
Vagyonbevallás-projekt 
(A Direkt36 több munkatársa dolgozott ezen a projekten, a szerzők nevét az 

egyes cikkeknél feltüntettük.) 
 
 

Földeket és milliókat is eltitkolt vagyonnyilatkozatában Tasó László 
államtitkár 

 
Szerző: Wirth Zsuzsanna 
2016.07.01. 
http://www.direkt36.hu/2016/07/01/foldeket-es-milliokat-is-eltitkolt-
vagyonnyilatkozataban-taso-laszlo-allamtitkar/ 
 
„Valóban úgy áll a helyzet, hogy Magyarországon minden parlamenti képviselő, 
különösképpen a kormánytagok, kötelesek vagyonbevallást tenni, és azoknak 
egyezniük kell a valósággal. Aki nem így jár el, az bűncselekményt követ el” – 
mondta Orbán Viktor a parlamentben idén áprilisban a valóságot némileg 
eltúlozva. A vagyonnyilatkozati eljárás megsértése nem bűncselekmény, de 
büntethető az a képviselő, aki valótlant állít. 
 
A rendszer 19 évvel ezelőtti bevezetése óta mégsem volt olyan ügy, amikor 
gyakorló politikust emiatt felelősségre vontak volna. Többek között Szijjártó 
Péterről, Rogán Antalról és Kósa Lajosról derült ki, hogy félrevezető adatokat 
közöltek a vagyonnyilatkozataikban, súlyosabb következménye mégsem lett 
ezeknek az ügyeknek. 
 
Ha Orbán Viktor tartja magát kemény áprilisi kijelentéséhez, akkor Tasó László 
államtitkár mégis kellemetlen helyzetbe kerülhet, mert a Direkt36 kutatásai 
alapján vagyonnyilatkozata nem pontosan tükrözi vagyoni helyzetét. 
 
A ma százmilliárdok elköltését ellenőrző közlekedéspolitikai államtitkár neve 
ritkán kerül be az országos sajtóba. Az egyik ilyen alkalom az volt, amikor egy 
LMP-s képviselőnőtől 2011-ben a parlamenti vita hevében megkérdezte: „mit 
pofázol bele, kisanyám”. Bár 12 éve ül a parlamentben, politikai pályafutása nagy 
részét a kelet-magyarországi Nyíradony polgármestereként töltötte és a 
környéken több ingatlant is megszerzett. 
 
Ezek közül több föld stratégiai fontosságú helyen, a Nyíradony határában 
hamarosan elinduló óriási ipari parki fejlesztés területének kellős közepén 
fekszik. A kedvező elhelyezkedés mellett növeli a földek értékét az is, hogy az 
önkormányzat belterületté minősítette át őket – ezt legalább az egyik telek 
esetében személyesen Tasó kérésére intézte el az önkormányzat. Ezek közül az 
ingatlanok közül azonban többet éveken át kihagyott a vagyonnyilatkozataiból, 
egy másikról pedig sorozatosan valótlan adatokat közölt. 
 
A vagyonnyilatkozatában nem csak a telkeivel kapcsolatos adatokat hibázta el 
Tasó. A Nyíradony környékén elterülő birtokai után kapott állami támogatásokat 
is hiányosan tüntette fel, jó hárommillió forintot kihagyott. 
 

http://www.direkt36.hu/2016/07/01/foldeket-es-milliokat-is-eltitkolt-vagyonnyilatkozataban-taso-laszlo-allamtitkar/
http://www.direkt36.hu/2016/07/01/foldeket-es-milliokat-is-eltitkolt-vagyonnyilatkozataban-taso-laszlo-allamtitkar/


Tasó László május legvégén a parlamentben ugyan válaszolt a Direkt36 néhány, a 
földjeivel kapcsolatos kérdésre – elmagyarázta például, hogy mikor vásárolta 
meg őket –, de a később e-mailben elküldött kérdéseinket már nem válaszolta 
meg, megkeresésünket fizetett provokációnak minősítette. Cikkünk megjelenése 
után Tasó László közleményt adott ki, mely szerint állításaink valótlanok, 
lejárató szándékúak és meghamisítják a valóságot. Azt ugyanakkor nem jelölte 
meg, hogy mindezt a cikk mely állításaira érti, és érdemben egyik állítást sem 
vitatta. A Direkt36 a Tasó vagyonelemeire vonatkozó információk mindegyikét 
nyilvánosan hozzáférhető hatósági forrásból szerezte. 
 
Mivel a képviselői vagyonnyilatkozatok jelenlegi formájukban csak korlátozottan 
alkalmasak arra, hogy átláthatóvá tegyék a parlamenti képviselők gazdagodását, 
a Direkt36, a 444 és a Transparency International egy olyan adatbázist fejlesztett 
Vagyonkereső néven, ami egy oldalon, kereshető formában gyűjti össze 
vagyonnyilatkozataikat. A Vagyonkereső célja, hogy elszámoltathatóvá tegye a 
képviselőket, átláthatóbbá tegye személyes gazdagodásukat. Az adatbázisból 
nem csak az eddigieknél egyszerűbben lehet információkhoz jutni arról, hogy a 
parlamenti képviselők mit állítanak saját vagyonukról, de az adatok 
elemezhetővé is válnak, ami segíthet abban, hogy a vagyonnyilatkozati szabályok 
betartására kényszerítse a képviselőket, és felhívja rá a figyelmet, ha a 
vagyonukról szándékosan félrevezető információkat közölnek. 
 
Tasó Lászlón kívül több más – különféle politikai oldalhoz tartozó – képviselő 
nyilatkozataival is foglalkozunk a következő hetekben. 
 
Tasó, a fiatalok példaképe 
 
Nyíradonyban évtizedek óta Tasó László a legbefolyásosabb ember. 1994-től 
húsz éven át volt a város polgármestere, négyévenkénti újraválasztásáért szinte 
kampányolnia sem kellett, komoly kihívója egyszer sem akadt. Közben az 
országos politikába is belevetette magát, 2004 óta országgyűlési képviselő, 
2014-ben pedig lépett még egy nagyot felfelé: lemondott a polgármesterségről, 
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkára lett. Ez a poszt már országos befolyással jár: Tasó 
vasútfejlesztésekről, autópálya-építésekről szóló döntéseket ellenőriz. 2016-
2020 között közlekedésfejlesztésre ezermilliárd forintot költ el a magyar állam. 
(Ennyi pénz elég lenne például arra, hogy elengedjék a teljes magyar lakosság 
személyi jövedelemadójának kétharmadát.) 
 
Tasó a polgármester tisztség feladása után sem feledkezett meg Nyíradonyról. Az 
összes fontos átadó ünnepségen megjelenik, a nyíradonyi városházán továbbra is 
saját irodája van, és tavaly kitüntették többek között „a fiataloknak példát adó 
életútja” és „a település jövőképének formálásában végzett meghatározó 
szerepe” miatt. Nem is csoda: városvezetőként korábban sosem látott 
mennyiségű uniós pénzt volt képes az elmaradott Hajdú-Bihar megyei régióba, 
azon belül is Nyíradonyba csatornázni. A kistérsége települései közül messze 
Nyíradony járt a legjobban. 
 



„A politikában is eddigi eredményeimet a családomnak, rokonaimnak, 
támogatóimnak és a segítőknek köszönhetem. Azért van az ebből adódó 
tisztségekre és befolyásra szükségem, hogy használni tudjam az érdekükben, 
meg tudjam védeni és tudjam segíteni a térségben élőket, a közösségeket” – írja 
magáról a honlapján. 
 
Elfelejtett telkek az ipari park közepén 
 
Tasó László alig jár a nyíradonyi képviselő-testület üléseire, amióta nem 
polgármester. Az ülésekről készült jelenléti ívek szerint tavaly csak egyszer 
nézett be, március 14-én. Az ülés elején ellátta néhány jótanáccsal a képviselőket, 
és jó munkát kívánt nekik. De aztán kiderült, hogy valójában nem ezért jött, 
hanem mert egy személyes ügyét szerette volna egyengetni. Azt kérte, hogy 
vonják belterületbe az egyik telkét, amely a város határában fekszik, a 471-es 
számú főút mellett. Tasó beadványának elfogadása mellett maga az új 
polgármester – a fideszes Kondásné Erdei Mária – érvelt, így: „mindenképpen 
indokolt ennek a területnek a belterületbe vonása, mivel a körülötte levő 
területeknek már megtörtént a belterületbe vonása”. A testület egyhangúan 
megszavazta az 1380 négyzetméteres telek átminősítését. 
 
Bár Tasó minden évben akkurátusan beírja vagyonnyilatkozatába bővülő 
ingatlanvagyonának részleteit – több mint tucatnyi földterületről, főként 
nyíradonyi erdőről, szántóról van szó – ennek a teleknek ebben a formában sem 
bel-, sem külterületként nincs nyoma a nyilatkozataiban. A telek tulajdoni lapja 
szerint az ingatlan besorolása kivett ipartelep, és az önkormányzat döntése 
ellenére továbbra is külterületként van megjelölve. Tasó László 2014. június 13-
án vásárolta meg, de másfél évvel később, 2015. december 14-én a feleségének 
ajándékozta. 
 
A két szomszédos – 1349 és 627 négyzetméteres – terület is a Tasó családé, ezek 
már 2002 óta Tasó László tulajdonában voltak, de 8 éven át egyáltalán nem 
tüntette fel őket a vagyonnyilatkozataiban. A Tasó családnak van egy további 
földterülete a közvetlen közelben, ez egy kéthektáros földdarab, amelyhez 
szintén 2002-ben jutott hozzá Tasó. 2015. december 14-én ezeket a földeket is a 
feleségének ajándékozta. A képviselők házastársainak vagyonnyilatkozata nem 
nyilvános. 
 
Kis földek, pont jó helyen 
 
Egy teljesen jelentéktelen, gazos kis földről van szó a Debrecen felől a városba 
bevezető út jobb oldalán, közvetlenül az „Üdvözöljük Nyíradonyban!” tábla 
mellett. Így néz ki a földdarab: 
 
Az egyik beruházás az éppen a telek mellett futó, 471-es számú főútvonal 
jelenleg is zajló felújítása, amely 5,5 milliárdba kerül. A beruházó a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) – ahol éppen Tasó menedzseli az ilyen 
projekteket államtitkárként –, illetve a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Az új út alapkő letételekor, idén márciusban büszkén feszített a helyszínen Tasó 
László. Beszédet is mondott, és megemlítette, hogy a kivitelezőknek 500 napon 



belül be kell fejezniük a munkát, mert pont ott, Nyíradony határában „rövidesen 
megkezdődik egy másik építkezés is: Debrecen mellett Nyíradony hozhat létre a 
megyében tudományos innovációs parkot”. 
 
A jelentéktelennek tűnő telek tehát azon a területen fekszik, amit érint majd az 
ipari parki fejlesztés. Ez világosan látszik a külterületi területrendezési tervéből, 
amely szerint a földdarab egyik része az „ipari gazdasági terület építési 
övezetébe” tartozik, a másik fele pedig „kereskedelmi szolgáltató terület építési 
övezete”. A fejlesztés előkészítése érdekében 2015-ben módosították is a 
területrendezési tervet. Az ebben megjelölt „beavatkozási pontok” gyakorlatilag 
körbeveszik Tasó telkeit. Ezeken a területeken „gazdasági célú területek 
kialakítása” zajlik majd. 
 
Ezekből a dokumentumokból nem egyértelmű, hogy Tasó földjének mi lesz a 
sorsa. A BME Urbanisztikai Tanszékén azonban a tervek és azokban szereplő 
besorolások alapján azt mondták a Direkt36-nak, hogy az „ipari gazdasági terület 
építési övezetébe” tartozó földek – így Tasó földjei is – alkalmasak az ipari 
fejlesztésre és ettől értékesek. A tulajdonos tehát, ha maga nem is akar ipari 
üzemet létesíteni ott, akkor is hasznot húzhat abból, hogy a terület pont a főút és 
a leendő ipari üzemek közé ékelődik. Például a telkét jó áron el tudja adni egy 
érdekelt beruházónak, vagy bérbe adhatja, esetleg egy önkormányzati 
kisajátítási eljárásban kompenzációt kaphat érte. A telkek értékét tovább 
növelheti, hogy az önkormányzat – részben Tasó kérésére – belterületbe vonta 
őket. 
 
A Nyíradonyi Önkormányzattól elkértük az ipari parkra vonatkozó részletes 
terveket, de azt felelték, hogy „Tudományos és Technológiai Park fejlesztése 
Nyíradonyban” című pályázatukat csak június 1-jén nyújtották be. A kiíró – a 
Nemzetgazdasági Minisztérium – még nem bírálta el a pályázatot, addig pedig 
nem nyilvános, hogy pontosan mire kért támogatást a város. Az önkormányzat 
csak annyit közölt, hogy az ipari park célja munkahelyek létrehozása, a helyi 
vállalkozások összehangolt fejlesztése és megerősítése. Az önkormányzat 
mindebből „az alap infrastruktúra kiépítésében” kíván szerepet vállalni. 
 
Tasó Lászlótól a parlamentben megkérdeztük, hogy épít-e valamit a területre. 
Azt felelte, hogy ő biztos nem, de lehet, hogy eladja, vagy bérbe adja. 
 
Elfelejtett milliók 
 
Tasó László nem csak az ingatlanvagyonát tüntette fel hiányosan, hanem a 
számára megítélt földalapú és hasonló támogatásokat is úgy tüntette fel, hogy 
vagyona kisebbnek tűnt a ténylegesnél. 
 
Akinek földbirtoka van, az különböző jogcímeken részesülhet a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) támogatásaiból, márpedig Tasónak vannak 
szántói és erdői is, összesen csaknem 90 hektáron. Bár az összterület nem túl 
nagy, a birtokok jövedelmezők: 2015-ben Tasó a saját bevallása szerint 
őstermelői tevékenységből 8 millió forintot keresett. 
 



A korábbi vagyonnyilatkozataiban nincs nyoma az MVH-tól kapott 
támogatásoknak, holott 2011, 2012 és 2013 folyamán is kapott különféle 
összegeket, jórészt területalapú támogatásként vagy mezőgazdasági területek 
erdősítése jogcímen. Ezek hol uniós, hol magyar állami pénzek voltak. 2011 óta 
összesen 13 alkalommal részesült MVH-támogatásban (a hivatal honlapján 
elérhető adatok alapján), de ebből csak 5-öt vallott be. Összesen 3,2 millió 
forintnyi támogatás maradt ki a nyilatkozatából. 
 
Tasó László a cikk megjelenése után kiadott közleményében azt írja, a 
területalapú támogatások nem minősülnek jövedelemnek. Ugyanakkor 2014-ben 
és 2015-ben ő maga is vallott be területalapú támogatást, sok más képviselőhöz 
hasonlóan. A vagyonnyilatkozati űrlap szövege szerint pedig a politikusok “ingó 
és ingatlan vagyona, illetve ezekhez fűződő egyéb jogosultsága alapján (…) 
juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokat” kell bevallani. 
 
A 2014-ben, illetve 2015-ben bevallott összesen több mint 30 millió forintos 
támogatásból, amelyet „erdei közjóléti létesítmény” létrehozására kapott, Tasó 
kilátót épített a Nyíradony melletti erdejében. 
 
