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Napirendi javaslat  

 
1. Mi vezetett a Buda-Cash brókerbotrányhoz? - törvénymódosítások és 

eredménytelen vizsgálatok 
 
Meghívott: 

 Antali Károly, a Buda-Cash Brókerház Zrt. felügyelőbizottságának volt tagja 
(elnöke) 
 Dr. László Csaba volt pénzügyminiszter 
 Dr. Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter 
 Dr. Veres János volt pénzügyminiszter 
 Dr. Farkas Ádám, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének volt elnöke 
 Dr. Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének volt elnöke 
 

2. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3400. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

 
3. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat 

módosításáról szóló határozati javaslat (H/3409. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

 
4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/3414. szám) 
(Szatmáry Kristóf, Dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

5. a) A dohánytermékek kiskereskedelmére való jogosultságot elveszítők 
jogsérelmének orvoslásáról szóló törvényjavaslat (T/2587. szám) 
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

  
b)  A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat (T/2879. szám) 
(Varju László (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

  

6. Az üzemanyagcélú sűrített gáz halmazállapotú földgáz adómértékének 
csökkentéséről szóló törvényjavaslat (T/2983. szám) 
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/3114. szám) 
(Dr. Lukács László György (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Tóth Csaba (MSZP) Velez Árpádnak (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Vásárhelyi Pál, a bizottság tanácsadója   
 
 

Meghívottak  

Antali Károly, a Buda-Cash Brókerház Zrt. felügyelőbizottságának volt 
tagja 
Dr. Veres János volt pénzügyminiszter  
Burány Sándor (MSZP)  
Harangozó Gábor István (MSZP)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Schmuck Erzsébet (LMP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, valamint értelemszerűen a 
meghívott vendégeket.  

Ha megengednék, akkor szeretném, ha először a napirendről döntene a 
bizottság. A napirend tekintetében - a napirendi javaslatot írásban elküldtem a 
bizottság tagjainak - két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az egyik dolog az, hogy 
kérte Tóth Csaba alelnök úr - aki most nincs jelen, tehát a szocialista alelnöke a 
bizottságnak -, hogy a 4. napirendi pontot, a kereskedelemről szóló 2005. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatot tegyük át a holnapi bizottsági ülésre, mert 
személyesen is szeretne jelen lenni. Én ezt akceptálom, tehát kérném a bizottság 
tagjait, hogy ha lehet, akkor ezt a napirend-módosítást végezzük el.  

Ezen kívül annyit szeretnék előrebocsátani, hogy tekintettel arra, hogy 
11 órakor elkezdődik a Ház plenáris ülése, és a házelnök úrtól engedélyünk csak a 
11 óráig tartandó bizottsági ülésre van, illetve utána valóra nincs - hogy egészen 
pontos és precíz legyek -, ebből az következik, hogy ha nem sikerül eljutni a napirendi 
pontok végére 11 óráig, akkor értelemszerűen minden olyan napirendi pont, amit nem 
végzünk el, átkerül a holnapi napra, és akkor azt a holnapi bizottsági ülésen kell 
befejeznie a bizottságnak. 

Ezekkel a hozzáfűzésekkel együtt szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy 
kinek van a napirenddel kapcsolatban észrevétele. Úgyhogy még egyszer jelzem, hogy 
a kereskedelemről szóló napirend áttételét eleve javaslom a holnapi napra, tehát 
anélkül javaslom majd a bizottsági napirend elfogadását. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincsen észrevétel, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság 
tagjai részéről a napirendet támogatja. Kérem, ezt kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a többség a napirendet támogatta. Ki az, aki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság 
a napirendjét elfogadta. 

Mi vezetett a Buda-Cash-brókerbotrányhoz? - törvénymódosítások 
és eredménytelen vizsgálatok 

Akkor az 1. napirendi pontban napirendi javaslatként én meghívásokat 
kezdeményeztem azzal a címmel, hogy „Mi vezetett a Buda-Cash-brókerbotrányhoz? - 
törvénymódosítások és eredménytelen vizsgálatok”, tehát a Buda-Cash-
brókerbotrány előélete címmel, és jelzem itt a tisztelt bizottságnak, hogy a holnapi 
napon pedig - de ezt a bizottság tagjai nagyon jól tudják - a feltáró vizsgálat 
eredményeit, illetve a brókerbotránnyal együtt járó következmények kezelését 
ismerheti meg a bizottság, mert a holnapi napon Windisch László, a Magyar Nemzeti 
Bank alelnöke beszámol a brókerbotrány kapcsán lezajlott vizsgálatokról, a feltáró 
vizsgálatról és annak eredményeiről, mindarról, amiről egyébként szólhat a 
nyilvánosság előtt. Természetesen a bizottságnak jogában áll zárt ülést elrendelnie a 
sajtó kizárásával, akkor lényegesen több információt is megismerhet, de erről majd a 
holnapi napon kell döntenie a bizottságnak, ezt mérlegeljék. Azt gondolom, minél 
több adat, minél több információ nyilvános, annál jobb, ezért én inkább a nyílt 
bizottsági ülés mellett tenném le a voksomat, de ezt majd holnap eldöntheti a 
bizottság. Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára is jelen lesz, 
akinek pedig a kormány által megtett intézkedésekről kell majd beszámolnia. 
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A mai napra meghívottként kezdeményeztem Antali Károlynak, a Budapest 
Brókerház Zrt. volt felügyelőbizottsági tagjának, a Bajnai-kormány volt 
kormánybiztosának a meghívását, aki egy időben még a felügyelőbizottság elnöke is 
volt ráadásul, László Csaba volt pénzügyminiszternek, Draskovics Tibor volt 
pénzügyminiszternek, Veres János volt pénzügyminiszter úrnak - a pénzügyminiszter 
úr itt tájékoztatott, hogy írásban nem jutott el hozzá a meghívó; elnézését kérem, de 
viszont itt jelen van, amit meg külön szeretnék megköszönni - és Farkas Ádámnak, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete volt elnökének, valamint Szász Károly 
úrnak, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete volt elnökének a meghívását. Úgy 
tudom, hogy Veres úr mellett, aki még jelen lesz, az Antali Károly úr, a Buda-Cash 
Brókerház Zrt. felügyelőbizottságának volt tagja, illetve elnöke. Most én őt 
személyesen nem ismerem, tehát ha esetleg jelen van, akkor kérem, ugyanúgy 
foglaljon helyet az asztalnál. Veres János pénzügyminiszter urat pedig tisztelettel 
megkérném, ha megteszi, hogy foglaljon helyet. (Megtörténik.) 

Nem tudom, hogy van-e információnk arról, hogy Antali Károly úr… 
(Jelzésre:) Antali Károly úr itt van már az épületben, csak még nem ért ide, reméljük, 
hogy rövidesen megérkezik. Ha megengedik, akkor addig két perc technikai szünet 
hadd legyen, amíg kiderítjük, hogy merre bolyong az épületen belül Antali Károly, a 
Buda-Cash Brókerház volt felügyelőbizottsági tagja, a Bajnai-kormány volt 
kormánybiztosa. (Technikai szünet. - Antali Károly megérkezik az ülésre, helyet 
foglal a meghívottak részére fenntartott asztalnál.) 

Tisztelettel üdvözlöm Antali Károly urat is mint a Buda-Cash Brókerház volt 
felügyelőbizottsági tagját, sőt én a papírokból úgy látom, hogy egy időben elnökét és a 
Bajnai-kormány volt kormánybiztosát, meg ha jól tudom, miniszteri kabinetfőnökét. 
Veres János pénzügyminiszter úrral ezt már megtettem, csak önnek mondanám 
tájékoztatásul.  

Ha megengedik, akkor a mai bizottsági ülésnek kifejezetten az a célja, hogy „Mi 
vezetett a Buda-Cash brókerbotrányhoz? - törvénymódosítások és eredménytelen 
vizsgálatok” címmel szeretnénk beszélgetést folytatni. Ami alapvetően a 
kezdeményezés volt, az két dolog. 

Az egyik: mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy 2004-2005-ben lezajlott egy 
olyan törvénymódosítás, amelyik az első brókerbotrány után, tehát a K&H-
brókerbotrány után nem a szigorítást eredményezte a brókercégek vizsgálatánál, 
hanem épp ellenkezőleg; az addigi kétévenkénti kötelező helyszíni ellenőrzést 
gyakorlatilag kivette a törvényből. Utánanéztem, erre nem minisztériumi 
előterjesztés, hanem egy szocialista képviselői módosító indítvány alapján került sor, 
amit az akkori szocialista többség elfogadott, és a kormány, az akkori szocialista 
kormány pedig támogatott. Ez az egyik dolog, aminek az indokaira, azt gondolom, 
kíváncsiak lennénk. Veres úr akkor a Pénzügyminisztérium államtitkára volt, ha jól 
tudom, sőt a végén talán már miniszter is. 

