
Hogyan, milyen formában mûkö-
dik a politikai befolyásolás egy hib-
rid rezsimben? Korábbi írásomban
összevetettem a kommunista, a de-
mokratikus és a maffiaállami befo-
lyási modelleket.1 Ebben az írásban
a maffiaállami befolyásmodell konk-
retizálására teszek kísérletet a
2014–15-ös magyarországi adatok
vizsgálata alapján. Elemzésemben
a magyar „befolyásbarométerre”
támaszkodom. E barométer úgy
jött létre, hogy A 100 leggazdagabb
címû éves kiadvány2 szerkesztõje
nem elégedett meg a leggazdagab-
bak lajstromozásával, hanem meg-
próbálta azt is felmérni, hogy kik a
legbefolyásosabbak Magyarorszá-
gon. Politikai elemzõket kért fel ar-
ra, hogy vélt befolyásosságuk alap-
ján egy 0-tól 100 pontig terjedõ
skálán helyezzenek el száz politi-
kust, üzletembert, közéleti szerep-
lõt. Fontos megszorítás volt, hogy
az elemzõk3 csak a Napi.hu által
elõre megnevezett személyek közül
választhattak. A beérkezett vála-
szokat a kiadvány munkatársai
szereplõnként összesítették, kivet-
ték a legalacsonyabb és a legmaga-
sabb pontszámot, majd a meg-

maradtaknak kiszámították az át-
lagát. Az így kapott „osztályzatok”
alapján állították össze a magyar
befolyásbarométert. 

Az elemzõk a következõ definíció-
val dolgoztak: az a személy befolyá-
sos, „aki egy ügy érdekében közvet-
lenül vagy közvetve több pénzt
és/vagy erõforrást tud megmozgat-
ni”.4 Ez a definíció nyilvánvalóan vi-
tatható, hiszen a befolyás fogalmát
szûken, rövid távon, a materiális ja-
vakra vonatkoztatva értelmezi.
Azért rövid távon, mert az egy ügy-
re megmozdítható erõforrások biz-
tosítása független az erõforrások
felhasználásának eredményétõl. Le-
het, hogy az a befolyásosabb, aki ki-
sebb ráfordítással nagyobb ered-
ményt tud elérni, vagy az, aki nem-
csak egy, hanem egyszerre több ügy-
re képes rendszeresen erõforrásokat
mozgósítani. A befolyás fogalmának
nyilvánvalóan van idõbeli korlátja,
ezért az elemzõk a fogalmat elsõsor-
ban praktikus dolgokon keresztül
próbálták megragadni, figyelmen
kívül hagyva a tágabb értelmû és
hosszabb távra érvényes hatásokat.
Egy példa: a „Nemzeti Együttmû-
ködés Rendszerén” (NER) belül
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1 Bozóki András: „Hatalmi rendszerek, befo-
lyási modellek”. Mozgó Világ, 41. évf., 10. sz.
2015. október.
2 Szakonyi Péter szerk. A 100 leggazdagabb.
Budapest: Napi.hu, 2014. 114–118. o. és 2015.
114–122. o.
3 A politikai elemzõk közül mindkét évben
részt vett a munkában Boros Tamás, Böcskei
Balázs, Csizmadia Ervin, Juhász Attila, Ma-
gyar Kornélia és Róna Dániel. Csak az elsõ év-

ben (2014-ben) vett részt az értékelésben G.
Fodor Gábor, és csak a második évben (2015-
ben) mûködött közre Antal Attila, Tóth Csaba
és Zárug Péter Farkas. Közülük G. Fodor volt
az egyetlen, aki nyíltan a kormányzat alkal-
mazásában áll. Vö. „A rendszer igazságait vé-
dem”. Nagy Gergely Miklós interjúja G. Fodor
Gáborral. Magyar Narancs, 2015. február 19.
4 Szakonyi Péter szerk. A 100 leggazdagabb.
Budapest: Napi.hu, 2015. 116. o.
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Liszkay Gábor lapigazgató nyilván
nagyobb politikai befolyással ren-
delkezik, mint Eötvös Péter zene-
szerzõ. De a politikai vezetõk még-
is utóbbit illették a legmagasabb
kitüntetéssel abban a reményben,
hogy ezáltal a rendszer egésze ked-
vezõbb színben tûnik majd fel. Fel-
vethetõ a kérdés, hogy vajon ki a
befolyásosabb a rendszer szem-
pontjából: Liszkay Gábor vagy Eöt-
vös Péter? A megkérdezett elem-
zõk választása – nyilván jó okkal –
Liszkayra esett.5

De nem is az a kérdés, hogy az
elemzõk tévednek-e, vagy sem. Õk
a „befolyásbarométerben” a leg-
jobb tudásuk alapján foglalták ösz-
sze véleményüket, amely e tanul-
mányban nem vita tárgya, hanem
kiindulópont. Az viszont szembetû-
nõ, hogy számukra a „befolyás” fo-
galma a rövid távon megszerezhetõ
materiális elõnyöket vagy azok esé-
lyét jelenti. Ez pedig sokat elárul a
magyar közgondolkodásról. Mivel
célom nem egy új definíció alkotá-
sa, hanem az általuk adott listák
elemzése, az õ meghatározásukat
veszem alapul. A magyar befolyás-
lista egycentrumú és a politika ál-
tal vezérelt. Nincs arról szó, hogy
számos, hozzávetõlegesen egyenlõ
értékû kapcsolódási pont létezne a
befolyások széles hálózatában. Mi
több, úgy tûnik, a befolyás fogalma
is egészen szûken, a politikai hata-
lom centrumához viszonyítva értel-
mezendõ. 

Az elmúlt két év magyarországi
„befolyásbarométere”, számos ta-
nulságot kínál. Elsõként itt van
Orbán Viktor személye. A regnáló

miniszterelnök mindkét vizsgált
évben listavezetõ volt, holott az õ
esetében a „befolyás” fogalma leg-
feljebb nemzetközi szinten értel-
mezhetõ. A magyar belpolitikát te-
kintve Orbán nem egyszerûen „be-
folyásos”, hanem – kis túlzással – õ
maga a „rendszer”. Õ áll az általa
megteremtett és önmagára szabott
rendszer centrumában. Övé a leg-
nagyobb hatalom, így mások befo-
lyását épp a hozzá való viszony in-
tenzitása szerint mérik. Ha egy
képzeletbeli körzõt leszúrunk a ne-
ve mellé, és kisebb-nagyobb körö-
ket rajzolunk õhozzá viszonyítva,
könnyen megkaphatjuk a befolyá-
sos emberek listáját aszerint, hogy
ki melyik kör vonalán helyezkedik
el. Úgy tûnik, a kapcsolati hálók
„fennakadnak” a befolyáshierar-
chia koncentrikus körein. 

Számos jel mutat arra, hogy a
politikai családfõ szerepét betöltõ
Orbán kedvére játszik e különbözõ
körök valamelyikében elhelyezett
híveivel. Sok munkával és feltétlen
lojalitással közel lehet kerülni hoz-
zá, hogy aztán az illetõ – munkája
és lojalitása ellenére – váratlanul
mégis egy külsõ körben találja ma-
gát. Egy dologra azonban Orbán e
„káderforgatás” során is mindig
odafigyel: senki ne kerüljön a legtá-
gabb körön kívülre. Elvégre késõbb
bárkire szüksége lehet. Ha úgy ala-
kul, az átmenetileg kegyvesztett
kliens idõvel ismét viszonylag befo-
lyásossá válhat.6 Aki lojális Orbán-
hoz – és ezt látványosan nem
mondja fel – bent maradhat a rend-
szerben. De arra is van példa, hogy
a vezetõ megbocsát a tékozló fiú-
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5 Eötvös Péter valószínûleg nem is szerepelt az
elemzõk számára elõre megadott személyek
között, így a dilemma szimbolikus. De ha köz-
tük lett volna, akkor sem került volna fel a
negyvenes listára.

6 Átmeneti kegyvesztettség után tért vissza a
belsõ hatalmi kör közelébe Áder János, Kósa
Lajos, Schmidt Mária, Stumpf István, Várhe-
gyi Attila és mások.
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nak, mert tudja, hogy visszatérése
után már csak tõle függ majd.7 A
„családfõ” senkit sem hagy az út
szélén azok közül, akik egyszer a
fogadott politikai család tagjaivá
váltak.

Pragmatikus okokból Orbán
rendre befogad a Fidesz tágabb kö-
rébe olyanokat, akik korábban az
állampárt oldalán8 vagy akik a szo-
cialista-liberális oldalon álltak.9

Ezek az emberek a politikai család-
ba többnyire csak a szavazatszer-
zés szándékával felmutatható báb-
ként kerülnek be, bár akadnak
olyanok is, akikre ideológusi, szer-
vezõi vagy aktivista szerep vár. A
néppárti ambíciók vezették Orbánt
számos korábbi MDF-es, kisgazda
vagy kereszténydemokrata politi-
kus átvételében.10 Ezekben az ese-
tekben azonban – a látszat ellenére
– sohasem szabad összekeverni a
néppárt és a „család” fogalmát. A
kívülrõl hozott aktorok a holdud-
vart jelentõ néppártba bejuthattak,
de a fogadott politikai családba
szinte soha.

