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

"A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által feltárt brókerbotránynak, ezen belül 
különösen a Pannonplast Rt. részvényeinek megvásárlása körülményeinek, a K & H 

Equities Rt.-nél törént milliárdos sikkasztásnak, a Britton cégcsoportnak a 
tranzakcióban betöltött szerepének, a Medgyessy Péter által elnökölt Inter - Európa 

Bank Rt.-ben történt pénzmosásnak és az egész botránysorozattal kapcsolatos 
kormányzati és kormánypárti politikusok érintettségének kivizsgálására"  

 
 
 
Az Országgyűlés azzal a szándékkal, hogy teljes körűen feltárja a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által feltárt brókerbotrány körülményeit, az 
alábbi határozatot hozza: 
 
I. 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 részvényvásárlásoknak, az ennek kapcsán a K & H 
Equities Rt.-nél történt tíz milliárd forintot meghaladó sikkasztásoknak, a pénznek off-shore 
cégeken keresztüli mozgatásának, majd a Medgyessy Péter elnökölte Inter - Európa Bank Rt.-
nél történt pénzmosás eredményeként külföldi állampolgárokhoz kerülésének mik a pontos 
körülményei, valamint megállapítható-e az egész botránysorozattal kapcsolatosan 
kormányzati és kormánypárti érintettség. 
 
II. A vizsgálóbizottság feladata különösen az alábbiak megvizsgálása: 
 
Közpénzek a Pannonplast Rt.-ben. Az Állami Autópálya Kezelő Rt. és a Nemzeti Autópálya 
Rt. érintettsége. 
1. Miként fordulhatott elő, hogy a 100 százalékban állami tulajdonban lévő Állami 

Autópálya Kezelő Rt. (a továbbiakban: ÁAK Rt.) 13 milliárdját egy tavalyi, a PSZÁF 
által kiszabott bírság óta kétes hírűnek nevezhető brókercégnek adta át?  

2. Miért rendelkezett úgy László Csaba pénzügyminiszter, hogy az ÁAK Rt. több 
milliárd forintot kapjon? 

3. Mennyi pénzt utalt át összesen az ÁAK Rt. a K&H csoport tagjaihoz? 
4. Milyen dátummal és milyen jogcímen történtek az átutalások? 
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5. Kik játszottak szerepet abban, hogy a K&H Equitieshez 13 milliárd forintnyi közpénz 
került? Miért tagadta a Medgyessy-kormány szóvivője, hogy állami szereplője is van a 
Pannonplast-részvényvásárlásnak?  

6. Hogyan lehetséges, hogy közbeszerzés nélkül kötöttek egy ekkora nagyságrendű 
vagyonkezelési szerződést?  

7. Hogyan dönthetett egy személyben ekkora összegről az akkor frissen kinevezett, de 
azóta leváltott vezérigazgató?  

8. Megfelel-e a valóságnak, hogy az ÁAK Rt. igazgatótanácsában és felügyelő 
bizottságában senki nem tudott a13 milliárd forint sorsáról? 

9. Végeztek-e az állami cégek kockázatbecslést az állami források kihelyezése előtt? 
10. Az állami szektorból származó pénzeszközökből összesen mennyit fektettek a 

brókercégek részvényekbe, illetve más típusú befektetésekbe? 
11. Milyen dátummal és mennyi pénzt kapott vissza az ÁAK Rt.? 
12. Miként fordulhatott elő, hogy ilyen nagy kockázat ilyen kevés hozammal járt, vagy 

esetleg mások kerestek a közpénzek megforgatásán?  
13. Érte-e veszteség az állami vállalatokat ezekből a hitelezési akciókból, illetve feladataik 

ellátásában lassította-e, gátolta-e őket a kihelyezett pénzeszközök rendelkezésre nem 
állása? 

14. Miért egy külső kereskedelmi bank volt a tranzakció részese?  
15. Van-e összefüggés e tranzakció, illetve azon tény között, hogy éppen a K&H Bank 

képviselője került a kormányváltás után az ÁAK Rt. igazgatótanácsának egyik 
székébe?  

16. Kik szorgalmazták Gáldi György delegálását az ÁAK Rt. igazgatótanácsába?  
17. Történt-e felelősségre vonás, illetve büntetőjogi feljelentés amiatt, hogy az ÁAK Rt. 

visszadátumozott szerződés alapján vett részt a K&H Equities-nél történt 
tranzakcióban?  

