
 

Ikt. sz.: KVB/8-3/2015. 

KVB-1/2015. sz. ülés 
(KVB-21/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2015. március 9-én, hétfőn 9 óra 10 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása 5 

A napirend elfogadása 5 

Egyebek 7 

Az ülés berekesztése 8 

 

 



3 

Napirendi javaslat 

 

1. Tájékoztató a Buda-Cash Brókerház Zrt. és a DRB bankcsoport körül 
kialakult helyzetről  
Meghívott: 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter  
Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke  
 

2. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről:  
a) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
törvényjavaslat (T/2790. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Varju László, dr. Vadai Ágnes és dr. Oláh Lajos 
(független) képviselők önálló indítványa)  
b) A pályázati úton nyújtott támogatások és más egyedi döntések tisztességes 
eljárásban történő elbírálásához szükséges garanciák megteremtése 
érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3029. 
szám)  
(Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba, 
Lukács Zoltán és dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Szabolcs Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  

Witzmann Mihály (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz),  
Szelényi Zsuzsanna (független) Burány Sándornak (MSZP)  

 
 

 
 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Tóth-Győrvári Erzsébet, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, az Országgyűlés 
munkatársait, a sajtó képviselőit, valamennyi megjelent kedves érdeklődőt. 
Tájékoztatom önöket, hogy a mai bizottsági ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
érkezett indítvány. Majd mindjárt rátérek, de először megállapítanánk a 
határozatképességet. 

Helyettesítésekről kaptam értesítést, az egyikben magam is érintett vagyok, 
Szelényi képviselő asszonyt helyettesítem. A rendelkezésemre álló nyilatkozatok 
szerint Witzmann képviselő urat Boldog képviselő úr helyettesíti a bizottság ülésén, 
Szabolcs képviselő urat Szűcs alelnök úr helyettesíti. Más helyettesítésről az ülés 
kezdetéig információ nem jutott el hozzám. 

A napirend elfogadása 

Kezdeményeztem, hogy Matolcsy Györgyöt, illetve Varga Mihályt hallgassa 
meg a bizottság a Buda-Cash Brókerház és a DRB bankcsoport körül kialakult 
helyzetről. Hiszen ezek a bankcsoporthoz tartozó pénzintézetek 2013-ban alakultak 
bankká és nagyon érdekes lenne meghallgatni, hogy milyen körülmények, milyen 
ellenőrzés, milyen átvilágítás mellett történt ez. Nos, úgy tűnik, hogy a Költségvetési 
bizottság ezt nem tudja megtenni, mert érkezett hozzám egy házszabály szerinti 
indítvány, amelynek az a lényege, hogy a Költségvetési bizottság az első napirendi 
pontot ne tűzze napirendre. Szűcs alelnök úr kezdeményezte ezt. Alelnök úr, 
parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mélyen tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Sajtóképviselők! Tisztelettel szeretném önöket tájékoztatni 
arról, hogy akkor, amikor ezt a levelet megírtam elnök úr részére, az az indok 
fogalmazódott meg bennünk, hogy ennek a bizonyos Buda-Cash-botránynak az első 
lépése az, hogy nyilvánosságra került. Ez nagyon szerencsés dolog, hiszen a Nemzeti 
Bank, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét átvette egy pár évvel ezelőtt, 
végre belefoghatott olyan munkába is, amivel ezt a több százezer embert érintő és, azt 
gondolom, az elmúlt évtized legnagyobb botrányát elkezdte fölgöngyölíteni. 

Elnök úr ezt a bizonyos bizottsági ülést ma 10 órára hívta össze akkor, amikor 
ez a bizonyos levél már megérkezett hozzá. Pénteken, bizonyítható módon, önök is 
megláthatják a parlament honlapján, miután megtudta, hogy a Gazdasági bizottság 
ma 9 óra 45-kor, vagyis mintegy fél óra múlva hasonló tárgykörben és olyan 
meghívottakkal tart ülést, mint Antali Károly, aki tegnap a sajtó nyilvánossága előtt 
elismerte, hogy 2008-ban már tudott arról, hogy a Buda-Cashnél visszaélések 
vannak. Meghívta László Csaba volt pénzügyminisztert, Draskovics Tibort volt 
pénzügyminisztert, Veres János volt pénzügyminisztert és dr. Farkas Ádámot, aki 
akkoriban volt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, amikor a 2010 
májusában megtartott vizsgálatot kezdeményezték. 

