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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
közpénzek családi  kapcsolatokra tekintettel  történő kifizetésének korlátozásáról”  címmel  a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A közpénzek családi kapcsolatokra tekintettel történő kifizetésének korlátozásáról

Annak  érdekében,  hogy  az  állam  döntési  jogkörébe  tartozó,  támogatásként  vagy  hitelként
kifizetésre kerülő pénzeszközök személyes,  különösen családi  kapcsolatokra épülő felhasználása
korlátozásra kerülhessen, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy dolgozzon ki törvényjavaslatot, amely szabályozza,
hogy a kormány tagjának Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a hozzátartozó kormánytag
hivatali  ideje  alatt  ne  juthasson  állami  segítséggel  versenyelőnyhöz  a  többi  piaci  szereplővel
szemben.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Egy december eleji hitelszerződés értelmében az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank 8,4
milliárd forint kölcsönt biztosít a miniszterelnök vejének közvetett tulajdonában álló Dorottya
Investment Zrt.-nek.

Nevezett  cég  tájékoztatása  szerint  a  Dorottya  Investment  Zrt.  2019.  december  2-án  írt  alá
hitelszerződést  az  MFB  Magyar  Fejlesztési  Bank  Zrt.-vel  egészen  pontosan  nyolcmilliárd-
négyszázhuszonnégymillió-negyvennyolcezer-háromszázkilencvennyolc forint összegben.

A hitelt  a  Dorottya  Investment  Zrt.  a  Budapest  belvárosában  folyamatban  lévő  komplex
nagyberuházásának finanszírozására fordítja.

Az utóbbi évek során ez immár a sokadik alkalom, amikor egyes kormánytagok, s különösen a
miniszterelnök  közvetlen  környezete  olyan  állami  segítséget  kapnak  vállalkozásaik
fejlesztéséhez,  amelyekről  a  Fidesz-családhoz  nem  tartozó  magyar  állampolgárok  nem  is
álmodhatnak.

Ez a  nepotizmus álláspontom szerint  súlyosan torzítja a piaci  versenyt,  így pedig ellenkezik
Magyarország  mindenkori  nemzetgazdasági  érdekeivel.  Meggyőződésem  szerint  a  Magyar
Országgyűlésnek a nyilvánvalóan jelen lévő pozitív diszkrimináció megakadályozása érdekében
határozottan fel kell lépnie. A határozati javaslat elfogadása világos állásfoglalást jelent a szabad
verseny és a munkaalapú, érdemelvű társadalomszervezés mellett.
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