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Határozati javaslat címe: Orbán Viktor miniszterelnök felelőssége a magyar média külföldiek 
által segített felvásárlásának ügyében és az ehhez kapcsolódó korrupciós ügyletekben 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Orbán
Viktor miniszterelnök felelőssége  a  magyar média  külföldiek  által  segített  felvásárlásának
ügyében  és  az  ehhez  kapcsolódó  korrupciós  ügyletekben”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

Orbán Viktor miniszterelnök felelőssége a magyar média külföldiek által segített
felvásárlásának ügyében és az ehhez kapcsolódó korrupciós ügyletekben

A sajtóban nemrég látott napvilágot az a hír, amely az osztrák alkancellár lemondását és előrehozott
osztrák  választásokat  eredményezett,  miszerint  Heinz-Christian  Strache  egy  hangfelvételen  azt
mondta, hogy „Heinrich Pecina egy olyan befektető, aki az elmúlt 15 évben minden magyar lapot
megvett  és  előkészített  Orbánnak”.  A  magyar  miniszterelnök  felelősségét  a  magyar  sajtó
felvásárlása ügyében nyújtott külföldi segítség kapcsán erre tekintettel tisztázni szükséges. Ennek
érdekében az Országgyűlés vizsgálóbizottságot kíván létrehozni.

1. Az Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 24-27. §-ai alapján az
Orbán Viktor miniszterelnök felelőssége a magyar média külföldiek által segített felvásárlásának
ügyében  és  az  ehhez  kapcsolódó  korrupciós  ügyletekben  elnevezéssel  vizsgálóbizottság
létrehozásáról határoz, az alábbiak szerint:

2. Az 1. pont szerinti vizsgálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) tárgya a miniszterelnök által
külföldi  befektetőkkel  folytatott  egyeztetések  a  magyar  média  felvásárlása  ügyében  és  más
kapcsolódó ügyletekben.

3. A vizsgálat kiterjed különös tekintettel a következőkre:

a) Mikor, hol és milyen tárgyú, kiknek a jelenlétében lezajlott egyeztetéseket folytatott Orbán Viktor
Heinrich Pecina-val?

b) Az a) pontban foglalt egyeztetéseken miről állapodtak meg a felek?

c)  Orbán  Viktor  és  Heinrich  Pecina  tárgyalásai  kapcsolatba  hozhatóak-e  azzal,  hogy  a  Paksi
Atomerőmű fejlesztését egy orosz vállalat nyerte el tisztázatlan körülmények között?

d)  Az  évek  óta  formálódó  Orbán-Strache-Salvini  tengely  az  orosz  előretörést  készítette-e  elő
Európában azzal a céllal, hogy az Európai Uniót meggyengítse? Ennek érdekében milyen további
egyeztetéseket folytattak az e pont szerinti személyek?

e)  Készült-e  a  Strache  által  folytatott  beszélgetéshez  hasonló  hangfelvétel  Orbán  Viktor  vagy
közvetlen politikai köre, szövetségesei, párttársai e tárgyban folytatott egyeztetéseiről, ha igen, azt
ki és mikor készítette, illetve ki tárolja és hol?

f) Tervez-e a kormány diplomácia lépést, és ha igen, milyet amiatt, hogy Strache azt állította, hogy
Orbán Viktor belenyúlt a magyar médiaviszonyokba?

g) Miért tartja Orbán Viktor célravezetőnek egy orosz érdekeket kiszolgáló tekintélyuralmi rezsim
kiépítését Magyarországon?

