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Számos olyan látványosság található Magyarországon, amelyek nem turisztikai értékük 
miatt váltak ismertté, sokkal inkább a hozzájuk kapcsolódó visszás törté netek nek köszön
hetik hírüket. A pusztában sorakozó felesleges kilátótornyok, élet veszé lyes kerék párpálya, 
a helyi lakosságot kizáró, közpénzből fejlesztett strandok, adó fizetői milliár dokból felépült 
magánszálláshelyek tarkítják a látképet ország szerte. A koronavírus járvány újabb 
ürügyet szolgáltatott arra, hogy turisztikai fejlesztési támogatások címén százmilliárdokat 
osszanak ki zömében kormányközeli kedvezménye zetteknek átláthatat lan módon.  
A Transparency International Magyarország kiállításán ezekből az abszurd, közpénzből 
megvalósított fejlesztésekből tekinthet meg egy válogatást a látogató.

Numerous attractions in Hungary are not known for their touristic significance but 
rather for their association with shady stories. Unnecessary observation towers in the 
wilderness, lifethreatening cycling tracks, beaches developed using public funds which 
exclude the local population, and private accommodations built with billions of taxpayers’ 
money are dotted across the country. The COVID19 pandemic has provided an excuse to 
distribute hundreds of billions in tourism development aid to majority progovernment 
beneficiaries in a nontransparent way. Transparency International Hungary’s exhibition 
offers visitors a selection of these absurd examples, which were developed at the 
expense of public funds.



Bodrogkeresztúr

A bodrogkeresztúri kilátópont, ahol nem a méret a lényeg

A bodrogkeresztúri kilátópont 40 centiméteres magasságával 
abszolút rekordernek számít az alacsony kilátók 
versenyében. De nem csak magassága - vagy inkább annak 
hiánya - miatt nevezhető ez az újonnan épült turisztikai 
látványosság csúcstartónak. A megépítésére majdnem 
39 millió forintot nyert az önkormányzat 2007-ben a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. Ebből állításuk szerint a 
tereprendezés 19-20 milliót, a szalonnasütővel kombinált, 
kőlappal fedett dombocska kialakítása pedig közel 20 millió 
forintot vett igénybe. A kilátó megépítésének az ötlete azért 
merült fel, hogy a turisták ne a szomszédos vízmű dombjára 
felmászva gyönyörködjenek a tájban, - ami egyébként tilos 
- hanem lehetőségük legyen azt egy magasabb pontról is 
megtekinteni. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy az új 
kilátó alacsonyabb a régi dombnál. 

Where size does not matter: the 0.4 meter-high observation 
tower at Bodrogkeresztúr

With a height of 40 centimetres, the observation tower 
near the village of Bodrogkeresztúr is the gold medallist 
in the competition of ‘lowest observation towers.’ But it is 
not only its height - or lack thereof - that makes this newly 
built tourist attraction a top performer. The municipality 
won almost HUF 39 million (EUR 100 thousand) from 
the government in 2007 to build it. According to them, 
landscaping costs amounted to HUF 19-20 million, and the 
construction of the stone-covered hill with a barbecue place 
required another HUF 20 million. The observation tower 
was built so tourists could see the landscape from a higher 
vantage point rather than climb the hill of the neighbouring 
waterworks, which is forbidden. The only issue seems to be 
that the new observation point is lower than the old hill.
 

Fotó: Ancsin Gábor, Kepszerk.hu



Nyugodtszenterzsébet

Kilátás a buszra Nyugotszenterzsébeten

Még maguk a falu lakói is furcsállták, amikor 2014-ben 
a baranyai település új buszmegállója helyén ez az új - 
hibrid - megoldás fogadta a tömegközlekedni vágyókat. 
A sajátos megoldás mögött az okok meglehetősen 
egyszerűek: Nyugotszenterzsébet lakosai nagyon 
szerettek volna egy új buszmegállót, de mivel arra 
nem írtak ki pályázatot, kilátó építésére viszont igen, 
így a település önkormányzata kreatív megoldáshoz 
folyamodott. A 450 ezer forintból megépült magaslesre 
hasonlító buszmegálló tetejére kilenc létrafok vezet, 
innen nyílik kilátás a lakóházakra és a szántóföldre, 
de akár a közeledő buszt is már messziről lehet 
látni. A helyi lakosok eltérő véleménnyel nyilatkoztak 
arról, hogy kilátónak vagy buszmegállónak minősül-e 
inkább a létesítmény, de abban egyetértettek, hogy a 
polgármesterük leleményessége kétségbevonhatatlan.

