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Tisztelt Kuti László! Tisztelt Elnök Úr! 

 

Kovács Zoltán vagyok, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) általános és kizárólagos 

jogutódjának, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) ifjúsági tagozati elnöke. 

 

A tegnap reggeli TV2 Mokka elnevezésű műsorban való szereplése miatt fordulok Önhöz, ahol 

Bokros Lajost említette. Mindamellett, hogy pártunk elutasítja a korkedvezményes nyugdíjak 

visszamenőleges hatályú megvonását, melynek érdekében felvállalt küzdelmükért 

támogatásunkat ezúton is szeretnénk kifejezni, engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét, 

Bokros Lajossal kvaterkázni korántsem büszke dolog.  

 

Mint arról Ön is bizonyára értesült, Bokros Lajos jogelődünk (MDF) listájáról került 2009-ben 

az Európai Parlamentbe. Azóta becsapva pártját, aktivistáit és választóit egyoldalúan 

szembefordult az öt jelölő közösséggel. Számos hazugsága látott napvilágot, amire úgy 

érzem, kötelességem felhívni a figyelmét. Bokros úr ugyanis előszeretettel felhasznál 

mindenkit, majd mintha ott sem lett volna, nyugodt szívvel továbbáll, cserbenhagyva azokat, 

akik addig segítettek neki.  

 

A JESZ a jogutódlással több tízmillió forintos adóságot is örökölt, amelyet természetesen 

felvállalt, Bokros Lajos 2009-es EP kampányából. Mivel jogutód, ez így normális. Bokros úr 

mindeközben egyoldalúan megszakított minden kapcsolatot a párttal és ellopta Európai 

Parlamenti képviseletünket. A mai napig fizetjük az ő kampányából fennmaradó tartozásokat, ő 

pedig él, mint hal a vízben. Teszi mindezt úgy, hogy aláírásával vállalta, ha visszakéri az 

Országos Választmány a mandátumot, ő visszaadja. A visszahívás a bizalomvesztés miatt 

megtörtént, de Bokros úr fittyet hányva aláírására, még sem adta vissza az EP mandátumot.  

 

Időközben kiderült, Bokros Lajosnak egyszerűen szokása hazudni. Azt állította ugyanis, hogy 

soha nem volt a Magyar Szocialista párt tagja, mire Mesterházy Attila hivatalos leveléből 

kiderült, pár száz forintos tagdíjtartozás miatt törölték Bokrost a tagnyilvántartásból.    

 

Egy legfrissebb felmérésből kiderült az is, hogy a közgazdász az Európai Parlamentben sem 

csinál semmit. A számottevő kategóriákban minden magyar EP képviselő között Bokros az 

utolsó, annak ellenére, hogy azt állítja, a 2009-es programot valósítja meg. Mondanom sem kell, 

hogy munka nélkül semmilyen programot sem lehet megvalósítani.  

 

Fény derült továbbá arra, hogy – legfinomabban fogalmazva is – kétes körülmények között 

szerezte diplomáját és doktoriját. Ugyanis parlamenti almanachjában azt állítja, hogy Panamában 

posztgraduális képzésen vett részt. A Panamai Állami Egyetem hivatalos levele alapján 

természetesen kiderült, hogy sosem volt az egyetemük hallgatója Bokros Lajos. Ma már tudjuk 

útitársától, Somfai Gábortól is, hogy mindössze nyelvtanulás miatt voltak kint, ami szintén 

alátámasztja: nem állt semmilyen jogviszonyban a Panamai Egyetemmel.  

 

 

 



Jólét és Szabadág Demokrata Közösség 

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. 

T: (06 1) 225 2280   F: (06 1) 225 2290 
info@jesz.hu   www.jesz.hu 

 

Tisztelt Elnök úr! 

 

Kérem, a fent leírtak alapján viszonyuljon a jövőben Bokros Lajoshoz. Szeretnénk, ha 

Önöknek nem kellene csalódniuk Magyarország legnagyobb hazudozójában.  
 

         

 

BUDAPEST, 2012-11-13    Tisztelettel: 

         Kovács Zoltán 

        JESZ, Ifjúsági Tagozat, elnök 

 

 

         

 


