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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Albizottsági Tagok! Kedves Vendégek! Elkezdenénk munkánkat. Megvárjuk 
Kerényi képviselő urat, és megkezdjük munkánkat. László Tamás úr is elfoglalja 
helyét. 

Tisztelt Albizottság! A jelenléti ív tanúsága szerint bizottságunk 
határozatképes. Helyettesítésre nem kerül sor. 

A napirend elfogadása 

Az előre kiküldött napirendi javaslatról szavazunk. Aki elfogadja ezt, kérem, 
most jelezze! (Szavazás. – Szelényi Zsuzsanna: Ügyrendi javaslatom van.) Azt 
utána, miután a napirendet elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nos, a bizottság többségi 
szavazással elfogadta napirendjét. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tervezetének megvitatása 
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), az albizottság elnökének kezdeményezése) 

Tisztelt Albizottság! Ahogy önök is látták, több levéllel fordultunk 
érintettekhez, akik között még mindig van, aki nem válaszolt megkeresésünkre. 
Farkas Ádám nem válaszolt. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal pedig pontosan azért 
nem válaszolhatott, amiért ezt a törvénymódosító javaslatot előkészítettem. Ez azt az 
anomáliát próbálja meg feloldani majd, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
vizsgálatát, illetve az azzal kapcsolatos jelentéseket, amelyek az MFB és a Quaestor 
közötti szerződésekre vonatkoznak, nem lehet kiadni addig, amíg az MFB-törvényt 
nem módosítjuk. 

Azt szeretném kezdeményezni, hogy még egy levelet írjunk majd Farkas Ádám 
részére és hívjuk meg, természetesen most már egy olyan időpontra, amikor 
alkalmasnak látja Farkas István és Farkas Ádám úr is, hogy itt szóban is válaszoljanak 
a bizottság kérdéseire. Ők a PSZÁF előző elnökei voltak, és miután ezt megtettük, 
tudunk rátérni arra, hogy az őket követő PSZÁF-, illetve nemzeti banki felügyeleti 
elnökökkel is tudjunk beszélgetni. 

De addig, amíg idáig eljutunk, szeretném kezdeményezni, mivel egyébként a 
bizottságnak nincs törvény-előkészítési, benyújtási joga, hogy a bizottság tagjai, 
amennyiben támogatják a törvényjavaslat benyújtását, ezt az aláírásukkal meg tudják 
tenni. Reményeim szerint e nagy felhatalmazású albizottság valamennyi tagja által 
aláírt és benyújtott törvényjavaslatnak viszonylag gyors lehet a lefutása a 
parlamentben. Utána pedig a bizottság elkezdheti azokat a vizsgálatokat, amiket ez a 
törvényjavaslat megnyit számára. 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a benyújtásra váró törvényjavaslattal 
kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Szelényi képviselő asszony, parancsoljon! 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Azt szeretném kérdezni, hogy ezt most, 

itt kaptuk meg nyomtatott formában. Hogy lehetséges, hogy legalább egy nappal 
előtte nem láthattuk. Azt gondolom, hogy ez egyszerűen tűrhetetlen javaslat. Ebben a 
bizottságban, ami havonta egyszer ülésezik, az a gyakorlat, hogy ön szóban 
előterjeszt. Szóban nem terjesztünk elő, azt gondolom, törvénymódosítási javaslatot. 
Úgyhogy én ezt ilyen értelemben elfogadhatatlan eljárásnak tekintem. 
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ELNÖK: Kedves Képviselő Asszony! Ön más bizottsági fórumokon is 
megfogalmazott már hasonló kritikákat. Az ön iránti nagyrabecsülésünk jeleként 
választottuk meg a bizottság tagjának, és bár önről semmiféle dehonesztáló mondat 
nem hangzott el, ön ezt nem szokta figyelembe venni, és másokról, például rólam is 
eléggé, akár személyeskedő hangvételű mondatokat is megenged magának. Azt 
gondolom, mivel nem egy hosszú törvényjavaslatról van szó, akár olvasási szünetet is 
elrendelhetünk. Remélem, van olyan helyzetben, hogy saját véleményét elmondja a 
törvényjavaslatról, ami csak és kimondottan az MFB és a Quaestor közötti ügyletek 
nyilvánosságra hozására tesz javaslatot. Nem gondolom, hogy ez a javaslat olyan 
hosszú lenne, amit ön nem tud megnézni és véleményt alkotni róla. 

