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Határozati javaslat

A Házszabály 34. § (I> bekezdése 8s a $7 § alapján benyújtom a Gripen vadászgépek
beszerzésére, az űrbán kormány által kotött, korrupció gyanns Merzőüés
körülményeinek kivizsgálására lránynló parlamenti vizsgálóbizottság felállításáröl szóló
országgyűlési határozati javaslatot
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Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportja

12
Képviselői önálló indítványt

Az Országgyűlés 12002 . ( ) OGY számú határozata
A Gripen vadászgépek beszerzésére, az Orbán kormány által kötött, korrupció gyanús

szerzddés körülménycink kivizsgálására irányuló pariamentí vizsgálóbizottság
feiffitásáröl

A közélet tisztasága iránti igény megköveteli, hogy az európai sajtóban megjelent korrupció
gyanús vad!~sfgépbeszer7és kórülrnényeit kivizsgáljuk és ha a vád alaptalan visszautasítsuk .

Pgy ilyen nagy összegű és biztonságpolitikai szempontbál is fontos beszerzést nem
lengheti körbe a gyanúú árnyéka.

I. Az Országgyí5lés vizsgálóbizottságot baz létre a Gripen vadásagépek beszerzése körül
kialakult korrupciógyanú kivizsgálására.

H. A vizsgálóbizottság feladata a következő kérdések megválaszolása :

1 . Az F-16-os repülőgép lízingelése körül kialakult kozxupciógyanús ke>rttlrnények ;
2. Mi vezetett a korábbi álláspont megvvltáztatásáboz ;
3. Történt-e kZ zvetlen befolyásolás, amely a végleges döntésben szerepet játszott ;
4. Az eredeti szerződésben szerepelt Gripen vadászgépek NATO kompatibilisek voltak-e ;
5 . Alfons Mensdorff-Poríny úr osztrák üzletember farktaft-é olyan személyekkel kapcsolatot,

akik a beszerzésre befolyással voltak .

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

IV. A vizsgálóbizottság tevékenységéröljclentést készít, melynek tart~n a kell
a) a bizottság feladatát ;
b) a bizottság által megbatározott eljárási rendet és vizsgálati módszegeket;
c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait ;
d) annak bemutatását, hogy megálJapításait milyen bizonyítékoJ alapította ;
e) a vizsgálat által őrintett szalu vagy személy észrevételeit a lefolytatott vizsgálat
módszereire ős megállapítására vonatkozóan ;
i) javaslatot a szükséges intézkedésekre .

V. A vizsgálóbixot%ág 8 fűbál át1 A tagokra a képviselöcsopozlok vezetői tesznek ajánlást az
alábbiak szerint:
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vI. A hízottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok
vewtóinek ja slata. alapján s Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről
az vita nélkül határoz. A bizottság dlnókére a kormánypárti, alelne>kére az ellenzéki
képviselőcsoportok a bizottsági tagsásra, jelöltek közül terjesztenek el# javaslatot .

VIL A bizottsággmegbízatása kiterjed minden, az e határozat IL pontját érírató vizsgálatra, és
az ennek alapján szfikséges intézkedésekre, vonatkozó javaslattételre . A bizottság a mrnkája
során - figyelemmel az Alkotmánybiröság 50!2003 . (M. 5.) AB határozatára - a felaflatával
osszefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be . Az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI,
S.) AB határozatában foglaltak figyelembe vételével a kért adatokat mindenki köteles a bizottság
rendelkezésére bocsátani, ílletSleg köteles a bizottság elölt megjelc-nni .
A vizsgálóbizottság tagj ainak „C" típusú vizsgalattal kell rendelkezniük, Ezen képviselők külön
e»gedély nélkül jogosultak, a bizottság feladatkörébe tartozó államtitok megismerésére.

VM A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe . Működésének költségeit
az Országgyűlés fedezi kbltségvetéséből .

IX A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, de legfeljebb a megalakulástól számított
90 napig tart,

Indokolás

Az állampolgárok bizalmát könnyen el ássa minden olyan nyilvánosságot kapott
infozmácíó amely ilyen jelentds állami beszerzés körül megjelenik .

Az Országgyűlés feladata, hogy megvizsgálja a kialakult helyzetet, és a vizsgálóbizottság
jelentésében megválaszolja a felmerült kérdéseket .
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