Ami a 2009-es törvénymódosítást illeti, ahol visszakerül ez az ötévenkénti 
helyszíni ellenőrzési kötelezettség, ott csak arra lennék kíváncsi, hogy miért pont az öt 
év az, amit fontosnak tartottak, miközben korábban kettő esztendő volt. Antali Károly 
úrtól pedig nyilvánvalóan azt kell kérdeznünk - ön a felügyelőbizottság tagja volt, sőt 
mint a papírokból nekem kitűnik, rövid ideig talán az elnöke is, és a 
felügyelőbizottság az, amelyik egy cégnek a törvényes működéséért felel; az állami 
szervek ellenőrzik, de a felügyelőbizottság felügyeli a cég működését -, hogy abban az 
időszakban, amikor ön tagja volt a Buda-Cash-nek, jól láthatóan, a mostani vizsgálati 
eredményekből úgy tűnik, már zajlott az a csalássorozat, ami ahhoz a hiányzó közel 
százmilliárd forinthoz vezetett.  
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Tisztelettel azt szeretném kérdezni, hogy mit tudott erről. Ha tudott róla, akkor 
erről miért nem tájékoztatta a Bajnai-kormányban a feletteseit, vagy miért nem tett 
olyan lépéseket, amelyekkel meggátolható és megállítható lett volna az a sorozat, ami 
végül közel százmilliárd forint eltűnéséhez vezetett? Azt gondolom, ez az, amit 
tisztáznunk kell a mai beszélgetésen. És tekintettel arra, hogy talán Antali úr az, aki 
közelebbről ismerte a Buda-Cash működését, ezért, ha megengedik, akkor már csak 
az ábécésorrend miatt is előbb neki adnám meg a szót. Parancsoljon, Antali úr! 

Antali Károly, a Buda-Cash Brókerház Zrt. felügyelőbizottsága volt 
tagjának meghallgatása 

ANTALI KÁROLY, a Buda-Cash Brókerház Zrt. felügyelőbizottságának volt 
tagja: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Az első mondat 
mindenképpen az, hogy ugyanolyan megdöbbenéssel értesültem erről az egész 
helyzetről, mint, gondolom, önök is, és első rendű érdekem, hogy derüljön ki az, hogy 
mi történt és mi vezetett idáig, maximálisan szeretnék ebben együttműködni. 

A második, hogy nyilvánvalóan a kérdés önmagában egy inszinuáció, hiszen ha 
bármilyen fajta olyan dologról tudtam volna, ami a törvényekkel vagy a szabályokkal 
nem egyeztethető, akkor azonnal megtettem volna, hiszen egész életemben ilyen 
területeken dolgoztam, és minden olyan munkát, amit elvégeztem, tisztelettel és 
becsülettel csináltam.  

2008-ban a Buda-Cash helyzete egészen más volt, mint ami ma van, azt kell 
mondanom, hogy az üzletmenet folytonossága biztosított volt, a tulajdonosok 
elkötelezetten vállalták a társaság nehézségeit, 2006-ban, 2008-ban is voltak olyan 
piaci hatások, amelyek a társaság működésében megjelentek.  

Természetesen a felügyeleti ellenőrzések során megjelenő hiányosságok 
pótlásáról a felügyelőbizottság szóban és írásban is megtette a javaslatait, 
intézkedéseit. De a kérdésfeltevésben lévő gyanúval kapcsolatban csak annyit tudok 
mondani, hogy engedjék meg, tisztelve a bizottságot, de kikérjem magamnak azt a 
gyanúsítást, amit tartalmaz. Tehát semmiképpen nem gondolom azt, hogy… - ha jól 
értettem az utolsó kommunikációt, valami nagyon kifinomult dologról lehetett szó, 
hogy azt a felügyelőbizottság honnan kellett volna tudja, azt igazándiból nem is 
nagyon tudom - visszamenőleg pláne nem - megállapítani.  

Amit még hozzátennék, hogy 2008 szeptemberében gyakorlatilag a személyes 
nexus a Buda-Cash csoporttal megszűnt. Azok az események, amelyek 
vélelmezhetően ilyen súlyos helyzetbe sodorták a társaságot, azután következtek be. 
Szó nem volt még bankcsoportról, szó nem volt még takarékszövetkezeti 
felvásárlásról, a Buda-Cash mutatói, tehát akár a sajáttőke-megfelelőség, akár a 
pénzpiaci szerepe nem mutatott olyan jelet, ami miatt nekem bármilyen gyanúm 
ébredt volna az iránt, hogy itt olyan tevékenység zajlik, ami esetleg nem felel meg a 
szabályoknak vagy a törvényeknek. Azokat, mondom, amiket mi láttunk; konzultatív 
módon a tulajdonosnak igyekeztünk - a felügyelőbizottság - szóban, írásban 
megfogalmazni, és azokra a hatósági kötelezésekre vagy felügyeleti kötelezésekre, 
amelyekre megállapítások történtek, intézkedtünk. Úgyhogy nem tudom ezt ennél 
pontosabban leírni. 

A személyes nexus megszakadásához az vezetett, hogy a vállalatcsoporthoz 
tartozó salgótarjáni öntödének a stratégiai jövőjével kapcsolatos véleménykülönbség 
alakult ki, és onnantól gyakorlatilag a személyes nexus megszűnt a társasággal. 

Személyesen bíztam mindig abban, hogy ez egy magyar tulajdonú, odafigyelő 
menedzsment, amely megtesz mindent azért, hogy a társaság talpon maradjon. Ezt a 
bizalmamat azzal is kifejeztem, hogy a pénzemet is ott tartottam. Tehát személyesen 
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is érintett vagyok a dologban. De nyilván nem ez számít ebben a pillanatban, hiszen 
rajtam kívül még nagyon sokan vannak így.  

Úgyhogy ezt tudom tájékoztatásképpen elmondani. Igen távoli az idő, tehát 
nem biztos, hogy minden részletre pontosan tudok emlékezni.  

Ahhoz, hogy ilyen típusú vizsgálatokat lehetett volna esetleg végezni, mint amit 
ma az MNB meg tud csinálni, nagyon alapos gyanú kellett volna. Én ilyen gyanúval 
nem rendelkeztem ebben az ügyben.  

Elnézést kérek érte, ennél többet ebben az ügyben nem tudok mondani.  
 
ELNÖK: Kérdésekre, én azt gondolom, nyílik később lehetőség, csak szeretném 

úgy vezetni a bizottsági ülést, hogy értelemszerűen ezeket bárki feltehesse. 
Arról tájékoztatom Antali urat, hogy miután Veres pénzügyminiszter úrnak is 

meghallgattuk a véleményét, azt követően értelemszerűen mindenki kérdéseket tehet 
fel, és kérem, ha lehet, akkor ezekre a kérdésekre próbáljon is meg válaszolni. 

És akkor Veres János pénzügyminiszter úrnak szeretném átadni a szót. Én, azt 
hiszem, azt elmondtam, alapvetően arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért érezte úgy 
annak idején a pénzügyminisztérium, hogy fel kell lazítani a brókercégek ellenőrzését 
a K&H-brókerbotrány után, miért nem az ellenkezője történt.  

Parancsoljon, miniszter úr! 

Dr. Veres János volt pénzügyminiszter meghallgatása  

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: (A kezében lévő papírról olvas.) 
Tisztelt Bizottság! A mai napon a Buda-Cash-ügyről, a Fidesz bank- és 
brókerbotrányáról van szó a bizottság ülésén.  

A Fidesz és Matolcsy György által irányított Magyar Nemzeti Bank mint a 
felügyeleti tevékenység folytatója, elmúlt évekbeli elégtelen tevékenysége tette 
lehetővé százezernél több betétes pénzének ellopását. A jelenleg feltételezett hiány 
kétharmada - a hírek szerint - azon bankoknál keletkezett, melyek tevékenységét 
2013-ban már a Magyar Nemzeti Bankba olvasztott felügyelet engedélyezte és 
amelyért teljes mértékben Matolcsy György felelős személyesen.  

Miután a tulajdonosok, a vezetők, az igazgatósági tagok, a felügyelőbizottsági 
tagok, a könnyvizsgálók felelősségét megvizsgálták, a hiány keletkezésében szükséges 
megvizsgálni az MNB elégtelen felügyeleti tevékenységének szerepét is, és a 
Széchenyi Bankhoz hasonlóan a Magyar Nemzeti Bank vállaljon szerepet a 
befektetővédelmi és betétbiztosítási alapok által európai normáknak megfelelően 
kötelezően fizetendő összegeken túli kártérítésben is, hogy valamennyi betétes, 
magánszemély, önkormányzat, vállalkozás, civil szervezet és befektető teljes 
kártérítésben részesüljön. 

