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Bevezető 

 

2020 szeptemberében a Transparency International Magyarországnak hosszú pereskedés után 

sikerült megszereznie a pártok egyéni jelöltjeinek 2018-as kampányelszámolását a Magyar 

Államkincstártól. Az alábbiakban az ezekből kirajzolódó legfontosabb tanulságokat 

ismertetjük, elsősorban a kamupárt-jelenségre fókuszálva. 

Írásunk első részében azt mutatjuk be, hogy a kormány, szándékosan rossz törvények 

megalkotásával miként ösztönözte a kamupártok létrejöttét. A 2013-ban hatályba lépett 

kampányfinanszírozási törvény, valamint a 2017-ben és 2018-ban elfogadott szigorítások 

nemcsak nem voltak alkalmasak a kamupárt jelenség felszámolására, de kifejezetten 

bátorítottak a visszaélésekre. Azt is összegezzük, hogy a kamupártok mekkora kárt okoztak a 

magyar államnak. 

Ezt követően azt részletezzük, hogy a Transparency International Magyarország és más 

szervezetek milyen erőfeszítéseket tettek a kamupártok által okozott veszteségek 

nyilvánossága érdekében. Szólunk arról is, hogy pontosan milyen adatokat sikerült 

megismernünk a 2020 szeptemberében megnyert pernek köszönhetően, illetve hogy ezek az 

adatok milyen következtetések levonására adnak lehetőséget. 

Az írás harmadik részében azonosítjuk azokat a visszaélésekre utaló mintázatokat, amelyek 

rendszeresen visszaköszönnek a kamupártok beszámolóiban. Azonosítjuk továbbá az egyes 

pártok beszámolóiban azokat a pontokat, amelyek a kampánytámogatások szabálytalan 

felhasználására utalnak. Ezáltal kb. 410 millió forint, az egyéni jelöltek által kamupártoknak 

átadott kampánytámogatás sorsát tárjuk fel, azonban arra is emlékeztetünk, hogy ez csupán 

töredéke a kamupártok által 2014-ben és 2018-ban okozott milliárdos kárnak. 

Civil szervezetként a Transparency International Magyarország nem tudja megakadályozni a 

kampánykorrupciót, és a felelősök büntetlenségének sem tudunk véget vetni. Közérdekűadat-

igényléssel azonban nyilvánossá tudjuk tenni a kampányelszámolások egy részét, és ezáltal le 

tudjuk leplezni a szabályok megszegését. Reméljük, hogy jelen értekezésünkkel ahhoz is 

hozzájárulunk, hogy az illetékes szervek valóban fellépjenek a kamupártok ellen. Ne csak 

szimbolikusan, hanem szigorú törvényekkel és azok következetes érvényesítésével, ahogyan 

azt évek óta szorgalmazzuk. 

1. A kamupártok mint hungarikumok 

A Transparency International Magyarország (TI-Magyarország) a politikai pártok és 

kampányaik finanszírozását a korrupció melegágyának tekinti (ennek okait külön 

tanulmányban foglaltuk össze). A politika finanszírozása a korrupciós botrányok szinte 

https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/04/Ny%C3%ADlt-lev%C3%A9l-Guly%C3%A1s-Gergely-eln%C3%B6k-%C3%BArnak-a-v%C3%A1laszt%C3%A1si-elj%C3%A1r%C3%A1s-%C3%A9s-a-kamp%C3%A1nyfinansz%C3%ADroz%C3%A1s-szab%C3%A1lyainak-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-%C3%A9rdek%C3%A9ben.pdf
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/04/Ny%C3%ADlt-lev%C3%A9l-Guly%C3%A1s-Gergely-eln%C3%B6k-%C3%BArnak-a-v%C3%A1laszt%C3%A1si-elj%C3%A1r%C3%A1s-%C3%A9s-a-kamp%C3%A1nyfinansz%C3%ADroz%C3%A1s-szab%C3%A1lyainak-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-%C3%A9rdek%C3%A9ben.pdf
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/04/Ny%C3%ADlt-lev%C3%A9l-Guly%C3%A1s-Gergely-eln%C3%B6k-%C3%BArnak-a-v%C3%A1laszt%C3%A1si-elj%C3%A1r%C3%A1s-%C3%A9s-a-kamp%C3%A1nyfinansz%C3%ADroz%C3%A1s-szab%C3%A1lyainak-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-%C3%A9rdek%C3%A9ben.pdf
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/03/Kamp%C3%A1nyk%C3%B6d-A-2014.-%C3%A9vi-orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si-%C3%A9s-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-kamp%C3%A1nyk%C3%B6lt%C3%A9seinek-monitoroz%C3%A1sa.pdf
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kimeríthetetlen tárházát kínálja. A számos lehetséges téma közül ezúttal a kamupártokkal 

foglalkozunk; ez a hungarikum nemzetközi karriert is befutott.  