18. Végzett-e vizsgálatot a Gazdasági Minisztérium és az milyen eredménnyel járt?  
19. Milyen megállapításra jutott az ÁAK Rt. igazgatósága abban, a tárca által elrendelt, a 

minisztériumit kiegészítő ellenőrzésben, amelynek célja az ÁAK Rt. és a K&H 
Equities közötti szerződések körülményeinek és az ezek keretében megvalósult 
pénzügyi tranzakcióknak a tisztázása volt?  

20. Indított-e a Nemzeti Autópálya (NA) Rt. vizsgálatot annak kiderítésére, hogy miként 
fektette be az ÁAK Rt. azt a 13 milliárd forintot, amelyet csak egy elkülönített 
bankszámlán tarthatott volna, és csak föld, illetve informatikai berendezések 
vásárlására fordíthatta volna kamataival együtt? 

21. Beleszóltak-e az állami cégek menedzserei napi vagy heti rendszerességgel a 
befektetési célú tranzakciók részleteibe? 

 
Kulcsár Attila, a K&H Equities és a K&H Bank vezetőinek közreműködése a több mint 10 
milliárd forint összegű sikkasztásban. 
22. Mit tartalmaz a K&H Bank belső vizsgálata? Mikortól és meddig folyt a revízió? 

Milyen szabálytalanságokat állapított meg?  
23. Összefüggésben vannak-e a K&H Banknál történt lemondások, illetve felmentések a 

brókerbotránnyal?  
24. Mit takar a belső vizsgálat azon megállapítása, mely szerint mind a Pannonplast-

részvénycsomagot összegyűjtő befektetők, mind a papírokat megvásárló kft.-k, mind 
pedig az ügyletet közvetetten finanszírozó ÁAK Rt. kapcsolatba hozható Kulcsár 
Attilával, a K&H Equities vezetőjével? 

25. Milyen technikai gyűjtőszámlát használt Kulcsár Attila? 
26. Ki használhatta még ezt a számlát rajta kívül? 
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27. Mi volt a számla létrehozásának eredeti célja? 
28. Összefüggésben volt-e ez a cél a bankfúzió sikeres lebonyolításával? 
29. Ki (melyik bankvezető) rendelkezett a számla létrehozásáról? 
30. A bankfúzió lebonyolítását követően milyen hosszú ideig kellett még élnie a 

gyűjtőszámlának? 
31. Ki volt a felelős a gyűjtőszámlán történő pénzmozgások előzetes engedélyezéséért, 

illetve utólagos ellenőrzéséért?  
32. Kulcsár indíthatott-e önállóan tranzakciókat a bankközi elszámolási rendszerben? 
33. Kellett-e még valaki másnak az aláírása/jóváhagyása ehhez? 
34. Működött-e a K&H Equities brókerházon belül kontrolling (belső ellenőrzés) részleg? 
35. A K&H Equities brókerház kontrolling részlege milyen tartalmú kimutatásokat 

készített el havi vagy más rendszerességgel? 
36. A K&H Equities brókerház kontrolling részlege készített-e havi vagy más 

rendszerességgel kimutatást az ügyfelek összesített számlaegyenlegéről az informatikai 
rendszer adatai alapján (összesen mekkora az értéke az összes ügyfél összes 
értékpapír-számláján nyilvántartott befektetéseknek)?  

37. A K&H Equities brókerház kontrolling részlege készített-e havi vagy más 
rendszerességgel kimutatást az ügyfelek összesített számlaegyenlegéről a kibocsátott 
ügyfélértesítők (számlakimutatások) adatai alapján? 

38. Megtörtént-e a brókerház ügyfelei összesített számlaegyenlegének egyeztetése a 
számlakimutatásokban szereplő összesített számlaegyenleggel? 

39. Ki (melyik bankvezető) volt a felelős az összesített számlaegyenlegek 
összehasonlításáért? 

40. Mely cégek vettek részt korábban is az akciókban?  
 
VIP-lista, Kulcsár Attila politikai kapcsolatai, Tóth András államtitkár, a Nemzetbiztonsági 
Hivatal és a rendőrség magatartása az ügyek során. 
41. Kik voltak VIP-részvényesek a K&H Equities-nél?  
42. Milyen kapcsolatban áll a Magyar Köztársaság belügyminisztere vagy közeli 

hozzátartozója a K&H Bankcsoporttal, vagy Kulcsár Attila gyanúsítottal?  
43. A kormány és az Országgyűlés tagjai közül áll vagy állt-e bárki üzleti kapcsolatban 

Kulcsár Attilával? 
44. Milyen adatok alapján tett feljelentést a Nemzetbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: 

NBH) július 7-én a K&H brókercégével szemben a Szervezett Bűnözés Elleni 
Igazgatóságnál?  

