
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyar politikaibefolyás-építés –  
Az Orbán-rezsim törekvései az 

illiberalizmus exportjára 
 
 
 
 

Célok, eszközök, szereplők, eredmények  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022. december 

  



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a tanulmány nem jöhetett volna létre a Political Capital gyakornokainak lelkiismeretes, alapos és 
kitartó munkája nélkül. 
 
A kutatás a Heinrich-Böll-Stiftung e.V. prágai irodájával együttműködésben készült. A tanulmányban 
szereplő vélemények a szerzők sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik a Heinrich-Böll-Stiftung 
álláspontját. 
 

  



 

3 

Vezetői összefoglaló 
 

A nemzetközi befolyásépítés alapvető nemzeti érdek, számos gazdasági és diplomáciai előnnyel járhat 
egy ország számára. Az Orbán-rezsim nemzetközi építkezésének stratégiai célja azonban sokkal inkább 
a rendszer hosszú távú fennmaradásának biztosítása azáltal, hogy a kormányzat számára megfelelő 
külpolitikai környezetet próbál teremteni, és ellensúlyozza a jogállam leépítése és a rendszerszintű 
korrupció miatti kritikákat és eljárásokat.  
 
Így bár az Orbán-rezsim nemzeti jelszavakkal igazolja a nemzetközi befolyásépítést, egyelőre nem 
látszik, hogy ez a rezsimén túl a nemzeti érdeket is szolgálná. Az erőfeszítések ellenére Magyarország 
nemzetközi súlya és befolyása ugyanis csökken, az ország egyre inkább elidegenedik a saját szövetségi 
rendszerén belül. Az orosz-ukrán háborúban elfoglalt kormányzati álláspont pedig olyan külpolitikai 
kudarcnak tűnik, ami már az elmúlt években kiépített nemzetközi kapcsolatokat és befolyást is 
veszélyezteti (ld. lengyel-magyar viszony, V4 helyzete). 
 
Az Orbán-rezsim nemzetközi kapcsolatépítése nem intézményeken, hanem pártokon vagy egyes 
politikai személyiségeken keresztül történik. Mivel a kormány szövetségesei és partnerei többségében 
nincsenek kormányon, Magyarország érdekérvényesítő képessége egyre gyengül. 
 
A befolyásépítés gazdasági haszna legtöbbször nem nemzetgazdasági szinten, hanem a kormányközeli 
vállalkozásoknál jelentkezik. 
 
Az Orbán-rezsim nemzetközi szinten kényszerpályán mozog, saját politikájának köszönhetően 
kisodródott az európai és globális fősodorból, a döntéseket jórészt trollpolitikával és zsarolással 
(blokkolással, vétóval) tudja befolyásolni. Mivel a jogállam leépítésére és a korrupcióra épülő rezsim 
természetéből adódóan konfliktuskereső és konszolidálhatatlan, nem tud visszatérni a politikai 
mainstreambe, hiába nem tűnik valószínűnek az európai „populista áttörés”.1 Az orbáni politizálás 
lényege ugyanakkor az erő mutatása: ha kényszerpályán van is, előremenekül, hogy a populista hullám 
egyik vezéralakja legyen. Jól leírják a gondolkodást a felcsúti kisvasútról 2015-ben elhangzott 
miniszterelnöki szavak „Ha támadják a kisvasutat, akkor meg kell hosszabbítani Bicskéig, és ha akkor 
is támadják, akkor meg Lovasberényig. Ez nem krakélerség, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hanem 
életfölfogás, sőt talán életösztön.”2 

 
Célja elérése érdekében az Orbán-rezsim a külpolitikában is gyakran alkalmaz nem szokványos 
eszközöket, mint például a tabudöntögető és a saját, euroatlanti szövetségi rendszerrel szembemenő 
retorikát, a trollpolitikát, nemzetközi döntések akadályozását, valamint új stratégiai szövetségek 
kialakítását. Mindezek révén az Orbán-rezsim és a magyar miniszterelnök több alkalommal is a 
nemzetközi figyelem középpontjába került, és a saját jelentőségét mindenképp erősíteni tudta. 
Imázsát is jelentősen átalakította: egykori liberális politikusból az illiberalizmus zászlóvivőjévé, a 
populista jobboldal és szélsőjobboldal nemzetközi szinten is jegyzett alakjává vált. 
 
Hozzájuk hasonlóan, külpolitikája középpontjába Orbán Viktor is a „nemzeti szuverenitás" és a 
kulturális homogenitás megvédését, valamint a „faji-” és „civilizációs keveredés” elutasítását 
helyezi. Víziója szerint a Nyugat a liberális politikával felszámolja a saját alapjait és elveszíti 
dominanciáját, ezért egyrészt jó kapcsolatokat kell kialakítani a felemelkedő keleti hatalmakkal, 
másrészt Nyugaton küzdeni kell a mainstream politika megváltoztatásáért. Mindezzel persze saját 
rendszere fenntarthatósága szempontjából is kedvezőbb nemzetközi környezetet alakíthat ki. 
 
Az Orbán-rezsim külpolitikai céljai: 

• az euroatlanti szövetségi rendszerben a politikai mainstream megbuktatása, a 
társadalmi/kulturális hegemóniaváltás megvalósítása; 



 

4 

o az EU-ból való kilépés helyett annak megváltoztatása; 
o mélyebb integráció helyett az ún. „Nemzetek Európája”, amely nem szól bele az egyes 

tagállamok ügyeibe; 

• a keleti és déli országokkal erős kétoldalú és gazdasági kapcsolatok kialakítása; 

• a Nyugat-Balkánon és a kelet-közép-európai régióban az európai mainstream politikával 
szemben álló szövetséges országok, illetve lekötelezett politikusok hálózatának kialakítása; 

• a szomszédos országokkal jó viszony, gazdasági befolyás, a határon túli magyar közösségek 
körében pedig hegemónia kialakítása, szavazataik megszerzése érdekében. 

 
A politikai befolyásépítés három fő eszköze különböztethető meg: 

• Ideológia alapú befolyásépítés: célpontjai a nacionalista, ultrakonzervatív, vallásos, populista 
radikális jobboldali vagy akár szélsőjobboldali társadalmi és politikai szereplők, akikkel csak a 
közös témákra koncentrálnak. Ezek a bevándorlás- és genderellenesség, mélyebb európai 
integráció elutasítása, antiliberalizmus. 

• Médiabefolyás-építés: elsősorban a Nyugat-Balkánon figyelhető meg, célja helyi médiumok 
felvásárlása, majd a helyi szövetséges politikai szereplőket támogató propagandacsatornákká 
alakítása. 

• Gazdaságibefolyás-építés: egyszerre szolgálja a helyi szövetséges politikai szereplők 
támogatását és az Orbán-rezsim gazdasági alapjainak biztosítását. 

 
A befolyásépítés főszereplői az Orbán-rezsim prominens politikusai, a kormányzat által szervezett 
„civil szervezetek” (GONGO-k) és „think tankek”, valamint üzleti közvetítőemberek. 
 
A jórészt az Európai Parlament Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) és Identitás és 
Demokrácia (ID) frakcióiban ülő populista radikális jobboldali és szélsőjobboldali pártokkal történő 
kapcsolatépítés a 2015-ös ún. európai menekültválságtól kapott lendületet, és a Fidesz EPP-ből 
történő kisodródásával erősödött fel igazán. Mára az EU szinte minden tagállamában van olyan párt, 
amely a Fidesz melletti kiállás és az ideológiai hasonlóság vagy az orbáni politika iránti szimpátia 
alapján az Orbán-rezsim szövetségese vagy partnere. Közülük a legfontosabbak a lengyel Jog és 
Igazságosság (PIS), az olasz Liga és az Olaszország Testvérei (FdI), a spanyol Vox, a francia Nemzeti 
Tömörülés (RN). A Fidesznek vannak partnerei a mainstream pártok között is, mint a francia 
Republikánusok (LR), a Szlovén Demokrata Párt (SDS), az Irány – Szlovák Szociáldemokrácia (Smer) és 
a Hajrá, Olaszország! (FI). 
 
Az amerikai Republikánus Párttal és főleg annak trumpista szárnyával Trump elnöksége alatt váltak 
szorossá a Fidesz kapcsolatai. Ebben nagy szerepe volt Orbán bevándorlás- és „gender”-ellenes 
politikájának (például a kerítésépítésnek, a hagyományos családmodell melletti kiállásnak és az 
LMBTQI-jogokat korlátozó ún. gyermekvédelmi törvénynek), kétharmados választási győzelmeinek, a 
megbízott amerikai lobbistáknak, a magyar GONGO-k aktivitásának (ösztöndíjprogramok, 
rendezvények), valamint az amerikai médiamegjelenéseknek (pl. Tucker Carlson műsoraiban).  
 
A Nyugat-Balkánon a médiavásárlások és más gazdasági aktivitások (korrupciós eszközök) a 
befolyásépítés fő eszközei. Fő szövetségesei Aleksandar Vučić szerb elnök, Janez Janša volt szlovén 
miniszterelnök, Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnöke, valamint Észak-
Macedóniában Nikola Gruevszki pártja, a Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Demokratikus Párt a 
Macedón Nemzeti Egységért. 
 
A határon túli magyar közösségek körében a befolyásépítés fő eszközei a szervezeti támogatások, a 
magyar politikai szereplők függőségi helyzetbe hozása, a média- és sportbefektetések, valamint az 
ingatlanvásárlások.  
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1. Az Orbán-rezsim helye a nemzetközi politikában 
 

1.1. Magyarország geopolitikai súlya 
Az Orbán-rezsim nemzetközi politikában elfoglalt helyét alapvetően Magyarország geopolitikai súlya 
határozza meg. Ebben a tekintetben Magyarország nem tartozik a meghatározó országok közé 
Európában, de a jelentőségét sem érdemes lebecsülni. A magyar geopolitikai gondolkodás 
hagyományosan két adottságra építve igyekszik emelni az ország nemzetközi súlyát. Az egyik a 
földrajzi fekvés, amely Magyarországot több szempontból is fontos tranzitországgá teszi. A másik a 
földrajzinál tágabb értelemben vett közvetítő szerep, amely azt feltételezi, hogy Magyarország 
kulturális és gazdasági értelemben is hidat képez („kompország”) Kelet és Nyugat között. Az Orbán-
rezsim is döntően erre a két jellemzőre alapozva dolgozta ki a külpolitikai vízióját és stratégiáját. 
Ennyiben tehát Orbán Viktor 2010 óta regnáló kormányai sem hoztak újat a magyar külpolitikai 
hagyományhoz és a rendszerváltás óta hivatalban lévő kormányokhoz képest. Annyiban viszont 
nagyon is, hogy Orbán Viktor ambíciója nagyobb az elődeiénél: a meglévő adottságokra építve egyfajta 
középhatalmi státuszt szeretne elérni az Európai Unióban, vagy legalább a kelet-közép-európai 
régióban, hogy növelje a mozgásterét és a rendszerét hosszú távon fenn tudja tartani. Mindezt úgy, 
hogy Magyarország gazdasági ereje egyelőre hiányzik ehhez, hiszen néhány régiós szinten is jelentős 
nagyvállalatot (pl. MOL, OTP) leszámítva, a magyar gazdasági szereplők nem elég fajsúlyosak 
nemzetközi szinten, éppen ezért a kormány egyik törekvése, hogy ezen változtasson. 