Great view of the bus in Nyugotszenterzsébet

Even the villagers were baffled when they first saw, in 
2014, the observation tower amounted on top of the 
new bus stop in their small village. The reasons behind 
this unique solution are simple. Since there was only a 
proposal for an observation tower, village leaders came 
up with a creative idea to satisfy the locals’ need for a 
new bus stop. Nine ladders lead to the top of the bus 
stop, which provides a view of nearby houses and fields, 
and even a glimpse of the approaching buses. All this 
for HUF 450,000 (EUR 12 thousand). Locals were divided 
on whether they would consider it a bus stop or an 
observation tower but agreed that the mayor’s ingenuity 
is undeniable. 
 

Fotó: Tuba Zoltán, Kepszerk.hu



Tyukod

Tyukod, a kilátók fővárosa

A mindössze kétezer fős szabolcsi települést szinte ellepték 
az uniós támogatásokból épített kilátók, nagyrészüket azon-
ban már megközelíteni is lehetetlen, és azóta többet le is 
bontottak, mert életveszélyes volt. A kis faluban az „erdei 
közjóléti létesítménynek” elnevezett kilátókból a sík terepen 
2013 után összesen 11 darab épült, egyenként 24 millió 
forin  tos európai uniós támogatásból.  Panoráma hiányában 
nagyjá ból évi pár turista megy fel a kilátókra, hasznukat még 
maguk a helybéli lakosok is kétségbe vonják. Egyesek szerint 
nyilván valóan felesleges pénzköltésről volt szó, a pénz ből 
pedig akár új munkahelyeket is teremthettek volna a telepü-
lésen. A tyukodi példa azonban nem egyedi eset: uniós pályá-
zati pénzből országszerte 160 darab kilátó épült hasonló 
módon, így akár 3,8 milliárd forintot is sikerülhetett elkölteni 
azért, hogy Magyarország a kilátó-nagyhatalmak sorába 
emelkedhessen.

Tyukod, the capital of observation towers

Tyukod, with only 2,000 residents, was overwhelmed by 
observation towers built from EU funds, although many of them 
are now inaccessible, and several have since been dismantled 
because they were dangereous. Each of the 11 observation 
towers in this small village cost HUF 24 million (EUR 79,000), 
all this funded by the EU. Due to a lack of panorama, only a 
handful of tourists visit the towers each year. Even the locals 
question their usefulness, and many think it was an obvious 
waste of money that could have been used to create new jobs 
in town. But nobody should single out Tyukod! There are 160 
observation towers and points across the country, built from 
EU funding. The program to make Hungary a superpower of 
observation points, swallowed HUF 3,8 billion (EUR 10 million) 
in EU and public funds.

 

Fotó: Ancsin Gábor, Kepszerk.hu



Hatvan

A fizika törvényei erősebbek a hatvani Kerékpáros Kalandparkban

Az átadást követő négy évben pedig összesen 41-en próbálták ki a  
391 millió forintból megépült a hatvani kerékpáros kalandparkot. 
A pályát ugyanis hivatalosan is veszélyesnek nyilvánították, miután 
az átadót követően egy profi kerékpáros súlyosan megsérült. Azóta 
a helyszín csak külön kérésre, saját felelősségre használható. A 
teljes, 1,1 milliárd forintnyi uniós támogatásból megvalósított hatvani 
kerékpáros projekt azonban túlmutat a nyaktörő sportlétesítményen: 
egy bicikliutat is magába foglal Hatvan és a szomszédos település, 
Boldog között, valamint egy a Zagyva folyó felett futó hidat és parkolót 
is. Azonban a Mészáros Lőrinc üzlettársaként ismert Szíjj László-
féle Duna Aszfalt által épített kerékpárút sem állta ki az idő próbáját, 
az átadás után újra kellett aszfaltozni egy hosszú szakaszon. A 
garanciális javításokat illetően, - amelyeket egy évre vállaltak - a 
Duna Aszfalt képviselője úgy nyilatkozott, hogy „nincs kizárva, hogy 
a repedések egy bizonyos idő után újra meg fognak jelenni, mert ez 
fizika.”

