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OGY határozata

a pártok által állami vállalatoktól és külföldi szervezetekt ő l kapott támogatáso k
jogszerűségétvalamint a Magyar Szocialista Párt esetleges b űnöző i körökkel kialakult

kapcsolatait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról

1. Az Országgyűlés

felismerve, hogy a korrupció visszaszorítása, a pártfinanszírozás átláthatóvá tétel e
rendkívül fontos össztársadalmi érdek,

figyelemmel arra, hogy minden olyan kísérlet, amelyben magyarországi párto k
bűnözői körökkel tartanak fenn, vagy törekednek fenntartani bármiféle
kapcsolatot, illetve magyarországi pártok idegen országból fogadnak e l
nagyösszegű adományokat kampányuk finanszírozásához vagy saját
népszerűsítésük céljából, olyan nemkívánatos jelenségek, amelyek súlyosan
veszélyeztetik a társadalmi biztonságot és a jogállamiságot ,

abból a célból, hogy az utóbbi id őben napvilágot látott információk, miszerin t
egyes pártok és pártok munkáját segítő civil szervezetek, alapítványok állami
befolyás alatt működő, adófizetők pénzéből gazdálkodó, illetve külföldi
szervezetek által nyújtott nagy összegű támogatásokban részesültek, valamint a
gyanú mely szerint a Magyar Szocialista Párt esetlegesen egyes b űnözői körökkel
tartott fenn kapcsolatot hatalmuk meg őrzése érdekében, részletesen tisztázásra
kerüljenek, az alábbi határozatot hozza :

2. Az Országgyűlés Az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 23 . §-a alapján
eseti bizottságot hoz létre „a pártok által állami vállalatoktól és külföldi szervezetekt ől
kapott támogatások jogszerűségét valamint a Magyar Szocialista Párt esetleges
bűnözői körökkel kialakult kapcsolatait vizsgáló eseti bizottság” (a továbbiakban :
Bizottság) elnevezéssel.

3. A Bizottság tevékenységének a tárgya következ ő kérdések tisztázása :

a) milyen állami tulajdonban vagy résztulajdonban lévő gazdasági társaságok,
mely pártoknak, mekkora összegben juttattak támogatásokat, mik volta k
ezeknek a támogatások folyósításának okai és a támogatott szervezetek
konkrétan mire használták fel ezeket a támogatásokat ;
az a) pontban foglalt támogatások tekintetében stratégia kidolgozása, hogy az
adófizetők pénzéből folytatott pártfinanszírozás keretében kiosztott összeg
milyen módon követelhető vissza az érintettektő l ;
mely pártok, pártok munkáját segít ő egyesűletek, alapítványok kaptak nagy
összegű támogatásokat külföldi érdekeltségű szervezetektő l ,
magánszemélyektől, gazdasági társaságoktól ;

d) a c) pontban foglalt külföldi érdekeltségű jogi személyeknek kik az alapítói ,
milyen tevékenységet folytatnak hazájukban és hazájukon kívül, fejtenek-e k i
hasonló politikai aktivitást más országban is, és ha igen, ott milyen jellegű
szervezeteket támogatnak;

e) kik rögzítették a nemrég napvilágra került Portik-Laborc találkozó n
elhangzottakat, van-e tudomása más hasonló ügyről az Alkotmányvédelmi



Hivatalnak és terveznek-e vizsgálatot az ügy(ek) körülményeinek tisztázás a
érdekében;

f) volt-e, van-e kapcsolata bűnözői körökkel a Magyar Szocialista Pártnak, vagy
annak egyes képviselőinek és amennyiben volt vagy van, mi (volt) a kapcsola t
kialakításának célja, kerete, esetleges eredménye ;

g) az a)-f) pontokban rögzített cselekmények valósítottak-e meg törvénysértést és
amennyiben igen úgy történt-e a törvénysértések megakadályozása vag y
megszüntetése érdekében felel ősségre vonás, vagy indult-e az ügyekben egyé b
ilyen irányú eljárás;

h) amennyiben történtek jogsértések, de a g) pontban részletezett eljárások ne m
indultak meg, úgy van-e lehetőség feljelentés tételére vagy hivatalból egyéb
eljárás lefolytatására;

i) szükséges-e jogalkotói cselekvés, törvényalkotás annak érdekében, hogy a
Bizottság által feltárt jogsértés, vagy egyéb jogsértésnek jelenleg nem
minősülő, de a társadalomra veszélyes magatartások megszüntethet őek, a
jövőre nézve pedig megel őzhetőek legyenek?

4. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálat i
módszereit, az 50/2003 . (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével .

5. A Bizottság tevékenységéről 2013. december 15 . napjáig jelentést készít, amely
tartalmazza

a) a Bizottság feladatát ,
b) a Bizottság által alkalmazott eljárási rendet és vizsgálati módszereket ,
c) a vizsgálat során feltárt tényeket és bizonyítékokat ,
d) az együttműködésre kötelezettnek a Bizottság ülésén tett észrevételeit a

vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan ,
e) a Bizottság tagjának a Bizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgála t

módszereire és megállapításaira vonatkozóan ,
f) a Bizottság által vizsgált üggyel kapcsolatos megállapításokat, a szüksége s

intézkedésekre vonatkozó javaslatokat

6. A Bizottság 10 tagból áll . A tagokra a képviselőcsoportok vezető i, illetve a független
képviselők többsége tesz ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség — 4 fő

Kereszténydemokrata Néppárt -1 fő

Magyar Szocialista Párt — 2 fő

Jobbik Magyarországért Mozgalom — 2 fő

Független képviselő -1 fő

7. A Bizottság elnökének, alelnökeinek és tagjainak megválasztására a
képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt el ő
javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A Bizottság elnökére



az ellenzéki képviselőcsoportok közül a Jobbik, két alelnökére a Fidesz és az MSZ P
terjeszt elő egy-egy javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréb ől .