Schmuck Erzsébet! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Én pedig ebben a 

pillanatban kaptam kézhez, tehát még csak elolvasni sem tudtam. Azt gondolom, az 
lett volna a minimum, hogy amikor megkapjuk az albizottság ülésére szóló meghívót, 
csatolják ezt a javaslatot, hogy el tudjuk olvasni, végig tudjuk gondolni, fel tudjunk 
készülni, és itt felelősségteljesen tudjunk nyilatkozni. Tehát azt javaslom, hogy ezt 
vegyük le a napirendről, és mivel ez az egy napirendi pont van, a mai ülést zárjuk be, 
és igenis adjuk meg a lehetőséget a képviselőtársaknak is arra, hogy ha kell, bizonyos 
kérdésekben szakértőkkel is konzultáljanak. 

 
ELNÖK: Boldog István képviselő úr! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Magam is most 

kaptam meg, már el is olvastam, de hogy mindenki el tudja olvasni, kérek öt perc 
olvasási szünetet. Elnök úr, javaslok öt perc olvasási szünetet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szakács képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is úgy 

gondolom, hogy ezt, ami most idekerült elénk, persze gyorsan el lehet olvasni. Viszont 
ahhoz, hogy ezt mindenki egy kicsit átgondolja, vagy uram bocsá’, módosító javaslata 
is legyen hozzá, és mindenkinek a véleményét megfelelően tükrözze, hogy aztán 
előterjesztőként alá is tudja írni, utána pedig a parlament bizottságai előtt akár 
kijelölt előterjesztőként tudjon mellette érvelni, egészen biztos vagyok benne, hogy 
több idő kell. Nagy valószínűség szerint ehhez nem elegendő az, hogy a többség 
megszavazza. Ahogy látjuk az aláírásokból is, egy konszenzusos javaslatra törekszik 
elnök úr. Ezért azt javaslom, hogy mindenki a szakértőivel, illetve frakciójával ezt meg 
tudja beszélni, esetlegesen módosító javaslatokat ehhez elő tudjon terjeszteni a cél 
szem előtt tartásával, azt követően tudjunk majd dönteni erről a módosító javaslatról. 

Persze, bennem is merülnek fel kérdések, élni fogok én is az olvasási szünet 
lehetőségével, ha a bizottság ezt jóváhagyja, és magam is még egyszer át fogom 
gondolni. De pontosan azért, mert nekünk is jogunk lenne uram bocsá’, módosító 
javaslatokat ehhez beterjeszteni, ezért mindenféleképpen javaslom, hogy ne a mai 
napon döntsünk róla. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hegedűs Lorántné képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A brókerbotrányt vizsgáló albizottság feladatai közé bizonyára beletartozik 
az is, hogy az MFB és a Quaestor közötti ügyletet vizsgálja. Ez egy nagyon fontos, ám 
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aránylag kis szelete az egész brókerbotrány-sorozatnak. De mondom még egyszer, egy 
nagyon fontos szelete, nyilván ezt nekünk vizsgálni kell. Az, hogy ez-e az útja-módja, 
hogy a banktitok alól ezen iratok felszabaduljanak, és ezeket vizsgálni tudjuk, nem 
tudom. Elképzelhető, ez is lehet egy módja ennek a kérdéskörnek. Ugyanakkor 
szeretném jelezni a tisztelt elnök úrnak, hogy nem házszabályszerűen lett elénk téve, 
hiszen házszabályszerűen nem így kell kinéznie egy törvényjavaslat benyújtásának. 
Ezt nyilván elnök úr is tudja, mert felteszem, ilyen módon nem kívánják, hogy ezt 
most itt aláírjuk, és rögtön be is legyen nyújtva a Ház elé. Tehát nyilvánvalóan ez csak 
a későbbi napok során történhet meg, ha mindenki úgy dönt, hogy ezt alá kívánja írni. 

Itt még a legelső ülésen, amikor vita volt azon, hogy egyáltalán megalakult-e a 
bizottság vagy sem, hiszen nem voltak ellenzéki részről megválasztott tagjai, felmerült 
egy sor kérdés, hogy mi mindent kellene nekünk vizsgálni. Egy sor olyan személy 
neve hangzott el, akiket szeretnénk meghívni ide meghallgatásra. Elnök úr 
bevezetőjében elmondott egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, hogy milyen levelek 
mentek ki, de ez messze nem az a teljes kép, amit mi annak idején hosszú percekig 
vagy félórákig soroltunk, hogy mi mindenre kell a bizottság működésének kiterjednie. 
Ezért kérdezném, hogy az összes további feladatunkkal, ezt a kis szeletet leszámítva, 
mi a helyzet. (Schmuck Erzsébet: Elnök úr!) 

