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Napirendi javaslat  
 

1. a) A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév Zrt. visszaállamosításának 
folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-
2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő 
döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés (J/9530. szám)  
(A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév Zrt. visszaállamosításának 
folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-
2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő 
döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság önálló indítványa)  
(Általános vita)  
 

b) A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév Zrt. visszaállamosításának 
folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-
2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő 
döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
 

2. Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary-program egyszerűsítési 
programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9801. szám)  
(Általános vita)  
 

3. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat 
(T/9522. szám)  
(Általános vita)  
 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Dióssi Csaba (Fidesz)  
Dr. György István (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)  
Manniner Jenő (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Burány Sándor (MSZP)  
Volner János (Jobbik)  
Dr. Lenhardt Balázs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)  
Herman István Ervin (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) megérkezéséig dr. György Istvánnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Tukacs István (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)   
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Varga István (Fidesz), a Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták 
és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév 
Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét 
és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, 
illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét 
vizsgáló bizottság elnöke   
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Barna Péter főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. Köszöntöm 
a képviselőket, a sajtó képviselőit, a kedves érdeklődőket. A képviselőtársaim megkapták 
elektronikus levél formájában a mai bizottsági ülésünkről szóló napirendi javaslatot. 
Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészítés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, úgy szavazunk.  

Ki az, aki egyetért a Gazdasági és informatikai bizottság napirendi javaslatával? Aki 
egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. 

A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói 
felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés 
(J/9530. szám)  

(A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták 
általi privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév Zrt. 
visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és 
felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve 
az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét 
vizsgáló bizottság önálló indítványa) (Általános vita) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk tárgyalására. Az 1. napirendi pontunk keretében a 
Malév Zrt. és a Budapest Airport Rt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség 
kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentést tárgyaljuk. Külön 
köszöntöm Varga István elnök urat, aki a vizsgálóbizottságot képviseli. A kormány részéről 
pedig még várjuk Torma Szilvia főosztályvezető asszonyt, de addig is megadom a szót az 
elnök úrnak egy rövid szóbeli kiegészítésre. Parancsoljon! 

 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a vizsgálóbizottság elnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Tisztelt Bizottság! Az írásban benyújtott és mindenki által az interneten 
hozzáférhető vizsgálóbizottsági jelentést, amelyet elfogadott a bizottság, változatlanul 
fenntartom. Ezt külön nem kívánom kiegészíteni. Ha kérdések vannak, akkor nagyon szívesen 
állok mindenkinek a rendelkezésére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok részére kiosztottuk az anyagot, illetve 

ezt előre megkapták. Ha esetleg van kérdés vagy észrevétel, akkor azt most a képviselőtársak 
feltehetik, illetve elmondhatják. (Jelzésre:) Kovács alelnök úr, parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! A jelentés 
kapcsán mindenképpen szeretnénk elmondani és egyértelművé tenni a Szocialista Párt 
álláspontját ezzel a bizottsági működéssel kapcsolatban. Egyértelmű, hogy véleményünk 
szerint semmi másról, mint figyelemelterelésről és bűnbakkeresésről szólt az egész bizottsági 
munka. A Malév-csőd valódi okai az egész bizottsági vizsgálat során érdemben szóba sem 
kerültek. A bizottság a csőd okait kizárólag 2002 és 2010 közötti kormányzati működésben 
kereste, és megpróbálta úgy beállítani, mintha a 2010 után működő kormánynak e tekintetben 
semmi köze nem lett volna az ügyhöz. Ennek ellenére a bizottság érdemi eredményt nem 
tudott felmutatni, és egyébként nem tudott érdemi felelősséget sem megállapítani az ügyben. 