 

1.1.1. Stratégiai cél 
Az Orbán-rezsim a középhatalmi ambícióit kül- és belpolitikai szinten is számtalanszor megfogalmazta 
stratégiai célként. A magyar kormányfő kifelé sokszor hangsúlyozza, hogy Magyarország önmagában 
nem elég nagy, de példaadó (trendsetter) szerepre törekszik, míg befelé a fő üzenete az, hogy a 
baloldali kormányokra jellemző, a szövetséges hatalmi központoknak alárendelődő, „merjünk kicsik 
lenni” politikáját 2010 után felváltotta a realizmus elméletén alapuló, magyar érdekeket érvényesítő, 
„szuverenista” politika. Ez a 2015-re részletesen megfogalmazott külpolitikai doktrína szerint azt 
jelenti, hogy „szakítani azzal a korábbi doktrínával, hogy az érdekeink egybeesnek annak a 
nagyhatalomnak az érdekeivel, amelynek az érdekszférájába tartozunk”3. Azaz bár Magyarország az 
euroatlanti szövetségi rendszer része, nem kell mindenben igazodni a nyugati értékekhez és 
érdekekhez. Ehelyett, Orbán Viktor geopolitikai képlete szerint, a regionális és globális 
nagyhatalmakat – az USA-t, Oroszországot, Kínát, Németországot és Törökországot – érdekeltté kell 
tenni az Orbán-rezsim (Orbán Viktor szóhasználatában: Magyarország) sikerében és stabilitásában.4 
Ezért is fontosak a jó kapcsolatok mind a Nyugattal, mind a Kelettel, és ez az, ami a kelet-közép-európai 
régió más országaival együtt Magyarország nemzetközi jelentőségét is megemelheti. Az Orbán-rezsim 
hosszú távú fenntartását ez a stratégiai célkijelölés azzal szolgálja, hogy a nyugati demokratikus és 
jogállami értékek sokszor nyílt megsértését a nagyobb nemzeti szuverenitás és egy nemzetközi szinten 
is erősebb Magyarország megteremtésének vágyával igazolja, a normasértések nemzetközi 
számonkérését pedig a magyar szuverenitás korlátozásának, beavatkozásnak, Magyarország feletti 
gyámkodásnak állítja be. Olyan viszonyra törekszik a nyugati nagyhatalmakkal, amely segít megelőzni, 
vagy legalábbis gátolni, hogy ezen országok aktuális kormányai aktívan és hathatósan 
szembeforduljanak rendszerével, vagy egyéni hasznuk (pl. német gazdasági szereplők mély 
magyarországi beágyazottsága, gazdasági kedvezmények, befektetések, közös projektek) vagy a 
konfrontáció magas költsége (ellenzéki populista szereplők támogatása, fenyegetés a fősodorbeli 
konzervatív pártok elpusztításával5) miatt.  

 

1.1.2. „Unortodox” eszközök 
Az Orbán-rezsim stratégiai célja érdekében a külpolitikában is gyakran alkalmaz nem szokványos 
eszközöket. A klasszikus diplomácia szabályait felrúgva sokszor nem a jó kapcsolatok kialakítására és 



 

7 

a konfliktusok elsimítására törekszik, hanem – a belpolitikához hasonlóan – az ellentétek kiélezésére, 
a megosztásra épít. Ennek eszközei:  

 

• a saját (euroatlanti) szövetségi rendszerből való kibeszélés, 

• az új stratégiai szövetségek kialakítására való törekvés (pl. csatlakozás a Türk Államok 
Szervezetéhez),  

• a véd- és dacszövetségek kialakítása (pl. Magyarország és Nagy-Britannia6 vagy Magyarország 
és Lengyelország között),  

• a tabudöntögető retorika,  

• Európa egészére kiterjedő közvélemény-kutatások, 

• kommunikációs kampányok, 

• trollpolitika, 

• befolyásvásárlásra való törekvés (pl. CPAC, MCC, nemzetközi lobbicégek megbízása), 

• nemzetközi döntések akadályozása (vétók és vétófenyegetések alkalmazása). 

 

Az Orbán-rezsim vétópolitikája 
 

• 2011-ben Orbán Viktor az EU-ból azóta kilépett brit miniszterelnökkel együtt vétózta meg az 
uniós alapszerződés módosítását igénylő, német-francia kezdeményezésre javasolt szigorúbb 
költségvetési szabályozást. 

• 2018 áprilisában a magyar kormány megvétózta annak a közös uniós nyilatkozatnak az 
elfogadását, amelyet az EU a május 2-ai marrákesi csúcstalálkozón készült aláírni a rabati 
folyamatban részt vevő afrikai országokkal. Ennek értelmében az EU anyagi támogatás fejében 
a migráció megakadályozására ösztökélte volna az afrikai államokat. 

• Az ENSZ Közgyűlése 2018. december 19-én nagy többséggel fogadta el a migrációról szóló 
megállapodást, az Orbán-kormány azonban nemmel voksolt. 

• Magyarország 2019 februárjában megakadályozta, hogy az európai uniós nagykövetek 
közösen jóváhagyjanak egy határozatot, amely egy Svájccal kötendő együttműködésről szólt 
volna. 

• 2017 októberében a NATO-nagykövetek értekezletén a magyar kormány jelezte, nem 
támogatja egy magas szintű miniszteri találkozó megrendezését Ukrajnával. 

• 2019. október végén az Orbán-kormány megvétózta a NATO nagyköveteinek közös, 
Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát. Orbán Viktor a kárpátaljai magyar kisebbséggel szembeni 
diszkriminációval indokolta a lépést. 

• 2019 októberében a magyar külügy ellenállása miatt hiúsult meg Recep Tayyip Erdoğan török 
elnök jogsértéseinek uniós szintű elítélése. Az akkor még 28 tagállamból Ankara szíriai 
offenzívája előtt Magyarország volt az egyetlen, amelyik leszavazta az EU Törökországnak 
szánt figyelmeztetését. 

• Az Ukrajna elleni 2022-es orosz agresszió kapcsán az Orbán-kormány végső soron minden 
uniós szankciós csomagot megszavazott, de közben mind nemzetközi, mind hazai szinten 
bírálta a szankciós politikát, és el is ért bizonyos kivételeket az energiaszankciókban. Emellett 
Kirill pátriárkát és több orosz oligarchát is lehúzatott a szankciós listáról. 

• Kína vonatkozásában Orbán Viktor 2018 őszén még a visegrádi négyek–Japán csúcstalálkozó 
zárónyilatkozatát is megtorpedózta, mert azt akarta elérni, hogy kivegyék a Kínának 
kellemetlen utalásokat a szövegből, míg Japán ragaszkodott a szóban forgó mondatokhoz. 
Később a magyar kormány megvétózta azt az uniós állásfoglalást is, amelyben a tagállamok 
közös nyilatkozatban bírálták volna a Kína által Hongkongban bevezetett nemzetbiztonsági 
törvényt, majd a Kínát elítélő felvizezett állásfoglalást is megvétózta. 
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1.1.3. Az Orbán-rezsim megítélése 
Mindezek révén az Orbán-rezsim és a magyar miniszterelnök több alkalommal is a nemzetközi 
figyelem középpontjába került. A saját stratégiai céljai felől nézve ért el sikereket és kudarcokat, de a 
saját jelentőségét mindenképpen erősíteni tudta. 

 

• Így például Magyarország földrajzi fekvésénél fogva fontos a térségben, amivel az Orbán-
rezsim élt is a 2015-ös európai menekültválság idején. Magyarországon halad ugyanis át az 
egyik legfőbb Kelet-Nyugat irányú szárazföldi migrációs útvonal, ami megemelte a magyar 
miniszterelnök jelentőségét. Orbán Viktor kerítést építtetett Magyarország déli határán, 
Európa védelmezőjének definiálta magát, élesen bevándorlásellenes üzeneteket 
megfogalmazva kimondta, amit Nyugat- és Észak-Európában nagyon sokan gondoltak. Ezzel a 
bevándorlásellenes politikai szereplőkön túl is sokak szimpátiáját elnyerte, a 
szélsőjobboldalon pedig egyenesen példamutatónak tartották a magyar kormányfő 
politikáját. 

• Magyarország a migrációs kérdéseken túl is a Balkán egyik kapuja. Orbán Viktor több-
kevesebb sikerrel, de tudatosan próbálja építeni befolyását a balkáni országokban (Szerbia, 
Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia), ennek pedig egész Európa számára nagy 
biztonságpolitikai jelentősége van. 

• Több európai választáson nemzetközi tényezőnek tudta magát a magyar miniszterelnök, vagy 
legalábbis elérte, hogy egyes kampányokban témaként merült fel az Orbán-rezsimhez való 
viszony. Így például a 2022-es olaszországi választás kapcsán a francia külügyminisztériumból 
kiszivárgó információk szerint a francia elnök összehangolta tevékenységét a német 
kancellárral, hogy „Melonit ne lökjék Orbán Viktor karjaiba”7. 

• Európa mellett az Amerikai Egyesült Államokban is igyekezett mintaadóként megjelenni az 
orbáni politika. A CPAC (Conservative Political Action Conference) 2022 májusában, 
történetében először Európában, Budapesten tartott konferenciát, amit a kormányközeli 
Alapjogokért Központ szervezett. Ezen Orbán Viktor saját pártja példáját alapul véve 12 
pontban8 foglalta össze „a siker receptjét” az amerikai és európai konzervatívok számára, majd 
mindezt pár hónappal később a CPAC Dallasban tartott rendezvényén is megismételte. 

• A magyar kormány időnként a NATO-ban is igyekszik – Orbán szavaival – „bot lenni a küllők 
között”, ezért igyekszik halogatni Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának 
elismerését. Sőt, volt már ennek előzménye is, amikor például 2019 októberében 
Magyarország megvétózta a NATO nagyköveteinek közös, Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát. 
A svéd és finn csatlakozás fékezése annyiban újdonság, hogy az egyik oka nagy valószínűséggel 
a két ország, és talán mások zsarolása is a magyar jogállamisági problémák miatti EU-s 
eljárásokhoz kapcsolódóan. Tehát az Orbán-kormány politikai céljai elérése érdekében 
összekapcsol egy NATO-t és egy EU-t érintő ügyet. 

 
Az elmúlt években Orbán Viktor személyes imázsa is sokat változott. Egykori liberális, rendszerváltó 
politikusból az illiberalizmus zászlóvivőjévé, a populista jobboldal és szélsőjobboldal nemzetközi 
szinten is jegyzett alakjává vált. Már 2015-ben szimbolikusan jelezte ezt a brit Economist hetilap egyik 
címlapja, melyen a magyar miniszterelnök Donald Trump akkori amerikai elnökjelölttel és Marine Le 
Pennel, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Front (FN) akkori elnökével volt egy sorban látható „A 
félelemmel játszanak” felirat alatt. Orbán Viktor tehát nem légüres térben mozog a nemzetközi 
politikában, hanem egy a liberális demokráciákkal szembenálló, zárt társadalmat hirdető, autokrata 
hálózat része, amely Donald Trumptól, a brazil Jair Bolsonaron, az európai populista és 
szélsőjobboldalon át egészen Vlagyimir Putyinig, sőt, Kínáig terjed. Orbán Viktor az így kialakult 
nemzetközi imázsát is eszközként használja, amikor a politikai mainstream ellenfelének, egyfajta 
korszellem, egy nagy nemzetközi átrendeződés előfutárának mutatja magát. 
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1.2. Az Orbán-rezsim külpolitikai víziója és céljai 
Nemcsak az Orbán-rezsim nemzetközi mozgása illeszkedik egy határokon átívelő hálózatba, hanem az 
az ideológia is, amely ennek alapját képezi.  