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Egyszerűen a helyzet 

érthetetlen. Ugyanis a T/4824. szám alatt van egy törvényjavaslat az Országgyűléshez 
benyújtva a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
módosításáról - benyújtó a kormány, a Miniszterelnökséget vezető miniszter -, és 
most ön most beterjeszt egy újabb, nem tudom, hogy ettől függő vagy független 
törvényjavaslatot. Hát, ha van egy benyújtott törvényjavaslat ezen a címen, akkor 
ehhez ön megteheti a módosító javaslatait. Tehát lesz arra lehetőség a hivatalos 
rendes törvényhozási menetben, hogy ön benyújtsa ezt a javaslatot, és netalán tán 
még más képviselőknek az ellenzéki oldalon is lesznek ugyanehhez a 
törvénymódosításhoz, amennyiben szándékukban áll, javaslatokat benyújtani. 

Tehát egyszerűen érthetetlen. Nem is értettem, amikor elolvastam a napirendi 
pontot. A kollégákat kérdeztem, hogy láttam ezt a törvényjavaslatot, akkor most mi 
van. Ezért nem is kerestem, nem hívtam fel a titkárságot, mert azt hittem, hogy 
ugyanarról van szó, arra készültem. Én eddig is gyanítottam, hogy amikor önök 
kezdeményezték ennek az albizottságnak a létrehozását, nem is tudták, hogy igazából 
mi a célja. Ez tényleg arról szólt, hogy a felelősséget elhárítsák, és legyen indok arra, 
hogy az LMP és ha jól emlékszem, Szelényi képviselőtársam által benyújtott, egy 
brókervizsgáló bizottságra vonatkozó javaslatot el lehessen utasítani, mert azzal 
lehetett érvelni, hogy van albizottság. 

És valóban, azokról a kérdésekről, amiket felvetett jobbikos képviselőtársam, 
hogy itt vannak az általunk korábban, az első, nem teljes létszámú albizottsági ülés 
után írásban benyújtott javaslatok, hogy az albizottság milyen feladatokkal, 
területekkel foglalkozzon, nem beszélünk? Itt van Windisch alelnök úr levele, amit 
május 7.-én küldött el az albizottságnak. Azt gondolom, Windisch alelnök úr levele 
nagyon érdemes lett volna arra, ha ma mindenképpen témát keresünk, hogy 
megvitassuk. Nagyon fontos megállapítás van benne az egész pénzügyi szabályozó 
rendszerre és a Magyar Nemzeti Bank által előzetesen feltárt vagy általuk 
problémákat bemutató pontokban. Tehát mindenképpen erről kellett volna inkább 
beszélni, ha napirendi témát keresünk. 
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Ezt a törvényjavaslatot pár perce kaptuk meg, ami kapcsolódik egy másik 
benyújtott törvényjavaslathoz, ezért azt gondolom, a bizottság ezt vegye le 
napirendjéről, és beszéljünk arról, amiről már korábban kellett volna, hogy valóban 
mi az albizottság feladata, milyen munkát akarunk elvégezni. 

 
ELNÖK: Szelényi képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Az, hogy ezeket a 

kérdéseket feltesszük, nem a kompetencia meglétét vagy meg nem létét jelenti, 
hanem azt, hogy az a Ház a saját maga számára előírt szabályokat komolyan veszi, 
vagy nem veszi komolyan. Szóban nem terjesztünk elő törvénymódosítást. Nem az 
ülésen terjesztjük elő. Négy hete nem találkozott ez a bizottság, ezek szerint ön azóta 
dolgozott ezen a javaslaton, tehát el lehetett volna küldeni. 

A másik pontosan ugyanaz a dolog, amit Schmuck Erzsébet mondott, a Magyar 
Fejlesztési Bankról törvénymódosítás van a parlament elé terjesztve. Teljesen 
indokolatlan, hogy mi ettől függetlenül egy, egyébként most módosítás alatt lévő 
törvényhez benyújtsunk valamit. Javaslom, hogy önnek ez a kezdeményezése legyen 
ehhez integrálva módosító indítványként. Miután mostanában úgyis nagyon sokszor 
fog a Költségvetési bizottság találkozni, bármikor összeülhet az albizottság, hogy ezt 
érdemben megtárgyalja. A mai ülés erre nyilvánvalóan nem alkalmas. 