Ez a 12 hektáros terület is pontatlanul szerepel azonban a 
vagyonnyilatkozatában. A tulajdoni lap szerint ugyanis Tasó egyedüli tulajdonos 
volt a megszerzése óta, mégis több mint tíz éven át azt állította róla a 
vagyonnyilatkozatában, hogy csak felerészben az övé. Csak tavaly decemberben 
vált meg papíron a terület felétől, akkor is családon belül adta csak tovább: a 
feleségének ajándékozta az erdő felét. 
 
Összességében Tasó László több mint 14 hektárnyi földjével kapcsolatban közölt 
pontatlan vagy hiányos adatokat a vagyonnyilatkozataiban és több mint 3 millió 
forint állami támogatást felejtett el feltüntetni. Azonban messze nem csak Tasó 
László vagyonnyilatkozataival vannak gondok. A Transparency International 
tanulmánya szerint a vagyonnyilatkozatok tartalmával kapcsolatban számos 
probléma merül fel: nehezen ismerhető meg belőlük a politikusok tényleges 
vagyoni helyzete, mert a kötelezően feltüntetendő adatok sokszor nem adnak 
fogódzót a nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzéséhez, de a képviselők 
családtagjai által beadott nyilatkozatok titkossága is segíti a vagyon elrejtését. 
 
 

Pesti Imre is kihagyott valami értékeset a vagyonbevallásából 
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Embermagasságú kerítés mögül emelkedik ki egy kétszintes, dísztégla borítású 
családi ház a XVII. kerületi Rákosliget egyik számozott utcájában. A postaládán 
szereplő névtábla alapján a Fidesz egyik parlamenti képviselője, Pesti Imre és 
felesége lakik a házban. 
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Pesti régóta ezt a házat tünteti fel székhelyként vagy lakhelyként a céges 
érdekeltségeinél, legutóbb 2016 februárjában tett így, amikor a Hungary 
Business Kereskedőház felügyelőbizottsági tagja lett. Az ingatlanban Pestinek 
jelenleg nincs tulajdonrésze, de holtig tartó, akár több millió forintot is érő 
haszonélvezet van bejegyezve a javára. A vagyonnyilatkozatokról szóló 
törvényhez csatolt melléklet szerint az ilyen érdekeltséget is fel kell tüntetniük a 
képviselőknek, ennek ellenére az ingatlan nem szerepelt Pesti Imre egyik 
vagyonnyilatkozatában sem 2006-os képviselővé választása óta. 
 
Pesti ezt azzal indokolta a Direkt36-nak, hogy 2006-ben még nem kellett 
nyilatkozni a haszonélvezetről. A vagyonnyilatkozati adatlap azonban 2013 óta 
kifejezetten felsorolja a haszonélvezetet, mint olyan jogviszonyt, amiről 
nyilatkozniuk kell képviselőknek. Korábban ez nem volt ennyire egyértelmű, de 
sem a törvény, sem a vagyonnyilatkozati minta nem mentesítette a képviselőket 
az ilyen jogviszony bevallásától. A Vagyonkereső adatai alapján ezzel sok 
képviselő tisztában volt már 2013 előtt is. A Fideszből többek között Papcsák 
Ferenc, Bencsik János és Mátrai Márta is vallott be nyilatkozatában olyan 
ingatlant, amelynek haszonélvezői. 
 
Pesti másik érve arra, hogy miért nem tüntette fel a házat nyilatkozatában az 
volt, hogy az ingatlant képviselővé választása előtt 13 évvel szerezte. Az 
ingatlanokat azonban nem csak megszerzésük évében kell bevallaniuk a 
képviselőknek, hanem minden évben, amíg valami közük van hozzá. 
 
Mivel a képviselői vagyonnyilatkozatok jelenlegi formájukban csak korlátozottan 
alkalmasak arra, hogy átláthatóvá tegyék a parlamenti képviselők gazdagodását, 
a Direkt36, a 444 és a Transparency International Magyarország egy olyan 
adatbázist fejlesztett Vagyonkereső néven, ami egy oldalon, digitalizált és 
kereshető formában gyűjti össze vagyonnyilatkozataikat. A Vagyonkereső célja, 
hogy elszámoltathatóvá tegye a képviselőket, átláthatóbbá tegye személyes 
gazdagodásukat. A képviselői vagyonnyilatkozatokban található 
ellentmondásokról cikksorozatot indított a Direkt36. 
 
Első cikkünkben azt mutattuk be, hogyan hagyott ki nyilatkozataiból 
ingatlanokat és több millió forintnyi támogatást Tasó László közlekedésért felelő 
államtitkár. Tasó tagadta, hogy rosszul töltötte volna ki vagyonnyilatkozatait és 
perrel fenyegette meg a Direkt36-ot. A cikk megjelenése után egy kormányzati 
átszervezés részeként Tasó önálló döntési jogkörének egy részét elvették. 
 
Egy nem túl vagyonos háziorvos 
 
Az orvos végzettségű Pesti Imre 2006 óta parlamenti képviselő, 
vagyonnyilatkozatai alapján a kevésbé vagyonos képviselők közé tartozik. A 
rákosligeti családi háznak 1993 és 2002 között feleségével közösen voltak az 
első tulajdonosai, majd a ház 2002 márciusában adásvétellel egy akkor 67 éves 
nőhöz került (Pesti nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy az adásvételen kívül 
fűzi-e bármilyen kapcsolat őt vagy családját az ingatlant megvásárló nőhöz). Az 
adásvétellel egy időben Pesti és felesége is holtig tartó haszonélvezeti jogot 
szerzett az ingatlanban. 



 
A haszonélvezet azt jelenti, hogy jogosultja ellenérték nélkül használhatja más 
személy ingatlanát annak ellenére, hogy nincs benne tulajdonrésze. A 
haszonélvezeti jog önállóan nem forgalomképes, tehát nem lehet értékesíteni, de 
rendelkezik egy képzeletbeli értékkel. Ezt úgy számítják ki, hogy a tulajdon 
értékét elosztják 20-szal, majd beszorozzák egy életkortól függő számmal. Mivel 
az ingatlan tulajdoni lapján csak a telek mérete van megadva (ami 882 nm), Pesti 
pedig nem árulta el a ház méretét, nem tudjuk megbecsülni, hogy mekkora lehet 
az ingatlan értéke. De ha például 40 millió forintba kerülne a családi ház, akkor 
Pesti haszonélvezeti joga 12 millió forintot érne. 
 
Kilenc hónappal később, 2002 decemberében az új tulajdonos már el is adta a 
házat: az ingatlan Pesti akkor 16 éves fiához került. Pesti és felesége 
haszonélvezeti joga megmaradt ez után az adásvétel után is. Évekkel képviselővé 
választása után, 2015 júniusában fia Pesti Imrének ajándékozta az ingatlant, aki 
így egyedüli tulajdonos lett, de csak pár hónapig, novemberben lányának 
ajándékozta az ingatlant. Ugyanazon a napon, amikor lányának ajándékozta a 
házat, Pesti Imre nevére ismét holtig tartó haszonélvezeti jogot jegyeztek be az 
ingatlanra. 
 
Megkérdeztük Pestit arról, hogy mekkora a ház területe, tudomása szerint 
mekkora az értéke, és mi volt az oka annak, hogy előbb eladta a házat, majd a fia 
neki ajándékozta, pár hónap múlva pedig a Pesti ajándékozta el a lányának, de 
egyik kérdésünkre sem válaszolt. 
 
Pesti pályafutása kezdetén nyolc évig volt körzeti orvos Galgamácsán. Utána a 
kőbányai Bajcsy-Zsilinszky Kórházban dolgozott, majd 1996-tól háziorvosi 
praxisa volt. Voltak közös cégei a feleségével, részben a háziorvosi praxisához 
kapcsolódóan, de ezek nem értek el kiugró üzleti eredményt. 
 
Pesti 2006 és 2010 között egy örökölt turai házat és egy galgamácsai szántót 
tüntetett fel vagyonnyilatkozataiban saját ingatlanként. 2011-ben a turai házat 
feleségének ajándékozta, a következő évben pedig 50 százalékos tulajdonosa lett 
egy tihanyi teleknek, amelyen építkezni kezdett. Vagyonnyilatkozatai alapján 
2011-re 23,5 millió forintot takarított meg, de miután megvette a tihanyi építési 
telket és elkezdett építkezni, megtakarításai lenullázódtak, és 22,5 millió 
forintnyi hitele lett. 
 
Orbántól is kapott fontos feladatot 
 
Politikai pályafutását 1988-ben az MDF-nél kezdte, majd egy szünet után 2002-
ben tért vissza a politikába, a Rákosmente Polgári Körök vezetője lett. 2006-ban 
a parlamenti mellett fővárosi képviselő is lett, és politikusként szinte kizárólag a 
fővárost és az egészségügyet érintő kérdésekben volt aktív. A parlamentben 
ellenzéki képviselőként volt tevékenyebb, 2006 és 2010 között 63-szor szólalt 
fel, szinte kizárólag egészségügyi témában. 2010 óta mindössze 13-szor szólalt 
fel. Képviselői fizetése jelenleg havi bruttó 748 ezer forint, 
kormánymegbízottként képviselői fizetésén felül havi bruttó 997 ezer forintot 
keresett. 



 
A 2010-es önkormányzati választás után rövid ideig főpolgármester-helyettes 
volt, majd 2011-től a ciklus végéig budapesti kormánymegbízott. Az Origo 
szerint Pesti főpolgármester-helyettesi kinevezését Orbán Viktor kérte azért, 
hogy a Fidesz Budapesttel foglalkozó regionális pártigazgatója jelen legyen 
Budapest irányításában. Ebben az időben gyakran szerepelt a médiában, 
elsősorban Tarlós Istvánnal való konfliktusai miatt. Az Origo akkori cikke szerint 
Tarlós nem akarta, hogy a Fidesz erős budapesti embereként jellemzett Pesti 
korlátozza mozgásterét. 
 

 
Így kerültek helyzetbe sokmilliós uniós projekteknél Tasó László emberei 
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A Nyíradonyhoz tartozó Szakolykert tanyán a bozótos és a falusi házak között 
eldugva fut egy kátyús földút, ami egy villanypásztorral körbekerített, szépen 
felújított épülethez vezet. Ez a Gencsy Kúria, de a nyíradonyiak egyszerűen 
kastélynak hívják. 
 
A pár éve még lerobbant kúria magánszálláshellyé alakítására mintegy 38,3 
millió forint közpénzt ítélt meg egy állami hivatal még 2011-ben. A felújítást és 
átalakítást egy közhasznú egyesület vezetőjeként Tasó László akkori nyíradonyi 
polgármester, jelenlegi közlekedésért felelős államtitkár irányította. A felújítás 
után egy hónappal az önkormányzat a szépen kipofozott épületet 1 millió forint 
körüli összegért adta el a közhasznú egyesületnek, amely tagjainak többsége 
Tasó korábbi munkatársa vagy rokona. 
 
Nem ez az egyetlen részben közpénzből finanszírozott beruházás Nyíradony 
környékén, ahol Tasóhoz kötődő emberek szereztek kedvező pozíciókat. Az 
államtitkár titkárnője korábbi cégén keresztül megszerzett egy kiemelkedően jó 
helyen lévő, részben uniós pénzből felújított üzlethelyiséget Nyíradony 
központjában. Az üzletet megszerző cég ma már a tágabb Tasó-rokonság egyik 
tagjáé. Egy több mint 70 milliós EU-s támogatásból felújított nyíradonyi ifjúsági 
központban pedig Tasó munkatársa mellett az államtitkár unokaöccse és lánya is 
feltűnik. 
 
Mindegyik fenti esetben olyan szervezetek vagy magánszemélyek kerültek 
kedvező helyzetbe a 2014-ig húsz éven át Tasó által vezetett önkormányzat 
segítségével, akiknek szoros vagy közvetlen kapcsolatuk van az államtitkárral. 
Tasó Lászlón és a nyíradonyi önkormányzaton kívül a közhasznú egyesületet és 
az érintett cégeket is megkerestük. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy 
pontosan mekkora összegű közpénzhez jutottak hozzá és hogyan költötték el azt. 
Több mint három hét után csupán az önkormányzat válaszolt érdemben a 
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kérdéseinkre. Eszerint a vagyonelemei eladása során az önkormányzat mindig a 
város érdekében, a jogszabályokat betartva döntött, ráadásul az uniós 
projekteket ellenőrző szervek vizsgálatai nem tártak fel szabálytalanságot. Az 
önkormányzat szerint nekik nem feladatuk vizsgálni a cégek, egyesületek, 
alapítványok „szervezeti, személyi összetételét”, ha azok szabályosan működnek 
és tevékenységükkel a város javát szolgálják. 
 
Tasó László csak röviden reagált a megkereséseinkre. Annyit írt, hogy a 
kérdéseink „felszínes információk alapján” vázolnak fel „légből kapott teóriákon 
alapuló mondvacsinált összefüggéseket”. Szerinte a cikksorozat megrendelésre 
készül, melynek célja az ő lejáratása. Hozzátette, hogy büntetőpert és 
személyiségi jogi pert is indít. A Direkt36 nemrég közölt cikket arról, hogy Tasó 
László éveken át hiányosan adta le a vagyonbevallását. A cikk a Vagyonkereső 
nevű projekt keretében készült, amely a politikusi vagyonnyilatkozati rendszer 
hiányosságaira hívja fel a figyelmet. 
 
Jönni kezdett a pénz és felfordult minden 
 
A Gencsy Kúria leromlott épülete az önkormányzat tulajdona volt, de a Széchenyi 
Zsigmond Vadásztársaság székhelyeként működött annak 1992-es megalakulása 
óta. A vadásztársaság egyik alapító tagja, 1997-től 2016-ig pedig az elnöke Tasó 
László volt. 
 
A Debreceni Törvényszéken elérhető iratok szerint 1992-től egészen körülbelül 
2012-ig a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság tisztségviselői között mindig volt 
például vadászmester vagy természetvédelmi felelős. Ez akkor változott meg, 
amikor a társaság pénzt nyert a kastély felújítására. 
 
A szervezet még 2009-ben pályázott az MVH-nál (Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal), amely 2011-ben „Uradalmi kúria magánszálláshellyé 
alakítása” címen ítélt meg támogatást az egyesületnek. 
 
A szervezet 2012. december 6-án tartott közgyűlésén több fontos esemény is 
történt. A jegyzőkönyv szerint az elnök, Tasó László szerette volna, ha a tagok 
közül minél többen hajlandóak beszállni pénzzel is a kúria felújításába, hogy 
közösen össze tudják szedni az MVH-s támogatás felhasználásához szükséges 10 
százalékos önerőt. A tagok közül azonban senki nem akart ebben részt venni. 
 
A vitának az lett a vége, hogy a szervezet nevet váltott, Gúth-Keled 
Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesületként működött tovább, és az 
összesen 34 tag közül 32 kilépett, hogy új vadásztársaságot alapítson. Tasó 
Lászlón kívül csak egy régi barátja és munkatársa, Tasi Sándor (ma a megyei 
közgyűlés fideszes alelnöke) maradt. Tasó és Tasi szoros kapcsolatára a 
nyíradonyi önkormányzat hivatalos lapja is utal, ahol Tasó László legrégibb 
harcostársaként emlegetik Tasit. A férfi egy hajdúszoboszlói társasházban – 
amely korábban panzióként működött – Tasó László egyik tulajdonostársa is. 
 
