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Horváth Zsolt 16 évet húzott le a Parlamentben Kecskemét fideszes 
képviselőjeként, de nem vált igazán ismert politikussá. Bár már közel két év eltelt 
azóta, hogy kiszállt a politikából, most mégis magára vonhatja a figyelmet. 
 
Horváth ugyanis az egyetlen olyan egykori vagy jelenlegi magyar politikai 
szereplő, aki személyesen szerepel abban a hatalmas, eddig titkos nemzetközi 
dokumentumcsomagban, amely offshore-cégek adatait tartalmazza. A 
Süddeutsche Zeitung újság szerezte meg az iratokat, amelyeket az International 
Consortium of Investigative Journalists nevű tényfeltáró újságírószervezet 
koordinálásával dolgozott fel 76 ország több mint 370 újságírója. 
 
Magyarországról a Direkt36 vett részt a munkában. Az iratokban több tucat 
magyarországi vagy magyar kötődésű cég és magánszemély szerepel. Vannak 
köztük befolyásos üzletemberek, politikához áttételesen kötődő figurák, de 
emellett a többségük olyan, akinek nincs semmilyen közéleti múltja. A következő 
napokban és hetekben megjelenő cikkekben beszámolunk a velük kapcsolatos 
kutatásaink fontosabb eredményeiről. 
 
Elsőként Horváth érintettségét mutatjuk be, aki két offshore cégben jelenik meg. 
Az offshore cégek olyan – gyakran egzotikus országokban bejegyzett – 
társaságok, amelyeket általában két célból szoktak használni. Egyrészt ezeknek a 
cégeknek a segítségével el lehet érni, hogy a tulajdonosaik kevesebb adót 
fizessenek máshol végzett üzleti tevékenységük után. Másrészt általában 
rendkívül nehéz hozzáférni ezeknek a cégeknek a tulajdonosi adataihoz, így 
alkalmasak titkos üzletelésre vagy megkérdőjelezhető módon szerzett vagyonok 
elbujtatására. Bár önmagában az offshore cégek tulajdonlása és használata 
törvényes, e két tulajdonságuk miatt komoly nemzetközi összefogással próbálják 
visszaszorítani ezeket. 
 
Horváth offshore-os tevékenységére sem derült fény eddig, és amikor a Direkt36 
megkereste azzal, hogy a külföldi gazdasági érdekeltségeire vagyunk kíváncsiak, 
akkor először tagadta, hogy rendelkezne ilyennel. Amikor konkrét cégneveket is 
mondtunk neki, előbb hosszan hallgatott, majd feltette azt a kérdést, hogy „mit 
szeretne róluk hallani?” Aztán újra azt állította, hogy nincsenek ilyen cégei, végül 
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azt kérte, hogy írásban tegyük fel a kérdéseinket. A március elején elküldött 
levélre azonban nem válaszolt, a telefont pedig többé nem vette fel, és 
üzeneteinkre sem reagált. 
 
A vagyonbevallásai szerint a politikai pályája során sem megtakarításokkal, sem 
komolyabb üzleti háttérrel nem rendelkező Horváth 2013 októberében – tehát 
még parlamenti képviselőként – lett az egyik igazgatója egy seychelles-szigeteki 
cégnek. Ezt ugyan fel kellett volna tüntetnie a parlamenti vagyonnyilatkozatában, 
de nem tette. Néhány hónappal a parlamentből való távozása után pedig 
tulajdonrészt szerzett egy másik, szintén seychelles-i cégben. Horváth nem árult 
el semmit a cégek tevékenységéről, de a kiszivárgott iratokból és egyéb 
körülményekből úgy tűnik, hogy köze lehet egy játékfejlesztéssel foglalkozó 
vállalkozásához. 
 
Horváth szereplése a kiszivárgott iratokban kínos lehet a Fidesznek, ami 
korábban élesen kritizált olyan közéleti szereplőket, akiknek offshore-céges 
kötődéseik voltak. A 2010-es választás előtti kampányban offshore-lovagoknak 
nevezték az ilyeneket, és maga Orbán Viktor is beszélt akkoriban arról, hogy a 
választókat érdeklik ezek a kérdések, mert “mindenki érzi, hogy valami nincs 
rendben” az offshore cégek használatával. Orbán ígéretet tett arra is, hogy az ő 
kormányzása alatt vége lesz az “offshore-lovagok világának. 
 
Mik is ezek az iratok? 
 
A kiszivárgott dokumentumok egy Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi iroda 
belső iratanyagából származnak. A cég számos országban rendelkezik 
fiókirodákkal, és a világ legnagyobb offshore-szolgáltató cégei közé tartozik. 
Évtizedek óta regisztrálnak és működtetnek ilyen társaságokat nemcsak 
Panamában, hanem sok más offshore-paradicsomban, az amerikai Nevada 
államtól a Seychelles-szigeteken át Szingapúrig. 
 
Bár korábban is kerültek nyilvánosságra nagyobb offshore-adatbázisok, ilyen 
hatalmas kiszivárgásra még nem volt példa. Ebben a 11,5 millió iratot tartalmazó 
anyagban közel 215 ezer offshore-cégről vannak adatok, és a dokumentumok 
időben is több évtizedet ölelnek át. Az iratok között vannak emailek, pénzügyi 
kimutatások, útlevelek és egyéb céges dokumentumok. Az iratokból jelenlegi és 
korábbi állami vezetők – köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök – offshore-
érintettségére is fény derült, és ezen kívül még több mint száz más politikus 
eltitkolt üzleteiről is kerültek elő információk. 
 
Egy hallgatag fideszes 
 
Ebben a hatalmas iratanyagban került elő Horváth Zsolt is. Ő ugyan már 1989-
ben belépett a Fideszbe, és 1998-tól 2014-ig a párt parlamenti képviselője is volt, 
mégsem hagyott komoly nyomot az országos politikában. (A Fidesznek volt egy 
másik Horváth Zsolt nevű képviselője is, de ő veszprémi.) Az orvos végzettségű 
és évekig fogászként dolgozó kecskeméti politikus az első Orbán-kormány idején 
az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkára volt, de kevesebb mint egy 
évig töltötte be ezt a tisztséget. 



 
A második Orbán-kormányban még ennyi sem jött össze neki. A legmagasabbra 
akkor jutott, amikor miniszteri biztosi megbízást kapott az Emberi Erőforrás 
Minisztériumában 2012 novemberében, ami egy évig tartott. A frontvonalból 
kimaradó fideszes politikusok többségéhez hasonlóan nem nagyon voltak 
nyilvános megszólalásai és a párton belül sem volt túl aktív. “Csendes volt a 
frakcióüléseken” – mondta egy korábbi képviselőtársa, hozzátéve, hogy 
legfeljebb elvétve szólt hozzá a témákhoz. 
 
Horváth most megismert offshore-céges szerepvállalása képviselőségének utolsó 
éveiben kezdődött. Először egy Excelle Media International nevű cégben lett 
igazgató 2013 októberében. A kiszivárgott iratokból nem derül ki, hogy ki volt a 
cég tényleges tulajdonosa, a részvényeseket tartalmazó dokumentumban 
ugyanis csak egy úgynevezett névleges tulajdonos szerepel. Ez egy hongkongi 
kötődésű cég, amely más társaságokban is betölt hasonló szerepet. Megkerestük 
a céget, de nem reagáltak a levelünkre. 
 
Az Excelle Media hamar meg is tette az első lépéseket az aktív működéshez. Két 
nappal az után, hogy Horváth igazgató lett a cégben, a társaság ügyében eljáró 
tanácsadó cég intézkedett, hogy az Excelle Media számára nyissanak egy 
bankszámlát a világ egyik legnagyobb bankjánál, az HSBC-nél. Az nem világos, 
hogy erre végül sor került-e, de a dokumentumokban szerepel egy igazolás, 
amely szerint az HSBC egyik londoni fiókjában ellenőrizték Horváth útlevelének 
eredeti példányát, és meggyőződtek róla, hogy valódi. Horváth nem válaszolt a 
bankszámlával kapcsolatos kérdésekre sem. 
 
Horváth az Excelle Media indulásakor még javában parlamenti képviselő volt, és 
tartott miniszteri biztosi megbízatása is. A következő vagyonbevallásában fel 
kellett volna tüntetnie a céges tisztségét, de ezt nem tette meg. A 
vagyonnyilatkozat kitöltése törvényi kötelezettség, de annak valódiságát a 
parlamentben csak akkor ellenőrzik, ha megalapozott bejelentés érkezik arról, 
hogy a dokumentum hiányos vagy valótlanságot tartalmaz. 
 
Haraptak a fiatalok 
 
A 2014-es parlamenti választáson Horváth már nem került be a Fidesz jelöltjei 
közé. Egy párttársa szerint ennek leginkább az volt az oka, hogy meggyengült a 
pozíciója Kecskeméten, amelyet 1998 óta képviselt a parlamentben. “Helyben 
szorították ki, és elveszítette a befolyását a megyében” – mondta a politikus. 
 
Maga Horváth is hasonlóan nyilatkozott a képviselői karrierjének lezárásáról egy 
kecskeméti lapnak. “Jöttek a fiatalok, akik harapnak, nem csak a parlamentben, 
hanem az érdek-érvényesítésük során is, nekem pedig már – hál’ istennek -, van 
annyi tapasztalatom, hogy ezt megéreztem, ezért hátrébb léptem” – mondta 
Horváth a Hírösvény nevű lapnak még 2014 februárjában. A Fidesz hétfőn 
közölte, hogy Horváth még tagja ugyan a pártnak, de nincs aktív kapcsolatuk 
vele. Hozzátették, hogy elhatárolódnak tőle offshore-érintettsége miatt. 
 



A Hírösvény-interjú szerint Horváthnak “csak körvonalakban” voltak 
elképzelései arról, hogy mihez fog kezdeni a parlamenti képviselőség után. A 
kiszivárgott offshore-dokumentumokból azonban kiderül, hogy alig pár 
hónappal a mandátumának megszűnése után, 2014 szeptemberében Horváth 
résztulajdonosa lett egy szintén a Seychelle-szigetekre bejegyzett cégnek, a 
Mayer & Collins Trading Company-nak. 
 
A dokumentumokban szerepel az is, hogy mind az Excelle Media-nak, mind a 
Mayer & Collinsnak játékok gyártása és forgalmazása a profilja. Az iratok szerint 
a cégek ezt a tevékenységet Kínában, Hongkongban és Magyarországon végzik. 
 
Horváth és az Okostojás 
 
Az nem derül ki a dokumentumokból, hogy a cégek pontosan milyen játékokkal 
foglalkoznak, de Horváth még képviselői karrierje végén beszállt az Okostojás 
nevű magyar tervezésű, nemzetközi piacra szánt játék fejlesztésébe és 
forgalmazásába. A játék lényege, hogy egy tojásformájú tárgyon belül 
labirintusszerű járatok vannak, és ebből kell megtalálni a kiutat egy pálca 
segítségével. A játékot még 2007-ben találta fel az azóta elhunyt Zagyvai András 
építész, majd több év finomítás után 2012-ben a játék elnyerte a zsűri nagydíját 
egy rangos washingtoni világversenyen. 
 