A harmadik. A korábbi javaslatainkkal kapcsolatban ön legutóbb azt mondta, 
hogy meg fogja vizsgálni, hogy ezek alkalmasak-e arra, hogy az albizottság 
megvalósítsa. Most megismétlem azt a javaslatomat, hogy szeretném, ha ez az 
albizottság meghívná ide Szijjártó Péter miniszter urat, Matolcsy Györgyöt és 
Windisch Lászlót, hogy ne csak a levelüket lehessen elolvasni, hanem beszélgetni 
tudjunk velük, lehessen kérdéseket föltenni, közösen gondolkodni. Szeretném, ha 
meghívnánk Polt Pétert, Domokos Lászlót, az ÁSZ vezetőjét, a Nemzetbiztonsági 
Hivatalból Göbölyös Lászlót, illetve utódját, hiszen őt már felmentette a 
miniszterelnök. Szeretném, ha meghívnánk a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
vezetőjét, dr. Gaál Szabolcs Barnát, hogy egyébként az MFB-vel kapcsolatos, hosszú 
évek óta zajló vizsgálatok hogyan állnak. Mindaddig, amíg ebben az ügyben 
vizsgálatok zajlanak, ez egy másik ok arra, hogy mi ennek ismerete nélkül módosító 
indítványt ne terjesszünk elő. Úgyhogy én szeretnék választ kapni ezekre a 
kérdéseimre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szakács képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem is 

lehetőségem volt még egyszer tüzetesebben átolvasni ezt a javaslatot. Elnök úr, el kell 
dönteni, hogy mit akarunk. Bűnbakot akarunk keresni, és előrángatunk ehhez 
tizenéves ügyeket? Mert azért lássuk be, nem azoknak a kisembereknek a pénze, 
befektetése van benne abban a 17 milliárd forintban, nem az a 200 milliárd körüli 
összeg, amit soha senki nem tud pontosan megmondani. Nem erről a 30 ezer 
emberről beszélünk, nem ezt akarjuk megoldani. 

Ha konszenzust akar elnök úr, márpedig biztos vagyok benne, hogy azt akar, és 
erre lehetősége is nyílik, hiszen oda van gépelve mindannyiunk neve, és ezzel nem 
csak azt akarja bemutatni a sajtó számára, hogy kik azok, akik ezt nem írták alá, 
akkor, úgy gondolom, egy másik címet és egy másik tartalmat is lehetett volna ennek 
adni. Ha azt vizsgáljuk, hogy hogyan kerültek közvetve vagy közvetlenül közpénzek a 
Quaestorhoz, és azokkal hogyan gazdálkodott a Quaestor, illetve hogyan gazdálkodott 
az, aki a közpénzt odatette, egy másfajta javaslat. Igen, itt el merem mondani, hogy 



9 

nyilvánvalóan ebben benne van a Külgazdasági és Külügyminisztérium, benne van az 
FM is, és benne van még, ki tudja, hány szereplő az önkormányzatok részéről, de 
akkor ez egy teljesen másfajta javaslat. Itt úgy tűnik, mintha egyfajta bűnbakkeresés 
lenne a tizenéves ügyet előrángatva. Itt egy 220 milliárd forintos ügy helyett van egy 
17 milliárdos ETO-stadionépítéshez adott kölcsönre való nagyon-nagyon komoly 
ráfókuszálás, ezzel természetesen átterelve a valódi problémáról a figyelmet egy 
álproblémára. Így újra rá lehetne húzni valakikre azt, hogy ők a bűnösök. 

Ha ezt ténylegesen tudni akarja elnök úr, akkor, úgy gondolom, az MFB 
titokgazdája, a magyar állam minden további nélkül adhat felvilágosítást. Ennek a 
bizottságnak el lehet rendelni zárt ülését is, megtárgyalhatja ezt bármelyik másik 
bizottság is, ha esetleg nemzetbiztonságot érintő kérdések merülnek fel ebben az 
ügyben, amelyekről nem tudhat a nagy nyilvánosság, vagy pedig egyszerűen a 
titokgazda adhat felmentést a banktitok alól. És akkor megismerhetővé válnak ezek az 
adatok. 