Mint már korábban annyiszor, most is hazudott a Fidesz-frakció, amely 
pénteki közleményében azt írta személyemmel kapcsolatban: „Veres János a korábbi 
két év helyett csak ötévenkénti ellenőrzést írt elő a brókercégeknél.” Ezzel szemben 
tényszerűen igazak a következők: a) A 2009. május 2-a előtt hatályos 2007. évi 
törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 41. §-a nem rögzített semmilyen 
időszaki periodizálást a brókercégek ellenőrzésére. b) E törvényszöveg egy képviselői 
módosító indítvány elfogadásával került a törvénybe. Azaz nem kormányjavaslatra 
került be a törvénybe. c) Ezt a módosító indítványt a Fidesz-frakció egyöntetűen 
támogatta a parlamenti szavazásnál. d) A kétharmados, Fidesz-többségű parlament 
ezt követően 2010 decemberében, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 
2010. évi törvény elfogadásakor szövegszerűen és változatlanul fenntartotta ezt a 
szabályozást. e) A kétharmados többségű Fidesz-parlament 2013-ban megalkotta az 
új törvényt a Nemzeti Bankról, amely már tartalmazta a Nemzeti Bankba integrált 
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Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét. Ebben a törvényben szintén változatlanul a 
„legalább ötévenként” megfogalmazás szerepel a brókercégek átfogó vizsgálata 
időbeniségeként.  

Az iménti tényekből következik, hogy egyrészt 2009-ben az addig időbeni 
meghatározás nélküli ellenőrzéssel szemben a „legalább ötévenként” megfogalmazás 
nem puhítás, hanem szigorítás volt a szabályozásban.  

Másrészt, ezzel az előírással a Fidesz egyetértett, azt megszavazta a 
parlamentben.  

Harmadrészt, azóta kétszer is átdolgozta a kétharmados többség a törvényt, és 
mindvégig változatlan tartalommal szerepel a téma a törvényben. Tehát így tartják 
jónak, így tartják helyesnek.  

Negyedrészt, a „legalább ötévenként” megfogalmazás egyértelműen lehetővé 
teszi, hogy ettől hamarabb is lehet átfogó ellenőrzést folytatni bárhol, bármely 
brókercégnél, ha a felügyelet indokoltnak tartja azt. 

Ötödször, az elmúlt öt év elégtelen ellenőrzési gyakorlata nem a törvény, 
hanem a Fidesz által irányított PSZÁF és MNB hibája.  

Hatodik pontban: a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél 2010-ben lefolytatott átfogó 
vizsgálatot követően, 2010. szeptember 17-én dr. Szász Károly PSZÁF-elnök által 
aláírt határozatban szereplő 16 pont végrehajtását vajon ellenőrizte-e a PSZÁF vagy 
az MNB, különös tekintettel arra a pontra, amely kötelezi a társaságot, hogy a 
felügyelet részére rendkívüli adatszolgáltatás keretében küldje meg az informatikai 
rendszer hiányosságainak megszüntetésére vonatkozó helyreállítási terv 
végrehajtásáról készült belső ellenőri jelentéseket, az abban foglaltak maradéktalan 
teljesítéséig negyedévente, a negyedévet követő 10. munkanapig? Folytatott-e a 
PSZÁF vagy az MNB utóellenőrzést 2010. szeptember 17-e után a társaságnál?  

És végezetül: miután bizottsági elnök úr ismét nem hívott meg a bizottsági 
ülésre - ez már korábban is előfordult, úgy látszik, ez nála általános gyakorlat -, arról 
csak a bizottság titkársága péntek délután értesített egy e-mailben, amelyben nem 
meghívót küldtek, hanem tájékoztatásul elküldték a bizottság napirendjét, ezért az 
előre leegyeztetett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei programjaimat le kellett 
mondanom, de a bizottság napirendjében felsoroltak sajátságos összetételéből 
következően itt egy politikai színjáték zajlik, a Fidesz pávatánca zajlik a mai napon is. 
Hazug módon, a Fideszre jellemző politikai bűnbakkereséssel próbálják a 
felelősségüket az elmúlt öt évben történtekről másra terelni. Nemcsak az ügyben 
szerepet nem játszó, de MSZP-s kötődésű három pénzügyminisztert kellett volna a 
bizottsági meghívóban feltüntetni, hanem az előttük és az utánuk miniszteri tisztséget 
betöltő Járai Zsigmond, Varga Mihály, Oszkó Péter, Matolcsy György napirenden 
szerepeltetése is indokolt lett volna, csakúgy, mint a felügyelet vezetőinek napirenden 
szerepeltetése. 

Miután már a napirend is így lett összeállítva, és a Fidesz nyilvánvalóan hárít 
és hazudik az ügyben, ezért Rogán Antal gyermekded játékaihoz nem kívánok 
lealacsonyodni. Majd akkor szóljanak, ha szakmai megoldásról folyik a megbeszélés, 
abban szívesen részt veszek, ebben a komédiában viszont nem. Köszönöm 
figyelmüket.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Miniszter Úr! Örülök neki, hogy felolvasta a Szocialista Párt 
véleményét, bár én az ön véleményére lettem volna kíváncsi. Azt gondolom, egy volt 
pénzügyminiszternek nem kell írásos véleményt felolvasnia egy bizottsági ülésen, 
képes lehet arra, hogy esetleg szóban is elmondja a sajátját. Őszintén sajnálom, hogy 
nem kíván részt venni. (Dr. Veres János távozik az ülésről.) 
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Azt szeretném leszögezni a tisztelt bizottság tagjainak, hogy még 2002-ben, 
amikor a szocialisták átvették a kormányrudat, akkor a brókercégek ellenőrzésére 
vonatkozóan kétévenkénti kötelező helyszíni ellenőrzés volt. Ezt akkor törölték el, 
amikor Veres János pénzügyi államtitkár volt, illetve a későbbiekben 
pénzügyminiszter. 2009-ben az ötévenkénti ellenőrzést hozták vissza, tehát öt éven 
keresztül, 2004 és 2009 között egyáltalán nem volt kötelező ellenőrizni a 
brókercégeket, talán ez vezetett a kialakult helyzethez. A Fidesz-frakció annak idején 
ugyanúgy két évet kezdeményezett, ezt leszavazták a szocialisták, és ezt követően 
természetesen nem nagyon volt más választásunk, mert azt jónak tartottuk, hogy 
akkor nulla helyett jobb egyébként az ötesztendős ellenőrzés, de azt gondolom, 
célszerű lett volna visszatérni a két évhez, és semmiképpen nem szabadott volna 
fellazítani az akkori ellenőrzési szabályokat.  

Tisztelettel szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy én azt gondolom, egy 
bizottsági ülésen illik egyébként ott lenni egy volt pénzügyminiszternek, és ha már 
egyszer eljött, akkor pedig illik válaszolni a többiek kérdéseire is, de lesz még arra 
mód szerintem, hogy ezt egy vizsgálóbizottság keretében is megtegye a volt 
pénzügyminiszter úr. 

Azt pedig szeretném jelezni - és ennyiben a tisztesség kedvéért előre akarok 
szólni Antali Károly úrnak -, hogy én megnéztem itt a tisztségviselőkkel kapcsolatos 
cégjegyzékből kinyerhető adatokat: ön azt mondja, hogy 2008 szeptemberében 
megszakadt minden kapcsolata a társasággal; ön még 2009 január 1-jén nemcsak 
hogy felügyelőbizottsági tagként, de felügyelőbizottsági elnökként szerepel a 
cégjegyzékben. Ez egy kicsit ellentmond annak, amit az előbbiekben említett, úgyhogy 
tisztelettel szeretném, ha ezt megvilágítaná, hogy ha 2008 szeptemberében minden 
kapcsolatot megszakított, akkor hogyan is van az, hogy 2009. január 1-jén ön még a 
felügyelőbizottság elnöke a cégjegyzékben szereplő papírok alapján. 

Erre megadom a lehetőséget, és azt követően én már nem is kívánok további 
kérdéseket feltenni, átadnám a szót a képviselőtársaimnak. Parancsoljon!  

 
ANTALI KÁROLY, a Buda-Cash Brókerház Zrt. felügyelőbizottságának volt 

tagja: Gondolom, önök is Magyarországon élnek, pontosan tudják azt, hogy mennyi 
az átfutási ideje egy cégbejegyzésnek, és amikor én azt mondom, hogy a személyes 
nexus vagy a valamilyenfajta kapcsolat megszakadt és annak a papírozása között 
eltelt időről van összesen szó, azt gondolom, az életszerű sajnos Magyarországon, 
hogy ez két-három hónapot is igénybe vesz. Sajnálom. 

