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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntök mindenkit a brókerügyeket vizsgáló albizottság mai ülésén. A 
jegyzőkönyv számára szeretném regisztrálni, hogy Witzmann Mihály helyettesíti 
László Tamást, egyébként a jelenléti ív tanúsága szerint a bizottság határozatképes, 
így elkezdenénk munkánkat. 

A napirend elfogadása 

A tisztelt bizottsági tagok megkapták a napirendi javaslatot. Aki egyetért a 
napirendi pontok megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm, ez egyhangú. 

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

Tisztelt Bizottság! A múlt héten önök is megkapták azt a törvénymódosító 
javaslatot, ami a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról rendelkezik. A múltkori ülésen szóba került az is, hogy a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter benyújtott ennek a törvénynek a módosítására 
már egy javaslatot. A szakmai osztály segítségével megvizsgáltuk a törvénymódosítás 
lehetőségét és azt is, hogy esetleg csatlakozzunk-e ahhoz a törvénymódosításhoz. A 
kapott információk szerint a házszabályi rendelkezések alapján, az úgynevezett belső 
túlterjeszkedésre való hivatkozással azt javasolják nekünk, hogy ne módosítóként, 
hanem külön törvényjavaslatként nyújtsuk be az önök által már megismert 
törvénymódosító javaslatot. Ennek elsősorban az az oka, hogy olyan részek, amiket 
mi szeretnénk módosítani, nincsenek megnyitva abban a törvényjavaslatban. Éppen 
ezért ahhoz, hogy mi házszabályszerűen be tudjuk nyújtani a módosítást, külön 
törvényjavaslatként kell megtennünk. 

Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy várhatóan a holnapi napon 
van még lehetőség érdemben úgy törvénymódosító javaslatot benyújtani, hogy az a 
Ház rendes működése alapján a nyári szünet előtt végig tudjon menni. Éppen ezért 
azt is szeretném javasolni, hogy ha ma abban a kérdésben, hogy az ellenzéki 
képviselők is aláírják-e a törvénymódosító javaslatot, akkor a mai napon 
benyújtanánk ezt a javaslatot. 

Jelen pillanatban erről beszéljünk, utána azokról a kérdésekről, amelyek a 
múltkori ülésen még fölvetődtek. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ehhez a 
törvénymódosító javaslathoz kérdésük, észrevételük, véleményük van-e. Szakács 
képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Az elnök úr által beterjesztett javaslattal kapcsolatban fenntartom azokat az 
észrevételeimet, amiket az előző ülésen elmondtam. Úgy gondolom, hogy egy egyedi 
ügyről van szó, és ilyen esetben talán hatékonyabb is, a jogrendünkhöz is jobban 
illeszkedik, ha a titokgazdához fordulunk, és kérjük tőle, hogy a banktitok alól adjon 
felmentést ebben az ügyben, hogy a bizottság jobban tájékozódhasson. 

Én is megküldtem, és úgy tudom, a bizottság titkársága ki is küldte mindenki 
számára azt a javaslatot, amit az MSZP támogat. Ez a javaslat egyszer már 
benyújtásra került ennél szűkebb körben, de ebbe beemeltük az elnök úr által is 
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javasolt, a Magyar Fejlesztési Bank által támogatott olyan projekteket, amelyek 
közpénzt is tartalmaztak, hogy ezek is mentesüljenek a banktitok alól, illetve ne 
lehessen a banktitokra hivatkozni ezek tárgyalása, illetve adatai tekintetében, 
megismerhető legyen közérdekű adatként. Ezt eléggé komplex módon fogalmazom 
meg a javaslatban, hiszen abban nagyjában-egészében minden benne van, ahol 
közpénz szerepel, a pályázatoktól kezdve a földbérleti támogatásokon keresztül, az 
MFB érintett ügyéig. 

