
Semjén Zsolt, a helikopter és a svédországi luxusvadászatok 
 
A miniszterelnök-helyettes évek óta jár a skandináv országba, legutóbb 
helikopterrel mentek a rénszarvasok után. 
 
Horváth Csaba László 
(2018.03.09.) 
Úgy tűnik, nem Rogán Antal kabinetminiszter az egyetlen a Fidesz–KDNP-kormány 
tagjai közül, aki kedveli a luxushelikopteres utazásokat, Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes szintén a repülés szerelmese. Legalábbis erről árulkodnak a Magyar 
Nemzet birtokába került fényképek és dokumentumok. Ezekből az is kiderül, hogy a 
tavaszi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP listájának második helyén 
szereplő Semjén Zsolt évek óta vesz részt titokban néhány napos 
luxusvadászatokon Svédországban. 
 
Lapunknak nevük elhallgatását kérő vadászatszervezők beszéltek arról, hogy a 
miniszterelnök-helyettes – aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke – 
2012 óta látogat el évente egy alkalommal a skandináv országba. Mint elmondták, a 
politikus elsősorban jávorszarvasra és rénszarvasra, valamint a főként a 
tajgaerdőkben élő siketfajdra vadászott. Az Orbán-kormány második embere 2012-
ben, 2013-ban, valamint 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is Svédországban 
vadászott, ahova nem egyedül érkezett. 
 
Semjént rendre elkísérte például a Földművelésügyi Minisztérium egyik korábbi 
főosztályvezetője is, aki a miniszterelnök-helyetteshez hasonlóan több zsákmányt is 
ejtett. Ráadásul az utakat a szervezők elmondása alapján különös óvintézkedések 
mellett bonyolították le. Előfordult például, hogy egy egész – körülbelül 40 fős – hotelt 
kibéreltek Semjénék számára, hogy csak ők legyenek a szállóban, s ne is 
találkozzanak másokkal, főként magyarokkal. A szervezők szerint rendkívüli 
fontossággal bírt, hogy Semjén Zsolt ne keserű szájízzel távozzon a vadászatról, és 
tudjon vadakat ejteni, ezért mindent el kellett követniük a siker érdekében. De kiderült 
az is, hogy a politikus a hosszas gyaloglást sem viseli, így előfordult, hogy azt is el 
kellett intézni neki, hogy lóháton tudjon közlekedni. Az elejtett rénszarvast is 
megreptették egy hosszú kötél segítségével.  
 
A néhány napos utak alkalmanként 4-5 millió forintnak megfelelő koronába kerültek. 
Az árat főként az extra kérések és a luxusköltségek fokozták. A dokumentumok és 
fényképek tanúsága szerint a legnagyobb szabású vadászatot tavaly szeptember 
végén tartották, amely alkalmával egy méregdrága helikoptert is kibéreltek Semjénék 
számára. A forgószárnyas segítségével sikerült utolérni például egy rénszarvast, amit 
aztán a miniszterelnök-helyettes el is ejtett. A kilőtt állatot szintén a helikopter 
szállította el, méghozzá a nyakánál fogva fellógatva egy kötélre. 
 
A helikopterbérlés különben nem olcsó mulatság Svédországban. Az egyórás légi 
kirándulás 25 ezer koronába került, vagyis több mint 750 ezer forintba. Habár a 
magyar és a svéd árak között nyilvánvalóan van különbség, beszédes, hogy a Rogán 
Antal családját 2016-ban Szabó Zsófi sorozatszínész esküvőjére szállító helikoptert 
már 250 ezer forintos óránkénti díjért ki lehet bérelni. 
 