The laws of physics are stronger at Hatvan’s Cycling Adventure Park

The Adventure Park in Hatvan, requiring HUF 391 million (EUR  
1 million) to build, attracted 41 cyclers altogether during its four years 
of operation. The cycling track was officially declared dangerous 
after a severe injury of a professional cyclist, who challenged the 
track at the inauguration. Since then, users can only access the site 
on request and may use the track at their own risk. But the cycling 
project in the city of Hatvan is more than just a neck-breaking 
sports facility. It includes a cycling path from the city of Hatvan to a 
neighbouring village, a parking area and a bridge over the Zagyva 
river, all this from HUF 1.1 billion in EU funds. However, the cycling 
path built by the Duna Aszfalt company, which belongs to László Szíjj, 
one of Hungary’s top oligarchs, did not stand the test of time: a long 
section needed to be renovated right after its opening. Regarding the 
warranty repairs - which lasted only a year - one of the Duna Aszfalt 
representatives said „the cracks may reappear after a while because 
that is physics.”

 

Fotó: Ancsin Gábor, Kepszerk.hu



Kunszentmárton

Fürdés csak saját felelősségre

„Komplex turisztikai célú fejlesztésre” kapott 305 millió forintos 
európai uniós támogatást Kunszentmárton önkormányzata. A 
tervezett projekt felépítése az alábbi két részre tagolódott: egy 
szabadstrand kialakítására és egy betyármúzeum létrehozására. 
A hírről 2017 nyarán, a kunszentmártoni polgármester, Wenner-
Várkonyi Attila tájékoztatta a település lakosait, valamint külön 
köszönetet mondott Boldog István fideszes képviselőnek a 
támogatásáért. Ez visszatekintve különösen nagy jelentőséggel 
bírhat, hiszen Boldog Istvánt 2020 decemberében a hasonló uniós 
pályázatokban vállalt szerepéért (egészen pontosan kenőpénz 
elfogadásával) vádolták meg. Amikor 2021-ben a megyei portálon 
megjelent cikk arról számolt be, hogy elkészült a szabadstrand a 
Körös-partján, a beruházás ismét reflektorfénybe került. Annak 
ellenére, hogy a strand „elkészült”, egy „Fürödni tilos” tábla fogadta 
a látogatókat, melyet azóta „Fürdeni csak saját felelősségre” 
táblára cseréltek. Ahol a projektleírás szerint büfének, padoknak 
és napozóágyaknak kellett volna lennie, ott csak homok fogadja a 
látogatókat. 

Bathing at your own risk

The municipality of Kunszentmárton won HUF 305 million (EUR 0,8 
million) in EU funding to create an open-air beach and to establish 
a museum of the highwaymen or bandits. The settlement’s mayor 
praised István Boldog, a former government MP sitting for the 
village in Parliament. This could be particularly significant in 
retrospect, given that Mr István Boldog was charged with bribery 
and subsidy fraud for comparable EU tenders.
When an article in the county portal announced the completion 
of the open-air beach on the banks of the river Körös in 2021, the 
project was once again in the spotlight. Despite the beach being 
„finished”, visitors were greeted by a „No bathing” sign, which has 
since been replaced by a „Bathing at your own risk” sign. Where the 
project specification called for a buffet, benches and sun loungers, 
visitors are greeted only by sand. 