Nem vizsgálták azt, hogy 2010-et követően az akkori kormányzat kellő gondossággal 
járt-e el a csődhelyzet megelőzése érdekében, történt-e valamiféle mulasztás a csődhelyzet 
kialakulásának időszakában, a munkavállalók megkapták-e a méltányos járandóságaikat, mi 
lesz a piacukat vesztett beszállítókkal, azzal a több ezer munkavállalóval és több tíz gazdasági 
társasággal, amelyek ennek következtében elveszítették a piacaikat, hogyan hatott a Malév 
működésének megszüntetése a turizmus alakulására Magyarországon. 

És tulajdonképpen mi a helyzet most, tisztelt képviselőtársaim? Van egy nemzetközi 
repülőterünk, ahol a vonat megáll, csak repülőgépek nem szállnak le - ez az 1-es terminál -, 
amit a mai napokban már csak céges bulikra használnak, és nem repülőtérként. A kormányzat 
nem tett semmit a nemzeti légitársaság megmentéséért, ugyanakkor a legértékesebb repülési 
jogokat offshore cégekhez játszotta át a kormányzat, ami meglehetősen érdekes magatartás a 
kormányzat részéről, annak a kormányzatnak a részéről, amely előszeretettel hivatkozott 
mindenféle offshore-lovagokra. Számos ügyben, nemcsak a Malév ügyében, hanem számos 
más ügyben is hasonlóképpen járt el a kormány, hogy bizonyos üzleti jogokat offshore-
tulajdonban lévő cégeknek játszott át ismert módon. 

Mindezekre tekintettel természetesen az MSZP képviselőcsoportja nem támogatja 
ennek a jelentésnek az elfogadását. Még egy abszurdumra is szeretném felhívni az önök 
figyelmét. A bizottság ajánlásai között szerepel egy olyan ajánlás, hogy a jövőben ne 
vehessenek részt ilyen vizsgálóbizottság munkájában olyan személyek, akik kormányzati 
funkciót láttak el abban az időszakban. Ez nyilvánvalóan arra utal, hogy a bizottság 
kormánypárti tagjainak, akik meglehetősen tájékozatlanok és felkészületlenek voltak ebben a 
kérdésben, nyilvánvalóan zavarta azt a propagandaelképzelését Veres János - aki a dolog 
minden részletéről hitelesen tudott beszámolni a bizottsági ülésen -, amit a kormánypártok a 
bizottságok működtetésével kapcsolatban megfogalmaztak. Ezért hát ilyen abszurdumokat 
fogalmaznak meg, hogy a jövőben ilyet már ne tehessen meg egy olyan képviselő, aki 
egyébként mindenféle információval rendelkezik az ügyről. Még egyszer szeretném 
hangsúlyozni, hogy e megállapítások mentén a szocialista frakció nem támogatja a jelentés 
elfogadását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Az általános vitára való alkalmasságról kell 

döntenünk, de természetesen a már megszokott módon az alelnök úr az általános vitát is 
elkezdte. 

Van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Márton Attila, parancsoljon! 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Ennek a bizottságnak, ahogy a jelentésben is és a bizottság nevében, a címében is szerepel, az 
volt a feladata, és a képviselőtársaink azért dolgoztak ebben a bizottságban, hogy 
megállapítsák, hogy mi vezetett, vezethetett oda, hogy a Malév, a nemzeti légitársaság eljutott 
arra a pontra, amikor egyszerűen a helyzet teljes egészében kezelhetetlenné vált. Lehet itt 
szépíteni mindazt, amit Kovács Tibor alelnök úr elmondott, egy dolog viszont tény: bárki, aki 
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a Malév történetét követte, bárki, aki elolvassa ezt az összefoglaló jegyzőkönyvet, mindenki 
számára egyértelmű kell hogy legyen, és szerintem a napnál is világosabb, hogy a Malév 
sorsában, a Malév történetében az igazán halálos késszúrást az a privatizáció jelentette - 
egyébként Veres János akkori pénzügyminiszter közreműködésével is lehetővé tettek egy 
olyan privatizációt -, ahol az orosz tulajdonos még véletlenül sem tőkésítette fel a céget, még 
véletlenül sem teljesítette a privatizációs szerződésben vállalt kötelezettségeit, hanem 
tulajdonképpen egy kezelhetetlen adósságspirálba vezérelte bele a céget. Már addig is volt 
adóssága a cégnek, és ő ígéretet tett az adósság átvállalására, ígéretet tett a cég feltőkésítésére, 
de ehelyett egy teljesen kezelhetetlen adósságcsapdába vitte bele a Malévot. Ne szépítse, 
tisztelt képviselő úr, az önök kormánya vitte végig ezt a privatizációt. Tehát a halálos 
késszúrást, ha szabad ilyen hasonlattal élni, ez a privatizációs eljárás és az a pénzügyi 
machinációsorozat - mert nyugodtan lehet ezt mondani - eredményezte, amit az önök által 
végigvitt privatizációs eljárás, egy teljesen bizonytalan hátterű orosz tulajdonba adás jelentett. 
Ez jelentette igazából a halálos késszúrást a Malév számára. 