A kilépések után az átkeresztelt egyesületnek nem volt elég tagja a szabályszerű 
működéshez, így a megszűnés fenyegette. A tíz hónappal később megtartott, 



következő közgyűlésen azonban kilenc új tag lépett be az egyesületbe. Az új 
tagok között volt a nyíradonyi polgármesteri hivatal titkárságának mindhárom 
tagja, Tasó László korábbi sajtófőnöke, a mostani minisztériumi titkárnője, aki 
akkoriban az önkormányzatnál dolgozott projektmenedzserként, Tasó 
unokatestvére, az egyik unokaöccse és egy másik unokaöccsének a felesége is. Az 
érintett rokonokat kerestük telefonon és emailen is, egy részüket sikerült 
elérnünk. Nem akartak nyilatkozni, de megerősítették, hogy valóban az 
államtitkár rokonai. Egyikük – Tasó unokatestvére, aki a nyíradonyi 
vagyonkezelő céget vezeti – közölte azt is, hogy az egyesületbe való belépésének 
nem volt köze ahhoz, hogy rokoni kapcsolatban áll Tasó Lászlóval. 
 
Nemcsak a tagok cserélődtek ki, hanem új alapcélt is megfogalmazott a szervezet 
2013-ban, amikor már zajlott a felújítás. A korábbi „korszerű vadgazdálkodás” és 
a „kulturált vadászati lehetőség biztosítása” helyett az egyesület új célja „az 
idegenforgalom fejlesztése, az aktív pihenés (…) feltételeinek kialakítása, 
szállodai szolgáltatás, vendéglátás”, valamint „jóléti beruházások 
kezdeményezése és megvalósítása” lett. 
 
A kastély 2012 októberében megkezdett felújítása 2013. december 31-én 
fejeződött be. Kialakítottak az épületben egy apartmant, négy saját fürdőszobás 
vendégszobát, konyhát és étkezőt, valamint egy társalgót. Felújították a 
vezetékeket és a fűtést, szigetelték és akadálymentesítették az épületet. Az MVH 
2011-ben 38,3 millió forintot ítélt meg az egyesületnek a kúria átalakítására, 
majd végül 2013-2015 között összesen 47,8 millió forint állami illetve uniós 
támogatást fizettek ki különböző jogcímeken az egyesületnek. 
 
Az önkormányzatnak is tetszett Tasó ötlete 
 
Rögtön miután a kastély felújítása befejeződött, az épületet és a mellette levő, 
további fejlesztésekre váró szántót az önkormányzat eladta a megújult 
egyesületnek. A kastély tulajdoni lapjára 2014 januárjában, a szántóéra 2014 
áprilisában jegyezték be az egyesületet. Az nem egyértelmű, hogy mennyit 
fizetett az egyesület a két ingatlanért, mert az eladásról szóló két önkormányzati 
döntés részben ellentmond egymásnak, de körülbelül egymillió forintról lehetett 
szó. A pontos vételárra rákérdeztünk az érintetteknél, de nem kaptunk választ. 
 
Az önkormányzat szerint a korábban leromlott épület hasznosíthatatlan volt, 
karbantartása csak vitte a pénzt, ráadásul őriztetni kellett, hogy a kirablását 
megakadályozzák. A Gúth-Keled Egyesület vételi ajánlatát azért fogadta el az 
önkormányzat, mert „semmilyen más lehetőség nem kínálkozott arra, hogy a 
város egyik legrégebbi építészeti emlékét megmentsük”. „Tasó László 
polgármesterként és az egyesület akkori elnökeként, mint magánember, mint 
városvezető jelentős terheket vállalt annak érdekében, hogy a Gencsy Kúria 
épületét a jövő nemzedéke számára megóvja” – írta az önkormányzat, amely 
szerint az ingatlan megfelelő értéken, a helyi ingatlanértékek figyelembe 
vételével, törvényesen került eladásra. 
 
Az önkormányzat az épület eladása után is hozott több, a Tasó által vezetett 
egyesületnek kifejezetten kedvező döntést. Nyíradony 2015-ben elfogadott 



területrendezési terve lehetővé teszi a szakolykerti kastély és környékének 
további turisztikai fejlesztését. A területet „különleges turisztikai övezetté” 
minősítették. (A területrendezési terv többi része a város másik végének 
fejlesztésével foglalkozik. Azzal a környékkel, ahol hamarosan az ipari park lesz – 
Tasónak itt vannak földjei, erről cikkünk első részében írtunk.) 
 
Az önkormányzat anyagilag is támogatta az épület és környékének fejlesztését: 
2014-ben ugyanis 1,65 millió forintos önkormányzati költségvetési támogatást is 
kapott a közhasznú egyesület az akkoriban kifizetett MVH-s támogatások mellé. 
Az egyesület beszámolójából nem derül ki, hogy pontosan mire kapták ezt a 
pénzt. Egy, a kúriához közeli több mint két hektáros terület megszerzését is 
tervezte az egyesület az önkormányzattól, ahol öko-tavat akartak kialakítani. A 
tó ötletét az egyesület elnökeként Tasó mutatta be az önkormányzatnak.A terv az 
önkormányzat szerint végül nem valósult meg, mert az egyesület nem nyert 
pályázati pénzt. 
 
A közhasznú egyesületnek hivatalosan 2016. március 8-áig Tasó László volt az 
elnöke, és bár az egyesület iratai szerint már több mint egy évvel korábban 
kezdeményezték elnöki tisztségének és tagságának törlését, ez csak nemrég 
emelkedett jogerőre. Az új elnök a régóta az önkormányzat titkárságán dolgozó 
Czirják Éva lett, az alelnök pedig Tasó unokaöccsének felesége. Czirják a 
Direkt36 megkeresésére annyit írt, hogy az egyesület nem kíván reagálni a feltett 
kérdésekre. 
 
Tasó felsejlik egy értékes üzlethelyiség mögött is 
 
Más nyíradonyi uniós beruházásoknál is feltűnnek Tasóhoz köthető emberek. 
Például egy városközponti üzlethelyiség körül, amelyet egy uniós projekt 
részeként újíttatott fel a nyíradonyi önkormányzat az üzlethelyiségek 
tulajdonosaival közösen. A polgármesteri hivatallal átellenben álló pavilonokban 
valaha butikok voltak, Tasó korábbi – jelenleg testvérei tulajdonában álló – 
cégének, a Quattro Trend Kft.-nek is volt itt boltja. Ennek a pavilonsornak a 
felújítására egy uniós beruházás részeként 24,3 millió forintot (egy másik 
dokumentum szerint 31,8 milliót) költött az önkormányzat. Az egyik, már 
felújítás alatt álló üzlethelyiséget a Rekreáció-Plusz Kft. vásárolta meg. 
 
Az önkormányzat szerint a pavilonok átépítése része volt az egész városközpont 
megújítását célzó uniós nagyberuházásnak. Kötelező volt magántőkét is bevonni 
a projektbe, és miután a pavilonok többször is gazdát cseréltek, a Rekreáció-
Plusz Kft. jelentkezett be, hogy megvásárolná az egyik pavilont, amiért cserébe a 
cég vállalta a felújításhoz szükséges 50 százalékos önerő és az áfa kifizetését is. 
(Azt nem közölte az önkormányzat, hogy ez mekkora összeg volt.) „A pavilon 
eladásával kapcsolatban az Önkormányzat a város érdekeit szem előtt tartva, a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el” – közölte az önkormányzat, 
hozzátéve, hogy a teljes projekt megvalósítását később ellenőrző szervezetek, 
például a Magyar Államkincstár, nem tártak fel szabálytalanságokat. 
 
A kft-t Kincs Henrietta alapította 2013-ban. Kincs hosszú ideig a nyíradonyi 
önkormányzat alkalmazottja volt, dolgozott Tasó országgyűlési képviselői 



titkáraként, ma pedig Tasó államtitkárságán titkársági referens. Idén márciusban 
miniszteri elismerésben is részesült példamutató munkája miatt. A Direkt36-nak 
a nyíradonyi önkormányzatnál őt nevezték meg, mint olyan munkatársat, akin 
keresztül felvehetjük Tasóval a kapcsolatot, illetve ott volt azok között az 
emberek között is, akik újonnan beléptek az egykor vadásztársaságként működő 
egyesületbe is. 
 
Kincs Henrietta 2014 szeptemberében 1000 forintért teljes egészében átruházta 
a céget egy debreceni nőre, aki a cégnyilvántartási adatok és a Tasó-családot 
ismerő helyi források szerint szintén tagja az államtitkár tágabb rokonságának. A 
nőt próbáltuk elérni telefonon és e-mailen is, de csak annyit üzent, hogy nem 
akar nyilatkozni. Tasó László sem válaszolt a rokoni kapcsolatra vonatkozó 
kérdéseinkre. 
 
A Rekreáció-Plusz Kft. a Direkt36 számításai szerint kevesebb, mint kétmillió 
forintért szerezte meg a három felújított pavilon közül a középsőt. (2014 
októberében szavazta meg a nyíradonyi képviselő-testület, hogy eladják a kft-
nek az épületet 1,5 millió forintért, a telekért pedig a megjelölt négyzetméterár 
alapján további 3-400 ezer forintot kellett fizetni.) 
 
A pavilont a helyi Takarékszövetkezet fiókja fogja bérelni a cégtől. A Hajdú 
Takarék vezetője, Pénzes Lászlóné a Direkt36 kérdésére megerősítette, hogy 
hamarosan költöznek a középső pavilonba, és bérelni fogják az ingatlant. „A 
központi elhelyezkedés a jelenleginél sokkal optimálisabb környezetet biztosít 
majd” – mondta az igazgató. Azt nem mondta meg, hogy pontosan kitől és 
mennyiért bérelik majd a pavilont, de a takarék egyik helyi alkalmazottja 
telefonon megerősítette a Direkt36-nak, hogy a bérbeadó a Rekreáció-Plusz Kft. 
Az önkormányzat helyett így a bérleti díj a magáncéghez folyik majd be. 
 
A Rekreáció-Plusz Kft. a felújított vadászkúriánál is feltűnik, ott van ugyanis a cég 
bejegyzett székhelye, amiről a kúria kapujára kifüggesztett cégnév is árulkodik. A 
kft. fő tevékenysége a szálláshely üzemeltetés, de a vadászkúria épületét nem ez 
a cég, hanem a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú 
Egyesület üzemelteti az épület tulajdonosaként (nem világos, hogy milyen 
eredménnyel, miután a szervezet 2015-re vonatkozó beszámolója még nem 
érhető el, 2014-ben pedig nem végeztek érdemi tevékenységet). Ráadásul a cég 
eddig nem végzett jelentős üzleti tevékenységet, bevétele egymillió forint volt 
két év alatt. Az Egyesület a Rekreáció-Plusz Kft.-ről annyit közölt, hogy a cég nem 
üzemelteti a szálláshelyet, csupán helyiséget bérel az épületben. 
 
És az ifjúsági központban is 
 
Kincs Henrietta egy Kincses Titánok nevű közhasznú egyesület vezetője is. Ez a 
szervezet konzorciumi tagként részesedett az egyik legújabb uniós beruházásból, 
amelyet a nyíradonyi önkormányzat bonyolított le 2013-2016 között. A 
Nyíradony központjában levő egykori mozi épületét 71,5 millió forint uniós 
forrásból alakították át ifjúsági központtá. 
 



A projektben az említett egyesületen és az akkor még Tasó László vezette 
önkormányzaton kívül a Stílus Egylet nevű civil szervezet is részt vett, amelynek 
akkori vezetője Tasó Marianna, az államtitkár lánya volt. A Stílus Egyletnek az 
ifjúsági központ „közösségi funkciójának kialakítása” volt a feladata, melyre 39,5 
millió forint támogatást kapott az illetékes regionális fejlesztési ügynökségtől. 
Tasó Marianna aláírása a polgármesteré mellett szerepel a kivitelezési 
szerződésen, mint az egyik megrendelőé. 
 
Volt még egy szereplő, egy nyíradonyi vállalkozás, az AUSZ Bt., amely később 
kiszállt a projektből. Ennek a cégnek a feladata lett volna az épület „gazdasági 
funkciójának” kialakítása. Ez egy vendéglátóegység és egy bowlingpálya 
működtetését jelentette volna – mondta el a Direkt36-nak a cég megadott 
telefonszámán jelentkező férfi. 
 
Az elkészült bowlingpálya Relax Pub néven végül idén májusban rendben meg is 
nyitott a felújított épületben. Az üzemeltető az önkormányzat cége, a Nyíradonyi 
Vagyonkezelő Kft., amely a működtetéssel kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítéséért is felel. A vagyonkezelő a szórakozóhely üzemeltetésére három 
ajánlattevőt kért fel, a legkedvezőbb ajánlat a Relax and Peace Kft.-től érkezett – 
közölte a Direkt36-tal a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. 
 
Ezt a céget idén márciusban alapították, és Tasó László unokaöccsének, Szilágyi 
Gusztávnak kizárólagos tulajdonában van. Szilágyit emailben és telefonon is 
kerestük, de nem válaszolt a kérdéseinkre. 
 
 

Orbán vagyonbevallásainak hibái is mutatják a rendszer gyenge pontjait 
 

Szerző: Vorák Anita 
http://www.direkt36.hu/2016/07/21/orban-vagyonbevallasainak-hibai-is-
mutatjak-a-rendszer-gyenge-pontjait/ 
 
Egy nappal 2006 szilvesztere előtt megjelent öt felcsúti család életében Orbán 
Viktor, aki társtulajdonosuk lett a Fő utcán sorakozó ingatlanjaikban. Kettőben 
többségi tulajdont, a másik háromból csak kisebb részeket szerzett meg. Orbán a 
vagyonnyilatkozataiban beszámolt ugyan ezekről az ingatlanokról, de azt nem 
tüntette fel, hogy a területeken társtulajdonosai is vannak, ahogy azt sem, hogy 
mekkora az ingatlanok teljes mérete, holott a vagyonnyilatkozati szabályok 
szerint így kellett volna eljárnia. 
 
Ha Orbán szabályosan töltötte volna ki a nyilatkozatokat, akkor bárki számára 
kiderülhetett volna, hogy éveken át családi házas ingatlanoknak volt a 
társtulajdonosa. Így azonban a bevallásokban ejtett formai hibák elrejtették ezt a 
tényt. Pedig magával a szabállyal Orbán Viktor láthatóan tisztában van, a 
feleségével közös tulajdonban lévő budapesti házukat szabályosan tüntette fel. 
 
Bár ezek nem tartoznak a súlyos vagyonbevallási szabálytalanságok közé, Orbán 
így is megsértette a nyilatkozatokra vonatkozó előírást, és a gyakorlata ellentétes 
volt azzal is, amit ő maga állított a képviselői nyilatkozatok értelméről még 
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áprilisban: „Magyarországon minden parlamenti képviselő, különösképpen a 
kormánytagok, kötelesek vagyonbevallást tenni, és azoknak egyezniük kell a 
valósággal”. 
 
