 | Tárkányi Zsolt (RTL Híradó): Tagadta bűnösségét Boldog István a bíróság előtt (https://bit.ly/
3mvQiXR)
375 | Czinkóczi Sándor (444.hu): Mindent beismert a Boldog-ügy egyik vádlottja, első fokon 2 év felfüg -
gesztettet kapott (https://bit.ly/3EyIavC)
376 | Vádemelés Boldog István országgyűlési képviselő és társai ellen – a Központi Nyomozó
Főügyészség sajtóközleménye (https://bit.ly/3kLyFBL)
377 | Rádi Antónia (Átlátszó.hu): Hadházy: polgármestereket zsarol egy országgyűlési képviselő az
uniós forrásokkal (https://bit.ly/3CEcfcU)



akkor sokallt be, amikor megtudta, hogy egy 500 milliós kerékpárútprojektből
Boldog Istvánék 50 százalékot kérnek vissza.378

A feljelentés után nyomozás indult, 2019 decemberében több embert le-
tartóztattak, köztük a Boldog István jobbkezeként ismert Fehér Petra fideszes
önkormányzati képviselőt is.379

A Boldog István elleni vádirat végül a sok kétes ügyből csak kettőt emelt
ki, ezek cserkeszőlői önkormányzati beruházások voltak, összesen 500 millió
forintnyi támogatással. A nyertes pályázat megvalósítására kiírt közbeszerzést,
amelyet a Debköz Kft. bonyolított le, az ügyészség szerint előre lezsírozták,
valódi verseny nem volt. A két győztes vállalkozó pedig 10-10 millió forint ke-
nőpénzt juttatott el Boldog Istvánéknak. A Blikk nyomozási anyagokra hi-
vatkozva azt írta, hogy a Graphisoft Parkban adták át a nejlonszatyorba pakolt
pénzt Boldog Istvánnak és két társának.380

A beszámolók szerint Boldog István a választókerület uraként viselkedett,
és sajátos hűbéri rendszert alakított ki. A kétpói polgármesteri hivatalban
(a te lepülésen 2014-ig polgármester is volt) úgy fogadta a TOP-pályázatokban
érdekelt polgármestereket, mint az orvos a betegeket: miközben az egyik bent
volt nála, a következő kint a folyóson várt.381 Bebocsátásuk előtt a képviselő
jobbkeze mindenkitől elvette a telefonját. Esetenként Cserkeszőlő termálvizes
medencéjében egyeztetett a településvezetőkkel, hogy kivédje az esetleges le-
hallgatásokat.

Dacára az igen súlyos vádaknak, Boldog István megúszta a letartóztatást.
Azt, hogy ebben közrejátszott-e a képviselő által 2019 novemberében Polt
Péter újraválasztására leadott szavazata, csak találgatni tudjuk. Tény min-
denesetre, hogy a legfőbb ügyész mandátumának megújításához pontosan
134 szavazatra volt szükség, márpedig a kormánypártoknak éppen ennyi
képviselőjük van.382 Vagyis Boldog István voksa is számíthatott, aki ekkor
ugyan még nem állt büntetőeljárás hatálya alatt – az ügyészség Boldog István
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378 | Német Tamás (Telex.hu): Egyórás interjút adott a Boldog-ügy koronatanúja, néhány új részletről
is beszélt (https://bit.ly/3w9SLuc)
379 | Német Tamás (Index.hu): Letartóztatták a Szolnok megyei közgyűlés egyik fideszes tagját, Boldog
István jobbkezét (https://bit.ly/2ZDopo5)
380 | Csikász Brigitta (Blikk.hu): Boldog István öltönyökre költött a kenőpénzből (https://bit.ly/
3EywSYl)
381 | Árpási Bence (168.hu): Boldog István tündöklése és bukása – Így került az ügyészség célkeresztjébe
Jász-Nagykun-Szolnok megye mindenható fideszes ura (https://bit.ly/3kdqGgT)
382 | Lásd az S/7828. számú indítvány elfogadásának adatait, Parlament.hu (https://bit.ly/
3nSYgcQ)



mentelmi jogának a felfüggesztését 2020. április 2-án kezdeményezte az Or-
szággyűlésnél,383 a gyanúsítotti kihallgatásra 2020. május 14-én384 került
sor – de Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő közléséből tud-
ható, hogy a később Boldog Istvánt is érintő nyomozás akkor már folya-
matban volt.385
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383 | Indítvány Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére (https:
//bit.ly/3qMMHqz)
384 | A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Boldog István országgyű -
lési képviselőt (https://bit.ly/30vJdhP)
385 | Cinkóczi Sándor (444.hu): Hadházy szerint egy újabb országgyűlési képviselő ellen nyomoz az
ügyészség korrupció miatt (https://bit.ly/3w4bNCg)



40. Mengyi Voldemort a VIP-börtönben

Jogerősen négy év börtönre ítélték Mengyi Roland volt fideszes parlamenti
képviselőt 2019 szeptemberében. Ő az első és ez idáig az egyetlen kormány-
párti képviselő a 2010-es kormányváltás óta, akit letöltendő szabadság-
vesztésre ítéltek korrupciós bűncselekmény miatt. 

A Voldemort nagyúr néven elhíresült képviselő első fokon még csak három
évet kapott, ezt azonban egy évvel megtoldotta a Fővárosi Ítélőtábla, mivel
indoklása szerint „a vádlott országgyűlési képviselői – a törvény szerint a köz
érdekének szolgálatát célzó – megbízatásával való visszaélése okán súlyosítás
vált szükségessé”.386 De ezt, mármint az indoklást, Mengyi már nem hallgatta
meg, mert sértődötten távozott a teremből.387

Mengyi Rolandot költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt ítélték
el, de ha a nyomozók rajtaütöttek volna, amikor a képviselő átvette az ötmillió
forintos „alkotmányos költséget” a tiszaújvárosi pizzériában, akkor nem ma-
radt volna kísérleti szakaszban a bűncselekmény.388 Ebben az esetben a vesz-
tegetés bűncselekménye is megállhatott volna, ami miatt sokkal súlyosabb
büntetésre számíthatott volna a politikus, aki – társaival – 800 millió forintos
uniós támogatást akart megszerezni. Mengyi Roland a 10 millió forintos „al-
kotmányos költségen” felül az elnyert pénzek 90 százalékát kérte volna vissza
magának.389

A büntetését az egykori politikus jelenleg a kecskeméti börtönben tölti,
amelyet a közéleti szleng „parkettás börtönnek” hív, mivel összehasonlítha-
tatlanul jobbak a körülmények, mint egy átlagos magyar fegyintézetben.390

Mengyi Roland könyvtárosi megbízatást kapott a börtönben, ahol egyágyas
szobák vannak, és egész sor szolgáltatás teszi kellemesebbé a fogvatartottak
életét. Egy év után hétvégente haza is mehetnek.391
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386 | Másodfokú ítélet az ún. Voldemort-ügyben, Fővárosi Ítélőtábla (https://bit.ly/3mCyeeE)
387 | Népszava.hu: Négy év letöltendőre ítélték Mengyi Rolandot (https://bit.ly/3w5myEg)
388 | Rajnai Attila (168.hu): Lehervadt a mosoly Voldemort arcáról (https://bit.ly/3mCcYp9)
389 | Rajnai Attila (168.hu): A fideszes Voldemort Nagyúr és pénzfalók (https://bit.ly/3CCKykE)
390 | Kozák Dániel – Vajta Zoltán (Blikk.hu): Kiderült: ebbe a börtönbe vonult be teljes titokban Mengyi
Roland (https://bit.ly/3bvsugm)
391 | Vajta Zoltán (Blikk.hu): Ételt porcióz a börtönben Kocsis István, a BKV volt vezére (https:
//bit.ly/3GFCvGd)



41. Súlyos ítéletek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
egykori vezetőinek perében

A visszaélés-sorozat nyolc évvel ezelőtt kezdődött az uniós és állami ag-
rártámogatások kiutalását intéző hivatalban. Bűnszervezetben elkövetett
csalás, befolyással való üzérkedés és más bűncselekmények miatt 115 em-
bert ítéltek el.

Hosszú börtönbüntetésre ítélték 2020 szeptemberében az egykori Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) vezetőit. Drajkó Miklós elnökhe-
lyettest hét és fél év, Hörömpő Nándort, az egyik igazgatót pedig nyolc év tíz
hónap szabadságvesztéssel sújtotta a bíróság. A bűnszervezetben elkövetett
csalás, befolyással való üzérkedés és más bűncselekmények miatt indított
büntetőperben összesen 115 embert ítéltek hosszabb-rövidebb letöltendő
vagy felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre.392

A visszaélés-sorozat nyolc évvel korábban kezdődött az uniós és állami ag-
rártámogatások kiutalását intéző hivatalban. Drajkó Miklós és a társai ész-
revették, hogy sok olyan földterület van, amelyre a jogosultak nem nyújtanak
be támogatási kérelmet. Ebből jött az ötlet, hogy ezeket az akkoriban 60–70
ezer forintos hektáronkénti területalapú támogatásokat megszerezzék ma-
guknak. Az elnökhelyettes megkereste régi ismerőseit, hogy kutassanak fel
olyan megbízható személyeket, akik – akár a cégeik nevében – „megigénylik”
a támogatásokat. 2012-ben öt ilyen vállalkozás révén 117,2 millió forint jogtalan
támogatást vettek fel, amelyből a megállapodás szerint 30 százalék Drajkó
Miklóst illetett. Ez csak a próbaüzem lehetett, mert 2013-ban még több cég
behálózásával már több mint egymilliárd forintot céloztak meg. Összesen
14,5 ezer hektár után adtak be támogatási igényt. Ahol az utolsó pillanatban
a valódi jogosult is jelentkezett, ott a belső információk birtokában rugalma-
san változtattak, vagyis visszavonták a jogtalanul benyújtott, csalárd igénylést.
A nyomozási adatok szerint így is kaszálhattak volna 485 millió forintot, de
a kifizetés előtt pár nappal lebuktak. 

