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„az Apró - Cryrtr~ drdekkár priva#ir~4 llYami nu d~ fse~ h+e áffFami
reitelekbót tórtén8'meggayda~sónak a*~-" cfmmel

X&viae!$i ázMá inditvá»v

Gyurc~ Ferenc miniszterelnök vagyona tavaly 100 minió forr, tavaly cibtt 83 millió
forinttal gyarapodott . Mivel más vezető politikusokkal ellentétbeat, a miniszterelnök felesége
nyilvános vagyonnyilatkozatot nemi tett, Dobrev Klára~ vagyoni gyarapodásáról nincs hiteles
in€o

	

ó. Ugyanakkpr mind a +irús

	

lnnk felesége, mind a vele egy házban él+ anyósa,
Apró Piroska, az üzleti életben nem ismeretlen .

Cyurcsány Fenuc hivatalba lépésekor fgáretet tett arra, hogy a cégeinek az állama~ és az
állami váltalatnkl~al fennálló kapcsolataivall a oyi városság előtt bes~ mindezt a mai napitg
nem tette meg. A közcet tisztasága, továbbá a köztisztség betöltése isknti orom megőrzése
miatt szűkcéges az Apró - Gyurcs ny érdekkőznek az államurat és állami vállalatokkal ápolt
kapcsolAfsriilake kivizsgálása, valamint a privattzáezóban betöit stt szerepieknek hiteles tiQ zas.
A €elmerült kérdések tiszt zása éedekében:

I. Az Orszá yűlés a Há mky 34. §-árak (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot hoz
létre „az Apró - Gyuresány érdekkör privatszvéból, állap-A megrendelésekből, illetve állami
hítelekb8l tárténó meggazAagodás~ titkaitt5l' ~el . ,(A Siaottcág röviditeit neve : „Az
Apró - Gyuresány érdekkor milliárdjainak titkait vizsgálö bizottsW' )

H. A vizsgálóbiaottság tárgya kűlönósen a következő kérdések megválaszolása

1 . IVMyen forrásokból ~-itt a miniszterelnök tavalyi 100 millió és tavalyelbtti 83
millió forintos javedelme?

2. Volt-e szerepe a rmm z+-•+r k vagymWarapodásdban a tulajdonában, öletve
üzlettársai tulajdonában álló regek állnaphoz, illetve állami tulajdonú vállalatokhoz
Púzódó kapc4olatá k7

3 . Felhal~ata-e Medgyessy Péter mellett betöltött f$tanácsadői tisztségét és
sportmirás~ posztját a aagát, valamint volt és jelenlegi üzlettársait érh" íWauü
döntések befolyásolásában?

4. Felhasz .lta-e, és ha igen mályen módon: az Apró - Cxycuc~ ércűekkor (Apró Piroska,
Dobrev Kiírva) politö~aí kepesah", befolyását családi vállalkozásaik
vagyongyarapitásáhaz?
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5 . Hogyan, és mely állami tisztségviselőknek, állami tulajdonú társaságok veze ginek
közKéműködésével vált a közvagyon egy j t s része az Aprö _ Gyur i érdekkör
magánvagyonává?

6. Az Apró - Gy'trrcsány érdekkör vagyo~urapoáásában küzreműk~ állami
tisztségviselők és állami tulajdonú társaságok vezetői szer ~-e t lajdonrészt, vasi
kaptak-e valamilyen vezetői rnegbfzást a Cry osány-család tulajdonában léve
társaságokban?

7. Volt-e s~ o az Apró - Gyurcsány érdekkör politikai befolyásénak abban, hogy
családi válltikozásaik több jogcátne , több ~~s támogatást kaptak az ad6fizot8k
penzéból? Pontosan milgen jogcímen, és meamyi állara+ Pén~ jutottak?

8. Van-e és ha igen, n2Ryen kapcsolat vari az ~ó - Gyurc~ érdekkőt Csabid'
árdekelt968c , és iizlettársa

	

juttatott állami támogat$sak és megrmdelPSek kőzött?
Nfilyen állami megbizá kit kaptak a ,,,i~erelnök családtagi~ cégtársai?

9. W1gen kapcsolat fUte, illetve milyen kapcsolat i az Apró - Cryuorcsáay érdekkör
tulajdonában álló társaságokat az óliamhoz, és á1lamni tulajdonú társaságokhoz?

10. Műyen kapcsolat fiizte, illetve milyen kapcsolat ffim az államhoz, álizmi tulajd~
tár~okhaz <~csátty Ferenc, Apró Phr~ és Dobrev Mára cégtársait?

11 _ A tankönyvkiadó prh mt ciöja során szerepet játszott-e Gyurc~ Ferenc és Erdős
Ákos korábbi üzleti kapcsolata?

12. Ke~-e állami va~y önkormányzati ingatlan is az Apró - ~c~ érdekkor
tulajdohban lévő társaságok; Wetve a társaságok tagjainak tulajdonába?