 

1.2.1. Ideológia 
Bár magyarországi ellenfelei gyakran meghaladott, múltba révedő, a világtól elszigetelt gondolkodást 
tulajdonítanak Orbán Viktornak, valójában az orbáni eszmerendszer nem pusztán a befelé forduló, 
hagyományosan nacionalista, illetve etnicista ideológiából merít, hanem egy nemzetközi kapcsolódási 
pontokkal is bíró, modernizált, önmagát „szuverenistára” átkeresztelő, tekintélyelvű jobboldali és 
szélsőjobboldali ideológiai irányzat része. Ez az eszmeáramlat nem egyszerűen a nemzeti identitás 
védelmét tűzi zászlajára, hanem a (zsidó-keresztény) kulturális homogenitásét, és a „faji keveredés”, 
illetve „civilizációs keveredés” elutasítását, ami persze legtöbbször a bevándorlás ellenzésében merül 
ki. Anne Applebaum kifejezésével ez az irányzat „nacionalista internacionálét” ígér, ami sokak számara 
biztonságot nyújthat egy bizonytalan világban. Az irányzat legnagyobb ellenfele Orbán és eszmetársai 
szerint a liberalizmus, amely szerintük politikai korrektséget szül, ami a totalitarizmus egyik formája, 
tehát a demokrácia és a szabadság ellentéte. Ezért ebben a nézetrendszerben az illiberalizmus, a 
liberális jelzőtől megfosztott demokrácia az, ami visszaadhatja a nemzeteknek az igazi szabadságot, az 
igazi demokráciát.9 

 

1.2.2. Vízió 
Orbán Viktor világképe vagy víziója a fenti eszmékből kiindulva azon alapul, hogy a Nyugat a 

mainstream politika következtében felszámolja a saját alapjait, ezért nem tudja megőrizni a 

dominanciáját a világban. Ennek következtében az unipoláris világrend megbomlik, a Kelet 

felemelkedik. A realista, azaz az értékek helyett a nemzetállami érdekeket középpontba helyező 

külpolitika talaján álló Orbán szerint így a keleti hatalmakkal jó kapcsolatokat kell kialakítani, miközben 

Nyugaton küzdeni kell a mainstream politika megváltoztatásáért. Orbán Viktor abban reménykedik, 

hogy a sorozatos válságok (migrációs, covid, energia, gazdasági stb.) nyomán fáradó Európában egyre 

többen vallják majd az ő elveit és álláspontját. Mindez pedig saját, Magyarországon kiépített politikai 

rendszere számára is hasznos lehet, mivel a rendszer fenntarthatósága szempontjából kedvezőbb 

nemzetközi környezetet alakíthat ki. 

 

1.2.3 Külpolitikai célok 
Az Orbán-rezsim stratégiai céljának, illetve ideológiájának és víziójának keretében több, egyes 

területekre lebontott külpolitikai célt is megfogalmaz. 

• Az euroatlanti szövetségi rendszerben, az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai 
Unióban az Orbán-rezsim célja a politikai mainstream megbuktatása és a társadalmi/kulturális 
hegemóniaváltás. Ahogy Orbán Viktor többször megfogalmazta az elmúlt években, ő nem 
kilépni szeretne a nyugati szövetségi rendszerből és az Európai Unióból, hanem 
megváltoztatni, átformálni akarja azt. 

o Az Orbán-rezsim ennek megfelelően minél szélesebb és minél kevésbé integrált 
Európai Uniót szeretne, ahol érvényesülhet az ún. „Nemzetek Európája” koncepció, 
ami egyben azt is jelenti, hogy demokratikus vagy jogállami értékek alapján nem 
szólnak bele uniós szintről az egyes tagállamok ügyeibe. 

• A keleti és déli országokkal erős kétoldalú és gazdasági kapcsolatok kialakítása a cél, a keleti 
és déli nyitás keretében. 

• A Nyugat-Balkánon és a kelet-közép-európai régióban a cél az európai mainstream politikával 
szemben álló szövetséges országok, illetve lekötelezett politikusok hálózatának kialakítása. 
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• A Magyarországgal szomszédos országokban a cél egyrészt a határokon átnyúló gazdasági 
befolyás, illetve a határon túli magyar szervezetek fölötti hegemónián keresztül a külhoni 
szavazatok megszerzése. 

 

2. Az Orbán-rezsim befolyásépítése – eszközök, témák, szereplők 
 
Ahogy a befolyásépítés céljai eltérnek a különböző régiókban, úgy különböznek a befolyásépítés 
eszközei és szereplői is. Orbán Viktor pragmatikus, érdekelvű külpolitikájának10 egyik kulcsfogalma a 
„kölcsönös tisztelet”11, amely szerint a felek nem szólnak bele egymás belügyeibe, és nem értékekre, 
hanem érdekekre alapozzák kapcsolataikat. Ennek alapján követeli a kormány, hogy más államok ne 
kritizálják a jogállam leépítése vagy a rendszerszintű korrupció miatt, és ez teszi lehetővé az Orbán-
rezsim számára, hogy bármilyen országgal és politikai szereplővel szorosabbra fűzze a kapcsolatait a 
„magyar érdekre” hivatkozva, ami jellemzően a Fidesz politikai érdekét jelenti. A kormánypárt 
nemzetközi építkezése, a magyar befolyásépítés sikerének kulcsa a kölcsönös érdekek azonosítása és 
középpontba helyezése. A befolyásépítés azoknál a szereplőknél és azokban az országokban tűnik 
sikeresnek, ahol erre fogadókészség van, azaz létezik olyan partner, aki a maga számára is előnyösnek 
látja a kapcsolatot. Más szavakkal: a befolyásépítés leghatékonyabb ellenszere a helyi szereplők 
ellenállása, önvédelme lehet. 
 

2.1. A politikai befolyásépítés eszközei 
A politikai befolyásépítés három fő eszköze különböztethető meg: 

1. Ideológia alapú befolyásépítés 
2. Médiabefolyás-építés 
3. Gazdaságibefolyás-építés 

 

2.1.1. Ideológia alapú befolyásépítés 
Az ideológiai befolyásépítés összekapcsolódik a Fidesz nemzetközi kapcsolatépítésével: a párt és 
magyar ágensei évek óta – az Európai Néppártból történt 2021-es kisodródás óta pedig minden 
korábbinál erősebben – törekszenek szoros kapcsolatokat kialakítani és szövetségre lépni más 
országok nacionalista, ultrakonzervatív, vallásos, populista radikális jobboldali vagy akár 
szélsőjobboldali szereplőivel, nemzetközi szervezetekkel. A kapcsolat- és szövetségépítés érdekében 
találkozókat szerveznek, közös eseményeken vesznek részt, egymás kampányeseményein szólalnak 
fel, egyeztetik álláspontjaikat és stratégiájukat. Az ideológia alapú kapcsolat- és befolyásépítés fő 
célpontjai az európai populista jobboldali és szélsőjobboldali pártok, a populisták európai 
szövetségének megteremtése érdekében, de hangsúlyos terep az Egyesült Államok is, sőt, a világ más 
részein is találunk rá példákat (pl. Brazília12, Mexikó13). Az együttműködés során szigorúan csak a közös 
témákra koncentrálnak. Bár számos kérdés megosztja őket (pl. az Oroszországhoz való viszony, egyes 
szakpolitikai kérdések, személyes ellentétek, hatalmi érdekek), a (lehetséges) különbségekkel nem 
foglalkoznak. Az alábbi négy fő téma köti össze őket: 

- bevándorlásellenesség, 
- gender- és LMBTQI-ellenesség, 
- európai integráció mélyítésének elutasítása, 
- antiliberalizmus. 

 

Bevándorlás 
Az Európát és Amerikát, a fehér fajt, a keresztény vallást és az ezeken alapuló nyugati kultúrát és 
civilizációt fenyegető migráció elutasítása a populista és szélsőjobboldali szereplők egyik fő ideológiai 
kötőanyaga. Ennek hátterében a szélsőjobboldalról indult, de Orbán Viktor által is hangoztatott14 
„nagy lecserélődés” (great replacement) összeesküvés-elmélete áll, amely a nemzetközi migrációt 
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etnikai és kulturális keretbe helyezve a hagyományos értékek talaján álló fehér, európai faj és 
civilizáció fenyegetéseként láttatja.15 A többi közép-kelet-európai populista és szélsőjobboldali 
szereplőhöz hasonlóan a Fidesz is 2015-ben vette napirendre ezt a témát, majd radikális retorikája és 
határozott intézkedései (pl. kerítésépítés, menekültkérelmek ellehetetlenítése) révén az európai viták 
kereszttüzébe került, a populista és szélsőjobboldali szereplők számára pedig követendő példa lett. Az 
Orbán-kormány erre rá is játszott, egyfajta „országimázst” épített a bevándorlásellenes politikájára, 
példaként mutogatva a kerítést az országba látogató politikusoknak és közéleti szereplőknek (pl. az 
olasz Liga elnökének, Matteo Salvininek16 és a Fox News kommentátorának, Tucker Carlsonnak17). 
Mindezek nagyban növelték Orbán Viktor és Magyarország ismertségét és súlyát a populista és 
szélősjobboldali szereplők körében. 
 

Gender- és LMBTQI-ellenesség 
A gender- és LMBTQI-ellenesség, a „hagyományos család” védelme fokozatosan vált a populista és 
szélsőjobboldali pártok másik fő „kötőanyagává”18 az utóbbi évtizedben. A téma egyrészt 
összekapcsolódott a migráció kérdésével („az őslakos fehér, keresztény népesség reprodukciója”), 
másrészt a dekadensnek, értékvesztettnek és hanyatlónak tekintett liberális és baloldali ideológia és 
elnyomás elleni küzdelem szimbólumává vált, harmadrészt – egyre erőteljesebben – a 
„gyermekvédelem” álcájába csomagolva jelenik meg. A magyar politika napirendjére a Fidesz 2017-
ben tette fel hangsúlyosan a témát19, de az már korábban az Orbán-rezsim nemzetközi építkezésének 
fontos eszköze lett.20 A külföldi szervezetekkel már évekkel korábban elkezdődött a kapcsolatépítés, 
aminek egyik első jele egy 2011-es nemzetközi abortuszellenes konferencia volt a parlamentben21, a 
másik pedig a 2013-as alkotmánymódosítás kapcsán kiadott, 50 ország 66 szervezete által aláírt 
támogató nyilatkozat.22 Az építkezésben fontos szerepet játszottak az olyan külföldi és belföldi 
nemzetközi események, mint az orosz befolyásépítésben23 is szerepet játszó Családok 
Világkongresszusa (World Congress of Families)24, a One of Us nemzetközi abortuszellenes szervezet 
eseményei, amelyeken a Fidesz politikusai is rendszeres résztvevőkké váltak, ahogy a Politikai Hálózat 
az Értékekért (Political Network for Values, PNfV) 2014-es alakuló találkozóján, az I. Transzatlanti 
Csúcstalálkozón is25, illetve a 2015-től kétévente Budapesten megszervezett Demográfiai Csúcsokon. 
Ahogy a bevándorlás témájában a kerítés, a gender témájában a családtámogatási intézkedések váltak 
a Fidesz zászlóshajójává és „exportcikkévé”. Politikusai ezeket népszerűsítették a nemzetközi gender- 
és LMBTQI-ellenes fórumokon, követendő példaként ábrázolva Magyarországot a külföldi szereplők 
számára. 
 