A pártok és az egyéni képviselőjelöltek kampánykiadásainak a részleteit a 

kampányfinanszírozásról szóló törvény (2013. évi LXXXVII. törvény) szabályozza. A törvény 

értelmében az egyéni képviselőjelöltek fejenként egymillió forintot kapnak a Magyar 

Államkincstártól a kampányköltségeikre. Ezt a pénzt felhasználhatják saját maguk, ebben az 

esetben az Államkincstár felé a tételes elszámolást is nekik kell benyújtani. A jelöltek azonban 

dönthetnek úgy is, hogy átutalják az egymillió forintot az őket jelölő pártnak, ilyenkor az 

átadott támogatás felhasználásáról a pártnak kell tételes elszámolást készítenie. A 

kampányfinanszírozásról szóló törvény azt is meghatározza, hogy a pártok minden egyes 

jelöltjük után nagyságrendileg 5 millió forintot költhetnek, ebbe az összegbe beleszámít az 

egyéni jelölteknek járó egymillió forint. A pártok, az általuk indított egyéni jelöltek számától 

függően további jelentős összegű állami kampánytámogatásra jogosultak. A 2014-es és a 2018-

as parlamenti választások alkalmával legalább 27 egyéni jelöltet kellett indítani ahhoz, hogy a 

párt saját maga is kaphasson állami kampánytámogatást. A minimális listával (27 jelölt) induló 

párt 150 millió forint állami támogatást kapott, a megszerezhető maximális támogatás összege 

600 millió forint volt, amihez 106 egyéni jelöltet tartalmazó pártlistát kellett állítani A kormány 

által nemrég benyújtott módosítás értelmében 2022-ben már csak azok a pártok kapnának 

állami kampánytámogatást, amelyek legalább 71 jelöltből álló listát tudnak indítani.  

A kampányfinanszírozásról szóló törvény már két parlamenti választáson bizonyította, hogy 

alkalmatlan a korrupció megfékezésére. Ezt részben a hiányos szabályok, részben azok 

elégtelen és részrehajló végrehajtása okozza. Témánk szempontjából az a legnagyobb gond, 

hogy a pártok a százmilliós nagyságrendű költségvetési támogatást készpénzben kapják és azt 

tényleges ellenőrzés nélkül költhetik el. Még igazi elszámolást sem kell készítsenek, elegendő 

ugyanis, ha tetszésük szerinti részletességű beszámolót tesznek közzé. Mondanunk sem kell, 

hogy a pártok szinte kivétel nélkül nagyon szűkszavú, sokszor néhány soros beszámolókkal 

próbálták elalibizni azt, hogy mire is költöttek több száz millió forintot. Elszámoltatás 

hiányában azonban nem kellett féljenek a felületes számadás következményeitől, ahogyan attól 

sem, hogy a szabálytalanul felhasznált pénzeket visszakövetelnék tőlük. Nem volt nehéz 

megjósolni, hogy ezek a könnyen megkerülhető szabályok visszaélésekre fognak ösztönözni, 

amint arra a TI-Magyarország többször is figyelmeztetett. Az eredmény közismert: 2014-ben 

és 2018-ban egyaránt kamupártok lepték el a parlamenti választási kampányt és 

közpénzmilliárdokat tettek zsebre. 

Korábbi összesítésünk szerint 2014-ben 3,5 milliárd forint állami támogatás jutott 14 

kamupártnak, és további majdnem 800 millió forint közpénz került az e pártok által indított 

egyéni jelöltekhez, akik ebből 350 millió forintot átadtak az őket indító pártnak. Vagyis 2014-

ben közel 4,3 milliárd forint adófizetői pénzt tűnt el a kamupártkasszában. Az ekkor érvényes 

szabályok szerint a kamupártokat semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terhelte. A 

kamupártok egyéni jelöltjeinek elvileg lett volna félnivalója, nekik ugyanis az egymillió 

forintos állami támogatást vissza kellett volna fizetniük, ha nem szerzik meg a körzetükben 

leadott szavazatok legalább 2 százalékát. Mivel egyetlen kamupárt jelöltje sem teljesítette ezt 

a követelményt, elvileg mind a 800 millió forintot vissza kellett volna fizessék (a visszafizetési 

kötelezettség a jelöltet indító pártot terheli, ha a 2 százalék alatt teljesítő jelölt az egymillió 

forintos állami támogatást átadja az őt jelölő pártnak). A TI-Magyarország ismeretei szerint a 

behajtás eredménytelennek bizonyult és a 800 millió forintnak csak a töredékét, az egykori 

Népszabadság 2015. decemberi információi szerint 28 millió forintot sikerült visszaszerezni. 

Azt nem tudjuk, hogy az eltelt időben javult-e a behajtási arány, mindenesetre a Magyar 

Nemzet 2017-ben arról írt, hogy az adóhatóság a választási szabálytalanságok miatt kirótt közel 

https://www.youtube.com/watch?v=LSmcW669sOs
https://korrupcio.hvgblog.hu/2020/11/11/ismet-mellelo-az-allam-a-kamupartok-megfogasaban/
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2018/25.pdf
https://transparency.hu/hirek/ujabb-visszaelesi-lehetoseg-a-kampanyfinanszirozasban/
https://transparency.hu/hirek/kamupartok-kozpenzek-milliardjait-nyulhatjak-le/
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kampanykod.pdf
http://nol.hu/belfold/milliardokkal-tartoznak-a-kis-partok-1579611
http://nol.hu/belfold/milliardokkal-tartoznak-a-kis-partok-1579611
https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-archivum/nem-hajtjak-be-a-kamupartokra-kiszabott-birsagokat-3868801/
https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-archivum/nem-hajtjak-be-a-kamupartokra-kiszabott-birsagokat-3868801/
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kétmilliárd forintos bírságot leírta mint behajthatatlan követelést, a kapcsolódó nyomozásokat 

pedig ugyanebben az évben lezárták.  

