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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottsága 

2011. november 16-án, szerdán, 9 óra 10 perckor  
a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat  
 

1. Meghallgatás a Péti Nitrogénműveknek nyújtott kezességvállalással kapcsolatban 
 
Meghallgatásra meghívottak: 
Bajnai Gordon volt miniszterelnök 
Erős János, a Magyar Fejlesztési Bank volt vezérigazgatója 
Zdeborsky György, a Magyar Fejlesztési Bank korábbi igazgatósági elnöke 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Győrffy Balázs (Fidesz), az albizottság elnöke 
 
Dr. Budai Gyula (Fidesz), az albizottság alelnöke 
Obreczán Ferenc (Fidesz) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Zdeborsky György, a Magyar Fejlesztési Bank korábbi igazgatósági elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető  

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, megkezdjük munkánkat.  

Úgy gondolom, a tíz perc türelmi időt betartottuk, tehát aki ide szeretett volna érni, az 
bizonyára ideért, akik úton van, esetlegesen minden bizonnyal a forgalom áldozata, ahogyan 
erre már volt is példa Gráf miniszter úr esetében. 

Meghallgatás a Péti Nitrogénműveknek nyújtott kezességvállalással kapcsolatban 

Megkezdjük mai munkánkat. Egy napirendi pontunk van, a Pécsi Nitrogénműveknek 
nyújtott kezességvállalással kapcsolatos kormányzati döntések vizsgálata.  

A meghallgatásra három meghívott kapott meghívást. Elsőként Bajnai Gordon volt 
miniszterelnök úr, akinek a viselkedését szavakkal csak kellő önmérséklettel tudnám 
minősíteni. Bajnai úr ugyanis egy általa megadott és egyeztetett időpontot negligált néhány 
nappal ezelőtt. Kolléganőimmel felvette a kapcsolatot, és megadott több időpontot, hogy 
ezeken az alkalmakon az albizottság rendelkezésére tud állni. Mi ezekből az időpontokból 
választottunk egyet. Megkapta a meghívót, és Bajnai úr ezután egy más programra hivatkozva 
közölte, mégsem tud részt venni a mai ülésen, és egy újabb időpontlistát küldött, amit, 
engedjék meg nekem, hogy most már komolytalannak vegyek, mivel nyilvánvalóan más 
szándék vezérli, a bizottság ülése helyett alternatív programokon vesz részt.  

Számomra döbbenetes, hogy egy volt miniszterelnök így álljon hozzá az Országgyűlés 
munkájához, és magát nagy demokratának beállítva képes legyen a hatályos alkotmánnyal 
szemben menni. Engedjék meg, hogy most idézzek a hatályos alkotmány 
21. § (3) bekezdéséből: „Az országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki köteles 
rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük vallomást tenni.” 

Bajnai Gordon számára a mai alkotmány nem irányadó jogszabály. Megjegyzem, 
ebben az ülésszakban már nem fogom megpróbálni őt újra invitálni az albizottság ülésére. 
Nyilvánvalóan látszik, ő szórakozik a Magyar Országgyűlés egyik bizottságával, de ehhez 
nem vagyok partner. A jó szándék, a kompromisszumkészség az időpont kiválasztásában, azt 
gondolom, részünkről megvolt, de talán elnézik nekem, ha nem leszek partner ahhoz, hogy 
bohócot csináljon belőlünk. Reményeink szerint egy más jogi háttér bizonyára 
megteremtődik, és a tavaszi ülésszak alkalmával fogom legközelebb Bajnai urat megkérni, 
hogy álljon a rendelkezésünkre, és remélem, akkor már nem lesz lehetősége kibújni ezen 
kötelezettsége, egyébként most is meglévő kötelezettsége alól. Bajnai Gordon vonatkozásában 
ennyi. 

A Magyar Fejlesztési Bank részéről két személyt hívtunk meg, Erős János és 
Zdeborsky György urakat. Zdeborsky György itt van, tisztelettel köszöntöm az albizottság 
ülésén. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével.  