Megkérdeztük a Miniszterelnöki Sajtóirodát, mi az oka annak, hogy Orbán 
nyilatkozataiban nem követte a törvény előírásait. A sajtóiroda annyit közölt, 
hogy Orbán a jogszabályoknak és a valóságnak megfelelően töltötte ki a 
nyilatkozatát, de a kérdésekre érdemben nem válaszolt. 
 
Az Orbán nyilatkozataiban lévő pontatlanságok is mutatják, hogy a 
vagyonnyilatkozati rendszer csak mérsékelten alkalmas arra, hogy 
elszámoltathatóvá tegye a képviselőket és áttekinthetővé tegye vagyoni 
helyzetüket. A Direkt36, a 444 és a Transparency International ezért egy olyan 
adatbázist fejlesztett, ami egy oldalon, digitalizált és kereshető formában gyűjti 
össze vagyonnyilatkozataikat. A Vagyonkereső nevű oldal célja, hogy 
elszámoltathatóvá tegye a képviselőket, átláthatóbbá tegye személyes 
gazdagodásukat. 
 
Láthatatlan családi házak a miniszterelnöki birtokon 
 
A hibásan bevallott öt kisebb (500-1500 négyzetméteres) felcsúti ingatlan 2007-
től jelent meg Orbán vagyonnyilatkozataiban és 2013-ig szerepelt bennük. A 
miniszterelnök a nyilatkozatokban elárulta a méretüket, a vásárlás időpontját, 
illetve azt, hogy ezeket a területeket 50 évre ingyenesen használatra átadta az 
általa alapított a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak. 
 
A jogszabályok szerint a vagyonnyilatkozatot az ingatlan-nyilvántartásban 
szereplő adatoknak megfelelően kell kitölteni, azaz a tulajdoni lapon található 
méretet, művelési ágat és tulajdoni arányt kell beírni a nyilatkozatba. A 
nyilatkozataiban feltüntetett gyér információk alapján úgy tűnhet, hogy a 
miniszterelnök egyedüli tulajdonosa volt ezeknek a telkeknek, a valóságban 
azonban ez nem így volt. 
 
A felcsúti Fő utcán egymás mellett sorakozó öt telek a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia épületének szomszédságában fekszik, mindegyikükön áll egy 
sátortetős ház. A tulajdoni lapok alapján mind az öt telek és ház középkorú vagy 
idős házaspároké volt, amikor Orbán társtulajdonosuk lett az ingatlanjukban. A 
vásárlás idején az akadémia Makovecz Imre stílusában tervezett épülete még 
nem állt (azt csak 2008-ban kezdték el építeni), a telkek vége akkoriban a helyi 
sportpályákkal volt határos. 
 
A Direkt36 beszélt az egyik egykori tulajdonossal, aki – nevének titokban tartását 
kérve – azt állította: Orbán nem saját maga intézte az ingatlanvásárlást, nem ő 
tett ajánlatot a telkekre, hanem “az alapítványtól jött valaki, már nem 
emlékszem”. A volt tulajdonos szerint ennek ellenére a tárgyalásokon 
egyértelmű volt, hogy a telekrészeket nem az alapítvány, hanem Orbán Viktor 
szeretné megvásárolni. “Ránk bízták, hogy ki mennyit ad. Voltak, akik még 
örültek is neki, hogy viszik a kertet, és nem kell többet kapálni” – mondta. Volt, 



aki kevesebbet, volt, aki többet adott, de a megvásárolt telekrészeket papíron 
nem választották külön, hanem Orbán a családok társtulajdonosa lett. 
 
Orbán a telkek teljes mérete és tulajdoni aránya helyett csak a megszerzett 
részek méretét írta be a vagyonnyilatkozatába. Például az első, az akadémiához 
legközelebbi ház 2469 négyzetméteres telken állt. Orbán az ingatlan 1596/2469-
ed részét, azaz 1596 négyzetméternyi területet vásárolt 2006-ban, a 
vagyonnyilatkozatában pedig csak 1596 négyzetméteres telekként tüntette fel az 
ingatlant, ami ellentétes a vagyonnyilatkozati szabályokkal. 
 
A helyes eljárás az lett volna, ha megadja, hogy egy 2469 négyzetméteres 
területben van 1569/2469 résznyi tulajdona. Oda kellett volna írnia azt is, hogy 
az ingatlanok rendeltetési jellege „lakóház, udvar”, ezt a sort azonban minden 
évben üresen hagyta. A nyilatkozat egy másik bejegyzéséből az derül ki, hogy 
miniszterelnök pontosan tisztában van ezzel a szabállyal. Budapesti, a 
feleségével közös családi házuknál a telek és a ház teljes méretét beírta, és 
jelezte, hogy ebből neki mekkora tulajdonrésze van. 
 
A Miniszterelnöki sajtóirodán keresztül megkérdeztük Orbán Viktort, hogy a 
felcsúti telkeknek miért nem a szabályoknak megfelelően tüntette fel 
vagyonnyilatkozatába, és miért nem jelezte, hogy csak résztulajdonosa a 
telkeknek. Megkérdeztük arról is, hogyan győzte meg 2006-ban az öt családot 
arról, hogy adják el neki a telkük egy részét, és mennyiért jutott hozzá az 
ingatlanokhoz. Kérdéseinkre Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki sajtóiroda 
vezetője 20 percen belül annyit válaszolt, hogy „Orbán Viktor a jogszabályoknak 
és a valóságnak megfelelően töltötte ki a vagyonnyilatkozatát, mely így 
törvényes, teljes és hiteles”. 
 
A Direkt36-nak nyilatkozó egykori tulajdonos azt mondta, egyáltalán nem 
tartották furcsának, hogy Orbán Viktor a tulajdonostársuk lett az ingatlanban. 
“Nem emlékszem már, hogy pontosan mennyit, de rendes árat kaptunk a 
telekért” – mondta, és ezt azzal is megerősítette, hogy “az alapítvány mostanában 
már mindent olcsón akar megvenni”, de ők tíz éve nem jártak rosszul az üzlettel. 
 
Orbán Viktor vagyonnyilatkozatában az ingatlanvásárlással egyidejűleg egyetlen 
változás történt: eltűnt az a 4 millió forintos, Lévai Anikóval közös bankbetétje, 
ami a fél évvel korábban leadott nyilatkozatában még benne volt. A nyilatkozatai 
alapján ebből a pénzből vehette meg az öt telekrészletet. 
 
Kiskertből focipálya, focipályából parkoló 
 
A korabeli légi felvételeken is látszik, hogy Orbánt és a nevében eljáró 
alapítványt nem a sátortetős házak érdekelték, hanem az öt telek sportpályákhoz 
közelebbi vége. Miután Orbán megszerezte a telekrészeket, egyből elkerítették 
őket a házaktól, és összevonták őket. Az összevont területen füves pályákat 
alakítottak ki. Ezt az egyesített területet engedte át Orbán ötven évre ingyenesen 
a fociakadémiának. Az alapítvány is terjeszkedett a környéken: a Fő utcai sorban 
hatodik házat már az Orbán által létrehozott alapítvány vette meg 2009-ben. 
 



A miniszterelnök 2014 óta már csak egy nagyobb felcsúti telket ír be a 
vagyonnyilatkozatába. A vásárlás időpontja ennél is 2006, a telek mérete pedig 
majdnem pontosan egyezik az öt korábbi telek összesített méretével. Orbán a 
vagyonnyilatkozatban jelezte is, hogy “telekcsoport újraosztás” miatt lett a 
korábbi öt felcsúti ingatlanából egy. A felcsúti ingatlanok tulajdoni lapjából 
kiderül, hogy az Orbán által 2006 legvégén megszerzett telekrészeket papíron 
elcsatolták azoktól a házaktól, amelyekhez korábban tartoztak, és összevonták 
őket több más szomszédos telekkel. 
 
A sorban hatodik telek a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 
tulajdonában volt, és beleolvadt az újonnan kialakított területbe egy hetedik 
ingatlan is. Így az alapítvány eredetileg 2937 négyzetméteres telke Orbán 
földjeivel és a plusz telekkel összevonva 1,2 hektárosra hízott. Orbán Viktor a 
telekalakítás óta is félreérthetően tünteti fel az ingatlant a 
vagyonnyilatkozatában: az 1,2 hektáros méret helyett még mindig csak a saját 
részét, 5035 négyzetmétert ír be. Azt jelzi ugyan, hogy csak résztulajdonos egy 
ingatlanban 5035/11936 arányban, de az ingatlan teljes méretére csak ebből a 
megjegyzésből lehet következtetni. 
 
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak 2006-ban nemcsak Orbán 
Viktor, hanem mások is adtak át 50 évre használatra földeket. Az alapítvány az 
elmúlt években ezeket a földeket sorban felvásárolta. Egyedül az az 1,2 hektáros 
telek nem került teljesen a birtokukba, amelyben Orbán Viktornak és apjának, 
Orbán Győzőnek is van tulajdonrésze. 
 
Ezen az 1,2 hektáros területen alakították ki a pályák és a stadion melletti 
parkolót. A helyiek emlékei szerint már a stadionépítés előtt megtörtént az 
átalakítás. Megkérdeztük a miniszterelnöktől és Orbán Győzőtől is, hogy ki fizette 
a telkükön végzett beruházást: tulajdonosként ők vagy az aréna beruházásával 
együtt készült el a parkoló és így a beruházás költségvetését terhelte. A 
kérdéseinkre sehonnan nem kaptunk választ. 
 
Orbán vagyonnyilatkozata szerint az ő telekrészét továbbra is ingyenesen 
használja a fociakadémia. Megkérdeztük, hogy Orbán Győző is ingyen engedte-e 
át a telkét az akadémiának, vagy bérleti díjat fizetnek neki a parkolóért, de sem 
Orbán Viktor, sem Orbán Győző, sem az alapítvány nem válaszolt a kérdésre. 
 
A nagy, térköves terület bejáratát hétköznapokon sorompó zárja el, a parkolót 
csak a focisták és az akadémia dolgozói használhatják. Egy felcsúti férfi szerint 
kisebb (például NB3-as, vagy a stadion melletti kis pályán játszott) meccseknél 
megnyitják a nézőknek is, jelentősebb meccsnapokon viszont csak VIP-
parkolóként működik, és csak a regisztrált rendszámú autók állhatnak be. A 
cakkos telken kialakított parkolónak különböző fontosságú részei vannak. Egy, a 
helyi viszonyokat jól ismerő férfi szerint az arénához legközelebbi részre csak a 
legfontosabb vendégek állhatnak, míg a kevésbé fontos vendégek a kapuhoz 
közelebbi részeket használhatják. A parkolás fontos és kevésbé fontos meccsek 
napján is ingyenes. 
 
 



Becsó Zsolt képviselő cége tízmilliókat nyert az államtól, de a 
vagyonbevallásában nincs se cég, se pénz 

 
2016.07.27. 
Szerző: Fabók Bálint 
http://www.direkt36.hu/2016/07/27/becso-zsolt-kepviselo-cege-tizmilliokat-
nyert-az-allamtol-de-a-vagyonbevallasaban-nincs-se-ceg-se-penz/ 
 
Aligha van parlamenti képviselő, aki lelkiismeretesebben dokumentálja a 
választókörzetében tett igen gyakori kalandozásait, mint Becsó Zsolt. A Fidesz 
kelet-nógrádi képviselője szinte naponta számol be Facebook-oldalán a 
körzetéhez tartozó településeknek kilobbizott támogatásokról, nógrádi 
fejlesztésekről vagy éppen a Böllér Bajnokok Ligája szervezéséről. 
 
Becsó rendszeresen megfordul Észak-Magyarország egyik legfelkapottabb 
turisztikai célpontjánál, a választókörzetéhez tartozó Hollókőn is. Ennek egyik 
oka, hogy több szálon is kapcsolódik a település egyik újonnan épített házához, 
ahonnan gyönyörű panoráma nyílik. A gyönyörű panorámával rendelkező 
kétszintes épületben „szálláshely kialakítására” 34 millió forint állami és uniós 
támogatást kapott egy, Becsó Zsolt érdekeltségébe tartozó cég. 
 
Becsó vagyonnyilatkozataiban sem a céget, sem a cég számára utalt állami 
támogatásokat nem tüntette fel, ráadásul annak sincs látható nyoma, hogy a 
hollókői ház szálláshelyként üzemelne. A cég nemcsak a hollókői házra, hanem 
egy pásztói teniszcentrumra is húszmillió forintos állami és uniós támogatást 
kapott, azonban ezeknek sincs semmi nyoma Becsó vagyonnyilatkozataiban. 
Becsó ezt azzal magyarázta, hogy nem magánszemélyként – hanem egy másik 
vállalkozáson keresztül – van érdekeltsége a cégben, ezért sem a céget, sem az 
általa kapott támogatásokat nem kellett feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában. 
 
Becsó Zsolt esete is mutatja, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok jelenlegi 
formájukban csak korlátozottan alkalmasak arra, hogy átláthatóbbá tegyék a 
képviselők személyes gazdagodását. A képviselői vagyonnyilatkozatokban 
található ellentmondásokról cikksorozatot is indított a Direkt36, ahol 
bemutattuk, hogyan hagyott ki nyilatkozataiból földeket és több millió forintnyi 
támogatást Tasó László közlekedésért felelős államtitkár, és hogy milyen hibák 
vannak Orbán Viktor vagyonnyilatkozataiban (az összes cikket itt olvashatja el). 
 
A laza rendszer a titkolózóknak kedvez 
 
Becsó Zsolt a Fidesz egyik legmeghatározóbb politikusa Nógrád megyében: 1998 
óta parlamenti képviselő, és összesen 12 éven keresztül volt a Nógrád megyei 
Közgyűlés elnöke. Testvére, Becsó Károly szintén a Fideszben politizál, volt 
Pásztó alpolgármestere, jelenleg önkormányzati képviselő a településen. 
 
  
 
A két Becsó testvér 2003-ban alapította meg az Ara-Coeli Kft. nevű céget, amelyet 
50-50 százalékban tulajdonolnak. Becsóék cége 2013-ban megvásárolta a 
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Vertical Art nevű kft. teljes 100 százalékos tulajdonrészét, így Becsó Zsolt és 
testvére lett a cég közvetett tulajdonosa. Mivel a Vertical Artnak a Becsó 
testvérek cégén kívül nincs más tulajdonosa, így lényegében minden, a 
működését érintő ügyben ők dönthetnek. A cégek napi irányításába sem szól bele 
senki más, az Ara-Coeli és a Vertical Art ügyvezetője is Becsó Károly. 
 
Becsó Zsolt közölte, hogy azért hagyta ki a Vertical Artot a 
vagyonnyilatkozatából, mert magánszemélyként nincs benne érdekeltsége, csak 
testvérével közös cégén keresztül. A vagyonnyilatkozatokról szóló törvény nem 
részletezi a képviselők cégekre vonatkozó bevallási kötelezettségét és a 
törvényhez csatolt melléklet sem teljesen egyértelmű. Ez alapján a képviselőknek 
a gazdasági társaságokban fennálló érdekeltséget fel kell tüntetniük a 
nyilatkozatban, de nincs részletezve, hogy a törvény mit ért „gazdasági 
érdekeltség” alatt. 
 