Horváth 2014 februárjában szerzett tulajdonrészt a játékkal foglalkozó két 
magyar cégben (Art Egg Kft. és Art & Smart Egg Kft.), és egyúttal ügyvezetője is 
lett mindkét vállalkozásnak. A parlamenti mandátuma csak májusban járt le, de 
2014 áprilisában már kétszer is nyilatkozott a magyar állami tévének az 
Okostojásról. Horváth arról beszélt, hogy külföldön az új Rubik-kockaként 
emlegetik a játékot, és szerinte lesz is akkora sikere, bár hozzátette, hogy azért 
“ez nagyon nehéz, mert a Rubik-kocka mégiscsak egy etalon”. 
 
A külföldön Smart Egg néven futó játék ma már kapható a világ legnagyobb 
áruházaiban – például az amerikai Toys R Usban vagy az Amazonon -, és 
elkészültek a mobilon, illetve tableten használható digitális verziói is. A játék 
honlapja szerint a forgalmazó egy hongkongi cég, amelynek azonban az ottani 
cégnyilvántartásból nem férhetők hozzá a tulajdonosi és tisztviselői adatai. A cég 
egyik – az interneten is hozzáférhető – prezentációján ugyanakkor egy magyar 
személy, Kökényesi Imre adatai vannak megadva elérhetőségként. 
 
Komoly befektetés 
 
A LinkedIn-en található életrajza szerint régóta gyerekeknek szóló termékekkel 
foglalkozó Kökényesi már évekkel ezelőtt feltűnt az Okostojás körül mint a játék 
piaci bevezetésének segítője. 2012-ben a feltaláló Zagyvaival közösen adott 
interjút a 168 Órának, és ebben arról beszélt, hogy nagyon nagy költségei vannak 
a nemzetközi kereskedelmi forgalomba helyezésnek. 
 
“Becslésem szerint nagyon komoly dollárszázezrek vannak ebben benne, mire 
eljut oda, hogy védve van” – mondta pusztán a szabadalmaztatással kapcsolatos 
költségekről. Hozzátette, hogy a promóció esetében több millió dollárra lesz 



szükség (A dollár jelenlegi árfolyama 275 forint körül van, tehát átszámítva több 
tíz- és százmilliókról beszélt Kökényesi). Zagyvai az interjúban jelezte, hogy neki 
korlátozottak az anyagi forrásai, Kökényesi pedig nem részletezte, hogy honnan 
szereznek ennyi pénzt. 
 
Kökényesi szintén elzárkózott attól, hogy válaszoljon a Direkt36 kérdéseire, 
pedig ő tudhat részleteket Horváth offshore-üzleteiről is. A kiszivárgott iratok 
szerint ugyanis Kökényesi is érdekelt a játékforgalmazással foglalkozó 
seychelles-szigeteki cégekben. Horváthtal egy időben lett az Excelle Media másik 
igazgatója, és ő birtokolja a Mayer & Collins részvényeinek másik felét. 
 
A Mayer & Collins iratai szerint Horváth és Kökényesi fejenként 50 ezer dollár 
(14,2 millió forint) értékű részvénnyel rendelkezik. Horváth nem válaszolt arra a 
kérdésre, hogy mennyiért és milyen forrásból vette a részvényeket, ahogy arra 
sem, hogy befektetett-e – és ha igen, akkor mekkora összeget – a Kökényesi 
szerint jelentős összegeket igénylő magyar játék fejlesztésébe. A 
vagyonbevallásai sem adnak támpontot ehhez: a legutolsó, 2014 májusi 
nyilatkozata szerint Horváth a 14 éves politikai pályafutását nulla forint 
megtakarítással és mintegy 14 millió forintnyi tartozással fejezte be. 
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Egy magyar vidéki városban élő gimnáziumi tanárnő tulajdonába került egy 
Szamoa szigetére bejegyzett, működése során jelentős összegeket megmozgató 
offshore-cég 2012 novemberében. A tanárnő a szamoai céggel együtt hozzájutott 
egy bankszámlához is az egyik legpatinásabb svájci banknál, és pont a 
tulajdonszerzésének napján történtek intézkedések arra, hogy a cége 
megkaphasson egy nagyobb – közel 80 millió forintos – összeget. 
 
Ez a tanárnő nem egy átlagos iskolai közalkalmazott. Konti Csillának hívják, és 
családi kapcsolata révén kötődik a magyar politika felsőbb köreihez. A férje 
ugyanis Boldvai László, az MSZP egyik befolyásos politikusa, korábbi parlamenti 
képviselője és egykori pénztárnoka. 
 
Konti offshore-céges érintettsége abból a hatalmas, eddig titkos nemzetközi 
dokumentumcsomagból derült ki, amelyhez a Direkt36 hozzáfért egy tényfeltáró 
újságírói csapat tagjaként. Az offshore-céges dokumentumokat a német 
Süddeutsche Zeitung újság szerezte meg, és az International Consortium of 
Investigative Journalists nevű tényfeltáró újságírószervezet koordinálásával 
dolgozta fel 76 ország közel 380 újságírója. 
 
Ezekből az iratokból derült ki az is, hogy egy korábbi fideszes képviselőnek, 
Horváth Zsoltnak is vannak eddig eltitkolt offshore-érdekeltségei. 
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Konti offshore-tulajdonlása idején Boldvai a parlament tagja volt, és ugyan 2014-
ben kiszorult az Országgyűlésből, továbbra is aktívan politizál. Képviselő a 
Nógrád megyei közgyűlésben, és ő vezeti az MSZP megyei szervezetét. Boldvai a 
90-es évek közepén volt az MSZP pénztárnoka, ami gazdasági szempontból 
mindig is kulcsfontosságú pozíciónak számított a párton belül. A neve legtöbbet 
akkor forgott a sajtóban, amikor érintett lett a Horn-kormányt megrengető 
korrupciós botrányban, a Tocsik-ügyben. Boldvai zsarolás vádjával bíróság elé is 
került, de aztán felmentették, és politikai karrierje is folytatódott. 
 
Időnként érték támadások később is vagyoni helyzete miatt, különösen a 
lakóhelyén, Salgótarjánban épített hatalmas háza és a felesége által állítólag 
használt drága autók miatt. A feleség most is egy luxusterepjáróval jár, és a 
Direkt36 több más ellentmondásos részletet is feltárt Boldvaiék 
vagyongyarapodásával kapcsolatban. 
 
Két héttel ezelőtt felhívtuk Boldvai Lászlót azzal, hogy a felesége külföldi üzleti 
tevékenységéről szeretnénk kérdezni. Először visszakérdezett, hogy „miért, van 
neki?”, majd közölte, hogy nem tud róla, hogy a feleségének lenne vagy lett volna 
külföldi gazdasági érdekeltsége. Amikor mondtuk neki, hogy tudomásunk szerint 
volt egy szamoai cége, akkor Boldvai csak annyit mondott: „hát akkor biztosan 
így van”. További kérdésekre nem akart válaszolni, de végül megadta az email 
címét, amelyre elküldtünk neki és feleségének címezve egy hosszabb kérdéssort. 
 
Ezek között szerepelt egyebek mellett az, hogy Konti a törvényeknek 
megfelelően beszámolt-e a magyar adóhatóságok felé a külföldi cégből származó 
esetleges jövedelméről. Megkérdeztük, hogy a feleségének a tanári állásán kívül 
volt-e olyan munkája, amiből származott jövedelme. Feltettük azt a kérdést is, 
hogy Konti a szamoai céget feltüntette-e azokban a nyilvánosan nem 
hozzáférhető vagyonbevallásaiban, amelyeket képviselői hozzátartozóként adott 
le az Országgyűlésnek. Nem kaptunk választ Boldvaitól sem ezekre, sem a többi 
kérdésre. 
 
Szamoáról Svájcon át Magyarországra 
 
Konti 2012 őszén jelent meg tulajdonosként a Csendes-óceáni szigetországban 
bejegyzett, Tanka Ltd. nevű cégben. A szamoai társaság ugyan már az azt 
megelőző négy évben is működött, de a tulajdonosi háttere végig homályban 
maradt. Konti megjelenéséig úgynevezett bemutatóra szóló részvényei voltak, 
vagyis mindig az volt a tulajdonosa, aki épp a részvényeket birtokolta. 
 
Ezen kívül a cégiratokból csak annyi derül ki a társaságról, hogy volt egy svájci 
bankszámlája, és egy szintén svájci tanácsadó cég, a Sieber Consulting járt el az 
ügyeiben. 
 
Emellett 2008 márciusában a cég megjelent tulajdonosként egy magyar 
vállalkozásban. A C.I.P II. Befektetési Kft. nevű – már nem működő – társaság 
főtevékenysége a cégnyilvántartásban megadott információk szerint „saját 
tulajdonú ingatlan adásvétele” volt.  A kft. kisebbségi tulajdonosa és ügyvezetője 



egy Veres Balázs nevű férfi volt. Felkerestük őt a lakcímén, de a kaputelefonon 
keresztül annyit közölt csak, hogy emailben tegyük fel a kérdéseinket. A 
megadott címre elküldött levelekre nem válaszolt. 
 
A C.I.P II. Befektetési Kft. 2012 áprilisában az ismeretlen tulajdonos akaratából, 
végelszámolással megszűnt. A Tanka Ltd. azonban működött tovább, és 2012 
novemberében megjelent benne tulajdonosként Konti Csilla. A kiszivárgott 
iratok alapján nem ő maga intézkedett a cég ügyeiben, hanem a svájci tanácsadó 
cég, a Sieber Consulting. A személyes adatok között megadott lakcím alapján 
azonban egyértelmű, hogy Boldvai László feleségéről van szó. 
 
Beülni egy Ferrariba 
 
A dokumentumokban nincs szó a cég vagyonáról vagy üzleti teljesítményéről, de 
vannak utalásszerű információk a pénzügyeiről. Kiderül például, hogy a 
Tankának a Bank Vontobel nevű banknál volt számlája, amely Svájcban egyike a 
kifejezetten vagyonos ügyfelekre koncentráló úgynevezett privátbankoknak. 
 
„A Bank Vontobel egy svájci privátbank annak minden eleganciájával és 
hagyományával” – mondta egy magyar privátbanki szakértő, aki egy autós 
hasonlattal magyarázta a különbséget a hagyományos bankok és a privátbankok 
között. „Ha beülünk egy normális Fordba, az is teljesen rendben van. De ha 
beülünk egy Ferrariba, akkor érezhető a nagy különbség a kettő között” – 
mondta. 
 
Nemcsak az elegancia és a szolgáltatások szakmai minősége magasabb az 
átlagnál a Vontobelhez hasonló privátbankoknál, hanem a díjszabás is. Egy 
vagyonkezeléssel foglalkozó magyar szakember szerint a svájci privátbankoknál 
a duplája is lehet a díj a hasonló profilú magyar pénzintézetek árainak. A svájci 
privátbankoknál általában magasabb az a minimum összeg is, amellyel számlát 
lehet nyitni. Míg Magyarországon ez általában 50-100 millió forint, addig a svájci 
privátbankoknál ennek a duplája vagy triplája is lehet. Egy magyarországi 
pénzintézet privátbanki vezetője szerint ráadásul egy svájci banknál még ezzel is 
csak a futottak még kategóriájú ügyfelek közé lehet bekerülni. 
 