Az egyébként régóta ismert, hogy Semjén Zsolt nagy szenvedélye a vadászat, 



egyben ő az elnöke az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek is. A 
miniszterelnök-helyettes legutóbb az idén februárban tartott Fehova (fegyver-
horgász-vadász) kiállításon tett különös állításokat a vadászattal kapcsolatban. Az 
Echo Televíziónak azt mondta például, hogy Kádár János és Fekete János 
politikailag és pénzügyileg konszolidálta a vadászatot. Mint mondta, szerinte a 
vadászatnak semmi köze a politikához. Kifejtette továbbá, hogy a vadászat 
hungarikum. De emlékezetes a Magasles című vadászati blogon tavaly megjelent 
Semjén Zsolt-interjú is, amelynek során szó esett a kutyák kilövéséről is. Semjén azt 
mondta, a kóbor kutyák súlyos gazdasági kárt okoznak a vadgazdának és a 
természetvédelemnek. Magát kutyabarátnak tartja, de azt gondolja, aki látta már, 
ahogy három-négy kóbor kutya széttép egy őzet, az másként fogja megítélni a 
helyzetet. 
 
A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: „Ha én kidobott, kóbor kutya lennék, 
akkor azt kívánnám, hogy egy jól irányzott lövéssel ejtsenek el, mintsem nyomorultul 
fagyjak meg, megegyen a rüh, éhen pusztuljak, vagy elüssön egy autó, és az árok 
szélén még napokig kínlódjak.” 
 
https://mno.hu/belfold/semjen-zsolt-a-helikopter-es-a-svedorszagi-luxusvadaszatok-
2452445  
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Nem rokonai fizették Semjén útjait 

  

Olyan üzletember utalta át a svéd utak költségét, aki egyébként rengeteg állami 

pénzhez jutott 

Horváth Csaba László 

(2018.03.12.) 

Miközben a Fidesz–KDNP politikusai (például Rétvári Bence vagy Budai Gyula) és a 

kormánysajtó a hétvégén Semjén Zsolt Svédországban élő rokonainak 

meglátogatásával igyekezett magyarázni a miniszterelnök-helyettes 

luxusvadászatait, megtudtuk, épp csak a politikus családtagjai nem vettek részt a 

zsákmányejtő túrákon. A Magyar Nemzet birtokába került dokumentumok és 

fényképek tanúsága szerint Semjén Zsolt mellett csupán két állandó szereplője volt 

az összesen öt alkalommal megtartott skandináv vadászatoknak. 

Az egyikük egy üzletember, Farkas József (úgy tudjuk, nem rokona Semjénnek), 

akinek érdekeltségébe tartozik mások mellett több magyarországi hotel is. Az ő 

szerepe azért kulcsfontosságú, mert a nevük elhallgatását kérő vadászatszervezők 

lapunknak elmondták, hogy a skandináv kirándulások költségeit minden egyes 

alkalommal Farkas József utalta át nekik. Mindezt ráadásul alátámasztja az 

üzletemberrel folytatott levelezés is, amelyből kiderül, hogy a vállalkozó több esetben 

is jelezte a szervezőknek, hogy mikor utalta át, vagy mikor fogja átutalni a 

költségeket, így például a szállás vagy a repülőjegyek árát. Farkas József neve nem 

ismeretlen Magyarországon. Érdekeltségei rengeteg állami megbízáshoz jutottak 

különösen 2010 után – vagyis a második Orbán-kormány beiktatását követően –, és 

több mint 530 millió forintnyi európai uniós forrást is elnyertek. 

Ebből jutott pénz például a Farkashoz köthető ráckevei, négycsillagos Kék Duna 

Wellness Hotelnek, és még többet kapott a szintén négycsillagos noszvaji Oxigén 

Hotel & Zen Spa. Utóbbi 365 millió forint támogatást, amelyet 2010 és 2014 között 

fizettek ki a hotelnek. 

Figyelemre méltó, hogy a noszvaji szálloda avatóünnepségén éppen Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes mondott beszédet. A kereszténydemokrata politikus arról 

beszélt, hogy a hazai turizmus erősítése nemzetgazdasági érdek, fontos, hogy a 

magyar családok ne külföldre menjenek pihenni, hanem a magyar tájakat fedezzék 

fel. Mint mondta, a magyar állam szívesen támogat minden olyan beruházást, amely 

erősíti a családok összetartását, ezért is finanszírozták a fejlesztést 365 millió 

forinttal az Új Széchenyi-terv keretében. Semjén Zsolt az Eger Televíziónak 

nyilatkozott is a megnyitó ünnepségen: „Ahogy a belső turizmus erősíti a nemzet 

összetartó szöveteit, ugyanúgy erősíti a család összetartását, amikor együtt tudnak 

nyaralni, papa, mama, gyerek” – mondta.  