Utána már egy agonizáció kezdődött, amit még tetézett ismét csak az önök egyébként 
le nem folytatott, az Európai Unióval le nem folytatott egyeztetési eljárása, amikor a Malév 
visszaállamosítására került sor. Ugyanis önök, mint utólag kiderült, abszolút semmiféle 
egyeztetést nem folytattak le az Európai Unióval, hogy hogyan, miként lehet később tőkét 
juttatni a cégnek, hogyan, miként lehet majd bármilyen módon megkezdeni a cég 
átszervezését. Semmilyen egyeztetés nem volt ebben az ügyben, és az Európai Unió ezt az 
önök eljárását minősítette egyébként az európai joggal és a versenyjoggal 
összeegyeztethetetlennek, és ezek az események vezettek sajnálatosan oda, hogy a cég ilyen 
helyzetbe került, és végül is tulajdonképpen csődöt kellett jelenteni. Tehát lehet ezt 
maszatolni, lehet kenni, lehet mindenkire mutogatni, tisztelt képviselő úr - tükörbe kell nézni! 
Arról a Veres Jánosról - aki egyébként aktív közreműködője volt - és Oszkó Péterről meg nem 
is beszélve, aki a Malévot az Európai Uniónál és a Bizottságnál feljelentő Wizz Air 
légitársaság igazgatóságában ült - és önök mondják azt, hogy egyébként meg ez a kormány 
nem tett meg mindent, amit megtehetett volna? Hát könyörgöm, nézzenek már tükörbe! 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Összegyűjteném azokat a felszólalókat, akik még hozzá 

kívánnak szólni, és utána adnám meg a szót az elnök úrnak. (Jelzésre:) Volner János 
következik, majd Kovács Tibor, Burány képviselő úr és Aradszki képviselő úr. Más kíván-e 
még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, Volner János, parancsoljon! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy is mint 

vizsgálóbizottsági tag és mint a gazdasági bizottságnak is tagja, szeretnék hozzászólni. 
Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a vizsgálóbizottság munkája során megkérdeztük minden 
egyes szocialista kormány által kinevezett tisztségviselőtől, hogy konkrétan ő személyesen 
mit tett annak érdekében, hogy a Malév jövedelmezősége javuljon, a veszteségei 
csökkenjenek. Egyetlen ilyen konkrét választ nem kaptunk. Senki semmit nem tudott arra 
vonatkozóan mondani, hogy konkrétan mit tett annak érdekében, hogy a Malév 
jövedelmezősége javuljon, a veszteségei csökkenjenek. 

Szeretném elmondani azt is, hogy a Wallis is, a Bajnai Gordon által vezetett Wallis is, 
illetve a Wizz Air is, amelynek igazgatótanácsában Oszkó Péter ült, folyamatosan ott 
sertepertéltek a Malév körül, megpróbáltak belőle nyereséget csinálni ezek a magántársaságok 
saját maguk javára. Tehát elmondható nyugodtan az, hogy a szocialista kormányok vezető 
tisztségviselői, maga a volt szocialista miniszterelnök és pénzügyminiszter a saját 
magánvállalkozásának, illetve saját üzleti érdekeltségének próbált leválasztani nyereséges 
részeket a Malév körül. 
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Az is megállapítást nyert, hogy a szocialista kormányok által kinevezett személyek 
rendszeresen a külföldi befektetőkkel összejátszottak. 