Erős úrral levelezést folytattunk, amelyben egy jogértelmezési vita van közöttünk a 
tekintetben, hogy ki jogosult az általa ismert banktitok feloldását kérni. A mi 
jogértelmezésünk szerint ezt a titok ismerőjének kell kezdeményeznie, de Erős úr is és 
Zdeborsky úr is szóban azt az álláspontot fejtette ki, hogy meglátásuk szerint a meghallgató 
szervnek, tehát az albizottságnak kellene ezt megtennie. Én ebből nem szeretnék kardinális 
kérdést csinálni, noha mi továbbra is fenntartjuk azt, hogy nem nekünk kellene a titok alóli 
feloldást kezdeményezni, de ezt meg fogjuk tenni, kezdeményezni fogjuk.  
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Arra kérem Zdeborsky urat, és Erős urat is erre fogom majd kérni, hogy ezzel 
párhuzamosan mindegyik jogértelmezés egy saját pályát írjon meg, kérem őket is, hogy ők is 
kezdeményezzék saját oldalukról a titok alóli felmentés kezdeményezését, mert így lesz talán 
kerek a történet. A napirend vonatkozásában ennyit szeretnék előzetesen mondani.  

A meghallgatás Zdeborsky György úrral kezdődne, de előtte Budai képviselő úr szólni 
szeretne. Parancsoljon! 

 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Szomorúan konstatáltam azt a helyzetet, hogy Bajnai Gordon 

Amerikából üzenget a bizottságnak, időpontokat egyeztetve, majd az általa megadott 
időpontban nem jelenik meg, a bizottsági meghallgatás előtt néhány nappal lemondja azt. 
Nem ismeretlen a helyzet, ugyanis ne felejtsük el, hogy ugyanezen bizottság Oszkó Péter volt 
pénzügyminisztert a IKR Zrt. hitelgarancia-szerződéssel kapcsolatban szintén két alkalommal 
idézte, és Oszkó Péter szintén külföldi programokra hivatkozva nem jelent meg a bizottság 
ülésén.  

Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a bizottsági ülésen való megjelenését azzal 
indokolta, hogy külföldön van, majd két nap múlva ott mosolygott az Amerikai Nagykövetség 
fogadásán Budapesten, ahol én is jelen voltam, és találkoztunk. A Bajnai-kormány 
miniszterelnökének és volt miniszterének ennyire fontos, hogy a Magyar Országgyűlés egyik 
bizottsága előtt megjelenjen, a bizottság tagjainak kérdéseire válaszoljon, és a bizottság 
munkáját elősegítse. 

Kérem szépen, lehet demokráciáról papolni, lehet demokratának hívni önmagunkat, de 
úgy gondolom, ma Magyarországon minden magyar állampolgár, illetve a volt miniszterelnök 
és a volt minisztere igenis köteles megjelenni a parlament azon bizottsága előtt, amelyik az 
elmúlt időszak visszaéléseit vizsgálja.  

Innen szeretnék üzenni Bajnai Gordonnak, ha valóban demokrata és bátor, mint 
ahogyan többször elmondta, akkor nagy tisztelettel várjuk a bizottság ülésére.  

Természetesen az elnök úr előterjesztésével teljes mértékben egyetértek, a parlament 
meg fogja teremteni annak a jogi lehetőségét, hogy a volt kormánytagok, illetve azok, akiket a 
bizottság meghív, ne tudjanak kibújni a bizottsági meghallgatás alól. Én is azt támogatom, 
hogy ne játsszunk macska-egér játékot, hanem várjuk meg, amíg a parlament dönt a 
kérdésben, és akkor hallgassuk meg Bajnai Gordont, aki akkor már szerintem nem fog tudni 
mit mondani, habár, ahogyan a volt miniszterelnököt ismerem, akkor is valamilyen kibúvót 
fog találni. Szomorúnak tartom, hogy 2011-ben a bizottság elnökének és jómagamnak azzal 
kell foglalkoznunk, hogy a volt miniszterelnök nem hajlandó megjelenni a bizottság előtt. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kérdezem a bizottság jelen lévő tagjait, hogy a bevezetővel kapcsolatban van-e 

hozzáfűzni való? (Nemleges jelzések.)  
Térjünk át az érdemi munkára, sajnos, egy ilyen bevezetéssel kellett felkonferálnom.  
Még egyszer megköszönöm Zdeborsky úr megjelenését. Az ő meghívását azzal 

szeretném indokolni, hogy a Magyar Fejlesztési Bank egyik dokumentumában fellelhető egy 
olyan nyilatkozat a részéről, ami azt takarja, hogy az ilyen formában nyújtott kezességvállalás 
Zdeborsky úr szerint nem feltétlenül áll két lábbal a jogszerűség talaján, és ő ezt nem 
támogatta.  