Fotó: Tuba Zoltán, Kepszerk.hu



Gébérjén

Mende

Hollókő

Politikusok panziói - uniós pénzből magáncélra

Mondhatni, divatot teremtettek azok a kormányközeli politikusok és családtagjaik, akik 
az elmúlt években „falusi turizmus” jegyében született panziók, üdülők és vadászházak 
megvalósítására sajátos módon vettek igénybe uniós támogatásokat. A támogatásokért 
cserébe öt évig szálláshelyként kell üzemeltetni az ingatlant, a megtérülés azonban nem 
pályázati feltétel. Az előírt öt éves „működtetés” után a tulajdonos szabadon rendelkezhet 
az ingatlannal: immár hivatalosan is beköltözhet, vagy akár el is adhatja. Éppen ezért a 
kedvezményezettek változatos eszköztárat vonultattak fel, hogy miként kerüljék el a betévedő 
vendégeket, például nem hirdetik meg a szálláshelyet, túlárazzák a szobákat, vagy egyszerűen 
akár több hónapra előre teltházat jeleznek. Becsó Zsolt parlamenti képviselő 34 millió forintos 
támogatással megépült hollókői panziója például az utóbbi években éppen akkor nem tudott 
látogatókat fogadni, amikor újságírók próbáltak szállást foglalni. Ráadásul a képviselő 
érdekeltségét a vagyonnyilatkozatából is kifelejtette. A mendei polgármester lánya, Kaszanyi 
Vivien irreálisan magas áron hirdette meg a panziójukat így minimalizálva a vendégek számát. 
Kovács Sándor nyírségi illetőségű fideszes képviselő géberjéni birtokán, és Varga Gábor 
szintén kormánypárti politikus cecei földjén pedig úgy épültek vendégházak uniós forrásból, 
hogy azokat a politikusok nem tüntették fel a vagyonnyilatkozataikban. Mindkét politikus 
arra hivatkozott, hogy bár a terület az övék, de az ingatlanokat nem ők, hanem (az egyébként 
a képviselők rokoni köreiből gründölt) szervezetek építették, így azok nem is lehetnek a 
politikusok tulajdonában.

Politicians’ guesthouses - EU money for private use

Pro-government politicians and their family members have created a trend, so to speak, 
by using EU money to build guesthouses, holiday homes, and hunting lodges for the 
sake of „rural tourism.” In return for the EU funding, the house must be operated as an 
accommodation for five years. Once this period is over, the owner can move in or sell 
the property. Thus, beneficiaries have many tools to prevent trespassers. For example, 
accommodations are not advertised, are advertised at unrealistically high sums for rooms, or 
just announce a full house for months in advance. For instance, the guesthouse of government 
MP Zsolt Becsó in Hollókő, (HUF 34 million / EUR 0.1 million in public funds), was unable to 
accommodate visitors precisely when journalists tried to book it. In addition, Zsolt Becsó forgot 
to mention his interest in the guesthouse in his declaration of interest. Ms Vivien Kaszanyi, 
the daughter of the mayor in Mende, advertised her guesthouse at unrealistically high prices, 
thus minimizing the number of guests. Sándor Kovács and Gábor Varga, both government MPs 
built guesthouses in their hometown, without indicating them in their declaration of interests. 
Despite owning the plot, both politicians claimed that they were not the owners of the houses, 
because companies (which did belonged to their interest groups) built them.

Fotók: Ancsin Gábor, Kepszerk.hu
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Balatonfüred

Villa Vitae, Balatonfüred: a támogatás nem vész el, csak átalakul

Luxusnyaralást tervezel a Balaton-partján? Esetleg a házassági 
évfordulódat ünnepelnéd? A Balaton-parti luxusüdülők 
mintapéldánya, a balatonfüredi Villa Vitae tökéletes választásnak 
tűnhet: medence, mozi, saját tó. Az épületkomplexum korábbi 
tulajdonosa, Eppel János, a Porsche Hungária volt ügyvezető 
igazgatója 2015-ben 468 millió forint európai uniós, majd a 
2019-ben 79 millió forint turisztikai támogatást is kapott az 
államtól az ingatlan fejlesztésére. A frissen felújított nyaraló 
egyetlen problémája, hogy az uniós szabályozásban előírt ötéves 
üzemeltetési kötelezettség letelte után, 2021 nyarára bezárta 
kapuit. Ugyanekkor egy új tulajdonos érkezett Szíjj László, 
kormányközeli oligarcha személyében, aki „más koncepcióval 
kívánta üzemeltetni” a helyet. Az új koncepció, lényegét tekintve 
egy privát, magáncélokat szolgáló luxusüdülő működtetése, amely, 
habár állami és uniós forrásokból épült meg, az egyszerű nyaralni 
vágyók számára immár elérhetetlenné vált.