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ÁPV Zrt. részéről kinevezett Költő Magdolna 
hol az eladói oldalon bukkant fel az állami tulajdonosi jogok gyakorlójaként, hol pedig 
megpróbált magánkézből vevőt keríteni a Malévra, és átült hirtelen a vevő oldalára, hogy 
maga is a légitársaság tulajdonosává válhasson. Ez nyilvánvalóan egy olyan kérdés, ami 
erősen felveti az összeférhetetlenség kérdését. 

Nem kaptunk megnyugtató választ arra sem, hogy az orosz Vnyesekonombanknak 
nyújtott jelentős összegű, 32 millió eurós bankgarancia nyújtására miképpen kerülhetett sor. 
Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a gazdasági bizottság első ülésén rögtön be is jelentettem, 
amikor Oszkó Pétert meghallgattuk itt, a bizottságban, hogy büntetőfeljelentést teszek ezzel 
az üggyel kapcsolatban, hiszen nyilvánvalóan sértette a tőkevédelmi szabályokat. Sajnos ez 
sem tűnt fel a szocialista politikusoknak és a tisztségviselőknek sem.  

Az is látható, hogy a légitársaságnál folyamatosan leválasztották az évek során a 
nyereséges részeket, folyamatosan eladtak mindent, ami a Malévot segített volna fenntartani. 
Ilyen módon tehát egyenes következménye ennek az állapotnak az, hogy a légitársaság csődbe 
jutott.  

Az Európai Unió versenyjoggal ellentétesnek minősítette a Malévnak juttatott állami 
támogatásokat. Ennek mérséklésére, ennek kikerülésére sem tettek a szocialista kormányok 
semmit. Lett volna lehetőség például arra, hogy szektorális adókedvezményekkel célba 
juttassák a Malévnak ezt a tőkeinjekciót, és akkor ilyen módon nem sérül az európai uniós 
versenyjog, sajnos ez sem történt meg. Lett volna lehetőség arra is, hogy a társaságokat, a 
repülőteret, illetve a Malévot összevonják és ilyen módon a pénzügyi mérleget javítsák, nem 
kellett volna ilyen módon állami tőkejuttatáshoz folyamodni. Erre sem került sor a 
szocialisták részéről. 

Végezetül, csak hogy mit veszítettünk azért, mert ennyi mindent elrontottak - 
szándékosan vagy véletlenül, nem tudjuk - a szocialisták. Hetven milliárd forint volt a 
Malévnak a róla készült Fehér Könyv tanúbizonysága szerint a költségvetésibevétel-növelő 
hatása, és ehhez képest hosszú évek rablóprivatizáció-sorozata után tudott 24 milliárd forint 
veszteséget termelni. Egészében tehát a magyar költségvetés szempontjából óriási pluszt 
termelt a Malév. Ha a jelenlegi állapotokat megnézzük, akkor pedig azt láthatjuk, hogy a 
minőségi turizmus jelentősen hanyatlott Magyarországon, ugyanis azok a gazdag külföldi 
turisták, akik rengeteg pénzt költöttek el eddig hazánkban, nem jönnek el fapados járatokkal 
Budapestre, ilyen módon távol maradnak a fővárostól, és ezt az egész nemzetgazdaság 
természetesen megsínyli. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom egyébként, 

