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Visszatér a '90-es évek ikonikus politikusa: elindul az 

ellenzéki előválasztáson Palotás János 
ma 03:20 

 Megosztás 

 
Kozák Dániel 
újságíró 

 

 

Egy apró ruhadarab tette a magyar vállalkozók és az új politikai elit emblematikus figurájává, pedig  

csak egy /Fotó: Grnák László  

Palotás János, a Vállalkozók Országos Szövetségének egykori elnöke 1994 után 

újból képviselő lenne, indul az ellenzéki előválasztáson. A híres 

csokornyakkendőjét azonban nem fogja újra felvenni. 
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A rendszerváltás után Ön volt az egyik legnépszerűbb politikus, de 1996 után kiszállt a 

politikából. Most, közel 30 év után ismét indul a választáson, egész pontosan az ellenzéki 

előválasztáson. Mi történt, hogy újra ringbe száll? 

Sok minden. Annak idején rendszerváltó választáson ültem be a parlamentbe és nagyon sok a 

hasonlóság a 90-es évek és a mostani időszak között. Olyan mélyre süllyedt a magyar 

társadalompolitika, hogy szerintem rendszerváltó választásra van szükség, amibe muszáj 

beszállni, ott kell lenni, valamit csinálni kell. Annak idején az egypártrendszert kellett 

demokratikus többpártrendszerű nyíltabb társadalomba átvezetni, és én nem látom az igazi 

különbséget az akkori és a Fidesz mai egypártrendszerűsége között. Akkor néhány vezető 

személyisége volt az MSZMP-nek, akik meghozták a döntéseket, amelynek utána formálisan 

tett eleget a parlament. Most is ugyanúgy néhány ember, de leginkább Orbán Viktor egy 

személyben dönt. 

Ugyanabban a választókerületben indul, ahol 1990-ben? 

Igen, ugyanúgy a XVI. kerületben lakom, ott is indulok, de ma már Zugló egy része is 

beletartozik a választókerületbe, a Budapest 13. ORVK-hez. 

Melyik párt színeiben indul, illetve melyik frakcióba ülne, ha győz? 

Rengeteg a hasonlóság 1990-hez. Akkor is egyedül, független politikuskén indultam, és 

egyedül nyertem... 

Az MDF színeiben... 

Nem! Az MDF a választási küzdelemben kimondta, hogy nem akar velem szemben állítani 

senkit sem, mert az MDF és Antal József személyesen is úgy gondolta, hogy fontos, hogy ott 

legyek a parlamentben. Amikor bejutottam a parlamentbe, volt egy beszélgetésem Antall 

József miniszterelnökkel, hogy nem lépek be a pártba, nem járok frakcióülésekre, de 

számomra vállalható, hogy ne függetlenként legyek ott, vállalom, hogy beülök a frakcióba, 

hogy segítsem a frakciónak pénzügyi-, gazdasági bizottságában lévő munkáját. 

Mostanra annyit változott a szabályozás, amit a Fidesz alakított ki és sajnos ezt az 

előválasztási megállapodásában átvette az ellenzéki megállapodás is, hogy ha el akarsz 

indulni a választáson vagy az előválasztáson, akkor előre meg kell mondanod, hogy melyik 

frakcióban fogsz beülni. Én nem kötődöm szorosan egyik ellenzéki párthoz sem, a filozófiám 



az, hogy ezt a kormányzatot, amely véleményem szerint bűnszervezetként működik, legálisan 

le lehessen váltani az állam éléről, vagyis az ellenzéket segítenem kell. Nekem nagyon sokat 

jelentett, hogy Pálinkás Józseféknek sikerült megállapodniuk a hat ellenzéki párttal, hogy az 

egykori akadémiai elnök és volt oktatási miniszter által alapított Új Világ Néppárt is indul az 

előválasztáson, és ők vállalták, hogy támogatják a jelölésemet, és nem várják el a pártba 

lépésemet sem. Ők jelöltek, és amennyiben sikerül frakciót alakítaniuk, akkor oda ülnék majd 

be. 

Lesz olyan ellenzéki párt, amely támogatni fog az előválasztáson? 

A legtöbb pártnak tudom, hogy már van jelöltje a választókörzetemben, így a DK -nak, az 

MSZP Párbeszédnek és a Momentumnak is. 

 

Tizenkilenc évvel ezelőtt még mellényben, nyakkendőben adott interjút lapunknak az üzletember/Fotó: 

RAS 

Mi lesz, ha nem Ön nyeri meg az előválasztást? 

Nekem nem jelent problémát támogatni a győztest. Nem biztos, hogy én fogom megnyerni, de 

az egészen biztos, hogy ma is van valamilyen mozgósító képességem a szűkebb 
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lakókörnyezetemben és országosan is arra, hogy olyan embereket odavonzzak az 

előválasztásra, majd pedig a választásra, akik egyébként nem mentek volna el szavazni. 

Az első ciklusból, amikor Ön képviselő volt, csak néhány képviselő maradt a jelenlegi 

parlamentben, például Orbán Viktor miniszterelnök vagy Varga Mihály pénzügyminiszter. 

Milyen az emlékei vannak róluk? 

Varga Mihályról a mai napig is fenntartom, hogy szakember, kultúrlény, aki érti a szakmáját, 

ez volt a véleményem korábban és ma is, éppen ezért sajnálom, hogy a nevét adja és segíti az 

orbáni kormányzást. 