Villa Vitae, Balatonfüred: the subsidies are not lost, but only 
change in form

Are you planning a luxury vacation along Lake Balaton’s shoreline? 
Maybe you’re celebrating your wedding anniversary? Luxury villas 
on the lakefront, like Villa Vitae, could be a perfect fit: swimming 
pool, cinema, private lake. The former Porsche Hungária executive 
János Eppel, the previous owner of the building, received HUF 468 
million (EUR 1.5 million at that time) from the European Union in 
2015 and HUF 79 million (EUR 0.25 million at the time) from the 
Hungarian government in 2019 for developments. However, the 
newly renovated resort went out of business once the mandatory 
five-year term of operations was over. Meanwhile, the new owner, 
László Szíjj, an oligarch close to the government, decided to 
„operate the place along a different concept.” The new concept was 
to run a private luxury resort for personal use, funded by state and 
EU money, which now is out of reach for ordinary holidaymakers.

Fotó: Tuba Zoltán, Kepszerk.hu



Badacsonytomaj

Meghiúsult turisztikai fejlesztések Badacsonytomajon

Az elmúlt években több visszássággal is találkozhattunk a 
bada csonytomaji turisztikai projektekkel kapcsolatban. A leg-
utóbbi eset egy 2018-ban indult, 2 milliárd 435 millió forint-
tal támogatott európai uniós turizmus-fejlesztési beruhá-
zást érint, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 
is vizsgál. A tóparti sétány és a műemlékké nyilvánított 
Tátika étterem felújítására kiírt projektnek már az indítása 
is szabálytalan volt. A polgármester 61,7 millió forintot fize-
tett ki a pályázati pénzből a település jegyzőjének és több 
városházi alkalmazottnak projektmenedzsment címén, majd 
az ön kormányzat utólag egy céget bízott meg, ugyanezekkel 
a feladatokkal. Az önkormányzatokat a Közbeszerzési Döntő-
bizott ság pénzbüntetésre ítélte. A projektmenedzsmenttel 
kapcsolatos szerződések mindegyikét semmisnek minősítettek. 
A beruházást eredetileg 2020 szeptember 30-ig kellett volna 
befejezni, ám addigra éppen csak a tervezési munkákkal 
készültek el. 

Thwarted tourism developments in Badacsonytomaj

In recent years, there have been numerous incidents of 
wrongdoing in Badacsonytomaj. The most recent is a European 
Union funded tourism project which started in 2018 and received 
almost HUF 2,5 billion (EUR 6 million) in funding, an investment 
currently being investigated by the European Anti-Fraud Office.

From the beginning, the plan to rehabilitate the lakefront areas 
and the Tátika, a city emblem, was in shambles. The mayor had 
given the notary and municipal personnel HUF 61.7 million (EUR 
200 thousand) for project management, but the municipality 
later outsourced the same tasks to a company. As a result, the 
Public Procurement Arbitration Board fined the municipality 
for violations. All of the project management contracts were 
deemed void, a reason for a further fine imposed on the city.  Fotó: Tuba Zoltán, Kepszerk.hu



Balatonalmádi

Eger

Hunguest Hotels, a szerencsés nyertes

A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc tulajdonában 
lévő Hunguest Hotels Zrt. kétségtelenül a turisztikai támogatások egyik fő kedvezményezettje 
volt 2020-ban, amikor az ágazatot a koronavírus járvány hatása is sújtotta. A szállodaláncnak 
több mint 18 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyernie, ebből 17,7 milliárd forintot a 
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében a cég 14 létesítményének fejlesztésére, 
valamint 300 millió forintot a járvány miatt kieső foglalások kompenzálására kaptak. Az egyes 
szállodákra költött több milliárd forintos ráncfelvarrás egyelőre nem minden létesítményen 
látszik.

Ráadásul, a Hunguest Hotels a milliárdos nagyságrendű támogatások ellenére a világjárvány 
idején elbocsátotta alkalmazottainak mintegy egyharmadát. A leépítések fényében különösen 
figyelemre méltó, hogy a kormány a Kisfaludy-programot a „munkanélküliség csökkentését 
célzó lépések” közé sorolta.

