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Amikor az MSZP Dunakeszi 3. számú választókerületének (a környék parlamenti képviselő-
jelöltjét állító pártszervnek) tarthatatlan belső ügyei miatt az ottaniak egyik csoportja nevében 
Asztalos Armand és Kertész Lóránt fölkereste pártjuk elnökhelyettesét, és dokumentumok 
özönével bizonyítva elé tárta az immár két éve egyre romló helyzetet, a pártvezető, Juhász 
Ferenc át sem vette tőlük az iratokat, csupán könyörgőre fogta a dolgot: – Ne rakjatok rám 
ekkora lelki terhet!  

Butor Klára pártigazgató, valamint Gyurcsány Ferenc (amióta pártelnök is) szekérderéknyi 
levelet kapott – némelyiket hetven párttag aláírásával – arról, hogy Dunakeszin, Fóton és 
környékén tarthatatlan és törvénytelen ügyek folynak a pártban. Gyurcsány legalább 
kezdeményezte kétszer is, hogy a fiktív beléptetések és kamu átjelentések miatt tartsanak 
tagrevíziót, a hamis jegyzőkönyvek, bűnszövetkezet-szerű összefonódások, Fidesz-szel közös 
lopkodások tengerében tegyenek végre rendet – de a megyei és a helyi pártvezetés 
mindkétszer megakadályozta érdemi lépések megtételét, látszat-intézkedésekkel elodázta a 
tarthatatlan helyzet orvoslását. 

A „lázadók” nem adták föl. Asztalos Armand saját cégében dolgozik, építőanyagokat 
forgalmaz; Kertész Lóránt már nyugdíjas, de az Országos Cigány Önkormányzat 
elnökhelyettese. Egyikük se szorul rá, hogy a pártból vagy a párt segítségével éljen. Sokak 
most majd persze azt motyogják: sértett emberek. Hiszen Asztalos indult dunakeszi 
polgármester-jelöltként, s mindössze egyetlen százalékkal veszített; Kertész Lóránt pedig 
egyike az eltávolított dunakeszi pártelnököknek. Ám valójában nem sértettek ők – csupán 
kifordult a gyomruk attól, ami körülöttük zajlott, s kiszálltak. Már nem is akarnak 
visszamenni, sem a pártba, sem önkormányzati vagy ilyen-olyan más pozícióba.  

A helyzetre azonban mi sem jellemzőbb, mint hogy ugyanakkor fő ellenlábasuk, Fekete 
Zoltán is azt mondja: halálosan elege van az örökös furkálódásból, egymás folytonos 
gyepálásából, s legszívesebben abbahagyná az egészet. 

Asztalos Armand és társai elismerik: – A Dunakeszi, Fót és környéke pártügyeit újabban 
intézők nem kispályások. Az ottani MSZP-n belüli egyik oldal szálainak többségét egyetlen 
család mozgatja: Fekete Zoltán, a szocialisták fóti szervezetének elnöke, az MSZP Népi 
Platform elnökségi tagja, egykor a Köztársasági Őrezred gépkocsivezetője, ma őstermelő, a 
parlamenti focicsapat oszlopos tagja; az ő testvére, Fekete Árpád, a mogyoródi szervezet 
elnöke; és a fia, Fekete Roland, e platformnak szintén elnökségi tagja, tavaly még elnöke is, 
az Országgyűlés Hivatala közbeszerzési igazgatóságának dolgozója, tehát Szili Katalin közeli 
munkatársa; Fekete Roland élettársa, Reiter Gyöngyi, a Pest megyei pártelnök mellett a 
megyei önkormányzat munkatársa, majd tavaly októberig a Civil Voks Egyesületnek – 
számos állami pályázat nyertesének – elnöke, azóta az ismerten baloldali kötődésű Nemzeti 
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány ügyvezetője; valamint Reiter Gyöngyi Tolnáról való, ott 
önkormányzati képviselő mamája, Reiter Antalné, aki az MSZP nőtagozatának Tolna megyei 
elnökségével és a párt nőtagozatának elnökségi tagságával is büszkélkedhet, valamint 
természetesen ugyanezen Népi Platform elnökségi tagságával is – amelyet mellesleg úgy 
töltött be, hogy egy évre éppen törölték a pártból. 