De úgy gondoljuk, hogy nem ez a 17 milliárd a probléma. Azt el tudom hinni, 
hogy van olyan kormánypárti szereplő, aki úgy gondolná, hogy érdemes ide terelni, 
elnök úr mégis mindannyiunk nevét odaírta erre a törvényjavaslatra. Ezért úgy 
gondolom, hogy elnök úr konszenzussal akar dönteni. De akkor most el kell dönteni, 
hogy mit akarunk. Ha azt akarjuk, hogy utána elnök úr kimegy, és lobogtatja ezt a 
papírt, hogy ki az, aki aláírta és ki az, aki nem, akkor ez maradhat. Ha elnök úr 
konszenzussal akar dönteni, akkor az is egy irány, amit én javasoltam, az is egy irány, 
amit a többiek javasoltak, hogy mindenki menjen vissza a szakértőihez, frakciójához, 
utána pedig mindenki hozza ide a javaslatát. Akkor tudunk, úgy gondolom, olyan 
konszenzusos döntést hozni, ami tényleg arról a 30 ezer emberről szól, nem pedig egy 
beruházásról, amit önök most valamiért kipécéztek. Tényleg a 30 ezer emberről szól, 
tényleg az ő kártalanításukról szól és arról, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő, és 
ehhez milyen szabályokat kell alkotni. 

Úgy gondolom, ehhez megvan mindenkinek a megfelelő háttere. Akkor talán 
kevesebb közpénz is kerül majd oda, és talán ezt is érdemes volna szabályozni, és 
akkor lehetne idehozni egy javaslatot. Arra szerintem sokkal nyugodtabb szívvel 
rálehetne gépelni mindannyiunk nevét. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, hogy képviselő úr elmondta véleményét. Kedves Képviselő 

Asszony! Az elmúlt ülésen jó néhányszor elmondtam, viszonylag nehéz helyzetben 
van bizottságunk, mondhatnám azt is, hogy egy nagyon erősen alakra formált 
zsákban kell táncolnunk. Ez a zsák, amit megkaptunk, a parlamenti házszabály. Még 
egyszer elmondom, hogy a mi bizottságunk nem vizsgálhat egyedi jogi felelősséget, 
nem vizsgálhat olyan ügyet, amit az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, 
illetve önkormányzatok hatáskörébe utal, nem vizsgálhatunk olyan ügyet, ami 
folyamatban lévő büntetőeljárással érintett, és amiben szabálysértési vagy polgári és 
hatósági eljárás zajlik. 

Megértem, hogy az ellenzék minden egyes alkalommal próbálja felhasználni 
ezt az albizottságot, hogy ezeket a kérdéseket felvesse, ezeket a mondatokat 
elmondhassa. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ezekben az ügyekben a 
kérdésekre a folyó büntetőeljárások választ fognak adni. Amennyiben viszont nem áll 
majd olyan válasz rendelkezésre, ami a büntetőjogi felelősséget föl tudja vetni, akkor 
utána még mindig lesz lehetőség arra, hogy ezt mi megvizsgáljuk. Éppen ezért 
azoknak a meghívottaknak a köre, akiket önök felsoroltak, jelen pillanatban a 
házszabály szerint nem alkalmazhatók a bizottság munkájára. Természetesen 
Windisch László úr válaszolt, és egy következő ülésen, amikor az előző Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének vezetői már beszámoltak és válaszoltak nekünk, 
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akkor el fog jönni az ideje, hogy Windisch Lászlót is, meg Szász Károlyt is meghívjuk 
a bizottság ülésére. 

Türelmet kérek, jelen pillanatban nem az én egyéni képességeim szabják meg, 
hogy milyen napirendet tudunk összeállítani, hanem azok a tényezők, amiket a 
válaszok megérkezése állítanak elő számunkra. Hajlandó vagyok arra, hogy 
elnapoljuk ennek a bizonyos törvényjavaslatnak a tárgyalását, hogy amit önök 
elmondtak, hogy a benyújtott törvényjavaslattal való koherenciát megnézzük. Akkor 
válasszunk egy időpontot, amit önök el tudnak fogadni, amikor az albizottság ezekről 
a kérdésekről meg az addig esetleg beérkező válaszokról tárgyalni tud. Erre én 
hajlandóságot mutatok. 

A javaslatunk pedig a jövő hétfő. Ugye, akkor 11 órakor kezdődik a plenáris 
ülés, ha egy 10 órás időpontot megcélozunk, az elfogadható-e a bizottság tagjai 
számára? Esetleg a főbizottság ülése ezt behatárolhatja, de mindenesetre ezt 
megtehetjük. 

