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NYILATKOZAT 
a kampánytevékenységről 

  

Alulírott ……………………..…………….(név, beosztás), a „Kampánypénzek ellenőrzése – A 
2022. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök 
elszámolásának ellenőrzése a jelölő szervezeteknél” című ellenőrzés keretében az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 25. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzést támogató 
szervezet vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom az alábbiak szerint. 
 

1. A Momentum Mozgalom 2021. november 22-én közzétett közleménye szerint: 
 

„Megalakult a közös ellenzéki kampánytanács 
….A kampánytanács feladata a 2022-es országgyűlési választásokra való felkészülés szervezése és a kampány 
lebonyolítása…. 
DK, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Momentum, MSZP, Párbeszéd” - 
https://momentum.hu/megalakult-a-kozos-ellenzeki-kampanytanacs/ 

 
a)  A fenti, nyilvános közlemény alapján megerősíti-e, hogy a közös ellenzéki kampánytanácsban 

az Ön által vezetett egyesület, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (a továbbiakban: MMM) 
részt vett?  

 
IGEN     NEM 

 
Amennyiben igen, a kampánytanács megalakulásáról szóló dokumentumo(ka)t 
szíveskedjen rendelkezésre bocsátani. 

 
Amennyiben az a) pontban IGEN választ adott: 
 

b) Kérem, ismertesse a kampánytanács működési rendjét, ülések gyakoriságát, valamint az azok 
keretében alkalmazott döntési mechanizmusokat. Kérem, külön térjen ki a 
kampánytevékenyégekről és azok finanszírozásáról született döntések folyamatára.  

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

https://momentum.hu/megalakult-a-kozos-ellenzeki-kampanytanacs/
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c) Ön, mint az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki kampányfinanszírozással 
kapcsolatban többek között az alábbi állításokat tette a médiában: 

 
- a telex.hu-n 2022. május 18-án 17 óra 33 perckor megjelent reakciója szerint: 
 
„Az előválasztás megnyerése után az MMM szervezte a közös ellenzéki kampányt, annak minden felelősségével 
és ódiumával, a pártok helyett is….” - https://telex.hu/belfold/2022/05/18/marki-zay-mindenki-
magyarorszaga-kampanypenz 
 
- a Mediaworks Hírcentrumnak 2022. május 23-án adott interjújában azt állította:  
 
„Az összes pénz bement egy nagy zsákba, egy számlára, és abból mentek a kifizetések….”  
 
„Volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta. Természetesen ebből voltak 
jelöltek, akiket támogattunk, voltak kiadványok, amiket támogattunk, gépjárművek, bömbis autók úgymond vagy 
robocall hívások, IVR-kampány és a többi” - https://youtu.be/p2jhCu8ieGI 
 
- a Mediaworks Hírcentrum által 2022. október 17-én feltöltött videóban azt állította: 
 
„Az egyik legfontosabb feladatom volt nekem is már tavaly októbertől kezdve, hogy tudjuk finanszírozni az ellenzék 
kampányát, hogy tudjunk óriásplakátokat venni, hogy tudjunk Facebook-hirdetéseket, Youtube hirdetéseket venni. 
És igen ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. ahhoz kellett egy nem pártos, párhuzamos civil kampány is, amit az 
MMM folytatott, az MMM finanszírozott, magyar nagy adományozók és külföldi magyar adományozók 
segítségével.” - https://videa.hu/videok/hircentrum/hirek-politika/marki-zay-bevallotta-hogy-partok-
dollarmilliok-kampany-mmm-VlGVHvR31GfrkdLD?start=0 

 
ca)  Megerősíti-e, hogy a fent idézett, a telex.hu-n megjelent válaszok Öntől, mint az ellenzéki 
összefogás miniszterelnök-jelöltjétől, az MMM elnökétől, a közzétett módon elhangzottak? 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 

cb) Kérem szíves tájékoztatását, hogy a kampánytanács által hozott döntések alapján végzett 
kampánytevékenységek milyen forrásból kerültek finanszírozásra, különös figyelemmel a fenti 
idézetekben foglaltakra. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Kérem szíves és részletes tájékoztatását arról, hogy az MMM konkrétan milyen szerepet játszott 
a kampánytanács működésében? Az MMM által delegált tagok jogosultak voltak-e kifizetés 
elrendelésére a kampánytevékenységre fordítandó pénzek tekintetében? Amennyiben az MMM 
által delegált személyek ilyen jogosultsággal nem rendelkeztek/nem kizárólag ők rendelkeztek, 
kérjük, nevezze meg, hogy ilyen jogosultság melyik résztvevő szervezet delegáltjait illette meg.   

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

https://telex.hu/belfold/2022/05/18/marki-zay-mindenki-magyarorszaga-kampanypenz
https://telex.hu/belfold/2022/05/18/marki-zay-mindenki-magyarorszaga-kampanypenz
https://youtu.be/p2jhCu8ieGI
https://videa.hu/videok/hircentrum/hirek-politika/marki-zay-bevallotta-hogy-partok-dollarmilliok-kampany-mmm-VlGVHvR31GfrkdLD?start=0
https://videa.hu/videok/hircentrum/hirek-politika/marki-zay-bevallotta-hogy-partok-dollarmilliok-kampany-mmm-VlGVHvR31GfrkdLD?start=0
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
2. Figyelemmel a jelen nyilatkozat 1. c) pontjában rögzített idézetekre is, kérem az alábbi válaszok 

megadását: 
 
a) Kérem nyilatkozzon arról, hogy a közös listát állító hat párt (DK, JOBBIK, MOMENTUM, 

MSZP, LMP, PÁRBESZÉD) helyett, illetve azok érdekében, vagy a hat párttal, vagy azok 
valamelyikével együtt az MMM szervezett-e választási kampánytevékenységet. 