A Bank Vontobel nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy náluk mekkora 
minimum összeggel lehet számlát nyitni. Közölték, hogy a svájci törvényeknek 
megfelelően nem mondhatnak semmit volt vagy jelenlegi ügyfeleikről sem. 
 
Boldvaiék nem válaszoltak a bankszámlára és a Tanka üzleti tranzakcióira 
vonatkozó kérdésekre. Céges iratokból kiderül ugyanakkor, hogy a szamoai 
társaság jelentős, összességében több mint százmilliós pénzmozgásokat hajtott 
végre a fennállása során. A kiszivárgott dokumentumok szerint a C.I.P II. Kft-t 
korábbi tulajdonosa abban állapodott meg a Tankával, hogy az 151 ezer eurós 
(mai árfolyamon 47 millió forintos) árat fizet a magyar cégért. A magyar 
cégbíróságon hozzáférhető dokumentumok szerint a Tanka később több mint 
140 millió forintot tolt bele a C.I.P. II. Befektetési Kft-be tulajdonosi kölcsönként, 
illetve úgynevezett pótbefizetésként. Utóbbira akkor van például szükség, ha a 
cég veszteséges, és ezért elfogy az induláskor letett tőkéje. 



 
A C.I.P. II. Kft. 2012 áprilisában szűnt meg, és a végelszámolásról szóló iratokból 
kiderül, hogy ennek során a Tanka jogosulttá vált 79,5 millió forint 
visszafizetésére a korábban berakott több mint 140 millió forintból. Az egyik 
kiszivárgott offshore-dokumentum szerint 2012. november 21-én született meg 
az a nyilatkozat, amelyben a Tanka kérte, hogy a pénz felét dollárban, a másik 
felét pedig euróban utalják át két, a Bank Vontobelben működő devizaszámlára. 
 
Konti Csilla épp ezen a napon lett a számlát vezető Tanka Ltd. tulajdonosa a 
részvénykimutatás szerint. Az utalásról szóló iratban nincs külön megnevezve, 
hogy a bankszámlák konkrétan a Tanka tulajdonában vannak, de a kiszivárgott 
dokumentumokból tudható, hogy a cég ebben az időben is a Bank Vontobel 
ügyfele volt még. 
 
A Tanka vélhetően már nem működik. 2013 májusában a Sieber Consulting 
közölte az offshore-céget eredetileg regisztráló irodával, hogy az ügyfele meg 
akarja szüntetni a céget. Arról nincsenek információk az iratokban, hogy ez végül 
megtörtént-e, és nem válaszolt erre a kérdésünkre sem Boldvai, sem a Sieber 
Consulting. 
 
A brókerbotránytól a salgótarjáni villáig 
 
Nem ez az első alkalom, hogy Boldvaiék vagyoni helyzete bekerül a hírekbe. 
2003-ban az Index írta meg, hogy Boldvai felesége is a brókerbotrányként 
elhíresült sikkasztási ügy középpontjában álló K&H Equities nevű brókercég 
ügyfele volt. Boldvai ezt akkor megerősítette az Indexnek, de hangsúlyozta, hogy 
felesége nem volt kiemelt ügyfél, és nem az ügy kulcsszereplőjének számító 
Kulcsár Attila brókernél vezette a számláját. 
 
Ez az ügy akkor el is halt, néhány évvel később viszont Boldvaiék ismét magukra 
vonták a média figyelmét. Több lap – köztük a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap és 
a Blikk – cikkezett arról, hogy a politikus hatalmas házat építtet magának és 
családjának Salgótarjánban. A 2008-as vagyonbevallásában meg is jelent egy 
3000 négyzetméteres telken épült 1050 négyzetméteres ház (a bevallás szerint 
442 négyzetméter pince és garázs), több akkori cikk azonban megkérdőjelezte, 
hogy meg tudták e maguknak engedni az építkezéést és az ingatlan fenntartását. 
 
Emiatt 2009-ben a parlament mentelmi bizottságának elnöke, a szintén MSZP-s 
Géczi József Alajos elé került Boldvai vagyoni helyzetének ügye, aki azonban 
végül úgy döntött, hogy nem indít vagyonvizsgálati eljárást. Géczi azt mondta, a 
Boldvai által adott információkból és a korábbi vagyonbevallásaiból kiderül, 
hogy a hatalmas ház felépítésére rendelkezésre álltak a források más ingatlanok 
értékesítéséből, a megtakarításokból és tartozásokból. 
 
Boldvai az életrajzai és vagyonbevallásai alapján szinte egész életében csak 
politikusként dolgozott és az elmúlt két évtizedben túlnyomórészt csak 
képviselői fizetéséből volt pénze. A rendszerváltás előtt a Salgótarjáni Kohászati 
Műveknél volt külkereskedő, majd 1999 és 2001 között egy osztrák technológiai 
cég magyarországi képviseletét vezette. Bár ezek alapján Boldvai a politikai 



pályája során elsősorban a viszonylag szerény képviselői tiszteletdíjára 
hagyatkozhatott, a vagyonának alakulásában így is volt néhány jelentős ugrás. 
 
Szerény fizetésből sok megtakarítás 
 
A képviselőknek először 1997-ben kellett leadni vagyonbevallást, és Boldvai 
ekkor egyetlen vagyonelemet, egy salgótarjáni ház 50 százalékos tulajdonrészét 
tüntette fel. Ugyanez szerepelt az 1998-as nyilatkozatában is, a következő 
bevallás leadására, 2001-re viszont jelentős megugrott a vagyona. A salgótarjáni 
ház mellé az övé lett még egy 1800 négyzetméteres szentendrei telek fele, vett 
egy BMW márkájú autót (amelynek évjárata és típusa ugyanakkor nem derül ki a 
bevallásból), és lett 33,4 millió forint megtakarítása. 
 
Boldvainak ezt úgy sikerült elérnie, hogy ebben az időszakban a teljes képviselői 
fizetése pótlékokkal együtt bruttó 14,4 millió forint volt, amiből még adóznia is 
kellett. Emellett ugyan az osztrák cég képviselőjeként is keresett közel bruttó 12 
millió forintot (amiből még szintén adóznia kellett), de ennek a kettőnek az 
összegéből még a 33 milliós megtakarítás sem jön ki, a BMW-ről, a szentendrei 
telekről, és persze a megélhetési kiadásokról nem is beszélve. 
 
A bevallásai alapján jelentős ugrás történt Boldvai vagyoni helyzetében 2004 
januárja és 2005 januárja között is. Ebben az időben nem volt semmilyen más 
bevallott jövedelme a képviselői tiszteletdíján kívül, ami pótlékokkal együtt 
összesen 11,5 millió forint volt. Ebből megint csak adóznia kellett, de neki így is 
sikerült egy éven belül venni egy újabb BMW-t (az előzőtől még 2002-ben 
megvált), valamint megtakarítani 5,7 millió forintot. Az autó típusa és évjárata 
nem derül ki a bevallásból, így megbecsülni sem lehet, hogy mennyibe 
kerülhetett. 
 
2006-ban szintén nem volt más bevallott jövedelme a képviselői tiszteletdíjon 
kívül, de vett – feleségével közösen – egy háromezer négyzetméteres telket 
Salgótarjánban, és 5 millió forinttal nőttek a megtakarításai is, pedig közben nem 
vált meg semmilyen egyéb vagyontárgyától. 
 
2008-ban felépült az 1050 négyzetméteres ház, amely Salgótarján egyik 
domboldalának tetején tornyosul, a Gorkij nevű lakótelep panelházai felett. 
Ahogy arra a mentelmi bizottságot vezető Géczi József Alajos is felhívta a 
figyelmet a 2009-es döntésekor, erre fedezetet nyújthatott az, hogy Boldvaiék 
közben eladták korábbi salgótarjáni házukat, valamint szentendrei telküket, és a 
képviselő felvett 20 millió forintnyi kölcsönt egy magánszemélytől. Ez a tartozás 
változatlan összeggel szerepelt egészen a parlamenti mandátumának 2014-es 
végéig. 
 
BMW terepjáróval a helyi iskolába 
 
Bár a ház körüli vihar is elcsendesedett, egy korábbi nógrádi politikus szerint az 
ügy okozott némi törést Boldvai helyi megítélésében. „Salgótarján egy nagyon 
balos város, rengeteg szegény kisemberrel” – mondta az egykor Boldvai politikai 
szövetségesei közé tartozó forrás, aki szerint a hatalmas ház ezért beszédtéma 



volt a szocializmus alatt komoly fejlesztéseken átmenő, de mára elszegényedett 
városban. Hozzátette, az is szemet szúrt sok helyinek, hogy Boldvai felesége 
drága autóval jár dolgozni munkahelyére, a helyi Bolyai János Gimnáziumba. „A 
tanári karból kevesen járnak oda fekete BMW-terepjáróval” – mondta. 
 
A Direkt36 is szemtanúja volt annak egy februári napon, hogy Boldvai felesége az 
iskola előtt beszáll egy legújabb szériájú X5-ös BMW-be, amelynek rendszáma a 
monogramjának betűit tartalmazta. Ezt a modellt 2013 novembere óta 
forgalmazzák, és a legolcsóbb változat 15 millió forintba kerül, a Konti által 
használt kocsi azonban külső elemei alapján a drágább típusok közé tartozhat, és 
újonnan legalább 18-19 millió forintba kerülhet. Több megkérdezett helyi úgy 
emlékezett, hogy Konti korábban is hasonlóan exkluzív autókkal járt. 
 
A felesége autójára és a vagyoni helyzetére vonatkozó kérdésekre sem válaszolt 
Boldvai, aki a hatalmas ház és a felesége által használt drága autó ellenére 
igyekszik azt a képet sugározni, hogy átérzi a szegény sorban élő emberek 
gondjait. Egyik utolsó látványosabb politikai szereplése legalábbis az volt, hogy 
2013 februárjában részt vett a nógrádi „éhségmenet” nevű demonstráción, 
amelynek résztvevői azt követelték, hogy a közmunkások bérét emeljék fel 49 
ezer forintról 60 ezer 200 forintra. 
 
 

Panama-iratok: Csányi jachtja, Gattyán háza, Spéder cége 
 
2016.05.09. 
http://www.direkt36.hu/2016/05/09/panama-iratok-csanyi-jachtja-gattyan-
haza-speder-cege/  
 
 
A világ távoli pontjain dolgozó ügyintézők kezdtek kapkodó munkába 2014 
májusában egy Magyarországról érkezett sürgős feladat miatt. A megbízás egy 
jachttal volt kapcsolatos, és egy magyar bankár környezetéből jött. 
 
Azonnal létre kellett hozni egy offshore céget, hogy az ellássa az üzletember 
hajóján dolgozó legénység munkáltatói feladatait. A sürgősségnek az volt az oka, 
hogy a Málta partjainál állomásozó hajónak a tervek szerint még aznap este ki 
kellett volna hajóznia, és szerették volna, hogy addigra már felálljon a cég. A 
kérés egy budapesti ügyvédtől érkezett egy vagyonkezelési tanácsadással 
foglalkozó cég munkatársához az Anglia és Franciaország között található Jersey 
szigetére. Ez a munkatárs egyből tovább is passzolta egy nemzetközi ügyvédi 
iroda helyi fiókjának. Az iroda dolgozója viszont úgy ítélte meg, hogy ilyen 
gyorsan csak magasabb szinten tudják elintézni a szükséges papírmunkát, ezért 
a Panamában működő központjukhoz fordult. Az ottani kollégájának megadta a 
magyar ügyvéd elérhetőségét is, és kérte, hogy az ügy sürgőssége miatt 
közvetlenül vele intézze a társaság megalapítását. 
 