Drajkó Miklós azzal védekezett, hogy nem csalás történt, hanem valójában
az MVH informatikai tesztje zajlott, és a tervek szerint a rendszer utolsó fá-
zisában jelentették volna be, hogy ez egy próba volt, és a kérvényeket érvény-
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392 | Területalapú támogatásokkal csaltak el százmilliókat – elsőfokú ítélet a Fővárosi Főügyész -
ség vádja alapján, Magyarország Ügyészsége (https://bit.ly/3Gzs9az)



telenítették volna.393 Azt, hogy erre nem került sor, azzal magyarázta, hogy
megelőzte őket a feljelentés, és őt a társaival őrizetbe vették. Drajkó Miklós
egyébként államtitkár akart lenni, ahogy a nyomozóknak fogalmazott, „a ki-
nevezése ott lógott a levegőben”.394 A házkutatás során rengeteg készpénzt,
ékszert és karórát találtak nála, összesen 70 millió forintnyi értékben foglaltak
le devizát. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ma már nem létezik, 2017 ja-
nuárjában megszüntették. Hivatalos indoklás szerint a bürokráciacsökkentés
részeként, de a bezárásában a rendszerszintű visszaélések is közrejátszhattak.
Legalábbis erre enged következtetni az, hogy a terület akkori államigazgatási
gazdája, Lázár János egykori kancelláriaminiszter szerint az MVH az „ország
bűnözője” volt, amelynek megszüntetését „komoly kormányzati teljesítmény-
nek” nevezte.395 Az MVH feladatait a Magyar Államkincstár és a Miniszter -
elnökség vette át.
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393 | Magyaridők.hu: Cselszövés áldozatának tartja magát a földmaffia elsőrendű vádlottja (https:
//bit.ly/3nDOUl9)
394 | Kozák Dániel (Blikk.hu): 70 millióval bukott le az állami földmaffia vezére (https://bit.ly/
3BoEVF2)
395 | Agrárszektor.hu: Lázár: az „ország bűnözője” volt az MVH (https://bit.ly/3jVj4iU)



42. Lebukott az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, Nagy János

Ilyen sem volt még, egészen 2020 decemberéig: állami vezető kezén kattant
a bilincs, mégpedig a hivatalában. 

Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkárt vezették el bilincsben.
A nyomozók az irodáját és az otthonát is átkutatták, iratokat, dokumentu-
mokat foglaltak le. Őt magát őrizetbe vették, és hivatali vesztegetéssel gya-
núsították meg. Orbán Viktor miniszterelnök még aznap azonnali hatállyal
felmentette tisztségéből. „Magyarországon a korrupcióval szemben zéró to-
lerancia van, ez az ügy is ezt bizonyítja – hangoztatta Nagy János lebukása
után Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.396

Nagy János ellen 2021 június végén emeltek vádat hivatali vesztegetés el-
fogadása és közokirat-hamisítás miatt.397 Az ügyészség szerint 830 millió fo-
rintnyi vissza nem térítendő agrártámogatáshoz segített volna egy mezőgaz-
dasági vállalkozót, aki mintagazdaságot akart létrehozni Heves megyei
telepén. Cserébe 5 százalékos tulajdonrészt kapott az érintett cégben. Emel-
lett részt vállalt abban is, hogy támogatást nyújt állami földek használati, il-
letve tulajdonjogának megszerzésében.398

Hogy miként bukott le a helyettes államtitkár, azt nem tudni. Talán nagy-
fokú óvatlansága is közrejátszhatott, ugyanis üzletrész elfogadása egy pályá-
zaton induló cégben leplezhetetlenül jelzi az összeférhetetlenséget.

A helyettes államtitkár a tanulmányírásban is trükközött volna az egyik
osztályvezetőjével. Ugyanis valódi verseny nélkül, a Nagy János által megha-
tározott nyertes cég helyett az osztályvezető írta volna meg a tanulmányt, a
vállalkozónak kifizetendő 10 millió forintos összeget hármuk között osztották
volna szét az ügyészség szerint.

Az állami vezetői feladatok mellett Nagy Jánosnak vállalkozásokra is volt
energiája. 2018-ban helyettes államtitkárként alapított társával egy céget, amely-
nek állami vállalatok és a Budapesti V. kerületi önkormányzat is adtak meg-
bízást. A cég már működése első évében 45 millió forintos profitot ért el, s az
eredményt 2019-ben több mint a háromszorosára, 144 millió forintra növelte.399
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396 | Hvg.hu: Gulyás: „Nagyra becsülöm Szájer József 30 éves munkáját” (https://bit.ly/3ECVYp8)
397 | Hvg.hu: Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen (https://bit.ly/
3vYfpWf)
398 | Cseke Balázs (Telex.hu): Zár alá vették a korrupcióval vádolt helyettes államtitkár cégének egyik
üzletrészét, el is adta gyorsan (https://bit.ly/3CE2nje)
399 | Balázs Barnabás (Blikk.hu): 100 milliót is kaszálhatott a korrupcióval vádolt Nagy János
(https://bit.ly/3jOvdFY)



43. Hivatali vesztegetés elfogadásával vádolják Ódor Ferencet

Az encsi járási kormányhivatal vezetője tagadja, hogy kenőpénzt kért volna.
Érdemi fejlemény 2021 őszén még nem volt az ügyben, októberre tervezték
a bizonyítási eljárás folytatását.

2018 decemberében, nem sokkal karácsony előtt fekete ruhába öltözött kom-
mandósok teperték le az encsi kormányhivatal parkolójában a kormányhiva-
tal vezetőjét, majd bilincsbe verve elvitték. Ami különlegessé teszi az esetet,
az a hivatalvezető személye. Ódor Ferenc ugyanis a többi bajba került kor-
mánypárti politikushoz, így Simonka Györgyhöz vagy Mengyi Rolandhoz ké-
pest ősfideszesnek számít, és a párton belül is volt súlya. 

Ódor Ferenc már 1993-ban belépett a Fideszbe, 1998-tól 2014-ig parlamenti
képviselő, két cikluson keresztül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnöke is volt. 2014 után a kisebb parlamentbe már nem fért be, ezért már
előtte, az utolsó ciklusa félidejében, 2012 decemberében az encsi járási kor-
mányhivatal vezetésével kompenzálták, ráadásul a 2014-es választásokig meg-
tarthatta képviselői mandátumát is.400 Ennek érdekében átmenetileg még az
összeférhetetlenségi szabályokat is feloldották.401

A vád szerint egyik társával, a földhivatal osztályvezetőjével 4 millió forint
kenőpénzt kértek egy autópálya-építő cég képviselőjétől a hivatali ügyintézés
előmozdítása érdekében.402 Így Ódor Ferencéket hivatali vesztegetés elfoga-
dásával vádolják.403 A vesztegetési ügy összefügghet az M30-as autópálya meg-
hosszabbításával, amely több tízmilliárd forintos beruházást jelent Encs kör-
nyékén.404 Egy helyi polgármester szerint Ódor Ferenc hallatta a hangját az
autópálya nyomvonala miatt, neki sem tetszett, hogy falujában, Garadnán a
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400 | Borsod megye 16 járási vezetője, Kormányhivatal.hu (https://bit.ly/3w09IqW)
4 0 1 | Lásd a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény 20/A. § (6) bekezdésének a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel
összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 77. § (7) bekezdésével meg-
állapított szövegét.
402 | Hvg.hu: 4 millió forintot kért a bilincsben elvitt fideszes és társa egy ügyintézésért (https:
//bit.ly/3vYcZ9S)
403 | Csibra Tibor (Pestisrácok.hu): Az ügyészség szerint négymillió forint kenőpénzt kértek Ódor 
Ferencék egy hivatali ügyintézésért (https://bit.ly/3Bw9fO1); Pámer Dávid (Pestisrácok.hu): Milliós
vesztegetés miatt emeltek vádat az Encsi Járási Hivatal volt vezetője ellen (https://bit.ly/3q3Zdlx) 
404 | Doros Judit (Népszava.hu): „Barátaim talpát érzem a hátamon” – Korrupt vagy útban volt a
fide szes encsi hivatalvezető? (https://bit.ly/3CInDnO)



kertek alján vezetnék a forgalmas utat, amelyet Szíjj László cége, a Duna Asz-
falt építhet.405

Az ügyben 2020 szeptemberében tartották az előkészítő ülést, ahol Ódor
Ferenc tagadta bűnösségét, és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról.406

Azóta nem történt érdemi fejlemény az ügyben, a Fővárosi Törvényszék leg-
utóbbi tájékoztatása arról szólt, hogy 2021. október közepén folytatódik a bi-
zonyítási eljárás. A korrupcióval vádolt és tisztségéből felfüggesztett hivatal-
vezető szabadlábon védekezik.
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405 | Doros Judit (Népszava.hu): Díszpolgár „lábmobillal” – Garadnán nem értik, miért vitték el a
volt fideszes hivatalvezetőt (https://bit.ly/3BsrJPq)
406 | Északhirnök.com: Ódor Ferenc nem viszi a balhét (https://bit.ly/3msECVq)



44. Töröcskei István becsődölt Széchenyi Bankja

A Fidesz és a jobboldal korábbi bőkezű mecénásának, Töröcskei Istvánnak
2020-ban engedhették el végleg a kezét, amikor a komoly visszaélések
miatt indított, és öt éve egyhelyben toporgó nyomozás után egyszer csak
hatalmas rendőrségi akció keretében őrizetbe vették.

Töröcskei István a saját bankja, a Széchenyi Bank miatt került bajba, amely-
nek elődjét még 2010-ben vásárolta meg. A számára akkor még kedvező po-
litikai széljárás ellenére sem tudta nyereségessé tenni a működést, a pénz -
intézet folyamatos tőkehiánnyal küszködött.407 Pedig Töröcskei István
érdekében még törvényt is módosítottak 2011-ben, amikor kinevezték az
Állam adósság Kezelő Központ (ÁKK) élére, hogy állami megbízatása ne legyen
összeférhetetlen bankári pozíciójával.408 2013-ban 3 milliárd forinttal beszállt
az állam képviseletében a Varga Mihály vezette gazdasági tárca, amely 49 szá-
zalékos tulajdonrészt szerzett a bankban. Ez sem oldotta meg a gondokat. 