The lucky winner: Hunguest Hotels

Hunguest Hotels ltd., a company owned by Lőrinc Mészáros, the childhood friend of the 
Hungarian prime minister, Viktor Orbán was undoubtedly one of the main beneficiaries of 
government grants in the tourism sector in 2020. The hotel chain received more than HUF 18 
billion (EUR 45 million) in grants, the better part of which served to cover the construction of 
14 new facilities, accompanied by a humble sum of money to compensate reservations lost due 
to the pandemic. The billions of forints spent on the refurbishment of individual hotels is not 
yet visible in all establishments.

Furthermore, anticipating billions in grants, Hunguest Hotels laid off about a third of 
its workers during the pandemic, despite government grants being designed to reduce 
unemployment.
 

Fotó: Ancsin Gábor, Kepszerk.huFotó: Tuba Zoltán, Kepszerk.hu
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Balatovilágos

Kimeríthetetlen források a Club Aligának

A hajdani állampárti üdülő és kikötő, a balatonvilágosi Club Aliga fejlesztői a 
Kisfaludy Program keretében 2020-ban és 2021-ben mintegy 10 milliárd forintos 
állami támogatást kaptak. A támogatás azért is tűnik kirívóan magasnak, 
mert a korábbi tulajdonos 2007-ben 5,5 milliárd forintért vásárolta meg az 
üdülőkomplexumot, majd az Appeninn Holding Nyrt., 2019-ben 4,4 milliárd 
forintért vette meg a céget és annak ingatlanvagyonát. 

Az Appeninn Nyrt. 2020 áprilisáig Mészáros Lőrinc oligarcha és Tiborcz István, 
a miniszterelnök vejének közös vállalkozása volt, de mindketten még azelőtt 
távoztak a cégből, mielőtt a hatalmas szállás- és kikötőfejlesztési támogatásokat 
megkapták volna. Tiborcz István azzal magyarázta részvényeinek eladását, hogy 
„nem akar egy olyan cég tulajdonosa lenni, amely állami és önkormányzati 
támogatásokra pályázik.” A részvények közvetett módon új, végső tulajdonosai, 
Balázs Attila építőipari vállalkozó és Jellinek Dániel ingatlanfejlesztő, akik szintén 
a gyümölcsöző kormányzati kapcsolataikról ismertek. 

A helyi védettséget élvező parton az eredeti tervek szerint hatszintes szálloda, 
apartmanházak és luxusvillák épültek volna. A fejlesztő 2022. nyarán úgy 
döntött, hogy felülvizsgálja a terveket, így kérdéses, hogy mi lesz az elnyert 
közpénzmilliárdok és a partszakasz sorsa. 

How much money is too much? The case of Club Aliga 

A company named Appeninn Holding earned around HUF 10 billion (EUR 3 million) 
of state grants in 2020 and 2021 for the reconstruction of Club Aliga, once a state-
owned resort and port serving the communist elites.

Until April 2020, the Appeninn Holding was a joint venture co-owned by top 
oligarch Lőrinc Mészáros and István Tiborcz, son-in-law of prime minister Viktor 
Orban, however, both of them quit before government grants arrived. István 
Tiborcz explained the sale of his share by stating that „he does not want to be the 
owner of a company that seeks government funding”. Indirectly, the new owners 
of the company, Attila Balázs, a construction entrepreneur, and Dániel Jellinek, a 
real estate developer, are also known for their fruitful government relations. 
On the locally protected beach, the original plans were for a six-storey hotel, 
apartment blocks and luxury villas. The developer decided to revise the plans in 
summer 2022, raising questions about the fate of the billions of public money and 
the beachfront.
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Felcsút

Felcsút: egy falu mind felett

Az önkormányzatoknak szánt 38 milliárd forintnyi összes kormányzati turisztikai 
támogatás mintegy 83%-a jutott 2020-ban, a koronavírus járvány során olyan 
településekhez, ahol fideszes polgármestert választottak. Így milliárdok kerültek 
olyan egyedi projektekhez, amelyek nem kapcsolódtak egyetlen pályázathoz sem, 
ezért az elbírálásuk során született döntés indoklása sem ismert. 