Az üzletember neve ekkor még nem hangzott el az ügyintézés során, de később 
nyilvánvalóvá vált, hogy Csányi Sándorról, Magyarország leggazdagabb 
emberéről, az OTP vezéréről és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökéről volt 
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szó. Az ő felesége, Csányi Erika lett aztán a tulajdonosa a Durion Services nevű, a 
Brit Virgin-szigetekre bejegyzett cégnek, amelyet a cégiratok szerint azzal a céllal 
hoztak létre, hogy „egy jacht legénységének szerződtetését biztosítsa”. A céggel 
kapcsolatos dokumentumokban szerepel az is, hogy a társasághoz szükséges 
források Csányi Sándor vagyonából származnak, amelyet az „interneten jól 
dokumentált” banki karrierjével alapozott meg. 
 
Csányi kötődése ehhez a céghez a Panama-iratokként ismertté vált hatalmas 
dokumentumcsomagból derült ki. A Durion Services-t is bejegyző Mossack 
Fonseca nevű panamai ügyvédi irodától szivárgott ki 11,5 millió file, amely közel 
215 ezer cég adatait tartalmazta. Az iratokat a német Süddeutsche Zeitung 
szerezte meg, majd megosztotta az International Consortium of Investigative 
Journalists (Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma) nevű hálózattal, 
amely összehozott egy nemzetközi újságírócsapatot a példátlanul hatalmas 
méretű kiszivárogtatás feldolgozására. Magyarországról egyedül a Direkt36 
tényfeltáró központ vett részt ebben a munkában. 
 
Eddig két politikai szereplőről – Horváth Zsolt korábbi fideszes és Boldvai László 
korábbi MSZP-s képviselőről – és egy korábbi állami banki vezetőről, Erős 
Jánosról írta meg a Direkt36, hogy közvetve vagy közvetlenül offshore-
érdekeltségeik voltak. Az iratokban szerepel azonban még több mint száz másik 
magyar kötődésű embernek, illetve cégnek a neve. Előkerül köztük néhány 
meghatározó gazdasági szereplő is. 
 
Spéder, Gattyán, Szemerey 
 
Csányi mellett ott van egy másik befolyásos bankár, az FHB-tulajdonos Spéder 
Zoltán, aki két offshore-cég meghatalmazottjaként szerepel az iratokban. 
Megjelenik a dokumentumokban a szintén a leggazdagabb magyarok élbolyához 
tartozó Gattyán György, aki az Egyesült Államokban való letelepedésével 
kapcsolatban vette igénybe – egy közvetítőn keresztül – a Mossack Fonseca 
szolgáltatásait. Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, az MNB-
alapítványok ügyében is érintett Szemerey Tamás üzletember ugyancsak 
előkerül mint egy offshore-cég részvényese. Megjelennek továbbá olyan cégek is 
az iratokban, amelyek Kovács Gáborhoz, a műgyűjtőként is ismert korábbi 
bankárhoz kötődnek. 
 
A Panama-iratok eredményeként politikusok buktak meg, országok vezetői 
kerültek nyomás alá, és fény derült egy sor gazdasági visszaélésre. Ez azonban 
továbbra sem jelenti azt, hogy egy offshore cég tulajdonlása vagy használata 
törvénytelen vagy tisztességtelen lenne. Sok esetben teljesen jogszerű ezeknek a 
cégeknek a működése, és vannak olyan ügyletek, amikor kifejezetten kézenfekvő 
is az ilyen társaságok használata. 
 
Nincs semmi nyoma annak sem, hogy az ebben a cikkben felsorolt üzletemberek 
visszás módon vagy kifogásolható célra használták volna az offshore-
érdekeltségeiket. Az offshore-világra jellemző titkolózás miatt azonban ezek a 
kötődéseik nem kerültek nyilvánosságra, miközben más – például hazai – üzleti 
érdekeltségeik szabadon megismerhetők. A Panama-iratokban való szereplésük 



pedig megmutatta azt is, hogy a magyar gazdasági élet elitjének tevékenységét is 
áthatják ezek a rejtőzködést biztosító üzleti megoldások, miközben komoly 
nemzetközi – többek között a magyar kormány által is támogatott – erőfeszítések 
vannak az átláthatóbbá tételükre. 
 
A máltai hajó 
 
A kiszivárgott dokumentumok szerint Csányiék esetében jogi és adózási okból 
volt szükség arra, hogy egy külön céget hozzanak létre a hajó személyzete 
számára. Csányi ezt kérdésünkre kiegészítette azzal, hogy általános nemzetközi 
gyakorlat, hogy a hajók tulajdonlása és üzemeltetése elválik egymástól, hogy „az 
üzemeltetés során esetlegesen felmerülő problémák ne veszélyeztessék a hajó 
tulajdonlását”. A bankár hozzátette, hogy mivel az ilyen hajók esetében előfordul, 
hogy a személyzetnek EU-n kívüli országokból is vannak tagjai, illetve a hajó 
uniós vizeken kívül is mozog, „ezért szintén nemzetközi gyakorlat, hogy az 
üzemeltetést offshore (a hajózási hagyományok miatt lehetőleg brit 
joghatósághoz kapcsolódó) cég végzi”. 
 
Bár a Panama-iratokban következetesen jachtként emlegetik a hajót, Csányi a 
válaszában „vitorlás katamarán”-ról írt. A bankár hangsúlyozta azt is, hogy nem 
álltak közvetlen kapcsolatban a panamai Mossack Fonsecával, az ügyet egy 
magyar ügyvéd és egy Jersey szigetén működő cégen, a Hawksford International-
en keresztül intézte. 
 
Csányi hajóját egy Máltán bejegyzett cég tulajdonolja, ami kedvelt hely a 
jachttulajdonosok körében. Honlapok sora hirdeti, hogy milyen 
adókedvezményeket élvezhetnek azok, akik máltai cégen keresztül vásárolnak 
hajót és a szigetországban regisztrálják azt. Csányi azonban nem a kedvező 
pénzügyi környzettel magyarázta a helyszínt, hanem azzal, hogy olyan országot 
keresett, ahol magas követelményeket támasztanak a hajózással szemben. „A 
máltai tulajdonos cég és a kapcsolódó máltai hajóregisztráció választása azért 
történt, hogy nemzetközileg is látható legyen, hogy a hajó és működése a 
legszigorúbb követelményeknek is megfelel” – közölte. Hozzátette, hogy a hajót 
az év nagy részében bérbeadják, „a szezon kisebb részében pedig magam és a 
családom használjuk, kikapcsolódás céljából”. 
 
A legénység munkáltatására létrehozott Durion Services már nem működik. 
Csányi közölte, hogy mivel „a hajóüzemeltetés az elképzeltnél lényegesen 
bonyolultabb és több jogi, műszaki, nemzetközi ügyintézési ismeretet igényelt”, 
ezért tavaly április óta egy kifejezetten hajómenedzsmenttel foglalkozó 
szolgáltató céget bíztak meg a feladatok ellátásával. A Durion Servicest pedig 
megszüntették, és tavaly november elsejével törölték a cégjegyzékből is. 
 
Csányi részletekbe menő választ adott minden kérdésre, de a történetnek azt az 
elemét kissé homályban hagyta, hogy miért kellett olyan sürgősen kihajóznia a 
vitorlásának 2014. május 21-én. „Hajózási szempontból ez már főszezonnak 
számít és a hajónak időben kellett megérkeznie valahová” – írta Csányi, 
hozzátéve, hogy a kihajózásnak „sem technikai, sem jogi, sem pénzügyi akadálya 
nem volt”. 



 
Az Index felvásárlása 
 
Ránézésre nincsenek semmilyen ehhez hasonló könnyed mediterrán szálai 
Spéder Zoltán offshore-kötődéseinek, aki Csányi helyetteseként emelkedett fel a 
bankvilágban, de ma már – az állammal is partneri viszonyban álló FHB Bank 
elnökeként és meghatározó tulajdonosaként – inkább az OTP-vezér riválisaként 
tartják számon. 
 
Az egyik offshore-érintettsége az Index hírportált is tulajdonló, Magyarország 
egyik legnagyobb médiacégének számító Közép Európai Média és Kiadó 
Szolgáltató Zrt-vel (CEMP) kapcsolatos. Spéder 2007 novemberében jelent meg 
ebben a cégben igazgatósági tagként és kisebbségi tulajdonosként, de a 
részvények túlnyomó többségét az ezután következő időszakban egy Seychelles-
szigetekre bejegyzett cég birtokolta. 
 
A Whitestone International nevű társaság az offshore-cégektől megszokott 
titokzatossággal volt jelen a magyar médiacégben. A papírjait olyan seychelles-
szigeteki igazgatók írták alá, akik még számtalan más ottani cégben töltenek be 
hasonló pozíciót. Magyarországon ugyan egy magyar ügyvéd járt el a Whitestone 
nevében, de a cégbíróságon elérhető iratokban utalás sem volt arra, hogy vajon 
ki lehet a társaság tulajdonosa. 
 
A Panama-iratokból azonban kiderül, hogy Spéder már az előtt kapcsolatba 
került a Whitestone-nal, hogy az megjelent volna Magyarországon. A kiszivárgott 
dokumentumok között van egy 2007 szeptemberi irat, amelyben Spéder 
általános jellegű felhatalmazást kapott arra, hogy eljárjon a cég gyakorlatilag 
bármilyen ügyében, kezdve a szerződések kötésétől a kifizetéseken át a 
bankszámlanyitásig. “A meghatalmazott jogkörének semmilyen korlátja nincs, 
egészen addig amíg a törvényeket betartva és a cég érdekében jár el” – áll a 
dokumentumban, amely a meghatalmazás határidejét sem rögzítette. 
 
Offshore-cégek alapításával foglalkozó tanácsadók – akik a téma érzékenysége 
miatt névtelenséget kérve nyilatkoztak – szerint gyakran előfordul, hogy ilyen 
megoldással élnek a társaságok rejtőzködő tulajdonosai, akiket a szaknyelvben 
beneficial ownernek, vagyis tényleges haszonhúzó tulajdonosnak neveznek. 
„Általában a beneficial ownernek adják a meghatalmazást” – mondta egy 
adótanácsadással foglalkozó ügyvéd, hozzátéve, hogy ezt azonban 
dokumentumok nélkül nagyon nehéz bizonyítani. 
 
Spéder állítja, hogy nem ő volt a Whitestone tulajdonosa, arra a kérdésre 
azonban nem válaszolt, hogy miként került kapcsolatba a társasággal, és hogy a 
cég kinek az érdekeltségébe tartozott. Közölte, hogy a meghatalmazás 
felhasználásával nem került sor semmilyen tranzakcióra, a cég tevékenységéről 
pedig nincs tudomása. 
 