A kamupártok 2018-ban is nagyot kaszáltak, holott a kormány 2017-ben a pártokra is 

kiterjesztette a visszafizetési kötelezettséget. Az erről rendelkező módosítás értelmében az 

állam visszaveszi a kampánytámogatást azoktól a pártoktól, amelyek nem szerzik meg a leadott 

szavazatok legalább 1 százalékát. A kormány azt is elrendelte, hogy a pártelnökök a személyes 

vagyonukkal felelnek a visszafizetési kötelezettségért. Ugyanakkor az állam változatlanul 

készpénzben adta a pártoknak a sok száz milliós állami kampánytámogatást és nem tett semmit 

a kiadások tényleges ellenőrzése érdekében. Emiatt a TI-Magyarország ezeket a lépéseket a 

kampánykorrupció megfékezésére alkalmatlan látszatintézkedéseknek tekintette. A 

visszafizetési kötelezettség látszólagos szigorítása a gyakorlatban azt jelenti, hogy az állam fut 

a felelőtlenül elajándékozott pénze után. Ha meg is kísérli a pénz behajtását, az eljárás többe 

kerül, mint amennyit a kamupártoktól visszaszerezhet. Az eredmény meg is lett: 2018-ban 

újabb 3 milliárd forint tűnt el a kamupártoknál.  

2. Mit sikerült most kideríteni? 

A kampányfinanszírozásról szóló törvény értelmében a jelölteknek tételesen el kell számolniuk 

az Államkincstártól kapott egymillió forintos kampánytámogatással. Ha pedig a jelölt a neki 

járó egymillió forintot átengedi az őt jelölő pártnak, akkor a pártnak kell a pénzzel tételesen 

elszámolnia. És itt jön a TI-Magyarország a képbe, ezeket az elszámolásokat ugyanis 

közérdekűadat-igényléssel nyilvánossá lehet tenni. Ezt meg is tettük: a TI-Magyarország 2014-

ben és 2018-ban is kérte az Államkincstártól az egyéni képviselőjelöltek elszámolásainak a 

közreadását. Az Államkincstár 2014-ben megtagadta a felvilágosítást, ezért perre került sor, 

amelyet a TI-Magyarország megnyert. A korábbi pernyerés ismeretében arra számítottunk, 

hogy a 2018-as választásokat követően automatikusan megkapjuk az adatokat az 

Államkincstártól, hiszen a bíróság már kimondta, hogy a minden parlamenti képviselőjelöltet 

megillető egymillió forintos állami támogatás felhasználására és az ezzel való elszámolásra 

vonatkozó adatok nyilvánosak. Tévedtünk. Az Államkincstár az információszabadság törvény 

2015-ös szigorítását kihasználva több mint 5 millió forintos – egészen pontosan 5 315 200 

forintra rúgó – költségtérítés előre történő megfizetéséhez kötötte a kampányelszámolások 

kiadását. 2018-ban ez volt a közérdekű adatok megismeréséért kért legmagasabb összegű 

költségtérítés. Ezúttal nem az adatok kiadásáért, hanem a fizetési kötelezettség eltörléséért 

kellett bírósághoz fordulnunk. Jogerősen nyertünk és az Államkincstár, miután másodfokon is 

elveszítette a pert, végül ingyen kiadta az adatokat. Erre azonban 2020 szeptemberéig kellett 

várnunk, vagyis több mint két éven át pereskedtünk az adatok megszerzéséért. 

A teljesség kedvéért meg kell jegyezzük, hogy 2018-ban a kamupártok által a pártlista után 

felvett kampánytámogatás visszafizetésére kötelező határozatok kiadására is kértük az 

Államkincstárt, és ezeket a határozatokat perlekedés nélkül megkaptuk. A TI-Magyarország az 

így megismert adatokat az Index.hu-val együttműködve feldolgozta. Az eredmények 

megerősítették a feltételezésünket, miszerint a 2018-as országgyűlési választáson induló 13 

kamupárt valóban nem mandátumszerzési céllal, sokkal inkább az állami 

kampánytámogatáshoz való hozzáférés reményében vállalta a megmérettetést. Reményük nem 

is volt alaptalan: míg a három valós politikai tevékenységet folytató, de a választásokon 1 

százalék alatt teljesítő formáció (az Együtt, a MIÉP és a Munkáspárt) visszafizette adósságát, 

a kamupártok csak a listás támogatásokból több mint 2 milliárd forintos tartozást halmoztak fel 

az állam felé, amelynek jó része behajthatatlannak bizonyult: a NAV 810 millió forint 

tartozásból 2020 május végéig kevesebb mint 56 millió forintot tudott behajtani. Ez a tény 

egyszersmind azt a feltevésünket is igazolta, hogy a pártok kampánytámogatása a visszafizetési 

https://hvg.hu/itthon/20170519_Az_ugyeszseg_megszuntette_a_2014es_kamupartok_elleni_nyomozasokat
https://korrupcio.blog.hu/2018/07/17/utmutato_kamupartozoknak
https://transparency.hu/hirek/kormanypartok-mellett-kampanykorrupcio-ment-nagyot-2018-valasztasokon/
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2015/07/Ny%C3%ADlt-lev%C3%A9l-%C3%81der-J%C3%A1nosnak-az-inform%C3%A1ci%C3%B3szabads%C3%A1g-v%C3%A9delm%C3%A9ben.pdf
https://transparency.hu/hirek/ujabb-fontos-pert-nyert-a-ti-magyarorszag-a-magyar-allamkincstar-ellen/
https://index.hu/belfold/2018/10/26/2_7_milliard_forintot_tettek_zsebre_a_kamupartok/
https://444.hu/2019/02/06/osszesen-26-milliarddal-tartoznak-a-kamupartok-ebbol-eddig-8169-nyolcezeregyszazhatvankilenc-forintot-sikerult-behajtani-toluk
https://k.blog.hu/2020/05/29/kovetkezmenyek_nelkul_a_nav_egyetlen_fillert_sem_hajtott_be_a_2018-as_kamupartoktol
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kötelezettség előírása ellenére változatlanul könnyen megszerezhető állami ajándékpénzként 

viselkedik. 