A miniszterelnök és köre anyagi
gyarapodásának vizsgálata az
egyik lehetséges eszköz arra, hogy
megmutatkozzék a hatalom valódi
természete. A tényfeltáró újságíró
Ferenczi Krisztina szavai egy új,
refeudalizációs folyamatot írnak le:
„A központosítás lényege: a pókhá-
ló mindenhová elér, a legkisebb te-
lepüléseket is befonja, és a közepén
Orbán Viktor ül. Nemcsak az álta-
la kontrollált törvényhozás szolgál

számtalan esetben személyes érde-
keket, de a teljes fideszes politikai
osztály és a közigazgatás is Orbán
kegyeitõl függ, helyben pedig a köz-
munkát is a polgármester adja, és
ha nem vagy vele jóban, akkor
éhen hal a családod. Ergo: pofa be,
ez az egyetlen érvényes szabály.
Ezeken a helyeken, ezekben a hely-
zetekben semmilyen politikai jogok
nem érvényesek. A »pofa be«, a tel-
jes kiszolgáltatottság a legfonto-
sabb lépés az új jobbágyság és a
cselédlakások Magyarországának
visszatérése felé.”11

A hatalmi piramis legalján a fa-
lusi polgármesterek, helyi gazdák
és górék találhatók, akik a vidéki
közmunkások megélhetésérõl gon-
doskodnak. Ez a „gondoskodás”
politikailag is értendõ: sokszor
csak azok a közmunkások kaphat-
tak további munkalehetõséget,
akik saját lefotózott szavazócédulá-
jukat bemutatva bizonyították,
hogy „helyesen” szavaztak.

Ferenczi szerint Orbán felemel-
kedése a hatalom centrumába – két
egymást követõ, elvesztett válasz-
tás után – nemcsak az õ politikusi
ügyességének, hanem ellenfelei al-
kalmatlanságának volt a következ-
ménye. Sikerének titkai között ott
van „a 25 éves, szisztematikus épít-
kezés és az ellenfelek végtelen ké-
nyelmessége és rövidlátó ostobasá-
ga. Orbán nagyon dörzsölt hata-
lomtechnikus lett, ehhez ért igazán
a politikából, és a másik oldal egy-
szerûen, fokozatosan lemaradt mö-
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7 A tékozló fiú esetére a legjobb példa a Fidesz-
alapító Bayer Zsolt, aki átállt a baloldali tér-
félre, majd egy idõ után visszafogadta õt a Fi-
desz vezetõje. Az újságíró azóta is Orbán ren-
díthetetlen hívei közé tartozik.
8 Mint Martonyi János, Kerényi Imre, Kudlik
Júlia, Pozsgay Imre, Schmitt Pál, Stefka Ist-
ván, Szûrös Mátyás és mások.

9 Mint Csintalan Sándor, Tellér Gyula, Tóth
Gy. László és mások. 
10 Mint Bogár László, Font Sándor, Harrach
Péter, Jeszenszky Géza, Lezsák Sándor, Sem-
jén Zsolt, Surján László, Turi Kovács Béla és
mások.
11 Ferenczi Krisztina: „Cseléd-Magyarország
visszatérése ellen”. Vári György interjúja.
Népszabadság, 2015. július 20.
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götte. Nagy szerepe van mindebben
egy immár tulajdonképpen nyílt ti-
toknak, az évtizedes Puch–Simics-
ka-összebútorozásnak: Orbán pon-
tosan felmérte, hogy amit tervez,
egyedül nem fogja tudni keresztül-
vinni: a szocialisták rövidlátása pe-
dig romlottsággal is párosult.”12

A szocialistáknak sokáig nem
volt veszélyérzetük Orbánnal kap-
csolatban, mert (önmagukból kiin-
dulva) minden körülmények között
fenntarthatónak vélték a háttér-
megegyezések politikáját. A 2006
és 2010 között hatalmon lévõ balol-
dali-liberális politikai elit elfáradt,
kiöregedett, elveszítette valóságér-
zékelését és kezdeményezõkészsé-
gét. Az SZDSZ-ben elõ nem készí-
tett, végig nem gondolt generáció-
váltás történt a párt élén, ami a li-
berális párt identitásvesztéséhez és
gyors zuhanásához vezetett. Az
MSZP és Gyurcsány Ferenc politi-
kai patthelyzethez vezetõ kötélhú-
zása pedig még akkor is folytató-
dott, amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy a reformokat nem lehet végig-
vinni, a párt belülrõl nem tud meg-
újulni, a kormány pedig kisebbség-
be került. A 2008-as elveszített
népszavazás után a szocialista kor-
mány külsõ támogatásra szorulva,
érdemi reformpolitika nélkül még
két évig vegetált, belesodródva a vi-
lággazdasági válságba, amely ki-
ütötte a ringbõl – ahelyett, hogy
2008 tavaszán egy elõre hozott vá-
lasztással megakadályozta volna a
Fidesz késõbbi kétharmados parla-
menti többségét. A jobboldali ellen-
zéki pártok és paramilitáris alaku-
lataik egyre fokozódó agresszivi-
tása13 mellett egyfajta baloldali po-

litikai alvajárás is hozzájárult a har-
madik köztársaság bukásához, a
jogállam és a liberális demokrácia
lebontásához és a Fideszre épülõ do-
mináns pártrendszer létrejöttéhez.

Orbánnak és körének tehát szo-
katlanul hosszú ideje volt felké-
szülni a kormányzásra, mert a
2006-os õszi önkormányzati válasz-
tás óta a Fidesznek állt a zászló.
Orbán stratégiáját az „egyszer kell
csak gyõznünk, de akkor nagyon”
gondolata határozta meg. Amint
azt a 2007-es bálványosi nyári sza-
badegyetemen megfogalmazta: „egy
választást egyszer kell csak meg-
nyerni, de akkor nagyon. Ha a szö-
vetségnek komoly többsége lesz a
parlamentben, akkor eljön az ideje
a nagy nemzetpolitikai változások-
nak. Ehhez nagy nemzeti katarzis-
ra van szükség, nincs mód javítga-
tásokra, toldozgatásra, elsöprõ gyõ-
zelmet kell aratnia a polgári szö-
vetségnek a következõ választáso-
kon.”14

E stratégia jegyében Orbán ti-
tokban tartotta a kormányzásra
vonatkozó konkrét politikai elkép-
zeléseit – amelyek talán megoszt-
hatták volna a közvéleményt –, és
inkább a legkisebb közös többszö-
rössel, a széles társadalmi támoga-
tottságot fenntartó, kormányelle-
nes negatív kampánnyal operált. A
2010-es elsöprõ választási gyõze-
lem után viszont nekiláthatott va-
lódi tervei megvalósításához, ez pe-
dig két éven belül egy teljesen új
hatalmi szerkezet kialakítását
eredményezte. Ennek volt része a
radikális elitcsere szándéka, a poli-
tikai családfõhöz hû káderréteg po-
zíciókba helyezése.15
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12 Uo.
13 Ripp Zoltán: „Gyûlöletpolitika Magyarorszá-
gon”. Mozgó Világ, 34. évf., 5. sz. 2008. május.

14 „Orbán Viktor nemzeti katarzist akar”. In-
dex, 2007. július 21.
15 Vö. Bozóki András: „A magyar demokrácia
válsága”. Élet és Irodalom, 2012. január 13.
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A Függelékben közölt 40 fõs lis-
tából megismerhetjük a NER foga-
dott politikai családjának legbefo-
lyásosabb tagjait. Ami elsõ ránézés-
re is szembetûnõ: ez a politikai csa-
lád mindenekelõtt macsó. A 2014-
es listának mindössze egyetlen nõi
tagja van, Németh Lászlóné, aki
sokáig Simicska Lajos jobbkeze
volt. Az õ anonimitására jellemzõ,
hogy 2012-es miniszteri kinevezése
után a sajtó hetekig azt találgatta,
vajon mi lehet a keresztneve. A
2015-ös listán viszont már egyetlen
nõ sem szerepel. Némethné befo-
lyása a miniszteri székbõl való tá-
vozásával meggyengült, majd az
Orbán–Simicska-szakítás után je-
lentéktelenné vált. A gazdaság és
politika nõi szereplõi közül senki
sem lépett a helyére. A befolyáslis-
ta szereplõinek maszkulin monopó-
liuma megkérdõjelezhetetlen. A
hatalom végletes centralizáltságá-
ra jellemzõ, hogy a Forbes magazin
felmérése alapján a magyar köz-
életben a kormányfõ feleségét, Lé-
vai Anikót tekintik a legbefolyáso-
sabb nõnek.16 Az üzleti szférában
Csányi Sándor korábbi beosztottja,
Balogh Gabriella, a média világá-
ban Vidus Gabriella, a kultúrában
pedig Eszenyi Enikõ tûnt ki.17 Õk
négyen azonban még csak a közelé-
be se kerültek ahhoz, hogy a nevük
felkerüljön a legbefolyásosabb sze-
mélyek listájára.

Ezen a listán jellemzõen fideszes
vagy Fidesz-közeli férfiak szerepel-
nek. A kormány mögött álló párt-

szövetség másik tagja, a KDNP
nem „delegál” senkit a legbefolyá-
sosabbak közé. A vizsgált két évben
(2014–15) a fogadott politikai csa-
lád exponensei különbözõ körökbõl
kerültek ki, akiket így lehet csopor-
tosítani: 

Fideszes kormánytagok (Lázár
János, Orbán Viktor, Pintér Sán-
dor, Szijjártó Péter, Varga Mihály);

Fideszes pártpolitikai sze-
replõk (Kósa Lajos, Kövér László,
Rogán Antal, Szájer József); 

Egyéb fontos politikai szerep-
lõk (Csák János, Fellegi Tamás,
Habony Árpád, Szapáry György); 

Régi harcostársak és köreik
(Simicska Lajos, Fonyó Károly, Né-
meth Lászlóné, Nyerges Zsolt, Pa-
tonai Péter, Vitézy Tamás); 

Állami vagy kvázi állami
szervezetek vezetõi (Baji Csaba,
Hernádi Zsolt, Liszkay Gábor, Ma-
tolcsy György, Polt Péter, Töröcskei
István stb.); 

A kormányfõ „új baráti kö-
re” (Garancsi István, Mészáros Lõ-
rinc, Andrew Vajna);

Befogadott gazdasági szerep-
lõk (Baldauf László, Csányi Sán-
dor, Parragh László, Spéder Zoltán,
Széles Gábor, Wáberer György stb.) 