A nem éppen turisztikai jelentőségéről híres, sokkal inkább Orbán Viktor egykori 
lakóhelyeként ismert Felcsút 1,5 milliárd forintot kapott a helyi árvízcsúcs-
csökkentő tározó környezetének turisztikai célú fejlesztésére. Ez utóbbi a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az önkormányzat - a vitatott kihasználtságú kisvasút 
felcsúti állomásánál - közpénzből éttermet, panorámateraszt és sportpályát épít, 
a szintén közpénzből kialakított csónakázó tó mellett. Mi több, a kivitelezésre kiírt 
és az eljárásrend szerint lefolytatott nyílt közbeszerzést a Fejér-B.Á.L. Zrt. nyerte 
el, amely Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor gyermekkori barátjának családi cége.

Felcsút: one village to rule them all

Around 83 percent of the total of HUF 38 billion (EUR 90 million) in tourism grants 
paid by the government in 2020, during the pandemic to local governments went 
to municipalities under pro-government leadership. Sums of billions of forints 
were allocated to individual projects without a call for tenders, making the 
decisions non-transparent.

Felcsút, not exactly excelling in tourism, but well-known as the hometown of 
Prime Minister Viktor Orbán, with a HUF 1.5 billion (EUR 4,5 million) grant to turn 
the surroundings of the local flood reservoir into a tourist attraction was among 
the top ten recipients of government grants related to tourism. In practice, the 
municipality of Felcsút will use public funds to build a restaurant, a panorama 
terrace and a sports field at the Felcsút station of the infamous small gauge 
railway with no ridership, next to the boating lake, which was also created 
using public funds. Furthermore, all the works will be done by one of the family 
companies in the interest group of Lőrinc Mészáros, the childhood friend of Viktor 
Orbán. 
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Badacsonytomaj

Botrány a Balatoni Kör körül

Habár a koronavírus járvány a vendéglátóipart is nagyban érintette, a 
magyarországi turisztikai ágazat megsegítésére létrehozott, államilag 
finanszírozott Kisfaludy-program keretében mégsem volt lehetősége pályázni 
az éttermeknek és a különböző vendéglátó egységeknek. A vendéglátó szektort 
ugyan nem tiltották ki kifejezetten a 2020-as és a 2021-es Kisfaludy Programból, 
de csak néhány kiválasztottnak sikerült pályázat nélkül, a lehetőségről tudva 
egyéni támogatásokhoz jutnia. 

A Balaton környéki vendéglátósokat, cukrászdákat és borászatokat tömörítő 
Balatoni Kör néhány tagja és a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) 2020-ban 
nagyjából 1,5 milliárd forint egyedi támogatást kapott a Kisfaludy2030 Zrt.-
től. A Balatoni Kör a pénzek elosztása kapcsán keveredett botrányba, mivel 
annak nem minden tagja részesült a támogatásokból. Az elutasítottak pedig 
csak akkor értesültek a szervezet többi tagjának megítélt juttatásokról, amikor 
nyilvánosságra hozták a 2020-as támogatásokat összesítő listát. A Balatoni Kör 
akkori elnöke, Laposa Bence borász is szerepelt a listán, akinek két borterasza 
kétszer 71,5 millió forintot, a Balatoni Kör legnagyobb támogatását nyerte el. Az 
ügy további érdekessége, hogy Laposa Bence fizetett tanácsadóként is dolgozott 
a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, amely állami szervezetként maga is felelős 
a kifizetésekért. Ezzel nincs azonban egyedül: az ügynökség több tanácsadója 
rendszeresen kapott támogatást saját munkáltatójától.

Scandal at the Balaton Circle association  

Even though the hospitality industry has been affected by the pandemic, there has 
been no call for restaurants and hospitality establishments under the state funded 
tourism program. However, a selected few managed to apply for individual grants 
without going through a tender process.