Az európai integráció mélyítésének elutasítása 
A populista és szélsőjobboldali szereplők mottója szerint a nemzet/ország az első. Miközben 
természetes, hogy egy ország választott kormánya elsősorban az adott ország és állampolgárai 
érdekeit tartja szeme előtt, a globalizáció korában ez az elv megnehezíti a globális, közös problémák 
megoldását. Jellemző továbbá, hogy ez az elv elsősorban a demokratikus országok és nemzetközi 
intézmények (pl. EU) szorosabb együttműködésével szemben fogalmazódik meg, és kevéssé az 
autoriter államok (pl. Oroszország vagy Kína) befolyásával szemben. Az Orbán-kormány már a 2010-
es évek elejétől folytatott, majd 2015 után tovább erősödő „Brüsszel”-ellenes politikája, az Európai 
Bizottsággal szembeni konfrontatív stílusa és kampányai szintén hozzájárultak a populista radikális 
imázs erősítéséhez, a mintaadáshoz. 
 

Antiliberalizmus 
Orbán Viktor 2014-ben hirdette meg az illiberális állam koncepcióját, amely egyik védjegyévé vált. A 
Fidesz narratívájának fontos eleme a liberalizmussal és a liberális elitekkel szembeni küzdelem, akik 
szerinte elnyomják a nemzeteket („Brüsszel”), a szabad véleménynyilvánítást (politikai korrektség, 
szabad sajtó, közösségi média), és támadják a „normalitást” (bevándorlás, gender). Ez a rendszer- és 
elitellenességgel ötvözött antiliberalizmus a tekintélyelvűséget és a jogrend és közbiztonság elvét 
(„law and order”) előtérbe helyező populista és szélsőjobboldali pártok közös jellemzője. Az olyan 
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nagy visszhangot kiváltó megszólalásaival, mint amilyen a 2014-es tusnádfürdői „illiberális beszéde” is 
volt, a magyar miniszterelnök szimpátiát keltett az európai populisták és szélsőjobboldaliak körében. 
 

2.1.2. Médiabefolyás-építés 
Elsősorban a Nyugat-Balkánon, főleg Észak-Macedóniában és Szlovéniában, illetve a határon túli 
magyar közösségek körében erősíti médiabefolyását az Orbán-rezsim. Ennek módja, hogy Fidesz-
közeli közvetítőemberek befolyásos médiumokat vásárolnak fel, hogy a magyarországi gyakorlathoz 
hasonlóan lebutított, egyoldalú, ellenségképző, gyakran összeesküvés-elméletekre és 
dezinformációra épülő, a Fidesz helyi politikai szövetségesét támogató üzeneteket terjesztő 
propagandacsatornákká formálják át őket, így segítve az adott párt választási győzelmét. A határon 
túli magyar médiát szinte teljességgel leuralta a Fidesz, aminek elsősorban magyar belpolitikai céljai 
vannak (a kettős állampolgárok szavazatainak megszerzése a határon túli magyar közbeszéd és politika 
kontrollálásával), de ezen keresztül szélesebb körben is igyekeznek befolyásolni az adott ország 
belpolitikai viszonyait. 
 

2.1.3. Gazdaságibefolyás-építés 
A média mellett a helyi gazdaság más területein történő befektetések és támogatások is szolgálják a 
politikai befolyásépítés célját, szintén elsősorban a Nyugat-Balkánon és a környező országokban. Bár 
ezekről kevesebb információ áll rendelkezésre, ilyennek minősül az, hogy a magyar állam által 2012-
2019 hatalmas veszteséggel működtetett szerbiai kereskedőházat az Aleksandar Vučić államfőhöz és 
pártjához, a Szerb Progresszív Párthoz (Srpska Napredna Stranka, SNS) közeli médiaügynökség 
üzemeltette 2016-tól.26 A 2022-es boszniai választás előtt pedig százmillió eurót juttatott a kormány a 
Szerb Köztársaságba, hivatalosan gazdaságfejlesztésre, amit a Milorad Dodik elnökhöz közeli 
személyek osztottak szét átláthatatlan pályázatokon keresztül.27 Ide sorolható még a Marine Le 
Pennek a 2022-es francia elnökválasztási kampány során a Magyar Kereskedelmi Bank által folyósított 
10,6 millió eurós hitel28, valamint a határon túli régiókban 2021-től tervezett magyar állami 
termőföldvásárlási program, amelyet a szlovák külügy rosszallása miatt vontak vissza.29 Vannak olyan 
gazdasági befektetések is, amelyeknél nehezebben eldönthető, hogy politikai befolyásszerzést 
céloznak-e, mint például a vezető horvát élelmiszer- és kiskereskedelmi csoportban, a Fortenovaban 
az Orbán-közeli magyar üzletember, Jellinek Dániel által tervezett 43%-os részesedésvásárlás, amelyet 
a hírek szerint megvétózott a horvát miniszterelnök30, illetve a politikához nem kapcsolódó, az orbáni 
rezsim gazdasági alapját alkotó üzletemberek további anyagi gyarapodását szolgáló befektetések, 
mint amilyen például Mészáros Lőrinc vagy Tiborcz István külföldi szállodavásárlásai.31 
 

2.2. A befolyásépítés főszereplői 

2.2.1. Fideszes/kormányzati politikusok, kormánytisztviselők 
Az Orbán-rezsim befolyásépítésének leglátványosabb szereplői a miniszterelnökön túl a Fidesz és a 
kormány prominens politikusai. 

• Novák Katalin, aki köztársasági elnökké választása előtt volt a Fidesz alelnöke, családokért 
felelős tárca nélküli miniszter, és már azt megelőzően is a családügy felelőse volt az Emberi 
Erőforrások Minisztériumában. A „Családbarát Magyarország” program arcaként számos 
genderellenes nemzetközi rendezvényen mutatta be példaként a kormány családpolitikáját, 
és aktívan ápolta, ápolja a kapcsolatokat ultrakonzervatív, genderellenes és populista 
jobboldali szereplőkkel.32 Feltehetően spanyol nyelvtudása is szerepet játszott abban, hogy 
2019-2022 között a főleg Európában és Dél-Amerika spanyolajkú országaiban aktív 
nemzetközi ernyőszervezet, a Politikai Hálózat az Értékekért (Political Network for Values, 
PNfV) elnöke volt. 

• Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Mathias Corvinus Collegium 
kuratóriumi elnöke, aki rendszeresen részt vesz Orbán Viktor külföldi társadalmi és politikai 
szereplőkkel folytatott találkozóin és a populista radikális ideológusokat és politikusokat 
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felvonultató rendezvényeken, (mint a már említett CPAC33 vagy a Nemzeti Konzervativizmus34 
konferenciák). 

• Varga Judit igazságügyminiszter is aktívan részt vesz a már meglévő és reménybeli politikai 
partnerekkel történő kapcsolatépítésben Európában35 és az USA-ban36. 

• Szijjártó Péter külügyminiszter is részt vesz a kapcsolatok ápolásában, még kisebb 
szélsőjobboldali pártok elnökeivel37 és hivatalban már nem lévő miniszterelnökökkel38 is. 

 
A folyamatokat a háttérben természetesen a külföldi képviseleteken dolgozó magyar diplomaták is 
segítik, akik egyrészt szorosan figyelemmel követik az adott ország politikai folyamatait, különös 
figyelemmel a Fidesz (potenciális) szövetségeseire és a számára fontos témákra, másrészt kapcsolatot 
is tartanak a releváns helyi szereplőkkel. Így történhetett meg, hogy Orbán Viktor 2021-ben gratuláló 
levelet küldött az egyik lett kormánypárt, a Nemzeti Szövetség (Nacionālā Apvienība) elnökének, 
amiért koalíciós partnereivel szemben kiállt a „gyermekek érdekeinek védelméért”.39 
 

2.2.2. Kormányzat által szervezett civil szervezetek (GONGO-k) és think tankek 
Fontos aktorai a kapcsolatépítésnek a Fidesz/kormány által – feltehetően40 – közvetve létrehozott 
és/vagy finanszírozott41 álcivil szervezetek és intézetek, amelyek az illiberális hegemóniaépítést42 is 
szolgálják. Amellett, hogy kapcsolatot tartanak külföldi (ultra)konzervatív társadalmi és populista 
radikális és szélsőjobboldali politikai szereplőkkel, nemzetközi rendezvényeken képviselik a magyar 
kormány ideológiáját és politikáját, valamint véleményvezérek, médiaszemélyiségek, de akár tudósok 
Magyarországra hívásával (pl. ösztöndíjakkal, konferenciákra) hozzájárulnak az Orbán-kormány iránti 
külföldi érdeklődés növekedéséhez és a kormány imázsának javításához. 
 

• Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (SZPMA): A Fidesz pártalapítványa 2020 
februárjában nyitotta meg brüsszeli képviseletét azzal a céllal, hogy erősítse a párt helyi 
jelenlétét, befolyását és kapcsolatépítő tevékenységét. A képviselet vezetője Horogszegi 
Szilágyi-Landeck Dániel. A brüsszeli nagykövetség, az Európai Unió melletti Állandó Képviselet 
és az Antall József Tudásközpont brüsszeli irodája mellett az SZPMA is részt vesz az állítólag a 
Fidesz EP-frakciója által koordinált egyeztetéseken a brüsszeli tevékenységekről.43 Amellett, 
hogy a Fidesz az Európai Néppártból (EPP) történt 2021-es távozása óta a populista radikális 
és szélsőjobboldali szereplőkkel igyekszik erősíteni a kapcsolatait, az Alapítvány továbbra is 
együttműködik az EPP vezető erejét adó német konzervatív pártok, a CDU és a CSU 
pártalapítványaival, a Konrad Adenauer és a Hanns Seidel Alapítvánnyal.44 Mivel a KDNP 
továbbra is az EPP tagja, a párt alapítványa, a Barankovics István Alapítvány továbbra is tagja 
az EPP körüli hálózatnak, mint például a Wilfried Martens Központnak.45 

• Alapjogokért Központ (AK): A 2013-ban alapított szervezet vezetője Szánthó Miklós, aki 2022-
ig a fideszes sajtóbirodalom nagy részét magában foglaló Közép-Európai Sajtó és Média 
Alapítvány (KESMA) elnöke is volt.46 A Központ, amely 2021 végéig legalább két és fél milliárd 
forint állami támogatást kapott47, a nemzetközi kapcsolatépítés egyik főszereplője (pl. a 
budapesti CPAC főszervezője volt), amellett, hogy szakértői köntösben a magyar 
nyilvánosságban és nemzetközi fórumokon (pl. EP-meghallgatásokon) is rendre képviseli az 
Orbán-kormány érdekeit, visszhangozza üzeneteit. 