2014 decemberében a Matolcsy György vezette, a pénzügyi szolgáltatók
felügyeletét is ellátó Magyar Nemzeti Bank felügyeleti biztost rendelt ki a
Széchenyi Bankhoz, visszavonta a bank tevékenységi engedélyét, és kezde-
ményezte végelszámolását, vizsgálati anyagában pedig komoly visszaéléseket
állapított meg.409 Ekkor Töröcskei István lemondott az ÁKK vezérigazgatói
posztjáról. A jegybank 2015 márciusában ismeretlen személy ellen feljelentést
is tett.410

Éveken át meg sem hallgatták a bank első számú vezetőjét, csak 2020 jú-
niusában gyorsultak fel az események, amikor nagyszabású razzia keretében,
összesen két tucat helyszínen, rajtaütöttek a bank egykori vezetőin és taná-
csadóin. Töröcskei Istvánt, a feleségét és egy harmadik társukat letartóztatták.
Első körben tizenkilenc embert gyanúsítottak meg, pár hónappal később,
2020 októberében további hét fővel bővült a gyanúsítottak köre.411
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407 | Baksa Roland – Máriás Leonárd (Hvg.hu): Óriási titkolózás Töröcskei bankja körül (https:
//bit.ly/3GM905i)
408 | Janecskó Kata (Index.hu): Lex Biszku, lex Járai, lex Schmitt (https://bit.ly/3BGxBoq) 
409 | Szabó Yvette (VS.hu): Újabb kormányzati belháború: Töröcskei István felelősségét firtatják (https:
//bit.ly/31pTVX8) 
410 | Index.hu: Hűtlen kezelés, pénzügyi visszaélések: az MNB feljelentette Töröcskei bankját (https:
//bit.ly/3w5PI66)
411 | Csikász Brigitta (Blikk.hu): Fellebbezett az ügyészség Töröcskei szabadulása ellen (https:
//bit.ly/3mBUncP)



A bankvezért azzal gyanúsította meg a nyomozó hatóság, hogy ő és a fele-
sége vezető szerepet töltöttek be abban a bűnszervezetben, amely több mint
6 milliárd forint kárt okozott. Az ügyészség, ahogy korábban a jegybanki vizs-
gálat is, arról számolt be, hogy a bank tulajdonosai szabálytalanul, lényegében
a saját érdekeltségeikbe tartozó cégeknek folyósítottak hiteleket különböző
társaságok közbeiktatásával, súlyosan veszélyeztetve a bank működését. 
Ezeket a hiteleket nem fizették vissza, így azokból a Töröcskei-cégek gazda-
godtak.412

Miközben Töröcskei István letartóztatásban ült, egy másik ügyben vádat
emeltek ellene, mégpedig a hatezer betétessel rendelkező Széchenyi Hitel-
szövetség ügyében, amely nem sokkal a Széchenyi Bank előtt csődölt be. Az
ügyész ebben az ügyben két és fél év letöltendő börtönt ajánlott, amennyiben
a bankár elismeri a bűnösségét. Ő azonban az igazgatótanács elnökeként ár-
tatlannak vallotta magát, így ebben az ügyben is hosszú bírósági eljárás vár
még rá.413

Töröcskei Istvánnak a Széchenyi Bank ügyében sokkal több veszítenivalója
van: akár húsz évet is kaphat, de itt egyelőre nem történt vádemelés.
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412 | Máriás Leonárd (Hvg.hu): Ömlik ki a sok súlyos ügy a Széchenyi Bankból (https://bit.ly/
3BASX6z) 
413 | Kolontár Krisztián (24.hu): Senki sem kötött alkut a Töröcskei István elnökölte hitelszövetkezet
volt vezetői közül – tárgyalás lesz (https://bit.ly/3BE9eYG) 



45. A Matolcsy-rokon bankjának bedőlése

Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére és bridzspartnere, Szeme-
rey Tamás érdekeltségei rengeteg közpénzhez jutottak a jegybanki alapít-
ványokon keresztül, bankja, a Növekedési Hitel Bank pedig az MNB hi-
telprogramjának egyik haszonélvezője volt. Mégis csődbe jutott 2019-re.

Szemerey Tamás 2014-től gőzerővel terjeszkedett a bankszektorban: ekkor
vált banktulajdonossá a Növekedési Hitel Bank Zrt. (NHB) elődjének, a
Hanwha Banknak a megszerzésével.414 2017 elején pedig tulajdonrészt szer-
zett az MKB Bankban,415 részesedése 2018 júliusára megközelítette a 33 szá-
zalékot. 416

A Növekedési Hitel Bank neve hajazott a jegybank által elindított növeke-
dési hitelprogramra, amelynek keretében nulla százalékos kamattal juttattak
forrásokat a pénzintézeteknek, hogy azok azután legfeljebb 2,5 százalékos ka-
mattal továbbadják a vállalkozásoknak. Ezt kihasználva terjeszkedett az NHB,
amely ezeket a hiteleket sok esetben baráti érdekeltségeknek folyósította.
Ilyen hitel segítségével tudta megvenni Matolcsy Ádám, a jegybankelnök fi-
ának a cége, a Glamorous Kft. a Balaton Bútorgyárat. Maga Szemerey Tamás
a saját cégeit is a saját bankjából finanszírozta, ami összeférhetetlen a jog-
szabályok szerint.417 Sőt, az NHB adott jelzáloghitelt a jegybankelnök mindkét
fiának, Matolcsy Ádámnak és Máténak, hogy megvehessék a luxusvilláikat.418

Az első pofont 2018 augusztusában kapta Szemerey Tamás: az MNB 19
millió forintos bírságot szabott ki a felügyeleti vizsgálata során feltárt válla-
latirányítási, hitelkockázat-kezelési, számviteli, adatszolgáltatási, informatikai
szabálytalanságok, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
megelőzésére szolgáló intézkedések hiányosságai miatt. 2018 decemberében
már az is látszott, hogy nagy a baj, az MNB ugyanis felügyeleti biztost rendelt
ki a bankhoz.419 Matolcsy Ádám időben kapcsolt, két cége két héttel a jegy-
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414 | MTI-Eco/Napi.hu: NHB Növekedési Hitel Bank lett az Evobank (https://bit.ly/3BRKfRH)
415 |Brückner Gergely (Index.hu): Matolcsy és Orbán köre vitte az MKB-t (https://bit.ly/3BQlmG6)
416 | Brückner Gergely (Index.hu): Balog Ádám eladta MKB-részvényei zömét (https://bit.ly/2ZYRslx)
417 | Kasnyik Márton (444.hu): Saját cégét is hitelezi bankjával Matolcsy unokatestvére (https:
//bit.ly/3GTphpe) 
418 | Baksa Roland (24.hu): Villa után kastély: 200 méteren belül közel 600 milliós Matolcsy-vagyon
(https://bit.ly/3EOkL9B) 
419 | Brückner Gergely (Index.hu): Hiába a hátszél: súlyos bajok vannak Szemerey bankjánál (https:
//bit.ly/3BQmAkG)



banki fellépés és kifizetési korlátozás előtt egy másik banknál nyitott számlát.
A jegybanki alapítványok is kivonták a forrásaik túlnyomó részét.420

2019 januárjában Szemerey Tamás eladta az ekkor már a tőzsdére készülő
MKB-ban meglévő tulajdonrészét Szíjj Lászlónak, a Duna Aszfalt tulajdono-
sának.421 A vég 2019 márciusában következett be, amikor a jegybank vissza-
vonta az NHB engedélyét, pár nappal azelőtt, hogy lejárt volna a fizetőképes-
sége helyreállítására a pénzintézetnek adott határidő.422 A betéteseket az
Országos Betétbiztosítási Alap kártalanította. Kilenc magánszemélynek és
49 cégnek volt a kártalanítás felső határát (31 millió forint) meghaladó betétje,
akik csak abban reménykedhetnek, hogy a bank felszámolása során az ő kö-
vetelésükre is lesz fedezet.
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420 | Csabai Károly (Mfor.hu): Érdekes számlamozgások voltak az NHB-korlátozások előtt és után
(https://bit.ly/3wk6LBy)
421 | Brückner Gergely (Index.hu): Szemerey Tamás helyett Szíjj László került az MKB tulajdonosai
közé (https://bit.ly/3qjkcR4)
422 | Népszava.hu: Bezár a Matolcsy-rokon bankja (https://bit.ly/3bJ4Pcb)



46. Antall Péter csúcsfizetése, nepotizmus és pazarlás 
az Antall József Tudásközpontban

Állami csúcsvezetőknél is magasabb havi juttatást vett fel Antall József
néhai miniszterelnök kisebbik fia, Antall Péter, aki a saját édesapjáról el-
nevezett alapítványt, az Antall József Tudásközpontot vezeti. 

A 90-es években fotóriporterként dolgozó és többször munkanélküliként ten-
gődő Antall Péter sorsa igazán a 2010-es kormányváltás után fordult jobbra.
Egzisztenciális problémáira a szinte kizárólagosan kormányzati támogatások-
ból működő Antall József Tudásközpont (AJTK) lett a megoldás. A közhasznú
szervezetként működő, teljes nevén Antall József Politika- és Társadalomtu-
dományi Tudásközpont Alapítványt 2010-ben alapította Antall József özvegye.

Antall Péter már 2013-ban sem keresett rosszul, akkor havi 719 ezer forintot
vihetett haza az AJTK vezetőjeként, ami alig maradt el a helyettes államtit-
károk aktuális juttatásától. 2020-ban már 6,9 millió forint jött össze neki havi
átlagban, vagyis a háromszorosa annak, amennyit a legtöbb miniszter kap a
tárcája irányításáért. 

A szervezet működésében a nepotizmus jelei is megfigyelhetők voltak, hi-
szen Antall Péter helyettese nem más, mint a felesége, és ott dolgozik a neje
ikertestvére, ráadásul a feleségének két vállalkozása is szerződésben állt az
AJTK-val. Így talán jobban érthető, hogy miért is utazott évente 15–20 alka-
lommal külföldre, sokszor egzotikus helyekre az Antall József Tudásközpont
vezetője, ugyanis igazgatóhelyettes feleségét is magával vitte ezekre az utakra,
de volt, amikor a sógornője is tagja volt a delegációnak. Az utazásokra évente
több tízmillió forintot költöttek. Bár az AJTK egyre több pénzt kapott a kor-
mánytól (kezdetben még csak évi néhány tízmillió forintot, 2019-ben azonban
már 848,5 millió forintot),423 a túlköltekezések miatt többször is fizetési ne-
hézségekkel küszködött. Ezt a munkavállalók a saját bőrükön is érezhették,
hiszen előfordult, hogy nem kapták meg időben a fizetésüket.424 Volt, hogy
hónapokat is csúsztak a bérek, mindez azonban nem volt elég ok Antall Péter -
nek, hogy elhalassza az aktuális utazásokat. A bajból rendkívüli kormányzati
segítséggel rántották ki őket. Amíg az nem érkezett meg a számlájukra,
folyószámla hitelekkel fedezték a költségeiket. Az intézmény légköréhez ada-
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423 | Lásd az Antall József Tudásközpont 2011. és 2020. évek közötti pénzügyi beszámolóit
(https://bit.ly/3mlm6yy)
424 | Wirth Zsuzsanna (444.hu): Közpénzből járja a világ luxushoteleit Antall József fia, az Orbán-
rendszer nagy nyertese (https://bit.ly/2ZtMRHN) 



lékul szolgálhat az a sajtó által nyilvánosságra hozott történet is, amely szerint
a munkahelyi véleménynyilvánítás szabadsága melletti felszólalása miatt rúg-
ták ki az AJTK egyik munkatársát.425 A bíróság végül megállapította, hogy a
felmondás jogellenes volt, ezért az AJTK-nak ki kellett fizetnie az így eltávo-
lított egykori dolgozó elmaradt munkabérét.426