Some members of the Balaton Circle, a lobby group that brings together caterers, 
confectioners, and wineries surrounding the Lake Balaton received roughly 
HUF 1.5 billion in individual government funding in 2020. The Balaton Circle was 
embroiled in a scandal regarding the distribution of funds, as not all members 
received assistance. Those rejected only found out about the benefits awarded 
to the other members of the organization when the list summarizing the 2020 
subsidies was disclosed. Winemaker Bence Laposa, president the Balaton Circle 
at the time, was among the beneficiaries, and his two wine terraces earned 
the largest subsidy, HUF 71.5 million each, among beneficiaries of the Balaton 
Circle. Another intriguing aspect of the case is that Bence Laposa also served as 
a paid consultant for the Hungarian Tourism Agency, a state-owned organisation 
in charge of the grant distribution. And he is not alone: several of the agency’s 
consultants received regular support from their own employer.
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Békésszentandrás

Szállodafejlesztés korona-segélyből

A békésszentandrási szőnyegszövő területén tervez 
négycsillagos szállodát és egy, a szőnyegszövés 
hagyomá nyait bemutató interaktív múzeumot kialakítani 
a Körösparti Nyár Plusz Zrt. A cég, a koronavírus járvány 
idején „vállalkozásfejlesztés” címszó alatt kiosztott 
támogatások egyik nyertese, amelynek tulajdonosai 
a fideszes színekben a 2019-es önkormányzati 
választásokon is induló Barna Attila, illetve a Nemzeti 
Vízművek vezérigazgatója, Volencsik Zsolt Mihály. 
A projekt költsége 4,4 milliárd forint, amelyhez 
1,7 milliárd forint állami támogatással keresztül 
a magyar adófizetők is hozzájárultak. Azt, hogy a 
szőnyegszövéssel kapcsolatos hagyományok ápolására 
mekkora igény van, mi sem példázza jobban, mint hogy 
56 millió forintot a koronavírus-járvány okán kapott a 
mindössze három hónappal korábban létrehozott cég. 

Hotel development from Covid-aid

One of the big winners of government grants distributed 
during the coronavirus pandemic plans to build a 
four-star hotel and an interactive museum presenting 
the traditions of carpet weaving in the area of 
Békésszentandrás. Among the owners of the company 
is Attila Barna, who also ran as a governing party 
candidate in the 2019 local elections, and Zsolt Mihály 
Volencsik, the CEO of the National Waterworks. The 
project cost HUF 4.4 billion (EUR 11 million), and one 
third of this sum was paid by Hungarian taxpayers. The 
apparent need to preserve the carpet weaving traditions 
is exemplified by the fact that the company, set up only 
three months earlier, received HUF 56 million (EUR 180 
thousand) due to the coronavirus epidemic.
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Fertőrákos

Leállított beruházás a letarolt Fertő-parton

Egy 813 férőhelyes kikötő, egy négycsillagos szálloda, 
tizenhat teniszpálya, ökocentrum, egy új strand és a 
hozzá tartozó parkoló, valamint a nádas térkőre cserélése 
is mind része a 60 ezer hektárosra tervezett fertő-tavi 
turisztikai fejlesztéseknek. Az UNESCO örökségvédelmét 
élvező területen letarolták a nádast, és a tulajdonosok 
saját költségén leromboltatták a világhírű tóparti cölöp-
házakat a pandémia alatt. A környezetkárosítás ellen és 
a helyi értékek védelmében több nemzetközi és hazai 
civil szervezet tiltakozik. A projekttel kapcsolatban az 
Európai Bizottság is vizsgálódni kezdett, a Greenpeace 
Magyarország pedig pert indított az építkezés leállítása 
érdekében. A 32 milliárd forint értékű beruházást végül 
kiadáscsökkentés címén állította le a kormány 2022 nyarán, 
azonban a természetvédelmi terület végső sorsa továbbra is 
kérdéses.

Stalled investment on the devastated Fertő coast

An 813-berth marina, a four-star hotel, sixteen tennis 
courts, an eco-centre, a new beach and car park, and 
paving stones and concrete in place of the reedbed are all 
part of a massive tourist development at the Lake Fertő. 
The UNESCO heritage site has seen its reedbeds bulldozed 
and the world-famous lakeside pile dwellings demolished 
at the owners’ own expense during the pandemic. Several 
international and national NGOs were protesting the 
environmental damage and in defence of local values. 
The project has also been investigated by the European 
Commission and Greenpeace Hungary has filed a lawsuit to 
stop the construction. The HUF 32 billion (EUR 80 million) 
investment was finally stopped by the government in the 
summer of 2022 to reduce expenditure, however it is not 
known what will happen to the nature reserve.