mindazt, amit mondanak, és ezt a képviselő úrnak is mondanám, sajnálatos módon abszolút 
hitelteleníti az a tény, hogy ez a vizsgálóbizottság a 2010 és 2012, a csőd bekövetkezte közötti 
időszakot nem vizsgálhatta. Tehát nyilvánvalóan az volt az eredeti szándék, hogy 
figyelemelterelést és politikai attrakciót szervezzenek. Ha valós szándék lett volna az, amit 
hangsúlyoztak és hangoztattak, akkor a csőd bekövetkeztéig tartó, illetve a csődöt követő 
időszakot is vizsgálnia kellett volna a bizottságnak például abból a szempontból, amit Volner 
képviselő úr mondott. Bár a szocialista kormányok időszakában működött, végig működött a 
Malév, még akkor is, ha voltak nyilvánvalóan gondok és problémák, de ahogy a képviselő úr 
elmondta, hogy a magyar nemzetgazdaságnak mennyi haszna származott a Malév 
működéséből, meg lehetett volna vizsgálni azt, hogy amikor a kormány beborította a Malévet, 
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akkor mennyi veszteséget, nyereséget hagyott veszni tulajdonképpen a nemzetgazdaság 
számára. Ezért lett volna értelme vizsgálni azt az időszakot is, amikor a csőd bekövetkezett. 

Tehát lehet mindenfélét mondani, hogy az előző kormányok miket - s mint - követtek 
el, tisztelt képviselő úr, de ha a Fidesz-kormánynak nincs takargatnivalója ebben a kérdésben, 
akkor nem követi azt a gyakorlatot, ezt az évtizedes gyakorlatot, szeretném mondani. Bár az 
első Orbán-kormány idején is úgy működtek, hogy egyetlenegy vizsgálóbizottságot sem 
lehetett működtetni, ami egyébként a kormány tevékenységét vizsgálta volna, ez most is így 
van, hogy gyakorlatilag azt az időszakot nem lehet vizsgálni, amikor ez a kormány működik. 
Ez mindent, amit mondanak, hiteltelenít, tisztelt képviselő úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Burány Sándor, parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Én is csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet, 

tisztelt bizottság. Elképesztő dolognak tartom magam is, hogy két év fideszes kormányzás 
után csődbe megy a magyar légitársaság, és két év kormányzás után önök arra kíváncsiak, 
hogy mi történt a kormányzás előtt, és minden olyan akciót megakadályoznak, ami a kétéves 
kormányzás alatt történteket is megvizsgálhatná és érdemben kiegészíthetné vagy választ 
adhatna arra a kérdésre, hogy mi volt a közvetlen oka annak, hogy a Malév egy nap alatt 
csődbe ment. Vannak közvetlen tapasztalataim arról, hogy milyen gyalázatos módon csinálta 
ezt akkor az önök kormányzásával összejátszva az akkori menedzsment egyébként, de ez 
most nem tartozik a bizottságra. Elképesztőnek tartom, hogy két év kormányzás után, amely 
közben egyetlen szó nem hangzott el önök részéről, hogy bármi baj lenne a Malévval, 
egyetlen nap alatt bekövetkezett a csőd. Egyébként arra is érdemes lett volna kitérni, ha már 
nagyon vizsgálódnak, hogy a Malév ügyében milyen levelezést, illetve kommunikációt 
folytatott egymással mondjuk Oszkó Péter és Varga Mihály. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Aradszki András következik, utána pedig Márton Attila. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Némiképp 

pozitívabban látom Kovács képviselő úr hozzászólását, főleg a másodikat, mert ő arról 
beszélt, hogy mi történt állítólag 2010 és 2012 között, viszont nem vitatta azokat a tényeket, 
amelyeket Márton képviselő úr elmondott, hogy bizony egy felelőtlen, hozzá nem értő 
gazdálkodás eredményeképpen alakult ki ez a helyzet már 2010-re is.  