 
ELNÖK: Akkor Galambos Dénes képviselő úrnak adnám meg szót, azt 

követően pedig Volner képviselő úrnak, utána pedig Velez képviselő urat illeti a szó. 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Antali úrhoz 

lenne kérdésem, illetve néhány megjegyzés.  
Egészen pontosan 2009. május 1. a törlés időpontja, amikor megszűnt a 

felügyelőbizottsági tagi jogviszonya, tehát azt gondolom, hogy 2004. V. hó 1-jétől 
2009. V. hó 1-jéig teljesen az ötéves időszakot - csúnya magyarsággal - kitöltötte a 
korábbi Gt. szabályai alapján. Így azt gondolom, az az állítása, hogy információja nem 
volt ebben az időszakban, enyhén szólva is megalapozatlan, de hadd tegyem hozzá, 
hogy 2004. IV. hó 30-ig is betöltött felügyelőbizottsági tagságot, így folyamatot 
láthatunk a cégkivonat alapján, és ön a felügyelőbizottságnak folyamatos tagja, 
illetőleg elnöke volt. Majd szeretném tudni, hogy melyik időszakban volt elnöke, 
hiszen a cégkivonatból az nem derül ki, hogy mikor volt elnök, nyilvánvalóan csak a 
társaság belső dokumentumaiból. 
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Amiért én szót kértem, az a másik vonal. Ez pedig az, hogy én úgy gondolom, 
teljeséggel megalapozott az a megközelítés, amit az elnök úr tett, amikor utalt arra, 
hogy a szocialista-liberális kormányok közelében dolgozott Antali úr. Én ezt 
korábbról kezdeném, és ez a Medgyessy-kormány időszakához kötődik: Antali úr 
2002 és 2005 között a Dunaferr gazdálkodási vezérigazgató-helyettese és 
igazgatósági tagja volt, 2004-ben történik az az elkótyavetyélése a Dunaferrnek, 
amiről valamennyien tudunk. Azt gondolom, abban az időszakban eminens szerepet 
vállalt abban, hogy ebben a folyamatban ilyen negatív hatások legyenek, amelyeket 
napjainkig is átélünk. Azt gondolom, a Medgyessy-, Bajnai-kormányok hű 
embereként láthatjuk őt. És aki azt mondja, amit ő itt kijelentetett, hogy nem volt 
rálátása - én enyhén szkeptikusan fogom föl. Egy modellalkotó matematikus 
végzettségű emberrel ülünk itt szemben, aki - jóllehet - jó technokrataként kiszolgálta 
az általam említett kormányokat, ugyanakkor viszont nagyon komoly károkat is 
okozott.  

Ebből levonva, azt gondolom, a Buda-Cash-nél a felügyelőbizottságban 
eltöltött hosszú időszak azért komolyabb információk birtokába is juttatta, tehát én 
nem tudom elfogadni azt, hogy 2009 után már nem volt információja, hiszen nem 
tudjuk még, hogy mikor keletkeztek ezek a történetek; nyilvánvalóan a folyamatban 
levő rendőrségi ügynek, a nyomozásnak a feladata ezt megállapítani. Úgy gondolom, 
célszerű volna, ha erre kitérne Antali úr, és várom is a válaszát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Volner képviselő úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök Úr! Én úgy 

látom, a magyar embereknek elegük van már abból, hogy a baloldal és a Fidesz 
folyamatosan egymást sározzák, miközben egyébként eltűnik az ország pénze, többek 
között a Buda-Cash-botrányhoz hasonló esetekben is. Most ebben az esetben is az 
történt, hogy önök egymásra kenik a felelősséget, de hadd emlékeztessek valamire, 
ami Antali úrnak, az időközben eltávozott Veres úrnak és a bizottsági elnök úrnak is 
szól.  

Abból az időszakból, amire a felügyeleti időszak kiterjedt, négy évig a Fidesz 
kormányzott. Én 2010-ben benyújtottam egy olyan módosító javaslatot az 
Országgyűlésnek - itt van a kezemben (Felmutatja.) -, amivel megspórolható lett 
volna Magyarország számára százmilliárd forint. Ha a Fideszre jellemző 
arroganciával a PSZÁF-törvényhez benyújtott mind a huszonnégy módosító 
javaslatomat nem szavazzák le, hanem bekerül a törvények közé, akkor erről a 
kérdésről nem kellene most beszélgetni, mert már 2010-ben fel lehetett volna tárni a 
Buda-Cash-botrányt. Az a felelősség, amit önöknek viselniük kell, közös ebben az 
esetben: nem szocialista brókerbotrány, nem fideszes brókerbotrány, egy 
nagykoalíciós brókerbotrány van most önök között közös felelősséggel, közös 
felelősséggel a felügyeletnél, közös felelősséggel a törvényhozási munkában. 

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy amikor a személyi alkalmasságról van szó, 
azt is érdemes megvizsgálni Antali úr és egyéb felügyelőbizottsági tagok szerepén 
túlmenően, hogy vajon az az ember, akit önök kineveztek - Szász Károlynak hívják - a 
PSZÁF élére, vajon mennyire volt alkalmas. Alkalmasabb volt, mint az elődje, Farkas 
Ádám? Azért emlékeztetnék arra, hogy Farkas Ádám egy olyan szakember volt, aki 
negyven bankár közül, negyven pályázó közül, minden magyarországi hátszél nélkül 
az európai bankfelügyelet élére tudott kerülni. Szász Károly egy olyan ember volt, akit 
nem tudtunk itt megszólítani az Országgyűlésben, nem tudtunk ide behívni szakmai 
vitára, és elnézést, én nem szoktam személyeskedni, de egész egyszerűen ezen a 
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területen - sajnos, azt kell mondanom önöknek - nem volt partiképes ember, mert 
egész egyszerűen nem értett ilyen szinten ahhoz a területhez, amit ő ellátott.  

És amikor ki kell térni a felelősség megállapítására, akkor bizony én úgy látom, 
elnök úr, hogy ez a felelősség teljesen nyilvánvalóan közös: a felügyelet nem látta el 
jól a munkáját, önök először a PSZÁF-ról hoztak törvényt, utána a Magyar Nemzeti 
Bankról, aztán meggondolták magukat, mert nyolc ellenzéki év nem volt elég ahhoz, 
hogy a prudenciális környezetről megfelelően előre gondolkodjon a Fidesz, a végén 
összevonták Matolcsy György kérésére a két szervezetet, és ugyanúgy nem működött 
a pénzügyi felügyelet Magyarországon, mint ahogy korábban sem. Ezt a helyzetet 
azoknak a módosító javaslatoknak a törvénybe emelésével lehet megoldani, amit a 
Jobbikban már 2010-ben megfogalmaztunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, egyvalamit a távol lévő nemzeti banki vezetők nevében 

is a leghatározottabban szeretnék visszautasítani, a Nemzeti Bank ugyanis az első 
helyszíni vizsgálatnál feltárta a problémát, sőt, annak az első napján. Ehhez képest az 
a Bajnai-kormány által kinevezett Farkas Ádám, akit ön most a Jobbik nevében olyan 
szépen a védelmébe vett, és ezen csodálkozom is egy kicsit, 2010 májusában egy 
háromhetes helyszíni ellenőrzést folytattatott le a Buda-Cash-nél, és nem találtak 
semmit. Semmit. Miközben a mostani információk szerint 2010 májusában akár már 
45 milliárd forint is hiányozhatott a Buda-Cash ügyfeleinek és az is lehet, hogy 
egyébként a takarékszövetkezetek ügyfeleinek a pénzéből. Szóval arra kérem 
képviselő urat, hogy ennek a fényében alakítsa ki a véleményét. 

(Jelzésre:) Velez Árpád képviselő úr, parancsoljon! 
 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az első kérdésem az 

lenne, hogy dr. Szász Károly, Farkas Ádám, Draskovics Tibor, László Csaba milyen 
indokkal maradtak távol a mai üléstől. Úgy gondolom, hogy Szász Károlyra azért 
önöknek még mindig erőteljes hatása van, szerintem, ha szerették volna, akkor 
megjelent volna ezen a mai ülésen. 

Továbbá kérdeztem pénteken írásban az elnök urat, hogy miért nincs meghívva 
Járai Zsigmond, Matolcsy György, Varga Mihály és Oszkó Péter sem. Oszkó Péter 
kimaradt ebből az e-mailből, de akkor most pontosítok. Úgy gondolom, hogy ha a 
bizottságnak tényleg az lenne a célja, hogy tisztán lássunk - márpedig ez kellene 
legyen a célja -, akkor itt kellene ülni a négy darab felsorolt úriembernek is. Kérném, 
hogy őket is hívjuk meg akár egy következő bizottsági ülésre, logikusan a mai napon 
nem lehet. 

Antali úrtól kérdezném, igaz-e, hogy ön azt nyilatkozta, hogy voltak 
hiányosságok. A Híradónak ön nyilatkozta, hogy voltak hiányosságok a szervezetnél? 
Ez valójában így történt, vagy ez is csak a kormányközeli médiának az enyhe 
csúsztatása, felépítve a mai bizottsági ülést? 

A másik, hogy az elnök úrnak volt egy ilyen kicsit csúsztatása, elnézést a 
kifejezésért, amikor megkérdezte Antali urat, hogy miért nem jelezte a felettesének a 
Bajnai-kormányban, hogy hiányosságokat észlelt a szervezetnél. Ez kicsit ilyen 
áthallásos volt, mintha a Bajnai-kormány lett volna az ő felettese felügyelőbizottsági 
tagként. Ebben volt egy áthallás, ezt csak szerettem volna pontosítani. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, két dologra, azt hiszem, nekem kell reagálni. Az egyik, 

hogy tisztelettel jelzem, hogy a Nemzeti Bank vezetői és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium vezetői a holnapi bizottsági ülésre meg vannak hívva. Tehát a feltáró 
vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy a kormány mit tett, hogy elhárítsa ezt a 
problémát, a holnapi napon részletesen tájékoztatást kaphatnak. 
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Oszkó urat pedig azért nem hívtam el, mert azok a törvénymódosítások, 
amelyekről szó esett, bár most éppenséggel ezt igyekezett tagadni, de Veres János 
pénzügyminisztersége idején zajlottak le. És többek között az előterjesztő az első 
törvénymódosításnál még a másik két pénzügyminiszter volt, akiket viszont szintén 
meghívtunk a mai bizottsági ülésre. Túlnyomó többségük egyébként írásban jelezte, 
hogy külföldön van, és nem tud részt venni a mai bizottsági ülésen. 