Az általános indokolásba is beleírtuk, hogy „A közpénzekkel való gazdálkodás 
demokratikus és jogállami ellenőrzésének megoldásaként újra és újra felmerül az 
átláthatóság megteremtése és a civil, azaz külső ellenőrzés valódi lehetővé tétele. 
Ehhez minél szélesebb körben kell biztosítani, hogy a védett adatok megismerését 
indokolatlanul ne akadályozzuk. Emellett tisztességes eljárások garanciáit, jogsértés 
esetére pedig azonnali és súlyos jogkövetkezményeket kell a jogi szabályozásnak 
megállapítania.” Ez a szabályozás biztosan nem lesz koherencia zavarban a már 
benyújtott javaslattal kapcsolatban. Ez a Szocialista Párt frakciójának lesz az 
álláspontja. Úgy gondolom, hogy azokban a célokban, amiket az előbb felsoroltam, 
egyet tudunk érteni, ha ezt a bizottság támogatja, akkor nyilvánvalóan nagy örömmel 
veszem. Köszönöm szépen, és kérem, hogy támogassák a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel? Enikő! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A magam részéről támogatni tudom azt, 

amit tisztelt elnök úr letett elénk. Kérném, hogy házszabályszerűen legyen számunkra 
is biztosítva, hogy alá tudjuk írni, mert a múltkor nem ilyen volt, ezt akkor is jeleztem. 
Továbbra is azt tudom csak mondani, hogy a Quaestor által ellopott 220 milliárd 
forintból csak 17 sorsát próbálja feltárni, tehát további laza 200 milliárd sorsa 
továbbra is kérdéses. Kérdezném tisztelettel, hogy arról mikor fogunk szintén 
törvényjavaslatot benyújtani vagy akár banktitok alóli felmentést kérni vagy 
bármilyen további lépést tenni. Mert ez, bár nagyon fontos, de csak egy szelete a 
történetnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első kérdésére azt tudom válaszolni, képviselő 

asszony, hogy már a múlt héten is rendelkezésünkre állt a házszabály szerint 
szükséges formanyomtatvány, ezért a ténybeli kérdésekről beszélgettünk, hogy 
egyáltalán benyújtsuk-e. Ott akkor még vita volt, hogy önálló törvényjavaslatként 
vagy csak módosító javaslatként tegyük meg. Ez elkészült, mindenki rendelkezésére 
áll, és azért mondtam, hogy várhatóan ma, de aki még csatlakozni akar hozzá, 
aláírásával segítené a törvényjavaslat benyújtását, jogszerűen megteheti. 

A másik kérdés, amit képviselő asszony fölvet. Nagyon komolyan kellene 
vennünk a munkánkat. Nagyon sok olyan része van az egész történetnek, ami jelen 
pillanatban éppen azért, mert büntetőeljárás vagy vizsgálat folyik benne, nem 
érinthetjük jelen pillanatban jogszerűen, nemcsak a házszabály szerint, hanem a 
büntetőeljárási törvény szerint sem tudjuk megtenni. De ha abban a pillanatban, 
amikor bármilyen releváns információt kapunk akár a büntetőeljárás állásáról, akkor 
természetesen, azt gondolom, a bizottság elé meg fogjuk idézni vagy azokat a 
szereplőket, vagy azokat az információkat, akik vagy amelyek ezzel kapcsolatban 
vannak. Hiszen mindnyájunk számára fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. 

Szakács képviselő úrnak pedig azt tudom mondani, hogy ön az elmúlt ülésen a 
jóindulatunkra, illetve arra hagyatkozott, hogy konszenzust próbálunk teremteni. Az 
ön által elkészített törvénymódosító csomagból az látszik, hogy megpróbálta ezt ön és 
a frakciója felhasználni napi politikai kérdésekre is. Hiszen a brókerbizottság 
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munkájának például a Nemzeti Földalapos pályázatokkal kapcsolatos nyilvánosság 
nem része. Ha önök ezt komolyan vették volna, hogy tényleg a bizottság 
munkarendjébe tartozó javaslatot készítenek, vagy ahhoz szeretnének hozzátenni, 
akkor az elfogadható lenne. Ez azonban olyan sok és szerintem a bizottság munkáján 
túlterjeszkedő beadvány, amit jó szívvel nem tudok támogatni. Arról viszont meg 
vagyok győződve, hogy amikor a bizottság elvégzi azokat a feladatokat, amiket nekünk 
a házszabály vagy a saját munkarendünk megszab, akkor el fogunk jutni odáig, hogy 
olyan javaslatokat tegyünk le, amelynek az alapjai egyébként ebben a módosító 
csomagban benne vannak. Hiszen jó néhány olyan kérdés van jelen pillanatban is, 
amit szerintem a banktitokkal kapcsolatban, a Nemzeti Bank és a felügyeleti 
szervekkel kapcsolatos viszonyrendszerben fel fogunk tudni vetni és meg is fogjuk 
válaszolni. 

Képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, csak egy mondat. Ebben a 

bizottságban más volt eddig a politikai hangulat, és ezzel nem szerettem volna 
visszaélni, ezért szeretném ezt a két mondatot elmondani. A szocialista frakció 
mindenképpen benyújtja ezt a módosító javaslatot. Korábban ez azt jelentette volna, 
hogy az MFB-s rész nélkül nyújtja be, ami nyilvánvalóan koherencia zavart okozhatott 
volna. Ezért kértem a frakció szakértőit, hogy ebbe ezt dolgozzuk bele, és egy 
javaslatként kerüljön ide, és házszabályszerű legyen. Ezért hoztam a bizottság elé. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Enikő! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Még egy kérdésem lenne. Most visszatérve 

arra, amit elnök úr mondott, hogy más egyéb kérdések kapcsán, tekintettel a 
büntetőeljárásra, a bizottságnak korlátozottak a lehetőségei. Hát, nagyon remélem, 
hogy az MFB-vel és a győri ETO-parkkal kapcsolatos ügyek is jelenleg egy 
büntetőeljárás részét képezik. Ott is történt zár alá vétel, ahogy a sajtóból 
értesülhettünk róla, tehát e tekintetben szerintem nincs különbség a Quaestor által 
ellopott ilyen vagy olyan pénz között. Tehát ez is része az egész büntetőeljárásnak, 
legalábbis nagyon remélem. Ha ezzel ellentétes információi vannak elnök úrnak, 
akkor kérem, hogy ossza meg velünk. Mindenesetre még egyszer, ez mégis csak a 
töredéke a teljes pénzösszegnek, tehát jó lenne majd az összes többivel is foglalkozni. 

És le voltak adva nevek, föl voltak sorolva személyek, akiket meg kéne hallgatni 
például ezzel kapcsolatban is. Erről sincs semmi előterjesztés, kérném, hogy majd 
erről is beszéljünk. 

 
ELNÖK: Ezt próbáltam elmondani, hogy az egyebekben ezt szerettem volna 

végigvenni. A törvényjavaslat pontosan abból indul ki, amit a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivataltól, illetve a Miniszterelnökségtől kaptunk információként, hogy 
addig ezekről a kérdésekről nem tudunk semmit nemcsak, hogy kérdezni, de választ 
sem kapni, ameddig ezt a törvénymódosító javaslatot be nem nyújtjuk. Az előbb 
Szakács képviselő úr azt mondta, hogy a titokgazdát kérjük meg. A titokgazda kérése 
volt ez törvénymódosító javaslat, mert akkor tud olyan helyzetbe kerülni, hogy az 
információt meg tudja adni. (Dr. Szakács László: Ez meglep.) Ez az oka, egyébként 
én sem adnék sem nekünk, sem a parlamentnek ilyen pluszfeladatot. 

Tisztelt Albizottság! Ha nincs érdemi hozzáfűznivaló, javaslat a benyújtott 
törvényjavaslathoz, akkor szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
támogatni tudja ezt. Ezzel nyilván azt is kérdezem, hogy ki az, aki aláírásával 