Közös „ügyük” például az egészségházak építésére mindenkit megdöbbentő 
konstrukcióban vállalkozó Szirt-Invest Kft., amely hol Reiter Antalnétól vesz ingatlant 37 
millióért, hol a fóti MSZP-s és persze Népi Platform-tag Takács István házának 



megvásárlásához ragaszkodik, noha az önkormányzatnak a közelben van üres telke; s teszi 
mindezt úgy, hogy a fóti önkormányzattal folytatott tárgyalások elején nem más, mint az 
ottani MSZP-elnök, az imént említett Fekete Zoltán képviselte.1 
 
Dunakeszi e 3. választókerületében (amely Dunakeszi és Fót mellett tartalmazza a környező 
falvakat is) Tóth András, az MSZP-s másik oldal illusztris tagja – 1994-ben és ’98-ban 
országos listán bejutott országgyűlési képviselő – 2002-ben és 2006-ban egyéniben megnyerte 
a parlamenti választásokat.  

A képviselő jó emlékszik a történet kezdetére: – Fekete Zoltán a 2006-os kampány elején 
került elő, hogy a Dunakeszi, Fót, Csomád, Szada, Vácrátót, Mogyoród térségben 300-350 új 
párttaggal várják a kampány-feladatokat. Hatalmas meglepetést és lelkesedést keltett ezzel, 
elvégre a két városban, Dunakeszin, illetve Fóton addig a legjobb időkben még papíron is 
csak 70-80, illetve 25-30 fős szervezetek léteztek, a falvakban pedig – az egyetlen Őrbottyán 
kivételével – semmilyen. Tényleges feladatokra ennek a tagságnak átlag tíz százaléka volt 
hadrafogható. Most pedig csak Csörögről, ezerkilencszáz lelkes faluból hetvenen érkeztek; de 
az ezerfős Csomádról már száznegyvenen, miközben a harminchatezres Dunakeszin még 
mindig csak durván száz párttagot számláltak. Szabályellenesen nem is engedték be őket 
rögtön, csak némi késedelemmel. 

Ám aztán a különböző, választókerületen kívüli szervezetbe beléptetett párttagok közül 42-
en, majd még vagy negyvenen átléptek a Dunakeszin és a Fóton működő szervezetbe – így 
létrejött többségük révén „lenyelték” azokat. Csomád már önmaga is több küldöttel bírt a 
választókerületi társulásban (a következő parlamenti képviselőjelöltről döntő szervben), mint 
Dunakeszi. Ráadásul később ezek a kistelepülési szervezetek „lemondtak” a delegálás jogáról 
a Fekete Zoltán vezette Fót javára, így ebben a választókerületi társulásban Fótnak négyszer 
annyi küldöttje lett, mint a majd’ kétszer akkora lakosságszámú Dunakeszinek. Ezzel 
megtörtént a totális hatalomátvétel abban: ki dönthet a következő parlamenti képviselőjelölt 
személyéről. 

Rögtön fölröppent a vád: itt fiktív tagokkal operáltak. Ezt kétségkívül legalábbis 
valószínűsítette az a meglepő tény, hogy például Csomádon ebben a száznegyven tagú új 
szervezetben több mint százharmincan másutt, például Nagykanizsán, Szegeden élnek.  

„Színezte” a képet, hogy a fóti és dunakeszi szervezetekbe átlépettek körülbelül fele roma 
ember volt, ami tüstént alapot adott a szóbeszédre: „pénzért vették” mindet. Tény, a korábbi 
117-ről 527-re ugrott a 3. választókerület párttagsága – sorolja az adatokat Tóth András.  

A dunakeszi pártszervezet szétesett; a hatfős önkormányzati MSZP-frakcióból négyen 
átültek függetlennek, egy hónap múlva az SZDSZ-frakcióba, majd – amikor a korábbi városi 
MSZP-elnök, alelnök és tizenhárom párttársuk megalapította a Kapolyi-féle Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt helyi szervezetét – az SZDSZ-MSZDP frakcióba. Ezzel megszüntették 
nemcsak az MSZP addigi markáns képviseletét az önkormányzati képviselőtestületben, de 
frakciójának létét is – holott jelöltté válásuk előtt aláírták, hogy lemondanak mandátumukról, 
ha összeütközésbe kerülnek pártjukkal.  