Hozzá kell tennem azt is, hogy amikor a Malév privatizációja volt, inkább átjátszása, 
nevezzük így, akkor voltak olyan jogi szakvélemények, amelyek már akkor, 2007-2008-ban 
jelezték, hogy kérem szépen, ez az üzleti konstrukció egyértelműen és világosan tiltott állami 
támogatásnak minősül. Ezt természetesen a szakértelemmel bíró Veres János és csapata 
elegáns mozdulattal leseperte, majd mit ad Lenin (Derültség.), hogy stílszerű legyek önökhöz, 
2010 után jelentkezik az a helyzet, hogy közel 150 milliárd forintos összeget kellett 
visszafizetni az államnak, helyesebben a Malévnek az európai büdzsébe, ami megterhelte a 
Malévet oly módon, hogy kész volt az összeomlásra. Az lett volna a következő lépés, hogy 
mit tehetett volna a magyar állam. A magyar állam azt tehette volna, figyelemmel ezekre a 
dolgokra, hogy a Malév üzemképes maradjon, hogy körülbelül 250-300 milliárd forintot 
kellett volna berakni ebbe a cégbe abban a helyzetben, amikor 2010 és 2014 között - 
köszönhetően az önök áldásos tevékenységének - 12,8 milliárd eurót kell visszafizetni a 
magyar államnak a gyurcsányi IMF-EU-hitel törlesztésével kapcsolatban. Miről beszélünk? 

Azt látom, tisztelt képviselőtársam, nem vagyok egy összeesküvés-elméletben jártas 
ember, de úgy gondolom, hogy önök ezt az aknát a vizsgált időszak eredményét nézve is 
valahogy vagy nagyon gondosan, vagy nagyon felelőtlenül, de előkészítették, és olyan 
helyzetbe akarták hozni az új kormányt, hogy mindenféleképpen rosszul jöjjön ki belőle. 
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Sajnos azt kell mondanunk, hogy ez túl sikeres volt az önök számára, mert nem sikerült a 
Malévet oly módon megmentenünk, hogy az mindenki számára pozitív eredménnyel záruljon, 
de a felelősség itt az önöké.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Márton Attila, parancsoljon! 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Próbálok nagyon finoman 

fogalmazni. Ha valakinek nincs valamiről teljesen konkrét tapasztalata vagy ismerete, 
tényismerete, akkor lehet politikai lózungokat hangoztatni, de annak az égvilágon semmi köze 
nem lesz a valósághoz. Én elmondhatom, hogy voltam abban a szerencsés vagy szerencsétlen 
helyzetben, hogy ott voltam a Malév-anyagok átadás-átvételénél. No, mi került átadásra? 
Átadásra került az AirBridge-dzsel kötött szerződés, tisztelt Kovács képviselő úr, átadásra 
került egy Roland Berger-tanulmány, és egy szakadt papírfecni nem volt az önök kormánya és 
az Európai Unió vagy az Európai Bizottság közötti bármilyen egyeztetésről a Malév sorsát 
illetően! Oszkó Péter akkori, volt pénzügyminiszter is ott ült annál az asztalnál. Egy szakadt 
papírfecni nem volt a Malévról! És önök hánytorgatják fel most nekünk azt, hogy mi 
szüntettük meg a Malévet?! Hát ez pontosan olyan, mintha önök egy lassan ható halálos 
mérget beadtak volna valakinek, tisztelt Burány képviselő úr, majd azt veszik elő, aki 
egyébként meg ápolni akarja a beteget, de a méreg már végigment a szervezetében. Na, ez 
pontosan ugyanez! Ez pontosan ugyanez! És most ön veti a mi szemünkre, hogy ez történt a 
nemzeti légitársasággal? (Burány Sándor: Két év kormányzás, képviselő úr!) 

Mutasson már, mutasson bármilyen vagy egyetlenegy archív dokumentumot arra 
vonatkozóan, ami az Európai Bizottsággal való egyeztetésről született! Nincs! Azért nincs, 
mert feltétételezem Oszkó Péter akkori pénzügyminiszterről, hogy ha lett volna ilyen 
dokumentum, talán csak leteszi az asztalra, amikor a Malév-anyagok átadása történik. Ott volt 
egy olyan Roland Berger-tanulmány, amire Oszkó Péter is azóta is többször hivatkozik, aki - 
mint tudjuk - akkor már egyébként a Wizz Air igazgatóságában ült. Na, arról a Roland 
Berger-tanulmányról bárki, aki azt szakmailag látta, azt mondta, hogy az egy vicc. Ugyanis 
abban egy végletekig agyonterhelt légitársaságot még inkább zsugorítani akartak, ami 
közgazdaságilag - ha valaki ismer legalább néhány közgazdasági összefüggést, tudja - 
egyszerűen vicc, ami abban le volt írva, nemhogy a társaság ki tudta volna nőni. 