Hegedűsné képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnök Úr! Hadd kérjem azt, és még van is 

idő erre, mivel az is elhangzott a múltkori bizottsági ülésen, vagy a bizottságot 
előkészítő ülésen egészen pontosan, hogy a képviselők, akik 2006 és 2015 között 
valaha is képviselők voltak, nyilatkozzanak a tekintetben, hogy volt-e az érintett 
brókercégeknél számlájuk, esetlegesen mikor szüntették meg azt a számlát, hogy 
ezeket a nyilatkozatokat szerezzük be. A jelenlegi képviselőktől feltétlenül. Úgyhogy 
kérném tisztelt elnök urat, hogy e tekintetben intézkedjen. Nyilván ez is egy nagyon 
fontos… 

 
ELNÖK: Itt szeretnék megállni. Azt gondolom, mindenképpen tisztáznunk kell 

valamit. Nincs ilyen jogosítványunk. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Miért nincsen? 
 
ELNÖK: Ön kérhet bárkitől ilyet, jelen pillanatban… 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Ez az. Bárkitől kérhetünk, és ha nem 

nyilatkozik, az is beszédes lesz. 
 
ELNÖK: Jelen pillanatban nem tudja sem a házszabály, semmilyen más 

törvény alapján azt megmondani nekem, hogy emiatt bárkinek akár a nyilatkozata, 
akár a hallgatása ebben az esetben árulkodna, vagy bárki következtetést levonhatna 
abból, hogy tagja volt vagy részese volt ennek a dolognak vagy sem. Ezt nem tehetjük 
meg. 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Az, hogy a Buda-Cashnél 

közel 100 milliárd forint, a Quaestornál 220 milliárd forint eltűnt, és bottal üthetjük a 
nyomát, anélkül, hogy a közélet jeles szereplői ne tudtak volna róla már korábban, 
egészen biztosan lehetetlen lett volna. Azt gondolom, igenis volna értelme e 
tekintetben megnyilatkoztatni képviselőtársainkat, korábbi képviselőket, és aki 
valaha ilyen pozíciót látott el, annak kell annyi felelősségérzete legyen, hogy 
egyértelműen egy nyilatkozatot aláírjon. Ön is azt mondta, hogy mi magunk is 
bármikor, egyenként is kezdeményezhetünk ilyen nyilatkozattételt. Azt gondolom, 
egy albizottság pláne megteheti ezt, hiszen nekünk ez a feladatunk, hogy a 
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brókerbotrányt vizsgáljuk ki. Ez lett volna az egyik javaslatom, és kérem, hogy erről 
döntsön a bizottság. 

A másik. Itt fölmerült, hogy ki mindenkit hívtunk volna meg. Elnök úr azt 
mondja, hogy nekünk erre nincs lehetőségünk, és pedig azt gondolom, hogy de, van 
lehetőségünk. Akárkit meghívhatunk. Legfeljebb, ha olyan kérdést teszünk fel neki, 
amiről elnök úr úgy gondolja, hogy esetleg az egy nyomozati szakaszban lévő ügy 
konkrétumaira irányulna, akkor azt mondja, hogy ne tessék haragudni, de erre ne 
válaszoljon a megkérdezett, vagy maga a megkérdezett azt mondja, hogy e 
tekintetben neki nincs válaszadási lehetősége. De meghívni bárkit meghívhatunk. És 
azért lennének itt olyanok, akik nekünk szerintem érdemi információkkal banktitok 
kiadása nélkül is tudnának segíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kerényi képviselő úr! 
 
DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Kedves Ellenzéki Képviselők! Azt azért tudomásul kell venni, hogy a pénzügyi 
szervezetekről szóló törvény világosan fogalmaz a banktitok tekintetében. Tehát 
ahhoz, hogy valamilyen szinten ez a bizottság erről a holtpontról továbblépjen, ez a 
törvényjavaslat szükséges lenne. Szembe fogunk ütközni végig a bizottság munkája 
során azzal, hogy tulajdonképpen nem fogjuk tudni meghívni a PSZÁF régi elnökeit, 
és az új elnökök is szinte azonnal el fognak zárkózni. Tehát nem vagyok benne biztos, 
hogy Szász Károlyt meg tudjuk hívni. 