Leváltották a régi városi MSZP-elnököt. Tóth András átmeneti időre elvállalta a vezetést, 
hogy közvetítéssel békét teremtsen, ám próbálkozása zátonyra futott – fél évig aztán elnöke 
sem volt a szervezetnek. Aztán a „régiek” a helyi cigány önkormányzat akkori elnökét, 
Kertész Lórántot választották meg pártelnöknek – de csak napokra, mert megyei pártszerv 
érvénytelenítette megválasztását, azzal a váddal, hogy halottakkal és jelen nem lévőkkel 
szavaztatta meg magát. Majd ripsz-ropsz őt magát is törölték a párttagok közül, mondván: 
egyidejűleg tagja a Magyar Roma Pártnak is. Ő bemutatta két évvel korábban tett bejelentését, 
miszerint kilépett abból a másik pártból. Mire előkerült újabb irat, az meg azt tanúsította: 
sosem jegyezték be a kilépését, akiről pedig azt állította, hogy átvette tőle az elnökséget, 



sosem volt tagja a roma pártnak. Igaz, akkor, a kezdetekkor a két ellenlábas helyi roma vezető 
még egyaránt a Fekete-csapat tagja volt.  

A következő, ma is fungáló városi pártelnökről, Póczik Anitáról kiderült, hogy a városi 
önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának tagjaként megszavazta: a saját férje a várostól 
tizenhat, majd hétmillió forintos megbízást kapjon olyan iskola tervezésére, majd 
áttervezésére, amely soha nem épült föl. Erről pár évvel később e bizottság elnöke deklarálta: 
szerintük ez igaztalan vád, hiába tanúsítja minden irat, nem is így történt.  

Újabb tagfelvételeket és átjelentkezéseket a „régiek” úgy akadályoztak meg, hogy 
odamentek a taggyűlés helyszínére, de az épületen kívül maradtak, ezzel téve 
határozatképtelenné a szervezetet – ha ugyanis bementek volna, a határozatképes 
taggyűlésben már kisebbségben lettek volna. Erre emezek lecsökkentették a létszámot: 
töröltek a pártból annyi embert, hogy ellenfeleik nélkül is tarthassanak határozatképes 
taggyűlést. Sor kerülhetett hát a taggyűlésre, amelyre azt a hét cigány embert – köztük az 
előző városi pártelnököt, Kertész Lórántot –, akiket töröltek: biztonsági emberek nem 
engedték be. A közben „kitört” bombariadó másfél órás szünetének segítségével is megtörtént 
a hatalomátvétel – mind az elnökség, mind a helyi etikai és egyeztető bizottság Feketéék 
érdekkörébe került. A fellebbezések érdemi intézkedés nélkül maradtak. Azzal senki sem 
foglalkozott: mit keresnek MSZP-taggyűlésen biztonsági őrök?  

A történetet Kertész Lóránt keserűen nevetve folytatja: – Pártfegyelmit indítottak a pártból 
már kilépettek ellen; töröltek és kiléptettek a pártból közel húsz tagot. Taggyűlésükön 
ismeretlen emberek szavaztak a tagok helyett. Majd ennek kivizsgálásakor alapszabály-
ellenesen létrehozták saját választókerületi etikai és egyeztető bizottságukat, jogerősen 
büntetett embert választva elnöknek. Igaz, másik két tagja jogi végzettségű volt, de nem 
akárki: Fekete Roland, és élettársa, Reiter Gyöngyi.  

Taggyűlési határozatok semmisültek meg olyan szabálytalanságok miatt, mint az a 
jegyzőkönyv, amelyen húszan tanúsították, hogy ott sem voltak a taggyűlésen, noha a jelenléti 
íven szerepelt a nevük – két halottéval együtt. Mondogatták: volt, aki pénzt adott azért, hogy 
hamisan valljanak a párt etikai bizottsága előtt megjelenő tanúk; más meg arra próbált 
rábeszélni embereket, hogy vizsgálat esetén mondják azt: valóban az ő aláírásuk szerepel a 
nevük mögött a jegyzőkönyveken, noha valójában nem voltak ott, mások odahamisították a 
szignójukat. 