8. A Bizottság megbízatása kiterjed minden, e határozat pontjait érint ő vizsgálatra, és az
ennek alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javaslattételre . A
Bizottság a munkája során – figyelemmel Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 23 . §-ára és az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5.) AB határozatára
- a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be . A kért
adatokat mindenki köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani, illet őleg köteles a
Bizottság előtt megjelenni .

9. A Bizottság tagja a Bizottság döntése alapján külön felhasználói engedély nélkül
jogosult a Bizottság feladatának ellátásához szükséges minősített adat felhasználására.

10.A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. A szakértői kutatások
költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

11.A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat
közzétételekor kezd ődik.

12.A Bizottság megbízatása az 5 . pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési
határozat meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határid ő
eredménytelen elteltéig tart. A jelentés benyújtását követően a Bizottság tevékenysége
a Házszabály szerinti előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki.

13.Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Indokolás

Az elmúlt időszakban több olyan információ látott napvilágot, amelyeknek - országos, kiemelt
jelentőségüknél fogva, valamint azért, mert alapjaiban áshatják alá a társadalmi biztonságot ,
illetve jogállamiságot - parlamenti eseti bizottságban történ ő alapos kivizsgálása indokolt.

Az első aggodalomra okot adó jelenség, amelynek átfogó értékelése feltétlenül indokolt, hog y
több párt és jelölő szervezet kap és fogad el nagy összegű adományokat külföldi illetőségű
szervezetektő l, magánszemélyektől, valamint gazdasági társaságoktól . Veszélyes gyakorlat,
hogy Magyarország kormányzására készülő pártok, idegen érdekcsoportok támogatásá t
élvezve népszerűsítik magukat, próbálnak az Országgyűlésbe bekerülni, esetleg kormányra
kerülni. Külföldi szervezetek nyilván nem „ingyen” osztogatnak milliókat magyarország i
pártoknak és pártok munkáját segítő egyesületeknek, alapítványoknak. Joggal feltételezhetjük ,
hogy ezért a pénzért cserébe az ő érdekeik képviseletét várják majd el az adott párt
Országgyűlésbe, rosszabb esetben kormányra kerülése esetén . Elemi érdek tehát, hogy
mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy mely pártok, milyen összegeket fogadtak e l
külföldi érdekeltségű jogi- és magánszemélyektől .

A másik mostanában napvilágra kerülő információ, miszerint egyes állami, vagy részben
állami kézben lévő gazdasági társaságok szintén nagyobb összegekkel támogatnak egyes
pártokat, vagy pártok munkáját segítő szervezeteket. Nyilvánvaló, hogy tarthatatlan, egyes
esetekben a jogszabálysértés gyanúját felveti az a gyakorlat, mely szerint az adófizet ők
pénzével (is) gazdálkodó társaságok plusz forrásokkal segítenek egyes jelöl ő szervezeteket .
Ezzel a demokrácia alapvető játékszabályát veszik semmibe. Ennek a gyakorlatnak a ponto s
megismerése, megszüntetése és a lehetőségekhez képest az így juttatott támogatások
visszakövetelése minden magyar embert érintő , nagyon fontos közérdek.

A harmadik kérdés pedig a nemrég nyilvánosságra hozott hangfelvétel, amelyen 2008-ban
elhangzott beszélgetés hallatszik, amelyen Portik Tamás, az Energol Rt . egykori igazgatója és
Laborc Sándor, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt vezetője is részt vett . Ebből a hangfelvételből
vélelmezhető , hogy a Magyar Szocialista Párt a hatalmának megtartása érdekében egyes
bűnözői körökkel való kapcsolattól, illetve rendszeres egy űttműkődéstől sem riadt vissza. A
jelenlegi információk alapján ennek a kapcsolatban az volt a célja, hogy jobboldal i
politikusok lejáratásával akadályozzák meg a 2010-es kormányváltást.

Egy ilyen gyanú rendkívül súlyos, akár erkölcsi, morális, de jogi, büntetőjogi kérdéseket is
felvet. Elemi társadalmi érdek, hogy a lehető legrészletesebben, egy bizottság keretein belü l
legyen feltárva, hogy konkrétan kik és milyen mélységben tartottak fenn alvilági kapcsolatot ,
milyen szerepet játszott ebben a titkosszolgálat akkori vezetése, mi volt a valódi célja ennek a
kapcsolatban és főleg, hogy történt-e felel ősségvonás az ügyben és amennyiben nem úgy
milyen lehetőség van erre most az ügy nyilvánosságra kerülése után . Nem kerülhető meg
annak a kérdésnek a megválaszolása sem, hogy ezek a kapcsolatrendszerek, hogy ezek a
kapcsolatok a mai napig fennállnak-e, esetlegesen jelenleg is determinálják-e a haza i
közéletet.

Ezeknek az ügyeknek az felderítésére és a fenti kérdések tisztázása érdekében eseti bizottsá g
létrehozását kezdeményezem.



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 14. § b) pontja, valamint a
23 . §-a alapján – benyújtom a pártok által állami vállalatoktól és külföldi szervezetektől
kapott támogatások jogszerűségét,valamint a Magyar Szocialista Párt esetleges bűnözői
körökkel kialakult kapcsolatait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslatot.

A javaslat indokolását csatolom.

Budapest, 2013 . április W.
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Vo e , ónos
ország ' ési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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