• Mathias Corvinus Collegium (MCC): Az 1996-ban, Tombor András Fidesz-közeli üzletember 
által alapított szervezet 2020-ban „olvadt be” teljesen a Fidesz szervezeti hálójába, amikor 
közfeladatot ellátó vagyonkezelővé vált, Orbán Balázs lett a vezetője48, és pár hónap alatt 500 
milliárd forintos vagyont kapott az államtól.49 A középiskolások és egyetemisták körében 
kiterjedt oktatási és mentori tevékenységet is végző intézet rendezvényein, külföldi oktatók 
és véleményvezérek (pl. a Fox News kommentátora, Tucker Carlson) Magyarországra hívásán 
és külföldi rendezvényeken való részvétele révén (pl. CPAC, National Conservatism 
konferenciák) kiemelkedő szereplője a külföldi kapcsolatépítésnek.50 Ezt jelzi az MCC brüsszeli 
irodájának 2022. novemberi megnyitása is.51 



 

14 

• Danube Institute: Az intézetet a közpénzből finanszírozott52 Batthyány Lajos Alapítvány hozta 
létre 2013-ban azzal a céllal, hogy közvetítsen a gondolatok, akadémikusok, szakértők, 
politikai vezetők és a kultúra szereplői, illetve Közép-Európa és az angolszász világ között. 
Csereösztöndíjak mellett az intézet konferenciákat rendez Magyarországon, és olyan 
nemzetközi eseményeknek is társszervezője, mint a National Conservatism. 

• Politikai Hálózat az Értékekért (PNfV): A 2014-ben alakult ernyőszervezet 30 ország főleg 
abortuszellenes szervezeteit és politikusait tömöríti, amely hangsúlyosan foglalkozik a gender 
és LMBTQI témákkal.53 Több kisebb rendezvény mellett zászlóshajójuk a kétévente 
megrendezett Transzatlanti Csúcstalálkozó (Transatlantic Summit). A számos 
(ultra)konzervatív európai politikust tömörítő szervezet elnöke 2022-ig Novák Katalin volt.54 
Az ugyanezzel a névvel bejegyzett Politikai Hálózat az Értékekért Egyesületet a magyar 
kormány 2020-ban 38 millió forinttal támogatta.55 

 

2.2.3. Üzleti közvetítőemberek 
Az üzleti befektetések elsősorban a média területén szolgálnak közvetlen politikai befolyásépítést, bár 
közvetve, illetve hosszabb távon a Fidesz-közeli magyar tőke más területeken történő befektetése is 
alkalmas eszköz lehet erre. A szlovén és az észak-macedón médiabefektetések főszereplői Schatz 
Péter és Adamik Ágnes voltak, akik mindketten Habony Árpádhoz köthető médiabefektetők.56 Schatz 
korábban az MTVA üzleti és termékfejlesztési igazgatója volt, Adamik pedig az MTVA munkatársa..57  
 

3. A befolyásépítés folyamata és célpontjai 
A jogállam, azaz a demokratikus intézményrendszer és az emberi jogok fokozatos leépítése miatt az 
Orbán-kormányok már a 2010-es évek elejétől egyre több kritikát kaptak mind egyes országoktól (pl. 
USA), mind nemzetközi szervezetektől (Velencei Bizottság, EU). A 2015-ös ún. európai 
„menekültválság” pedig lépéshelyzetbe hozta Orbán Viktort: a korábban is meglevő 
euroszkepticizmus mellé a szélsőjobboldal bevándorlásellenes üzeneteit átvéve elindult a politikai 
jobboldal széle felé. Ettől kezdve, bár tagja maradt az Európai Néppártnak, egyre inkább konfliktusba 
került a fősodorbeli konzervatív pártokkal és az európai pártcsaláddal (pl. az Európai Bizottság EPP-s 
elnöke, Jean-Claude Juncker elleni 2019-es plakátkampány miatt), ezzel párhuzamosan pedig elkezdte 
felépíteni új kapcsolatrendszerét. Azóta a magyar befolyásépítés célpontjai túlnyomórészt azok a 
populista radikális és szélsőjobboldali politikai szereplők, akik a saját országukban rövid- vagy 
középtávon képesek a hatalom megszerzésére vagy legalábbis jelentős befolyásolására, és így 
nemzetközi szinten (az EU-ban, regionálisan, transzatlanti kapcsolatokban, vagy akár globálisan) is 
hatással lehetnek az eseményekre, és Orbán Viktor reményei szerint egységbe szervezve felerősítik a 
populista hullámot, eldöntik az uralkodó világrend dominóit, leváltják a liberális hegemóniát. A pártok, 
politikusok mellett ebben fontos szerep jut a nacionalista, ultrakonzervatív, euroszkeptikus, elit-, 
bevándorlás-, gender-, abortusz- és LMBTQI-ellenes társadalmi szereplőknek, civil szervezeteknek, 
akadémikusoknak és véleményformálóknak is. 
 

3.1. Befolyásépítés az Európai Unióban 
Az EU populista radikális és szélsőjobboldali pártjai között a 2015-ös ún. európai menekültválság 
hatására erősödött fel az együttműködés. Már a 2019-es EP-választás előtt is próbálkoztak a szereplők 
a szövetség kialakításán, amit nemcsak az Európai Unió gyengítésében érdekelt Kreml (például a Valdaj 
Klub tanácskozásain keresztül58), hanem Donald Trump korábbi tanácsadója, Steve Bannon is 
igyekezett segíteni a pártok hálózatba szervezésével, de ez a hatalmi érdekkülönbségek miatt nem 
sikerült. Akkor a Fidesz ezeknek a folyamatoknak még nem volt központi szereplője, tekintve a párt 
néppárti tagságát, a 2024-es EP-választásra megcélzott szövetségépítésben azonban már aktívan részt 
vesz. Az együttműködés megteremtésére és elmélyítésére az utóbbi években szinte mindennapossá 
váltak a populista és szélsőjobboldali pártok képviselői közti találkozók, az egymás választási gyűlésein 
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való fellépések vagy arra küldött videóüzenetek, valamint az olyan nagyszabású nemzetközi 
rendezvények, amelyeken a populista politikai szereplők mellett a szellemi, kulturális élet és a média 
hozzájuk közel álló ismert és népszerű képviselői is fellépnek. Az egyeztetéseknek és nyilvános 
eseményeknek a Fidesz politikusai és a párt holdudvarába tartozó GONGO-k és „think tankek” is aktív 
résztvevői, sőt, házigazdái is (pl. CPAC Hungary59 és a IV. Transzatlanti Csúcstalálkozó60 2022 
májusában).  
 
A Fidesz EU-s partnerei, azaz a politikai befolyásépítés célpontjai jobbára az Európai Konzervatívok és 
Reformerek (ECR) és az Identitás és Demokrácia (ID) EP-frakciókban ülnek, de elszórtan megtalálhatók 
más frakciókban is. A magyarországi jogállamiság helyzetéről szóló ún. Delbos-Corfield jelentésről 
szóló 2022. szeptember 15-ei EP-szavazás ad képet arról, melyek is ezek a pártok. 
 

1. ábra Az ún. Delbos-Corfield jelentésről szóló 2022. szeptember 15-ei európai parlamenti szavazás megoszlása frakciók 

szerint (A gyűjtés csak az érvényesen leadott szavazatokat tartalmazza, a szavazatok arányának és számának feltüntetésével. 
Forrás: Európai Parlament, gyűjtés: Political Capital)61 

 
 
Azok a pártok, amelyek elutasították a jelentést, a Fidesz szövetségeseinek tekinthetők, amelyek 
megszavazták, a Fidesz kritikusainak és ellenfeleinek. Amelyek pedig megosztottan szavaztak – jelen 
lévő képviselőik többségükben sem nem utasították el, sem nem támogatták a javaslatot –, vagy nem 
nyilvánítottak határozott véleményt, azok vagy a Fidesz lazább partnerei, amelyek korlátozottan 
kívánnak csak együttműködni vele, vagy olyan pártok – jellemzően szomszédos vagy kelet-közép-
európai országokból –, amelyek feltehetően nem akarnak nyíltan szembemenni a magyar 
kormánypárttal. 
 
Ennek alapján a Fidesz legerősebb támogatói az ID és az ECR frakcióban található lengyel Jog és 
Igazságosság (PIS), amellyel megromlott ugyan valamennyire a kapcsolat az Ukrajna elleni orosz 
háborúban elfoglalt Kreml-barát magyar álláspont miatt, de ennek mértéke és hatása még nem 
pontosan látható; az olasz Liga és Olaszország Testvérei (FdI) és a francia Nemzeti Tömörülés (RN), de 
számos más ország populista és szélsőjobboldali pártjai is szoros támogatói (mint pl. az Alternatíva 
Németországnak (AfD), amellyel azonban a Fidesz nem érintkezik). Szoros szövetséges továbbá az EPP-
ben ülő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), Janez Janša volt miniszterelnök Szlovén 
Demokrata Pártja, valamint a francia Republikánusok. 
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A régiónkból számos párt nem nyilvánított határozott véleményt, feltehetően azért, mert országuk az 
elhelyezkedés és közös ügyek fontos partnere Magyarországnak, így nem akarják veszélyeztetni a 
kétoldalú kapcsolatok. Ilyen volt az ECR frakcióban ülő cseh és az EPP-ben ülő horvát kormánypárt 
(Polgári Demokrata Párt [ODS], Horvát Demokratikus Közösség [HDZ]). Míg az ODS 2 képviselője 
elutasította a jelentést, ketten tartózkodtak. A HDZ 4 képviselőjéből 2 tűnik taktikai nem szavazónak, 
mert ők csak ezen az egy szavazáson nem nyomtak gombot, a másik kettő vagy egész nap nem vett 
részt a szavazásokon, vagy többön igen, többön nem. A romániai pártok közül az EPP-tag Népi 
Mozgalom Párt 1 képviselője tartózkodott, 1 támogatta a jelentést, a szintén EPP-s Nemzeti Liberális 
Pártnak pedig 3 képviselője tartózkodott, míg 2 szavazott igennel (5 képviselője pedig egész nap nem 
vett részt a szavazásokon). Az EPP-s Szlovén Néppárt 1 képviselője is tartózkodott, csakúgy, mint az 
ECR-ban ülő szlovák Szabadság és Szolidaritás párt (SaS) képviselője és honfitársa, az S&D frakcióban 
ülő, de Orbán Viktor politikáját gyakran támogató62 korábbi miniszterelnök, Robert Fico Irány – Szlovák 
Szociáldemokrácia (Smer) pártjának egyik képviselője is (a másik képviselője egész nap nem vett részt 
a szavazásokon). 
 
Az Orbán szövetségesének számító volt cseh miniszterelnök, Andrej Babiš liberális frakcióban ülő ANO 
2011 pártja támogatta a jelentést (5 képviselőjükből 3-an szavaztak igennel, ketten pedig egész nap 
nem vettek részt a szavazásokon), csakúgy, mint a Silvio Berlusconi vezette, EPP-ben ülő, és az olasz 
kormány második legnagyobb erejét adó Hajrá, Olaszország! (FI) (4 képviselőjük igennel szavazott, 1 
tartózkodott, 5-en pedig egész nap nem vettek részt a szavazásokon). 
 
2. ábra Az ún. Delbos-Corfield jelentést elutasító pártok, frakciók és képviselők száma szerint rendezve. (Az elutasító pártok 
kategóriájába azon pártokat vettük bele, amelyeknek az aznapi szavazásokon részt vett képviselőinek legalább fele nemmel 
szavazott a jelentésre. A kategorizációnál figyelembe vettük, hogy a nem szavazók részt vettek-e a többi aznapi szavazáson. 