A dunakeszi pártszékház és az abban álló páncélszekrény ajtaján az egyik csoport megfúrta 
a zárat, fölnyitotta a helyiséget és a mackót, hogy elvigye a párttag-nyilvántartásokat, 
átjelentkezési okmányokat. Majd a másik csoport ugyanezzel a technikával visszafoglalta a 
székházat – ezt csak napközben tehette, mivel az áramot és a gázt addigra kikapcsolták: senki 
sem szedte be a párttagdíjakat, így nem volt miből kifizetni a villanyszámlát.  

Született vagy tíz be- és feljelentés pártfórumokra, rágalmazás, a fiktív tagok, a hamis 
átjelentkezések vagy éppen a szabálytalanul megtartott taggyűlések, elnökségi ülések miatt. 
Az országos etikai bizottság még csak-csak elbírálta a hozzá érkezett panaszokat, de a párt 
országos vezetői számára írott segélykérések mind válasz nélkül maradtak. Ha tagrevíziót 
nem is, de egy év késéssel legalább tagi adategyeztetést elrendeltek – az 527 nyilvántartásban 
szereplő közül 299 jelent meg; 60 jelezte írásban, hogy nem tud eljönni, de létezik; a többi 
168-nak se híre, se hamva. Viszont az erről szóló iratokhoz a hamisításokat hangoztatókat 
azóta sem engedik hozzá, nehogy összehasonlítsák az itteni aláírásokat más papírokon 
szereplőkkel. Azt sem vizsgálta ki senki, ki lehetett az, aki az adategyeztetés napján rengeteg 
párttagot végighívott: elmarad a revízió, nem kell elmenni. Pedig csak olyan lehetett, aki 
birtokolta a telefonszámokat is tartalmazó taglistát. Az új tagfelvételeket letiltották – Feketéék 
körül pedig hetven ember vár arra, hogy végre beléphessen az MSZP-be.  

A régi, korábban stabil párttagság zömének mindez már sok volt – sokan elszivárogtak. 
Átmentek másik MSZP-szervezetbe, kiléptek vagy átléptek másik pártba. Akik maradtak, 



újfent az országos pártvezetéshez fordultak, személyesen elnökükhöz is: ők maguk nem 
képesek megoldani a helyzetet, segítséget kérnek a központtól. Nem válaszoltak nekik. 
Asztalos Armand kazalnyi iratot őriz levelezéseikből fűvel, fával – egyiknek sem lett 
foganatja.  
 
Ugyanez a Fekete-család hozta létre és működteti mindmáig az MSZP Népi Platformját. 
Amely azonban valójában – ha alkalmasint holmi szmsz-előírásokkal kekeckednénk – nem is 
létezik. Mivel a másik oldal szerint 2006. október 14-ei közgyűlése óta mindmáig nem tartott 
szabályszerűen összehívott közgyűlést, noha ez évenként kötelező lenne. Fekete Zoltán állítja: 
– Dehogynem, volt több közgyűlés is, a honlapon csak azért nem szerepel, mert az nem 
kötelező.  

A 2006-ban megtartott közgyűlésnek is a helyszínen készült jegyzőkönyvében 120, 
második, a központnak megküldött jegyzőkönyvében 163 fő jelenlétét rögzítették – miközben 
a jelenléti íven mindössze 99 aláírás szerepel.  

Kérdésünkre – Mire megy ki a játék? – Tóth András felel: – Először a Dunakeszi, Fót 
plusz kapcsolt részei választókerületi társulás megszerzésére. Hiszen ez diszponál a 
választókörzetre jutó pártpénzek felett, ez választja meg a kongresszusi küldötteket és az 
országgyűlési képviselőjelöltet. Fekete Zoltán fóti elnök köre részint lecsökkentette a 
dunakeszi pártszervezet döntési súlyát, s ezzel áthelyezte Fótra az erőközpontot, részint pedig 
„becsatolta” saját fóti szervezetéhez Csomád, Vácrátót, Szada, és Mogyoród általa 
„létrehozott” új alapszervezeteit, amelyek delegálási jogukat átruházták a fóti szervezetre. 
      – Amikor pedig továbblépnek, és platformot alapítanak? – kérdezünk tovább. Tóth András 
messzebbről kezdi: – Az MSZP valójában a platformok pártja, saját definíciója szerint 
platformszövetség. A hol öt, hol hét platform afféle párt a pártban. Elméleti műhely is, de 
párton belüli erőcsoportosulás is: a versengő politikai álláspontok megjelenítésének terepe.  