Ma már Spéder az Indexet kiadó cég többségi tulajdonosa. A Whitestone 
részvényeit részben közvetlenül az offshore-cégtől, részben más, közbeiktatott 
cégektől szerezte meg.  Spéder nem válaszolt ennek az ügyletnek a részleteit 



firtató kérdésekre sem. „A CEMP illetve a tulajdonosai által végrehajtott 
tranzakciók magántulajdonban levő cégek között zajlottak le” – közölte a Spéder 
válaszait továbbító FHB Bank, hozzátéve, hogy „a feleket ezekkel az ügyletekkel 
kapcsolatban is köti az üzleti titok”. 
 
Spéder neve egy másik offshore-céggel kapcsolatban is előkerül a Panama-
iratokban. 2008-ban szintén általános jellegű meghatalmazást kapott egy Novum 
Asset Management nevű cégtől. Erről a Brit Virgin-szigetekre bejegyzett, a neve 
alapján vagyonkezeléssel foglalkozó cégről még annyi sem derül ki a 
dokumentumokból, mint a Whitestone-ról. Az iratok szerint a cégnek egy darab 
bemutatóra szóló részvénye volt, tehát a tulajdonosa mindig az, akinél épp ott 
van az értékpapír. 
 
Spéder erről a cégről is csak annyit mondott, hogy nem volt a tulajdonosa, és a 
meghatalmazás felhasználásával nem történt semmilyen tranzakció. 
 
Megismerni Gattyánt 
 
A nemzetközi piacon mozgó és idejének jelentős részét évek óta külföldön töltő 
Gattyán György az után került áttételes kapcsolatba a Mossack Fonsecával, hogy 
áttette székhelyét az Egyesült Államokba. Gattyán már egy 2013-as interjúban 
beszélt arról, hogy Los Angelesbe költözött, de azt nem részletezte, hogy milyen 
jogi státusszal tartózkodik a kaliforniai nagyvárosban. A Panama-iratokból 
kiderül azonban, hogy Gattyán már akkoriban lépéseket tett arra, hogy 
bevándorlóként letelepedjen az Egyesült Államokban. 
 
Ennek a keretében hozott létre Nevada államban egy úgynevezett trustot (ez 
magyarul leginkább bizalmi vagyonkezelőnek fordítható), amelynek célja – 
közölte Nemes Tamás, Gattyán cégcsoportjának kommunikációs vezetője – hogy 
“Gattyán György gondoskodjon családjának és szeretteinek a megélhetéséről a 
jelenben és akkor is, ha ő már nem tud közvetlenül ebben részt venni”. 
 
A Panama-iratokban az ügyintézők “offshore trust”-ként emlegetik a 
vagyonkezelőt, Nemes azonban vitatta, hogy az valóban az offshore kategóriába 
tartozna. “A bizalmi vagyonkezelés az Egyesült Államokban történik, egy helyi 
megbízott bank által, az ott hatályos adójogszabályok figyelembevételével és 
betartásával, így az offshore trust fogalmát értelmezhetlennek tartjuk” – közölte 
a kommunikációs vezető, hozzátéve, hogy a vagyonkezelő ugyan Nevadában van 
bejegyezve, de Gattyán a cégei bevételei után Kaliforniában adózik, amely a 
legnagyobb adóterhelésű államok közé tartozik az USA-ban. 
 
Gattyán egy nemzetközi ügyvédi irodát bízott meg a vagyonkezelő felállításával, 
és Nemes szerint nem volt tudomása arról, hogy ők aztán bevonnak egy panamai 
irodát a munkába. Az ügyintézés során mindenesetre a magyar milliárdosnak át 
kellett mennie egy KYC néven ismert eljáráson, ami a Know Your Customer 
kifejezés (magyarul: ismerd meg az ügyfeledet) rövidítése. Az ügyvédi iroda 
először egy Wikipedia-bejegyzést és néhány céges információt küldött át a 
panamai cégnek, de később aztán továbbítottak sokkal részletesebb anyagokat is. 



Átfogó kimutatásokat küldtek Gattyán cégeiről, megosztották velük életútjának 
részleteit, és még a magyar adóbevallása is része volt a csomagnak. 
 
Az iratokból kiderült így az is, hogy Gattyánnnak egy 24 millió dollárt (jelenleg 
6,5 milliárd forintot) érő háza volt Los Angelesben az ügyintézés idején. Nemes 
az összeget nem erősítette meg, de közölte, hogy a cég és az ingatlan továbbra is 
Gattyán tulajdonát képezi, akinek a bevándorlási eljárása még folyamatban van, 
ezért jelenleg rezidensként, vízummal tartózkodik az országban. 
 
Az unokatestvér 
 
Orbán Viktor még 2010-ben jelentette ki az akkori MNB-elnököt támadva, hogy a 
jegybank nem lehet „offshore-lovagok szálláshelye”. Az általa kinevezett 
jegybankelnökről, Matolcsy Györgyről valóban nem derült ki semmi olyan 
információ, amely szerint személyesen kötődne offshore-cégekhez. A Panama-
iratok nyilvánosságra kerülése után pedig az MNB a Napi.hu kérdésére ki is 
jelentette, hogy „Matolcsy György sem személyében, sem családtagjain keresztül 
nem érintett az offshore-botrányban, sem neki, sem családtagjainak semmilyen 
módon nem volt és ma sincs offshore-érdekeltsége, cége, befektetése”. 
 
Nem világos, hogy Matolcsy mennyire tág körre értette a családtagokat, de a 
Panama-iratok szerint unokatestvére, a cégei révén az MNB-alapítványok 
pénzéből is részesülő nagyvállalkozó, Szemerey Tamás korábban tulajdonos volt 
egy offshore-cégben. 
 
Szemerey 2009 májusában lett a tulajdonosa és igazgatója egy Sunjoy 
Development nevű, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cégnek. Az iratok szerint 
Szemerey képviseletében egy hongkongi tanácsadó cég járt el, és ők álltak 
kapcsolatban a cég bejegyzését intéző Mossack Fonsecával. A dokumentumokból 
nem derülnek ki részletek a Sunjoy tevékenységéről, Szemerey szerint azonban 
valójában nem is végzett semmilyen értékelhető munkát a cég. 
 
Írásos válaszában közölte, hogy a cégbe azért szállt be, mert technológiai 
fejlesztésekben szeretett volna részt venni Európán kívül, és ezért gyorsan 
szüksége volt egy külföldi társaságra. Végül kicsit több mint egy év múlva kiszállt 
a cégből, amit azzal magyarázott, hogy “a hazai ipari és termelő szférában 
meglévő beruházásaim sok elfoglaltságot jelentettek, a tengeren túli üzleti 
elképzelések így háttérbe szorultak”. Tulajdonrészét egy Nyilas Péter nevű férfi 
vette át, akit Szemerey úgy jellemzett, hogy régi ismerőse, és “hazai üzleti 
tevékenységek révén többször álltunk egymással kapcsolatban”. 
 
Szemerey közölte, hogy az ő tulajdonlása alatt a Sunjoy Developmentnek még 
bankszámlája sem volt. Időközben kormányzati pozícióba került rokonának, 
Matolcsy Györgynek pedig nem szólt az offshore-cégéről, mert 
“unokatestvéreimnek nem szoktam beszámolni az üzleti tevékenységeimről 
(egyiknek sem, így Matolcsy Györgynek sem), így erről és más üzleti 
vállalkozásaimról sem beszéltem és most sem beszélek ilyen családi körben”. 
 
A műgyűjtő 



 
Céges érdekeltségei révén érintett a Panama-iratokban az életrajza szerint a 
vagyonát pénzügyi szakemberként megalapozó Kovács Gábor. Az utóbbi években 
leginkább műgyűjtőként ismert és alapítványa révén az állammal is kapcsolatban 
álló üzletemberhez kötődő cégek jelentek meg részvényesként egy Trewfield 
Corporation nevű Seychelles-szigeteki cégben 2012 decemberében. A négy 
magyar cég – a Bankár Zrt., a Kogart Park Kft., a Kogart Ház Kft. és a P-Agárd Kft. 
– összekapcsolódik egymással tulajdonosi, illetve tisztviselői szinten. 
 
A Bankár Zrt.-t Kovács Gábor alapította, és jelenleg is ő vezeti, valamint 
tulajdonolja egy ciprusi társaságon keresztül. Az offshore-cégben való 
megjelenésük idején pedig mindhárom másik cégnek a Bankár Zrt. volt a 
tulajdonosa. A Trewfield esetében sem derül ki, hogy mi volt a tevékenysége, és 
Kovács is azt közölte egy munkatársa útján, hogy „a cég tevékenységéről nem 
kívánunk nyilatkozni”. Nem válaszoltak az offshore-cégre vonatkozó egyéb 
kérdésekre sem. 
 
Az offshore vége? 
 
Az ehhez hasonló offshore-kötődések eddig nemcsak a nyilvánosság elől voltak 
elzárva, hanem nagyrészt a hatóságok elől is. Ez azonban változóban van, 
ugyanis nagyon komoly erőfeszítések vannak arra, hogy visszaszorítsák, illetve 
átláthatóbbá tegyék az offshore-világot. Ennek egyik legfontosabb eleme a 
leggazdagabb országokat tömörítő OECD által kidolgozott rendszer, amelynek 
keretében az országok automatikusan meg fogják osztani egymás között a banki 
adatokat. 
 
A 2017-ben induló rendszerhez az elsők között csatlakozott Magyarország is. Így 
a magyar adóhivatal is hozzá fog férni majd azoknak a cégeknek a 
számladataihoz is, amelyeket egy másik ország bankjánál vezetnek – akár 
offshore cégek tulajdonosaként – magyar állampolgárok. 
 
Az offshore-világban bekövetkezett szigorításokról szóló prezentáció képei 
pörögnek a Laveco nevű offshore-szolgáltató cég Ráday utcai irodájának 
tárgyalójában lógó monitoron is. Ez a magyar alapítású, de ma már hét másik 
országban is jelenlévő tanácsadó cég a Mossack Fonseca partnereként gyakran 
előkerül a Panama-iratokban is. Váradi László ügyvezető és többségi tulajdonos 
arra számított, hogy az ügy kirobbanásakor égni fognak náluk a telefonvonalak, 
de állítása szerint csak 4-5 érdeklődő volt, pedig egyébként világszerte százas 
nagyságrendben vannak ügyfeleik. 
 
Ha beindul az információcsere, akkor egy hasonló kiszivárogtatás nem fog 
akkorát robbanni, mert a hatóságok már hozzá fognak férni az offshore-cégek 
tulajdonosi adataihoz. Bár Váradi hozzátette, hogy szerinte ezek a mostani 
szigorítások sem fogják teljes mértékben megszüntetni annak a lehetőségét, 
hogy egyes gazdasági szereplők rejtőzködve üzletelhessenek. „A stróman 
intézményét nem fogják kiiktatni. Nem tudják megakadályozni, hogy valaki 
odarakja tulajdonosnak vagy igazgatónak a rokonát, titkárnőjét, barátnőjét” – 



mondta Váradi, hozzátéve, hogy az ilyen megoldások „ellen soha nem tudnak 
fellépni a hatóságok”. 
 