Orbán Viktorral nekem a parlament előtt is voltak kisebb problémáim, az első parlamenti 

ciklusában pedig már teljesen megmutatkozott a hatalommániákus felfogása és a 

moralitásának teljes hiánya. Csak példa, ahogyan eltávolította a FIDESZ azon alapító 

vezetőit, akiknek a növekvő népszerűségét maga számára már veszélyeznek tartotta (Szelényi 

Zsuzsát, Ungár Klárát, Fodor Gábort és másokat). Nekem 1990-ben is negatív véleményem 

volt Orbánról és ez a negatív vélemény csak romlott és romlott. A tudományt ismerve soha 

nincs az, hogy valami nem romolhat tovább, vagyis ezt valamikor meg kell állítani. 

A rendszerváltás idején Ön volt az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó. Most hova sorolná 

magát a rangsorban? 

Itt most sok mindent helyre kellene tennünk… 

Vagyis az egyik leggazdagabbnak tartották. Így pontos? 

Igen, ebben egyet értünk. Annak tartottak, de közel sem voltam az. Megvolt már a 90-es évek 

elején is az anyagi biztonságom, nem a politikai hatalom valamelyik üstjéből kellett remélnem 

valami jussot. Tényszerűen a sokszorosát gondolták a pénzügyi hátteremről itthon és 

külföldön is, mint a valóság. De tetszett, nem volt vele bajom, mert nem úgy vágták a 

fejemhez, hogy te nem érdemled meg. 

Luxusjacht, magánrepülő? 

Nincs, nem volt. 

És most hogy áll? 

Ma is stabil az anyagi hátterem, nem függök semmilyen kormányzati megrendeléstől, de a 

100 leggazdagabb között nem vagyok, és ez nem is zavar. 
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Mivel foglalkozik most? 

Egy egyszemélyes szakértői irodát vezetek, két kiváló diplomás munkatárssal, és több 

partnerrel, amellyel az elmúlt években a magyar államot, a Magyar Nemzeti Bankot és az 

Állami Számvevőszéket ültettem le a törvényszék elé, amiért rendszerszerűen nem működtek 

megfelelően, napi szinten sértették meg, és sértik meg ma is a jogállamiság szabályait, 

tevékenységük egyenes következménye volt a csődbe ment brókercégek, a Quaestor, a Buda-

Cash és Hungária Zrt. ügyében. Az összesen 60 ezer károsultból 1652-t képvisel ma a 

Szakértői Irodám. Több mint három év korrekt tárgyalásvezetés után, a 2020-as nyári 

ítélkezési szünetet követően nem kis szemléletváltással a bíróság megállapította, hogy nem is 

lett volna perlési jogunk. Természetesen fellebbezünk az ítélet ellen, de egyúttal megnyílt az 

út ahhoz, hogy az Európai Bizottságon keresztül a Európai Bíróságra vigyük az ügyet. Most 

több tízezer oldalnyi szakértői anyagot kell előkészíteni, amivel nyár végére, szeptemberére 

végzünk, és utána fogjuk beadni Brüsszelben. 

Mennyit bukott a brókerbotrányban az Ön által képviselt 1652 ember? 

Mintegy harmincmilliárd forintot. Fontos azonban elmondani, hogy nem kártérítési per folyik, 

hiszen az érintetteknek nem volt szerződéses kapcsolata az alperesekkel, ezért a közvetlen 

felelősség megállapításával, éppen ennek az eljárásnak kellene ezt a hiányzó kapcsolatot 

létrehoznia, így most az elsődleges felelősség megállapításáért perlünk. A következő lépcső 

lehet egy esetleges a kártérítési, marasztalási per. 

Van-e más vállalkozása a szakértői tanácsadó irodán kívül? 

Ezt az ügyet végig kell vinnem, aztán lassan leépítem, nyugvópályára teszem ezt is. Már 66 

éves vagyok… 

Akkor nyugdíjas? 

Nyugdíjas vagyok, a napi 13 óra munka mellett. Fokozatosan vonulok vissza, a cégeimet 

mindig végelszámolással zártam be, pár évvel ezelőtt pedig a bécsi irodámat is becsuktam. Az 

írás, oktatás irányába szeretnék elmozdulni, ismét több szakkönyvet, tankönyvet, egyetemi 

jegyzetet írnék. 

Csokornyakkendője megvan még? Mindenki erről ismerte a 90-es években. 

Mindig hordtam hagyományos, szokványos nyakkendőt és csokornyakkendőt is. Úgy alakult, 

hogy a taxisblokád idején csokornyakkendő volt rajtam. Ez véletlen volt. Tény, hogy ez az 



esemény még egy nagyot dobott az ismertségemen. Ezért utána egy jó darabig ragaszkodtam 

hozzá, mert általában szeretettel azonosítottak vele akkoriban, és hihetetlen sok 

csokornyakkendőt kaptam ajándékba. Én fiatal szakértőként, üzletemberként a kezdetekben 

megköveteltem magamtól, hogy öltönyben és nyakkendőben menjek tárgyalásokra. Ma már 

kicsit lazább vagyok, ez talán a korral jár. Már sok-sok éve azokkal beszélgetek, aki barát 

vagy aki engem keres, és senkit nem zavar, hogy plüssállatok vannak az irodámban, mert 

amikor az unokák vagy a barátaim gyerekekkel jönnek hozzám, akkor őket nálam igazi 

játszótér várja. 

Tehát lazább és lezserebb? 

Igen, azt gondolom. Egyébként gyerekkorom óta rosszul viselem a meleget, számomra 

vállalható, de nem kényelmes viselet sem a zakó, sem a nyakkendő. 

 

Ma már se öltönyt, se nyakkendőt nem viselaz ellenzéki előválasztásra készülő tanácsadó, aki élvezi a 

kötetlen öltözködést /Fotó: Grnák László 
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