Az elsõ három csoport határai
képlékenyek. A kormányhoz való
tartozás mindennapi szinten nagy
adminisztratív-végrehajtó hatalmat
jelent a párton belüli vezetõi pozíci-
ókhoz képest, mert az állami inf-
rastruktúra és az államapparátus
mûködtetésérõl van szó. Ugyanak-
kor e pozíciók csak több munkát ga-
rantálnak, nem feltétlenül jelente-
nek nagyobb biztonságot az eliten
belül. A maffiaállamban az elitpozí-
ciók stabilitásának nincsenek intéz-
ményes garanciái.

Fideszes kormánytagok
A kormány legmagasabb rangú

tagjairól, a miniszterekrõl a hata-

25

16 A Forbes magazin értékelése szerint Lévai
Anikó a legbefolyásosabb magyar nõ. Lévai vi-
szont úgy vélekedett, hogy nincs érdemi befo-
lyása a politikára, ám ha kér valamit, a kor-
mányfõ megfontolja. „Forbes: Lévai Anikó,
Orbán felesége a legbefolyásosabb nõ”.
Hvg.hu, 2015. április 21. 
17 Uo.
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lom mûködtetéséhez való közvet-
len hozzáférésük alapján joggal fel-
tételezhetõ, hogy Orbán legköze-
lebbi szövetségesei közé számíta-
nak. Ez a feltételezés azonban csak
a kormánytagok egy részére igaz
(Lázár, Pintér, Szijjártó és Varga),
akik nem véletlenül szerepelnek
elõkelõ pozíciókban a befolyáslistán.
Más miniszterekkel azonban ez
nincs feltétlenül így, hiszen könnyen
elképzelhetõ, hogy a kormányfõ (a
kötelezõ lojalitásukon túl) minde-
nekelõtt munkabírásuk, szervezõ-
készségük és „adminisztratív kapa-
citásuk” miatt emel egyeseket a
miniszteri székbe. Az említetteken
kívül más miniszter nem fért rá a
negyvenes listára (kivéve Németh
Lászlónét 2014-ben), ami a kormá-
nyon belül két csoportot különít el:
a befolyásos és a végrehajtó minisz-
terek körét. Utóbbiak érdekérvé-
nyesítõ képessége az elsõ csoport-
hoz viszonyítva lényegesen kisebb,
nem is csoda, hogy nevük szóba
sem került a lista összeállításakor
(Balog Zoltán, Fazekas Sándor,
Hende Csaba18, Trócsányi László). 

Ha viszont egy miniszter felke-
rül a listára, akkor automatikusan
annak elején kap helyet. A listán
szereplõ kormánytagok befolyása
stabilan magas: 2015-ben vala-
mennyien benne voltak az elsõ 12-
ben. Közülük a legfontosabb a nagy
munkabírásúnak mondott Lázár
János kancelláriaminiszter, aki –
két helyet elõrelépve – jelenleg a
harmadik legbefolyásosabb ember
Magyarországon. Lázár korábban
frakcióvezetõ volt és a párton belül
kitûnt munkabírásával. Lojalitása

mellett ez tette személyét alkal-
massá a kancelláriaminiszteri
posztra, ahol azóta hatáskörei fo-
lyamatosan bõvültek. Míg Orbán a
kormányzás stratégiai kérdéseire,
valamint a legfontosabb megoldan-
dó ügyekre koncentrál, addig a kor-
mányt a mindennapok gyakorlatá-
ban Lázár vezeti. Hatalma tudatá-
ban Lázár szívesen vállalt konflik-
tusokat, például ütközött már
Csányi Sándorral, Mészáros Lõrinc-
cel, Pokorni Zoltánnal, Schmidt
Máriával és másokkal. Legnagyobb
párton belüli vetélytársa Rogán
Antal, kettejük vetélkedését Orbán
ki is használta, amikor Rogánt af-
féle „propagandaminiszterként” –
Habony Árpáddal szorosan együtt-
mûködõ miniszterelnöki kabinetfõ-
nökként – Lázárral párhuzamos
pozícióba emelte.19

Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter a 12. helyen áll,
amivel – 2014-es 38. helye után –
az év egyik legnagyobb elõrelépését
hajtotta végre. A harmincas évei-
ben járó Szijjártó karrierje töretle-
nül ívelt fel, köszönhetõen minden-
kit felülmúló lojalitásának és ki-
emelkedõ munkabírásának: ezek
már régóta biztosították számára
az Orbánhoz fûzõdõ tartós munka-
társi közelséget. Ezt koronázta
meg 2014-es miniszteri kinevezése,
a minisztérium káderállományá-
nak Orbán kívánsága szerinti radi-
kális lecserélése, a „keleti nyitás”
politikájának teljes erõvel történõ
végrehajtása, majd a keleti mene-
kültekkel való teljes szembeszállás.
Úgy tûnik, Szijjártó szinte gondol-
kodás nélkül hajtja végre a kor-

26

18 Hende Csaba helyére 2015 szeptemberében
Simicskó István lépett honvédelmi miniszter-
ként. A listák tanúsága szerint azonban õ sem
számít befolyásos szereplõnek.
19 Lázárról lásd Baka F. Zoltán és Brückner

Gergely: „Lázár kiszáll a politikából?”; Brück-
ner Gergely: „A kormány belsõ ökle”; mindkét
cikk: Figyelõ, 2015. augusztus 20. 8–14. o.
Rogán Antal 2015. október 1-jén foglalta el új
pozícióját.
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mányfõi utasításokat, legyen szó a
külföldrõl érkezõ kritika éles visz-
szautasításától a bevándorláselle-
nes orbáni politika kompromisszu-
mok nélküli képviseletéig. 

Lázárhoz és Szijjártóhoz képest
Pintér Sándor és Varga Mihály régi
motorosok, akik az utóbbi húsz év
legstabilabb politikai szereplõi kö-
zé tartoznak. Varga már 1988 óta a
Fidesz tagja, míg Pintér formálisan
nem párttag. Mindez azonban poli-
tikai értelemben nem jelent kü-
lönbséget közöttük, hiszen Pintér
elkötelezettsége, megbízhatósága,
a politikai családon belüli presztí-
zse vitán felül áll. Mindketten ott
voltak már az elsõ Orbán-kor-
mányban is. Pintér 2014-ben tizen-
egyedik, 2015-ben a nyolcadik he-
lyen állt, Varga 2014-ben a kilence-
dik, 2015-ben pedig a tizedik hely-
re került. Róluk elmondható, hogy
tartósan és folyamatosan bírják
Orbán bizalmát.

Fideszes pártpolitikai szerep-
lõk

A pártpolitikai szereplõk közül
Rogán Antal befolyása – számos in-
gatlanbotránya dacára – kissé még
emelkedett is, fõleg annak révén,
hogy nyolcéves kerületi polgármes-
tersége után a Fidesz képviselõcso-
portjának vezetõje lett. Ezzel Ro-
gán – Orbán és Lázár után – a har-
madik legbefolyásosabb hivatásos
politikusnak számít ma Magyaror-
szágon. Befolyása tovább erõsödhet
azok után, hogy a frakcióvezetést
hátrahagyva, 2015. október 1-jétõl
a miniszterelnök közeli munkatár-
sa lett. A pártpolitikusok azonban
általában jönnek-mennek a rang-
listán, pozíciójuk stabilitása nem
közelíti meg a kormánytagokét. 

Nagy zuhanást könyvelhetett el
Kósa Lajos, aki azok után, hogy
2014-ben még a 14. helyen állt a
befolyásrangsorban, 2015-re ki-

esett az elsõ 40-bõl. Az egykor Or-
bán leendõ utódjának is kikiáltott,
a választások évében még stadiont
avató debreceni polgármesterbõl
így lett rövid idõn belül átlagos par-
lamenti politikus. Orbán újabb vá-
ratlan döntése kellett ahhoz, hogy
megállítsa Kósa Lajos lecsúszását,
amikor a politikust Rogán utódja-
ként frakcióvezetõvé léptette elõ.20

Kilenc helyet csúszott vissza a ma
már csak frusztrált nyilatkozatai-
ról és az ellenzéki képviselõket egy-
oldalúan sújtó pénzbüntetéseirõl
ismert, tekintélyelvû házelnök, Kö-
vér László, aki a 2015-ös listán a
22. helyen tanyázott – ez is jelentõs
elmozdulás. Váratlanul visszatért
viszont 2015-ben Szájer József, ami
különösen annak fényében megle-
põ, hogy a politikus az elmúlt ti-
zenegy évet az Európai Parlament-
ben töltötte, és jelenleg is ott foly-
tat látható tevékenységet. Ehhez
képest Szájert a 29. legbefolyáso-
sabb személyként azonosították. 