Egy magyar offshore bank titkait is rejtik a Panama-iratok 
 
2016.06.09. 
http://www.direkt36.hu/2016/06/09/egy-magyar-offshore-bank-titkait-is-
feltartak-a-panama-iratok/  
 
 
Venezuela partjainak közelében, a dél-karibi Saint Vincent és Grenadin-szigetek 
egyik apró szigetén egy tengerre néző, napsárga villában egy különös bank 
ügyintézői teszik a dolgukat. Offshore cégeknek nyitnak számlát, más bankokkal 
egyezkednek, és ha elakadnak valamivel, kapcsolatba lépnek a budapesti 
társirodájukkal. A Loyal Bank tulajdonosa ugyanis magyar, és évekig Budapesten 
éltek a bank legfontosabb döntéshozói is. 
 
A tulajdonost Hujber Ottónak hívják, aki a ’90-es években a legbefolyásosabb 
magyar üzletemberek közé tartozott, és az MSZP vállalkozói tagozatának 
vezetője is volt. Mostanra leáldozóban van a csillaga, több projektje is megbukott, 
legutóbb pedig azzal került be a hírekbe, hogy egy csaló arany helyett 
trombitarezet adott az érdekeltségébe tartozó banknak egy hitel fedezeteként. 
 
Hujber Ottó a Direkt36-nak megerősítette, hogy ő tulajdonosa a Loyal Banknak, 
és azt mondta, a bankból származó bevételei után Magyarországon adót fizet. 
„Megítélésem szerint ez személyes adatnak számít, de tájékoztatom, hogy az 
elmúlt öt évben 264,7 millió forint Loyal Bankból származó jövedelem után 
adóztam Magyarországon” – írta Hujber. 
 
A Panama-iratok nemcsak azokat a korábbi sajtóértesüléseket erősítették meg 
tényszerűen, hogy a Loyal Bank Hujber érdekeltsége, hanem emellett minden 
korábbinál részletesebb betekintést adnak ennek a pénzintézetnek a 
működésébe. Kiderül például, hogy a bank több tízezer ügyfele között néhány 
évvel ezelőtt még legalább 2300 magyar is volt, rengeteg orosz és japán ügyfél 
mellett, ahogy az is, hogy legjobb éveiben a bank több mint 5 millió dollár 
profitot (1,3 milliárd forint) hozott. 
 
Az iratokban vannak arra utaló információk is, hogy a Loyal Banknál olyan cégek 
is nyithattak számlát, amelyek valódi tulajdonosa rejtve maradhatott a 
pénzintézet előtt is. Nyugati országok kormányai és nemzetközi szervezetek 
évek óta küzdenek ennek a visszaélésekre lehetőséget adó gyakorlatnak a 
felszámolásáért, és a legújabb szabályok szerint a bankoknak már nem is csak 
gyűjteniük kell a tulajdonosi adatokat, hanem meg is kell osztaniuk azokat a 
hatóságokkal. Kérdésünkre a Loyal Bank azt állította, hogy a valódi tulajdonos 
felfedése nélkül nem lehet náluk bankszámlát nyitni, és az ennek az 
ellenkezőjére utaló dokumentumok csak félreértéseken alapulhatnak. 
 
A Loyal Bank tevékenysége miatt két európai országban is figyelmeztetést adtak 
ki a helyi hatóságok illegális működés gyanújával, de a Loyal Bank mindkét 
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esetben tisztázta magát. Legalább az egyik figyelmeztetés eljutott a magyar 
pénzügyi felügyelethez is, de arról ellentmondásos információk vannak, hogy a 
felügyelet tartott-e valaha ellenőrzést a képviseletnél. 
 
A Loyal Bankkal kapcsolatos belső dokumentumok a Panama-iratok néven 
elhíresült több mint 11 millió fájllal együtt szivárogtak ki egy offshore cégek 
alapításával és gondozásával foglalkozó panamai ügyvédi irodától, a Mossack 
Fonsecától. A dokumentumokat a Süddeutsche Zeitung szerezte meg, majd 
megosztotta azokat az International Consortium of Investigative Journalists nevű 
tényfeltáró hálózattal. Az iratokat feldolgozó óriási nemzetközi projektben 
Magyarországról egyedül a Direkt36 vett részt. Mi írtuk meg, hogy voltak 
offshore érdekeltségei a fideszes Horváth Zsoltnak és az MSZP-s Boldvai László 
feleségének, valamint több magyar üzletembernek is. 
 
Egy pártközeli vállalkozó 
 
A Loyal Bankot 1997-ben jegyezték be a Saint Vincent és Grenadinok pénzügyi 
hatóságánál, 2 millió dolláros tőkével (1997-es átlagárfolyamon 413 millió 
forint), bár a karibi szigeten a bankalapításhoz százezer dollár letétbe helyezése 
is elég. A bankvilágban ezek nem számítanak jelentős összegnek, 
Magyarországon például abban az időben kétmilliárd forintos tőke alatt nem is 
lehetett bankot alapítani. 
 
Hujber a Direkt36-nak azt állította, hogy a bankot ő alapította, és a kezdetektől ő 
a pénzintézet egyedüli tulajdonosa. 
 
A HVG már 2002-ben foglalkozott a bank tulajdonosi hátterével egy 
pénzmosásról szóló mellékletében. A cikk – amelyet az Átlátszó idézett fel egy 
nemrég megjelent cikkben – írásának idején a bank tulajdonosa egy 
liechtensteini családi alapítvány, az Ost-West Stiftung volt. Az alapítvány 
kuratóriuma a Hujber Ottóból, a feleségéből és egy Schneider István nevű 
emberből állt, de aláírási joga csak Hujbernek volt. 
 
A ’90-es években Hujber a legismertebb és legbefolyásosabb magyar 
üzletemberek közé tartozott. Bár az MSZP-be nem lépett be, 1993 és 1997 között 
ő volt az ebben az időszakban részben kormányon is lévő párt vállalkozói 
tagozatának vezetője. Kulcsszereplője volt a kor egyik legnagyobb üzletének, az 
orosz államadósság lebontásának is, amely végül a magyar állam számára 
kedvezőtlenül zárult, mert több cég nem fizette ki a megvásárolt államadósság 
árát. Hujber több cége is részt vett az üzletben, és jelentős adósságot halmozott 
fel az állammal szemben. Az időközben már felszámolt, az érdekeltségébe tartozó 
Petroltank Rt. 923 millió forintot nem fizetett be soha az államkasszába, közölte 
a Nemzetgazdásági Minisztérium. 
 
A tartozás tényét Hujber a Direkt36-nak megerősítette, de hozzátette, hogy az 
államadósság lebontásában résztvevő a többi cége – a Vagonlízing és az 
Agrolízing – az utolsó fillérig megfizette az adósság árát az államnak. 
 
Rejtőzködő tulajdonosok 



 
A Loyal Bank a honlapján azzal a fennkölt szlogennel hirdeti magát, hogy 
„globális elérés, helyi törődés”. A hozzájuk hasonló offshore bankoknak azonban 
vannak ennél kézzelfoghatóbb előnyei is. Egy neves nemzetközi kutatókból álló, 
adóelkerüléssel foglalkozó csoport és civil szervezet, a Tax Justice Network egy 
tanulmányában azt írta, az offshore helyszíneken félrerakott pénz sokkal 
kevésbé van kiszolgáltatva a gazdasági és politikai válságoknak, illetve az utóbbi 
esetén a hatóságok nem tudják befagyasztani vagy leemelni a pénzt. Már csak 
azért sem, mert nagyon valószínű, hogy sosem találják meg. 
 
A Panama-iratok emellett arra utalnak, hogy a Loyal Bank azon pénzintézetek 
közé tartozott, ahol az ügyfelek könnyedén és akár titkolózásba burkolózva 
tudtak bankszámlát nyitni. Erre lehet következtetni többek között egy 
emlékeztetőből, amely egy egy olyan 2010 februári találkozóról készült, amelyen 
a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda munkatársai találkoztak a Loyal Bank 
akkori elnökével, Stephen Kostyallal. 
 
„Kostyal azt mondta (a Mossack Fonseca munkatársának), hogy a 
számlanyitáshoz elég csak a cégek igazgatóinak vagy részvényeseinek közjegyző 
által hitelesített útlevélmásolata, egy címüket bizonyító dokumentum és egy 
ajánlólevél a bankjuktól, amelyet kiválthatnak 3 havi bankszámlakivonattal vagy 
egy szakmai ajánlólevéllel, ha nem tudják beszerezni a banki ajánlást” – áll az 
emlékeztetőben, amely szerint a Loyal Banknál a számlanyitáshoz elegendő, ha 
az adott cég alapításával kapcsolatos iratokat, illetve tisztviselőinek és 
részvényeseinek névsorát megkapják. 
 
Az offshore cégek többségénél azonban ezekből a nevekből nem derül ki, hogy 
valójában ki a tulajdonos, azaz kié a bankszámlán lévő pénz. Az ilyen 
társaságoknak a tisztviselői és részvényesei is csak névlegesen töltik be ezeket a 
pozíciókat. A számla valódi birtokosa az offshore-cég valódi tulajdonosa, az 
emlékeztető szerint azonban a Loyal Bank-os számlanyitáshoz ennek felfedésére 
nem volt szükség, miközben csak így van mód megtudni, hogy ki áll egy cég és a 
hozzá tartozó számla mögött. 
 
A Loyal Bank rendkívül könnyedén zajló számlanyitási gyakorlatáról a kanadai 
Toronto Sun is írt cikket. A lap újságírói azt próbálták ki, mennyire könnyű 
offshore céget alapítani és offshore bankszámlát nyitni. Ez elég egyszerűnek 
bizonyult egy belize-i offshore szolgáltatón keresztül, amely a cégük létrehozása 
után a Loyal Bankhoz irányította őket, ahol minden fennakadás nélkül, 
Kanadából nyitottak a cégüknek egy számlát. 
 
A Direkt36-nak küldött válaszaiban a bank jelenlegi vezérigazgatója, Linda 
Bullock tagadta, hogy valódi tulajdonos felfedés nélkül lehet náluk számlát nyitni, 
és hosszasan kifejtette, hogy a banknak rendkívül szigorú „Ismerd az ügyfeledet” 
irányelvei vannak, amelyeket egyebek mellett az OECD és a EU átláthatósági és 
pénzmosás elleni irányelveire alapoztak, és minden Saint Vincent-i törvénynek 
megfelelnek. Bullock szerint azzal is védekeznek az ellen, hogy például 
adóelkerülésre használják a cég szolgáltatásait, hogy Saint Vincent több 



adóinformációs nemzetközi hálózatnak a tagja, ezért önként és rendszeresen 
szolgáltat információt az országban adózó offshore vállalatokról. 
 
Bullock szerint a Kostyál-találkozóról szóló feljegyzés is téves információkat 
tartalmaz. „Csak arra tudok gondolni, hogy a Mossack Fonseca félreértelmezte a 
volt bankelnökünk szavait. Tizenkét évig vezettem a Loyal Banknak azt az 
osztályát, amely a jogi szempontoknak való megfeleléséért volt felelős, ezért 
biztosíthatom, hogy a hasznohúzó tulajdonos felfedése mindig is kötelező volt ”- 
reagálta Linda Bullock a Mossack Fonsecától kiszivárgott emlékeztetőre. Kostyal 
a Direkt36-nak megerősítette, hogy találkozott a Mossack Fonseca képviselőivel, 
de nem emlékezett részleteiben arra, miről beszélgettek. 
 