Nem Becsó Zsolt az egyetlen, aki a közvetett cégtulajdont elhallgatja 
vagyonnyilatkozatában. A Vagyonkereső adatai alapján több képviselő is 
hasonlóan járt el. Van viszont ellenpélda is. A fideszes Hirt Ferenc céges 
érdekeltségei több szempontból is hasonlítanak a Becsó testvérekéire. Hirt a 
testvérével közösen 50-50 százalékos tulajdonosa a Hirt Autó Kft-nek, amely egy 
másik cégnek, a Hirt Autó Kanizsa Kft-nek a tulajdonosa. Hirt mégis feltüntette a 
vagyonnyilatkozatában ezt a céget is, annak ellenére, hogy közvetlen tulajdona 
nincs benne. 
 
Egy vendégházra több mint 30 milliót kapott a cég 
 
A Vertical Art 2015-ben – két évvel azután, hogy a Becsó testvérek cégéhez 
került – 34 millió forint támogatást kapott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól (MVH) turisztikai tevékenység ösztönzésére. Becsóék pályázata 
„Görbeország Vendégház” szálláshely kialakítása projektcímen futott az MVH-
nál, megvalósítási helynek pedig a hollókői Sport út 8. címet jelölték meg. A 778 
négyzetméteres telekre felhúzott kétszintes ház alapterülete Becsó Károly 
tájékoztatása alapján 147 négyzetméteres a terasszal együtt. A telek nem a 
Vertical Art, hanem egy másik cég, a Palóc Hotel Kft. tulajdona, amelyben Becsó 
Zsolt felesége és Becsó Károly a tulajdonos. Becsó Károly a Direkt36-nak ezt 
azzal magyarázta, hogy mindkét cég „üzletrészei családunk tulajdonában vannak, 
így nincs jelentősége, hogy az altalaj, illetve a felépítmény elkülönül egymástól”. 
 
A háznál semmilyen arra utaló feliratot nem lehet látni, hogy vendégházként 
üzemelne, még egy névtábla sincs kirakva. Az interneten se a nevére, se a címére 
keresve nem találtunk hollókői vendégházat, egyedül Hollókő honlapján lévő 
táblázatban van felsorolva az épület, mint engedéllyel rendelkező vendégház. 
 
Több helyi egymástól függetlenül azt állította, hogy már több mint egy éve 
elkészült a ház (és a hollókői önkormányzat honlapja szerint 2015 
szeptemberében megkapta az engedélyt a szálláshelyként való működésre is), de 
eddig csak Becsó Zsoltot és hozzátartozóit látták a ház környékén. Becsó Károly 
mindössze annyit reagált erre, hogy “a használatra illetve a kihasználásra 
vonatkozóan informátora téves tájékoztatást nyújtott”. Újbóli kérdésünkre, hogy 



mennyi fizető vendég szállt meg a vendégházban, és mi támasztja alá, hogy 
vendégházként használták a házat, már nem válaszolt. Becsó Zsolt sem reagált 
érdemben a hollókői házzal kapcsolatos kérdéseinkre, mindössze annyit írt, hogy 
testvére, az ügyvezető válaszolt már rájuk. 
 
Teniszcentrum fejlesztésére is leesett 20 millió 
 
A Vertical Art részt vett egy másik közpénzből összehozott beruházásban is. A 
Facebook oldala alapján Becsó Zsolt a természetjárás és a gasztrofesztiválok 
látogatásán kívül szívesen teniszezik. A pásztói strand mellett található, két 
teniszpályából és egy kiszolgáló épületből álló Öregbánya Sportcentrumot 2015 
júliusában adták át, erre két Facebook-posztban is felhívta a figyelmet Becsó. 
Legutóbb májusban posztolt képeket magáról, miközben a sportcentrumban 
ütögette a labdát. 
 
A sportcentrumnak helyet adó, 3800 négyzetméteres telek 2011 óta a Vertical 
Art tulajdona, tehát még azelőtt szerezte meg az ingatlant, hogy Becsóék 
érdekeltséget szereztek volna a cégben. Viszont már a Becsó testvérek 
felbukkanása után kapott 20 millió forintot a Vertical Art az MVH-tól a 
sportcentrum fejlesztésére. 
 
A sportcentrumról Becsó Zsolt testvére, Károly annyit írt a Direkt36-nak, hogy 
korábban a helyén egy illegális szemétlerakó volt, ők pedig lehetőségeikhez 
mérten próbáltak normális környezetet kialakítani. Azt írta, hogy az MVH 
támogatása mellett saját érőből illetve banki hitelből valósult meg a beruházás, 
de nem árulta el az összköltségét. 
 
Nem a Vertical Art az egyetlen cég, amelyben közvetett érdekeltsége van, 
mégsem tüntette fel vagyonnyilatkozatában Becsó Zsolt. Az Ara-Coelin keresztül 
ugyanis a Becsó testvéreknek 2007 márciusában 10 százalékos részesedést 
szereztek a Mátring Fa- és Építőipari Kft.-ben is, amelyben Károly nevű 
testvérének további 40 százalékos tulajdonrésze van. A cég 2014-ben egy 
közbeszerzésen elnyert egy 7,85 millió forintos megbízást a pásztói Margit 
Kórház egyik épületének részleges tetőszigetelés-felújítására. 
 
Becsó trafikok és egzotikus utak miatt is magyarázkodott már 
 
A közgazdász végzettségű Becsó az Állami Nyomdánál dolgozott 
középvezetőként politikusi karrierje előtt. Vagyonnyilatkozata alapján egy 29 
négyzetméteres pásztói lakás mellett 50 százalékos tulajdona van egy 95 
négyzetméteres salgótarjáni lakásban és egy 159 négyzetméteres révfülöpi 
nyaralóban. Korábban több pásztói szőlőben is volt tulajdona, de legfrissebb 
vagyonnyilatkozata szerint jelenleg két szőlője van. Az ingóságok között egy 
2014-es Volvo XC60-at tüntetett fel. Közel 40 millió forintnyi megtakarítása van, 
és 17,5 millió forint tartozása. 
 
Becsó Zsolt elsősorban Nógrád megyében aktív, de volt néhány olyan hozzá 
kötődő ügy is, amelyek miatt szerepelt már az országos médiában is. Az Átlátszó 



számolt be arról, hogy Becsó több szálon is köthető egy családhoz, amely a 19 
kiosztható salgótarjáni trafikkoncesszióból 12-t nyert el. 
 
Becsó neve akkor szerepelt még többet a médiában, amikor 2011-ben a Blikk 
megírta, hogy Becsó volt az egyike annak 12 fideszes megyei közgyűlési 
elnöknek, akik az Azori-szigetekre utaztak, ami miatt Lázár János is számon kérte 
a politikusokat. 
 
 

Orbán, Gyurcsány, Lázár: amikor a családtagoknál gyarapodik a vagyon 
 
Szerző: Vorák Anita 
2016.07.29. 
http://www.direkt36.hu/2016/07/29/orban-gyurcsany-lazar-amikor-a-
csaladtagoknal-gyarapodik-a-vagyon/ 
 
 
„Itt sincs semmi titkolnivalóm. A szóban forgó úrtól is vásároltam földet, meg 
másoktól is vásároltam sok földet, mármint 52 hektáron belül értendő sok 
földet.” Ezeket a mondatokat az az Orbán Viktor mondta, akinek a 
vagyonnyilatkozataiban soha nem szerepeltek földek. Nem hogy 52 hektár, de 
még egy sem. 
 
Orbán a családja gazdagodását vizsgáló parlamenti bizottság 2005-ös 
meghallgatásán a felesége nevén lévő felcsúti földekről beszélt úgy, mint a 
sajátjairól. A több mint tíz évvel ezelőtti parlamenti vizsgálóbizottság az Orbán-
család felcsúti és sárazsadányi földvásárlásait, illetve tokaj-hegyaljai borászati 
vállalkozását vizsgálta. Ezekben közös volt, hogy minden (a földek és a cég 
tulajdonrésze is) Lévai Anikó nevén volt, Orbán Viktornak papíron semmihez 
nem volt köze. 
 
Orbán Viktornak a vagyonnyilatkozatai alapján szinte semmije nincs, tavasszal 
határozottan ki is jelentette magáról a parlamentben, hogy „sosem voltam 
vagyonos ember, most sem vagyok, és nem is leszek”. A miniszterelnök 
nyilatkozatai jól mutatják a magyar vagyonnyilatkozati rendszer egyik súlyos 
problémáját: ha egy politikus azt szeretné sugallni magáról, hogy nem vagyonos 
ember, akkor elég, ha a családtagjai nevére vesz nagy értékű vagyontárgyakat, 
vagy megtakarításokat, mivel az ő nyilatkozataik nem nyilvánosak. Bár a 
vizsgálóbizottság részletes jelentése miatt Orbán Viktor esetét ismerjük a 
legrészletesebben, egyáltalán nem csak az ő esete teszi láthatóvá a 
vagyonnyilatkozati rendszernek ezt a hibáját: például Lázár János, Gyurcsány 
Ferenc és Kósa Lajos is kényszerült már magyarázkodásra családtagjaik vagyoni 
helyzete miatt. 
 
A vagyonnyilatkozatok jelenleg csak korlátozottan alkalmasak arra, hogy 
átláthatóvá tegyék a parlamenti képviselők gazdagodását, ezért a Direkt36, a 444 
és a Transparency International Magyarország egy olyan adatbázist fejlesztett 
Vagyonkereső néven, ami egy oldalon, digitalizált és kereshető formában gyűjti 
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össze vagyonnyilatkozataikat. A képviselői vagyonnyilatkozatokban található 
ellentmondásokról cikksorozatot indított a Direkt36. 
 
Orbánéknál minden közös 
 
A vagyonnyilatkozatok célja az, hogy a közpénzekkel kapcsolatba kerülő állami 
tisztségviselők vagyonosodását nyomon lehessen követni. Egy képviselő vagyoni 
helyzetét azonban nem lehet megítélni vagy ellenőrizni a közvetlen családtagjaik 
vagyonosodásának ismerete nélkül. Épp ezért kötelezi arra a vagyonnyilatkozati 
törvény a képviselőket, hogy benyújtsák velük egy háztartásban élő családtagjaik 
nyilatkozatait is évről évre. Ezek azonban nem nyilvánosak, csak akkor lehet 
megvizsgálni őket, ha a képviselők önként nyilvánosságra hozzák vagy 
valamilyen eljárás indul a képviselő ellen. 
 
Ellenzéki éveiben Orbán Viktor az átláthatóság híve volt. Az első Orbán-kormány 
leköszönésétől egészen addig, amíg 2010-ben újra miniszterelnöknek 
választották, a honlapján minden évben nyilvánosságra hozta felesége, Lévai 
Anikó vagyonnyilatkozatát is. Ezekből tudjuk, hogy bár Orbán 
vagyonnyilatkozata nagyon puritán, felesége tekintélyes ingatlanvagyont 
halmozott fel az elmúlt húsz évben. 
 
Lévai a 2010-es vagyonnyilatkozatában az Orbánnal közös budapesti családi 
házukon kívül 38 darab ingatlant sorolt fel. Ebből 14 – többségében földek – 
Szolnokon, Lévai szülővárosában van, ezeket egy kivételével örökölte. Az 
ingatlanjai több mint fele, több mint 60 hektár pedig Felcsúton és környékén van, 
ezeket 2001 és 2010 között vásárolta. 
 
Lévai az első felcsúti földjeit 2001 őszén szerezte meg. Lévai az Orbán-család 
vagyonosodását vizsgáló bizottság jelentése szerint 6 millió forintot fizetett a 
földekért, miközben a környék akkori átlagárait figyelembe véve azok 12 millió 
forintot érhettek. Nem sokkal a földvásárlás után az országgyűlés az Orbán-
kormány előterjesztésére 2,7 milliárd forintot szavazott meg a Felcsút környéki 
települések vízrendezésére, ami a vizsgálóbizottság szerint nagyot dobott a 
környékbeli ingatlanok árán. A vizsgálóbizottság jelentése szerint 2005-ös 
átlagárakon számolva Lévai földjei már 34,3 millió forintot értek. 
 
Lévai felcsúti földjei a falu észak-nyugati végében találhatóak. A legnagyobb, 
több mint 24 hektáros terület közvetlenül az azóta kiépült felcsúti 
futballbirodalom alatt fekszik. A focipályákkal átellenben lévő közel 6 hektáros 
földjének egy kisebb részét 2014-ben elajándékozta a férje által alapított Felcsúti 
Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak, ahol parkolót alakítottak ki. Ennek a 
földnek a szomszédságában több ingatlant is megszerzett az Orbán-család, 
határos vele többek között az a felcsúti stadion melletti parasztház, amely az 
elmúlt években Orbán Viktor házaként vált közismertté, de papíron Lévai Anikó 
nevén van. 2013 óta Orbánnak is van felcsúti háza: megvette magának a felesége 
háza melletti portát és kis házat az addig ott lakó idős férfitől. Az utca következő 
házát Orbán apja, Orbán Győző vásárolta meg 2010-ben. 
 



A miniszterelnök vagyonát éveken át kutató, tavaly elhunyt Ferenczi Krisztina a 
2014-ben megjelent Narancsbőr című könyvében azt írta, hogy ez a 6 hektáros 
Lévai-föld Felcsút területrendezési tervében “rekreációs területként” szerepel. 
Ferenczi idézi a könyvében azt a 2012-es interjút is, amiben Orbán Viktor azt 
mondta a felcsúti fociakadémia honlapjának, hogy “valahol itt, a pályák végén, 
ahol a természet kezdődik, kellene egy komolyabb szállodát is építenünk, hogy a 
legnagyobb klubok is el tudjanak jönni, és edzőtáborként használni a Puskás 
Akadémiát”. A pályák végén, ahol a természet kezdődik, Lévai Anikó földjei 
fekszenek. 
 
Orbán Viktor nem csak 2005-ben, a parlamenti vizsgálóbizottság előtt nevezte 
Lévai vagyonát a sajátjának, de a 2006-os vagyonnyilatkozatába be is írta, hogy a 
felesége nevén van a felcsúti házuk és több felcsúti mezőgazdasági terület is, 
„mely ingatlanok ugyanakkor házastársi közös (tulajdonok) vagyon részei”. 
Orbán 2010-ben felhagyott azzal a szokásával, hogy nyilvánosságra hozza 
felesége vagyonnyilatkozatait, pedig Lévai földjei azt is jól példázzák, hogy miért 
lenne fontos, hogy nyilvánosak legyenek a képviselők házastársainak 
nyilatkozata. 
 
Miből futotta erre a miniszterelnök feleségének? 
 
A vagyonnyilatkozatok nem sokat árulnak el arról, hogy mi lehetett ezeknek a 
vásárlásoknak a fedezete. A felcsúti házat részben hitelből, részben a Lévai 
szüleitől kapott kölcsönből építették, a hitelek egy része még 2010-ben is 
megvolt. Orbán 2005-ben a vizsgálóbizottság előtt azzal érvelt, hogy feleségével 
1996 és 2005 között évente átlagosan 1,8-1,9 millió forintot takarítottak meg, de 
volt olyan év is, amikor könyvet írt, amiért 18 millió forintot kapott. 
 