Forrás: Európai Parlament, gyűjtés: Political Capital) 
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ID – összesen  0 50 14 0 64 

Liga IT  13 11*  24 

Nemzeti Tömörülés FR  17 2*  19 

Alternatíva Németországnak DE  9   9 

Osztrák Szabadságpárt AT  3   3 
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CZ  2   2 
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1 1* 
 

2 

Észt Konzervatív Néppárt EE  1   1 

Szabadságpárt NL  1   1 
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Jog és Igazságosság PL  22 2*  24 

Olaszország Testvérei IT 
 

4 4* 
 

8 

VOX ES  4   4 

JA21 NL  3   3 

Szolidaritás Lengyelország PL  2   2 

Svédországi Demokraták SE  2 1*  3 

Liberális-Konzervatív 
Reformerek 

DE  1   1 

Görög Megoldás EL  1   1 

Horvát Szuverenisták HR  1   1 
Fórum a Demokráciáért NL  1   1 

Republikánus Párt PL  1   1 

NI – összesen  0 15 3 0 18 
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Fidesz – Magyar Polgári 
Szövetség 

HU  11 1**  12 

Visszahódítás FR 
 

1 2* 
 

3 

Horvátország Kulcsa 
(korábban: Emberi Pajzs) 

HR  1   1 

Köztársaság SK  1   1 
Szlovák Patrióta SK  1   1 

EPP – összesen  3 9 0 0 12 

Republikánusok FR 3 4   7 

Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség 

RO  2   2 

Szlovén Demokrata Párt SI  2   2 

Kereszténydemokrata Néppárt HU  1   1 

Mindösszesen  3 116 24 0 143 

*Az adott képviselők egész nap nem vettek részt a szavazásokon 
** Az adott képviselő számos aznapi szavazáson részt vett, de sokról hiányzott, így nem állapítható meg mintázat 

 
3. ábra Az ún. Delbos-Corfield jelentésről megosztottan szavazó vagy véleményt nem nyilvánító pártok, frakciók és 

képviselők száma szerint rendezve. (A listába azon pártokat vettük bele, amelyeknek az aznapi szavazásokon részt vevő 
képviselőinek a többsége sem nem támogatta, sem nem utasította el a jelentést. A kategorizációnál figyelembe vettük, hogy a 

nem szavazók részt vettek-e a többi aznapi szavazáson. Forrás: Európai Parlament, gyűjtés: Political Capital) 

Párt HU Ország Tartózkodott Elutasította 
Nem 

szavazott 
Támogatta 

Képviselők 
száma 

EPP – összesen 
 

6 0 9 3 18 

Nemzeti Liberális Párt RO 3 
 

5* 2 10 

Horvát Demokratikus Közösség HR 
  

2+2** 
 

4 
Népi Mozgalom Párt RO 1 

  
1 2 

A Centristák FR 1 
   

1 

Szlovén Néppárt SI 1 
   

1 

ECR – összesen  4 2 0 0 6 

Polgári Demokrata Párt CZ 2 2   4 

Református Politikai Párt NL 1    1 

Szabadság és Szolidaritás SK 1    1 

ID – összesen  1 0 0 0 1 

Dán Néppárt DK 1    1 

SD – összesen  1 0 1 0 2 

Irány – Szlovák Szociáldemokrácia SK 1  1*  2 

Mindösszesen  12 2 10 3 27 

*Az adott képviselők egész nap nem vettek részt a szavazásokon 
** A HDZ 4 képviselőjéből 2 tűnik taktikai nem szavazónak, mert ők csak ezen az egy szavazáson nem nyomtak 
gombot. Egy másik HDZ-s képviselő egész nap nem voksolt, a negyedik pedig vegyesen vett és nem vett részt a 
többi szavazáson aznap. 
 
Összességében elmondható, hogy az EU tagállamainak többségében van olyan párt, amely a Fidesz 
melletti kiállás és az ideológiai hasonlóság vagy az orbáni politika iránti szimpátia alapján az Orbán-
rezsim szövetségese vagy partnere. Az erről készült infografika itt található. 
 
 
 
 
 
 
 

https://infogram.com/a-fidesz-szovetsegesei-es-partnerei-az-europai-unioban-1h984wor3j9pd6p
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4. ábra A Fidesz szorosabb és lazább szövetségeseinek listája országonként a Fidesz melletti, az ún. Delbos-Corfield 
jelentésről szóló EP-szavazáskori kiállás, az ideológiai közelség, illetve az orbáni politika iránti szimpátia, valamint a 
kapcsolatok gyakorisága alapján (az ideológiai közelséget jelző, pártelnököktől vett idézeteket ld. az online elérhető 

infografikában) 

Tagállamok Fidesz szövetségesei (EP-frakció) Fidesz partnerei (EP-frakció) 

Ausztria Osztrák Szabadságpárt – FPÖ (ID)  

Belgium Flamand Érdek – VB (ID)  

Bulgária 

 Belső-macedóniai Forradalmi Szervezet - 
Bolgár Nemzeti Mozgalom – VMRO (ECR)* 

Ciprus 

  

Csehország 

• ANO 2011 (RE) 
(Bár a párt támogatta a Delbos-
Corfield jelentést, és több területen is 
különbözik az álláspontja a 
Fideszétől, Babiš és Orbán 
taktikájában és eszközeiben sok a 
hasonlóság.) 

• Szabadság és Közvetlen 
Demokrácia – SDP (ID) 

 

Dánia 

 Dán Néppárt – DPP (ID) 

Észtország Észt Konzervatív Néppárt – EKRE (ID)  

Finnország 

 Finnek Pártja – PS (ID) 

Franciaország 

• Nemzeti Tömörülés – RN (ID) 

• Visszahódítás – R! (NI) 

Republikánusok – LR (EPP) 
(Régóta a Fidesz partnerei, de mára már 
szorosabbnak tűnik a Fidesz-RN kapcsolat. 
Bár a Fidesz és az LR álláspontja több 
témában különbözik, közös kapocs a 
bevándorlásellenesség.) 

Görögország Görög Megoldás – EL (ECR)  

Hollandia 

• Szabadságpárt – PVV (ID) 

• JA21 (ECR) 

• Fórum a Demokráciáért – FvD 
(ECR) 

 

Horvátország 

• Horvát Szuverenisták – HS (ECR) 

• Haza Mozgalom – DP (-) 

Horvátország Kulcsa (korábbi név: Emberi 
Pajzs – KH; NI) 

Írország 

  

Lengyelország 

• Jog és Igazságosság – PiS (ECR) 
(Bár valamennyire megromlott a 
kapcsolat az Ukrajna elleni orosz 
háborúban elfoglalt Kreml-barát 
magyar álláspont miatt, ennek 
mértéke és hatása még nem 
pontosan látható.) 

• Szolidaritás Lengyelország – SP 
(ECR) 

Republikánus Párt – RP (ECR) 

Lettország Nemzeti Szövetség – NA (ECR)*  

https://infogram.com/a-fidesz-szovetsegesei-es-partnerei-az-europai-unioban-1h984wor3j9pd6p
https://infogram.com/a-fidesz-szovetsegesei-es-partnerei-az-europai-unioban-1h984wor3j9pd6p
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Litvánia 

Litvániai Lengyelek Választási Akciója 
– Keresztény Családok Szövetsége – 
LLRA (ECR)* 

 

Luxemburg 

  

Málta 

  

Németország  

Alternatíva Németországnak – AfD (ID) 
(Bár a politikai pozíciókat tekintve a két párt 
közel áll egymáshoz, a Fidesznek nincs 
kapcsolata az AfD-vel, mert az 
veszélyeztetné a német mainstream 
pártokkal, és elsősorban a konzervatív 
uniópártokkal való kapcsolatot, másrészt a 
magyar-német viszonyt is.) 

Olaszország 

• Olaszország Testvérei – FdI 
(ECR) 

• Liga (ID) 

Hajrá, Olaszország! – FI (EPP) 
(Bár továbbra is jó a személyes viszony 
Orbán és Berlusconi között, a pártok mára 
eltávolodtak egymástól, részben a FI EU-
pártisága miatt. Esetleges irányváltása 
esetén azonban felmelegedhet a kapcsolat.) 

Portugália 

  

Románia 

Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség – RMDSZ (EPP) 

 

Spanyolország Vox (ECR)  

Svédország 

 

Svédországi Demokraták – SD (ECR) 
Az SD kevéssé aktív az EU-s populista 
radikális és szélsőjobboldali 
együttműködésben, a Fidesszel sincs szoros 
kapcsolatban, talán a mérséklődési taktika 
miatt is. 

Szlovákia 

• Irány – Szlovák 
Szociáldemokrácia – Smer (SD) 

• Szlovák Patrióta – PATRIOT (NI) 

• Köztársaság – HR (NI) 

 

Szlovénia Szlovén Demokrata Párt – SDS (EPP)  

* Az adott párt EP-képviselői egyik szavazáson sem vettek részt 2022. szeptember 15-én, így az álláspontjuk 
ismeretlen a kérdésben. 

 
Ha a jogállamiság kérdésében vett támogatás és az ideológiai közelség, illetve szimpátia mellett 
megvizsgáljuk a közvetlen kapcsolatok gyakoriságát is, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz legszorosabb 
szövetségesei, illetve akikkel legszorosabban dolgozik egy régóta áhított szövetség kialakításán, a 
lengyel PIS, a spanyol Vox63, az olasz Liga64 és FdI65, a francia RN66, és korábban gyakoriak voltak a 
találkozások az Osztrák Szabadságpát67 és a holland Szabadságpárt68 vezetőivel is – utóbbi 2022. 
augusztusban magyar állami kitüntetést is kapott69. De épülnek a kapcsolatok a cseh SPD-vel70 és a 
belga Flamand Érdekkel71 is, ahogy az Észt Konzervatív Néppárt képviselőivel is volt több találkozó, 
amikor a párt a kormány tagja volt72. Stratégiai partner továbbá a szlovén SDS, Csehországban Andrej 
Babiš73 és természetesen az RMDSZ. 
 
Orbán Viktor pragmatizmusára jó példa, ahogy a régi barátja és példaképe, Silvio Berlusconi vezette 
Hajrá, Olaszország!-gal meglevő szoros kapcsolatát gyakorlatilag lecserélte a Ligával és az FDI-vel való 
kapcsolatokra. Ez egyrészt összefüggött a Fidesz irányváltásával és az EPP-ből való távozásának 
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folyamatával, amiért a két párt mára politikailag eltávolodott egymástól74, de azzal is, hogy 
megváltoztak az erőviszonyok az olasz populista jobboldalon, és először Salvini, majd Meloni 
emelkedett ki a mezőnyből75. Szintén a pragmatizmus jele volt, amikor a francia RN-nel épülő 
kapcsolatok mellett Orbán meghívta magához Eric Zemmour francia tévésztárt, a szélsőjobboldali 
Visszahódítás alapítóját, akinek népszerűsége akkoriban jelentősen erősödött, és úgy tűnt, hogy akár 
Marine Le Pent is fenyegetheti.76 És bár a Fidesznek hagyományosan a Republikánusok voltak a 
partnerei a „francia jobboldalon”, belátták, hogy a Nemzeti Tömörülés a „legerősebb jobboldali párt” 
az országban, ezért 2021 májusától elkezdték felépíteni velük a kapcsolatokat77, ami odáig jutott, hogy 
2021. októberben Orbán Viktor már Budapesten méltatta Marine Le Pent a migrációval és 
globalizációval szemben kritikus tábor kialakításában szerzett érdemeiért78, majd a Mészáros Lőrinc 
érdekeltségébe tartozó Magyar Kereskedelmi Bank 10,6 millió eurós hitelt folyósított neki.79 
 