A terjeszkedés évei 
 
A Loyal Bank már az 1997-es alapítás után egy évvel megnyitotta a budapesti 
irodáját, a 2000-es évek közepén pedig egy panamai képviselet nyitásával 
szerettek volna újabb lendületet adni a pénzintézetnek a cég vezetői. Vélhetően 
ekkor vált szorosabbá a kapcsolatuk a Mossack Fonsecával. A panamai képviselet 
megnyitásához ettől az ügyvédi irodától kértek segítséget, és a Loyal Bank egyik 
képviselője el is utazott Panamába. A kiszivárgott iratokból azonban az derül ki, 
hogy nem tett túl jó benyomást az ottani partnerekre. 
 
„A panamai bankfelügyelet egy munkatársa, Amauri Castillo találkozott a Loyal 
Bank egyik képviselőjével a panamai fiók megnyitásának ügyében. Castillo 
szerint a bank képviselője nagyon informálisan és kevéssé professzionálisan 
viselkedett. Nem adott névjegykártyát sem, így Castillo a nevére nem emlékszik” 
– írta a Mossack Fonseca egyik Loyal Bank ügyeit egyengető munkatársa e-
mailben egy kollégájának. A panamai képviselet alapításából végül semmi nem 
lett, mert annyira lassan haladtak az ügyek a panamai bankfelügyeletnél – 
előfordult például, hogy hónapokig csökkentett üzemmódban dolgoztak 
energiaellátási problémák miatt -, hogy a Loyal végül megszakította a folyamatot. 
 
Bár a panamavárosi képviselet terve dugába dőlt, a több ezer kiszivárgott e-
mailből úgy tűnik, hogy a Mossack Fonseca és a Loyal Bank között legkésőbb 
2009 óta biztosan sikeres és intenzív üzleti kapcsolat volt. Az offshore 
szolgáltató a Loyalhoz kötődő több offshore cég alapításánál segédkezett, illetve 
rendszeresen ajánlotta a bank szolgáltatásait az ügyfeleinek, köztük a volt varsói 
főpolgármesternek, Pawel Piskorskinak is, bár az nem derült ki az iratokból, 
hogy végül ő is a Loyal Bankot választotta-e. 
 
Japánok, oroszok, csehek 
 
A Karib-tengeri adóparadicsomból induló Loyal Bank viszonylag dinamikusan 
fejlődött: az első hat évükben 10 ezer ügyfelet szereztek, 2012-re pedig már 
csaknem 60 ezer ügyfelük volt. Bár ez a nagyobb bankokhoz viszonyítva 
elenyésző – az OTP-nek például 4,7 millió ügyfele van -, azért az ötödik 
legnagyobb magyar bankkal, az MKB-vel már összemérhető: nekik 196 ezer 
lakossági, összesen pedig körülbelül 255 ezer ügyfelük volt 2015 első felében. 
 



A Loyal Bank bevételei az ügyfélszámmal együtt folyamatosan nőttek, de a bank 
először csak 2006-ban termelt profitot, ekkor vettek ki a részvényesek először 
osztalékot (a kiszivárgott dokumentumokból az nem derült ki, hogy mennyit). 
 
Egy belső kimutatás szerint a bank ügyfélköre vegyes. 30 százalékuk különböző 
offshore paradicsomokból származik, a második legnagyobb csoport pedig a 
japánoké. 2012-ben a Loyal Bank ügyfeleinek 15 százaléka volt japán, és ők 
annyira fontosak, hogy a budapesti ügyfélszolgálatukon van japánul beszélő 
ügyintéző is. 
 
Szintén a bank egy jelentéséből derül ki, hogy Oroszországot tartják az egyik 
legfontosabb piacuknak. Bár 2012-ben még csak ügyfeleik alig 5 százaléka volt 
orosz, láthatóan jelentős erőforrásokat fektettek az orosz ügyfelek 
meghódításába, és úgy tűnik, egyébként is vannak kötődéseik Oroszországhoz. A 
budapesti képviseletük ügyfélparkolójában például egy májusi napon egy olyan 
városi terepjáró is állt, amelynek egyedi rendszámának betűi (RUS) 
Oroszországra utaltak. Hujber útlevélmásolatából pedig kiderül, hogy 
rendszeresen utazott üzleti vízummal Oroszországba az elmúlt években. 
 
Az ügyfelek között akadt néhány ellentmondásos hátterű cég is. A Loyal Banknál 
nyitott bankszámlát több cégnek például a cseh kötődésű, de Floridában működő 
Waberia nevű offshore szolgáltató cég is. A Waberiáról a Panama-iratok 
nyilvánosságra kerülésekor sokat cikkezett a cseh sajtó, ugyanis a cég hozta létre 
egy egykori cseh ügyész offshore cégeit.  A Loyal Bank ügyfele volt egy nagy 
hozamú befektetéseket kínáló orosz cég is, amely szerepel a francia 
piacfelügyeleti hatóság kockázatos pénzügyi szolgáltatókat felsoroló 
feketelistáján is. A GMT Invest nevű cég még reklámot is csinált a Loyal Banknak 
a saját YouTube csatornáján. A GMT Invest honlapja nem működik, a Loyal Bank 
pedig azt mondta, nem nyilatkozhatnak az ügyfeleikről. 
 
Napszemüveg a fényes kilátások ellen 
 
Az iratokból úgy tűnik, hogy a cég néhány évvel ezelőtt volt a csúcson. Egy 2012-
es, a KPMG által auditált pénzügyi jelentés szerint a bank körülbelül 1,3 millárd 
forint profitot termelt abban az évben. „Annyira fényesek a kilátásaink, hogy 
folyton napszemüveget kell hordanunk” – írta ekkor a Loyal Bank az üzleti 
stratégiájában. Egy évvel később azonban már olyan súlyos problémákkal 
küzdöttek, amelyek miatt ügyfeleik hónapokon át nem fértek hozzá a pénzükhöz. 
 
„A számlát megnyitni nagyon könnyű volt, de használni már sokkal nehezebb. 
Állandóan változatták a levelezőbankokat [amelyek ahhoz kellenek, hogy egy 
bank különböző devizákban tudjon utalni], és az is előfordult, hogy körülbelül 
egy évig egyáltalán nem fértem hozzá a Loyal Bank-os számlámhoz” – idézte fel a 
bank egyik korábbi magyar ügyfele a Direkt36-nak. „Sem onnan, sem oda nem 
tudtam utalni. Az ügyfélszolgálat folyamatosan nyugtatott, hogy meg fogják 
oldani a problémát hamarosan, de én inkább megszüntettem a számlát” – 
mondta a férfi, aki csak azzal a feltétellel beszélt a tapasztalatairól, ha nem 
közöljük a nevét. A bank vezetője elismerte, hogy néhány hónapig valóban nem 
fértek hozzá az ügyfeleik a pénzükhöz. 



 
A magyar ügyfél nem volt egyedül a rossz tapasztalatokkal. A szolgáltatások 
akadozása miatt sok a negatív komment a Loyal Bankról az offshore cégekkel és 
bankokkal foglalkozó internetesen oldalakon és fórumokon, de az anonim 
hozzászólások mellett ez a jelenség tükröződött az ügyfelek számának alakulásán 
is: 2015-re 32 ezerre csökkent. 
 
A bank ugyanakkor állítja, hogy más oka volt az ügyfélszám drámai 
visszaesésének. „Ebben az időben a bank az új üzletstratégiájának megfelelően 
felülvizsgálta az ügyfélkörét, és néhány kapcsolatból kilépett”, indokolták az 
ügyfélkör csökkenését a Direkt36-nak. Feltettünk több kérdést erről a döntésről, 
de ezekre a bank egyelőre nem válaszolt. 
 
Közben akadtak problémái a Loyal Banknek egyes országok hatóságaival is. A 
gibraltári és a szlovákiai pénzügyi felügyelet is figyelmeztetést adott ki a bankkal 
kapcsolatban, ugyanis szerintük engedély nélkül nyújtott banki szolgáltatásokat 
ezekben az országokban. Ezeket a figyelmeztetéseket később mindkét állam 
visszavonta, mert a Loyal Bank tisztázta a helyzetet, tájékoztatták a hatóságok a 
Direkt36-ot e-mailben. 
 
A gibraltári pénzügyi hatóság figyelmeztetése a visszavonás ellenére jelenleg is 
szerepel még az MNB pénzintézetekről vezetett adatbázisában a Loyal Bank neve 
alatt. A MNB sem a gibraltári figyelmeztetés beérkezése után, sem azóta nem 
végzett ellenőrzést a Loyal Bank hazai képviseleténél. „Az MNB piacfelügyelési 
tevékenysége keretében vizsgálhatja meg, hogy egy társaság vagy magánszemély 
végez-e jogosulatlan pénzügyi tevékenységet Magyarországon. A jegybankhoz az 
elmúlt időszakban nem érkezett magyar nyelvű ügyfélbejelentés, esetleg más 
piaci vagy egyéb szereplőtől kapott jelzés arra vonatkozóan, hogy az említett 
névvel jogosulatlan pénzügyi szolgáltatást nyújtanának itthon hazai ügyfélkör 
számára” – írták válaszukban. 
 
Linda Bullock ezzel szemben azt állítja, hogy a magyar hatóságok többször is 
végeztek náluk ellenőrzést, de mindent rendben találtak. Bullock nem válaszolt 
arra a kérdésre, hogy ezeket az ellenőrzéseket az MNB vagy pedig a korábbi 
ellenőrző hatóság, a PSZÁF végezte-e. Az  MNB közölte, hogy mióta átvették a 
PSZÁF-tól a piacfelügyeletet, nem ellenőrizték a Loyal Bank képviseletét. Arra a 
kérdésünkre viszont nem válaszoltak, hogy a PSZÁF idején volt-e ellenőrzés a 
banknál. 
 
A Loyal Bank egyébként láthatóan törekszik arra, hogy elkerülje a gibraltári és 
szlovákiai hatóságokkal való ütközéshez hasonló konfliktusokat. A honlapjukon 
egy felugró ablakban magyarázzák el, hogy az oldalon található információk nem 
minősülnek ajánlatnak, pláne nem olyan országokban, ahol ilyen ajánlatokat 
tenni illegális, a lap alján pedig külön figyelmeztetik a briteket, hogy a brit 
pénzügyi hatóság még nem vette nyilvántartásba a bankot. 
 
Szigorú szabályok vonatkoznak a budapesti képviselet működésére is. Ez banki 
tevékenységet nem folytathat – például nem gyűjthet betéteket -, és legfeljebb 
csak közvetítői szerepet tölthet be az ügyfelek és a karibi térségben működő 



központ között. A korábbi magyar ügyfél beszámolója szerint a budapesti iroda 
valóban inkább egy ügyfélszolgálathoz hasonlít, „ahol különböző nyelveken 
intézkedtek az ügyintézők”. A budapesti iroda működéséről, a bank 
magyarországi tevékenységéről Mindák Istvánt, a magyar képviselet vezetőjét 
szerettük volna megkérdezni, de azt mondta, nem nyilatkozhat. 
 
Sokoldalú vagyonkezelési megoldások 
 
A kiszivárgott iratok tanúsága szerint az időközben a magyar üzleti életben a 
partvonalra szorult Hujber a Loyal Banknál nagyrészt a háttérben maradt. Csak a 
különféle ügyek hivatalos dokumentációiban jelent meg például az útlevelének 
fénymásolata és az életrajza. A Loyal Bank és a Mossack Fonseca kapcsolatát is 
inkább a bank marketing munkatársai és kezelték, de 2015 maga Hujber kereste 
meg a panamai irodát egy együttműködési ajánlattal. 
 