Úgy gondolom, egyértelműen látszik az, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor 
a Nemzeti Bankhoz 2012 után átkerült a pénzügyi szervezetek felügyelete, kezdtek 
felgyorsulni ezek az események, mert gyakorlatilag az előtte lévő időszakban 
egyszerűen a PSZÁF képtelen volt ellátni a pénzügyi szervezetek felügyeletét. Tehát 
önök képviselőkként már biztosan szembetalálkoztak ezzel a banktitok fogalmával. 
Bács-Kiskun megyében két takarékszövetkezet ment a kukába. Ott gyakorlatilag 10 
milliárd forintot fizetett ki az OBA, az Országos Betétbiztosítási Alap, és annak a 
pénznek is, jelen pillanatban úgy néz ki, bottal üthetjük a nyomát. És akármit 
kérdeztünk a PSZÁF-tól vagy a felszámolótól, abban a pillanatban banktitokra 
hivatkozva zártak az ajtók. Tehát ez a törvényjavaslat arról szólna, hogy a bizottság 
elkezdhesse a munkáját, hogy legalább egy területen föl legyen oldva, legalább egy 
témát meg tudjunk vizsgálni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is. Szelényi képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Ha jól értettem, akkor erre majd egy 

másik alkalommal fogunk sort keríteni. Kénytelen vagyok én is ahhoz hozzászólni, 
hogy mi ennek a bizottságnak az ambíciója. Mert én úgy látom, hogy ez egy 
ambícióhiányos bizottság. Elnök úr folyamatosan arról beszél, hogy mit nem tehet ez 
a bizottság. De szerintem igenis sok mindent tehet. Egyetértek azzal, hogy ha mi 
idehívunk embereket, ugye, még nem hívtunk senkit azok közül, akiket mi 
javasoltunk, tehát önök azt mondják, hogy nem fognak eljönni, de miért ne jönnének 
el, amikor mi idehívjuk őket. Majd ők eldöntik, hogy nyilatkozhatnak-e egy adott 
ügyben vagy sem, hogy az folyamatban lévő ügynek számít vagy mi a manónak. 

Azt gondolom, hogy el kell hívni, amíg nem hívjuk ide őket, addig mindez nem 
fog kiderülni. Önök szerintem ne blokkolják ezt, hívjuk ide őket, kezdeményezzük 
albizottsági szinten, hogy nyilatkozzanak a képviselők. Szerintem ez 
szabadságunkban áll, ezt semmi nem korlátozza. Egyszerűen valamilyen 
lefojtottságot érzek ennek a bizottságnak az életében. Ezért kénytelen leszek egyéb 
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módszerekhez folyamodni, ha ilyen nagyon lassan haladnak az események, és mindig 
csak azt mondjuk el, vagy önök azt mondják, hogy mi az, amit nem csinálhat egy 
vizsgáló albizottság. Hogy végre egy kicsit többet lássunk az igazságból. A magam 
részéről írásbeli kérdésekkel az általam fontosnak tartott személyeket meg fogom 
szólítani, és lehet tőlük olyat kérdezni, amire fognak tudni válaszolni. 

Például Polt Pétertől is meg tudom kérdezni, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján az ügyészség intézkedhetett volna akkor, amikor kitört a botrány, miért várt 
az ügyészség 17 napot az intézkedésekkel? Szerintem ezt ő meg fogja tudni nekem 
válaszolni. Azt is meg fogja tudni nekem mondani Polt Péter, ha akarja, hogy a 17 nap 
alatt vajon eltűnhetett-e pénz, alkalmas volt-e ez a több mint két hét arra, hogy 
pénzek akár Magyarországról eltűnjenek vagy nem. Meg fogja tudni nekem válaszolni 
Polt Péter azt is, hogy a Magyarországról milliárdos volumenben kimentett pénzek 
útját a hazai nyomozó hatóságok képesek-e feltárni vagy nem. A képességére akarok 
majd hivatkozni. Nem nyomozással kapcsolatos konkrét ügyben tájékozódok, hanem 
arról, hogy ő erre képes-e vagy nem. 

Azt is meg fogja tudni nekem mondani, hogy szándékában áll-e az 
ügyészségnek, hogy feltérképezze a pénz útját a Quaestor ügyben, hogy kikhez, hová 
került, és hol van jelenleg ez a pénz. Az, hogy neki van-e szándéka erre, Polt Péter, ha 
akarja, meg fogja tudni mondani nekem. És meg tudja ezeket válaszolni akkor is, ha 
idehívjuk az ülésre. Tehát ragaszkodnék ahhoz, hogy a bizottság elnöke az általunk 
már hetekkel ezelőtt felsorolt személyeket hívja meg a bizottság ülésére, különben azt 
kell mondjam, nem tudom, miért vagyunk itt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Azt gondolom, ezek a kérdések nem 

először hangzanak el a Házban. Polt Pétert interpellálták is ebben a kérdésben a 
parlament ülésén. Ott is elhangzottak ezek a kérdések. Lehet, hogy ön éppen nem volt 
jelen ezen az ülésen, mint ahogy a bizottsági ülések jelentős részén sem. Tehát nem 
tudhatja, hogy erre már válaszolt a legfőbb ügyész. Éppen ezért azt tudom mondani 
önöknek, hogy ha bármilyen kérdésben ön írásbeli kérdést tesz fel, ez az ön személyes 
képviselői lehetősége. 