Ha jól láttam, akkor még Bánki Erik képviselő úr szeretett volna kérdést 
feltenni. Parancsoljon! 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én is Antali Károlytól szeretnék kérdezni. Valóban, 
visszautalva arra, amiről Velez Árpád képviselő úr is említést tett, ön azt nyilatkozta, 
hogy tapasztalt azért a cégnél kisebb-nagyobb szabálytalanságokat, a kérdésem az, 
hogy abban az esetben, hogy ha 2008. év végéig, ameddig önnek felügyelőbizottsági 
tagsága, illetve korábban elnöki pozíciója is volt a cégnél, és tapasztalt ilyen, akár 
kisebb visszaéléseket vagy jogszabályszerűtlen működést, akkor erről miért nem kért 
átfogó vizsgálatot. 

Azt is szeretném öntől megkérdezni, tájékoztatta-e a Bajnai-kormányt arról, 
hogy miket tapasztal a cégnél, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan nem a Bajnai-
kormány ültette ebbe a pozícióba, de önnek kormánybiztosként a kormánnyal, főleg a 
kormányfővel közvetlen kapcsolata kellett hogy legyen. Nem gondolt-e arra, hogy ezt 
a kapcsolatot érdemes lenne felhasználni arra, hogy erre felhívja a kormány 
figyelmét, hiszen a felügyelettől származó információk alapján 2008 végére már 
10 milliárd forintot meghaladó hiány lehetett a Buda-Cash-nél, illetve a 
gazdálkodásában. Azt gondolom, ha időben lett volna erre egy átfogó vizsgálat 
elrendelve, illetve tájékoztatást kapott volna a kormány, akkor megelőzhető lett volna 
ez a súlyos probléma. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én még egyvalamivel azért kiegészíteném. Antali 

úr, én arra szeretném kérni, azt gondolja végig, amikor válaszol, hogy az ma már jól 
látszik, hogy a Buda-Cash-nél hosszú éveken keresztül azzal tudták elrejteni a 
csalásokat, hogy effektíve okiratokat hamisítottak, nyilvántartásokat, könyvelést, 
okiratokat hamisítottak. A felügyelőbizottságnak, én azt gondolom, ezen a téren van 
felelőssége. Tehát tisztelettel szeretném kérni, gondolja végig ebben a formában azt, 
hogy mi az, amit most a bizottság előtt el kíván mondani, mert amennyiben igazak 
azok a felügyeleti információk, amelyekre holnap rá lehet kérdezni majd 
természetesen a Nemzeti Bank alelnökénél, hogy már komoly összegek hiányoztak a 
2006 és 2010 közötti időszakban, és ezeket pontosan ilyen okirat-hamisításokkal 
fedték le, akkor azt gondolom, hogy itt azoknak, akik a cég törvényes működését 
felügyelték, pontosan kell válaszolniuk az elhangzó kérdésekre. És ön azok közé 
tartozott, akik törvényességi felügyeletet láttak el a felügyelőbizottságban a cég felett. 

Parancsoljon, öné a szó. 
 
ANTALI KÁROLY, a Buda-Cash Brókerház Zrt. felügyelőbizottságának volt 

tagja: (Schmuck Erzsébetre mutatva:) Elnézést, a hölgy szeretett volna még kérdezni! 
Csak az udvariasság miatt gondoltam.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjainak kell elsősorban ilyenkor szót adnom 

értelemszerűen, és amennyiben nem bizottsági tag kíván szót kérni, akkor arról külön 
szavaztatnom kell. Tehát ha van a bizottság tagjai között olyan, aki még szót akar 
kérni, bár eddig nem volt jelentkező - (Jelzésre:) még Varju képviselő úr szeretne -, 
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utána természetesen a képviselő asszony hozzászólási szándékáról szavaztatok, csak 
arról szavazni kell a házszabály értelmében.  

 
VARJU LÁSZLÓ (független): Hogyha nemcsak kérdés, hanem vélemény is 

működik. Megvallom őszintén, én is úgy látom, hogy itt most egy olyan színjátéknak 
vagyunk részesei, hogy a fideszes képviselők és elnök úr megpróbálja ezt olyan 
szakmai köntösbe öltöztetni, mintha egy vizsgálatot szeretnének lefolytatni. Én úgy 
látom, hogy az, ami történik, rendkívüli nagy sajnálattal kell kifejezni azt, hogy egy 
ekkora kár ismeretében is érdemi vizsgálat elindítása helyett egymásra tologatott 
felelősséggel próbál meg elnök úr is ebben eljárni. Az látszik, hogy ha most a Veres 
János pénzügyminiszter úr által elmondottakból indulok ki, akkor elnök úr sem a 
törvényolvasásban nem elég precíz, sem a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos összes 
jogszabályban nem precíz. Most az egy másik kérdés, hogy ingatlanértékelésben sem 
precíz. De az a sok milliárd forint kár, ami keletkezett, ezt úgy beállítani, hogy 
egyébként csak azon a felelősségen keresztül vizsgálják, hogy ki milyen időpontban 
milyen döntést hozott, azt gondolom, hogy ez rendkívül káros. Éppen ezért én azt 
indítványozom, hogy a parlament hozza létre azt a vizsgálóbizottságot, amely végre 
érdemben, szakmai oldalról megközelítve kezeli ezt a kérdést, nem pedig a bizottság 
ülésén arról kell vitatkozni, hogy 2008-ra vonatkozó kijelentés 2009. január 1-jén 
milyen felelősséggel rendelkezett még. 

Elnök úr, én tisztelettel kérem, hogy azt a sok tízezer károsultat, azt a sok 
milliárd forintot, ami itt elveszett, sokkal nagyobb felelősséggel kezelje, mint amit 
pillanatnyilag csinál. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! A vizsgálóbizottsági kezdeményezést lesz módja 

megszavazni majd a DK képviselőjének a parlamentben, és ezek után, remélem, meg 
is fogják. Ezt előre szeretném bocsátani.  

Másik oldalról, tisztelt képviselő úr, én azt gondolom, hogy a kormány 
rendkívül felelősen kezelte a helyzetet, ugyanis soha ilyen rövid idő alatt, mint az ott 
lévő önkormányzatoknak megfelelő segítségnyújtás még nem történt meg 
Magyarországon. Ráadásul, köszönhetően annak a bankszanálási törvénynek, amit a 
parlament még a nyáron elfogadott, most kivétel nélkül minden keményen dolgozó 
kisember pénzét ki fogjuk tudni fizetni. Önök ezt a törvényt nem szavazták meg. Ha 
azt a törvényt ugyanúgy nem fogadta volna el a parlament, tisztelt képviselő úr, akkor 
az a helyzet, hogy ma egyetlen kisember sem jutna a pénzéhez, mert az OBA kasszája 
ugyanis üres, és ha nincs bankszanálási törvény, akkor nem lett volna, aki kifizesse 
ezeket az összegeket. Szerencsére bennünk megvolt a felelősség, és 2014 nyarán még 
kellő időben elfogadtuk a bankszanálási törvényt, amihez persze önök - ugyanúgy, 
ahogy a takarékszövetkezetek rendbetételéhez sem - nem nyújtottak semmiféle 
érdemi segítséget.  

Ha megengedik, akkor most a három nem bizottsági tag képviselő 
hozzászólásáról szeretnék szavaztatni. Itt az időkeretre mindenkinek felhívnám a 
figyelmét, tehát 11 órakor be kell rekesztenem a bizottsági ülést, az nem vitakérdés.  

Az udvariasság kedvéért először Schmuck Erzsébet képviselő asszonynak 
szeretném majd megadni a szót, ha ezt a bizottság támogatja, utána pedig sorrendben 
Burány Sándor, Szakács László, illetve Harangozó képviselő uraknak, és azzal le is 
zárnám a vitát, ha megengedik, tekintettel az időkeretre és arra, hogy még Antali 
Károly úrnak is legyen módja válaszolni a kérdésekre. 

Kérdezném a bizottság tagjait, támogatják-e, hogy a nem bizottsági tagoknak 
itt hozzászólási lehetősége legyen. (Szavazás.) Rendben. 
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Egyvalamit szeretnék kérni mindenkitől: ha lehet, akkor tényleg szűk 
időkeretben mindenki mondja el a véleményét vagy a kérdését, mert nekem 
körülbelül húsz perc múlva be kell rekesztenem a bizottsági ülést.  

Úgyhogy akkor először Schmuck Erzsébet képviselő asszonyé a szó. 
Parancsoljon!  

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel útközben 

kaptam az egyik kérdésemre választ, két kérdésem maradt.  
Az egyik kérdésem az, hogy miből vonták le önök azt a következtetést, hogy 

nem az első Fidesz-kormány idején kezdődött a Buda-Cash-botrány, tehát miért nem 
hívták meg a korábbi minisztereket.  

