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KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

Az Országgyűlés /2003. ( ) OGY számú határozata
országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról

"a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vizsgálatának eredményeként ismeretessé
vált, a Pannonplast Rt . részvényeinek megvásárlása körülményeinek, valamint a
részvénytársaságban jelentős befolyás szerzése érdekében lefolytatott pénzügyi

tranzakcióban való esetleges állami részvételnek kivizsgálására"

Az Országgyűlés azzal a szándékkal, hogy feltárja a Pannonplast Rt .-ben az idén végbement
tulajdonosi változások és az ebben való esetleges állami részvétel körülményeit, az alábbi
határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34 . §-ának (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot hoz
létre annak megvizsgálására, hogy a PSZÁF vizsgálata szerint a Pannonplast Rt .-ben jelentős
befolyás szerzése érdekében folytatott részvényvásárlásokban közreműködött-e és, ha igen,
milyen módon költségvetési pénzből gazdálkodó állami cég .

II. A vizsgálóbizottság feladata az alábbiak megvizsgálása :

1) Közreműködött-e, és mely állami tulajdonban lévő cég a Pannonplast Rt . részvényeinek
megvásárlásában, és ha igen, milyen módon?

2) Finanszírozta-e a Britton Kft ., a Pevdi Divat Kft . és a Kartonpack Rt . részvényvásárlását
állami tulajdonban lévő cég, milyen mértékben és milyen formában?

3) Mennyibe került ez az állami költségvetésnek, illetve származik-e ebből bármilyen
mértékű kára az adófizető állampolgároknak? Ha igen, kit és milyen felelősség terhel
ezért?

4) Tudott-e a tranzakcióról az állami tulajdonban lévő cég felügyeleti szerve?
5) A PSZÁF elnökéről folytatott adatgyűjtés és az ezzel kapcsolatban készült

dokumentumok összefüggésben vannak-e az 1)-4) pontokkal?

III. A vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit .

IV. A vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, melynek tartalmaznia kell

a) a bizottság feladatát ;
b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket ;
c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait ;
d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította ;
e) a vizsgálat által érintett szerv(ek) vagy személy(ek) észrevételeit a lefolytatott vizsgálat

módszereire és megállapításaira vonatkozóan ;
f) javaslatot az esetlegesen szükséges intézkedésekre .



V. A vizsgálóbizottság 8 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a
képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint :

VI. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek,
amelyről az vita nélkül határoz . A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökére a kormánypárti
képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot .

VII. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I . valamint II . 1- 5 . pontját érintő
vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre, vonatkozó javaslattételre A
bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat
kérhet be . A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg
köteles a bizottság előtt megjelenni. A bizottság a feladatköréhez tartozó ügyekben jogosult
megismerni az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995 . évi LXV. törvény
mellékletében az általános adatfajták körében a 13 ., 14 . és 16. pontokban jelzett adatfajtákat .

VIII . A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe . Működésének költségeit
az Országgyűlés fedezi költségvetéséből .

IX. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart .

Indokolás

Sajtóértesülések szerint a Pannonplast . Rt-t érintő részvénymanipulációnak egy közpénzekből
gazdálkodó állami cég is a részesévé vált, melynek körülményeinek mielőbbi tisztázása
különösen fontos .
A vizsgálóbizottság felállítását indokolja az a tény is, hogy az eddig hivatalosan meg nem
nevezett állami vállalat szerepét felfedő PSZÁF - határozat megjelenése előtt egy nappal
brutálisan megverték Szász Károlyt, a Felügyelet elnökét . A polgári demokráciában
megengedhetetlen ugyanis, hogy bármely állami szervezet, olyan ügylet kapcsán híresüljön el,
amelyben maffiamódszerekkel próbálnak megfélemlíteni egy magasrangú állami
tisztségviselőt .
A vizsgálóbizottság, amennyiben beigazolódik az állami vállalat közreműködése, választ
kaphat azokra a kérdésekre is, hogy az érintett cég vezetősége, illetve az azt felügyelő
minisztérium tudott-e a gyanús tőzsdei ügyletről .

Budapest, 2003 . június 19 .

Rogán Antal
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
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