Kósa, Kövér és Szájer – a politi-
kai súlyát már korábban elvesztõ
Deutsch Tamáshoz és Németh
Zsolthoz hasonlóan – a Fideszt ala-
pító, régi gárdához tartozik. Ezt a
gárdát Orbán folyamatosan szorí-
totta ki a hatalom közelébõl. Kósát
korán „elengedte” Debrecenbe,
Szájert pedig Brüsszelbe, ahová õt
késõbb Deutsch Tamás egykori
sportminiszter is követte. Az elsõ
Orbán-kormány polgári titkosszol-
gálatokért felelõs miniszterét, Kö-
vér Lászlót, valamikori legszoro-
sabb barátját, a parlament elnöki
székébe számûzte. A korai Fidesz-
ben nacionalista, jóval késõbb
azonban már atlanti húrokat pen-
getõ Németh Zsolt soha nem jutha-

27

20 Ez a fordulat még nem tükrözõdik a 2015-ös
rangsorban.
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tott magasabbra a külügyi állam-
titkári pozíciónál. A párt régi gár-
dája nem kísérhette végig Orbánt
hatalma kiteljesedésének útján, de
aki akarta közülük, az szakpoliti-
kusi szerepbe szorítva még követ-
hette. Így írhatta meg Szájer az
alaptörvény elsõ változatát, így fog-
lalkozhatott a választási törvény
átalakításával az átmenetileg szin-
tén Brüsszelbe számûzött Áder Já-
nos. Orbán utoljára Simicska La-
jost távolította el, erre viszont Si-
micska valamennyi társánál karak-
teresebben reagált. Kósa Lajos po-
litikai karrierje ugyanakkor azt
mutatja, hogy a notórius káderhi-
ány miatt nem zárható ki a „régi
gárda” egyes tagjainak rehabilitá-
lása és újra meghatározó pozícióba
emelése.

Egyéb fontos politikai szereplõk
Az „egyéb fontos politikai szerep-
lõk” közé azokat a Fidesz-közeli
aktorokat soroltam, akik se nem
hivatásos politikusok, sem pedig
magasan jegyzett gazdasági szerep-
lõk. Közülük Habony Árpád – egy-
kori kendóvilágbajnok, majd parla-
menti koronagondnok – már régóta
Raszputyin szerepét játssza a kor-
mányfõ közelében. Annak ellenére,
hogy Habonyt 2011-ben bûnösnek
találták garázdaság vétségében és
két év próbaidõre bocsátották,21

mind 2014-ben, mind 2015-ben az
elõkelõ 4. helyen állt a befolyáslis-
tán, tehát a „családfõ” töretlenül
bízik benne. Ezzel Habony – úgy is,

mint az Orbánnak rendszeresen
tanácsokat adó amerikai kampány-
guru, Arthur J. Finkelstein magyar
hangja – „spin doctor” minõségé-
ben túlszárnyalta sikeres elõdjét,
Wermer Andrást.22 Emellett azon-
ban Habony gazdasági háttérem-
berként is helytáll, új médiafelüle-
tet épít, sõt az egyre csökkenõ befo-
lyású Simicska Lajos szerepét is
igyekszik átvenni a fogadott politi-
kai családon belül.23

Vele szemben a Washingtonban
élõ Fellegi Tamás befolyása szeré-
nyebb, az egykori gazdasági mi-
niszter 2014-ben nem is szerepelt a
listán. Újbóli felbukkanása (a 37.
helyen) azt bizonyítja, hogy az
elemzõk értékelik azokat a kor-
mányzati „imázsépítési” sikereket,
amelyeket Fellegi a magyar adófi-
zetõk pénzének amerikai osztoga-
tásával elért. Washingtonból tért
haza Szapáry György volt nagykö-
vet, aki idõsebb kora ellenére is be-
folyásossá tudott válni a hazai köz-
életben a 2015-ös listán elfoglalt
32. helyével. A Londonból 2014-
ben hazatérõ nagykövet, Csák Já-
nos, korábbi Fidesz-közeli vállalko-
zó abban az évben 35. volt a befo-
lyási rangsorban, ám azóta lekerült
a listáról.

Régi harcostársak és köreik
A negyedik csoportba régi gazdasá-
gi harcostársak és követõik tartoz-
nak. Mindenekelõtt Simicska La-
jos, aki Orbánnal együtt kezdte a
politizálást, és mintegy negyedszá-

28

21 A bíróság azonban, a bevett eljárástól eltérõ-
en, pártfogó felügyelet kijelölését nem kezde-
ményezte. Rényi Pál Dániel: „Idegbe jött –
Jogerõs ítélet Habony Árpád ellen”. Magyar
Narancs, 2013. február 28. 
22 Wermer András irányította a Fidesz 1998-as
„polgári Magyarország” kampányát, amely a
párt gyõzelméhez vezetett. A 2002-es válasz-
tási vereség után kegyvesztetté vált. Ezt köve-

tõen bukkant fel Habony, aki a párt 2006-os
újabb választási veresége ellenére is megõriz-
te befolyását.
23 Habony 2015-ben Finkelsteinnel együtt
Nagy-Britanniában megalapította a Danube
Business Consulting Ltd. politikai tanácsadó-
céget, amelynek ügyvezetõje Lánczi Tamás, a
Századvég vezetõ elemzõje, Navracsics Tibor
egykori kabinetfõnöke lett.
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zadon át a Fidesz megkérdõjelezhe-
tetlen tekintélyû gazdasági háttér-
emberének számított. Többen állít-
ják, hogy Simicska nélkül a Fidesz
már 1994-ben elbukott volna. De
Simicska még jóval késõbb is –
elõbb APEH-elnökként, majd párt-
pénzügyesként, a szocialista Puch
László partnereként – felbecsülhe-
tetlen értékû szolgálatokat tett a
pártnak, amely az õ segítségével az
ellenzéki évek alatt is fel tudta épí-
teni hátországát. 

A Fideszben Simicska nevét ké-
telkedõ vagy negatív kontextusban
kimondani évtizedekig tabu volt az
egyszerû pártkatonák számára. A
2010–14-es ciklusban az Orbán-
kormányt félig-meddig Simicska
„állította össze”, aki korábbi szol-
gálataiért busás javadalmazásban
részesült. A tendereket éveken át
rendre Simicska cégei nyerték
meg. Simicska nem egyszerûen a
Fidesz egyik befolyásos szereplõje
volt, hanem a Fidesz egyik (gyak-
ran homályban maradó) arca, aki-
nek aktivitása a párt történetének
és identitásának szerves részét ké-
pezi.24

Simicska nem volt módos ember
a Fidesz felemelkedése elõtt, így
nemcsak õ adott sok segítséget a
Fidesznek, de maga is a Fidesz há-

tán jutott fel a legfelsõbb körökbe.
Ma Simicska 73 milliárd Ft-ra be-
csült vagyonával az ország 10. leg-
gazdagabb embere.25 Csányi Sán-
dorral és Demján Sándorral ellen-
tétben Simicska korábban sosem
volt független „oligarcha” a szó
klasszikus értelmében. Simicska
mindvégig egy párt kötelékében,
annak vezetõjével szoros együtt-
mûködésben, vele azonos célokért
dolgozott. A párt pénzével gazdál-
kodott, de közben maga is meggaz-
dagodott: valójában soha senki
nem tudhatta, hogy hol végzõdik a
párt pénze, és hol kezdõdik Simics-
ka saját vagyona. Késõbb, a Fidesz
2010-es hatalomra jutásával ez az
átláthatatlanság magasabb szintre
emelkedett: tényfeltáró újságíró le-
gyen a talpán, aki szét tudja szálaz-
ni a párt, az állam, a pártoligarcha,
a politikai családfõ, a strómanok és
„pénzmosodák”26 vagyonának kü-
lönbözõ, gyakran mozgó, de egy-
mással átfedésben lévõ halmazait.

Orbánra sokáig csak egyetlen
ember lehetett igazán veszélyes:
Simicska. A 2014-es választások
után azonban Orbán már nem
akarta fenntartani a „kettõs hata-
lom” régrõl ismerõs politikai álla-
potát, és elérkezettnek látta az idõt
a Simicskával való leszámolásra. A

29

24 Simicska az utóbbi években már társadalmi
tevékenységet is végzett a Veszprém férfi-ké-
zilabdacsapatának nagylelkû támogatójaként.
25 Vö. A 100 leggazdagabb. op. cit. 2015. 32–33. o.
26 Mellár Tamás, a Századvég korábbi kutatási
igazgatója az intézettõl „azért jött el, mert ki-
derült számára, hogy az egész mûhely csak
egy pénzmosoda. A minisztériumok olyan ku-
tatásokat rendeltek tõlük, amelyeket szerinte
kompetencia hiányában nem tudtak volna el-
végezni. »Ne törõdj vele, mondták, akkor is
meg kell csinálni, valamit kaparjatok össze,
aztán majd úgyis ki fogják fizetni. Akkor döb-
bentem rá, hogy én csak aláírni kellettem« –
mondta Mellár. Amit õ aláír, azért a miniszter-
elnök tanácsadói veszik fel a pénzt, miközben
nem végeznek érdemi munkát. Azóta eljött a

Századvégtõl az összes ember, akit õ vitt oda,
mert sorra rájöttek, hogy nincs szükség szak-
mai munkára.” Mellár Tamást idézi a Hvg.hu
cikke: „Az egész mûhely csak egy pénzmoso-
da”. Hvg.hu, 2014. október 31. A Századvég
azóta is a legnagyobb állami megbízásokat
kapja a hasonló megbízásokért „versengõ” cé-
gek közül. A vizsgált években a Századvéghez
különbözõ módokon kötõdtek olyan befolyá-
sos Fidesz-közeli személyek, mint Giró-Szász
András, Habony Árpád, Heim Péter, Lánczi
András (a Századvég elnöke) és Szalay-Bob-
rovniczky Kristóf. Közülük Heim 2014-ben
30. volt a listán, de azóta lekerült róla. Pozíci-
óját a korábban kevéssé ismert, de 2015-ben
már a 30. helyen álló Szalay-Bobrovniczky
foglalta el.
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2014-es befolyáslista még e folya-
mat elejét tükrözte, ezért Simicska
itt még az ország harmadik legbe-
folyásosabb embere volt; a hozzá
kötõdõ Nyerges Zsolt a 7., Patonai
Péter27 a 19., Németh Lászlóné a
28., Fonyó Károly28 pedig a 31. he-
lyet foglalta el a listán. Közülük az
egykori szolnoki ügyvéd, Nyerges
Zsolt volt nemcsak a legbefolyáso-
sabb, de a leggazdagabb szereplõ. A
Közgép Simicskával szorosan
együttmûködõ vezéreként Nyerges
vagyona 2015-ben 26,3 milliárd
volt, amivel az ország 24. leggazda-
gabb emberének számított.29 Egy
évvel késõbb már javában dúlt az
Orbán–Simicska-„háború”, a gaz-
dasági és médiapiac átrendezése,
Simicska cégeinek kiszorítása és a
Simicskához kötõdõ emberek eltá-
volítása a hatalom közelébõl.30