Azt azért nagyon komolyan megvizsgálnám, Hegedűs képviselő asszonynak 
datálom ezt a megjegyzést, hogy lehet-e ilyen kérdést megfogalmazni. Hozza ide, és a 
bizottság meg fogja vizsgálni. Ha ezt megfelelő formába önti, akkor vizsgáljuk meg, 
hogy ezt a kérdést meg lehet-e tenni vagy sem. 

Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a bizottság munkájának azért valóban az 
kell legyen a következménye, itt jogi felelősség meghatározása nélkül egy olyan 
végkicsengése legyen, hogy itt olyan jogszabály-alkotási javaslatokat tegyünk, amivel 
meg tudjuk előzni, hogy ilyen cselekmények többet ne történhessenek meg. És 
minden olyan kérdésben, amikor a politikai felelősséget föl lehet vetni, akkor azt 
vizsgáljuk meg, hogy hogyan és miként történt meg. Ezt azonban nem tehetjük 
másként, mint ahogy az előbb elmondtam, hogy a házszabálynak és más 
törvényeknek nekünk is meg kell felelnünk. Aki ezt a nehézséget ebben a bizottságban 
nem látta a bizottság megalakulásakor, azt nagyon sajnálom. Én azonban azt hiszem, 
hogy olyan felelősséggel rendelkezünk, amit ennek a kérdésnek a tisztázására 
magunkban érzünk. 

Szerintem lesznek még olyan kérdések, amiket közösen is meg tudunk 
vizsgálni, és akár alá is tudunk írni zárónyilatkozatokat. Akkor azt kezdeményezem, 
hogy mindenki vigye el a frakciójához a törvényjavaslatot, szakértőkkel nézze meg, és 
kérdezze meg azokat a tanácsadóit, akik nélkül most éppen nem tudnak dönteni 
ebben a kérdésben. És ha ez így lesz, akkor hétfőn, a várhatóan délelőtt 10 órai ülésen 
ezt megtehetjük. Arra az ülésre azért nem írok más napirendi javaslatot, mert ha a 
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napirendre vételről bárkinek lesz kérdése, észrevétele, akkor azt ott is megteheti, és 
napirendre tudjuk venni. 

Szakács képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nekem volt egy másik 

javaslatom is, úgy általában a Quaestorhoz jutott közpénzek kapcsán. Mert itt nem 
egy ügyben érdemesebb megkeresni a titokgazdát, hogy adjon felmentést, hiszen, ha 
még törvény is születne ebben az ügyben, akkor, gondolom, megadná a felmentést a 
titok alól, bármilyen közpénz ügyében. Ezt a javaslatot ne vessük el, került oda 
másfajta közpénz is az elmúlt időszakban is, annak mi lett a sorsa, és ezeket hogyan 
lehet feltárni. Tehát úgy gondolom, ez inkább hatna a konszenzus irányába. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: László Tamás képviselő úr! 
 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Hallgatva ezt a polémiát 

az ellenzéki képviselők és elnök úr között, úgy látom, a szakadék ott tátong, hogy a 
képviselői kíváncsiság korlátlan, az albizottság munkája pedig korlátos. A házszabály 
szabályai által korlátozott. Valóban, az albizottság munkája kifejezetten a 
törvényalkotás hézagaira vagy szempontjaira lehet tekintettel, és azt tudja 
megcélozni. A képviselők pedig föl tudnak tenni bármilyen kérdést, arra vagy válaszol 
a legfőbb ügyész vagy bárki, az egy más ügy. Úgy gondolom, ne hozzuk ezt ide, az 
asztalra, mert két különböző dologról van szó, amit nem lehet összemosni. 
Köszönöm. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A képviselő úr, ha a törvényjavaslathoz 
módosításokat óhajt tenni, amit az előbb elmondott, hogy ki szeretné szélesíteni a 
nyilvánossági kört, akkor azt, remélem, meg fogja tenni. 

A bizottság tagjainak az elkövetkező pár napra jó munkát és sok sikert kívánok. 
Hétfőn délelőtt 10 órakor találkozunk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14 perc.) 

 

 

 

Dr. Szűcs Lajos 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