A jogász végzettségű Lévai Anikó vagyonnyilatkozata azért is fontos adalék 
Orbán Viktor vagyoni helyzetének megítéléséhez, mert a nyilvánosan elérhető 
információk szerint Lévainak nincs és korábban sem lehetett kiemelkedő önálló 
jövedelme. 1986-ban lett Orbán Viktor felesége, a házaspár élete a 
rendszerváltás óta a nyilvánosság előtt zajlik. Lévai Anikó egy időben jogot 
tanított a gödöllői egyetemen, de már nem szerepel a neve a kar oktatói között. 
2007-ben kiadott egy szakácskönyvet, 2010 óta pedig a Magyar Konyha című lap 
szerkesztőbizottságának elnöke. A lapban rendszeresen jelennek meg írásai is, a 
nyári számba a Muravidék konyhájáról írt cikket. 
 
Orbán Viktor honlapján a Lévairól szóló rész humanitárius munkáit sorolja: 1990 
óta dolgozik hátrányos helyzetű gyerekek segítésén a Nemzetközi Gyerekmentő 
Szolgálatban, 1998 óta pedig a Magyar Ökomenikus Segélyszervezetben végez 
önkéntes, karitatív munkát. Üzleti vállalkozása 2005 óta nincs, akkor lépett ki a 
nagy sajtónyilvánosságot kapott Tokaj-hegyaljai szőlőtermesztéssel foglalkozó, 
1997-ben alakult, máig kis forgalmú cégből, a Szárhegy dűlő-Sárazsadány-
Tokajhegyalja Kft-ből, amely egy kivételével minden évben veszteségesen 
működött, csak 2001-ben termelt 2 millió forint nyereséget. Lévai a 2010 előtt 
nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozataiban sem vallott be soha semmilyen 
jövedelmet. 
 



A miniszterelnök sajtófőnökén keresztül kérdéseket küldtünk Lévai Anikónak a 
jövedelmeiről, illetve kértük őt és Orbán Viktort is, hogy küldjék el nekünk Lévai 
Anikó legfrissebb vagyonnyilatkozatát is, de semmilyen választ nem kaptunk a 
levelünkre. 
 
Egy lüke rendszer nyertesei 
 
Bár Orbáné a legjobban dokumentált eset, nem ő az egyetlen képviselő, aki 
szerény személyes vagyonnal rendelkezik, miközben hozzátartozóinak vagyona 
látványosan gyarapodik. Ráadásul legtöbbször a családtagok nevén lévő 
nagyértékű vagyontárgyak legfeljebb véletlennek vagy elejtett információknak 
köszönhetően kerülnek nyilvánosságra. Az országgyűlési képviselőkkel egy 
háztartásban élő családtagjainak vagyonáról szóló nyilatkozatokat ugyanis lezárt 
borítékban őrzik, amiket csak akkor bontanak fel, ha a képviselő ellen 
vagyonnyilatkozati eljárás indul. De még ekkor is csak az eljárást vezető 
bizottság ismerheti meg a bennük szereplő adatokat. 
 
Véletlenül derült ki például az is 2014-ben, hogy Kósa Lajos fideszes alelnök 
feleségének van egy drága óbudai lakóparki lakása. A becslések szerint 100 
millió forintot érő ingatlant sem Kósa Lajos, sem a felesége ismert jövedelmei 
nem fedezhették, így azonnal felmerült a kérdés, hogy miből vették. Kósa azt 
mondta, hogy amikor megszerezték, a lakás még olcsóbb volt, és nem vették, 
hanem egy debreceni ingatlant cseréltek el erre. A lakást ráadásul többnyire 
Kósa Lajos használta, amikor az országgyűlési munkája miatt Budapesten kellett 
lennie, így a vagyonnyilatkozat elve szerint ő maga is számot adhatott volna róla. 
Amikor megkérdezték, hogy miért nem beszélt soha erről a lakásról, annyit 
mondott, hogy soha senki nem kérdezte róla. 
 
Hasonló egy másik 2014-es eset is, amikor az került nyilvánosságra, hogy Lázár 
János Tokaj-hegyaljai szőlőket és egy budai luxuslakást vásárolt a kiskorú 
gyerekei nevére. Mivel a gyerekeknek nincs önálló jövedelmük, Lázár János 
vagyonnyilatkozataiban pedig nem volt nyoma az ingatlanvásárlásoknak, joggal 
kérdezték meg tőle az újságírók, hogy miből vásárolták a földeket és a lakást. 
Lázár akkor azt ígérte, hogy a következő nyilatkozatából világosan látszani fog, 
miből vették az ingatlant. Azt azonban nem tudhatjuk, hogy ezen a lakáson és a 
tokaji szőlőkön kívül mi lehet még Lázár gyerekeinek vagy feleségének a nevén, 
mert nem ismerjük a teljes vagyonnyilatkozatukat, és még az ingatlanokat sem 
lehet név szerinti kereséssel megtalálni. 
 
A problémát legérzékletesebben talán mégis Sipos Péter volt XII. kerületi PM-es 
önkormányzati képviselő példája mutatja. Sipos a vagyonnyilatkozata alapján 
egyik évről a másikra nincstelen lett. Amikor az Index megkérdezte, hogy hova 
tűnt az előző évben még több százmillió forintos (még politikusi szerepvállalása 
előtt szerzett) vagyona, azt mondta, hogy mindent a három gyereke nevére 
íratott, és a pénzét is odaadta nekik, mert ő már öreg. Még azt is megjegyezte, 
hogy szerinte a magyar vagyonnyilatkozati rendszer egy „lüke rendszer”, hogy az 
ilyen vagyonátrendezések nyomon követésére nem ad lehetőséget. 
 
Az átláthatóság hívei, ha az érdekük úgy kívánja 



 
Orbánhoz hasonlóan más politikusok is döntöttek már úgy, hogy nyilvánosságra 
hozzák a családtagjaik vagyonnyilatkozatait. Jellemzően akkor tesznek így, 
amikor azt akarják bizonyítani, hogy nincs rejtegetni valójuk. 
 
Miniszterelnökként Gyurcsány Ferenc is nyilvánosságra hozta felesége, Dobrev 
Klára vagyonnyilatkozatát, mert az ellenzék többször támadta vagyoni helyzete 
miatt . Például akkor, amikor 2008-ban Dobrev Klára ajánlatot tett egy kötcsei 
földre, hogy azon nyaralót építsen a család. Több mint 17 millió forintot kínált a 
földért, mire az ellenzéki politikusok kérdőre vonták, hogy honnan van ennyi 
pénze földvásárlásra. Gyurcsányék ezt a pénzt könnyen ki tudták fizetni a családi 
költségvetésből, ugyanis Altus nevű cégcsoportja minden évben a kötcsei föld 
értékének többszörösét hozta nekik. 
 
Gyurcsány nemrég úgy döntött, hogy megválik minden céges érdekeltségétől, és 
csak a politikára fog koncentrálni. Július elején az Altus tanácsadó cégét 
odaajándékozta a feleségének. A cégből származó jövedelem ettől persze 
ugyanúgy a családban marad, csak ezen túl nem fog megjelenni Gyurcsány 
nyilvános vagyonnyilatkozataiban. „Eddig sem dugtuk el a vagyonunkat, 
jövedelmünket, ezután sem fogjuk ezt tenni” – válaszolta az ajándékozás céljára 
vonatkozó kérdésünkre Gyurcsány Ferenc, és csatolta a levélhez Dobrev Klára 
legutóbbi vagyonnyilatkozatát is. Eszerint Dobrevnek nincsenek megtakarításai, 
van viszont egy férjével közös hitele, pár céges érdekeltsége, az ő nevén van a 
család budai háza és férjével közösen birtokolja a kötcsei nyaralót. 
 
Lázár János 2006-ban, még Hódmezővásárhely polgármestereként 
nyilvánosságra hozta a felesége és az idősebb fia vagyonnyilatkozatát is, miután 
a vagyonosodásával támadták politikai ellenfelei. Így derült ki, hogy az akkor 
másfél éves kisfiának már volt bankbetétje, illetve a kisfiú Lázár feleségével 
közösen felerészben tulajdonosa volt egy révfülöpi nyaralónak. 
 
Ez a balatoni nyaraló soha nem szerepelt Lázár János vagyonnyilatkozatában, 
pedig a tulajdoni lapja elárulja, hogy neki is be kellett volna vallania. Lázárnak 
ugyanis 2005 januárja és 2015 februárja között holtig tartó haszonélvezeti joga 
volt az nyaralón, a vagyonnyilatkozati nyomtatványon pedig 2013 óta 
egyértelműen szerepel, hogy nemcsak azokat az ingatlanokat kell bevallani, 
amelyeknek tulajdonosa a nyilatkozó, hanem azokat is, amelyeket bérel, 
haszonélvezeti vagy más joga van rá. Ezt a szabályt Lázár János is ismeri, mert 
például a 2016-os vagyonnyilatkozatában felsorolja azokat a földeket is, 
amelyekre haszonélvezeti joga van. A révfülöpi nyaraló elhallgatásával viszont 
négy alkalommal (a 2013, 2014 és 2015 januárjában, valamint a 2014 
júniusában leadott vagyonnyilatkozataival) megsértette a vagyonnyilatkozati 
szabályokat. 
 
Megkérdeztük Lázár Jánost, hogy miért felejtette ki a nyaralót a 
vagyonnyilatkozatából, illetve hogy miért töröltette az ingatlanról a 
haszonélvezeti jogát. Tőle is kértük, hogy küldje el a családtagjai friss 
nyilatkozatait is, vagy indokolja meg, miért nem hozza már ezeket 



nyilvánosságra. Lázár János szabadságát tölti, ezért még nem tudott válaszolni a 
kérdéseinkre. Ha megkapjuk a válaszait, frissítjük a cikkünket. 
 
 
A DK-alelnök vagyonbevallásában alig találtunk valamit. Aztán megnéztük 

a cégeit 
 
Szerző: Wirth Zsuzsanna (közreműködött Fabók Bálint) 
2016.08.03. 
http://www.direkt36.hu/2016/08/03/a-dk-alelnok-vagyonbevallasaban-alig-
talaltunk-valamit-aztan-megneztuk-a-cegeit/ 
 
Idén áprilisban a Demokratikus Koalíció politikusa, Varju László a Facebook-
oldalán ajánlotta az ismerőseinek a taksonyi Zöld Sziget Panziót. A képen, amit 
megosztott, egy medence látható, mögötte kis faházak sorakoznak. Az első 
hozzászólás Lamperth Mónika korábbi szocialista belügyminiszteré volt: 
„Lacikám, nem láttam a vagyonbevallásodban ezt a kis pecót. :)” Varju Lászlónak 
nagyon rosszul esett a vicc, Lamperth Mónika pedig utóbb elnézést kért érte. 
 
Pedig a ráckevei Duna-ág mellett álló panzió tényleg Varju Lászlóé és családjáé, 
és az épületegyüttes valóban nem szerepel a vagyonnyilatkozatában. A panzió 
ugyanis Varju cégének a tulajdona, a képviselők cégeinek vagyonát pedig nem 
kell feltüntetni a nyilatkozatokban. Így viszont Varju László vagyoni helyzetéről 
egyáltalán nem ad teljes képet a vagyonnyilatkozata. Ez alapján úgy tűnik, 
mintha szinte semmije sem lenne: bérelt autóval jár, majdnem annyi adóssága 
van, mint megtakarítása, és a lakás, ahol él, a felesége tulajdonában van. 
 
Valójában azonban Varjunak több, összesen évi több tízmilliós bevételt termelő 
cégben van részesedése, melyek a politikus állítása szerint a család 
megélhetésének felét adják. A cégek vagyonát gyarapítja többek között a már 
említett taksonyi panzió, két kisebb balatoni üdülő és két autó is. 
 
Ráadásul Varju a céges érdekeltségeit sem mindig vallotta be pontosan, a 
nyilatkozatai 2015 előtt több ponton hiányosak voltak. Az egyik céget 6, a 
másikat 9, egy harmadikat pedig 3 vagyonnyilatkozatából hagyta ki. Abban a két 
évben is hiányos vagyonnyilatkozatokat adott le, amikor a második Gyurcsány- 
illetve a Bajnai-kormány idején államtitkár volt a gazdasági tárcánál. 
 
Varju László a Direkt36-nak elismerte, hogy korábban „rendetlenségből” 
kihagyta egyes cégeit a vagyonnyilatkozataiból, de mára igyekezett helyrehozni a 
hibát. A vagyonnyilatkozata ugyanakkor szerinte tükrözi a valós helyzetet, mert 
a cégei mögött álló vagyonnak nyilvános adatbázisokban minden érdeklődő 
utánanézhet. 
 
Mivel a képviselői vagyonnyilatkozatok jelenlegi formájukban csak korlátozottan 
alkalmasak arra, hogy átláthatóvá tegyék a parlamenti képviselők gazdagodását, 
a Direkt36, a 444 és a Transparency International Magyarország egy olyan 
adatbázist fejlesztett Vagyonkereső néven, ami egy oldalon, digitalizált és 
kereshető formában gyűjti össze vagyonnyilatkozataikat. 
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A Vagyonkereső célja, hogy elszámoltathatóvá tegye a képviselőket, átláthatóbbá 
tegye személyes gazdagodásukat. A képviselői vagyonnyilatkozatokban található 
ellentmondásokról cikksorozatot indított a Direkt36. Köztük volt például a 
fideszes Becsó Zsolt esete, aki a vagyonnyilatkozati rendszer hibáját kihasználva 
hallgatott egy cégéről, pedig az több tízmilliót nyert egy tenisz centrum és egy 
vendégház kiépítésére. (A cikksorozat további darabjai itt olvashatók.) 
 
Mije van a cégeknek, amelyeket Varju bevallott? 
 
Az 55 éves, háromgyerekes, közgazdász végzettségű Varju László a Gyurcsány 
Ferenc vezette Demokratikus Koalíció alelnöke, de korábban az MSZP-ben 
politizált: a párt alapító tagja volt, 2002 óta folyamatosan országgyűlési 
képviselő, és volt a Pest megyei Taksony polgármestere is (ezen a településen 
működik a családja panziója). A legutóbbi szocialista kormányzás utolsó éveiben 
– 2008 decemberétől a 2010-es választásokig – a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium (NFGM) államtitkáraként dolgozott. 
 
A politikus idén januárban beadott, 2015-ös évről szóló nyilatkozata egy szinte 
teljesen vagyontalan ember benyomását kelti. Nincs lakás a nevén, még autója 
sincs, és a nyilatkozatban nem szerepelnek műtárgyak, ajándékok és 
támogatások sem. A megtakarításai nem érik el a 10 millió forintot, a tartozásai 
viszont 8 millióra rúgnak. A korábbi vagyonnyilatkozatai szerint azelőtt sem volt 
ennél lényegesen több vagyona. 
 
A lakcíme egy II. kerületi, 116 négyzetméteres, 3 szobás lakás, ami Varju 
feleségének tulajdona. Varju a Direkt36-nak odaadta a felesége és két gyermeke 
vagyonnyilatkozatát is. Ezek az űrlapok is szinte üresek: a II. kerületi közös 
otthonukat, egy kisebb szőlőt és egy harmadrészben birtokolt garázst leszámítva 
ezekben sem szerepelnek vagyontárgyak vagy megtakarítások. 
 