Ezt tükrözi Simicska viszonyla-
gos befolyásvesztése, amely a 2015-
ös listán is látható. Ez a folyamat –
amely feltehetõen még korántsem
ért véget – az elitcsere szempontjá-
ból az elmúlt két év legfontosabb
fejleményének tekinthetõ. Miután
a maffiaállam vezetõje befejezett-
nek látta a radikális elitváltást a
politikai, gazdasági és társadalmi
élet majd minden területén – ahol a
politikai ellenfelek és szimpatizán-
saik kollektív megbélyegzése és in-
tézményes háttérbe szorítása már
megtörtént – a leszámolás fókusza
áttevõdött a pártcsaládon belüli
ágensekre, a „belsõ ellenségekre”.
Hirtelen szidni lehetett – sõt kel-

lett – azt a Simicskát, akinek addig
a nevét sem volt ildomos kiejteni. A
tabusítás átcsapott a központilag
vezényelt ellenségképzésbe, amely
a dolgok – bolsevik pártok történe-
tébõl ismerõs – logikája szerint az
ellenség szimbolikus megsemmisí-
tésével szokott végzõdni. 2015-ben
itt még nem tartunk, de Simicska
egy év alatt a harmadikról vissza-
esett a kilencedik helyre, Nyerges a
7.-rõl a 16.-ra, Fonyó, Patonai és
Némethné pedig eltûnt a listáról.
Simicskát azonban a legkevésbé
sincs okunk leírni, mert – ha politi-
kai befolyása csökkenhet is – 10.
leggazdagabb magyarként vagyo-
nát immár függetleníteni tudja a
kormány lépéseitõl. 

A korábban harcostársi jellegû
Orbán–Simicska-viszony megválto-
zásától független folyamatnak lát-
szik a kormányfõvel régóta jó kap-
csolatban álló Vitézy család (Ta-
más, László, Zsófia, Dávid) viszony-
lagos háttérbe szorulása, amit leg-
jobban a 2014-ben még 22. helyen
álló Vitézy Tamás nagyvállalkozó
listáról való kiesése jelez. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a család
tagjai ne jutnának pozíciókhoz vagy
megrendelésekhez.

Állami vagy kvázi állami szer-
vezetek vezetõi

Ez a csoport tágabb kört ölel föl:
az állami vagy „kvázi állami” szerve-
zetek vezetõi tartoznak ide. Ebben a
csoportban – az állam elasztikus ter-
mészetébõl kifolyólag – egyaránt he-
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27 Patonai Péter az MFB elnöke volt az elsõ
Orbán-kormány idején. 2011-ben került a tu-
lajdonába az A38 koncerthajó, 2013-ban meg-
vette az Inter Media Groupot (IMG). „Rek-
lámcéget vásárolt fel a volt MFB-vezér”.
Hvg.hu, 2013. február 19. 
28 Fonyó Károly lett a Hír TV elnöke az Or-
bán–Simicska-szakítás után. Õ korábban, Si-
micskával együttmûködve, Fidesz-közeli mé-

diacégekben volt érdekelt, övé volt például a
Metropol hirdetési újság. MLF: „Orbánnak
még jól is jöhet Simicska médiaháborúja”.
Hvg.hu, 2015. február 20.
29 „Kis oligarchatározó: Nyerges Zsolt” Átlát-
szó, 2012. október 30.
30 Nagy Gergely Miklós: „A Közgép elveszett
kikötõje”. Magyar Narancs, 2015. július 30.
10–13. o.
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lyet kap a Magyar Nemzeti Bank
(MNB), a Magyar Olaj- és Gázipari
Nyrt. (Mol), a Magyar Villamos Mû-
vek (MVM), a kormányszócsõnek
felvásárolt Napi Gazdaság nevû
újság31, és a Széchenyi Bank elsõ em-
bere, valamint Polt Péter legfõbb
ügyész. A társaság meglehetõsen szí-
nes, történetüket egyenként kifejte-
ni itt nincs terem, de ezek együtte-
sen segítenek megértetni az olvasó-
val a maffiaállam mûködését.

Polt Péter ismert alakja a Fidesz
háttérvilágának, hiszen az elsõ Or-
bán-kormány megbízásából 2000–
2006 között egyszer már betöltötte
a legfõbb ügyészi pozíciót. Mivel
„elõzõ hivatali ciklusa idején már
bõségesen bebizonyította, hogy hi-
vatalát nem pártatlan közszolga-
ként, hanem megbízója kiszolgáló-
jaként tölti be”32, a kétharmados
kormánytöbbség 2010 végén ismét
õt választotta legfõbb ügyésznek,
immár kilenc évre. A hatalom
szempontjából Polt Péter jól söprö-
get. Összevetve a Polt elõtti (2006–
10) és a Polt alatti korszakot, az Át-
látszó megállapította, hogy Polt
második ciklusának elsõ éveiben
háromszorosára nõtt a korrupciós
ügyek kivizsgálását indítványozó
kérelmek elutasításának száma.33

Polt 2015-ben a 28. helyre került a
legbefolyásosabbak listáján. Mind-
ez azért visszatetszõ, mert alkot-
mányos jogállamokban az ügyész-
nek nem az a dolga, hogy a politikai
elitben informális befolyásra te-
gyen szert; épp az a gyanús, ha
ilyen helyzet elõáll.

A csoport fõszereplõje Matolcsy
György, aki régóta Orbán szemé-
lyes kedvencei közé tartozik. Ma-
tolcsy reformközgazdászként in-
dult, és már az Antall-kormányban
államtitkár volt Rabár Ferenc mel-
lett. A kilencvenes években a pro-
filt váltó Fideszhez csatlakozott, és
az elsõ Orbán-kormányban csakha-
mar gazdasági miniszterré avan-
zsált Chikán Attila távozása után.
Soha nem mondott nemet Orbán-
nak – sem annak liberális, sem pe-
dig illiberális korszakában –, így
nem volt meglepõ, hogy amikor a
2008-as gazdasági világválság után
unortodox gazdaságpolitikát ren-
delt meg tõle a kormányfõ, azt is
teljesítette. Matolcsy még Simicska
számára is érinthetetlen gazdasági
miniszter volt, ami nem jelenti azt,
hogy viszonyuk konfliktusmentes
lett volna. 2013-ban Matolcsy a
Magyar Nemzeti Bank elnöke lett,
ami elvileg független intézmény, de
politikai befolyása ettõl csak to-
vább erõsödött: 2014-ben a 10. ám
2015-ben már az 5. helyen állt a be-
folyáslistán. Matolcsy példája azt a
korábbi megállapítást erõsíti meg,
hogy a maffiaállamban a befolyás
nem intézményekre alapozott, ha-
nem a kormányfõ-családfõvel való
jó személyes kapcsolaton múlik. 

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-ve-
zérigazgatója34 egy horvátországi
vesztegetési ügy következménye-
ként 2013-ban felkerült az Interpol
körözési listájára, és európai elfo-
gatóparancsot adtak ki ellene. A
nemzetközi körözés azóta is ér-
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31 A Napi Gazdaság 2015. szeptember 1-jétõl
Magyar Idõk néven jelenik meg; a címváltozás
híven követi a lap tartalmi átalakulását.
32 Kis János: „Alkotmányozás – mi végre?” III.
rész. Élet és Irodalom, 2011. április 8. Lásd
még: „Polt Péter sajtópert vesztett Kis János
ellen”. Index, 2012. június 25. 
33 Oroszi Babett és M. Tóth Balázs: „Polt Péter

kinevezése óta meredeken zuhan a politikai
korrupciós ügyekben indított eljárások szá-
ma”. Átlátszó, 2015. február 6.
34 Hernádi Zsolt a Magyar Köztársaság közép-
keresztje a csillaggal kitüntetés tulajdonosa és
Esztergom városa, valamint a Corvinus egye-
tem díszpolgára.

04 Bozoki + konyv.qxd  15.11.29  11:13  Page 31



vényben van, ezért ügyvédei taná-
csára nem hagyja el az országot.
Mindez azonban, furcsa módon,
hazai közéleti befolyását a legke-
vésbé sem érinti, hiszen a röghöz
kötött elnök 2014-ben a 12., 2015-
ben pedig a 13. helyet foglalta el a
legbefolyásosabb magyar szereplõk
között. 

Kvázi állami cég vezetõjének mi-
nõsül a Hír TV volt elnöke és a Ma-
gyar Nemzet korábbi fõszerkesztõje
és tulajdonosa, Liszkay Gábor, aki
korábban Simicska emberének szá-
mított, de a döntõ pillanatban, az
Orbán–Simicska-szakítás kirobba-
násának napján, habozás nélkül
Orbán mellé állt. A jobboldali mé-
diabirodalom megroppanása utáni
idõszakban mindent megtett, hogy
a kormányfõ-családfõ a lehetõ leg-
nagyobb, megújult médiaerõvel ke-
rüljön ki a küzdelembõl. Ennek ré-
sze volt a Habony Árpáddal való új
keletû együttmûködése és a kor-
mány új szócsövének tartott Napi
Gazdaság (újabb nevén: Magyar
Idõk) megvásárlása.35 Mindez Lisz-
kayt a 2014-es 32. hely után egé-
szen a 26. helyig röpítette a befo-
lyáslistán.