Ezzel kapcsolatban szeretném a kérdésünket feltenni, hogy mivel tudja ezt 
alátámasztani. Mi volt az, ami erre a kijelentésre sarkallta? Kérem, ebben álljon 
rendelkezésünkre.  
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Ha vannak még kérdések, akkor ezeket feltennénk, és egy csokorban legyen kedves 
majd válaszolni. 

Van-e kérdés? Parancsoljon! 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Elnök úr, egy megjegyzést szeretnék hozzátenni.  
Én úgy gondolom, hogy a bizottság ebben a vonatkozásban a meghallgatást 

megtarthatja, ugyanis abban a büntető feljelentésben, amely alapján a Központi Nyomozó 
Főügyészség szerepel, már konkrétan meghatározásra került egy olyan tényállítás, amely, úgy 
gondolom, sem üzleti, sem pedig banktitkot nem képez, ez tényállítás, amelynek az a lényege, 
hogy Zdeborsky György úr, az igazgatóság akkori elnöke az előterjesztést azzal a 
megjegyzéssel fogadta el, miszerint nem érti, miért a magyar állampapírok másodpiaci 
kamatfelára alatt nyújtson hitelt az MFB, és jelezte, hogy az ügylettel nem ért egyet. 

Tehát lényegében én úgy gondolom, Zdeborsky úr meghallgatása erre a tényre kell, 
hogy irányuljon, ugyanakkor ez a tény, úgy gondolom, nem képezi banktitok vagy üzleti titok 
kategóriáját, ugyanis ez a tény a büntetőfeljelentésben, a tényállásban konkrétan 
meghatározásra került. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? (Nemleges jelzések.)  
Zdeborsky úrnak adnék szót a válaszadásra. 
 
ZDEBORSKY GYÖRGY, a Magyar Fejlesztési Bank korábbi igazgatósági elnöke: 

Sajnos, ezzel a konkrét üggyel kapcsolatos kérdésre nem tudok válaszolni, mert a válaszom 
megsértené a banktitokkal kapcsolatos jogszabályt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a rövid és velős választ.  
Talán a Budai úr által feltett kérdés indokolása nem feltétlenül sértette volna a 

banktitkot meglátásom szerint, de én a jogértelmezési kérdésekről nem szeretnék most vitát 
nyitni. 

 
ZDEBORSKY GYÖRGY, a Magyar Fejlesztési Bank korábbi igazgatósági elnöke: 

Engem, mint volt bankvezetőt, köt a hitelintézeti törvény. 
 
ELNÖK: Én nem szeretném önt arra sarkallni, hogy bármelyik hatályos jogszabály 

ellen cselekedjék. A nyilatkozatát tudomásul vettük.  
A bevezetőmben is említettem, mi a magunk részéről el fogjuk indítani a titok alóli 

felmentés folyamatát az önök vonatkozásában. Tisztelettel kérem még egyszer önt és majd 
nyilván Erős urat is levélben, hogy legyenek kedvesek az önök részéről is elindítani ugyanezt, 
mert a mi jogértelmezésünk szerint ez az önök feladata lenne, de konstruktív 
együttműködésként értelmeznénk, ha mi elindítjuk azt a folyamatot, ami az önök 
jogértelmezése szerint szükséges, és ugyanezt kérném akkor a másik féltől is.  

 
ZDEBORSKY GYÖRGY, a Magyar Fejlesztési Bank korábbi igazgatósági elnöke: 

Nem szeretnék jogi vitákat folytatni, ha önök elindítják a folyamatot, az ügyvédeim fogják 
majd ezt bonyolítani, én ügyvéd nélkül semmit nem tudok tenni. 

 
ELNÖK: Köszönjük, és ezt is tudomásul vettük.  
Van-e további kérdés, hozzászólás, észrevétel? (Nincs jelzés.)  
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Még egyszer megköszönöm Zdeborsky úrnak, hogy megtisztelt bennünket a 
jelenlétével, továbbá köszönöm a sajtó munkatársainak a jelenlétét, hogy ilyen rövid 
bizottsági ülésre invitáltuk őket, de talán belátják, mindez nem a mi hibánkból történt. 

Egyebek 

Az Egyebekben van-e bármilyen megjegyzés? (Nincs jelzés.) 
A napirendi pontot és az ülést berekesztem, köszönöm a részvételüket. 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 28 perc)  
  

Győrffy Balázs 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 