45. Mikor került Kulcsár Attila a szakszolgálat látókörébe?  
46. Mióta és milyen eszközökkel folytatott vizsgálatot az NBH a brókercéggel, illetve 

Kulcsár Attilával szemben?  
47. Amennyiben a bróker a szakszolgálat látókörébe került, miért Tóth András államtitkár 

fogadta a műveleti eljárás alatt álló Kulcsár Attilát, és vajon miért nem az erre 
kinevezett személy?  

48. Milyen körülmények között, hol és milyen formában történt a meghallgatás?  
49. Miről tájékoztatta Tóth Andrást, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárát 

Kulcsár Attila? 
50. Milyen politikai vonatkozásait tárta fel az ügynek? 
51. Tett-e említést pénzmosásról? 
52. Megnevezett-e segítőket (társakat)? 
53. Készített-e feljegyzést Kulcsár Attila és megkapta-e azt Tóth András államtitkár? 
54. Mit tartalmaz az állítólagos feljegyzés? 
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55. Ki(ke)t tájékoztatott Tóth András a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára a 
Kulcsár Attilával folytatott „beszélgetésről”? 

56. Ki állíttatott ki Kulcsár Attila részére belépőt a Miniszterelnöki Hivatalba és kinek a 
referenciája alapján került kapcsolatba a bróker a Miniszterelnöki Hivatallal?   

57. Állt-e munkajogi-, vagy egyéb jellegű jogviszonyban Kulcsár Attilával a 
Miniszterelnöki Hivatal? Történt-e bármilyen kifizetés Kulcsár Attila részére?    

58. Hányszor járt Kulcsár Attila a Miniszterelnöki Hivatalban, kikkel találkozott és miről 
tárgyalt? 

59. Hogyan fordulhatott elő, hogy a brókerbotrány akkor még egyetlen gyanúsítottja 
külföldre menekült az eljárás elől?  

60. Kit terhel a felelősség azért, hogy a gyanúsított szabadon elhagyhatta az országot?  
61. Történt-e már ezért bármilyen felelősségre vonás?  
62. Az elhangzott információk birtokában Tóth András miért nem kezdeményezte Kulcsár 

Attila előzetes letartóztatását? 
63. Mi az oka annak, hogy a Pannonplast-ügyet csak később vonta össze a rendőrség a 

K&H Equities-nél elkövetett sikkasztás-sorozattal?  
64. Mely off-shore cégek vettek részt a részvényvásárlási tranzakciókban? 
65. A rejtélyes off-shore cégek mögött milyen üzleti csoportok állnak?  
66. Mely cégek és mely magánszemélyek tulajdonosai a Pannonplastnak? 
67. Voltak-e a tranzakciókban résztvevő magánszemélyeknek az elmúlt évek során 

párhuzamosan (szinkronban) végrehajtott, azonos részvények vásárlására irányuló 
törekvései? 

68. Miért állította korábban a nyomozás egyik vezetője, hogy a Pannonplast-ügy és a K&H 
Equitis-nél feltárt visszaélések között az egyetlen kapcsolódó pont, hogy a 
Pannonplast-részvények felvásárlásában érintett ÁAK Rt. is a K&H Equities ügyfele 
volt? 

 
Politikai, gazdasági és személyi összefonódások a sikkasztás és a pénzmosás keretében. 
69. Milyen üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkeznek az Inter-Európa Bank pénzmosás-

gyanús tranzakcióit végrehajtó személyek? Milyen méretű az összefonódás az említett 
személyek, illetve a K&H Equities kiemelt ügyfélköre és a Pannonplast tulajdonosai 
között? 

70. A K&H Equities, a K&H Bank és az Inter-Európa bank felső vezetésének és közvetlen 
hozzátartozóiknak milyen közös vállalkozásaik vannak? 

71. Milyen méretű az összefonódás? Hol biztosítanak egymás hozzátartozói részére 
menedzseri pozíciókat? 

72. A K&H Equitiesnek, a K&H Banknak és az Inter-Európa Banknak milyen az üzleti 
kapcsolatrendszere a Magyar Állammal? 

73. Milyen állami projektekben vettek részt eddig, illetve vesznek részt jelenleg akár 
finanszírozói, akár tanácsadói minőségben? 

