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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Szhitv. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (6)  Az  Integrációs  Szervezet  működésével  kapcsolatos  adatok  -  a  számvitelről  szóló  törvény
szerinti  beszámolóval  és  üzleti  jelentésekkel  kapcsolatos  adatok  kivételével  -  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  27.  §  (2)
bekezdés e) pontja szerint minősülnek.”

Indokolás 

1. 

Demokráciában  megkérdőjelezhetetlen  feltétel,  hogy  az  állampolgárok  közérdekű
adatigénylések segítségével ellenőrizhessék a hatalom közpénzzel való gazdálkodását.

Közérdekű adatigényléssel derült fény arra az állami gázügyletre, amelyet a sajtóban csak Orbán
Viktor  gázbizniszeként,  illetve  "MET-ügyként"  emlegetnek,  és  amelynek  révén

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



rezsicsökkentésre  fordíthat  tízmilliárdok  kerültek  offshore-cégeken  keresztül  kormány-közeli
nagyvállalkozókhoz.

Szintén közérdekű adatigénylés kényszerítette ki Matolcsy György és a Magyar Nemzeti Bank
elkeseredett  válságlépését  akkor,  amikor  a  bírósági  adatigénylési  perek  lezárultát  megelőző
utolsó hetekben próbáltak egy újabb törvényjavaslatot keresztülvinni az Országgyűlésen, mely a
jegybanki alapítványok és cégek közpénzköltéseit titkosította volna. Ma már a közvélemény is
tudja:  százmilliárdokat  költöttek  el  gyanús  körülmények  között,  luxuskastélyokra,  barátok
álláshalmozására és többszörös tiszteletdíjára, Matolcsy „unortodox” könyveinek terjesztésére.

Az  újabb  botrányokat  megelőzendő,  a  tavaszi  ülésszakban  a  fideszes  Németh  Szilárd
kezdeményezésére  a  Magyar  Postára  vonatkozó  adatokat  visszamenőlegesen is  titkosította  a
kormánypárti többség.A titkosítási hullám arra a takarékszövetkezeti integrációra is kiterjed, ami
komoly változásokat  okozott  a hazai  pénzpiacon, és ami jelentős állami forrásokat  kötött  le.
Pedig erre semmilyen elfogadható szakmai indok nincsen: minden civil és gazdálkodó szervezet
éves  beszámolója nyilvános,  még az MNB beszámolója is.  Miért  kellene,  hogy az egységes
szabály alól a takarékszövetkezeti  integráció kivétel  legyen? Minderre való tekintettel  fontos
közérdek  fűződik  a  közpénzfelhasználás  ellenőrizhetőségéhez,  amit  jelen  módosító  javaslat
lehetővé tesz.
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