Mivel a pártokat semmilyen előírás nem kötelezi komolyan vehető kampányelszámolás 

készítésére és nyilvánosságra hozatalára, esetükben nem lehet közérdekűadat-kéréssel élni, így 

a kampányaik civil eszközökkel nem vizsgálhatóak. A pártokhoz került állami 

kampánytámogatást kizárólag az állam ellenőrzi, aminek a hatékonyságáról legyen elég annyi, 

hogy az ügyészség a kamupártozás egyik legismertebb alakja, Seres Mária ellen 2020 nyarán 

emelt vádat csalás miatt. A dolog számos szépséghibája közül talán az a leginkább szembeötlő, 

hogy a vádemelésre a Seres Mária Szövetségesei nevű formáció 2014-es viselt dolgai miatt 

került sor: ez az álpárt 300 millió forintot nyúlt le az Államkincsártól, és hat évvel később 

ennek az összegnek is alig több, mint a harmadáról, egészen pontosan 117 millió forintról 

sikerült a vádhatóságnak megállapítani, hogy feltételezhetően elcsalták.  

A 2018-as választásokon elindult kamupártok egyéni jelöltjei által a pártoknak átadott 

kampánytámogatásról a K-Monitor korábbi adatkérése derítette ki, hogy mintegy 635 millió 

forint visszafizetése még nem történt meg. A TI-Magyarország által idén ősszel megszerzett 

adatok ebből a 635 millió forintból 410 millió forintnyi, a kamupártok jelöltjei által a pártjuk 

részére átadott támogatásnak a sorsáról segítenek teljesebb képet kialakítani. 

A TI-Magyarország a pártoknak átadott támogatások mellett az összes egyéni képviselőjelölt 

elszámolásait is megkapta a Magyar Államkincstártól. Mivel ez több száz jelölt elszámolását 

tartalmazza a számlákkal együtt, ezek tételes ellenőrzésére egyelőre nem volt kapacitásunk. 

Előzetes vizsgálataink szerint egyetlen jelölt sem lépte túl a megengedett összeghatárt, egyes 

számlákkal kapcsolatos szabálytalanságok viszont felmerülhetnek. A pártok elszámolásaiban 

rejlő visszásságok jóval könnyebben tetten érhetők. Az alábbiakban ezekből adunk ízelítőt. 

3. Mire bukkantunk a megszerzett adatokban? 

Habár az egyes elszámolások szabályosságának ellenőrzése nem a TI-Magyarország feladata, 

hiszen ezeket az elszámolásokat a Magyar Államkincstár hivatalból ellenőrzi, mi is kíváncsiak 

voltunk arra, hogy hogyan tudtak elszámolni a támogatás felhasználásával azok a pártok, 

amelyek semmilyen látható tevékenységet nem végeztek a 2018-as kampányidőszakban, 

valamint többnyire előtte és utána sem. 

Az alábbiakban először a feltételezhető visszaélések megvalósításához alkalmazott, 

rendszeresen ismétlődő módszereket ismertetjük. Ezt követően pártok szerinti bontásban 

néhány olyan körülményt tárgyalunk, amelyek arra utalnak, hogy egyes pártok nem a törvény 

által megengedett célra, illetve belterjes kapcsolati hálókon keresztül, vagy csak papíron 

használták fel az állami támogatást. Az esetismertetések összeállításakor a Magyar 

Államkincstár által kiadott közérdekű adatok mellett nyilvános cégadatbázisokban fellelhető 

információkra, bírósági döntésekre, valamint a sajtóban megjelent állításokra hagyatkoztunk. 

Habár az egyes pártok elszámolásaival kapcsolatos anomáliák minden esetben egyediek, 

azonosíthatóak bizonyos módszerek, jellemző megoldások, amelyek a kampánytámogatások 

szabálytalan felhasználására utalnak. Itt következnek a legtipikusabb visszaélések. 

a) Teljes összeg kiszámlázása egyetlen cégnek 

Az általunk megvizsgált elszámolások visszatérő eleme, hogy a pártoknak átadott 

kampánytámogatást nem többféle kampányszolgáltatás különböző cégektől történő 

beszerzésére fordítják, hanem egy az egyben odaadják egyetlen cégnek. A támogatás szabályos 