Baji Csaba, az MVM elsõ embere
2014-ben még nem szerepelt a lis-
tán, de 2015-ben már felkapaszko-
dott a 25. helyre. Ám a Simicska el-
leni harc jegyében 2015 júniusában
váratlanul menesztették, így való-
színûsíthetõ, hogy az üstökösbõl
hullócsillag lesz. Végül ebbe a kör-
be tartozik Töröcskei István, az Ál-
lamadósság Kezelõ Központ egyko-
ri vezetõje, aki korábban úgy nyi-
latkozott, hogy „(Simicskával) több

krízishelyzeten keresztülmentünk
együtt, és ez egyfajta biztosíték ar-
ra, hogy az embert nem vágják hát-
ba”.36 Õ ma már a bedõlt Széchenyi
Bank bukott vezetõje, aki 2014-es
20. helyezése után 2015-ben már a
40. helyen landolt, és úgy tûnik,
végképp leszálló pályára került. 

Az „új baráti kör”
A hatodik csoportba sorolható a
kormányfõ „új baráti köre”, ame-
lyet feltételezések szerint elsõsor-
ban a szoros pénzügyi kapcsolatok
formáltak megbonthatatlanná. Az
„új baráti kör” kifejezés elsõsorban
a Simicska utáni korszakra utal,
másrészt pedig arra, hogy ezek a
szereplõk már nem politikusok, ha-
nem ilyen-olyan gazdasági szerep-
lõk, akiket csak az köt össze, hogy
a „családfõ” kegyeltjeinek számíta-
nak. 

Elsõ látásra nehéz ellentétesebb
karaktereket találni, mint Mészá-
ros Lõrinc és Andy Vajna. Elõbbi a
kormányfõ falubeli társa, gyerek-
ként együtt fociztak a réten, amely
most már az övék. Mészáros fel-
csúti polgármesterként, vállalkozó-
ként és az NB I-be rakétasebesség-
gel feljutó Puskás akadémia fontos
embereként, a felcsúti stadion és a
mellette elterülõ földek szimboli-
kus és valóságos gondnokaként
nem tesz mást, mint híres self-
made man barátja lábnyomában lé-
peget. Mészáros általában bebizto-
sítja üzleteit: mivel neve a kor-
mányfõhöz kötõdik, vállalkozásai
lényegében „politikai védelem”
alatt állnak. „Több piaci szereplõ
meggyõzõdése, hogy Mészáros Lõ-
rinc a földijének, Orbán Viktornak
is köszönheti páratlan üzleti sike-
reit, nyerési szériáját a közbeszer-
zéseken. Sõt, olyan élelmiszer-ipari
befektetõvel is beszéltünk, aki en-
nél szorosabb kapcsolatot is feltéte-
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35 „Simicska és Liszkay: egy barátság vége”.
Narancs.hu, 2015. február 6. „Így épül a Fidesz
új médiabirodalma”. Hír24, 2015. június 3.
36 „Kis Oligarchatározó: Töröcskei István”. Át-
látszó, 2013. április 2.
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lez Mészáros érdekeltségei és a mi-
niszterelnök között. Ilyesminek
persze a céginformációs rendszer-
ben nincs látható jele.”37

Vele szemben Andy Vajna jeleníti
meg a Fidesz-klánban az egykori
disszidensbõl lett kozmopolita vi-
lágfit, akinek útja Budapestrõl
Hongkongon át Hollywoodba veze-
tett, és akinek akkora szerencsé-
ben lehetett része, hogy Kaliforniá-
ban bemutathatta a politikai csa-
ládfõnek Arnold Schwarzeneggert,
a Terminátor címszereplõjét. Noha
Vajna a filmalap vezetõjeként fon-
tos állami funkciót is betölt, a poli-
tikai családban fontosabb szerep
hárul rá kaszinótulajdonosként.
Mivel Vajna „pénztárgépe” nincs
bekötve a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatalhoz, bevételei – tudatos állami
szabályozás következtében – rejtve
maradnak az adófizetõk képviselõi
elõtt. Ahhoz képest, hogy Vajna
2014-ben még nem szerepelt a
negyvenes listán, szembetûnõ,
hogy 2015-ben már a befolyáslista
7. helyén landolt. Ez a legnagyobb
felfelé ugrás, amit a két lista össze-
vetése eddig kínált, így akár azt is
mondhatnánk, hogy a 2014-es vá-
lasztások „igazi gyõztese” Andy
Vajna volt. 

Ma már Vajna befolyása megelõ-
zi Pintér Sándorét, Simicska Lajo-
sét, Varga Mihályét és Demján Sán-
dorét. Elképesztõen gyors elõretö-
rése alighanem szoros összefüggés-
ben áll a kaszinókra vonatkozó új

szabályozással és a bevételek ellen-
õrizhetetlenségével. A „kaszinó-,
gyémánt- és filmmogul” továbbra is
a Fidesz által korábban ostorozott
„offshore-lovagok” közé tartozik,
mindez azonban nem gátolja meg a
politikai családfõt abban, hogy az új
jobboldali médiabirodalom egy ré-
szét is vele építtesse fel.38 Vajna
helyzete ilyen gyorsan sem a dikta-
tórikus, sem a demokratikus befo-
lyásmodellben nem változhatott
volna meg: nyilvánvalónak látszik,
hogy ehhez a „családfõ” informális
döntése kellett.

Az új baráti kör harmadik tagja
Garancsi István nagyvállalkozó, a
Videoton futballcsapat tulajdonosa,
aki gyakran bocsátja a fehérvári
stadion díszpáholyát az ott szotyo-
lázó notabilitások (Orbán, Csányi,
Hernádi és mások) rendelkezésére.
Garancsi az utóbbi években szinte
nem tudott olyan tenderen elindul-
ni, amelyet ne nyert volna meg. Be-
folyásának köszönhetõ, hogy egy
ízben még Orbán is elkötelezte ma-
gát egy általa nem kultivált tevé-
kenység, az országjárás támogatá-
sára és a turistaházak felújítására
tett ígéretével, amelyet – szavai
szerint – Garancsi István „taposott
ki” belõle.39

Az új baráti körrel kapcsolatban
makacsul tartja magát az a szóbe-
széd, hogy a barátok valójában a
„családfõ” strómanjai; erre vonat-
kozóan azonban – a dolog termé-
szete miatt is – nincsenek elérhetõ,

33

37 Szirmai S. Péter: „Lõrinc, a barát”. Figyelõ,
2015. szeptember 3. 10–11. o. Lásd még: Ma-
gyar Krisztián: „A felcsúti királyság”. Magyar
Narancs, 2015. augusztus 27. 14–16. o.
38 Lukácsy György és Bódis András: „Andy
Vajna színe és fonákja”. Heti Válasz, 2015. jú-
lius 30. 16–21. o.
39 Ahogy Orbán fogalmazott: „szeretném alá-
húzni azt a korábbi ígéretünket is, amit
Garancsi elnök úr taposott ki belõlem, hogy

ötvenezer lépésenként, ami – ha jól számolok
– harminc kilométert jelent, állnia kell olyan
létesítménynek, nevezzük turistaháznak, ahol
olcsón, jó színvonalon a túrázók szálláshoz
juthatnak. Ötvenezer lépésenként, vagyis har-
minc kilométerenként végig a Magyarorszá-
gon megjelölt hivatalos turistaútvonalak men-
tén. Ez a tervünk.” Orbán Viktor beszéde a
Som-hegyi turistaház avatásán. Turista Ter-
mészetjáró Magazin, 2013. október 29.
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hiteles információk. Mindenestre a
2015-ös adatok szerint Garancsi
István becsült vagyona 19 milliárd
forint, Mészáros Lõrincé pedig 8,4
milliárd. Garancsi ezzel a 36., Mé-
száros pedig a 86. helyen áll a leg-
gazdagabbak listáján. Míg Garancsi
meggazdagodása már 2006-ban el-
indult, Mészáros váratlanul, szinte
a semmibõl jelent meg a 2014-es lis-
tán 7,7 milliárdos vagyonával.40 (A
leggazdagabbak listáján Andy Vaj-
na – ma még – nem szerepel.)

Befogadott gazdasági szereplõk
Végül a hetedik csoportba tartoz-
nak a politikai családba befogadott
gazdasági szereplõk, akik Orbántól
függetlenül csináltak jelentõs kar-
riert. Közülük kiemelkedik Csányi
Sándor, az OTP elnök-vezérigazga-
tója, aki az elérhetõ adatok szerint,
165 milliárdosra becsült vagyoná-
val Magyarország leggazdagabb
embere.41 Csányi vállalkozásai
rendkívül széles portfóliót ölelnek
fel, neve gyakran együtt szerepel a
befolyáslista olyan szereplõivel,
mint Demján Sándor és Hernádi
Zsolt. Volt idõ, amikor az OTP-ben
Simicska Lajos és Spéder Zoltán a
beosztottjaként dolgozott. Csányi
szegény sorból emelkedett fel, de
karrierje nem köthetõ a Fideszhez,
ezért a NER se lenyelni, se kiköpni
nem tudja. Lázár János egyszer lát-
ványosan megtámadta, amikor „az
ország elsõ számú uzsorásának”
nevezte,42 Orbán viszont inkább in-
tegrálni próbálta õt a rendszerbe:
erre szolgált Csányi MLSZ-elnökké
történt kinevezése, valamint a le-
hetõ legmagasabb szintû állami ki-

tüntetése. Míg az Orbán által kez-
deményezett, megemelt bankadó
nehéz helyzetbe hozta az OTP-t,
hosszabb távon mégis kedvezett
neki, mert a külföldi bankok egy
része épp emiatt távozott az or-
szágból. Mára Csányi megtalálta
helyét a NER-ben. Befolyása akkor
is átütõ – mindkét évben Orbán
után közvetlenül a 2. helyen vég-
zett a listán –, ha a fideszes hatal-
mi elitben formálisan és közvetle-
nül nincs is benne. Talán õ az
egyetlen, aki befolyása fenntartá-
sához nem szorul rá arra, hogy
közvetlen „családtag” legyen, de
azt sem teheti meg, hogy kivonja
magát belõle. A fogadott politikai
család õt még vonakodása ellenére
is befogadta.