Az volt ugyanis a terve, hogy a Loyal Bank szolgáltatásait ki akarja terjeszteni az 
úgynevezett bizalmi vagyonkezelői területre is. „Olyan sokoldalú vagyonkezelési 
megoldásokat keresünk, amelyek kiszolgálják az offshore ügyfelek igényeit a 
vagyonvédelemtől kezdve az adóoptimalizálásig, és megfelelnek minden 
törvényi követelménynek” – írta Hujber 2015 januárjában a Mossack 
Fonsecának, hozzátéve, hogy „bankunk 32 ezer ügyfele közül 4-5 ezret érdekelne 
egy ilyen szolgáltatás”. 
 
Az ügyvédi iroda pozitívan reagált Hujber ajánlatára, készek voltak még 
szorosabbra fonni a kapcsolatot. Az együttműködés végül mégsem valósult meg 
– közölte Hujber, aki ugyan a levelezésben nem utalt arra, hogy ő személyesen a 
Loyal Bank tulajdonosa. Erre azonban talán nem is volt szükség, az email címe 
egyértelművé tette. Szerepel benne ugyanis a „bowner” – a „beneficial owner” 
rövidítése -, ami az offshore szaknyelven a tényleges tulajdonost jelenti. 
 
 

Hamar leszálltak a hatóságok a Panama-iratok magyar főszereplőiről 
 
2016.12.01. 
http://www.direkt36.hu/2016/12/01/hamar-leszalltak-a-hatosagok-a-panama-
iratok-magyar-foszereploirol/ 
 
Konti Csillának nem sokáig kellett tartania a hatóságoktól. Boldvai László 
korábbi MSZP-s képviselő felesége volt az egyik jelentősebb magyar szereplője a 
Panama-iratokként ismertté vált ügynek, és érintettségének nyilvánosságra 
kerülésekor számíthatott arra, hogy a hatóságok vizsgálódni fognak nála. A 
középiskolai tanárként dolgozó nőről kiderült, hogy egy offshore-cégen keresztül 
jelentős összegeket megmozgató bankszámlája volt az egyik legtekintélyesebb 
svájci banknál, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) május 12-én pedig 
nyomozást is indított az ügyében költségvetési csalás gyanújával. 
 
Ez az eljárás azonban alig több mint egy hónapig tartott. A NAV Kiemelt Ügyek 
Osztálya ugyanis már június 13-án arról értesítette a nyomozás kezdeményezőit, 
hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, ezért megszüntetik az eljárást. 

http://www.direkt36.hu/2016/12/01/hamar-leszalltak-a-hatosagok-a-panama-iratok-magyar-foszereploirol/
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Nem tartott sokkal tovább a Panama-iratokban feltűnt fideszes politikust érintő 
nyomozás sem. Horváth Zsolt korábbi fideszes parlamenti képviselőről az derült 
ki a kiszivárgott adatokból, hogy még képviselősége idején titokban igazgatója 
lett egy offshore-cégnek, később pedig tulajdonos lett egy másikban. Az ő 
esetében is május 12-én és szintén költségvetési csalás gyanújával indított 
nyomozást a NAV Kiemelt Ügyek Osztálya, de augusztus 1-jén már arról 
értesítették az eljárás kezdeményezőit, hogy ezt a nyomozást is megszüntették, 
szintén bűncselekmény gyanújának hiánya miatt. 
 
Költségvetési csalást az követ el, aki például az adófizetési kötelezettségét 
illetően elhallgat bizonyos információkat vagy valótlan nyilatkozatokat tesz. A 
Panama-iratok megjelenése után sok országban épp azért indultak nyomozások 
a dokumentumokban feltűnt emberek és társaságok ügyében, mert az offshore-
cégek használata ugyan önmagában törvényes, de ezek a cégek alkalmasak 
lehetnek arra, hogy tulajdonosai eltitkoljanak bizonyos jövedelmeket. 
 
A magyarországi nyomozások annak ellenére zárultak le ilyen rövid idő alatt, 
hogy a Panama-iratok ügyének kirobbanásakor személyesen Orbán Viktor 
rendelt el átfogó vizsgálatokat. A miniszterelnök április 11-én – egy héttel az első 
cikkek megjelenése után – azt mondta a parlamentben, hogy aznap ülésezett a 
kormány nemzetbiztonsági kabinetje, és „nyomozó csoportokat hozattunk létre 
külön a rendőrségnél, külön a NAV-nál, remélem, hogy az ügyészség is majd 
együttműködést fog kialakítani, aminek az a lényege, hogy kizárólag a most 
nemzetközi forrásokból felszínre került offshore-ügyeket egyenként, mármint 
annak a magyar vonatkozásait egyenként nézzék át”. 
 
Homályos lépések 
 
Nyolc hónappal később azonban nincs nyoma annak, hogy a Konti és Horváth 
ügyében már lezárt nyomozásokon kívül bármilyen egyéb vizsgálat indult volna. 
A NAV közölte, hogy “más hatóságok által folytatott eljárásokról nem 
rendelkezünk információval”. Az Országos Rendőr-főkapitányság csak annyit 
közölt, hogy nyomozásnak nem minősülő vizsgálatot folytatnak az ügyben, de 
egyéb részletet nem közöltek. A Legfőbb Ügyészség pedig azt közölte, hogy az 
ügynek a Fővárosi Főügyészségen “van nyoma”, ahol viszont kérdésünkre azt 
mondták, hogy a Panama-iratok kapcsán felmerült ügyekben a NAV járt el. 
 
A NAV-nyomozások megindításáról és lezárásáról a Direkt36 is Szilágyi György 
jobbikos parlamenti képviselőtől és a sajtóhírek alapján magánszemélyként 
rendszeresen feljelentéseket tevő Tényi Istvántól értesült. Mindketten 
feljelentéseket tettek Konti és Horváth ügyében, és a hatóságok egy időben 
értesítették őket a nyomozások lezárásáról. Konti férje, Boldvai László telefonon 
annyit mondott, hogy nem akarnak nyilatkozni az ügyben. Horváthot nem 
sikerült elérni, a neki küldött emailre pedig nem reagált. 
 
Az adóhatóság látókörében 
 



A vizsgálatokról a legrészletesebb tájékoztatást Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős államtitkára, a NAV vezetője 
adta még május 30-án. Tállai egy a Panama-iratokkal kapcsolatos parlamenti 
felszólalásában beszélt arról, hogy “a sajtóban megjelent információk alapján 17 
magánszemély, illetve három jogi személy került az adóhatóság látókörébe”. 
Hozzátette azonban, hogy “a sajtóértesülések jellemzően elévülési időn túli 
időszakra, illetve már nem aktív kapcsolatra vonatkozóan tartalmaznak 
információt, így azok kapcsán ellenőrzés elrendelésére nem kerülhetett sor”. 
 
A Panama-iratokban feltűnt több magyar szereplőnek – például Horváth Zsolt 
korábbi fideszes képviselőnek – még bőven az elévülési időtartamon (ez lehet 
legalább 3 vagy 5 év, függően a cselekmény elkövetésének időpontjától) belül is 
voltak offshore-érdekeltségei. Megkérdeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, 
hogy ennek fényében miként kell értelmezni Tállai májusi nyilatkozatát, de a 
minisztérium csak annyit közölt, hogy “a Panama-iratokkal kapcsolatos 
vizsgálatok részleteiről a törvényi rendelkezések alapján nem tudunk 
felvilágosítást adni”. 
 
Ahogy máshol csinálják 
 
A Panama-iratok néven ismertté vált hatalmas iratanyag egy panamai ügyvédi 
iroda, az offshore cégek alapításával foglalkozó Mossack Fonseca belső 
dokumentumait tartalmazta. Az iratokat a német Süddeutsche Zeitung újság 
szerezte meg, és az International Consortium of Investigative Journalists nevű 
tényfeltáró újságírószervezet koordinálásával dolgozta fel 76 ország közel 380 
újságírója, köztük Magyarországról egyedül a Direkt36 munkatársa. A 
kiszivárgott iratok alapján készült első cikkek április elején jelentek meg. 
 
Horváth és Konti mellett több több tucat magyarországi vagy magyar kötődésű 
cég és magánszemély szerepelt az iratokban mint offshore cég tisztviselője vagy 
tulajdonosa. Bár önmagában az offshore cégek tulajdonlása és használata 
törvényes, van két tulajdonságuk, amelyek miatt komoly nemzetközi 
összefogással próbálnak fellépni ellenük. Egyrészt ezeknek a cégeknek a 
segítségével el lehet érni, hogy a tulajdonosaik kevesebb adót fizessenek máshol 
végzett üzleti tevékenységük után. Másrészt általában rendkívül nehéz 
hozzáférni ezeknek a cégeknek a tulajdonosi adataihoz, így alkalmasak titkos 
üzletelésre vagy megkérdőjelezhető módon szerzett vagyonok elbujtatására. 
 
A Panama-iratok ügyének kirobbanása még inkább ráirányította a figyelmet erre 
a problémára, és a cikkek megjelenése után más országok hatóságai jóval 
látványosabb és keményebb lépéseket tettek, mint ami az eddig nyilvánosságra 
került információk szerint Magyarországon történt. A nemzetközi tényfeltáró 
újságírói munkát koordináló ICIJ összesítése szerint világszerte több tízmillió 
dollárnyi elmaradt adót hajtottak be a hatóságok, és több országban – például 
Írországban, Mongóliában és Panamában – törvénymódosításokat fogadtak el, 
hogy megnehezítsék az offshore-cégek használatát. 
 
A nyomozások és egyéb hatósági eljárások is tartanak még sok országban. Nagy-
Britaniában 22 személyt vizsgálnak adóelkerülés gyanújával és ezen felül még 43 



másik – jellemzően vagyonos – ember adóügyeit is vizsgálják. A kanadai 
adóhatóság bejelentette, hogy 85 olyan állampolgáruk ellen indult nyomozás, 
akik feltűntek a Panama-iratokban. Franciaországban pedig ennél is több, 560 
adófizető ügyeit vizsgálják. Izraelben két üzletembert már le is tartóztattak a 
cikksorozat eredményeként, miután kiderült róluk, hogy offshore-cégekben 
rejtették el jelentősebb összegeket. 
 
Vannak országok, ahol azonban az érintettség ellenére sem léptek semmit a 
kormányok és hatóságok. Közéjük tartozik Szaúd-Arábia, Katar és Ukrajna, ahol a 
hivatalos szervek vagy meg sem szólaltak az ügyben, vagy pedig 
megakadályozták, hogy bármilyen vizsgálat megindulhasson. “Egyes kormányok 
tettek üdvözlendő lépéseket az átláthatóság érdekében, mások azonban csak 
megvonták a vállukat” – mondta a Washingtonban működő, a pénzügyi 
átláthatóságért küzdő Financial Transparency Coalition igazgatója, Porter 
McConnell. Hozzátette, hogy “amíg az alapvető átláthatósági szabályok nem 
válnak általánossá mindenhol a világon, addig attól tartok, hogy az ilyen 
kiszivárogtatások nyomán lesznek majd új intézkedések”. 
 
 