Ezt megelőzően Varju lakcíme a Ráckevei-Duna partján, Taksonyban volt: ott, 
ahol ma a családi panzió működik. Ez az ingatlan, valamint a hozzá tartozó, 
szomszédos telek a Varju Kft. tulajdonában van, korábban Varju egyéni 
vállalkozóként birtokolta, a kilencvenes években pedig még csak bérelte a 
területet. A két telek összesen 6270 négyzetméteres, rajta 16 összkomfortos 
faházzal, egy medencével és egy rendezvényházzal. Korábban Varju gyakran 
tartott itt összejöveteleket a párttársaival, a politikus szerint emiatt a panzió „egy 
kicsit a baloldal bölcsője is”. 
 
A panziót birtokló Varju Kft. az egyik cég, amelyiket a politikus – 2014 és 2015 
között öt másik mellett – megjelölt a vagyonnyilatkozataiban. A politikus szerint 
azonban a cégek egyikéből sem származik jövedelme, és az egyedüli fizetése a 
képviselői tiszteletdíj (jelenleg havi 748 ezer forint). A Varju Kft.-ből 
ügyvezetőként utoljára 2007-ben kapott havi 400 ezer forintos fizetést, azóta 
viszont ezt sem veszi föl. Varju a Direkt36-nak azt mondta, érdekeltségeinek 
többsége nincs olyan helyzetben, hogy osztalékot fizessen. 
 



A Varju Kft. adózott eredménye 2015-ben például 945 ezer forint volt, de a 
politikus szerint a nyereséget mindig visszaforgatják a cégbe a stabilitás 
érdekében. Van viszont a cég tulajdonában négy ingatlan: a taksonyi panziót 
alkotó két telken kívül két 40 négyzetméteres balatonőszödi üdülő, amelyeket 
2009-ben vásárolt meg. A VI. kerületben, a Székely Mihály utcában pedig egy 
irodájuk van. A cég vagyontárgyai az ingatlanokkal együtt összesen bruttó 93 
millió forintot érnek a vállalkozás hivatalos beszámolói szerint: ezek között van 
például egy kiépített medence és egy 2009-ben 5 millió forintért vásárolt Volvo 
is. 
 
A taksonyi panziót Varju egy másik cége, a Zöld Sziget Panzió Kft. üzemelteti, 
amelynek jelenleg Varju felesége az ügyvezetője, miközben a politikus 
tulajdonrésze 67 százalékos. Varju 1998-ban lépett be a családi vállalkozásba, 
amelynek évente néhány milliós árbevétele van, de az elmúlt öt évben adózás 
után lényegében végig veszteséges volt. A taksonyi faházak berendezését, a 
medence csempézését, a főépület felújítását és légkondicionálását, valamint egy 
LCD tévét is a kft. költségvetéséből gazdálkodták ki. 
 
A családi panzió működtetéséért a felesége és a lánya kap havi 200-200 ezer 
forintot a két érintett cégből – mondta Varju a Direkt36-nak, hozzátéve, hogy a 
képviselői fizetés mellett ez adja a család jövedelmének másik felét. Amikor 
belevágtak, több bevételt vártak a panzió működtetéséből, de mivel fejlesztési 
pénzeket nem tudtak szerezni hozzá, bankhitelt pedig nem akartak felvenni, a 
panzió Varju szerint ma lényegében egy ifjúsági tábor, és „kész csoda, hogy még 
működik”. 
 
A taksonyi panzió címére egy harmadik Varju-cég is be van jegyezve. Ez az 
oktatással foglalkozó Eur-Int Nonprofit Kft. Ez a cég még 2009-ben alakult, de 
Varju csak 2011 szeptemberében szerzett benne részesedést: azóta ő a 
kizárólagos tulajdonos, egyben ügyvezető is. Az elmúlt években a cégnek 
többször is tízmilliós nagyságrendű bevétele volt, és a céges iratok szerint pedig 
19,3 milliót költöttek „projektrendszer fejlesztésre”, 7,5 milliót IBM szerverekre, 
valamint 2010-ben 7 millió forintért vásároltak egy BMW-t. Ez utóbbiról Varju 
azt mondta, hogy sajnos már tönkrement. Az informatikai fejlesztések pedig egy 
jelenleg „döcögősen haladó” ötletének megvalósításához kellettek, amelynek 
lényege, hogy civil szervezetek és gazdasági társaságok számára nyújt majd 
szolgáltatásokat. Ebből a nonprofit cégből Varju nem vett ki pénzt. 
 
Mi a helyzet a cégekkel, amelyekről Varju elfeledkezett? 
 
A három fenti céget Varju minden évben a szabályoknak megfelelően 
szerepeltette a vagyonnyilatkozatában. Van azonban további három cég, 
amelyeket éveken át nem vallott be, holott a cégnyilvántartási adatok szerint 
tulajdonrésze volt bennük. 
 
Az első a Pro-Mix Bróker Kft., amelyet először a 2011 januárjában leadott 
vagyonnyilatkozatában szerepeltetett Varju, 21 százalékos részesedést jelölve 
meg, holott az Opten cégnyilvántartási adatbázis szerint 1994 óta folyamatosan 
tagja volt a cégnek, vagyis korábban is fel kellett volna tüntetnie a részesedését. 



Ezt legalább hat alkalommal nem tette meg. Egy működő biztosítási cégről van 
szó, amely 2015-ben 9,6 millió forintos árbevételt produkált. Varju a 2015-ös 
vagyonnyilatkozata szerint a nyereségből is részesedik, a tulajdonrészének 
megfelelő 21 százalékos arányban, ugyanakkor a Direkt36-nak azt mondta a 
politikus, hogy nem származott jövedelme ebből a cégből. 
 
A Siva.hu Kft.-vel hasonló a helyzet: miközben a cégadatok szerint Varju tagsága 
(75 százalékos tulajdonrésze) a könyvelőcégben 2001 óta folyamatos, 2007 és 
2014 között mégsem írta be a vagyonnyilatkozataiba. Ezalatt összesen kilenc 
alkalommal kellett vagyonbevallást tennie. A 2008-as vagyonbevallásából 
ráadásul úgy felejtette ki a céget, hogy az év nagy részében még ügyvezető 
igazgató is volt. A cégvezetésből egy nappal az előtt szállt ki, hogy 2008. 
december 1-jén államtitkárnak nevezték ki. 
 
A harmadik cég, amelyet Varju kihagyott több vagyonnyilatkozatából is, az 
Europaimpex Kft. Ez a fő tevékenységként „vegyes termékkörű ügynöki 
nagykereskedelemmel” foglalkozó, évek óta veszteséges és jócskán eladósodott 
cég – amely a legfrissebb mérlegéhez csatolt kiegészítő melléklet szerint „felélte 
saját vagyonát” – 2013. május 29-e óta tartozik Varju László érdekeltségébe. Ez 
azt jelenti, hogy három vagyonnyilatkozatából hagyta ki. 
 
Varju a hiányosságokat rendetlenségével indokolta, ami abból fakadt, hogy a 
cégek működéséhez „nem sok köze volt”, illetve „nem sok eredménye volt annak, 
ami ott történt”. Varju azt mondta, hogy 2014-ben az egyik hiányossággal egy 
sajtóban megjelent hír szembesítette, és ekkor döntött úgy, hogy „rendet csinál”, 
hogy tiszta legyen a helyzet. A hibát a legutolsó vagyonnyilatkozatában 
kijavította, „házon belül is” elnézést kért érte (ez utóbbi megfogalmazást a saját 
pártjára, a DK-ra értette). Hozzátette, hogy a korábban hiányzó cégekből semmi 
haszna nem származik, és szándékában áll megszabadulni tőlük, azért is, hogy 
„ne érezzem magam rosszul, ha egy ilyen kérdést feltesznek”. 
 
 
Sok képviselő kihagyta az állami támogatást a vagyonbevallásából 
 
 
Szerző: Fabók Bálint 
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tamogatast-a-vagyonbevallasabol/ 
 
Az elmúlt öt évben több mint tizenöt képviselő hagyta ki a vagyonbevallásából 
részben vagy egészben az államtól kapott agrártámogatást, derítette ki a 
Direkt36. A képviselők annak ellenére tették ezt, hogy a vagyonnyilatkozati 
adatlapról egyértelműen kiderül, be kell vallaniuk az ilyen jellegű támogatásokat. 
 
Bár volt képviselő, aki 12 millió forintnyi támogatásról nem számolt be, 
jellemzően kisebb – több esetben néhány százezer forintos – tételek maradtak ki 
a nyilatkozatokból. Az érintett 17 képviselő összesen több mint 33 millió forint 
bevallásával maradt el. A többség általában figyelmetlenséggel, illetve a 
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vagyonnyilatkozati rendszer kétértelműségével és átláthatatlanságával indokolta 
mulasztását. 
 
Ez egy újabb jele annak, hogy a képviselők vagyonbevallási rendszere jelenleg 
nem jól működik. A Direkt36 az elmúlt hetekben több cikket is közölt 
szabálytalanságokat elkövető képviselőkről, és bemutatta a rendszer különböző 
kiskapuit is. 
 
A Direkt36 emellett a 444-gyel és a Transparency International Magyarországgal 
közösen egy olyan adatbázist fejlesztett Vagyonkereső néven, ami egy oldalon, 
digitalizált és kereshető formában gyűjti össze vagyonnyilatkozataikat. A 
Vagyonkereső célja, hogy elszámoltathatóvá tegye a képviselőket, átláthatóbbá 
tegye személyes gazdagodásukat. 
 
Aki 12 milliót hagyott ki 
 
Akinek földbirtoka van, vagy a mezőgazdasághoz más módon köthető 
tevékenységet végez (például méhészkedik), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól (MVH) különböző jogcímeken részesülhet támogatásokból. Az MVH 
honlapján megtalálható egy nyilvános adatbázis, amelyen az összes 
magyarországi támogatott megtalálható 2011 óta. Cikkünkben azokat a 
képviselőket gyűjtöttük össze, akik 2011 óta hiányosan tüntették fel 
vagyonnyilatkozataikban az MVH-tól kapott támogatásokat. 
 
A vagyonnyilatkozatokat szabályzó törvény külön nem részletezi, de a törvény 
mellékletében egyértelműen szerepel, hogy a képviselőknek bármilyen 
tevékenységük után járó állami és uniós támogatást nyilvánosságra kell hozniuk. 
Több képviselő is pontosan feltüntette az MVH-tól kapott támogatásait, ilyen 
például a fideszes Dankó Béla, Örvendi László vagy Pócs János. 
 
Voltak azonban sokan, akik kihagyták a támogatást a bevallásukból. A 
legnagyobb összeget a Fidesz hatvani képviselője, Szabó Zsolt mulasztotta el 
feltüntetni, bár ő maga azt állítja, hogy ennek egy félreértés az oka. 
 
A „fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős” 
államtitkár több mint 12 millió forint területalapú támogatást kapott 2011 és 
2015 között, amelyből semmi nem szerepel a vagyonnyilatkozatában a 
támogatások között. Szabó a Direkt36-nak azt írta, hogy vagyonnyilatkozatai 
úgynevezett B részében, az egyéb jövedelmek között tüntette fel „az őstermelői 
tevékenységgel összefüggő támogatások és bevételek kumulált összegét”. 
 
Szabó az egyéb jövedelmek között valóban feltüntette azt, hogy mezőgazdasági 
tevékenységből évi 4,5-6,8 millió forint bevétele volt az elmúlt években, de az 
nem derül ki, hogy pontosan miből származott a bevétele, még a „kifizető 
személyét” is rendre üresen hagyta. Azt a részt pedig teljesen üresen hagyta, ahol 
a közpénzből származó támogatásokat kellett beírni. 
 
Amikor felhívtuk erre a figyelmét, azt írta, hogy „őstermelői tevékenységhez 
kapcsolódó bevételeim összegét korrekt és átlátható módon feltűntettem 



vagyonnyilatkozatomban”, illetve „egyúttal köszönöm, hogy felhívta figyelmemet 
arra, hogy a vagyonnyilatkozat kitöltésekor nem kellő figyelemmel és 
gondossággal jártam el, amely hiányosságot a mai napon korrigáltam”. 
 
Szabó 2010 és 2014 között Hatvan polgármestere volt, a Blikk 2011-ben írt arról, 
hogy képviselőként és polgármesterként törvénytelenül mindkét tisztsége után 
felvett költségtérítést. Szabó azzal védekezett, hogy nem ismerte a szabályokat. 
 
Figyelmetlen képviselők 
 
Hanó Miklós korábbi fideszes képviselő közel négymillió forintos támogatást 
nem vallott be vagyonnyilatkozataiban. „Mibe került volna ezt beírnom? 
Semmibe, de ez nem jövedelem” – közölte a jelenlegi békéscsabai 
alpolgármester. Ugyan Hanó többször is megismételte, hogy a támogatás nem 
minősül jövedelemnek, végül elismerte, „lehet, hogy nem kellően volt figyelmes”. 
 
A KDNP-s Földi László több címletben összesen 1,7 millió forint támogatást 
kapott az MVH-tól, amelyből semmit nem vallott be. Földi a Direkt36-tal azt 
közölte, hogy egyszerűen elfelejtette beírni a támogatásokat. Földi elismerte a 
hiányosságot, és azt ígérte, pótolni fogja azt. Földi 2006 és 2014 között volt 
Cegléd polgármestere, és a 444 júniusban írta meg, hogy a vagyonnyilatkozata 
alapján fél év leforgása alatt négy laptopot kapott közpénzből, összesen 1,6 millió 
forintért. Földi az Index-szel azt közölte, hogy egy laptop véletlenül kétszer 
szerepel a nyilatkozatában, és ígéretet tett a javításra, de ez cikkünk 
megjelenéséig nem történt meg. 
 
Bár az érintett képviselők zömében fideszesek, egy volt jobbikos és egy volt 
MSZP-s képviselő is jelentős támogatást mulasztott le bevallani.  Az MSZP volt 
Heves megyei elnöke, Sós Tamás, aki 2002 és 2014 között volt képviselő, 
összesen 3,5 milliós támogatásról nem vallott. Sós azt írta, azért nem 
szerepeltette a támogatásokat, mert úgy ítélte meg, hogy normatív 
támogatásokat nem kell feltüntetnie. Szerinte ezek a bevételek nyilvánosak, ezzel 
együtt „inkább legyen több helyen feltüntetve a politikusi jövedelem, így erre a 
jövőben jobban figyelek. Kezdeményezem a vagyonnyilatkozatom pontosítását.” 
Sós legutóbb akkor szerepelt többet a médiában, amikor a Hír Tv riportja 
hatására az ELTE visszavonta doktoriját plagizálás miatt. 
 
Az előző ciklusban képviselő, jobbikos Kiss Sándor 1,5 millió forint támogatást 
nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozataiban. Kisst nem sikerült elérnünk, mivel 
munkatársa szerint külföldön tartózkodik. 
 
Több olyan képviselő is van, aki feltüntette az MVH-tól kapott támogatásokat, de 
kevesebbet vallott be a valós összegnél. A fideszes Tasó Lászlóról korábban 
megírtuk, hogy 2011 óta összesen 13 alkalommal részesült MVH-támogatásban, 
de ebből csak ötöt vallott be. Összesen 3,2 millió forintnyi támogatás maradt ki a 
nyilatkozatából. A fideszes Tóth József közel négymillió forinttal kevesebb 
támogatást vallott be, a szintén fideszes Simonka György pedig eggyel. 
 



