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az Országgyűlés elnökének

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján az a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szól ó
2001. évi XX. törvény módosításáról szóló T/1803 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő , egyúttal kérem, hogy a módosító javaslatomat az Országgy űlés
Gazdasági bizottsága vitassa meg:

1. A törvényjavaslat 1. §-ának az alábbi módosítását javasolom :

1 .§ A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 10/A .
§-ának [(1 ) bekezdése] helyébe a következő rendelkezés lép :

„10/A. § [(1)] Az MFB Zrt . esetében [– az ügyfél személyére, az ügylet összegére ,
valamint az arra jogosult pártoknak a működési feltételeiket szolgáló ingatlanok
vásárlásához szükséges, külön törvényben szabályozott pénzkölcsön nyújtásár a
vonatkozó szerződések, biztosítéki szerződések, továbbá a kapcsolódó végrehajtás i
eljárás iratai kivételével – banktitok minden olyan,] nem minősül banktitoknakaz
egyes ügyfelekről az MFB Zrt. rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vag y
adat, amely ügyfél adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására ,
tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az MFB Zrt . által vezetett számlájának
egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerz ődéseire
vonatkozik,	 továbbá nem minősül banktitoknak az MFB Zrt . tulajdonában álló, illetőleg
a rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságok tulajdonlásával, 	 illetve
tulajdonosi irányításával összefüggő az MFB Zrt . rendelkezésére álló tény, információ ,
megoldás vagy adat, amely e társaságok személyére, vagyoni helyzetére, üzlet i
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi kapcsolataira vonatkozik . ”

Indokolás

Az MSZP a közügyek átláthatóságának elősegítése érdekében a nemzeti vagyonnal
történő gazdálkodás teljes átláthatóságának megteremtését támogatja, ezért az MFB Zrt .
mint a nemzeti vagyonba tartozó gazdasági társaság tekintetében is a teljesen átláthat ó
működést kívánja el ősegíteni .
Az MSZP ezért tartotta elfogadhatatlannak, hogy 2014. nyarán a kormánypárti
képviselők – a banktitokra történő hivatkozás lehetőségével – jelentős mértékben
szűkítették az MFB Zrt-vel kapcsolatban a közérdek ű adatigénylés keretében
megismerhető adatok körét.
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Amennyiben ugyanis az el ő terjesztő Lázár János országgyűlési képviselő valóban a
„közügyek átláthatóságát” kívánja elősegíteni – a Miniszterelnökséget vezető
miniszterként a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó – MFB Zrt-nél, akkor ahhoz
nemcsak a pártingatlanok vásárlásával kapcsolatos dokumentumokat, hanem az MF B
egyéb szerződéseit is elérhetővé kellene tenni . Ennek hiányában ugyanis érdemi
előrelépés nem történhet a közügyek átláthatóságának megteremtése irányába .
A módosító javaslat célja mindezek alapján az, hogy a Lázár János országgy ű lés i
képviselő által, a közügyek átlátható működésének elérése érdekében benyújtott
törvényjavaslat tartalmát kiszélesítve, bátrabb lépések megtételére ösztönözze a
nyilvánosságot és az átlátható működést eddig kerülő kormánypárti képvisel őket .

Budapest, 2014 . november 11 .

Dr. Tóth Bertala n

országgyűlési képviselő
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