13 . Szerepet ját~--e a baiatan8szödi kormányúdülc 3$. számú villájának, valamint a
Budapest V. kerület Szalag utca. 4_ szám.m alatti ingatlan egy xüSzénelC megszerzésében,
Gyurcsáay Ferenc és Szilvást' György közös pártállami mültja, valamint az, hogy a
szer déskc tét időszakában Szilvást' György a l~sztereltró d .vatat helyettes
áiialntksra volt?

14. Szerepet játszott-e SzhlváSy Györgynel a 11íh hszterelnbkh Wvatalban betóltt«
tisztsége a volt állami ingatlanokat megszerző AMO Kii.-bejt törtem
tulajdonszerzésében?

15. Szerepet játszott-e Szilvágy Cxy +rgy esetleges szerepe a fent említett ingatlanok
megszerzésében s tetve a Gyusesány Ferenc érdekeltségébe tartozó cégekben betöltött
pozíciói abban, hogy kinevezték a Bektgymsz* '1Tn közt$

	

állam#itkátrává?

III. A vizsgálóbizottság az Alkotmánybíróság 50/2003 . (M- 5.) AB határozatának Sgyelembe
vételével maga hozza meg ebárásit rendjét és vizsgálati ~ereit_

IV. A vizsgálöbizottság tevékenységérúl jelentést készít, melynek tartalmaznia: kell

•

	

a bizottság feladatát;
b) a bizottság által megha# rozott eljárási rendet és vizzsgálati módszereket ;
•

	

a bizottság ténybeb és jogi megállapításalt
d) annak bemutatását •,, hogy megél	t milyen bizonyítékokra alapította ;
•

	

a vizsgálat által éritrtett ~ck) vagy személyek) észrevételeit a lefolytatott vizsgálat
mödszereim és megállapításaira vonatkozóan ;

f) javaslatot az esetlegesen szükséges intézkedésekre .

V. A vnsgál~ottság 10 tagból áll, thai arszággyűiési képvisel&k. A tagokra a
képviselőcsoportok vezetői, tesznek ajánlást az alábbiak szerhit :
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Fnggeden

ATI. A bizottság ehtökének, aWndkéawk és t gunak megvél =t a ZcsQPortok
vezetöiack javaslata alapién a Iqjzbizotts terjeszt e16 javaslatot az Orsz*ggy016mek,
amelyről az vita nélkül A bizottság cWkére az ellenzéki., alelnökére a kormánypárti
képvisel6csopoxtok a bizottsági tagsutra jielöltek köréből te&sitenek 016 javaslatot .

V11. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e hatácrozat 1 . vaismivt II. i-15- pontjait
érintő vizsgálatra, és az ennek alapjárt szükséges ha&kedésekre, vonatkozó javaslattételre . A
bizottság a munkája során - figyelemmel az Atkotminybir6ság 50/2003- (X1. 5-) AB
határozatára. - a feladatával Osszefggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kenhet be. Az
Alkotminybiróság 5012003 . (M. 5.) AD határozatában foglaltak figyelembe v&di6vd a kért
adatokat ng,d köteles, a bizottság mndelkcr&*c bocsátani, illetőleg köteles a bizottság
elOtt megjelenni .
A bizottság, íWetve taggal a bizottság feladatk6réhez tartozó ügyekbenn jogomiltak megmuerm
az államtitokról és a szolgálati titoktól szóló 1995 . " LXV. törvérry mellékletében az
általános adatfajták körében a 13, pontban jelzett adatokat .

VIIf. A bizottság feladatának ellátásihoz szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit
az Országgyülés fedezi költségvetéséből .

IX. A bizottság megbízatása feladatásak elvégzéséig, de legMjebb a megalakulástól számholt
1 SO napig tart.
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Indokolás

r y Ferenc a lúszterelnők vagyona tavaly 100 mvlliö forinttal, tavaly előtt 83 millió
forinttal gyarapodott. Nevel más ve 6 politikusokkal ellentétben a n szterehzök £e-lésége
nyilvános vagyonnyilatkozatot nem tett, Dobrév háza vagyoni gyarapodásáröl nincs hiteles
infona xció .

Gyurcsany Ferenc többször ígéretet tett axxa, hogy az általa tulajdonolt gaadaságifok és

á tarul vállalatok között meglévő weaződéseket nyilvános gra hova- iufzvel mindezt a mai
napig nertx tette meg, e~ asznak érdeke-ben, hogy a kózvéíemény a jelenlegi kormányfo és
hoaátartozái vanaikvzáaábaa is tisztán lát#zaasrsn, vizsgálöhizottságot kell létrehozni,
amelynek felodsta a rendszerváltást kővetően. Gyurcsány Ferenc és hozzátar szói áltat
bám&or, bórayen jogc ~ kózvtlenűl vagy közvetve elnyert állami tánrngatások
feltérképezése, odaítélésük jogszerbségének, indokoltságé é rnegvxzsgslása és ezzel a közélet
tisztaságárok elégítése .

s

	

á Péter
Fidesz - Magyar PolSi i Sze vétség
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