A másik kérdésem pedig az, hogy mivel holnap nem Matolcsy Györgyöt és nem 
Varga Mihály miniszter urat hívják meg, akkor ez azt jelenti-e, hogy önök lejjebb 
helyezik a kormánynak a felelősségét. Mivel itt azért az érzékelődik - megerősítem -, 
hogy politikai maszatolás folyik, akkor ez azt jelenti, hogy önök valóban a 
vizsgálóbizottságot meg fogják szavazni, vagy pedig ez csak most egy bedobott 
javaslat? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Tekintve, hogy engem kérdez és nem 

Antali urat, akkor nagyon rövidre is zárom ezt a dolgot.  
Egyrészt én azt gondolom, hogy 2002 előtt még kétévenkénti helyszíni 

ellenőrzési kötelezettség volt a törvényben, és akkor ez kétévenként le is zajlott. Ha 
még emlékeznek, volt egy korábbi brókerbotrány még 1993-94-ből, és akkor került 
bele a kétévenkénti helyszíni ellenőrzési kötelezettség, amit 2004-2005-ben vett ki a 
szocialista többségű parlament a törvényből a kormány támogatásával. 

A második. Azt kell hogy mondjam önnek, hogy a Magyar Nemzeti Bankban 
egy alelnök felel a pénzügyi intézmények ellenőrzéséért, így az alelnök természetesen 
jelen is lesz holnap a bizottsági ülésen. Egyébként a Nemzeti Bank elnöke, úgy tudom, 
éppen külföldön is van, úgyhogy ezt nem is tudtam volna megtenni, ha akarom, akkor 
sem, és azt gondolom, hogy Tállai András államtitkár úr pedig elég részletes 
tájékoztatást tud adni a kormánynak az éppen aktuális, ez ügyben megszületett 
döntéseiről. 

Szakács László képviselő úr, parancsoljon! (Jelzésre:) Nem, Burány Sándor, 
bocsánat, őt írtam először! 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, 

elsősorban azt kell vizsgálni, hogy mulasztott-e a Magyar Nemzeti Bank akkor, 
amikor abban a fideszes bankbotrányban érintett bankok működéséhez megadta az 
engedélyt 2013-ban. Emlékezetes, hogy a mostani bankbotrányban érintett bankok 
többsége korábban takarékszövetkezeti formában működött, az is emlékezetes, hogy a 
takarékszövetkezeteket korábban a Fidesz államosította. Ezt mindössze négy 
takarékszövetkezet tudta megúszni nyilvánvalóan fideszes politikai hátszéllel, hiszen 
komoly gazdasági szakemberek próbáltak megmozgatni mindent, hogy erre a 
lenyúlásra ne kerüljön sor, de négy ilyen volt takarékszövetkezet megúszta. Az egyik 
ezek közül Garancsi István érdekeltségi körébe tartozik, akit nyilván fideszes 
körökben jól ismertek, a másik három pedig jelentős mértékben érintettje ennek a 
bankbotránynak. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy ehhez politikai hátszél kellett, de nem is ezt a 
politikai hátszelet akarom most feszegetni, hanem azt, hogy mi történt a bankká 
alakuláskor. Végzett-e a Magyar Nemzeti Bank átfogó vizsgálatot? Megvizsgálta-e 
ezeket az intézményeket, amikor egyébként egy tollvonással, minden további nélkül 
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engedélyezte ezeknek a cégeknek a bankká alakulását? Ez átfogó vizsgálat nélkül 
egészen egyszerűen nonszensz. Semmit nem tudunk jelen pillanatban arról, hogy 
ennek az átfogó vizsgálatnak mi volt az eredménye: vagy azért, mert nem volt ilyen, 
vagy azért, mert valami rejtélyes oknál fogva - miközben minden másról szívesen 
beszél a Fidesz - ezt titokban tartják.  

Azt egy nagyon erőltetett párhuzamnak gondolom és kétségbeesett 
erőlködésnek a Fidesz részéről, hogy egyfolytában MSZP-s szálakat keres. Ha 
politikai szálakat akar vizsgálni a Gazdasági bizottság, akkor javaslom, hogy hívják 
meg Andrási Miklós urat, a Buda-Cash Brókerház befektetési igazgatóját, aki 
egyébként a Fidesz alapító tagja, és 2009-ben a Fidesz-KDNP EP-képviselőjelöltje, 
így az önök politikustársa is volt ebben az időben, az első Orbán-kormány idején 
egyébként dolgozott az ÁPV Rt.-nél, a Szerencsejáték Zrt.-nél és a Magyar Villamos 
Műveknél is. Azt javaslom, hogy ha volt Buda-Cash-es szakembereket kívánnak 
meghallgatni, akkor hívják ide azokat is, akik egyébként politikusként is 
megpróbáltak szerencsét próbálni - hogyhogy nem, egyébként nem az MSZP-
frakcióban, nem az MSZP EP-listáján, hanem a Fidesz európai parlamenti listáján. 

Elnök úr, még egy utolsó megjegyzést tennék, ez már formai - mint elnöktárs. 
Ha én meg akarom hívni Matolcsy Györgyöt, akkor küldök neki meghívót, és vagy 
eljön, vagy nem, a Fidesz vagy leszavazza a napirendi pontot, vagy nem. Az elnök 
személyes meghívási, udvariassági, szabályszerű kötelezettségét semmiféle értesítés a 
titkárság részéről nem helyettesíti, amiben tájékoztatják az érintettet, hogy egyébként 
mi lesz ma a napirend. Azt javaslom az elnök úrnak, mint bizottsági elnök szintén, 
hogy ha a jövőben valakit meg kíván hívni a bizottsági ülésre, akkor ezt ne mulassza el 
megtenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A kedves pénzügyminiszter úr az előbb számolt be arról, hogy e-mailt 

kapott a bizottságtól a pénteki napon, úgyhogy innentől kezdve nem egészen… 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Bocsánat, arról számolt be, elnök úr - csak 

pontosítom, mert rosszul emlékszik -, Veres János azt mondta, hogy a titkárságról 
kapott egy e-mailt, amelyben tájékoztatták, hogy milyen napirendi pontok lesznek. 
Öntől nem kapott meghívót, ezt mondta Veres János. 

 
ELNÖK: Az én aláírásommal kapott egy e-mailt, mélyen tisztelt elnök úr, 

úgyhogy szerintem hagyjuk ezt ebben a formában. Én megértem, hogy önöknek kínos 
az, hogy Veres Jánosnak itt kérdésekre kellett válaszolnia, és kínos azokról a 
törvénymódosításokról beszélni, amelyekkel fellazították a brókercégek ellenőrzését.  

Arra meg tisztelettel szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét, hogy azt 
gondolom, azt az intézményt kárhoztatni, amelyik egyedül képes volt arra, hogy 
feltárja ezt a botrányt, miközben előtte éveken keresztül erre senki semmilyen 
formában nem volt képes (Burány Sándor: Ő maga se!), akkor erre azt kell hogy 
mondjam önnek, hogy ez meglehetősen furcsa, de egyébként holnap feltehetik a 
kérdéseiket a Magyar Nemzeti Bank alelnökének, aki, azt gondolom, el tudja 
mondani, hogy milyen típusú csalássorozat zajlott le, és vajon miért lehetett az, hogy 
most az új helyszíni ellenőrzésnél az első napon sikerült feltárni ezt a problémát, míg 
2010 májusában a Bajnai-kormány által kinevezett pénzügyi felügyeleti vezetőnek 
három hét vizsgálat alatt sem sikerült ezt megtennie.  

Andrási úr ügyében pedig azt kell hogy mondjam önnek, hogy minden pártnak 
vannak árulói, és azt gondolom, amikor a Bajnai-kormány kinevezett valakit 
vezetőnek, akkor számunkra világossá vált, hogy kinek az embere volt ő mindvégig. 
(Burány Sándor közbeszólása.) És hogy milyen a hozzáállás, mélyen tisztelt Burány 



17 

képviselő úr, arra azt tudom mondani önnek, hogy 2009-ben önök nevezték ki 
Andrási Miklóst a MÁV vezérigazgatójának, 2010-ben pedig mi rúgtuk ki. Ez mutat rá 
arra, hogy valójában kinek az embere is volt. 

Szakács képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Most kerek 

mondatokat mondott az elnök úr, én is úgy gondolom, hogy egy-kettő dolgot kerek 
mondatokkal tegyünk is tisztába: van jogalkotás meg van jogalkalmazás. Akkor, 
amikor úgy értelmezünk egy jogszabályt, ahogyan akarunk, azt a jogalkalmazó 
szerintem nem teheti meg; mi megtehetjük, mi képviselők vagyunk. Amikor a törvény 
úgy szól, hogy „legfeljebb öt év”, az azt jelenti, hogy öt évig tilos. De a törvényben úgy 
áll ez, hogy „legalább ötévente”, és ez azt jelenti, hogy ha a közte lévő időszakban, 
abban az öt évben még bármilyen más visszásságot, ellenőrzést bármilyen jelzésre fel 
kellene tárjon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vagy a Magyar Nemzeti 
Bank, akkor úgy gondolom, ezt minden további nélkül meg is tehette volna, mint 
ahogy meg is kellett volna neki tennie a saját határozata alapján.  