Miután elnök úr erről tudomást szerzett, előre hozta reggel 9 órára ezt a 
bizottsági ülést, amely igazából csak egy médiahekk, egy médiaesemény része volt, 
hiszen ő pontosan tudta, hogy a bizottság, mivel nem a tárgykörébe tartozó napirendi 
pontot tárgyalna, és ez a levél hozzá megérkezett, a bizottság nem fogja napirendjére 
venni. Ezt szerettem volna önöknek indoklásként elmondani, nehogy azt mondják 
később, hogy a Költségvetési bizottság azért nem akar bizonyos kérdésekről tárgyalni, 
mert nem tud ezekről a dolgokról. Tisztességesen, házszabályszerűen előre közöltük, 
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hogy ez a bizonyos vizsgálat, ez a beszámoló, amit elnök úr kezdeményezett, nem a 
Költségvetési bizottság tárgykörébe esik. A Gazdasági bizottság ma és holnap fog erről 
a kérdésről tárgyalni. Úgyhogy tisztelettel kérjük elnök urat, hogy a napirendről való 
szavazáskor ennek a levélnek megfelelően szavaztasson. 

Továbbá szeretném azt is tájékoztatásul közölni, hogy amennyiben a Buda-
Cash-botrányhoz kapcsolódóan, amikor majd a költségvetést érintő kérdéseket 
tárgyalunk, természetesen be fog számolni róla miniszter úr meg akár a Nemzeti 
Bank elnöke is, hogy ennek a Buda-Cash-botránynak a költségvetést érintő kérdései 
hogyan zárultak le. Ezt a Fidesz-KDNP fogja is kezdeményezni adott időben. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány kiegészítést azért engedjenek meg, hogy 

megfogalmazzak. Természetesen azért javasoltam a bizottságnak, hogy már 9 órakor 
meghallgassa Varga Mihályt és Matolcsy Györgyöt, mert egyrészt 9.45-kor a 
Gazdasági bizottság ebben a tárgykörben összeül, de ők nem hívták meg őket. Rogán 
elnök úr nem hívta meg sem Matolcsy elnök urat, sem Varga Mihály miniszter urat. 
De megjegyzem, azokat a pénzügyminisztereket sem hívta meg, akik - ha igaz, hogy ez 
egy 15 éves történet -, a maguk szerepéről számot kell hogy adjanak, többek között 
Járai Zsigmondot és korábbi minisztersége kapcsán is Varga Mihályt. Erre nem fog 
sor kerülni, de itt, a Költségvetési bizottság ülésén erre lehetőség lett volna, mert 
Rogán elnök úrral ellentétben és fontosnak tartom ezeknek az embereknek a 
meghallgatását. 

Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, az egy félreértés, hogy a Költségvetési 
bizottságnak a költségvetéssel, az államháztartással összefüggő kérdésekben nincs 
lehetősége meghallgatni akár a jegybank elnökét, akár a nemzetgazdasági minisztert. 
Természetesen az általános meghallgatási jogkörök a Gazdasági bizottságnál 
érintetlenül megmaradnak akkor is, ha a Költségvetési bizottság, mint ahogy minden 
más parlamenti bizottság, a hatáskörébe tartozó ügyekben, azokkal összefüggésben 
meghallgatja mindazokat, akiket ebből a szempontból fontosnak tart. 

Tisztelt Bizottság! Az indítványról a házszabály szerint vita nélkül kell 
határoznunk. Ez a szavazás egyúttal a határozatképesség próbája is lesz. Kérem tehát 
a bizottság tagjait, hogy akik a Fidesz-indítvánnyal egyetértenek, és kérik, hogy ne 
kerüljön sor a meghallgatásra, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Kilenc igen. 
Ki nem ért vele egyet? Öt nem szavazat mellett az indítvány többséget kapott, ezért az 
1. napirendi pont tárgyalására sajnálatos módon nem kerül sor. 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről 
A módosítást követően a módosított napirendi javaslat elfogadására teszek 

javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a maradék napirendi pontokat mai ülésünkön 
tárgyaljuk meg, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez, ha jól látom, 
egyhangú döntés. Úgyhogy ennek megfelelően sor kerül a módosított napirend első 
pontjának megtárgyalására, amely szerint tárgysorozatba vételről kell határoznunk. 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 
T/2790. számú törvényjavaslat 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, T/2790. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell dönteni. Tájékoztatom a bizottság 
tagjait, hogy a házszabály szerint sem az előterjesztő, sem a kormány jelenléte nem 
kötelező. Ezzel együtt megkérdezem, hogy vagy az előterjesztő, vagy a kormány 
képviseletében jelen van-e valaki a teremben. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 

Akkor döntenénk a tárgysorozatba vételről. Kérem, aki egyetért a 
megfogalmazott törvényjavaslat tárgysorozatba vételével, kézfelemeléssel szavazzon! 
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(Szavazás.) Ha jól látom, ez öt. Ki nem ért vele egyet? Kilenc nem szavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A pályázati úton nyújtott támogatások és más egyedi döntések 
tisztességes eljárásban történő elbírálásához szükséges garanciák 
megteremtése érdekében egyes törvények módosításáról szóló, 
T/3029. számú törvényjavaslat 

A következő pontban a pályázati úton nyújtott támogatások és más egyedi 
döntések tisztességes eljárásban történő elbírálásához szükséges garanciák 
megteremtése érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/3029. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kellene határoznunk. Itt sem kötelező sem az 
előterjesztő, sem a kormány jelenléte. Kérdezem, hogy az előterjesztőket képviseli-e 
valaki. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. A kormányt képviseli-e valaki? (Nincs 
jelentkező.) Ilyet sem látok. Akkor a döntésre kerül sor. 