Ez ugyan a Népi Platformról kevéssé állítható, a megalakulás után teljes egy évvel Ripp 
Zoltán még mindig így fogalmazott: „irányultságáról nem sokat tudhat meg a kívülálló”.2 
Igaz, lábjegyzetben hozzátette: „vezetője, dr. Fekete Roland személyes közlése szerint fontos 
céljuk, hogy az MSZP viselje szívén a társadalom perifériájára szorult, főleg vidéki emberek 
ügyét, valamint számukra is érthetően kommunikálja politikáját”. 

A platform azonban legfőképpen hatalmi tényező: önállóan delegál három-három küldöttet 
a párt kongresszusára és választmányába, valamint egyet a megyei párttanácsba. 
Királycsináló: egyebek mellett a platformok huzakodásai, alkujai nyomán mozog a 
pártvezetés, a kormány, a frakció – és az ezekkel járó hatalom, a temérdek állami poszt, a 
befolyás, a döntés és a pénz. Vagy éppen a nyugodt, biztos politikai háttér állami pénzek 
megszerzéséhez. Nem olyan majdhogynem pitiáner módon, mint Zuschlag János: politikai 
hátszéllel pármilliós pályázati pénzeket lopkodva. Inkább, ahhoz képest nagyban: a 
kapcsolatokon, a befolyáson át előbb-utóbb sokkal nagyobb pénzekhez jutva. A Népi 
Platform esetén például azzal a könnyebbséggel, hogy annak vezetőségében jobbára a Fekete 
Zoltánnal bizalmi, üzleti kapcsolatban állók foglalnak helyet.  

Mások szerint a „játékosok” nagyobbik része számára inkább az a fontos, hogy – akár a 
Fidesz-szel közösen is – zavartalanul folyhassanak a kalmárkodások. Mint például az 
önkormányzattól féláron megvett, majd pár hónap múlva valós áron továbbadott ingatlanozás. 
Hiszen sokak szerint Dunakeszin is, másutt is éppen akkor törtek ki a balhék, amikor 
megszűnt a Fidesz és az MSZP közös üzletelése, az egy ingatlan nekem, egy neked, két 
megbízás nekem, kettő neked, egy negyven százalékkal „hosszabb” közbeszerzés nekem, egy 
meg neked stabil rendszere. Valaki fölrúgja a jól működő hallgatólagos egyezségeket, s ez 
összegabalyít mindent. S ezzel a tétellel Fekete Zoltán is egyetért. 

Hasonló technikákkal folyt konfliktusról hallhattunk már az MSZP-ben, elég nagy füsttel, 
Vas megyében (ahol csak rövid időre lett ennek szervezője a megyei elnök), majd szintén az ő 



kivitelezésében, de már sikerrel Zuglóban; azután Zuschlag János bonyolításában 
Kiskunhalason; később Óbudán, Kőbányán, Zalában.  

Azt hihetnénk, a pártemberek ilyenkor iparkodnak az ezekről szóló híreket „belül” tartani, 
„házon belül” kezelni és elintézni. Ez lenne a logikus – de nem így van. Az MSZP vezetése – 
mind korábbi események, mind jelen történetünk tanúsága szerint – még a botrányait kitálaló 
nyilvánosságot is jobban eltűri, mint azt, ha robbanásig feszült helyzetre valós megoldást 
kellene találnia. 

Az persze nagy kérdés: az ilyen hatalmi csatározások valóban ahhoz vezetnek-e ebben a 
velejéig korrupt magyar pártokráciában, hogy valamelyik csoport a győzelemben 
megerősödve jelentős érdekérvényesítő erőhöz jut, s mind a helyi, mind az országos 
pártszervekben kapcsolati tőkét, befolyást, hatalmat, pénzt nyer – vagy éppen közröhejjé téve 
magát lenulláz mindent és mindenkit, aminek és akinek ehhez a párthoz köze van? Legkésőbb 
2010-ben ez is eldől. Az azonban nem, hogy megáll-e valaha az a folyamat, amely egyre 
mélyebbre és mélyebbre devalválja maradék hitünket a demokrácia-eszmény magyar 
megvalósításának esélyében. 
 
(Megjelent: az Élet és Irodalom 2008. július 25-ei számában.) 
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