Az országok sorában kivételt képez Németország. Bár az AfD az ID-frakció harmadik legnagyobb pártja, 
szimpatizál is a Fidesz politikájával80, és a két párt egy frakcióban ül az Európa Tanácsban81, még sincs 
közöttük kétoldalú kapcsolat. Ennek oka, hogy az AfD továbbra is politikai karanténban van 
Németországban, és a fősodorbeli pártok, elsősorban is a két konzervatív párt, a CDU és a CSU, súlyos 
incidensként, gyakorlatilag hadüzenetként értékelné az AfD-vel való kapcsolatépítést. Valószínűleg 
hasonló okból a többi európai populista és szélsőjobboldali párt is idegenkedik az AfD-től, „mérgező 
kapcsolatként” tartva őket számon.82 Ezzel pedig az Orbán-kormány a maradék jóindulatot is 
elveszítené a német jobboldalon. Sőt, Orbán Viktor szerint még az államközi kapcsolatokra is kihatással 
lenne, ezért kénytelenek feláldozni az AfD-vel való kapcsolatokat.83 Márpedig a Fidesznek továbbra is 
vannak kapcsolatai a fősodorbeli német konzervatívok között, elsősorban a CDU-ban. A konzervatív 
német pártalapítványokkal való együttműködés mellett jelzi ezt az is, hogy a CDU 23 EP-képviselőjéből 
„csak” 18-an szavazták meg az ún. Delbos-Corfield jelentést, 2-en tartózkodtak, 3-an pedig nem 
szavaztak.84 Amikor pedig Orbán Viktor és Szijjártó Péter egy gazdasági delegáció élén 2022. 
októberben Berlinben járt, CDU-s képviselőkkel is találkoztak.85 
 

3.2. Befolyásépítés az USA-ban 
A 2010-es évek első felétől már biztosan voltak az Orbán-rezsimnek kapcsolatai amerikai 
ultrakonzervatív, abortusz- és genderellenes szervezetekkel, köszönhetően az olyan nemzetközi 
eseményeken való részvételnek, mint a Családok Világkongresszusának találkozói, a One of Us és a 
Politikai Hálózat az Értékekért eseményei, a budapesti Demográfiai Csúcsok, és más rendezvények.86 
Magyarország azonban főleg 2015 után lett érdekes az amerikai konzervatívok számára, amikor az 
Orbán-kormány radikálisan bevándorlásellenes politikát kezdett folytatni, terjesztette a „nagy 
lecserélődés” (great replacement) összeesküvés-elméletet, ami elterjedt az amerikai szélsőjobb és a 
republikánus párt egy részében is87, valamint megépítette a déli határkerítést. Ez utóbbi különösen 
rezonált Donald Trump 2016-os kampányüzenetével, miszerint falat épít az USA déli határára, és 
Mexikóval fizetteti ki az árát. 
 
Szintén növelhette Orbán Viktor reputációját az amerikai republikánusok és elsősorban Trump és hívei 
körében, hogy hivatalban levő kormány- és államfők közül a magyar miniszterelnök fejezte ki elsőként 
támogatását Trump mellett 2016 júliusában.88 Számítása az lehetett, hogy Trump elnöksége egyrészt 
globálisan felerősíti majd a populista hullámot, másrészt védelmet jelent majd jogállami, emberi jogi 
kérdésekben, és segíthet kitörni a külpolitikai elszigeteltségből. Hozzájárulhatott a magyar-amerikai 
kapcsolatok alakulásához a magyar származású Gorka Sebestyén is, aki Donald Trump 
nemzetbiztonsági tanácsadója volt 2017 nyaráig, és aki korábban Orbán Viktor tanácsadója is volt.89 A 
magyar kormány 2018 és 2019 folyamán több amerikai lobbiszervezetet (Policy Impact Strategic 
Communications, Barnes&Thornburg, Munk Policy & Law, Greenberg Traurig) is megbízott, hogy 
segítsenek a kétoldalú kapcsolatok megerősítésében, a kormány megítélésének javításában a Fehér 
Házban és az amerikai külügyminisztériumban, szenátusi lobbizásban, kormányzati ügyek és 
médiamegjelenések koordinálásában, és kifejezetten Szijjártó Péter külügyminiszter megjelenésében 
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a Fox Newson.90 Az erőfeszítések jutalma Orbán és Trump 2019. májusi személyes találkozója volt a 
Fehér Házban.91 
 
Trump elnöksége alatt váltak szorossá a kapcsolatok a Fidesz és holdudvara, valamint az amerikai 
Republikánus Párt és főleg annak trumpista szárnya között. Ennek egyik jele az volt, hogy az 
Alapjogokért Központ vezetői, Szánthó Miklós és Kovács István először 2020-ban vettek részt a CPAC 
konferencián. Onnantól kezdve rendszeresen megjelentek a CPAC rendezvényein, hogy aztán 2022 
májusában Budapestre hozzák, amire Trumpot92 és más magasrangú republikánus politikusokat is 
meghívtak.93 A kapcsolatok Trump hivatalból történt 2021. januári távozása után sem vesztettek 
intenzitásukból, amiben nagy szerepe lehetett Tucker Carlson Magyarországról szóló adásainak is a 
Fox Newson 2021 nyarán, ami nagy médiafigyelmet generált. Carlson a Mathias Corvinus Collegium 
meghívására94 érkezett Budapestre, csakúgy, mint a rádiós műsorvezető Dennis Prager95. Szintén 
hozzájárulhatott Orbán amerikai imázsának épüléséhez, hogy sikeres politikai vezető, aki sokadszorra 
vezette győzelemre közösségét 2022-ben, miközben előzetesen sokan szoros eredményt tippeltek. Ezt 
az érdeklődést kívánta meglovagolni a magyarországi és dallasi CPAC-en elmondott beszédével is, 
amiben az amerikaiak figyelmébe ajánlotta a siker 12 pontos receptjét.96 Ahogy az európai populista 
és szélsőjobboldali pártok együttműködése során is óvatosan csak a közös témákra koncentrálnak, és 
a nézetkülönbségek nehezítik és lassítják is a szövetségépítést, az amerikai és a magyar populista 
radikális szereplők közötti kapcsolatoknak az alapja is a „közös halmaz”: kiválasztják azokat a témákat, 
amelyek mindkét fél számára szimpatikusak, amelyek kölcsönösen rezonálnak, és azokra fókuszálnak. 
Így történhet meg, hogy az amerikai republikánusokat nem ijeszti el például az erős állami 
beavatkozáson és kontrollon alapuló orbáni gazdaságpolitika. Ez azért is fordulhat elő, mert az 
amerikai politika, társadalom és gazdaság nézőpontjából Magyarország távoli és kevéssé jelentős 
ország, így keveset is tudnak róla. Ez az ismerethiány pedig könnyen kitölthető azzal a mítosszal, hogy 
Magyarország egy hagyományokat tisztelő, konzervatív, keresztény ország, ahol a kormány 
„megállította” a migrációt, támogatja a családokat, és emiatt a globális baloldal és liberálisok 
támadásának van kitéve.97 
 
A már említett Tucker Carlson és Dennis Prager mellett az Orbán-kormánynak és holdudvarának az 
alábbi amerikai szereplőkkel van közvetlen kapcsolata: 

• Steve Bannon, a szélsőjobboldali Breitbart médiacég alapítója és Trump elnök volt 
tanácsadója, akivel Orbán Viktor is találkozott 2018-ban, amikor Budapesten tartott 
beszédet.98 

• William Barr, Trump elnök igazságügyi minisztere.99 

• David Cornstein volt magyarországi amerikai nagykövet, Donald Trump régi barátja, aki 2022 
áprilisában ismét Magyarországon járt.100 

• Patrick J. Deneen politikatudós, egyetemi professzor, aki 2019-ben Magyarországon járt 
könyve bemutatóján, találkozott Orbán Viktorral és Orbán Balázzsal is. 2021-ben kiállt az ún. 
gyermekvédelmi törvény mellett.101 

• Rod Dreher, a The American Conservative vezető szerkesztője és bloggere, aki az MCC 
meghívására, a Danube Institute pénzügyi támogatásával vendégoktató volt Magyarországon 
2021-ben.102 

• Paul Gosar, arizonai kongresszusi képviselő, aki fanatikusan támogatja Orbánt, és 2019-ben 
megtámadott egy demokraták által benyújtott határozatot, ami a magyar demokratikus 
értékek gyengüléséről szólt.103 

• Jared Kushner, Trump volt főtanácsadója, akit Szijjártó Péter 2022 szeptemberében a Magyar 
Érdemrend középkeresztjével tüntetett ki a magyar-amerikai kapcsolatok megerősítése és a 
közel-keleti béke érdekében végzett munkájáért.104 

• Connie Mack, volt floridai kongresszusi képviselő, aki 2014-2018 között 1,4 milliárd forintos 
megbízás keretében lobbizott a magyar kormány érdekében.105 
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• Mark Meadows, aki Trump alatt a Fehér Ház kabinetfőnöke volt, és élőben vett részt a 
budapesti CPAC-en.106 

• Mick Mulvaney, Trump elnök kabinetfőnöke és Joe Grogan, korábbi elnöki tanácsadó.107 

• Gladden Pappin, gender- és LMBTQI-ellenes politikatudós, egyetemi professzor, aki 2021-ben 
az MCC vendégoktatója volt, és részt vett a PnfV által szervezett budapesti IV. Transzatlanti 
Csúcstalálkozón.108 

• David Reaboi, tanácsadó, lobbista, újságíró és nemzetbiztonsági szakértő, aki Varga Judit 
imázsát segített javítani az USA-ban.109 

• Rick Santorum, korábbi republikánus elnökjelölt, aki részt vett a budapesti CPAC-en. 110 

• Jeff Sessions, Trump igazságügyminisztere, főállamügyésze, aki kulcsszerepet játszott a 
Trump-adminisztráció bevándorlás-politikájának kialakításában.111 

• Russ Vought, Trump elnök bizalmasa, aki a Biden-adminisztráció megalakulását követően 
megalapította a Center for Renewing America nevű think tanket.112 

• Chad Wolf, Trump egykori belbiztonsági minisztere.113 
 

3.3. Befolyásépítés a Nyugat-Balkánon 
A Nyugat-Balkán egyes országaiban legkésőbb 2017-től feltűnően és nagymértékben jelentek meg 
magyar magán- vagy állami befektetések. Ezek általában gazdaságilag előnyös vagy a határon túli 
magyarokat segítő összegekként voltak beállítva. Céljuk valójában inkább politikai szövetségek 
kiépítése és azok megerősítése, illetve a szövetségesek támogatása volt. 
 