A további befogadott gazdasági
szereplõk közül Széles Gábor, Spé-
der Zoltán és Parragh László már
régóta ott „kavar” a Fideszhez kö-
tõdõ jobboldali körökben, míg a
CBA-vezér Baldauf László és a
szállítmányozásban milliárdossá
vált Wáberer György viszonylag új
arc a családban. Közülük az egyko-
ri MDF-es nagyvállalkozó, Széles
Gábor a legfajsúlyosabb, aki 92
milliárdos vagyonával az 5. helyen
áll a leggazdagabbak listáján.43 Szé-
les nemcsak az Ikarus, a Mûszer-
technika és a Videoton holding tu-
lajdonosa, de az Echo TV és a Ma-
gyar Hírlap tulajdonosaként ko-
moly közvélemény-formáló szere-
pet is betölt: 2014-ben a 15., 2015-
ben pedig a 17. helyet foglalta el a
befolyáslistán. Széles arra törek-
szik, hogy ne csak szponzorként és
gazdasági háttéremberként, ha-
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40 Garancsiról és Mészárosról lásd. A 100 leg-
gazdagabb. op. cit. 2015. 70. o. és 102. o.
41 Csányiról lásd uo. 14–15. o.

42 „Lázár: Csányi a legnagyobb uzsorás”. In-
dex, 2013. augusztus 12.
43 Szélesrõl lásd A 100 leggazdagabb, op. cit.
2015. 22. o.
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nem politikailag is befolyásos sze-
replõként számoljanak vele.44

A befogadott gazdasági aktorok
között Wáberer György a követke-
zõ, aki 80 milliárdos vagyonával az
ország 9. leggazdagabb embere,45

de a befolyásrangsorban csak 2014-
ben szerepelt (a 26. helyen). Azóta
kormánybiztos lett, ami nem tett
jót a befolyásának. Spéder Zoltán
24,2 milliárdos vagyonával a 27. a
leggazdagabbak listáján,46 de õ leg-
alább annyira befolyásos is: a 2014-
es listán 16., a 2015-ösön pedig, né-
miképp visszacsúszva, a 23. helyen
állt. Hozzájuk képest Parragh
László szerepe eredetileg kevésbé
volt jelentõs, de a felsõoktatási re-
formmal kapcsolatos vitákban fel-
értékelõdött: 2014-ben még csak a
36. helyen állt, de egy évvel késõbb
a 24. helyre lépett elõ. Az Orbán
feltétlen hívének számító CBA-
tulajdonos, Baldauf László csak
2015-re erõsödött meg annyira,
hogy felkerüljön a befolyáslistára,
annak is a 34. helyére.

Eddig tartott a fogadott politikai
család befolyása, ami – mint a lis-
ták is mutatják – meghatározó je-
lentõségûvé vált a demokráciától
eltávolodó, hibrid politikai rend-
szerben. A maffiaállam erõsödése
egyre közelebb hozza a hatalom
monopolizálására épülõ struktúrát.

A következõ két csoport közül az
elsõ olyanokból áll, akik felkerültek
ugyan a befolyáslistára, de nem köt-
hetõk a Fideszhez. A másik csoport
pedig olyanokból, akik egy többpó-
lusú, demokratikus rendszerben fel-
kerülhettek volna a listára, de – ta-
lán nem véletlenül – a maffiaállam-
ban már nem férhettek oda. Az elsõ

csoportba tartozókat viszonylagos
kívülállóknak és függetleneknek ne-
vezem, a második csoport tagjait pe-
dig mindössze az hozza össze egy fe-
dél alá, hogy nincs komolyabb befo-
lyásuk (pedig lehetne).

Viszonylagos kívülállók és füg-
getlenek
A domináns fideszes vagy Fidesz-
közeli szereplõk mellett kivételkép-
pen felkerültek a listára olyanok,
akik nem tartoznak Orbán holdud-
varába, bár a vezetõ körrel akár szo-
rosabb üzleti kapcsolatban is állhat-
nak. A 2014-es listán mindössze tíz
olyan befolyásos szereplõ található,
aki nem sorolható a fogadott család
körébe (Bige László, Bogsch Erik,
Demján Sándor, Thomas Faust-
mann, Dirk Gerkens, Gyurcsány
Ferenc, Kovács Gábor, Leisztinger
Tamás, Christopher Mattheisen és
Patai Mihály). 2015-re azonban az õ
számuk tovább csökkent, immáron
nyolc fõre (Bige László, Demján
Sándor, Thomas Faustmann, Jak-
sity György, Leisztinger Tamás,
Christopher Mattheisen, Patai Mi-
hály és Váradi József).  

A fideszes politikai családból ki-
maradóknak igencsak gazdag embe-
reknek kell lenniük ahhoz, hogy
megengedhessék maguknak a kívül-
állás luxusát, miközben fenntartják
jelentõs befolyásukat. Bige László
160 milliárd forintra becsült vagyo-
nával a második, Demján Sándor
pedig 93 milliárdosra becsült vagyo-
nával a negyedik leggazdagabb ma-
gyarnak számít.47 Bige 2014-ben 17.,
egy évvel késõbb pedig 18. volt a be-
folyáslistán. Demján viszont 2014-
ben a 6. helyen volt, s onnan a 11.
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44 Széles politikai ambíciói azonban korlátokba
ütköztek: 2010-ben szívesen lett volna gazda-
sági miniszter, de a posztot Matolcsy György
kapta meg.

45 Wábererrõl lásd A 100 leggazdagabb, op. cit.
30. o.
46 Spéderrõl lásd uo. 56. o.
47 Bigérõl és Demjánról lásd uo. 16–17. o. és
20–21. o.
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helyre esett vissza. Nem nagy kü-
lönbség, gondolhatnánk, de Demján
befolyásának csökkenése csak egy
ponttal marad el Simicskáétól. A ko-
rábban inkább a baloldalhoz sorolt
Leisztinger Tamás 72 milliárdos va-
gyonával a 11. leggazdagabb,48 de jó
fideszes kapcsolatokkal rendelkezik,
befolyása továbbra is jelentõs, amint
azt a 18. és 19. helyezése mutatja.
Értelmiségi körökben a Kogart-gyûj-
temény révén ismertté vált Kovács
Gábor 20 milliárdos vagyona49 elle-
nére 2014-ben a csak 40. helyen állt
a befolyáslistán, azóta pedig lekerült
róla. Ellenkezõ irányban mozog a
12,3 milliárdos vagyonnal rendelke-
zõ WizzAir-vezér, Váradi József,50 aki
2015-ben került fel elõször a befo-
lyáslistára, a 33. helyen. 

Mint látható, a befolyáslistán
csak egyetlen ellenzéki politikus je-
lent meg, Gyurcsány Ferenc, õ is
csak 2014-ben. A választási vereség
után hátrébb húzódott, és elveszí-
tette helyét az elsõ negyvenben.

Akik nem befolyásosak
2015-ben nem volt olyan politikus a
listán, aki ne lett volna a Fideszhez
köthetõ. Itt már a frakciószövetség-
ben együtt kormányzó KDNP egyik
politikusa sem bukkant fel, noha
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes (!) a kormányban. Úgy tû-
nik, az õ befolyása fordított arány-
ban áll pozíciójával. Ugyanez
mondható el Áder János köztársa-
sági elnökrõl és a lenullázott Alkot-
mánybíróság tagjairól, valamint

(Szájer kivételével) az Európai Par-
lamentben ülõ magyar politikusok-
ról. Az ellenzékiek közül sem
MSZP-s, sem jobbikos, sem DK-s,
sem LMP-s politikus nem szerepelt
az elsõ negyven befolyásos személy
között, nem is beszélve a kisebb
pártokról.51 Polt Péterhez képest
még a rendszer kinevezettjei – Da-
rák Péter, Lenkovics Barnabás,
Handó Tünde és mások – befolyása
is mellékes, nincsenek erõs polgár-
mesterek, területi vagy szakmai ve-
zetõk. Az országos fideszes domi-
nancia és a centralizált kinevezési
rendszer miatt a jobboldali polgár-
mesterek sorsa Orbán kezében
van, bár ezen a téren a Jobbik for-
dulatot érhet el. 