Hozzátette: „azt gondolom, hogy ennek jótékony hatását az egész társadalom érezni 

fogja. Részint úgy, hogy a belföldi turizmus mindenkinek a javára válik, részint úgy, 



hogy a család erősítése és ilyen értelemben a nemzeti öntudat erősítése szintén a 

nemzet javára szolgál”. 

A szállodaavatást követően Semjén Zsolt a magyar helyett a svéd tájak felfedezését 

választotta, ahova öt alkalommal kísérte el őt Farkas József, illetve két alkalommal 

Farkas fia is. Nem mellékes egyébként, hogy az üzletember érdekeltségébe tartozik 

a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. is, amely a Közbeszerzési Hatóság honlapja szerint a 

második Orbán-kormány idején huszonnégy közbeszerzési pályázatot nyert el. A 

mára luxemburgi hátterű cég a Debreceni Egyetem, a Magyar Agrárkamara, az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Országos Roma Önkormányzat 

botrányos Híd a munka világába programjának konzorciumi partnere, a Türr István 

Képző- és Kutatóintézet pályázatain is befutó volt. 

Említésre méltó, hogy a kormány által már megszüntetett Türr István Képző- és 

Kutatóintézet megbízásából Farkas József egy másik cége nagy botrányba 

keveredett 2015-ben. A Száz Magyar Falu nevű kiadócég ugyanis bruttó 31 millió 

forintért egy körülbelül húszéves amerikai mezőgazdasági projekt tankönyveit 

másolta le, amelyet vadonatúj magyar könyvként adott ki a Türr István Képző- és 

Kutatóintézet az Eötvös-programban. Akkor Farkas elismerte, hogy fordítottak, 

azonban azzal védekezett, hogy nem szó szerint. 

A skandináv vadászatokról érdeklődve megkerestük Farkas Józsefet, aki letagadta, 

hogy vadászaton vett volna részt a miniszterelnök-helyettes társaságában 

Svédországban. Azt mondta: „nem tudom, hogy miről beszél”, majd bontotta a 

vonalat. Mindezt cáfolják a birtokunkba került dokumentumok és fényképek 

(amelyeken ő is szerepel).Semjén Zsolt svédországi útjainak harmadik állandó 

szereplője különben Vajai László volt, aki 2010 és 2013 között a Vidékfejlesztési 

Minisztérium erdészeti, halászati, vadászati főosztályának vezetője volt. Vajai a 90-

es években az MSZP–SZDSZ-kormány idején egyébiránt az agrártárca vadászati 

főembere volt. 

Emlékezetes, lapunk múlt pénteken számolt be arról, hogy Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes évek óta vesz részt svédországi luxusvadászatokon, 

amelyek költsége alkalmanként 4-5 millió forintnak megfelelő svéd koronába kerül. 

Az árat minden bizonnyal növelte, hogy előfordult, a miniszterelnök-helyettesnek ki 

kellett bérelni egy egész szállodát, hogy magyarokkal semmiképp se találkozhasson. 

Semjén főként rénszarvasra, jávorszarvasra, valamint siketfajdra vadászott. A 

legnagyobb szabású vadászatot tavaly ősszel tartották, amikor egy helikoptert is 

kibéreltek Semjénék számára, ami több mint 750 ezer forintba került egy órára. A 

politikus az ügyben csak annyit reagált a Facebookon: nem ő helikopterezett, hanem 

a jávorszarvas. Ráadásul később kijavította bejegyzését, miután megírtuk, hogy a 

helikopter nem egy jávorszarvast, hanem egy rénszarvast szállított a nyakánál 

fellógatva. 

https://mno.hu/belfold/nem-rokonai-fizettek-semjen-utjait-2452994  

 

https://mno.hu/belfold/nem-rokonai-fizettek-semjen-utjait-2452994


Új dokumentum keverheti bajba Semjén Zsolt szarvasvadászt 
  
Horváth Csaba László 
(2018.06.12.) 
 