Aki egyetért a tárgysorozatba vétellel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez öt igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? Nyolc nem szavazat mellett… 
(Jelzésre.) Bocsánat, kilenc? Kérem, még egyszer szavazzon, aki nem ért vele egyet, 
hogy pontosan tudjunk számolni! (Szavazás.) Akkor a jegyzőkönyv kedvéért 
mondom, hogy itt a helyettesítés miatt plusz 1 szavazatot még hozzá kell számolni. 
Tehát ahol 8 igen vagy 8 nem szavazat volt, ott minden esetben 9 szavazatot kell 
számolni. Köszönöm szépen a pontosítást. (A pontosítás minden korábbi 
szavazásnál át lett vezetve.) 

Egyebek 

Áttérünk a következő napirendi pontra, ez az egyebek. Remélem, a képviselő 
urak kezdik megszokni az új munkarendet. Biztos, ami biztos, elmondom, hogy a 
kéthetes ülésezési munkarendnek megfelelően a bizottság a főszabály szerint az 
úgynevezett bizottsági héten fogja tartani üléseit, tehát nem hetente, hanem 
kéthetente fogunk ülésezni. Várhatóan hétfőn. Ez még nem biztos, mert több jelzést is 
kaptam a frakcióktól, hogy a hétfői napon frakcióülések zajlanak. Úgyhogy vagy 
hétfőn délelőtt, vagy kedden fogjuk a bizottsági üléseket tartani, amikor nincs 
plenáris ülés, és normális esetben elvileg nincs, alkalmazkodva az új házszabályi 
változásokhoz. 

Az nem változott, hogy a plenáris ülés időtartama alatt továbbra is csak 
házelnöki engedéllyel lehet bizottsági ülést tartani. A bizottsági ülés megtartása 
érdekében ezt a múlt héten kezdeményeztem, de hát elnök úr, mármint Kövér elnök 
úr valószínűleg tudhatta, hogy a Fidesz nem támogatja ezt a javaslatot, ezért ezt az 
engedélyt nem kaptuk meg. (Dr. Szűcs Lajos: Ez feltételezés.) Tessék? Azért nem 
tudok pontosabban válaszolni, mert semmilyen észrevétel nem érkezett hozzánk 
elnök úrtól, szokatlan módon, tehát az indokait sem ismerhettem meg. Így kénytelen 
vagyok a saját logikámra hagyatkozni. 

Schmuck alelnök asszony és további három bizottsági tag kezdeményezte a 
NAV-elnök meghallgatását. Erre 30 napon belül ki kell térnünk, úgyhogy a bizottság 
valamelyik következő ülésén erre lesz lehetőség. Mindenképpen gondoskodni fogok 
arról, hogy a 30 napos határidőt be tudjuk tartani. 

Érkezett hozzám egy megkeresés, amit mindenképpen akceptálni szeretnék. Az 
Állami Számvevőszék elnöke, keresett meg, hogy az önkormányzati alrendszer 
ellenőrzésében szerzett tapasztalatokat, nyilván az államháztartással összefüggésben, 
a bizottság ülésén elmondhassa. Erre lehetőséget kívánok majd biztosítani. És 
természetesen, ahogy érkeznek az Országgyűlés asztalára megtárgyalandó 
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törvényjavaslatok, akkor a bizottság hatáskörébe tartozó javaslatokat érdemben 
tárgyalni fogjuk. Ezek várhatók. 

Alelnök úr is szót kért. Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Szeretném 

kezdeményezni, természetesen nem az ön elnöki jogkörét korlátozva, de mivel már 
többször beszéltünk arról, hogy a bizottság többségét a kormánypártoknak kell 
biztosítaniuk, hogy a bizottsági ülés előkészítésének eredményessége érdekében kicsit 
előbb tudjunk arról, hogy mikorra és milyen napirendi javaslattal készülhetünk. Azt 
gondolom, egy ilyen korrekt együttműködés akkor jöhet létre, ha mindannyian az 
információk birtokában vagyunk, és nem a cilinderből próbáljuk előugratni a nyulat. 
Természetesen megértjük, hogy politikusok vagyunk, és a politikában a rövid távú 
érdekek sokszor előbbre valók, de azt gondolom, parlamenti képviselőként a ránk 
bízott képviselet legalább olyan fontos, hogy ezt képviseletet tudjuk gyakorolni is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e még valakinek észrevétele az 

egyebek napirendi pont kapcsán? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.  

Az ülés berekesztése 

Akkor ezt a napirendi pontot és egyúttal az egész bizottsági ülést bezárom. 
Mindenkinek további eredményes és szép napot kívánok. Köszönöm szépen a 
megjelenést. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 26 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