4. A Bizottság tevékenységéről 2019. szeptember 30-áig jelentést készít, amely tartalmazza
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a) a vizsgálóbizottság feladatát,

b) a vizsgálóbizottság által alkalmazott eljárási rendet és vizsgálati módszereket,

c) a vizsgálat során feltárt tényeket, bizonyítékokat,

d)  az  együttműködésre  kötelezettnek  a  vizsgálóbizottság  ülésén  tett  észrevételeit  a  vizsgálat
módszereire és megállapításaira vonatkozóan,

e) a vizsgálóbizottság tagjának a vizsgálóbizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgálat módszereire
és megállapításaira vonatkozóan,

f)  a  vizsgálóbizottság  által  vizsgált  üggyel  kapcsolatos  megállapításokat,  a  szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

5. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit,
az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

6. A Bizottság 12 tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak
szerint:

a) FIDESZ - 4 fő,

b) KDNP - 2 fő,

c) JOBBIK - 2 fő,

d) MSZP - 1 fő,

e) DK - 1 fő,

f) LMP - 1 fő,

g) PÁRBESZÉD - 1 fő.

7.  A  Bizottság  elnökének,  alelnökeinek  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  képviselőcsoportok  közül  a  Jobbik,  két
alelnökére a Fidesz és az MSZP terjeszt elő javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből.

8.  A Bizottság megbízatása kiterjed minden, e határozat pontjait  érintő vizsgálatra,  és az ennek
alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája
során  —  figyelemmel  Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  25.  §-ára  és  az
Alkotmánybíróság  50/2003.  (XI.  5.)  AB  határozatára  –  a  feladatával  összefüggésben
meghallgatásokat  tarthat,  iratokat  kérhet  be.  A  kért  adatokat  mindenki  köteles  a  Bizottság
rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.
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9.  A Bizottság  tagja  a  Bizottság  döntése  alapján külön felhasználói  engedély nélkül  jogosult  a
Bizottság feladatának ellátásához szükséges minősített adatfelhasználására.

10. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. A szakértői kutatások költségeit
az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

11.  A  Bizottság  megbízatása  a  tagjainak  megválasztásáról  szóló  országgyűlési  határozat
közzétételekor kezdődik.

12. A Bizottság megbízatása a 4. pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozat
meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig tart. A
jelentés  benyújtását  követően  a  Bizottság  tevékenysége  a  Határozati  Házszabály  szerinti
előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki.

13. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc osztrák politikusa, Heinz-Christian Strache nemcsak saját
magát buktatta le korrupciós-oligarchás megbeszéléseivel, hanem az Orbán-kormányt is. Strache
magyar mintára állíttatta volna a Szabadságpárt szolgálatába Ausztria legnagyobb bulvárlapját.
Az  állítólagos  Putyin-közeli  oligarchanővel  folytatott  egyeztetésén  a  következőt  mondta  az
osztrák  alkancellár:  „Heinrich  Pecina  egy  olyan  befektető,  aki  az  elmúlt  15  évben  minden
magyar lapot megvett és előkészített Orbánnak”. Ismert, Pecina több országos kiadású újságot is
felvásárolt,  2016-ban  bezárta  a  Népszabadságot,  a  megyei  lapok  nagy  részét  kiadó
Mediaworksöt pedig eladta Mészáros Lőrincnek. Teljesen elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor
diktatúráját  hozza  fel  példaként  egy  korrupt,  oroszbarát  politikus.
Figyelembe véve azokat az információkat  is,  miszerint Orbán Viktor titkos megbeszéléseken
orosz  segítséggel  szeretett  volna  hozzájutni  a  jelenleg  is  kormánykritikus  hangvételű  RTL
Klubhoz,  az ellenzék ezúton szólítja  föl a  miniszterelnököt  és a  Fideszt,  hogy valljon színt,
továbbá adjon egyértelmű választ a felmerült kérdésekre, többek között arra is, hogy kapcsolatba
hozhatóak-e  a  miniszterelnök  és  Heinrich  Pecina  tárgyalásai  azzal,  hogy  Magyarországra
költözhessen  az  orosz  kémbanknak  nevezett  Nemzetközi  Beruházási  Bank.  A  tisztánlátás
érdekében a témában parlamenti vizsgálóbizottság létrehozása indokolt.
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