A 24.hu birtokába került dokumentumból az következik: valaki nem mond 
igazat az ügyben, mert az elvileg a Semjén Zsolt  skandináviai vadászatait 
finanszírozó Farkas József állítása szerint magánszemélyként fizette a túrákat, 
ám a családi cégének - lapunk birtokába került - levele szerint a vállalkozás 
állhatta a költségeket. Ami biztosnak tűnik: nem indul vagyonnyilatkozati 
eljárás a kormányfő helyettese ellen.  

Úgy tűnik, végleg eldőlt, hogy nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, akiről még márciusban írta meg a Magyar 
Nemzet, hogy éveken keresztül vett részt svédországi luxusvadászatokon, amelyek 
költségeit Farkas József – állami és európai uniós pénzekkel kitömött – üzletember 
fizette. Az eset miatt a Transparency International Magyarország (TI) jogi vezetője 
fordult többször is a parlament mentelmi bizottságához. 

Ligeti Miklós azt kérte a bizottság elnökétől, hogy kezdeményezzen 
vagyonnyilatkozati eljárást a KDNP elnöke – Orbán Viktor kormányfő helyettese – 
ellen, mert szerinte a skandináv utakat Semjénnek ajándékként fel kellett volna 
tüntetnie a vagyonnyilatkozatában és adóznia is kellett volna azok után. A TI jogi 
vezetője egyben azt is kezdeményezte, hogy a miniszterelnök-helyettest kötelezzék 
teljes körű vagyonnyilatkozat megtételére. 

Elutasítva, újra és újra! 

Ezután a korrupcióellenes szervezet jogi vezetője és az Országgyűlés mentelmi 
bizottságának KDNP-s elnöke, Hargitai János közt több hónapon át tartó jogi adok-
kapok zajlott. Ennek lényege: 

 Hargitai a Transparency kezdeményezését először azzal az indoklással 
söpörte le az asztalról, hogy az „nem tényállításon, hanem sajtóértesüléseken” 
alapul, és nem jelölte meg a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét. 

 Ligeti jelezte, hogy nem csupán sajtóértesülésről van szó, hiszen Semjén 
Zsolt maga ismerte el, hogy Farkas fizette a vadászatokat, a személyi 
jövedelemadóról (szja) szóló törvény alapján pedig azt is levezette a jogász, 
hogy adóznia kellett volna a KDNP elnökének. 

 Hargitai újabb elutasítása szerint viszont épp az szja-törvény értelmében 
kivételnek számít Semjén, mert  a más magánszemélytől ingyen vagy 
kedvezményesen kapott vagyoni érték adómentes. 

 Ligeti ezután arra mutatott rá, hogy egyáltalán nem biztos, hogy 
magánszemélyként állta az utakat Farkas József, s jelezte, hogy az ügyben a 
Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást elutasító határozatában az állt, 
hogy egy luxemburgi székhelyű gazdálkodó szervezet finanszírozta az utakat. 

Semjén és Farkas is vallott 



Mivel a TI jogi vezetőjének utolsó levelére már nem volt kész válasza a mentelmi 
bizottság elnökének, levélben kereste meg pártja elnökét, akinek megküldte Ligeti 
kezdeményezését. 

Semjén Zsolt válaszában azt emelte ki elsőként, hogy több tisztséget is betölt úgy 
magyar, mint nemzetközi vadászati szervezetekben, ezért sokszor vett részt 
magánszemély meghívására vadászatokon. Mint írta, ezeknek nincs köze az állami, 
illetve képviselői tisztségéhez, ezért képviselői minőségben ilyen ajándékot nem 
kapott. 

Ugyanakkor hozzátette, hogy választási kampány során a sajtóban megjelent 
tudósítások után Farkas József vadászismerősénél rákérdezett a svédországi 
vadászatok költségeinek rendezési módjára. Farkas válaszában azt írta Semjénnek: 

„…a svédországi vadászat költségei saját pénzemből utaltam át a vadászatszervező 
svédországi magánbanki számlájára. A Farkas család 100 százalékos tulajdonában 
álló Life Tree Holding s.a.r.l. egy keretszerződés szerint nyújt kölcsönt nekem, mint 
magánszemélynek, melyet köteles vagyok visszafizetni, de saját célra használhatom 
fel. A baráti vadászat költségeit is részben ebből a kölcsönből finanszíroztam.” 