és valós felhasználása esetén ez a megoldás valószínűtlennek tűnik. A választási kampány 

megszervezése számos különböző tevékenységből (pl. grafikai tervezés, nyomtatás, 

közvélemény-kutatás, rendezvényszervezés, közösségi médiahirdetések, kommunikációs 

https://nepszava.hu/3084030_vadat-emeltek-a-kamupartokat-futtato-seres-maria-es-ferje-ellen
https://k.blog.hu/2019/02/07/3_milliardot_kozelito_adossagot_hagytak_maguk_utan_a_kamupartok
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tanácsadás, helyszínbérlés) áll, amelyeket jellemzően nem képes egyazon cég a maga 

egészében és megfelelő minőségben ellátni. Bár elméletileg ez sem volna teljesen kizárható, 

de ebben az esetben az egymástól elkülönülő tevékenységekről külön számlát kellene 

kibocsátani. Megvalósítóként leginkább olyan integrált kommunikációs- és PR-ügynökségek 

jöhetnének szóba, amelyek egyben nyomdai kapacitással és hirdetési felületekkel is 

rendelkeznek. Ahogy a következő leírásokból kiderül, nem ilyen beszállítókról van szó. 

b) Irreleváns tevékenységi körrel rendelkező vagy referenciák nélküli beszállító 

megbízása 

Az egyes pártok beszámolóiban szereplő cégek vizsgálata során számos olyan társaság tűnik 

fel, amelyeknek bejegyzett tevékenységi köre ugyan rendkívül széles, a fémszerkezetek 

gyártásától akár a programozásig terjed, azonban a kampány szempontjából releváns területen 

semmilyen referenciát nem tudnak felmutatni. További árulkodó jel, ha a cég a kampány 

kezdetéhez közeli időpontban olyan új tevékenységet jegyez be, amivel korábban nem 

foglalkozott. Szintén gyanúra ad okot, ha egy cég úgy termel jelentős bevételt, hogy semmilyen 

nyilvános információ nem érhető el róla, például nincs honlapja vagy hivatalos e-mail címe 

sem, ez ugyanis arra utal, hogy nem a piacon szerzi az ügyfeleit. 

c) Frissen bejegyzett szervezet megbízása 

Az előző ponthoz kapcsolódó módszer lényege, hogy a kampánytevékenység elvégzését olyan 

szervezetre (cégre vagy egyesületre) bízzák, amit éppen a kampány kezdete előtt jegyeznek be. 

Ebben az esetben természetesen a referenciák értelmezhetetlenek, az viszont árulkodó jel lehet, 

hogy az adott szervezet hogyan teljesít a kampányt követő pénzügyi években. Ha például a 

kampány évében több tízmilliós bevételt produkál, a következő évben pedig nullát, akkor erős 

a gyanú, hogy a piacra lépést nem a kereslet, hanem az állam által adott kampánypénz 

megszerzése motiválta. Tovább erősíti a gyanút, ha a szervezet időközben megszűnik vagy 

kényszertörlésre kerül. 

d) Párthoz kötődő személyek és kapcsolódó vállalkozások megbízása 

Bár a c) alpontban ismertetett módszer már meglehetősen kockázatosnak és könnyen 

azonosíthatónak tűnik, egyes politikai vállalkozók még tovább mennek, és egyenesen saját 

magukra, rokonaikra vagy valamely általuk tulajdonolt vagy vezetett társaságra bízzák a 

kampányfeladatok elvégzését. Természetesen ebben az esetben is érdemes megkülönböztetni, 

hogy a megbízott társaság munkavégzése egyébként igazolható-e (ebben az esetben csak az 

összeférhetetlenség gyanúja áll fenn) vagy a kifizetések mögött semmilyen valós teljesítés nem 

áll. Utóbbi esetben a visszaélés felderítése is sokkalta egyszerűbb, az ilyen cselekmények ezért 

a rendőrség és az ügyészség érdeklődését is fel kellene keltsék. 

4. Mit tapasztaltunk az egyes kamupártoknál? 

Míg a fentiekben absztrakt szinten próbáltuk körüljárni, milyen lehetséges visszásságok 

merülhetnek fel a kampánytámogatások felhasználása során, az alábbiakban a pártok 

elszámolásában szereplő konkrét példákon keresztül illusztráljuk ezek gyakorlati 

megvalósulását. Az itt közölt összesítésnek nem célja, hogy tételesen bemutassa mind a 13, a 

2018-as választásokon induló kamupárt kampányköltési szabálytalanságait. Azokat az eseteket 

dokumentáljuk, amelyekben a nekünk átadott elszámolásokban valamilyen gyanúra okot adó 

részletet találtunk. Írásunk végén a legfontosabb eredményeket táblázatos formában is 

összefoglaljuk. 

a) Családok Pártja 

A kampánytámogatás teljes összegéről (49 200 672 forint) egy összegben az Acryl World 

Magyarország Kft. adott ki egyetlen, kézzel írott számlát, amelyen „kampányanyagok 
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elkészítése, terjesztése, marketingtanácsadás, arculattervezés, sajtófigyelés és kommunikációs 

tanácsadás” szerepelt. A cég annak ellenére tudott felmutatni ilyen szerteágazó szakértelmet, 

hogy egyetlen bejegyzett tevékenységi köre az „egyéb műanyag termék gyártása”, habár 

honlapjuk szerint reklámmal és marketinggel is foglalkoznak. Az Összefogás Párt és a 

Magyarországon Élő, Dolgozó és Tanuló Emberek (Medete) Pártja mellett a Családok Pártja 

is a büntetőeljárás alatt álló Szepessy Zsolthoz köthető. A jelenleg felszámolás alatt álló 

Családok Pártja nagy számban adott le halottak nevében ajánlásokat a 2018-as választásokon.  