Tóth József azzal magyarázta a mulasztást, hogy a decemberi utalásokról csak a 
januárban, a vagyonnyilatkozata leadása után kapott értesítést az MVH-tól, a 
bankszámláját pedig nem nézi sűrűn. „Nem volt szándékos, távol áll tőlem 
mindenféle szabálytalanság” – mondta a Direkt36-nak. Simonka György nem 
kívánt nyilatkozni. 
 
Kimaradt százezrek 
 
Több példa van arra is, hogy mindössze párszázezres támogatásokat hagytak ki 
vagyonnyilatkozataikból képviselők. A hajdúböszörményi polgármester, a 
fideszes Kiss Attila képviselősége idején, összesen közel 900 ezer forint MVH-s 
támogatást nem írt bele a vagyonnyilatkozataiba. Kiss a Direkt36-nak azzal 
magyarázta a mulasztást, hogy elkerülte a figyelmét, hogy ilyen támogatásokat is 
be kell vallani. A fideszes Bánki Erik, Boldog István, Győrffy Balázs és Hermann 
István néhány százezres támogatást nem tüntetett fel, Tilki Attila pedig egy 130 
ezrest. 
 
A Fidesz-frakció azt közölte a Direkt36-tal, hogy Bánki egy aranykalászos 
gazdatanfolyamon vett részt egy közvetítő cég szervezésében, és a cég nem 
jelezte a résztvevők felé, hogy uniós támogatásra pályázott. Bánki ebből az 
összegből kapott vissza 263 ezer forintot, és a frakció közlése szerint a 
közeljövőben javítani fogja a vagyonnyilatkozatát. 
 
Győrffy Balázs azt írta, hogy „a támogatási összeg nagyságából [2012 és 2014 
között 219 ezer forintot kapott] tisztán kitűnik, hogy nem szándékos mulasztás 
okozta” a hiányos kitöltést, az „esetleges korábbi elmaradást a jövőben pótolni” 
fogja. Herman azt mondta a Direkt36-nak, hogy a vagyonelem – a föld – fel van 
tüntetve, és szerinte ennél se többet, se kevesebbet nem kellett volna 
feltüntetnie. Ráadásul ezt nem is támogatásként kezelte, mert a földnek művelési 
költsége van. 
 
Boldog István munkatársa azt mondta, hogy a képviselő szabadsága miatt nem 
kíván foglalkozni a megkeresésünkkel. 
 
Tilki Attila közölte, hogy azért nem szerepeltette “a támogatást, mert nem 
gazdasági társaságként kaptam”. Hozzátette, hogy szerinte “a vagyonnyilatkozat 
kitöltését segítő útmutató nem tér ki ezeknek a pontoknak a pontos 
magyarázatára”. A kitöltési útmutató szerint ugyanakkor egy képviselő nem csak 
a gazdasági érdekeltségeinek juttatott támogatásokat köteles bevallani, hanem 
“bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona” alapján kapott 
támogatásokat. 
 
A Jobbik alelnöke, Volner János 2015-ben kapott az MVH-tól 245 ezer forintot 
egy aranykalászos gazdatanfolyam elvégzésére. Volner az közölte a Direkt36-tal, 
bizonytalan volt, hogy fel kell-e tüntetnie a vagyonnyilatkozatában a támogatást, 
mivel a parlamenti gyakorlat sem volt egységes. „Mivel a Jobbik a transzparencia 
híve, így minden lehetőséget összevetve ügy döntöttem, a szabályos javítási 
eljárás útját járva feltüntetem vagyonnyilatkozatomban ezt az összeget is” – írta 
Volner. 



 
Egy másik érintett jobbikos képviselő, Magyar Zoltán szintén egy tanfolyamra 
kapott 172 ezer forintos támogatást, amely kimaradt a vagyonnyilatkozatából. 
Magyar azt mondta, hibázott, elkerülte a figyelmét, hogy fel kellett volna tüntetni 
a támogatást, és kezdeményezi nyilatkozata módosítását. 
 
Halvány lila fogalma se volt 
 
Sajátos eset a fideszes Czerván Györgyé, aki 2011 óta több mint hétmillió forintot 
kapott. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár a támogatásokról vallott a 
vagyonnyilatkozataiban, a pontos összeg helyett azonban mindössze azt írta, 
hogy „jogszabály szerint”. Czerván a Direkt36-nak ezt azzal indokolta, hogy a kis 
rubrikákba nem férnek el az összegek, és így áttekinthetetlen az egész rendszer. 
„Nagyon nehéz precízen kitölteni, a nyilatkozat nem alkalmas arra, hogy 
normálisan ki lehessen tölteni, egyébként is nyilvánosak az MVH adatbázisában 
ezek a kifizetések” – mondta Czerván, mivel az adott évre vonatkozó bevételeket 
általában két részletben, két külön naptári évben kapják meg. 
 
A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Nagy István öt év alatt 
szűk félmillió forint támogatást kapott. „Bevallom, halvány lila fogalmam nem 
volt, hogy ezt be kell vallani. Holnapi nap be is írom, nincs mit titkolnom rajta” – 
mondta a Direkt36-nak az államtitkár, aki méhészként, védőszerekre igényelte a 
támogatást. 
 
 

Tagadott, fenyegetőzött, aztán inkább mégis kijavította a 
vagyonnyilatkozatait Tasó László 

 
Szerző: Wirth Zsuzsanna 
2016.12.07. 
http://www.direkt36.hu/2016/12/07/tagadott-fenyegetozott-aztan-inkabb-
megis-kijavitotta-a-vagyonnyilatkozatait-taso-laszlo/ 
 
 
Kényelmetlen napja volt augusztus 16-án Tasó László fideszes államtitkárnak, 
aznap javította és egészítette ki több ponton összesen tizenegy 
vagyonnyilatkozatát. Ez hálátlan feladat lehetett Tasó számára azután, hogy 
júliusban még több interjúban és Facebook-bejegyzésben bizonygatta, hogy a 
nyilatkozatai rendben vannak, minden olyan információt feltüntetett bennük, 
amire a vagyonnyilatkozati szabályok kötelezik. A javításokból az derül ki, hogy 
Tasó végül belátta, hogy ez nem volt igaz. 
 
A Direkt36 a 444.hu-val és a Transparency Internationallel közös projektjében 
még nyáron közölt több cikket azokról a képviselőkről, akik kihagytak vagy 
hibásan tüntettek fel valamit a vagyonnyilatkozataikban. A cikksorozat 
foglalkozott Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral, aki éveken 
át kihagyott a vagyonnyilatkozataiból olyan értékes földterületeket, amelyek a 
tulajdonában voltak. Más hibákat is vétett, például hallgatott több millió 
forintnyi, földjei után járó állami támogatásról. 
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Tasó nyilvánosan egyszer sem ismerte el, hogy hibázott, sőt, több felháborodott 
nyilatkozatban tagadta cikkünk állításait és tett személyeskedő megjegyzéseket a 
cikk szerzőjére. „Ön tájékozatlan és rosszindulatú, megrendelésre dolgozó, 
fizetett provokátor” – reagált például emailben még a cikk megjelenése előtt neki 
feltett kérdésekre. Az ATV Híradójának pedig azt nyilatkozta, hogy a Direkt36 
újságírója „sok esetben mellényúlt, vagy szándékosan ferdítette el [a valóságot]. 
Én inkább erre gyanakszom.” Közleményt is kiadott, amely szerint „az újabb 
valótlan állítások és szándékosan meghamisított adatok, a rágalmazások és 
nyilvánvaló lejárató szándék miatt Tasó László […] a cikk szerzője ellen 
büntetőfeljelentést tesz, a hírportállal szemben helyreigazítási pert indít.” 
Nyilvánosan legalább nyolc alkalommal ígért jogi lépéseket. 
 
Tasó – ígéretével szemben – végül nem kért helyreigazítást a Direkt36-tól. 
Zaklatás miatt tett ugyan feljelentést ismeretlen tettes ellen, a BRFK nyomozást 
is elrendelt, de később bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást. 
Végül pedig Tasó mégis úgy döntött, hogy kijavítja a korábban bemutatott hibák 
többségét a 2006-14 közötti vagyonnyilatkozataiban, bár ezt nem kommunikálta 
nyilvánosan. 
 
Miről derült ki, hogy mégis Tasó Lászlóé? 
 
Tasó augusztus 16-i javításai során utólag beírt a vagyonnyilatkozataiba 
összesen 8,35 millió forintnyi támogatást, amelyeket a földjei után folyósított 
neki az évek során az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal). Tasó 
ezen kívül összesen tíz korábbi nyilatkozatába is beírta azt a két telket, 
amelyeket még 2002-ben vásárolt, de 2006-2014 között nem tüntetett fel a 
nyilatkozataiban. 
 
Javította legutóbbi, 2015-ről szóló vagyonnyilatkozatát is, amiben a Direkt36 
korábban nem talált hibát. Ebben az államtitkár pontosította egy földjei után járó 
támogatás összegét, mert rájött, hogy a korábban beírtnál 150 ezer forinttal 
kevesebb pénzt kapott. 
 
Nem változtatta meg viszont a vagyonnyilatkozataiban a tulajdoni arányokat egy 
2 hektáros ingatlan és egy 12 hektáros erdő esetében. Ezeket éveken át úgy 
tüntette fel a vagyonnyilatkozataiban, hogy felerészben a tulajdonosuk, pedig a 
tulajdoni lapok szerint egyedül az övéi voltak. Tasó ezt később azzal magyarázta, 
hogy az ingatlanok fele „házastársi jogon” a feleségének a tulajdona. Ilyen 
valóban előfordulhat például házastársi vagyonközösség esetén, az pedig nem 
egyértelmű a vagyonnyilatkozati szabályokból, hogy az ilyen közös tulajdont 
hogyan kell feltüntetni a képviselői nyilatkozatokban. A két ingatlan ma már 
teljes egészében Tasó feleségének a tulajdona. 
 
Megkérdeztük Tasótól, miért változtatta meg a vagyonnyilatkozatait azután, 
hogy nyáron még tagadta, hogy azokkal bármi probléma lenne. Megkérdeztük azt 
is, mit szól ahhoz, hogy a rendőrség megszüntette a nyomozást a zaklatás miatt 
tett feljelentése ügyében. A kérdéseket ismét provokatívnak minősítette és 
érdemben nem reagált rájuk. Csak megismételte, hogy „az összehangolt és 



megszervezett provokáció megrendelői, valamint végrehajtói beazonosíthatók, 
ellenük a jogi lépéseket megtettem, a közvéleményt azok eredményéről 
tájékoztatni fogom”. 
 
Mi lett a többiekkel? 
 
Tasóval együtt  17 politikusról derítettük ki, hogy a vagyonnyilatkozataikból 
kihagyták az államtól kapott agrártámogatásokat, holott azokat fel kellett volna 
tüntetniük. Közülük többen vitatták, hogy ezeket a pénzeket – amelyeket a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) folyósított – be kellett-e 
egyáltalán vallani, míg mások elnézést kértek a hibáért és megígérték, hogy 
pótolják a kimaradt összeget. 
 
A tizenhét érintett képviselőből tízen valóban javították a 
vagyonnyilatkozataikat – sokan több évre visszamenőleg korrigálták az adatokat. 
Összesen több mint 27 millió forintot vallottak be így utólag. A nyilatkozatokat 
javító politikusok a következők: Szabó Zsolt (Fidesz), Sós Tamás (MSZP, már nem 
képviselő), Földi László (KDNP), Tasó László (Fidesz), Nagy István (Fidesz), 
Volner János (Jobbik), Győrffy Balázs (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz), Magyar 
Zoltán (Jobbik). Szintén javította a nyilatkozatát a fideszes Pesti Imre, aki 
korábban nem tüntette fel egy budapesti családi házon levő haszonélvezeti jogát, 
de ezt augusztusban pótolta. 
 
Voltak ugyanakkor olyan politikusok, akik továbbra sem javították hiányos vagy 
hibás vagyonnyilatkozatukat. Összesen 9 millió forintnyi MVH-s támogatást 
hagyott ki a vagyonnyilatkozataiból Hanó Miklós (Fidesz, jelenleg nem képviselő, 
hanem békéscsabai alpolgármester), Tóth József (Fidesz, már nem képviselő), 
Simonka György (Fidesz), Boldog István (Fidesz), Herman István (Fidesz, már 
nem képviselő) és Tilki Attila (Fidesz). Egy részük vitatta, hogy mulasztott, más 
részük pedig nem akart nyilatkozni, vagy nem reagált nyári megkeresésünkre. 
 
Ezeket a képviselőket ismét megkerestük. Tóth József tartotta magát korábbi 
magyarázatához: az MVH-s támogatások odaítéléséről sokszor decemberben 
érkezik tájékoztató, de a pénzt csak a következő év elején folyósítják, a 
vagyonnyilatkozatait évről évre kitöltő könyvelők így mindig a következő évben 
tüntetik fel az összeget. Boldog István annyit mondott, hogy szerinte a 
vagyonnyilatkozata rendben van, ha nem így lenne, javított volna. Egy 300 ezer 
forintba kerülő tanfolyam közpénzből támogatott tandíja hiányzik a 
nyilatkozatából, de szerinte ezt nem kellett feltüntetni. „Befizettem a tandíjat, és 
a tanfolyam elvégzése után visszakaptam ezt az összeget. Semmilyen plusz 
bevételem nem keletkezett” – jelentette ki. 
 
A többiek nem reagáltak az emailben feltett kérdésünkre, és az elmúlt napokban 
telefonon sem voltak elérhetők. 
 
Sorozatunkban külön cikkben foglalkoztunk még a fideszes Becsó Zsolttal, 
akinek az esete a vagyonbevallási rendszer hibájára mutatott rá. Egy Becsó 
érdekeltségébe tartozó cég több tízmillió forint közpénzt kapott egy 
teniszcentrum és egy hollókői vendégház fejlesztésére. Ennek a cégnek Becsó 



nem közvetlenül, hanem egy másik cégen keresztül a résztulajdonosa. A 
vagyonbevallási szabályok nem írják elő egyértelműen az ilyen áttételes 
érdekeltségek bevallását és Becsó is épp ezzel magyarázta, hogy miért hagyta ki 
a céget a vagyonnyilatkozataiból. Ezt annak ellenére is megtehette, hogy a cég 
működését pont ugyanolyan szabadon befolyásolhatja, mintha az a közvetlen 
tulajdonában lenne. Becsó tehát nem sértette meg a vagyonnyilatkozati 
szabályokat, de az eljárása ellentétes a rendszer szellemiségével, ami a 
képviselők vagyonosodásának átláthatóvá tételét szolgálja. 
 
Rajta kívül a DK-s Varju Lászlóról is cikket írtunk, aki a vagyonnyilatkozatai 
alapján szinte teljesen vagyontalan, viszont több cégben is van tulajdonrésze, 
melyek a családja megélhetésének mintegy felét biztosítják – többek között egy 
panziójuk van Dunaharasztiban. Bár utolsó vagyonnyilatkozata neki is pontos 
volt, korábban még a cégei egy részét sem tüntette fel. Varju a korábbi 
nyilatkozatait, melyből egyes cégeket „rendetlenségből” kihagyott, nem 
korrigálta, de többször elnézést kért a hibákért. 
 
 