Amint arra már utaltam, a befo-
lyáslista legnagyobb hiányzói a
nõk. A hatalomnak „futballöltözõ-
szaga” van, és ezen még a Boss de-
zodorok sem segítenek. A maffiaál-
lamnak nincs nõi utánpótlása, a
kormány kizárólag férfiakból áll, a
parlamentben a nõi képviselõk ará-
nya Európában a legalacsonyabb.
A hatalom mentalitása és életvilá-
ga „férfias”, a politikai tevékeny-
ség lényegét leíró orbáni szavak és
metaforák (koki, saller, böllér, kol-
bász) mind a férfivilág szimboliká-
ját idézik, ahol a nõk csak rajongói
szerepben jelennek meg – például
ilyen a „Lányok, Asszonyok Orbán
Viktorért Egyesület”52 – máskor pe-
dig nem jut nekik több a „fõzésnél”
és a „szipogásnál”.53

Hiányoznak a listáról az érdek-
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48 Leisztingerrõl lásd uo. 34. o.
49 Kovácsról lásd uo. 68. o.
50 Váradiról lásd uo. 87. o.
51 Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy a
csupán 2015-ben kiterjesztett (és épp ezért a
kiterjesztett részt e helyen nem vizsgált) befo-
lyáslistán a 41–50. hely közötti sávban már je-
len volt Bojár Gábor, Csák János, Kósa Lajos,
Gyurcsány Ferenc, Kálomista Gábor, Lantos
Csaba, Nagy Elek, Németh Lászlóné és Pato-

nai Péter társaságában Vona Gábor, a Jobbik
elnöke is. Vö. A 100 leggazdagabb. op. cit.
2015. 118. o. 
52 Az Egyesület Facebook-oldalának névjegye
így hangzik: „Mindannyian együtt Orbán Vik-
torért, Magyarország Miniszterelnökéért! Õ a
mi Miniszterelnökünk és ezen SENKI sem
változtathat!” https://www.facebook.com/or-
banviktorert/timeline?ref=page_internal  
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védõk, közülük többen korrumpá-
lódtak, mint például a Liga korábbi
vezére, Gaskó István. Nincsenek
befolyásos nemzetiségi vezetõk,
ugyanez áll a roma vezetõkre, akik
között a Fideszbe kooptált Farkas
Flóriánnak sincs már tekintélye. 

A melegek kilétét a leggazdagab-
bak és legbefolyásosabbak listáin
sûrû homály fedi. Nem véletlenül.
Habár a listákon való részvételüket
valószínûsíthetjük, coming out
nem történt, errõl a fogadott politi-
kai családban nem eshet nyíltan
szó. Egy a melegek hazai helyzetét
firtató kérdésre Orbán azt vála-
szolta, hogy „az érintettek Magyar-
országon biztonságban vannak,
megkapják az õket megilletõ tiszte-
letet, és a külföldiek sem érzik eb-
bõl a szempontból veszélyes város-
nak Budapestet”.54 Arra a kérdésre
pedig, hogy mi a véleménye a ho-
mofóbia-ellenes kampányról, Or-
bán úgy válaszolt, hogy a kérdés
„viccelõdésre csábítja”, de hálás a
melegeknek, mert magatartásuk
„nem provokatív”.55 Mindez sokat
elárul a kormány hozzájuk fûzõdõ
negatív politikai beállítódásáról.

Nincsenek a befolyáslistán egy-
házi vezetõk, sportolók, mûvészek,
tudósok, feltalálók, a szellemi élet
emberei. Õk csak díszpintyek le-
hetnek a fogadott politikai család-
ban. Az egyházi vezetõk hátat for-
dítottak Ferenc pápának a mene-
kültválság idején, s a magyar kato-
likus egyház elsõ embere, Erdõ Pé-

ter szintén ez idõ tájt épp Washing-
tonban járt Kövér Lászlóval temp-
lomot avatni. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia korábbi vezetõi kö-
zül Pálinkás József és Vizi E. Szil-
veszter lényegében a hatalmi gépe-
zet részévé vált.56 Az ismertebb tu-
dósok és mûvészek közül például
Heller Ágnes, Kornai János és
Schiff András emelte fel szavát a
rezsim ellen, de a befolyásbaromé-
ter szempontjából mindez éppúgy
visszhangtalan maradt, mint a kor-
társ írók kritikai megnyilvánulásai
(Erdõs Virág, Esterházy Péter, Ke-
mény István, Nádas Péter, Tóth
Krisztina). A mûvészelitet a foga-
dott politikai családba kooptált Fe-
kete György-féle Magyar Mûvésze-
ti Akadémia és az Andy Vajna által
vezetett filmalap támogatásai ré-
vén próbálja integrálni a rendszer.
A sportélet tekintélyes szereplõi
már régóta a stadionépítõ Orbán
hívei: a csalás miatt lebukott volt
köztársasági elnök Schmitt Páltól a
díszdoktorrá, rektorrá és egyetemi
tanárrá felemelt Mocsai Lajosig. A
sporttal szimpatizáló technokrata
értelmiséget a budapesti olimpia
tervének mézesmadzagjával nyer-
ték meg. 

Olybá tûnik, hogy a mai Magyar-
országon csak a politikával összefo-
nódott üzleti tevékenység nyújthat
perspektívát a befolyás növelésére.
A „politikával” való összefonódás
pedig az Orbán Viktorral ápolt sze-
mélyes jó viszonyt jelenti, amelyet
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53 „Orbán Viktor férjhez adja a lányát”. Blikk,
2013. július 30.
54 „Orbán hálás a melegeknek, szerinte bizton-
ságban vannak”. Hvg.hu, 2015. május 18.
55 Uo.
56 Vizi E. Szilveszter a Magyarország Barátai
alapítvány elnökeként a bevándorlás kérdésé-
rõl korábban úgy nyilatkozott, hogy a „beván-
dorlás korlátozása nem lehet a befogadás el-
utasítása”. Szerinte a magyar kultúrában

azért is büszkélkedhetünk bámulatos teljesít-
ményekkel, mert az elmúlt ezer évben a ma-
gyarságot folyamatosan gazdagította a sok be-
vándorló. Vizi E. Szilveszter: „A befogadás
korlátozása nem lehet a befogadás elutasítá-
sa”. Hvg.hu, 2015. május 7. Az ezt követõ hó-
napokban azonban Vizi nem kifogásolta sem a
kormány bevándorlóellenes kampányát, sem a
menekültekkel szembeni erõszakos fellépését.
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a „családfõnek” nyújtott kisebb-
nagyobb szolgáltatások és kedvez-
mények alapoznak meg.

Összefoglalásként megállapítha-
tó, hogy a hatalmi elit közelebbi
vizsgálata számos tekintetben
megerõsíti a maffiaállam struktú-
rájáról szóló elméleti feltevéseket.
A rendszer diffúznak, kaotikusnak
és sokszor egymásnak ellentmondó
elemekbõl építkezõnek látszik,
amelyben a formális demokrácia és
az informális diktatúra elemei ke-
verednek. Ebbõl a részint tradicio-
nális politikai kultúrából, részint
pedig a tekintélyelvû rendszerektõl
hatékonyan tanuló hibrid rezsim-
bõl kristályosodik ki a maffiaállam.
Mindez úgy zajlik le, hogy a politi-

kai eszmék által nem különöseb-
ben befolyásolt haszonelvû politi-
kai vállalkozók zárt köre belülrõl
elfoglalja az államot. Ha pedig ez
egyszer megtörténik („csak egyszer
kell gyõznünk, de akkor nagyon”),
akkor az elasztikusnak tûnõ rend-
szer – szisztematikusan alkalma-
zott egzisztenciális fenyegetés, pro-
paganda, cenzúra, kooptáció, de-
monstratív kriminalizálás, diszkri-
minatív jogalkalmazás és hasonló
technikák révén – el tudja érni,
hogy a radikális elitváltás árnyéká-
ban, a jogállami kontextustól meg-
fosztott intézmények mûködtetõi
valamennyien a fogadott politikai
családot és annak vezetõjét, a csa-
ládfõt szolgálják.
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Függelék

Befolyásbarométer Magyarországon 2014-ben és 2015-ben

2014 2015

1. Orbán Viktor 1. Orbán Viktor
2. Csányi Sándor 2. Csányi Sándor
3. Simicska Lajos 3. Lázár János
4. Habony Árpád 4. Habony Árpád
5. Lázár János 5. Matolcsy György
6. Demján Sándor 6. Rogán Antal
7. Nyerges Zsolt 7. Andrew G. Vajna
8. Rogán Antal 8. Pintér Sándor
9. Varga Mihály 9. Simicska Lajos

10. Matolcsy György 10. Varga Mihály
11. Pintér Sándor 11. Demján Sándor
12. Hernádi Zsolt 12. Szijjártó Péter
13. Kövér László 13. Hernádi Zsolt
14. Kósa Lajos 14. Garancsi István
15. Széles Gábor 15. Mészáros Lõrinc
16. Spéder Zoltán 16. Nyerges Zsolt
17. Bige László 17. Széles Gábor
18. Leisztinger Tamás 18. Bige László
19. Patonai Péter 19. Leisztinger Tamás
20. Töröcskei István 20. Lakatos Benjamin
21. Thomas Faustmann 21. Thomas Faustman
22. Vitézy Tamás 22. Kövér László
23. Garancsi István 23. Spéder Zoltán
24. Patai Mihály 24. Parragh László
25. Dirk Gerkens 25. Baji Csaba
26. Wáberer György 26. Liszkay Gábor
27. Lázár Vilmos 27. Patai Mihály
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28. Németh Lászlóné 28. Polt Péter
29. Lantos Csaba 29. Szájer József
30. Heim Péter 30. Szalay-Bobrovniczky Kristóf
31. Fonyó Károly 31. Futó Péter
32. Liszkay Gábor 32. Szapáry György
33. Gyurcsány Ferenc 33. Váradi József
34. Bogsch Erik 34. Baldauf László
35. Csák János 35. Christopher Mattheisen
36. Parragh László 36. Jaksity György
37. Christopher Mattheisen 37. Fellegi Tamás
38. Szijjártó Péter 38. Lázár Vilmos
39. Felcsuti Zsolt 39. Nyúl Sándor
40. Kovács Gábor 40. Töröcskei István

Forrás: A 100 leggazdagabb. Szerk. Szakonyi Péter. Budapest: Napi.hu, 2014., 114–118. o. és
2015., 114–122. o.

Jelen írás második része egy tanulmánynak, amely a Magyar Bálint és Vásárhelyi Jú-
lia által szerkesztett Magyar polip 3. címû kötetben, 2015 végén jelenik meg.
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