 
IGEN     NEM 

 
Amennyiben igen, kérem sorolja fel azokat. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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b) Kérem, nyilatkozzon arról, hogy a közös listát állító hat párt helyett, illetve azok érdekében, 
vagy a hat párttal, vagy azok valamelyikével együtt a kampány lebonyolítása során a választási 
kampánytevékenységgel összefüggő kiadást finanszírozott-e az MMM. 

 
IGEN     NEM 

 
Amennyiben igen, kérem sorolja fel azokat. (A 2. c) pontba tartozó és ott szerepeltetett kifizetéseket 
itt nem szükséges feltüntetni.) Kérem, tüntesse fel a kiadások forrását, valamint a kifizetések 
elrendelésének és lebonyolításának folyamatát. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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c) Kérem, nyilatkozzon arról, hogy a közös listát állító hat párt helyett vagy a hat párttal, vagy 
azok valamelyikével közösen a közös lista, a közös listán induló jelöltek, illetve az egyéni 
jelöltek népszerűsítése érdekében az MMM rendelt-e meg és finanszírozott-e 
kampányeszközöket, például óriásplakátokat, szórólapokat, facebook/YouTube 
hirdetéseket, robocall hívásokat, sms-kampányt, bármilyen rendezvényt, ezek helyszínéül 
szolgáló helyiségek bérletét stb.  

 
IGEN     NEM 

 
Amennyiben igen, kérem szíveskedjen felsorolni, melyek voltak ezek a megrendelések. 

 

Ssz. 
Megrendelés 
azonosítója 

Megrendelés tárgya 
Kifizetés 
időpontja 

Teljesített kiadás 
összege (Ft) 

Kampányeszköz 
megnevezése, 

amelyre a 
megrendelés 
vonatkozott 
(óriásplakát, 

szórólap stb.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

d) Kérem, nyilatkozzon arról, hogy a közös listát állító hat párt helyett, illetve annak érdekében 
vagy a hat párttal, vagy azok valamelyikével együtt az MMM által szervezett közös ellenzéki 
választási kampánytevékenységek hogyan jelennek meg az MMM honlapján megjelentetett 
pénzügyi elszámolásában? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Kérem, nyilatkozzon arról, hogy az MMM megbízott-e, igénybe vett-e harmadik felet a választási 

kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására a közös listát állító hat párt, a közös 
lista, a közös listán induló jelöltek, illetve az egyéni jelöltek népszerűsítése érdekében.  

 
 

IGEN     NEM 
 

Amennyiben igen, kérem ismertetni a megbízás(ok) részleteit, azok pénzügyi kereteit, forrásait. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. A 24.hu internetes protálon 2022. szeptember 26-án megjelent cikk keretezett része szerint: 

 
Márki-Zay: Átengedtük az ellenzék egymilliós adatbázisát a Datadatnak 
 
„Az MMM a hat párthoz hasonlóan átengedte a kampányban a Datadatnak a saját adatbázisát, ez utóbbi 50-200 
ezres nagyságú. A pártok közel egymilliós adatbázis felett rendelkeztek, és ezt hatpárti közös döntéssel használták a 
kampányban.” 

 
a) Megerősíti-e, hogy a fenti idézet Öntől, mint az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjétől, 

az MMM elnökétől, a közzétett módon elhangzottak? 
 

IGEN     NEM 
 
Amennyiben az a) pontban IGEN választ adott: 
 

b) Kérem, jelölje meg, hogy a tárgyi adatbázist a Datadat-csoport melyik szervezetének 
(megnevezéstől függetlenül a továbbiakban: Datadat) engedték át. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
  

c) Kérem tájékoztatását a tekintetben, hogy az MMM mint egyesület milyen célból, milyen 
feltételekkel adta át az általa összegyűjtött 50-200 ezres nagyságú adatbázisát a Datadatnak. A 
Datadat milyen szolgáltatást vállalt az átengedett adatbázis felhasználása kapcsán.  
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Kérem tájékoztatását, hogy az “adatbázis átengedésre” az ellenzéki összefogásban résztvevő 
pártokkal egyeztetett módon került-e sor.  
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

e) Kérem tájékoztatását a tekintetben, hogy az MMM rendelkezett-e hozzájárulással az 
adatbázisban szereplő természetes személyek részéről adataik harmadik félnek történő 
átadására kampánycélú felhasználás érdekében. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nyilatkozom, hogy az adatok hitelességéért, valódiságáért, hiánytalanságáért teljes felelősséget vállalok. 
 
Az átadott adatok az ellenőrzés céljára felhasználhatók. 

 
 
Dátum……………………………. 

P.H. 
 

  ………………..………….… 
  felelős vezető aláírása 

 