8 

mellettem benyújtóként óhajt szerepelni. Kérem, aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Hat igen. Tartózkodás? Ellene? (Dr. Szakács László: Ha nem szavazunk 
az általam benyújtott módosító javaslatról, akkor nem.) Nem. (Dr.Szakács László: 
Miért nem szavazunk arról?) Képviselő úr, megpróbáltam az elején elmondani, jelen 
pillanatban ez van napirenden, utána vennénk sorba az ön által benyújtott javaslatot 
az egyebekben. Köszönöm, tehát hat igen szavazattal a bizottság hozzájárult, illetve 
tagjai benyújtóként aláírják a törvénymódosító javaslatot. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban kerül elő a Szakács képviselő úr által benyújtott 
törvénymódosító javaslat, bár az előbb, amikor ön nem a napirendhez hozzászólva 
elmondta, hogy benyújtják így is, úgy is, akkor elmondtam, hogy szerintem ez jelen 
pillanatban nem teljes mértékben az albizottság működéséhez szükséges 
információkat adná meg, mert nem a mi munkarendünkbe és a bizottság 
feladatkörébe tartozó ügyeket is vizsgálna. Így említettem önnek például a Nemzeti 
Földalap pályázataival kapcsolatos kérdéseket és a nyilvánosság kérdését, de több 
olyan pontja is van a benyújtott javaslatnak, ami véleményem szerint nem a mi 
albizottságunkhoz kapcsolható. Én éppen emiatt, bár természetesen vitára bocsátom, 
de nem támogatom ennek a javaslatnak a benyújtását. Képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Ha jól értettem, akkor az előző javaslatot sem 

bizottságként nyújtjuk be, tehát a bizottság kompetenciájára hivatkozni legalábbis 
nem okszerű ebben a tekintetben. Hiszen azt is egyéni képviselőként nyújtjuk be. Én 
újra vissza kell menjek mandátumért a frakciómhoz, hiszen mi ezt a javaslatot 
hoztuk. Amennyiben a frakcióm úgy dönt, akkor természetesen csatlakozni fogok én 
is elnök úr javaslatához. Minekutána nem bizottságként nyújtjuk be, hanem egyéni 
képviselőként, és úgy gondolom, hogy ezt egyébként nyugodtan megtehetjük, mert a 
bizottság hatásköreit egyáltalán nem érinti. 

A másik tekintetében pedig, nem megismételve csak újra jelezve, hogy ez azért 
van, hogy egy benyújtott javaslathoz ne koherenciazavaros javaslatot nyújtsunk be, 
azon ne terjeszkedjünk túl, hanem abba beleilleszkedjünk. Ezért vannak benne olyan 
részek, amelyek nyilvánvalóan látszólag is, nem látszólag is, de nem ennek a 
bizottságnak a munkáját érintik, viszont benne van az is, ami ennek a bizottságnak a 
munkáját érinti. Nem terjeszkedünk túl a bizottság hatáskörén, mert nem 
bizottságként nyújtjuk be, hanem egyéni képviselőként, és ez minden további nélkül 
jogunkban áll. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megértettem természetesen az előbb is, és akkor is megpróbáltam 

elmondani. A múltkori bizottsági ülésen is fölvetődött, hogy a bizottságunk önálló 
törvénybenyújtási joggal nem rendelkezik. Azért viszont, hogy ezt egy kicsit, hogy is 
mondjam, át tudjuk lépni, vettem a bizottság napirendjére a törvénymódosító 
javaslatot, hiszen ez teljes mértékben a bizottság munkájának elvégzéséhez szükséges 
és elégséges feltétel. Természetesen, aki a továbbiakban akar majd csatlakozni a 
benyújtáshoz, az megteheti, ezt az előbb is elmondtam. A benyújtás után bárki 
csatlakozhat a törvénymódosító javaslathoz. 