b) Iránytű Párt 

Az Uránusz Holding 2015 Kft. „élelmiszerre és ételosztás”-ra állított ki 35 346 235 forint 

összegű számlát az Iránytű Pártnak. A 41 egymástól teljesen eltérő tevékenységi körrel 

rendelkező és jelenleg kényszertörlési eljárás alatt álló cég bevétele az Opten cégnyilvántartás 

adatai szerint a 2018-at megelőző években több léptékkel maradt el ettől a megbízástól. A 

2018-as választásokat megelőzően a cégnek a 2016-os volt a bevételi rekordéve, ekkor 1,1 

milliós bevétellel zárták. Ezen kívül a Kötedivám Bt. 4 millió forintot számlázott ki „irodai 

szolgáltatások” címén. Ennek a cégnek Freisz-Horváth Éva Margit a vezetője, aki a 2014-es 

választásokon a Szociáldemokrata Párt tagjaként Budapest 18. számú egyéni 

választókerületében 0,41 százalékot szerzett. Ugyanő 2018-ban a Budapesti 2. számú egyéni 

választókerületben indult  az Iránytű Párt jelöltjeként, amelynek ajánlóíveivel a K-Monitor 

szerint 15 választókerületben volt probléma. 

c) Kell az Összefogás Párt 

Az NGNT Fruit 2013 Kft. hat különböző számlán, de a támogatás teljes összegével (53 299 

500 Ft) számolt el a Kell az Összefogás Pártnak. A céget 2020 februárjában hivatalból törölték, 

így azt már nem tudjuk megállapítani, hogy az engedélyezett tevékenységi körei alapján 

alkalmasnak volt-e tekinthető a rábízott feladatok ellátására. A cég gyaníthatóan romániai 

hátterű vezetője eltiltás hatálya alatt áll. Dorul-Florentin Bodea neve korábban is felmerült a 

sajtóban céges trükközések kapcsán. 

d) Tenni Akarás Mozgalom 

A Tenni Akarás Mozgalom programjában kiemelt célként fogalmazta meg a korrupció teljes 

felszámolását, a korrupt politikusok büntetőjogi felelősségre vonását, valamint az 

elszámoltathatóság és az átláthatóság erősítését. Ehhez képest összesen 173 millió forintot utalt 

át kampánytevékenység folytatására az időközben kényszertörlési eljárás alá vont, a 

kampánytevékenységre irányuló vállalkozási szerződés megkötésekor fémszerkezetek 

gyártásával foglalkozó ABLAK-Konstrum Kft.-nek. A cég a pártnak nyújtott szolgáltatásairól, 

rendezvényszervezési tevékenység címén, az egyes szolgáltatások ellenértékét külön fel nem 

tüntető egységes számlát állított ki. Az elvégzett tevékenységek között a sokatmondó “PIAR 

kommunikáció” (helyesen PR kommunikáció) is szerepel. 

e) Összefogás Párt 

A 2018-as választási kampányra vonatkozó állami kampánytámogatás felvételekor az 

Összefogás Párt elnökével, Szepessy Zsolttal szemben befolyással üzérkedés és számvitel 

rendjének megsértése miatt folyt eljárás. Habár képviselőjelöltté válásakor mentelmi jogot 

szerzett, azt a Nemzeti Választási Bizottság a bíróság indítványára felfüggesztette. (Ezt a 

törvényt azóta módosították, a jelenlegi szabályozás szerint már nem illeti meg mentelmi jog 

azt a jelöltet, aki ellen jelöltté válása előtt vádat emeltek.) A párt a 2018-as országgyűlési 

választási kampányban annak ellenére jutott hozzá 373 millió forint kampánytámogatáshoz, 

hogy annak igénylésekor még a 2014-es választások alkalmával kapott 300 millió forinttal sem 

tudott elszámolni. A 2014-ben felvett, ám vissza nem fizetett kampánytámogatás ügyében 

https://acrylworld.eu/uzletagak/
https://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/csaladok-partja
https://hvg.hu/itthon/20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen
https://static.valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/M01/E18/evkjkv.html
https://k.blog.hu/2019/02/07/3_milliardot_kozelito_adossagot_hagytak_maguk_utan_a_kamupartok
https://k.blog.hu/2019/02/07/3_milliardot_kozelito_adossagot_hagytak_maguk_utan_a_kamupartok
https://k.blog.hu/2019/02/07/3_milliardot_kozelito_adossagot_hagytak_maguk_utan_a_kamupartok
https://index.hu/gazdasag/magyar/2010/05/05/tizmilliardok_mennek_ukrajnaba/
https://hvg.hu/itthon/20150911_Allampolgarsaggal_uzletelt_a_volt_polgarm
https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/365-2018-nvb-hatarozat-
https://www.parlament.hu/irom41/06212/06212.pdf
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Szepessy Zsolt pártelnököt, volt monoki polgármestert 2018 decemberében nem jogerősen 

másfélévi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. 