74. A K&H Equitiesnek, a K&H Banknak és az Inter-Európa Banknak vannak-e közös 
hitelkihelyezései? 

75. Igaz-e a PSZÁF azon észrevétele, hogy a K&H többször is tudatosan félrevezette a 
felügyeletet az elmúlt évek vizsgálatai során?  

76. Valós-e pénzintézet azon megállapítása, hogy a bank és brókercége ugyan számtalan 
esetben jelezte a pénzmosás gyanúját, de az ORFK pénzmosási ügyekkel foglalkozó 
részlege egyetlen egy esetben sem igazolt vissza bűncselekmény alapos gyanújára 
utaló adatot? 
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77. Mely pénzintézeteknél történt rendőrségi vizsgálat az elmúlt 3 év során pénzmosás-
gyanús tranzakciók bejelentése kapcsán? Kik (cégek illetve magánszemélyek) voltak 
az érintettek ezekben a rendőrségi vizsgálatokban? 

78. Kimutatható-e üzleti összefonódás az elmúlt 3 év rendőrségi vizsgálatai kapcsán 
érintett cégek és magánszemélyek, illetve a K&H Equities kiemelt ügyfélköre között? 

79. Kimutatható-e üzleti összefonódás az elmúlt 3 év rendőrségi vizsgálatai kapcsán 
érintett cégek és magánszemélyek, illetve a Pannonplast tulajdonosi köre között? 

80. Milyen időpontban (mettől meddig) volt Mészáros János a K&H Bank corporate 
finance igazgatója? 

81. Mióta tart fenn Mészáros János személyes kapcsolatot Medgyessy Péterrel? Milyen 
mélységű ez a személyes kapcsolat, adtak-e kölcsönösen üzleti, pénzügyi vagy 
befektetési tanácsokat egymásnak? Milyen rendszerességgel találkoztak az elmúlt 
években? 

82. Mióta tart fenn Mészáros János személyes kapcsolatot László Csabával? Milyen 
mélységű ez a személyes kapcsolat, adtak-e kölcsönösen üzleti, pénzügyi vagy 
befektetési tanácsokat egymásnak? Milyen rendszerességgel találkoztak az elmúlt 
években? 

83. Abban az időszakban, amikor Mészáros János és László Csaba egyaránt a K&H Bank 
felső vezetéséhez tartozott, voltak-e közös szakmai feladataik? Mi volt ezeknek a 
szakmai feladatoknak a tartalma? 

84. Tudott-e László Csaba a Britton Kft megalapításáról, tevékenységéről, Mészáros 
Jánosnak a kft-ben tulajdonosként való megjelenéséről? 

85. Tudott-e László Csaba az állami cégek és a Britton Kft üzleti tranzakcióiról, az állami 
forrásoknak a Britton Kft-hez történő kihelyezéséről? 

86. László Csaba gyakorolt-e befolyást volt munkáltatója, a K&H Bank állami projektekbe 
való bevonására, a pénzintézet hitelkihelyezéssel kapcsolatos, vagy egyéb döntéseire, 
amióta kormányzati pozícióban van? 

87. Igaz-e, hogy 2000. május 9-től Zhang Man Xin és három társa gyanús körülmények 
között, több részletben, több mint 900 millió forintot utalnak át az Inter-Európa 
Banktól?  

88. Igaz-e, hogy 2000. július 8-tól Abdo Mahmoud és El Abed Hassan nevű személyek 
gyanús körülmények között, több részletben, készpénzben, 6,2 milliárd forintot vettek 
fel az Inter-Európa Bank pénztárából?  

89. Helytálló-e a gyanú, hogy ez az összeg a K&H Equities-nél történt pénzügyi 
manipulációkból származik, és a Montrade nevű off-shore cég utalta át?  

90. Igaz-e, hogy 2003 júniusától, a PSZÁF által feltárt Pannonplast-ügy kirobbanásától 
kezdve a gyanús banki átutalások és pénzfelvételek ritkultak?  