Az alapítvány gazdálkodását korábban az Állami Számvevőszék is ellen-
őrizte, és azt állapította meg 2018-ban, hogy „nem volt szabályszerű az ala-
pítványi gazdálkodás szabályozottsága”, például azért, mert „az éves költség-
vetést nem úgy tervezte meg, hogy kiadásai és bevételei egyensúlyban
legyenek”.427 Az ellenőrzés során feltártak komoly retorzió nélkül maradtak.
2021 júniusában azonban, az AJTK pazarló gazdálkodását bemutató újság-
cikkek hatására, kormányzati vizsgálat428 indult annak kiderítésére, hogy az
AJTK-nál „hatékonyan és az alapítvány céljához méltó módon használták-e
fel az állami forrásokat”.429 A vizsgálat szeptember végén zárult le, megálla-
pította, hogy a szervezet gazdálkodása a törvényi kritériumoknak megfelelt,
ugyanakkor nem indokolható kifizetéseket is tartalmazott, köztük olyanokat,
amelyek a jó erkölccsel nem egyeztethetők össze. „Az állam az Antall József
Tudásközpontot nem fogja közpénzből támogatni” – jelentette ki Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.430 Előtte már le-
mondott az AJTK teljes felügyelőbizottsága, és Nógrádi György, a kuratórium
elnöke is.431 Emellett jelenleg is zajlik az alapítvány adóhatósági ellenőrzése,
Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azonban, adó-
titokra hivatkozva, nem volt hajlandó válaszolni Ungár Péter arra irányuló
kérdésére, hogy miként áll a vizsgálat.432 Október végén már arról szóltak a
hírek, hogy a tudásközpont bezár, legkésőbb a 2021. év végével.433
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425 | Német Tamás (Index.hu): Jogellenesen rúgták ki Szert Boglárkát, Antall Péteréknek 5,6 milliót
kell fizetniük (https://bit.ly/3mhtx9I)
426 | Helsinki Bizottság: Jogerős: Jogsértő volt Szert Boglárka kirúgása (https://bit.ly/3nysDVP)
427 | Sarkadi Nagy Márton (Átlátszó.hu): Milliárdos támogatások mellett is pénzügyi mentőövre
szorult az Antall József Tudásközpont (https://bit.ly/3nCMWBH)
428 | Hvg.hu: Vizsgálja a kormányzat Antall Péter tízmilliós utazásait (https://bit.ly/3BkevEs)
429 | Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár képviselői kérdésre adott válasza (https:
//www.parlament.hu/irom41/16414/16414-0001.pdf )
430 | Urfi Péter (444.hu): Megszünteti az Antall József Tudásközpont állami támogatását a kormány
(https://bit.ly/3mktGt7)
431 | Wirth Zsuzsanna (444.hu): Lemondott az Antall József Tudásközpont több vezetője is, mióta a Direkt36
megírta, hogyan szórták a közpénzt az intézetnél (https://bit.ly/3vQd13B)
432 | Farkas György (24.hu): Tállai András: Adótitok az Antall József Tudásközpont ügye (https:
//bit.ly/3vNpFAB)
433 | Kósa András (Népszava.hu): Bezár az Antall József Tudásközpont (https://bit.ly/3BkbDaK)



47. Milliárdokat szervált el a Magyar Tenisz Szövetség

Némi túlzással a világ minden pénzét megkapta a kormánypárti képviselő
által vezetett teniszszövetség, de még így is rekordhiányt hozott össze.

Amíg Szűcs Lajos fideszes képviselő át nem vette a Magyar Tenisz Szövetség
irányítását, szerény állami támogatással működött a szervezet: a 2010-es évek
legelején 37–38 millió forint körüli összeget kapott évente. A kormánypárti
politikussal aztán jött a pénzeső is. 2011-ben választották elnökké, működése
első nyolc éve alatt 94-szeresére nőtt az állami támogatás, 2018-ban már kis
híján elérte a 3,5 milliárd forintot. Mindez azonban olyan felelőtlen és pazarló
gazdálkodással párosult, hogy milliárdos hiányt hoztak össze a rekordtámo-
gatás évében is.434

Először – 2018-ban – az éljátékosok és edzőik lázadtak fel a szövetség és
Szűcs Lajos vezetési stílusa ellen, de az elnök még két évig kihúzta a poszt-
ján.435 Pár hónappal később az egyik tagszervezet tett feljelentést a tenisz-
szövetség gazdálkodása miatt.436 Többek között azt kifogásolták, hogy kiszer-
vezték a marketingtevékenységeket egy olyan cégnek, amely a szövetség
sajtófőnökéé volt. Az Open Times Consulting Kft. bevételei rögtön meg is
ugrottak, 1,2 millió forintról két év alatt 1,3 milliárdra.437

Innentől sorra jöttek a botrányok: négy ideiglenes teniszstadiont felhúztak
és elbontottak, majd 2020 februárjában megfelelő helyszín és kormánygaran-
cia hiányában nem tudtak megrendezni egy nemzetközi női tenisztornát.438

Ezt a botrányt még megúszta Szűcs Lajos, akinek a sorsa csak 2020 áprilisában
pecsételődött meg, amikor a teniszszövetség 3,5 milliárd forint extra támo-
gatást kért az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Arra hivatkozott, hogy
nem csupán a beszállítókat nem tudják kifizetni, hanem még az alkalmazot-
tak bérét sem. Végül 2020 júliusában mennie kellett.439

A rendcsinálásra Orbán Viktor miniszterelnök személyesen kérte fel az
utóbbi időkben háttérbe szorított Lázár János egykori kancelláriaminisztert.
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434 | Közhasznúsági jelentések, Magyar Tenisz Szövetség (https://bit.ly/2ZF2750) 
435 | Kálnoki Kis Attila – Bita Dániel (24.hu): Őrült összegek mennek el pár napig álló teniszstadi-
onokra (https://bit.ly/3pXf5pQ) 
436 | Hvg.hu: Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV (https://bit.ly/31pRZ0V) 
437 | Csikász Brigitta (Átlátszó.hu): Magáncégek gazdagodnak a Magyar Tenisz Szövetség állami
támo gatásaiból egy tagszervezet feljelentése szerint (https://bit.ly/3jR9P32) 
438 | Kálnoki Kis Attila – Bita Dániel (24.hu): Őrült összegek mennek el pár napig álló teniszstadi-
onokra (https://bit.ly/3pXf5pQ)
439 | Bernau Péter (Népszava.hu): Teniszbotrány: Nem vétlen az Emmi sem (https://bit.ly/3Czyn7T)



Ő teljes átvilágítást rendelt el, amelynek során kiderült, hogy a korábban el-
ismert 3,5 milliárdnál is nagyobb a hiány, eléri a 4,5 milliárdot is, és emellett
220 millió forint áfatartozást is találtak. Mindezek miatt a teniszszövetség
kártérítési pert kezdeményezett,440 Szűcs Lajos ellen azonban semmilyen el-
járás nem indult.

A volt miniszterrel megérkezett a kormányzati segítség is: 3,9 milliárd fo-
rintot kaptak az adósságok rendezésére. Bár Lázár János eredetileg csak egy
évre vállalta volna az elnökséget, 2021 júliusában bizalmi szavazáson megerő-
sítették a pozíciójában.441
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440 | Infostart.hu/MTI: Újabb volt főtitkárát fogta perbe a teniszszövetség (https://bit.ly/2ZFgW7F)
441 | Kovács-Angel Marianna (24.hu): Lázár János megkapta a bizalmat a teniszszövetségtől, elnök
marad (https://bit.ly/3wg8p7m)



48. Kuna Tibor reklámcégeinek tündöklése és bukása

A külügyminiszter barátjaként számontartott egykori fidelitasos aktivista
szinte kizárólag az állami megrendeléseknek köszönhette cégei szárnya-
lását. 2018 júniusában azonban kiesett a pikszisből, valószínűleg elszámo-
lási viták következményeként, amit áfacsalási üggyel tetézett.

Üstökösként tűnt fel és ugyanolyan hirtelen tűnt is el Kuna Tibor a reklám-
cégeivel, a Trinity Communications Kft.-vel és a Young and Partners Kom-
munikációs Kft.-vel. A Szijjártó Péter külügyminiszter barátjaként emlegetett,
2003 és 2008 között a Fidesz-frakciónál dolgozó egykori fidelitasos aktivista
szinte kizárólag állami megrendeléseknek köszönhette cégei szárnyalását.
Kuna Tibornak 2012-ben 830 millió forint árbevétel mellett 130 millió forint
nyereséget hoztak a reklámmegrendelések. Az igazi szárnyalás azonban az
állami kommunikáció központosítása után kezdődött. A 2014 végén létreho-
zott Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) először Lázár János Miniszter-
elnökséget vezető miniszter, utána Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetiro-
dát vezető miniszter felügyelete alá tartozott. Ez a szervezet irányítja a teljes
államigazgatás és az állami cégek reklámköltéseit.442

2015-ben már csaknem 6 milliárd forintra emelkedett Kuna Tibor két cégé -
nek az árbevétele, az adózott nyereség pedig 900 millió forintra rúgott. A csúcs -
év a 2017-es volt, amikor az árbevétel elérte a 29 milliárdot, a nyereség pedig
a 3,5 milliárdot. 

Kuna Tibor 2018 júniusában esett ki teljesen a pikszisből, akkor az NKH
felmondta az egy nappal korábban megkötött, nettó 30 milliárd forint értékű
keretszerződést,443 amelyben Kuna Tibor cégei mellett két másik konzorcium,
Csetényi Csaba és Balásy Gyula érdekeltségei voltak érintettek.444 A hivatal
a Közbeszerzési Döntőbizottság korábbi határozatára hivatkozott, amely a
közbeszerzési szabályok megsértése miatt három hónapra kizárta Kuna Tibor
két cégét (és Csetényi Csabáét is) a közbeszerzésekből, így Balásy Gyula kon-
zorciuma egyedül tarolhatott.
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442 | Jandó Zoltán (G7.hu): Nem a kommunikáción spórol a kormány: másfél év alatt 70 milliárdot
égettek el (https://bit.ly/3pKMYKh)
443 | Lásd a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által az Országos Sajtószolgálat útján közzétett
közleményt (https://bit.ly/3kKtwtN és https://bit.ly/3ciWkVI)
444 | Lásd a KM03-KOMM-2018. számú keretmegállapodást (https://bit.ly/30A20bB)



Egyes piaci vélemények szerint elszámolási viták merülhettek fel mind
Kuna Tibor, mind Csetényi Csaba esetében.445 Ezt tetézte, hogy Kuna Tibor
áfacsalási ügybe keveredett, ami miatt 2016 végén gyanúsítottként hallgatták
ki, de ez a tény csak 2018 márciusában szivárgott ki.446 A Young and Partners
Kft. könyvelésében 2014-ben ugyanis 245 millió forint értékben olyan szám-
lákat is szerepeltettek, amelyek mögött nem állt valós gazdasági tevékenység
(abban az évben egyébként 400 millió forint volt az adózott nyereségük). Az
adóhatóság szerint Kuna Tiborék ezzel 52 millió forint kárt okoztak a költ-
ségvetésnek. Kuna Tibor véletlenül bukott le, egy nagy számlagyár felgöngyö-
lítése során került a nyomozók látókörébe. Az utolsó nagyobb megbízásukat
2018 június elsején nyerték el az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól,
200 millió forint értékben. 