A párt a legutóbbi választások alkalmával a fémszerkezetek gyártásával foglalkozó Zuxon Web 

Solutions Kft.-t bízta meg kampánya lebonyolításával. A megbízott cégnek bár honlapja nincs, 

nettó árbevétele a korábbi 16 millió forintról az országgyűlési választás évében váratlanul közel 

700 millió forintra ugrott; ebből 61,5 millió forintot egy tételben az Összefogás Pártnak 

számlázott ki. A Zuxon Web Solutions Kft. a nyilvántartott adatok alapján 

rendezvényszervezéssel egyáltalán nem, ám jóformán minden mással foglalkozik; így a 

főtevékenységeként feltüntetett üvegezésen, festésen, fémszerkezetek gyártásán kívül többek 

között takarítással, vakolással, programozással, valamint gépjármű kereskedelemmel is. Ezen 

kívül arra is jutott ideje a vállalatnak, hogy 100 millió forintot meghaladó adótartozást 

halmozzon fel. Szepessy Zsolt az Összefogás Pártot a választások után kevesebb mint három 

hónappal feloszlatta.  

f) Medete Párt 

A 2015-ben alakult majd 2018-ban feloszlatott Medete Párt (Magyarországon Élő, Dolgozó és 

Tanuló Emberek Pártja) legutóbbi kampánya során az országos lista után felvett mintegy 150 

millió forintból, illetve az egyéni jelöltek párt javára történő lemondásaiból összejött 41 millió 

forintból gazdálkodhatott. Az összesen 193 millió forint állami támogatásból 162,5 millió 

forintot (ez a párt összes állami támogatásának a 84 százalékát tette ki) átutalt az Antares 

Product Kft.-nek. A honlappal nem rendelkező, hivatalos elérhetőségként freemail-es címet 

feltüntető, az ukrajnai címmel nyilvántartott Bohush Herhei által tulajdonolt cég számtalan 

egymástól merőben eltérő tevékenység végzésére jogosult. Az Antares egyébként a Medete 

Párt elszámolásában szereplő 79 számla közül 34-et fogadott be. A fennmaradó 45 számlát 

számos teljesen ismeretlen és eltérő profilú (pl. lakó- és nem lakóépületek építésével 

foglalkozó) cég állította ki, többek között piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatásról. 

Ez annak fényében különös igazán, hogy a párt jelöltjeinek elmondása alapján egyáltalán nem 

is állt szándékukban kampánytevékenységet folytatni, így a papíron megrendelt közvélemény-

kutatásoknak sem vehették sok hasznát. 

g) Szegény Emberek Magyarországáért Párt 

A Szegény Emberek Magyarországáért Párt (SZEM Párt) a teljes kampánytevékenység 

lefolytatásával a választások előtt pár hónappal megalakuló, honlap nélkül működő Fiatalokért 

2020 Egyesületet bízta meg, melynek elnöke egyben a SZEM Párt alelnöki pozícióját is betöltő 

Kovács Szabolcs. Az egyesület összesen 41 darab, egyenként 1 millió 25 ezer forintról kiállított 

számlát bocsátott ki „kampánytevékenység” címen, így a párt által elszámolt 42 millió forintnyi 

támogatás teljes egészében hozzájuk került. Az egyesület jelenleg is létezik, azonban a SZEM 

Párt jelenleg felszámolás alatt áll. További érdekesség, hogy az egyesület a 2017. decemberi 

bejegyzése óta egyetlen beszámolót sem tett közzé, ezért még csak kísérletet sem tudunk tenni 

annak megvizsgálására, hogy a 2018-ban elért 42 millió forintos bevételt miként szerepeltette 

a mérlegében, illetve azzal szembe állítva miféle kiadásokról adott számot. Az egyesülettel 

szemben a beszámolási kötelezettség elmulasztása miatt törvényességi felügyeleti eljárásnak 

lenne helye, amit a bíróságnak kellett volna megindítania. 

h) EU.ROM. Párt 

Az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt az újonnan megalakuló 

Kethane-Együtt Egyesületet bízta meg kampányuk teljes megszervezésével. A párt az 

egyesülettel annak megalapítása után nyomban vállalkozási szerződést kötött, majd az egyéni 

képviselők után felvett állami támogatás teljes összegét átutalta számlájukra. Azt, hogy az 

egyesület a párttól kapott 34 millió forintot a rendezvényszervezési tevékenységen belül milyen 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20181212/itelet-volt-polgarmester-ugyeben
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/56fa74eb59957abc84ecb6af3177e75e9f483e1a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1258667674f52288a4ef48e21baa179e7c6a4b9b/megtekintes
https://www.ceginformacio.hu/cr9311457108
https://hvg.hu/itthon/20180705_Felvette_az_allami_tamogatast_majd_visszafizetes_helyett_felszamolta_magat_a_kamupart
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további szolgáltatásokra költötte el, egyik számlán sem került feltüntetésre. A párt összesen 

több mint 400 oldalas elszámolásához több mint 150 fotót is csatolt, amelyeken 

azonosíthatatlan emberek láthatóak különböző magán- és szakmainak tűnő rendezvényeken. A 

párt jelenleg kényszer-végelszámolási eljárás alatt áll.  

i) Magyarországi Cigány Párt 

Az EU.ROM Párt kampányköltései kapcsán megismert Kethane-Együtt Egyesület a 

Magyarországi Cigány Párttól is kapott „rendezvényszervezés” címén megbízást, igaz jóval 

kisebb összegért, mindössze 3 millió forintért. Szintén feltűnő a Magyarországi Cigány Párt 

elszámolásában, hogy számos egyesületnek, cégnek és magánszemélynek fizettek ki 

tanácsadói díjakat, több esetben „szakértés” címen. A „szakértésért” és tanácsadásért kifizetett 

teljes összeg meghaladja a 10 millió forintot. A megbízottak között szerepel az azonos címre 

bejegyzett, és egyaránt Balogh Artúr által vezetett Roma Tagozat és a Roma Munkaadók - 