91. Tett-e bejelentést a pénzintézet a pénzmosás-gyanús ügyletek kapcsán? 
 
A 292/2002. (XII. 27.) sz. Korm. rendelet hatályba lépését megelőző államigazgatási és 
politikai egyeztetés. 
92. Melyik minisztérium, és mikor készítette el a 292/2002. (XII. 27.) sz. Korm. rendelet 

tervezetét? 
93. Mi volt a tervezet eredeti szövege? 
94. Mikor küldték tárcák közötti egyeztetésre a javaslatot? 
95. Mely szervezetek adtak írásos véleményt a javaslatról? Mit tartalmaztak a 

vélemények?  
96. Mikor tárgyalta a közigazgatási államtitkári értekezlet az előterjesztést? Volt-e vita az 

értekezleten? Ha igen: mi volt a tartalma?  



 6

97. Mikor tárgyalt a Kormány az előterjesztést? Volt-e vita a kormányülésen? Ha igen, mi 
volt a tartalma?  

98. Milyen arányban szavazta meg a kormány az előterjesztést? 
99.      Mi volt a Magyar Nemzeti Bank véleménye a 292/2002. (XII. 27.) sz. Korm. rendelet 

tervezetéről? Mit vettek figyelembe az MNB véleményéből? Mit nem vettek 
figyelembe az MNB véleményéből? 

100. Mi volt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a véleménye a 292/2002. (XII. 
27.) sz. Korm. rendelet tervezetéről? Mit vettek figyelembe az PSZÁF véleményéből? 
Mit nem vettek figyelembe a PSZÁF véleményéből? 

101. Mi volt a Gazdasági Minisztérium véleménye a 292/2002. (XII. 27.) sz. Korm. rendelet 
tervezetéről? Mit vettek figyelembe a Gazdasági Minisztérium véleményéből? Mit 
nem vettek figyelembe a Gazdasági minisztérium véleményéből? 

102. Mi volt az Igazságügyi Minisztérium véleménye a 292/2002. (XII. 27.) sz. Korm. 
rendelet tervezetéről? Mit vettek figyelembe az IM véleményéből? Mit nem vettek 
figyelembe az IM véleményéből? 

103. Mi volt a Miniszterelnöki Hivatal véleménye a 292/2002. (XII. 27.) sz. Korm. rendelet 
tervezetéről? Mit vettek figyelembe a MeH véleményéből? Mit nem vettek figyelembe 
a MeH véleményéből? 

104. Mi volt a Belügyminisztérium véleménye a 292/2002. (XII. 27.) sz. Korm. rendelet 
tervezetéről? Mit vettek figyelembe a BM véleményéből? Mit nem vettek figyelembe a 
BM véleményéből? 

105. Készült-e jegyzőkönyv, illetve hangfelvétel a Kormány azon üléséről, amikor 
elfogadták a később 292/2002. (XII. 27.) számon kihirdetett kormányrendeletet? 

106. Kikérte-e már a rendőrség ezen jegyzőkönyvet és hangszalagot a K&H Equities 
kapcsán folytatott nyomozáshoz? 

107. Megküldték-e már a rendőrségnek ezen jegyzőkönyvet és hangszalagot a K&H 
Equities kapcsán folytatott nyomozáshoz? 

 
Politikai nyomásgyakorlás a vizsgálatot végző független intézményekkel szemben. 
108. Miként fordulhatott elő, hogy a pénzfelvételeket végrehajtó személyek egyike 

külföldre távozzon? Kit terhel ezért a felelősség? 
109. Hogyan fordulhatott elő, hogy a rendőrség példa nélküli módon sajtótájékoztatón 

figyelmezteti a sokmilliárdos pénzmosás vélelmezhető gyanúsítottjait, hogy 
meggyanúsításuk várható, ezzel felkínálva nekik a lehetőséget a szökésre?  

110. Hogyan fordulhatott elő, hogy a rendőrség ugyanezen hibát megismételve 
sajtótájékoztatón jelenti be, hogy ismeri a pénzmosási ügylet kedvezményezetti körét, 
akik meggyanúsítása várható? 

111. Hogy történhetett meg az, hogy a nyomozást végző rendőrök súlyos szakmai hibák 
sorozatát követték el az eljárás során?     

112. Hogyan tudja a továbbiakban garantálni a rendőrség, hogy a K&H-ügy és az Inter-
Európa Bank-ügy gyanúsítottjai ne szökjenek külföldre? 

113. Mit állapított meg az Inter-Európa Banknál folytatott pénzügyi felügyeleti 
célvizsgálat?  

114. Hogyan fordulhatott elő, hogy Kulcsár Attila sikkasztott pénzét elsősorban Medgyessy 
Péter bankjában mosták tisztára?  