Kuna Tibor ezt követően bedobta a törülközőt: a Trinity Kft. 2018-as 637
millió forintos nyereségéből nem is vett ki osztalékot, hanem bennhagyta
eredménytartalékként. Nem sokkal később, 2019 nyarán mindkét cégét eladta
egy, a piacon ismeretlen vevőnek.447 Ügye később bíróság elé került, ahol el-
ismerte bűnösségét, és az általa okozott 52 millió forintos kárt megtérítette
a költségvetésnek.448 Az ügyészség két év, öt évre felfüggesztett börtönt kért
Kuna Tiborra, aki azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.
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445 | Jandó Zoltán (G7.hu): Két éve csúcson volt, most teljessé vált a NER-csillag bukása (https:
//bit.ly/2XSegCU); Papp Zsolt (Napi.hu): Elszámolási vita - Rogán szomszédja kiesett a pikszisből
(https://bit.ly/3biZ2tE); Magyarnemzet.hu: Rogán szomszédja még soha nem találkozott kormányzati
korrupcióval (https://bit.ly/3nCU5lh)
446 | Erdélyi Péter – Czinkóczi Sándor (444.hu): Gyanúsítottként hallgatták ki Kuna Tibort egy 
52 millió forintos adócsalási ügy miatt a NAV-nál (https://bit.ly/3Enqxin)
447 | Jandó Zoltán (G7.hu): Két éve csúcson volt, most teljessé vált a NER-csillag bukása (https:
//bit.ly/3GzDOXc)
448 | Erdélyi Péter (444.hu): Kuna Tibor és Berki Krisztián is elismerte a bűnösségét a bíróság előtt az
áfacsalási ügyben (https://bit.ly/2XTkSRw)



49. Bige László „műtrágyakirály” vesszőfutása

Bige László, az ország egyik leggazdagabb üzletembere, nem számít a NER
kegyeltjének. Vállalkozásait néhány éve kezdték el „piszkálni” a hatóságok.

A műtrágyakirálynak tartott vállalkozó cégeire először a Gazdasági Verseny-
hivatal (GVH) szállt rá. 2018 áprilisában, nem sokkal a parlamenti választások
után Bige László ki is fakadt, mondván, már a negyedik ilyen eljárás zajlik a
pétfürdői Nitrogénműveknél. Azt nyilatkozta, hogy nem tartja törvényesnek
és tisztességesnek a GVH eljárását, azt egyenesen zaklatásnak tekinti.449

Alig fél évvel később a szolnoki műtrágyagyárát szállta meg a rendőrség
és a katasztrófavédelem.450 A hírek szerint mintegy 300 hatósági ember két
napig tartó helyszíni vizsgálat során kutakodott, igazolandó a hulladékgaz-
dálkodás rendje megsértésének gyanúját.

A következő kellemetlenséget a kormánypárti törvénygyár okozta Bige
Lászlónak 2019 márciusában, egy olyan klímapolitikai köntösbe bújtatott vál-
toztatással, amely több milliárd forinttal csökkenti a Nitrogénművek nyere-
ségét.451 A törvénymódosítás ugyanis megszüntette azt a szabályt, amely sze-
rint a vegyipari cégeknek nem kellett megfizetni a stratégiai tárolási díjat.

Nem sokkal később újabb fájdalmas lépések következtek: 2019 májusában
két napra őrizetbe vették Bige Lászlót, az eddigiekhez képest teljesen más
ügyben. A rendőrök vesztegetéssel gyanúsították meg a milliárdos üzletem-
bert, amiért nem piaci áron adott el műtrágyát.452 Emiatt egy év nyomozás
után, 2020 májusában emeltek vádat ellene. A vádirat szerint Bige László még
2010-ben manipulált az általa gyártott termékek eladása során, amiért 135
millió forintot kért és kapott cége ügyfelétől.453 Az ügyészség börtönbüntetést
kér a milliárdosra, azzal, hogy amennyiben a bírósági tárgyalást előkészítő
ülésen beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor
a vádhatóság megelégedne két év börtönbüntetéssel, öt évre felfüggesztve.
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449 | Agrárszektor.hu: Bige László a GVH-s kartellvizsgálatról: ez zaklatás (https://bit.ly/3GqKhU1)
450 | Presinszky Judit (Index.hu): Megszállta a rendőrség Bige László műtrágyagyárát (https:
//bit.ly/3jHvACp)
451 | Marnitz István (Népszava.hu): Orbán Viktor betesz az ötödik leggazdagabb magyarnak ( https:
//bit.ly/2ZqY4ZY)
452 | Spirk József (24.hu): Vesztegetéssel is meggyanúsították az ötödik leggazdagabb magyart (https:
//bit.ly/3pYh25t)
453 | Erdélyi Katalin (Átlátszó.hu): A vesztegetéssel vádolt Bige László szerint a “lopott pénzből” sem
fektettek be Magyarországon annyit, mint ő (https://bit.ly/3CqyZNd)



Bige László nevetségesnek és megalapozatlannak nevezte a vádat. „Elfelej-
tették, hogy nem alkalmazott vagyok, akit meg lehet vesztegetni, hanem én
vagyok a tulajdonos, akit a saját pénze ellenében nem lehet megvesztegetni”
– írta sajtóközleményében. 

A vállalkozót 2020 decemberében ismét őrizetbe vették,454 egy újabb vesz-
tegetési ügy miatt indítottak ellene eljárást: a gyanú szerint 800 millió forint
vesztegetési pénzt fogadott el.455 Ebben az ügyben később bűnügyi felügyelet
alá került, a lakóhelyét engedély nélkül nem hagyhatta el, és nyomkövetőt
kellett viselnie – a bíróság ezt a kényszerintézkedést 2021 április végén meg-
szüntette. Az ügyészség 2021 októberében vádat emelt Bige László ellen.456

A katasztrófavédelem is kellemetlenkedett: 2019-ben felfüggesztették a
nagyvállalkozó szolnoki kénsavgyárának a működési engedélyét, aki ezután
leállította az ottani termelést.457 Bige László a hatóság döntését megtámadta
a bíróságon, amely neki adott igazat, és megsemmisítette a gyár működési
engedélyét felfüggesztő határozatot. A több hónapos üzemszünet azonban
így is tetemes veszteséget okozott az üzletembernek.

A fordulatos ügy legfrissebb fejleményeként említhető a Gazdasági Verseny-
hivatal (GVH) által műtrágya előállításában és kereskedelmében érdekelt cé-
gekre kiszabott, 14 milliárd forintot meghaladó kartellbírság. A rekordösszegű
bírság zöme, 11 milliárd forint a Bige László érdekeltségébe tartozó Nitrogén-
művek cégcsoportot érinti. Döntését a GVH azzal indokolta, hogy a cégek „éve-
ken keresztül a (…) verseny, valamint az import korlátozására” törekedtek.458

Bige László szerint a támadások és a hatósági vegzatúra mögött a Csányi
Sándorral kialakult vitája állhat. Azt állítja, hogy OTP-vezér meg akarja sze-
rezni a műtrágyagyárát, illetve arról is beszélt, hogy azért bánnak vele igaz-
ságtalanul, mert nem tagja Orbán Viktor miniszterelnök belső körének.459

Csányi Sándor erre úgy reagált, hogy Bige László másra mutogat ahelyett,
hogy beismerné: hibázott.460
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454 | Hvg.hu: Rács mögött tartaná az ügyészség Bige Lászlót (https://bit.ly/3Bo4yG9)
455 | Index.hu: Tanúmeghallgatásokkal folytatódik Bige László büntetőpere (https://bit.ly/3nxrDRL)
456 | Előd Fruzsina (Telex.hu): Vádemelés Bige László ügyében: börtönt, pénzbüntetést, közügyektől
eltil tást kér az ügyészség a milliárdosra (https://bit.ly/3nD35Xw)
457 | Vitéz F. Ibolya (24.hu): Leállíttatta a katasztrófavédelem Bige László műtrágyakirály szolnoki
üzemét (https://bit.ly/3GqV0hf )
458 | Magyari Péter – Király András (444.hu): 14,1 milliárd forintra bírságolta a Versenyhivatal Bige
László műtrágyás cégcsoportját (https://bit.ly/3jGNkxE)
459 | Marton Eder (Bloomberg.com): Getting Raided Is Cost of Doing Business for This Millionaire
(https://bloom.bg/3GrIyho)
460 | Index.hu: Csányi Bigéről: Könnyebb másra mutogatni, mint beismerni, hogy hibázott (https:
//bit.ly/3vR1ml4)



50. Joób Márton, az áfacsalási ügybe keveredett 
önkormányzati képviselő

A szegedi MSZP-s önkormányzati képviselő elismerte részleges felelőssé-
gét a „számlagyárban”, az ezzel arányos összeget be is fizette az adóható-
ságnak.

Otthonában, családja szeme láttára bilincselték meg, és vitték el a nyomozók
2020 júliusában Joób Mártont.461 A szegedi önkormányzati képviselőt Botka
László polgármester bizalmasának tartották, aki család-, szociális és sport-
ügyekért felelős tanácsnoki pozíciót is betöltött, valamint a Szegedi Sport és
Fürdők Kft. felügyelőbizottságába is beválasztották.462 Több százmilliós áfa-
csalással gyanúsította meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), 2021 janu-
árjáig ült előzetes letartóztatásban, ezt követően bűnügyi felügyeletét ren-
delték el. 

A korábbi háromszoros kenuvilágbajnok Joób Márton országszerte ismert
szereplő volt, többször foglalkozott vele a média, mivel tizenegy gyerekes,
mélyen vallásos szocialista politikusként kicsit csodabogárnak számított.463

Ezért is kavart nagy hullámokat a letartóztatása.
A megalapozott gyanú szerint Joób Márton és társai 2013 és 2017 között

bűnszervezetet működtettek azzal a céllal, hogy egy szórólapterjesztéssel fog-
lalkozó gazdasági társaság kijátssza az áfafizetési kötelezettségét.464 Az egyik
társához köthető cég ezért fiktív számlákat fogadott be olyan vállalkozásoktól,
amelyek kizárólag számlagyártásra jöttek létre, ténylegesen szórólapterjesz-
tést nem végeztek. A fiktív számlákat kiállító társaságok további alvállalko-
zókat vettek igénybe, amelyek vagy nem tettek áfabevallást, vagy a bevallott
adót nem fizették meg. 