2010. szeptember 17-én, ha jól emlékszem, 16 megállapítást tett egyébként a 
PSZÁF, amelyek között olyan apróbb dolgok is voltak, hogy felhívta a figyelmét ennek 
a brókercégnek, hogy azért a tőkemegfelelési mutatók mindig a törvényes szint felett 
maradjanak. Na most, aki ezt a szakmát egy nagyon picit ismeri, azért ez egy eléggé 
udvarias, ámbár nagyon-nagyon markáns jelzés, hogy lehet hogy ez nem így 
történhetett ebben az időszakban. Felhívta a figyelmét arra, hogy az informatikai 
rendszere nem jó, és kérte azt, hogy erről gondoskodjék, hogy ez megfelelő legyen, 
törvényeknek is megfelelő legyen, és amíg el nem hárítja ezeket a hiányosságokat, 
addig negyedévente számoljon be. Ha a tőkemegfelelés nem volt jó, ha nem volt jó az 
egész informatikai rendszer, és a törvény nem zárja ki, elnök úr, azt, hogy öt éven 
belül odamenjen bármilyen állami felügyelet, bármilyen pénzügyi felügyelet, miért 
nem mentek oda? Erre márpedig, én úgy gondolom, hogy a holnapi napon kell választ 
adni, én biztos vagyok benne, a megjelenő Magyar Nemzeti Bank és a 
pénzügyminisztérium képviselőinek. De, még egyszer mondom, egymástól a 
jogalkotást és a jog alkalmazását mindenféleképpen válasszuk el, az, hogy legalább 
ötévente, azt jelenti, hogy ez lehet akár hetente is. Nem az áll a törvényben, hogy 
legfeljebb ötévente. 

És még egy dolog, ami megütötte a fülemet: ha jobb lett volna kétévente, elnök 
úr, miért nem adtak be módosítót? Miért szavazták meg az öt évet? Be kellett volna 
adni egy módosító javaslatot, biztos, hogy jobb lett volna, és akkor most nyugodt 
lelkiismerettel tudnának erre hivatkozni. Ehelyett megszavazták azt, hogy ez ötévente 
legyen.  

És még egy kérdésem igazából kell legyen: ha az érdemi rész a holnapi napon 
fog történni, amikor megtudhatjuk azt, hogy a felülvizsgálat milyen visszásságokat 
tárt föl, mire volt való ez a mai nap? A holnapi napon meg lehet kérdezni, hogy mi 
történt 2003. december 9-én, amikor az MNB megvizsgálta ezeket a pénzintézeteket; 
2014 februárjában, amikor kiadják az engedélyeket ezeknek a pénzintézeteknek a 
bankká alakulásához, megvolt-e ott minden feltétel, korábban hogyan ellenőrizték, 
nekik fel tudjuk tenni ezeket a kérdéseket, mire volt jó ez a mai nap, azonkívül, hogy 
arról vitatkozunk, hogy mit jelent a „legalább” és mit jelent a „legfeljebb” ebben a 
történetben? A jogalkalmazó, én úgy gondolom, úgy jár el, ahogyan az utasítások és a 
törvények szellemében ezt tőle megkövetelik, ha voltak visszásságok, el kellett volna 
menni ellenőrizni, ezt senki nem tiltja, ez nem tilos. Köszönöm szépen a figyelmet.  
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ELNÖK: Azt, hogy voltak-e visszásságok, azt gondolom, azok tudhatják, akik 
ennél a cégnél dolgoztak, illetve ott vezető beosztásokat töltöttek be. Nem véletlenül 
hívtam ide Antali Károly urat. És azt gondolom, ennek a cégnek a vezetőiben nem a 
Fidesz kormányai bíztak, hiszen mi innen nem neveztünk ki vezetőket, önök viszont 
igen, amikor kormányoztak. Ez egy óriási különbség. Önöknél több lehetett a tudás. 
És úgy látom, hogy a Buda-Cash csaló brókerei iránt az MSZP kormányaiban pedig 
sokkal nagyobb volt a bizalom. Ez egy óriási különbség, tisztelt képviselő úr. (Burány 
Sándor közbeszólása.) 

Harangozó képviselő úr, parancsoljon! És ezzel utána lezárnám a 
hozzászólások sorát, ha megengedik. (Senki sem jelzi, hogy ellenvetése lenne.)  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, akkor 

én most mint somogyi képviselő szeretnék hozzászólni ehhez a vitához, illetve akár 
kérdést is feltenni a végén. 

Tudja, az a baj, hogy 82 önkormányzatról és százezer kispénzes ügyfélről, akik 
többnyire halmozottan hátrányos helyzetű régiókban élnek, nagyon hátrányos 
helyzetű kistelepülésen, az ő megtakarításaikról, az ő fejlődési lehetőségeikről 
beszélünk, amennyiben az önkormányzatokról beszélünk. Ezek az önkormányzatok és 
az itt élő kisemberek pénzei másfél éve még teljes biztonságban voltak a 
takarékszövetkezetekben. Ezek a takarékszövetkezetek a régió és a megye 
legmegbízhatóbb pénzintézetei közé tartoztak, soha semmilyen kifogás, probléma 
nem volt ezekkel a pénzintézetekkel. Önök tavaly novemberben úgy döntöttek, hogy 
ezeket a pénzintézeteket államosítják, és azokat a takarékszövetkezeteket, amelyek az 
államosítás elrendeléséig nem kérték bankká alakulásukat, megszüntetik, és egy 
állami nagybankba teszik bele. (Bánki Erik és dr. Völner Pál távozik az ülésről.) Az 
lehetett egyedül kivétel, ami már a bankká alakulást megkezdte a törvény elfogadása 
előtt. Nálunk a DRB bankcsoport érintett ebben az ügyben, amely bankcsoport nem 
kérte meg a törvény első olvasati megszavazásáig ezt a bankká alakulást. Majd ezek 
után Áder János elnök úr nem az Alkotmánybírósághoz küldte el ezt a törvényt, hogy 
alkotmányossági szempontból vizsgálják felül, hiszen itt nyilván a tulajdonjogba való 
beavatkozásról van szó - ez lett volna a helyes út -, hanem megfontolásra visszaküldte, 
tehát egy héttel később önök ezt meg tudták szavazták. És közben a DRB bankcsoport 
benyújthatta a bankká alakulási kérelmét, és pár napos vizsgálat után a Magyar 
Nemzeti Bank Matolcsy elnök úr vezetésével ezt az engedélyt nekik meg is adta. 

Mindenki tudta, így a Magyar Nemzeti Bank is tudta, hogy ennek a banknak 
addigra a tulajdonosi köre megegyezett a Buda-Cash tulajdonosi körével, amit, elnök 
úr, nem igaz, amit ön állít, hogy nem ellenőriztek megfelelőképpen, hogy a szocialista 
kormány idején az átadás-átvételkor le lett gyorsan zavarva egy ellenőrzés, hiszen a 
Magyar Nemzeti Bank felügyeleti honlapján található meg az a dokumentum, ami 
szeptember 17-ei dátummal, Szász Károly aláírásával keletkezett, a címe az, hogy a „A 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének határozata a Buda-Cash Brókerház 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott átfogó vizsgálat felügyeleti 
intézkedés alkalmazásával, valamint felügyeleti bírság kiszabásával történő 
lezárásáról”. Tehát itt nem két vizsgálatról van szó, hanem az átfogó vizsgálat zárult le 
szeptember 17-én, amiben olyan megállapítások vannak, hogy a nyilvántartási 
rendszer nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek; hogy a társaság dolgozóinak saját 
ügyleteiről készített pontos kimutatása nem felelt meg a törvényi követelményeknek, 
és az alkalmazottak személyes üzleti tevékenysége nem lett elválasztva az ügyfelek 
pénzének a kezelésétől; az informatikai követelményeknek nem felelt meg az 
informatikai rendszer, sőt a jogszabályi előírásoknak sem felelt meg; vagy hogy a saját 
és megbízói pénzeszközök és pénzügyi eszközök elkülönített kezelése, a megbízói 
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pénzeszközök elhelyezésére szolgáló, hitelintézetnél vezetett számlák, a saját és az 
ügyfél tulajdonában lévő pénzeszközök, a házi és az ügyfélpénztár kezelése 
tekintetében nem különítették el ezeket a külön számlákat.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ezeket holnap tegye fel, de az idő sürget minket. Az a 

kérésem, hogy vagy fejezze be, vagy a mai bizottsági ülés témája nem ez.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP): Rendben, elnök úr, befejezem. Ennek 

megfelelően felszólították a társaságot, hogy negyedévente ellenőrizzék. Tehát két 
dolog történhetett: vagy negyedévente ellenőrizték, és tudták, hogy ezeknek a 
feltételeknek nem felelnek meg, hiszen így tudták elcsalni azoknak a kisembereknek a 
pénzét és eltőzsdézni, ahogy azt végül megtették, tehát hogy nem történt meg ez a 
beszámoltatás és ellenőrzés, vagy megtörtént, és pontosan tudta a Magyar Nemzeti 
Bank, hogy mi történik ezeknél a társaságoknál, és a Matolcsy vezette Nemzeti Bank 
felügyeletével, tudtával és segédletével tüntették el az ügyfelek pénzét. 