115. Milyen felelősség terheli Medgyessy Péter miniszterelnököt a bankelnöki 
tevékenysége idején elkövetett pénzmosási esetekkel kapcsolatban? Kizárható-e a 
hatályos jogszabályok alapján Medgyessy Péter felelőssége? 

116. Milyen személyes kapcsolatot tartott fenn Medgyessy Péter az Inter-Európa Bank felső 
vezetésével a pénzintézetből történt távozása óta? 



 7

117. Medgyessy Péter gyakorolt-e befolyást volt munkáltatója, az Inter-Európa Bank állami 
projektekbe való bevonására, a pénzintézet hitelkihelyezéssel kapcsolatos vagy egyéb 
döntéseire, amióta kormányzati pozícióban van? 

118. Milyen állami projektekben való közreműködésre kapott megbízást az Inter-Európa 
Bank a kormányváltás óta? Milyen állami projektekben való részvétel tekintetében 
vannak folyamatban tárgyalások az Inter-Európa Bankkal jelenleg? 

119. Milyen állami projektekben való közreműködésre kapott megbízást a K&H Bank a 
kormányváltás óta? Milyen állami projektekben való részvétel tekintetében vannak 
folyamatban tárgyalások a K&H Bankkal jelenleg? 

120. Nem tekinthető–e összeférhetetlennek az, hogy Medgyessy Péter a bankelnöki 
tevékenysége idején elkövetett bűncselekmény-gyanús esetek kivizsgálását hatalmi 
eszközökkel akadályozza a PSZÁF elnökére gyakorolt nyomásgyakorlással? 

121. Milyen jogszabály (felhatalmazása) alapján indított vizsgálatot a Pénzügyminisztérium 
a PSZÁF-nél, és pontosan mire terjedhet ki ez a minisztériumi vizsgálat? 

122. Ameddig semmiféle vizsgálatot nem folytattak le a PSZÁF tevékenységével 
kapcsolatban és semmi konkrétum nem támasztja alá azt, hogy mulasztást követett el a 
Felügyelet, milyen alapon vethető fel a PSZÁF elnökének felelőssége? 

123. Biztosítja-e a kormányzat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a politikai 
befolyástól mentes működéséhez szükséges feltételeket? 

 
 
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: 
 

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 3 
MSZP 3 
MDF 1 
SZDSZ 1 

 
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- 123. pontjait 
érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre, vonatkozó javaslattételre. A 
bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat 
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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.,16., 17., 18., 19., 24. pontokban jelzett adatfajtákat, a különös adatfajták körében a 
(Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata) 30/A., (Rendőrség) 45., 46., 
46/A., 46/B., 54., 55., (Nemzetbiztonsági Szolgálatok) 98., 99., 100., 101., 104., 106., 108., 
109., 110., 112., 113., 115., 116., 117., 118., (Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs 
Központ) 150. pontjaiban jelzett adatfajtákat.  
 
VIII. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit 
az Országgyűlés fedezi költségvetéséből. 
 
IX. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A vizsgálóbizottság felállítását indokolja, hogy végre fény derüljön a Pannonplast Rt.-ben 
jelentős befolyás szerzése érdekében folytatott részvényvásárlások, az ennek kapcsán a K & H 
Equities Rt.-nél történt tíz milliárd forintot meghaladó sikkasztások, a milliárdok off-shore 
cégeken keresztüli mozgatása, majd a Medgyessy Péter elnökölte Inter-Európa Bank Rt.-nél 
történt több milliárdos pénzmosás eredményeként külföldi állampolgárokhoz kerülése 
körülményeire. Egyértelmű ugyanis, hogy ezek az ügyek összefüggenek, hiszen az események 
vizsgálata során rengeteg személyi, időbeli egybeesés állapítható meg.  
 
Ugyanakkor a kormányzati szervek és érintett gazdasági társaságok részéről semmilyen 
törekvés nem látszik e szövevényes ügy teljes körű tisztázására. 
Ez pedig tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a botránysorozattal szoros kapcsolatban állnak 
egyes kormányzati és kormánypárti körök, melyet szintén ki kell derítenie ennek a 
vizsgálatnak. 
 
 
Budapest, 2003. szeptember 8. 
 
 

Rogán Antal Demeter Ervin 
Dr. Répássy Róbert Szijjártó Péter 
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