3.3.1 Szlovénia és Észak-Macedónia – befolyásolás és média 
Szlovéniában és Észak-Macedóniában Fidesz-közeli üzletemberek magáncégei kezdték el 2017-ben 
felvásárolni a helyi, Orbán-szövetséges politikus támogatására alkalmas médiumokat. A két országban 
jellemzően ugyanazok a Habony Árpádhoz köthető emberek és cégek – elsősorban az MTVA korábbi 
munkatársai, Schatz Péter és Adamik Ágnes – végezték a befektetéseket.114 Emellett a szintén Habony 
Árpádhoz kötődő V4NA „hírügynökség” is jelen volt a két országban.115 A médiavásárlások célja Észak-
Macedóniában Nikola Gruevszki és pártja, az Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Demokratikus Párt 
a Macedón Nemzeti Egységért (VMRO-DPMNE), Szlovéniában pedig Janez Janša, a Szlovén Demokrata 
Párt (SDS) elnökének támogatása volt.116 Mindkét vezető a Fideszéhez hasonló témákkal kampányolt, 
a magyar érdekeltségű helyi sajtó segítségével. Gruevszki 2016-ban Soros- és migráns-ellenességgel117, 
Janša 2018-ban pedig szintén a migráció témájával118. Orbán Viktor a kampányok során személyes 
jelenlétével is támogatta mindkét szövetségesét.119 Gruevszki a választásokat elvesztette, majd 
hivatali visszaélés miatti börtönbüntetése elől 2018-ban Magyarországra szökött120. A pártban őt 
utódló Hristijan Mickoskival Orbán Viktor továbbra is jó kapcsolatot ápol121. Janša 2018-ban győzött a 
választásokon122, 2022-ben viszont kikapott, miután megpróbálkozott a sajtó függetlenségének 
megtörésével. Vereségét ezért a „magyar út” ellenzéseként is értelmezték.123 Észak-Macedóniában 
Gruevszki bukása ellenére is megmaradtak a magyar sajtóbefektetések124, bár adócsalás miatt eljárás 
folyik Schatz ellen, és 2020-ban az Európai Parlament is foglalkozott egy plenáris vitán a témával.125 
Szlovéniában 2020 óta hatóságilag vizsgálják a magyar befektetéseket.126 Schatz 2019-ben 
megpróbálta magát bevásárolni egy horvát tévécsatornába is.127 
 

3.3.2 Régi szövetség Szerbiában 
Szerbiában Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke 2014-es hatalomra kerülése óta szoros 
stratégiai és gazdasági kapcsolatot ápol Magyarországgal és Orbán Viktorral128. Témáik nagy részében 
jól megértik egymást, közös befektetéseik vannak129. A magyar állam által 2012-ben létrehozott és 
2019-ben hatalmas veszteséggel bezárt130 kereskedőház-hálózatának szerb részét a Vučić- és SNS-
közeli médiaügynökség üzemeltette 2016-tól, 2019-ben már havi 12,6 millió forintból.131 Nagy 
mennyiségű magyar állami pénzt kapott és osztott szét a Vajdaságban132 a Vajdasági Magyarok 



 

23 

Szövetsége (VMSZ), amely a Fidesz fontos mobilizáló ereje a határon túl, és évek óta Vučić pártjának 
szövetségese. 
 

3.3.3 Új szövetséges Boszniában 
A bosznia-hercegovinai befolyásépítés a Szerb Köztársaságra koncentrálódik, részben nyíltan zajló 
pénzmozgásokkal történik. Orbán Viktor először 2019-ben találkozott a hozzá hasonlóan oroszbarát 
Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnökével, a Független Szociáldemokraták 
Szövetsége (SNSD) pártelnökével.133 2021-es találkozójukon egy szerb kis- és középvállalkozókat 
támogató magyar fejlesztési alap létrehozásáról állapodtak meg, százmillió euró értékben134, a 
támogatásokat pedig éppen a 2022-es boszniai választások előtti hónapokban osztották szét, 
többnyire szubjektív és ellenőrizhetetlen kritériumok alapján, egy frissen létrehozott alapítványon 
keresztül.135 Ezzel párhuzamosan, Orbán 2021-es látogatása után egy Fidesz-közeli magyar cég 
titokban megvette a régió legnagyobb naperőművének 70%-os tulajdonrészét a boszniai szerb entitás 
nagy villamosenergiai cégétől.136 A 2022-es választások végül, a szavazatok újraszámolása után, Dodik 
győzelmével zárultak.137 A magyar kormány többször bejelentette, hogy megvédi Dodikot az ellene 
kilátásba helyezett EU-s szankcióktól.138 
 

3.4. Befolyásépítés a határon túli magyar közösségekben 
A 2010-es évek eleje óta hatalmas összegek vándoroltak Magyarországról a határon túli magyar 
közösségekbe. Ezek elsődlegesen helyi magyar szervezetek támogatására, valamint sport- és 
médiatámogatásokra mentek, de sokat fordítottak épületvásárlásokra és mezőgazdasági 
támogatásokra is. A befektetések céljai a következők voltak: 1) a határon túli kettős állampolgárok 
szavazatának megszerzése a Fidesz számára a magyarországi választásokon; 2) a Fidesz üzeneteinek 
eljuttatása a határon túli magyarokhoz; 3) a helyi viszonyok befolyásolása a helyi magyar szervezetek 
és a helyi magyar pártok kontrollján keresztül. A támogatások jelentős része a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-től (BGA Zrt.) érkezett. Ily módon 2011 és 2021 között Romániába 687,9 millió euró, 
Szlovákiába 144 millió euró, Szerbiába 143 millió, Horvátországba 26,6 millió euró és Szlovéniába 17,4 
millió euró érkezett – az öt országba összesen bő 1 milliárd euró.139 
 

3.4.1 Médiabefektetések 
A 2020-as évek elejére az Orbán-rezsim szinte teljesen kontroll alá vonta a határon túli magyar nyelvű 
médiateret. A médiatámogatásra és -vásárlásra költött pénz elsősorban a BGA Zrt.-től érkezett.140 Bár 
országonként mindenhol másképp történt a média megszerzése, általában egy az Orbán-rezsimhez 
kötődő szervezet felel ezekért a felületekért/lapokért. Ilyen például az Erdélyi Médiatér Egyesület141 
Romániában vagy a Magyar Nemzeti Tanács142 Szerbiában. Amíg azonban az előző független a helyi 
magyar Fidesz-szövetséges párttól, az RMDSZ-től – és eszköze is a magyar kormány részéről az RMDSZ 
feletti kontroll gyakorlásának143 –; utóbbi tulajdonképpen a helyi magyar Fidesz-szövetséges párt, a 
VMSZ befolyása alatt áll144. 2022 végén az Erdélyi Médiatér Egyesület alá tartozó Prima Press Kft. 
bejelentette, hogy a nehéz gazdasági helyzet következtében felfüggesztik az erdélyi nyomtatott 
magyar sajtó kiadását, és kiderült, hogy a rádiók és online sajtótermékek munkatársainak is több mint 
felét elküldik.145 
 

3.4.2 Sportbefektetések 
A határon túli sportklubokhoz 2011 és 2020 között nagyjából 233 millió euró közvetlen magyar állami 
támogatás érkezett146, emellett a MOL is fektetett be a területen147. Hogy melyik országban ez 
pontosan milyen összegeket jelentett, azt nehéz összegezni, de például csak Erdélyben 2016 és 2022 
között 83 millió eurót fektetett a magyar kormány sportklubokba (labdarúgás és jégkorong)148. 
Emellett érkeztek még támogatások Szlovákiába, Szlovéniába, Szerbiába és Ukrajnába is.149 A legtöbb 
támogatás stadionok, focipályák, sportcentrumok, lelátók, kollégiumok, kiszolgáló épületek 
finanszírozására érkezett.150 Állami részről ezek forrása elsősorban a BGA Zrt. és a Magyar Labdarúgó-



 

24 

szövetség151 volt, de érkezett pénz alapítványon keresztül is152. A sportbefektetések csak 
Horvátországban zajlottak kizárólag magánpénzből, ahol Mészáros Lőrinc fektetett milliárdokat az NK 
Osijek eszéki labdarúgó klubba.153 
 

3.4.3 Épületvásárlások 
A határon túli épületvásárlások alapvetően a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány 
(KEÉÖMA) köré csoportosulnak, amelyet 2021 elején hozott létre a magyar kormány, örökségvédelmi 
céllal. A KEÉÖMA közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, melyet egy Fidesz-közeli 
kuratórium vezet.154 Az alapítvány indulásakor kapott az államtól két céget 15,2 milliárd forint 
értékben és 600 millió forintot, majd később még 24 milliárd forintot.155 Az alapítvány a tulajdonában 
levő cégeken és azok leányvállalatain keresztül vásárol fel épületeket elsősorban Romániában, 
Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában156. 2021 végére az alapítvány vagyona bő 60 milliárd 
forintot tett ki157, és a négy országban 16 épület tartozott a tulajdonába, melyek között található szőlő, 
földterület, fürdő, villa, kastély és több szálló is158. 2021 őszén a magyar kormány 400 millió eurós 
befektetési alapból mezőgazdasági területeket tervezett venni a határon túli régiókban, de a szlovák 
külügy nehezményezésére végül elálltak a tervtől.159 
 

4. Javaslatok 
 

• A kapcsolat- és befolyásépítés során intézményekre és kormányokra, nem pedig rövid távú 
pártérdekek és ideológiai közelség alapján kiválasztott politikai szereplőkre kell fókuszálni. 
A jelenlegi kormányzati nemzetközi kapcsolatépítés nem intézményeken, hanem egyes 
pártokon és politikusokon keresztül zajlik, ami instablitást okoz a nemzetközi viszonyokban és 
egy-egy választási eredménytől függően rángatja Magyarország érdekérvényesítési 
lehetőségeit (lásd pl. az Amerikai Egyesült Államokhoz fűződő viszonyt). Az országnak ezzel a 
gyakorlattal szemben egyértelműen az lenne az érdeke, hogy a mindenkori kormányokkal és 
a diplomáciai testületekkel alakuljon ki jó kapcsolat. 

• Fel kell hagyni az orosz érdekek képviseletével, előmozdításával. Az orosz-ukrán háború után 
felgyorsult a világrend átalakulása, a kelet-közép-európai térséget pedig fokozottan érintik a 
geopolitikai változások. Az orosz agresszió jelentette biztonságpolitikai kockázatok hatására 
egy új kelet-közép-európai erőközpont alakul ki Ukrajna, a balti államok, Lengyelország, illetve 
egyre inkább Csehország, Szlovákia és Románia részvételével. Ha a magyar kormány nem 
változtat rövid időn belül az orosz érdekeknek alárendelődő külpolitikáján, akkor ki fog 
maradni a térséget domináló, érdekeit hatékonyan érvényesítő új kelet-közép-európai 
blokkból. 

• Vissza kell térni a szövetségi rendszerünkkel kompatibilis külpolitikához, ami megfelel 
Magyarország biztonsági érdekeinek. Magyarország nemzetközi kapcsolatait és befolyását 
egyértelműen rontja, hogy a kormány folyamatosan a saját euroatlanti szövetségi 
rendszerével szemben politizál, ráadásul az általa egyébként hirdetett pragmatista elvek 
helyett kifejezetten értékalapon. A nyugati értékek megkérdőjelezése, aláásása elszigeteli az 
országot a saját szövetségesei körében. Ez nem új lehetőségeket nyit meg az ország előtt, 
hanem szűkíti a külpolitikai mozgásteret, és olyan kényszerpályára állítja az országot, ami 
hosszú távon a külpolitikai senkiföldjére vezet. 

• Vétófenyegetések, zsarolás és trollpolitika helyett a nemzeti érdekek konstruktív 

képviseletére van szükség. A vétófenyegetések, a zsarolás, a nemzetközi trollpolitika hozhat 

átmeneti eredményeket, de már középtávon is kontraproduktív: rendszeres alkalmazásával a 

kormány lerombolja a bizalmat az ország iránt a vele elvileg szövetséges államok körében (EU-

ban, NATO-ban), amivel épp a nemzetállami szuverenitást gyengíti, hiszen az általa egyébként 

bírált föderalista, többségi döntéshozatal irányába taszítja az európai integráció működését.  
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