Munkavállalók Szövetsége nevű egyesület, valamint egy Highway Creation Kft. nevű, jelenleg 

kényszertörlés alatt álló cég is, amelynek nevével összhangban fő tevékenysége az út- és 

vasútépítés volt, habár biotechnológiai kutatás-fejlesztéssel és előadóművészettel is 

foglalkozott. Utóbbi cég 2017-es alapítása után 2018-ban háromszorosára növelte bevételét, de 

így is negatív eredménnyel zárta az évet. A Magyarországi Cigány Párt felszámolás alatt áll. 

j) Rend és Elszámoltatás Párt 

A Rend és Elszámoltatás Párt a teljes kampánytámogatás 99%-át, több mint 25 millió forintot 

egy Online Marketing Hálózat nevű szervezetnek folyósította „a választási kampányhoz online 

közösségi médiafelületek biztosítása és menedzselése” címen. Utóbbi szervezet érdekessége, 

hogy habár létesítő okirata 2017-es keltezésű, bírósági bejegyzésére csak a választások után, 

2018 júliusában került sor. Az egyesületet ráadásul pártként jegyezték be, elnöke, Sutáné Vígh 

Léna a Seres Mária Szövetségesei (SMS) Párt jelöltjeként indult a 2014-es országgyűlési 

választáson. A Rend és Elszámoltatás Párt az elszámoláshoz csatolt teljesítési igazolás szerint 

a 25 millió forintból az épp bejegyzés alatt álló Online Marketing Hálózat egyesület több külső 

Facebook-oldalt „adott bérbe” és menedzselt, pl. olyanokat, mint a „Halálbüntetést?” és a 

„Minden ami poén” (sic!) című oldalakat. A többi kifizetés a Facebook felé irányult, ahol több 

alkalommal is vásároltak hirdetést az „Állítsuk vissza a HALÁLBÜNTETÉST!!” című 

posztjuknak. Azt nem tudtuk megállapítani, hogy az Online Marketing Hálózat egyesület 

valóban erre, vagy netán valamely egyéb célra használta-e fel a Rend és Elszámoltatás Párttól 

kapott pénzt, ez az egyesület ugyanis semmilyen beszámolót nem adott le, ezért, akárcsak a 

Szegény Emberek Magyarországáért Párt esetében, a bíróságnak a beszámolási kötelezettség 

elmulasztása miatt törvényességi felügyeleti eljárás kellene indítania. 

 

  

https://static.valasztas.hu/dyn/pv14/vertaj/hu/j28o50.html
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Táblázat – Gyanús jelenségek a kamupártok egyéni jelöltektől átvett támogatásainak 

elszámolásaiban 

 

Párt neve Elszámolásban 

bevallott költségek 

Gyanús jelenségek Folyamatban 

lévő/lezárt eljárások 
Családok Pártja 49,200,672 Ft Teljes kampánytámogatás 

kiszámlázása egy cégnek 

A párttal összefüggésbe 

hozott Szepessy Zsolt 

ellen büntetőeljárás van 

folyamatban 

Iránytű Párt 41,000,560 Ft 35 millió forint 

kiszámlázása egy cégnek 

Összefonódás az egyik 

beszállító és a párt jelöltje 

között 

A gyanús beszállító cég 

kényszertörlési eljárás 

alatt áll 

Kell az Összefogás Párt 53,299,500 Ft Teljes kampánytámogatás 

kiszámlázása egy cégnek 

A céget hivatalból 

törölték 

Tenni Akarás Mozgalom 25,600,000 Ft Teljes kampánytámogatás 

kiszámlázása egy cégnek 

A gyanús beszállító cég 

kényszertörlési eljárás 

alatt áll 

Összefogás Párt 64,575,882 Ft A teljes 

kampánytámogatás 95%-

ának kiszámlázása egy 

cégnek 

Szepessy Zsolt 

pártelnököt nem 

jogerősen másfélévi 

felfüggesztett 

börtönbüntetésre ítélték 

A pártot feloszlatták 

Medete Párt 41,000,560 Ft A teljes 

kampánytámogatás 84%-

ának kiszámlázása egy 

cégnek 

A párt jelenleg 

felszámolás alatt áll 

Szegény Emberek 

Magyarországáért Párt 

42,025,574 Ft Teljes kampánytámogatás 

kiszámlázása egy frissen 

bejegyzett egyesületnek, 

amelynek vezetője egyben 

a párt vezetője is 

Az egyesület jelenleg is 

létezik, azonban a SZEM 

Párt jelenleg felszámolás 

alatt áll 

EU.ROM. Párt 33,825,462 Ft Teljes kampánytámogatás 

kiszámlázása egy frissen 

bejegyzett egyesületnek 

A párt jelenleg kényszer-

végelszámolási eljárás 

alatt áll 

Magyarországi Cigány 

Párt 

34,048,886 Ft Több mint 10 millió forint 

kifizetése tanácsadói 

díjként, „szakértésért” 

A párt jelenleg 

felszámolás alatt áll 

Rend és Elszámoltatás 

Párt 

25,600,000 Ft A teljes 

kampánytámogatás 99%-

ának kiszámlázása egy 

bejegyzés alatt álló 

egyesületnek, amelynek 

elnöke egy korábbi 

kamupárt jelöltje volt 

N/A 

ÖSSZESEN 410,177,096 Ft   

 

 