Éppen ezért megkérdezem a tisztelt albizottságot, hogy ennek törvénymódosító 
csomagnak a benyújtásához csatlakozni akar-e. Aki támogatja, az most 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Hegedűs Lorántné: A 
későbbiek során fogom én is eldönteni.) Képviselő úr, akkor az ön képviselőcsoportja 
megvizsgálja ennek lehetőségét, ön pedig vagy megkapja a mandátumát vagy nem 
ebben a kérdésben. Természetesen nagy szeretettel várjuk aláíróként. 
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Most térnénk rá azokra a kérdésekre, amiket a képviselő asszony és ön is 
fölvetett. Természetesen elkezdődött annak vizsgálata, hogy kiket lehetne jelen 
pillanatban meghívni a bizottság ülésére. Továbbra is azt gondolom, hogy a két volt 
PSZÁF-elnököt, az MFB-ügyek után, remélem, az MFB vezetői közül is ide tudunk 
hívni valakit, utána a Nemzeti Bank alelnökét, aki jelezte is, hogy rendelkezésünkre 
áll, meg fogjuk hívni. De például a Szelényi képviselő asszony által kért emberek 
közül, ő egyébként jelen pillanatban is olyan fontosnak tartja bizottsági tagságát, hogy 
nem jelent meg, jó néhányat azért nem tudunk megkérni, mert nem az ügyekben 
érintettek, vagy akik érintettek, éppen előzetes letartóztatásukat töltik. Ez így kicsit 
nehéz. 

Az ön kérdése a központi költségvetés alrendszereiről, illetve az abban nyújtott 
kihelyezésekről értekezik. Remélhetőleg az Állami Számvevőszék hamarosan elvégzi 
azt a vizsgálatot, amit az önkormányzatoknál tart abban a kérdésben, hogy ki milyen 
felhatalmazással, hol és milyen megoldással helyezett el pénzt brókercégeknél. Ezt 
megint csak külön kell választani, hiszen a Buda.-Cashnél a mögötte lévő bank 
végezte a számlavezetéseket, tehát más volt a helyzet, és megint más volt akkor, 
amikor a megtakarításaikat helyzeték el a brókercégeknél. Reméljük, hogy az Állami 
Számvevőszék vizsgálata után ezt ide tudjuk hozni. Nyilván azok a kérdések, amiket 
föltett, hogy milyen gazdasági hatásai voltak, megint csak majd az Állami 
Számvevőszéktől fogjuk megtudni. 

Az ön javaslata volt az, hogy a 2006 és 2015 között mandátummal rendelkező 
országgyűlési képviselők nyilatkozatát kérje be az albizottság. Jelen pillanatban nem 
látom igazából ennek túlságosan nagy lehetőségét. Amennyiben ezt ön vagy pártja 
bárkinek levélben el akarja juttatni, megteheti, de szerintem sem az Alaptörvényben, 
sem a házszabályban nincs olyan rendelkezés, amivel mi olyan joghatályos kérdést 
tehetünk föl, amire nekik kötelező lenne válaszolniuk. Ezt mindenképpen el kell 
mondani, még akkor is, ha ön ezt vitatja. 

Schmuck Erzsébet képviselő asszony által feltett kérdések egy jelentős része 
megint csak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az ÁSZ-vizsgálat ügykörébe 
tartozik, illetve a Nemzeti Bank vezetése, ha még szeretnénk további kérdéseket 
feltenni az MNB válasza alapján, akkor ezeket meg fogják válaszolni. Nyilván az ő 
kérdéseinek jelentős része megint csak túlmutat ezen, inkább a bizottság munkájának 
végéhez kapcsolódik, hogy milyen törvénymódosító javaslatokat kellene kidolgozni. 

A Szakács képviselő úr által megfogalmazott kérdések is ebbe az ügykörbe 
tartoznak, amikor az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
válaszait megkapjuk, akkor tudunk rájuk visszatérni. (Dr. Szakács László: 
Köszönöm.) 

Az ülés berekesztése 

Azt gondolom, hogy az albizottság most már, az egy kicsit döcögősebb kezdet 
után el tudja kezdeni munkáját. Remélhetően a törvénymódosítás után meg fogjuk 
kapni az információkat. A múlt héten levélben fordultam azokhoz az urakhoz, akiket 
szeretnénk itt, a bizottság előtt látni. Amikor visszajeleztek, akkor a következő ülés 
időpontját is meg tudjuk határozni. 
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Ennyit kívántam az egyebekben elmondani minden képviselő hölgynek és 
úrnak sok sikert és jó munkát kívánok. A bizottság mai ülését bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc.) 

 

 

 

Dr. Szűcs Lajos 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