Joób Márton a nyomozás során elismerte, hogy részben felelőssége van
a történtekben, és kárenyhítésként egy komoly összeget már be is fizetett a
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461 | Segesvári Csaba (Átlátszó.hu): Családi házát és a cégét is zár alá vette a NAV a szegedi képvi-
selőnek (https://bit.ly/2ZC5ZUz) 
462 | Origo.hu: Többszázmilliós ÁFA-csalás miatt őrizetbe vették Botka László bizalmasát (https://
bit.ly/3vQY01D)
463 | Lasányi Csaba (Blikk.hu): 17 személyes busszal közlekednek – Tovább bővült a háromszoros 
világbajnok családja: Joób Mártonék 11 gyermeket nevelnek (https://bit.ly/3EpfC7P)
464 | Flachner Balázs (Telex.hu): Beismerte tettét és visszafizette a pénzt, kiengedték a börtönből az
adócsalással gyanúsított Joób Mártont (https://bit.ly/3nAbACM)



NAV-nak. Olyan cselekményekért viszont nem kíván felelősséget vállalni, ami-
ket nem ő követett el – erről beszélt a szabadlábra helyezése után.465

A politikus lemondott tanácsnoki posztjáról, valamint az önkormányzati
cégnél betöltött felügyelőbizottsági tagságáról, a képviselői mandátumát
azonban megtartotta. 2021 júniusában meg is jelent a közgyűlésben, amihez
a bűnügyi felügyelet hatálya alatt ügyészi engedélyre volt szüksége.466

168 | FEKETE KÖNYV II.

465 | Virág Márton (Blikk.hu): Felesége levelei tartották a lelket Joób Mártonban (https://bit.ly/
2XVkWjO)
466 | Délmagyar.hu: Előkerült Joób Márton (https://bit.ly/3jKGR4W)



sAjó András: A jogállAmIság helyreállításA*

Az elmúlt harminc évben a diktatúrából a demokráciába való átmenet
kérdéseivel behatóan foglalkozott az átmeneti igazságtétel és a transzformatív
alkotmányosság elmélete. Kevesebbet tudunk azokról az elvekről, amelyek a
jogállamiság helyreállítása során érvényesítendők azokkal a rendszerekkel
kapcsolatban, amelyek megőrizték a jogállamiság látszatát és a „bitorlás”1

nem érte el a diktatúra szintjét. Az axióma szerint „nem lehet jogállamiságot
a saját megsértésével létrehozni”, mert ez csak a törvénytelenség végtelen
ciklusát indítaná el. Ha azonban a jogállam visszaállítása során ezt az elvet
követik, akkor kormányozhatatlanság és a Nemzeti Együttműködés Rendsze -
rét (NER) fenntartó bénultság fenyeget. A morális és jogi bizonytalanság és
ellentmondások rendkívüli kihívást jelentenek ott, ahol a jogállamiság és a
helyreállító társadalmi igazságosság nem érhető el a formális jogszerűség
megsértése nélkül.

Jól bevált gyakorlatok és alkalmazható, nemzetközileg elfogadott normák
hiányában nem meglepő, hogy a magyar jogászközösség (is) megosztott és
tanácstalan, amikor azzal a kérdéssel szembesül: melyek a jogállam helyre -
állí tásában jogilag elfogadható, legitim lépések. E kérdésnek aktualitást ad,
hogy az egyesült ellenzék 2022-ben esetleg parlamenti többséget szerezhet,
de szinte bizonyosan alkotmányozó („kétharmados”) többség nélkül.

Autoriter zárványok

Az Alaptörvénybe olyan vétópontok2 kerültek, amelyek az úgynevezett
„autoriter zárványokra” emlékeztetnek.3 Az átmeneti alkotmányok gyakran
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* | Sajó András a Közép-európai Egyetem (CEU) professzora.
1 | Benjamin Constant: A hódító szellem és a bitorlás az európai civilizáció tükrében, in Ben-
jamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága. Budapest 1997.
2 | Immergut, Ellen M. (1992): Health Politics. Interests and Institutions in Western Europe,
Cambridge: Cambridge University Press.
3 | Arato, A. Democratic legitimacy and forms of constitutional change. Constellations. 2017;
24: 447–455. oldal.



tartalmaznak olyan speciálisan védett (nehezen változtatható) rendelkezé -
se ket (például amnesztiát biztosítanak a leköszönő rezsim vezetőinek),
amelyek az alkotmányos politika hatókörén kívül maradnak, és fenntartják
az anti demokratikus erők tényleges befolyását. Néha a jogállamiság logikája
is támo gatja az ilyen zárványokat: az alkalmatlan és/vagy korrupt igaz -
ságszolgáltatás megszüntetését például a bírói elmozdíthatatlanság aka -
dályozza.

A 2022-es választások esetleges megnyerése nem eredményezi a tényleges
kormányzati hatalom megszerzését. A jogállamiság helyreállítása szempontjá -
ból fontos úgynevezett „sarkalatos” törvényeket a szükséges többség hiányá -
ban nem lehet módosítani és az Alaptörvény kifejezetten tiltja a nép -
szavazással történő alkotmánymódosítást. A legtöbb vezető köztisztviselő
(történetesen mind fideszes kinevezett) alkotmányosan rögzített, védett
pozíciót tölt be. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy akadályozni fogják
az új többség munkáját, amikor az vissza kívánja állítani a jogállamiságot,
vagy tisztességes módon kívánja működtetni a gazdaságot. Íme néhány példa
a közelgő bénultságra a sok lehetséges halálos forgatókönyvből: ha a költ -
ségvetést nem hagyja jóvá a Költségvetési Tanács, a köztársasági elnök jogo -
sult feloszlatni a parlamentet. Ami a rendes jogszabályokat illeti, az államfő
minden törvényt elküldhet az Alkotmánybíróságnak, ahol a törvényt alkot -
mányellenesnek nyilváníthatják a Fidesz által megválasztott bírák. Mindez
minden rosszindulat nélkül is alakulhat így: elég, ha a közjogi méltóságok
hűségesen követik az Alaptörvény előírásait. További paradoxon, hogy az
alkotmányos előírások éppen arra valók, hogy az intézmények mint a múlt
és a folytonosság őrei, korlátozzák a mindenkori politikai többséget, hogy az
ne uralhassa egyoldalúan az államot a többségi elv nevében. A vétót gyakorló
szervek tehát – legalábbis az előzmények figyelmen kívül hagyása esetén –
egyenesen az alkotmányosság hőseinek tűnhetnek. Igazság szerint azonban
ez a „visszaélésszerű alkotmányos felülvizsgálat”4 új formája, a jogállamiság
jelenlegi kijátszásának a védelmében.

Emlékezzünk Odilon Barrot, (III.) Napóleon (még csak) Köztársasági Elnök
1849-es miniszterelnökének szavaira: La légalité nous tue. (A törvényesség megöl
minket.) Ezt a megjegyzést Odilon Barrot a szükségállapot bevezetésének
indoklására tette, hogy eltérhessen a hatályos törvényektől a bal- és jobboldali
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„szélsőségesség” elleni küzdelemben. Engels ezeket a szavakat a következőkép -
pen magyarázta: „A rendpártok[nak], ahogyan ők magukat nevezik, nem
marad más hátra ..., mint hogy saját maguk szegjék meg a rájuk nézve annyira
végzetes törvényességet.”5

A jelenlegi ellenzék vezetői ígéretet tettek arra, hogy a megválasztandó
Országgyűlés akár egyszerű többséggel is új alkotmányt szövegez majd, amit
népszavazásra bocsátanak és/vagy előzetesen népszavazáson kérnek ehhez
felhatalmazást. Ez hitük szerint megszüntetné a jogállamhoz történő
visszatérés útjában álló, az Alaptörvényben rögzített technikai akadályokat.

Az alkotmányellenes jogszabályok technikai szükségszerűsége aligha nyújt
elégséges alapot egy alkotmány népi elfogadáshoz és nem szolgál a társadalmi
együttélés stabil alapjául. Csakhogy a jogállami bénultság mögött mélyebb
társadalmi válság húzódik, amely alkotmányos megoldásokat kívánhat. Azon
túl, hogy a magyarok a szisztematikus jogi csalás világában, egy központo -
sított államhatalomtól való függőségben élnek, még hideg polgárháborús
állapot is keseríti az életüket. Ennek a háborúnak véget kell érnie. A háború
befejezése – vagy legalább a tűzszünet tető alá hozása – alkotmányos megol -
dást igényel. Néhány megfigyelő szerint azonban az alkotmányozás éppen -
séggel súlyosbítja majd a hideg polgárháborút.

Bármilyen bénító hatású legyen is az Alaptörvény, több hazai szakértő
szerint mégis tiszteletben kell tartani a minősített többségi követelményt –
az új alkotmány készítésekor is. Az Alaptörvény által előírt folyamatoktól
való eltérés jogsértő. A jogállamiság megköveteli, hogy ellenálljunk a jogsértés
kísértésének. Egyfajta „alkotmányos kétségbeesés”6 uralkodik.

Az alkotmánykészítés azonban soha nem volt tisztán törvényességi kérdés,
számos alkotmányt hoztak létre a jogtól eltérve. Még a pozitív alkotmányjog
is elnézi az ilyen kihágásokat, például a népi (alkotmányozó) szuverenitás
nevé ben, ahogyan az 1962-ben történt a francia alkotmány módosításáról
szóló alkotmányellenes népszavazás esetében, amelyet a francia Alkotmány -
tanács eltűrt, tekintettel arra, hogy nincs hatásköre a „nemzeti szuverenitás
közvetlen kifejezése” esetében.7
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5 | Friedrich Engels bevezetése [Karl Marx, Az „Osztályharcok Franciaországban 1848-tól 1850-
ig”] 1895-ös berlini kiadásához. In: Marx-Engels, Válogatott művek. Első kötet. Kossuth Könyv-
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perspective-2/#_ednref1 
7 | Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962.



Akik figyelmen kívül hagyják a hatályos alkotmány módosítására vona -
kozó szabályokat, arra szoktak hivatkozni, hogy az alkotmány igazságtalan
és igazságtalanságot fog szolgálni, vagy illegálissá vált, mert a kormány nem
tartotta tiszteletben. A sérelem lenne a legjobb legitimáció? Az amerikai
Függetlenségi Nyilatkozat szerint, „Ha azonban a visszaélések és bitorlások
hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a
népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége,
hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új
Védelmezőkről gondoskodjék.”8 A Nyilatkozat azonban óvatos: „A régóta
létrehozott kormányokat nem szabad könnyű és átmeneti okokból megváltoz -
tatni.” Jogászként honnan tudjuk, hogy a „visszaélések és bitorlások hosszú
sora” valóban elég hosszú-e?

A Radbruch-formula a leghíresebb kísérlet olyan gyakorlati jogi mérce
megteremtésére, aminek alapján az egyébként alkalmazandó jog figyelmen
kívül hagyható. Ezt gyakran úgy értelmezik, hogy ha a törvény és az igazsá -
gosság közötti konfliktus elviselhetetlen és a törvény „jogtalan” („unrichtiges
Recht”), a törvény helyébe az igazság lép.9 Úgy gondolják, hogy az elvisel -
hetetlenség mértékéül a náci Németország szolgál. Ha ez a mérce, akkor nincs
alap eltérni az illiberális demokráciák, például Magyarország jogi előírásaitól
és alkotmányától. A magyarországi puha fasizmusról10 szóló újságírói
sztereotípiák nemcsak hamisak, hanem félrevezetők is, mert téves fogalmi
keretet kínálnak a jogászi cselekvéshez.