Tehát – ahogyan azt Hargitai János megjósolta – Farkas is azt állította, hogy 
magánszemélyként fizetett a rénszarvasvadászatok után, vagyis ez alapján minden 
szabályosan történt. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az üzletember fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy családi cége, a Life Tree Holding s.a.r.l., adott neki 
kölcsönt, ami nem mellékesen egy Luxemburgban bejegyzett gazdasági 
társaság. Ám azzal már nem foglalkozott Hargitai, hogy ezt a körülményt miért volt 
fontos közölnie az üzletembernek, inkább lezárta az ügyet, és ismét elutasította a 
Trancparency kezdeményezését. 

Valaki nem mond igazat 

Az, hogy Farkas József azt állította, hogy magánszemélyként állta a költségeket, 
azért érdekes, mert a 24.hu birtokába került egy levél, ami ellentmond az üzletember 
szavainak. 

A levelet egy ügyvéd írta a már említett luxemburgi Life Tree Holding s.a.r.l. 
képviseletében a svédországi vadászatok szervezőinek. Ebben a jogász azt írta, 
hogy megbízói az elmúlt évek során több alkalommal is részt vettek a svédországi 
vadásztúrákon, amit a címzettek szerveztek. A cég könyvelésének felülvizsgálatakor 
azonban arra a „szerencsétlen körülményre” derült fény, hogy a szolgáltatásokról 
nem kaptak költség elszámolásra alkalmas számviteli bizonylatokat, számlákat. 

Ezért kérik, hogy a „bizonyára kiállított, de át nem adott számlákat” az elmúlt 5 
évre visszamenőleg küldjék meg irodája címére.   

Az ügyvéd azt is hozzátette, hogy amennyiben kérésének nem tesznek eleget, 

„akkor megbízói kénytelenek lesznek felhívni a svéd adózási szervek figyelmét a 
sajnálatos eljárásukra.” 



A burkoltnak nem nevezhető fenyegetőzés mellett a levél több érdekes kérdést is 
felvet. 

Elsősorban azt, hogy ha Farkas József magánszemélyként kölcsönből fizette a 
vadásztúrákat, akkor családi cége miért követel számlákat az utakról 5 évre 
visszamenőleg. Ez abban az esetben lenne ésszerű, ha a cég fizette volna a 
költségeket, amiket számlákkal kell lefednie. Farkas viszont egyértelműen azt 
állította, hogy ő fizetett és nem Life Tree Holding s.a.r.l. Tehát ez alapján vagy 
Farkas, vagy családi cégének jogi képviselője nem mondott igazat. 

De az is érdekes, hogy ha a társaság állta a vadászatokat, és azokról nem kapott 
számlákat, akkor miként adózott utánuk. Továbbá az sem mellékes, hogy mit 
kezdene a társaság egy öt évvel ezelőtt kiállított számlával. 

Adót vagy illetéket fizetni kellett volna 

Noha ezeket a kérdéseket vagy az adóhatóság, vagy az ügyészség tisztázhatná, 
sem a hatóságoknak, sem a mentelmi bizottságnak nincs problémája az 
alkalmanként 4-5 millió forintba került vadászutakkal. A Hargitai János vezette 
grémium megállapítása pedig – miszerint adómentesnek számítanak a 
miniszterelnök-helyettesnek adott juttatások – a 24.hu-nak nyilatkozó nemzetközi 
adójogi szakértő szerint hibásak. 

Deák Dániel lapunknak elmondta, Semjén Zsoltnak mindenképpen fizetnie kellett 
volna az ajándék után. Mint mondta, ha cégtől kapta a juttatást, akkor azt személyi 
jövedelemadó és közterhek sújtják, ha pedig magánszemélytől kapta, akkor pedig 
illetéket kellett volna fizetnie a politikusnak. Utóbbi esetben arról van szó, hogy 
tartozás átvállalás utáni ajándékozási illetéket kellett volna befizetnie. 

https://24.hu/kozelet/2018/06/12/mentelmi-bizottsag-semjen-zsolt-szarvasvadasz/  
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