Ezek után megkérdezhetem Antali úrtól azt, hogy, Antali úr, van-e önnek 
ehhez valami köze. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tehát, Harangozó képviselő úr, csak azért, hogy a vádak ne 

maradjanak megválaszolatlanul, bár ezt a Magyar Nemzeti Bank, szerintem, minden 
további nélkül megteheti. Először is, tisztelt képviselő úr, miért van az, hogy 
egyébként a Buda-Cash környékén csak szocialistákhoz közeli üzletemberek tűntek 
fel? Ez talán véletlen? Miért van az, hogy ott láthatjuk az ATV kisebbségi tulajdonosát 
a környéken? Miért van az, hogy egyébként ezek szerint a korábbi szocialista vezetésű 
Dunaferrhez is vezetnek szálak a Buda-Cash drága ügyfelei, vezetői és minden egyéb 
ember környékén? Miért van az, hogy Kovács Lászlónak az egyik kebelbéli jó barátja 
egyébként szintén feltűnik a Buda-Cash környékén? Talán ezek nem véletlenek, 
tisztelt képviselő úr. Úgyhogy önök meglehetősen sokat tudhattak arról, hogy mi az, 
ami ott zajlott. (Harangozó Gábor István: Most kérdez? Akkor válaszolok!) 

Azt szeretném önnek leszögezni, hogy egy vizsgálat - de ezt majd holnap a 
Magyar Nemzeti Bank részletesen is ki tudja fejteni - attól függ, hogy a helyszíni 
ellenőrzés során feltárják-e a hiányosságokat. Az a helyzet, hogy a helyszíni 
ellenőrzést érezte fontosnak az önök által, a Bajnai-kormány által kinevezett pénzügyi 
felügyeleti vezető, hogy az még májusban, az új kormány megalakulása előtt 
megtörténjen. És a helyszíni ellenőrzéssel lehetett volna kideríteni, hogy egyébként 
okiratokat hamisítottak-e vagy sem, nyilvántartásokat meghamisítottak-e vagy sem. 
Utána már csak arra lehetett támaszkodni, amit a helyszíni ellenőrök nem találtak 
meg. És azt ön nagyon jól tudja, hogy a negyedévenkénti ilyen kötelezettség attól 
függ, hogy milyen adatokat nyújt be a brókercég egyébként a pénzügyi felügyeletnek, 
és azokat valósnak fogadják-e el vagy nem fogadják el valósnak. 

Tisztelt Képviselő Úr! Az a helyzet, hogy az mutatja jól a különbséget, hogy a 
helyszíni ellenőrök, amikor még Farkas Ádám idején kint voltak a Buda-Cash-nél, 
nem találtak semmit három hét alatt, és amikor most kiszálltak, akkor az első napon 
(Harangozó Gábor István: Ez sem így van!), az első napon, tisztelt képviselő úr, az 
első napon feltárták az egész csalássorozatot úgy, ahogy van. 

Antali úr, önnek szeretném átadni a szót, utána viszont lassan le kell zárnom a 
bizottsági ülést. Parancsoljon!  

 
ANTALI KÁROLY, a Buda-Cash Brókerház Zrt. felügyelőbizottságának volt 

tagja: Köszönöm szépen. Nagyon sok olyan kérdés volt, amire már adtam választ, 
talán három olyan témakör maradt, amit szeretném, ha meghallgatnának.  
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Az ember életében nagyon gyakran fordul elő, hogy nemet kell mondani egy 
adott helyzetben, amikor már nem akarja a tevékenységét tovább folytatni. Galambos 
úrnak szeretném a figyelmébe ajánlani - bocsánat, ha a nevét eltévesztettem, 
bocsásson meg érte! Ha már a Dunaferrt említi, én onnan rendkívüli felmondással 
jöttem el, a Buda-Cash-től is megváltam. Tehát azt gondolom, ha valaki követi az 
eseményeket, a „nem”-eknek is kell néha jelentőséget adni. Azt gondolom, hogy ami a 
hatáskörében volt a felügyelőbizottságnak - csak hogy félreértés ne essék, a 
felügyelőbizottság nem törvényességi felügyelet, a felügyelőbizottság a tulajdonos 
belső ellenőrzési szerve, tehát a tulajdonos számára és megbízásából végzi a 
tevékenységét -, higgyék el, minden olyat, ami a birtokunkban és tudomásunkban volt 
és a felügyelet számára fontos volt, azokat az intézkedéseket, javaslatokat 
elkészítettük! Amit önök itt most feltételeznek, vagy amit a jelenlegi információk 
alapján a Nemzeti Bank feltárt, ilyen információkkal nem rendelkeztem. Én lettem 
volna az első, aki azonnal írásban feljelentettem volna az egész történetet. Higgyék el, 
az egész életemet így éltem, és tudtam néha „nem”-eket is mondani az életemben! 

A másik dolog, amit talán Velez úr kérdezett, hogy mi is itt most a 
kommunikáció. Nem tudom, hogy mi a nagyobb baj. A Híradó teljesen félreérthetően 
és koncepciózusan használta föl azt a rövid interjút, amit permetezés után a 
kertkapun kilépve, teljesen nyitott módon szerettem volna közölni; teljesen más 
hangzott el a Híradóban, mint ami a valóságban történt. Most hogy ez a társadalom 
számára jó vagy rossz, én ezt nem tudom megítélni, de hogy egy koncepció mentén 
zajlik a dolog, az teljesen nyilvánvaló. 

Amit elmondtam, és itt is szeretném megerősíteni: ismertünk hiányosságokat, 
tártunk fel hibákat, tett a felügyelőbizottság ezekre vonatkozóan megoldási 
javaslatokat, a vezetés helyett és a tulajdonos helyett viszont természetesen nem 
intézkedhetett. Nem külső felügyeleti szerv a felügyelőbizottság, a tulajdonos által 
megválasztott, a belső tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó szervezet.  

Olyan információ merült most fel, hogy egy nagyon szofisztikát, nagyon 
bonyolult, valamilyenfajta - nem is tudom, milyen ügyletnek nevezzem, mert nem 
ismerem pontosan a feltárt eredményeket - megoldás alapján itt hosszú éveken 
keresztül történt ilyen. 2008 végéig ilyen a tudomásunkra nem jutott, az én 
tudomásomra egészen biztos, hogy nem, úgyhogy továbbra is azt szeretném kérni 
önöktől, hogy ameddig ezt a rendőrség a nyomozás olyan fázisába el nem juttatja, 
hogy én kérdezhető legyek ebben a dologban, próbáljuk meg egymást azzal 
megtisztelni, hogy a magánéletünket nem háborgatjuk. 

A másik része a dolognak, csak annyit tudok ehhez a kérdéskörhöz feltenni, 
hogy 2008 szeptembere óta - még egyszer mondom - nincs információm. 2008 
szeptemberében ennek a társaságnak a folyamatos üzletmenete, a hozzátartozó 
infrastruktúra sem agresszív piacpolitikát nem mutatott, ami esetleg gyanússá tehette 
volna az ügyletet, sem olyan képet nem mutatott, ami rendezetlen állapotokat 
jelentett volna. És volt egy teljesen elkötelezett tulajdonosi kör a társaság mögött, ami 
- még egyszer mondom - privátilag is sajnos, a bizalmam tekintetében ezek szerint 
felesleges volt, tehát nem tudok jobbat mondani.  

Az úrnak pedig csak annyit tudok válaszolni, hogy 2007-es mérleget ismerek 
utoljára, még a távolban sem voltak a DRB-csoporthoz tartozó tagvállalatok, tehát 
teljesen másik cég volt. Ha jól ismerem a számokat, akkor egy 15 milliárdos Buda-
Cash-hez egy 100 milliárdos vagyon került hozzá, ami már önmagában is kérdés 
lehetett volna bárkinek, de akkor én már nem voltam ott, nem vettem ebben a 
tevékenységben részt.  

Azt a fajta fenyegetést, amit pedig Rogán úr mondott, megértem, de azt 
gondolom, pontosan úgy tanítottak, hogy semmilyen feltételezés vagy semmilyen 
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kérdés nem sértheti a másik embert, de higgye el, most már azon a határon van túl ez 
a fajta nem tudom, minek nevezzem kommunikáció, ami már azért enyhén szólva 
inszinuáció, és azt gondolom, ennek semmilyen alapja nincs ebben a témában. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Erre én megteremtettem a lehetőséget, hogy elmondhatta a 

véleményét a bizottság előtt. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Ha megengedik, akkor én a bizottsági ülést berekeszteném, tekintettel arra, 
hogy 11 óra lesz 3 perc múlva, és elkezdődik a plenáris ülés. A bizottsági ülés többi 
napirendi pontját a holnapi bizottság ülés fogja megtárgyalni.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc)  

  

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 