Törvényes csaláson alapuló jogrendszer

Egy kevésbé idézett okfejtésben azonban Radbruch azt mondja, hogy a náci
jogrendszer nemcsak az egyenlőség alapvető megsértése miatt volt törvény -
telen, hanem azért is, mert – bábmesteréhez, Hitlerhez hasonlóan – rendsze -
resen hazudott. A NER jogrendszere ehhez a „jogcsaládhoz” tartozik: a náci
rezsimhez hasonlóan az Orbán-rezsim is törvényes csaláson alapuló jogrend -
szert intézményesített. A különbségek ennek ellenére alapvetőek: Hitler olyan
rendszert hozott létre, amelyben a hazugság a faji felsőbbrendűségről és a
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18 | Az Amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata (https://mek.oszk.hu/
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10 | How Hungary’s Viktor Orbán destroyed democracy, and what it means for America – Vox.



Németországot megtámadó lengyelekről szól, míg Orbán a közbeszerzési
szabályokkal történő trükközésen alapuló politikai és jogi rendszert épített
ki. Mivel ez egy olyan, csaláson alapuló rendszer,11 amelyben minden aktust
hivatalosan jogszerűvé tettek, nehéz azonosítani a jogállamiság olyan meg -
sértését, amely a múltbeli jogszabályokat és közigazgatási határozatokat for -
má li san érvénytelenné tenné. Az Alaptörvény mint a rendszer alapja (néhány
megosztó, ideológiailag vezérelt cikkelye kivételével) nem tér el az alkotmá -
nyos tankönyvi megoldásoktól, bár a hatalmi ágak szétválasztása szempont -
jából messze nem ideális. Nem véletlen, hogy a Velencei Bizottság 2011-ben
„dicséretes lépésnek” nevezte az Alaptörvényt, és nem talált benne jelentős
hiányosságokat, leszámítva, hogy megalkotásának a folyamata nem volt
„inkluzív”.12 A Velencei Bizottság megérezte a visszaélés lehetőségét az intéz -
ményi környezetben, de nem látta, hogy ez az egész folyamat egyszerűen csak
a hatalom örökös birtoklására irányult, valamint a közszférában történő
tisztogatás lehetővé tételéről szólt.

Más szempontból a jogrendszer „jogtalanságának” a mértékével kapcsola -
tos bizonytalanságok nem is olyan fontosak. Az alternatív érv szerint minden
hatalom a néptől származik, és a nép megtartja alkotmányozó (szuverén)
hatal mát. Természetesen vannak alkotmányok, amelyek kizárják a népi rész -
vételt az alkotmánymódosításban. Ez a helyzet Magyarországon és bizonyos
mértékig Németországban is (Grundgesetz, 146. cikk). De akármi legyen is
az alkotmány előírása, azt nehéz lenne egy demokratikus alkotmány elmélet -
nek tagadnia, hogy az állampolgárok mindig visszakövetelhetik a nép hatal -
mát. Jogos vita folyik arról, hogy milyen körülmények között és miféle eljá -
rá sokban lehetséges ez az alkotmányos visszavétel, de a sikeres visszavétel
szuverén cselekedetként legitim lesz.

Megfelelő formalitások nélkül azonban „az alkotmánymódosítást és -helyet -
tesítést a leendő autokraták felhasználhatják arra, hogy viszonylag könnyedén
aláássák a demokráciát.”13 Felejtsük el azt a különbséget, hogy itt az alkot -
mányozás, a jogalkotás célja a jogállamiság helyreállítása egy olyan országban,
ahol a demokrácia a legjobb esetben is hibás volt. Ez olcsó és veszélyes érv,
bár eléggé gyakori: Venezuelától Lengyelországig minden „reformer” azt állí -
totta, hogy az általuk megtett vagy tervezett rendkívüli lépések a valódi
demok rácia megteremtéséhez szükségesek. A hivatalos módosítási szabályok
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tiszteletben tartása nélkül nehéz ellenállni az alkotmányozó hatalommal való
visszaélés kísértésének. Az alkotmányos restauráció csábító lehetőséget kínál
az átmeneti rendelkezések számára. A hitelesség és az alkotmányos legitimitás
szempontjából alapvető fontosságú, hogy az átmeneti szabályokat a jogállami -
ság elismert normái szabályozzák, és ugyanez vonatkozik az alkotmányalkotás
árnyékában történő, a kormányozhatósághoz feltétlenül szükséges jogalkotás -
ra is. További jogállami biztosítékok nélkül a szuverén alkotmányozó hatalom
csak puszta, brutális akarat (és diktátum) lesz. Akkor is így van ez, ha egyéb -
ként a hatályos alkotmány értelmében törvényes lenne a folyamat, ahogyan
akkor is, ha a hadsereg fegyverei vagy a vezér tömegmanipulációval felerősített
karizmája áll a folyamat mögött. Az alkotmányozáshoz szigorú eljárási sza-
bályokra van szükség, amelyek megfelelnek a jogállamiságnak (eljárási mél-
tányosság), a civilizált viselkedésnek (inkluzív, racionális diskurzus) és a de-
mokráciának (a felvilágosult polgárok részvétele formájában), valamint a
kisebbségekkel, köztük az ellenzékkel kapcsolatos türelemnek (tolerancia).

Amennyiben az alkotmányon kívüli alkotmányalkotás a saját elveinek meg-
határozásával kezdődik (alkalmasint külső ellenőrzés alá vonva azt), és megtiltja
a hatáskörök koncentrációját, az anyagi igazságosság nevében történő visszaélés
kísértése korlátozható. Csak azért, mert törvényen kívüli, az alkotmányozásnak
még nem kell jogtalannak lennie. A jogtalanság elkerülése érdekében előre meg-
határozott szabályokat kell követni, amelyek megfelelő biztosítékokat nyújta-
nak az önkényességgel és a kirekesztéssel szemben. A megfelelő eljárási szabá-
lyok orvosolhatják, de legalábbis enyhít hetik a hatályban lévő alkotmány
figyelmen kívül hagyásának a következ ményeit, különösen, amikor ez az alkot-
mány (mint például az Alaptörvény) nem kínál megfelelő módosítási eljárásokat
és korlátozza a demokráciát. Csak azért, mert az alkotmányalkotási folyamat
kívül esik a jelenlegi alkotmányos eljáráson, még eredményezhet legitim alkot-
mányt. Ebben a tekintetben végső soron a társadalom ítélete számít, bár ennek
az alakulásában legitimitás fontos tényező, és ez nem pusztán formális legalitási
kérdés. Egy alkotmányt az alkotmányos legitimitás érdekében úgy kell megal-
kotni, mintha egy tisztességes, demokratikus jogállami alkotmány szabályait
követnék, mintha ez az ideális alkotmány már hatályban lenne.

*
Alkotmányos kérdésekről nem lehet pusztán alkotmányjogi és alkotmányel -
mé leti szempontok alapján beszélni. Tény ugyan, hogy számos sikeres alkot -
mányt alkotmányon kívüli eljárásban fogadtak el, de ez az elvi lehetőség nem
perdöntő abban, hogy mennyire indokolt alkotmányozni. Egy alkotmányozási
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folyamat formális megindításakor tekintettel kell lenni arra, hogy a magyarok
(legalábbis a politikai életben résztvevő állampolgárok) hideg polgárháború -
ban élnek, akárcsak más illiberális demokráciák és populista rezsimek polgá -
rai. Ennek nem lehet egyoldalú, „papírfecni”14 alkotmánnyal véget vetni, még
ha a dokumentumot a legteljesebb nyilvánossággal, a néprészvétel maximális
lehetőségét biztosítva fogadják is el. Ami Magyarországot illeti, e sorok írása -
kor nincs alkotmányozó pillanat, még ha az Alaptörvényben benne rejlik is a
jogállamiság helyreállításának ellehetetlenítése. Magyarországon nem annyi -
ra az alkotmánnyal van a probléma (az általa létrehozott akadályokon túl).
A jogállamiság jogi helyreállításának nehézsége a közönséges és sarkalatos tör-
vényekben és az ezek rendszerét védő és érvényesítő intézményekben rejlik.
És ezúttal is fontosabbak a társadalmi akadályok, mint a jogállamiság kijátszá-
sához fűződő, – jelentős szellemi és anyagi erők támogatta – hatalmi érdekek.
A társadalmi akadályok közt említendő a jog kijátszását, megkerülé sét eltűrő,
normalizáló szokásrendszer és köztudat is. Nehéz a jogállam helyreállítására
mozgósítani az állampolgárokat, akik az „így megy ez” rezig nációjával élik élet-
üket. A társadalom egy részében meglevő, igazságtételnek nevezett bosszúvágy
aligha segíti a jogállam mint korlátozó rendszer elfogadtatását. Valljuk meg,
ezek az igények, ez a korszellem éppenséggel nehe zítik a megoldást.

Egy új alkotmány elvileg olyan keretet biztosíthat, amelyben lehetséges a
jogállam olyan helyreállítása, amely kielégíti a legalista elme aggályos igényeit.
A keretek kialakítása és maga a helyreállítás azonban meglehetősen hosszú
időt vesz igénybe, és nem oldja meg a kormányozhatóság problémáit. Nagy
hajók a legfenyegetőbb jéghegy közelében is csak lassan fordulnak vissza.
A következetes joguralom viszont nehezen elégíti ki a Fidesz-kormány
ügyletei miatt frusztráltak, az igazságtételhez ragaszkodók és az áldozatok
politikai és morális követeléseit. 

A példa kedvéért tegyük fel, hogy a közbeszerzési szabályokat át lehet írni
(vagyis az új jogszabályt az Alkotmánybíróság nem minősíti Alaptörvény-el-
lenesnek). Az új szabályok hatálybalépésének napjától egyértelmű és átlátható
(objektív) pályázati feltételek stb., érvényesülnek.15 Tegyük fel azt is, hogy a
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14 | Madison kételkedett abban, hogy a hatalomszerzés szellemének ellent tudnának állni az
alkotmány pergamenből álló akadályai (parchment barriers – The Federalist Papers, No 48).
15 | Más kérdések vetődnek fel a restitutív igazságtétel keretében. Milyen mértékben alkalma-
zandók a Polgári Törvénykönyv érvénytelenségi szabályai a contra bonos mores közbeszerzési
szerződésekre vagy tekintettel a tiltott szerződésekre mindenkor érvényes szabályokra (“A tör-
vényt sértő vagy a törvény megkerülésével kötött szerződések semmisek, Polgári Törvénykönyv
6:95 §)? Alkotmányos-e ebben az összefüggésben az elévülés visszamenőleges meghosszabbítása,
ha az elévülési idő még nem telt el, stb.?



múltbeli túlárazás, a versenytársak hiánya és a jobb ajánlatok kizárása doku-
mentálva van (mint a jelen kötetben). Az uralkodó elittel való kapcsolat is
jól látható. Mindez egyértelműen jelzi a korrupciót (még a rendszerszintű
korrupciót is) és a versenyellenes magatartást – a kutató és esetleg a politikus
számára. De vajon megfelel-e a jogállamiság követelményei nek, ha – a logikus
következtetést levonva – kizárják a jövőre nézve a korábbi „korrupt” közbe-
szerzési felhívások kedvezményezettjeit, miközben a kizárt céget nem találták
jogerősen felelősnek árrögzítésben vagy más praktikákban, és a cégvezetőket
soha nem ítélték el, sőt, még csak nem is emeltek vádat ellenük? Az ilyen ki-
zárási szabályok eltérnének az olyan multinacionális vállalatokkal szemben
alkalmazható szankcióktól, amely vállalatokról a bíróság jogerősen megálla-
pította, hogy súlyos korrupcióban részesek.16

A jogi formalizmus béklyói

Természetesen lehetséges, hogy egyszer majd megállapítják a jelen kötetben
szereplő cégek jogi felelősségét, de ez sok évet vesz igénybe egy jogállami
rendszerben, mert a megfelelő eljárás időigényes. És egyáltalán nem világos,
hogy a jelenlegi rendszer szabályaihoz hű állami szervek milyen mértékben
fognak együttműködni a felelősség megállapításában, még az új alkotmány
teljes formális jóváhagyása esetén is. Valószínű, hogy az ilyen szervek számára
a jövőben meghozandó, a múltban hatályos szabályok szerint védhetően ki-
alakított jogviszonyokba avatkozó, helyreállító intézkedések ellentétesnek
számítanak majd a jogállamiságnak a jövőben uralkodó (kialakulóban lévő)
elveivel. Az igazságszolgáltatás a joguralom nevében kifogásolhatja a jogál-
lamiság visszaállítását. Elvben hasonló magatartás várható az Európai Uniótól
is. Az Európai Unió számára megint egy örökkévalóságnyi ideig fog tartani,
amíg felismeri – ha egyáltalán –, hogy a jogállamiság helyreállítására irányuló
szabálytalan intézkedések eltérnek a jogállamiságot aláásó, formailag azonban
jogszerű intézkedésektől. A helyreállítási erőfeszítéseket azok fogják megölni,
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16 | Még a bírósági megállapítások is kétesek lehetnek. Ecuadorban az Odebrecht vesztegetések
egyik mellékperében a nemzetközi vizsgálat szerint az ítéletek – állítólag hogy az involvált volt
köztársasági elnök, Correa újraindulását kizárják –a jogállami előírások sérelmével születtek.
Mandato el Relator sobre la independencia de los magistrados y abogados, AL ECU 1/2020
(https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunication
File?gId=25333); Mandato el Relator sobre la independencia de los magistrados y abogados, AL
ECU 2/2021 (https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommuni -
cationFile?gId=26537).



akik azt állítják, hogy a helyreállítást kívánják. A jogállamiság helyreállítása
nemcsak a saját elveibe ütközik, hanem szembe kell néznie az átmenet jog-
bizonytalanságának minden kellemetlenségével. A hatékony és valódi hely-
reállítás érdekében mindent, ami a jogállamiság számára kedves, meg kell(ene)
kérdőjelezni. Megint egyszer a jogállam a saját ellensége.

Az a távlat, amit a szükség diktál a joguralom visszaállításához, aligha ne-
vezhető vonzónak. A tankönyvi alkotmányosság nincs felkészülve a piszkos
valóságra. Alkotmányos megoldás és radikális jogállam-visszaállítás helyett
talán egy másik, valamivel kevésbé ellentmondásos megoldás kerül előtérbe:
a tényleges társadalmi erőegyensúly miatt politikai megállapodás jön létre.
Olyan kompromisszum, amelyben a Fidesz képes lesz megtartani pozícióinak
és hatalmának egy részét, cserébe lehetővé teszi a közintézmények (pl. a köz-
média) számára, hogy visszatérjenek a normális kerékvágásba. Lehetővé tehe -
tik a jogállamiság és az Európa-párti politika működését – szigorúan a jövőre
nézve. Végül is ez csak az új kormányt fogja fegyelmezni – a jelenlegi rendszer
kedvezményezettjeinek javára, akiknek vagyona a jogszerű vagyonszerzés el-
vének minden előnyét élvezni fogja. 

Az alkotmányozás a megállapodás művészete, vagyis engedmény – és az
engedmények költségesek. Az ideológiailag terhelt kérdések eldöntetlenül
hagyása az alkotmányos engedmény és kiegyezés egyik legfontosabb jele, vi-
szont – ideális esetben az alapvető alkotmányos semlegesség figyelmen kívül
hagyása túl magas árnak számít. A nyitottságnak köszönhetően nincsenek
vesztesek és győztesek, ami lehetővé teszi a hideg polgárháború veteránjai
számára az együttélést, vagy legalább az egymás mellett élést.

Az alkotmánytörténet azt mutatja, hogy egy mélyen megosztott társada-
lomban a kiegyezéses alkotmányhoz vezető út válságokon át vezet. Gondoljunk
csak bele, hány évbe telt, amíg Chile visszatért a demokráciához (e pillanatban
ugyan újabb veszélyek fenyegetik), vagy amíg Törökország eltávolodott a ka-
tonák uralmától (hogy egy újabb bitorlásban végezze). Talán a negyven évnyi
(két nemzedéknyi) vándorlás a sivatagban még mindig feltétele a szabadság
elnyerésének. Azok az országok, ahol a populizmus különböző formái sikeresek
voltak, továbbra is ingadozni fognak a jogállamiság és az azzal való visszaélés
között. Vagy talán csak a visszaélés formái fognak váltakozni.

Ez azonban nem béníthatja meg az alkotmányos képzeletet. Éppen ellen-
kezőleg, a jogi formalizmus béklyóitól megszabadulva hozzájárulhatunk a le-
galizmus rutinjához való – a jogászok által is joggal vágyott – majdani vissza-
téréshez.
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zárszó

Szomorúan köszöntöm az Olvasót abból az alkalomból, hogy a Civitas Intézet
megbízásából készült Fekete Könyv II. olvasásának a végére ért. Szomorúan
– annak ellenére, hogy a Transparency International Magyarország munka-
társai ismét lenyűgözően nagyszerű munkát végeztek –, mert négy évvel ez-
előtt abban reménykedtünk, hogy nem lesz második kötet.

Amikor 2018-ban az első, nagy visszhangot kiváltó kötet megjelent, még el-
képzelhetőnek tartottuk, hogy az Orbán-rendszer képes önkorrekcióra, és a
felsorolt esetek inkább kivételnek, mint szabálynak tekinthetők. Sajnos ebben
csalódnunk kellett. Az akkori esetek ma már egyáltalán nem kirívóak, és saj-
nos úgy tűnik, a közvélemény is hozzászokott a korrupcióhoz.

E kötet megjelenése idején már nincsenek illúzióink; világos, hogy a kötet-
ben felsorolt esetek nem a rendszer működési hibáinak a termékei, hanem
maga az Orbán-rendszer.

Az orbáni hatalom nem is törekszik önkorrekcióra. Célja nem az általá -
nos közjó szolgálata, hanem a kiválasztottak egy körének a hatalomban tar-
tása, és e kör gyarapodásának elősegítése állami eszközök felhasználásá val.
Ha van „orbánizmus”, akkor annak a lényege az, hogy a megszerzett politikai
hatalmat egy kitüntetett réteg gazdagodására használja, tudatosan alakítva
ehhez a célhoz a törvényeket és az elosztási mechanizmusokat. A gazdasági
előnyökért viszonzásul az oligarchák minden eszközzel hatalomba tartják a
rendszert, amely – cserébe még – további hatalomhoz és közpénzekhez jut-
tatja támogatói körét. 

Magyarországon minden szinten jelen van a hagyományos korrupció is,
a rendszer működtetését azonban nem ez határozza meg, hanem a központi -
lag elosztott privilégiumok, a hűséget méltányoló gazdasági jutalmak. Miként
a kötet készítői definiálják, a korrupció a hatalommal való visszaélést jelenti
egyéni haszonszerzés érdekében, és ebbe a meghatározásba beleértendő
a – jogállami normákat és a demokratikus intézményeket semmibe vevő – 
vagyonátcsoportosítás is. Mindezek olyan mértékben torzítják a piaci folya-
matokat, hogy azok gátját jelentik a szabad vállalkozásnak és versenynek.
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A kötetben bemutatott korrupciós esetek átszövik a gazdaság, a kultúra,
az tudomány és a sport világát. Szomorú számvetés ez, mert ezt a sok ezer
milliárdnyi közpénzt az ország felemelésére is lehetett volna fordítani ahe-
lyett, hogy egy kiválasztotti kör jusson olyan vagyonokhoz, amely a hétköznapi
emberek számára fel sem fogható.

Magyarország kevéssé tehetős ország, milliók élnek az Európai Unió dep-
riváltsági szintje alatt. Egyre távolabbi a remény, hogy valaha elérjük a fejlett
európai országok életszínvonalát. A korrupció generációkra gyakorol befo-
lyást, és rombolja a közerkölcsöt. Ha valaki sikeres és a teljesítménye elisme-
rést vált ki, az emberek egy normális társadalomban elfogadják, hogy anya -
gi  lag is gyarapodik. Magyarországon azonban a politikai kapcsolatok az
el sőd legesek; a gyors gazdagodás nem áll arányban a teljesítménnyel. A sikeres
szereplők itt nem a piacon megmérettetett sikeres üzletemberek, hanem is-
kolatársak, rokonok, falubeli sógorkomák, atyafiak, feleségek vagy volt felesé -
gek, gyerekek, unokatestvérek és strómanok, továbbá gyorsan fel- és eltűnő
fantomcégek arctalan tulajdonosai. Közös bennük, hogy ők maguk sem büsz-
kélkednek a teljesítményükkel, hanem igyekeznek minél jobban elrejtőzni
szövevényes céghálok és átláthatatlan tulajdonosi szerkezetek mögé.

Nem csak az elherdált közpénz miatt lehet tehát szomorú az Olvasó, hanem
azért is mert a következő generáció az előrejutásnak ezt a mintázatát látja.
Meggyőződésem, hogy ez is közre játszik abban, hogy annyi tehetséges fiatal
választja azt, hogy külföldön keresse a boldogulását. Reméljük, hogy egyszer
lesz okuk hazajönni. 

TEPLÁN ISTVÁN
a Civitas Intézet tanácsadója 
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