És hogyan lehetett volna bármilyen módon átszervezést végrehajtani, tőkét tenni a 
cégbe, még egyszer mondom, amikor önök semmilyen egyeztetést nem folytattak le, nem 
úgy, mint a csehek, nem úgy, mint a lengyelek, akik egyébként a saját légitársaságaik 
reorganizációját előre leegyeztették az Európai Bizottsággal, és ezért kapták meg hozzá az 
engedélyt. Egy szakadt papírfecni nem volt arra vonatkozóan, hogy önök bármilyen 
egyeztetést lefolytattak volna ez ügyben az Európai Bizottsággal! És ezek után a mi 
kormányunk szemére vetik azt, hogy egyébként az Európai Bizottság a versenyjoggal 
összeegyezhetetlennek találta a támogatást?! Hát nézzenek már körbe! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Burány képviselőtársunknak a 

szót, jelezném, hogy aki az első körben még hozzá kíván szólni, az megteheti, mivel annyi 
kérdés és észrevétel merült fel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs több hozzászólás, 
Burány képviselő úr után megadnám első körben a lehetőséget az elnök úrnak, hogy 
reagáljon, és utána nyitunk egy második kört, amennyiben van rá érkezése 
képviselőtársainknak. Burány képviselő úr, parancsoljon! 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Tudja, képviselő úr, az ön logikája ott sántít, hogy ha 

ön ott volt, amikor ezeket a papírokat átadták és ilyen volt a véleménye már akkor is, akkor 
miért nem másnap álltak ki és jelentették be, hogy ezért meg ezért meg ezért a Malév 
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működése nem folytatható? Az én kérdésem ugyanis arra vonatkozott, és erre nem válaszolt, 
képviselő úr, hogy egyébként két éven keresztül mit csináltak. Önök két éven keresztül 
folytattak-e tárgyalást az Unióval? Ezeken a tárgyalásokon, ha voltak ilyenek, mi hangzott el 
és így tovább és így tovább. Ha ez egy csődtömeg volt 2010-ben, a kormányváltás 
időszakában, akkor mi a fészkes fenét csináltak önök még két évig utána? Örömmel vettük 
volna, ha a bizottsági jelentés kitér erre. Nem a képviselő úr véleményére vagyok kíváncsi, 
bár őszintén érdekelne néhány információ, ha már ennyire bennfentesnek tartja magát, hanem 
hogy a kormány mit tett. (Kovács Tibor: Kormánymegbízott volt a Malévnál.) Például! 
Úgyhogy erre szerettünk volna választ kapni. Ez egy tanulságos történet lehetett volna, úgy en 
bloc az egész Malév-történet a rendszerváltás után. Önök két év kormányzás után hagyták 
csődbe menni, semmilyen módon nem tették lehetővé, hogy a vizsgálóbizottság az önök 
tevékenységét vizsgálhassa, erre kitérhessen, és utána egyébként visszafelé mutogatnak. Csak 
ezt szerettem volna megosztani önökkel, és örömmel venném, ha erről a két évről, az önök 
tevékenységéről is lehetne vitatkozni, mert csak nem akarják eltagadni, hogy nem 2010 
nyarán ment csődbe a Malév, hanem kicsivel később, egy évvel ezelőtt, és mintha addig önök 
kormányoztak volna, vagy legalábbis megpróbáltak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót az elnök úrnak, Márton Attila 

képviselőtársunk jelezte, hogy kíván reagálni. Utána tényleg az elnök úr következik. 
Köszönöm. 

 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm. Nem tudom, hogy ön hol volt 2010 és 

mondjuk 2012 között, képviselő úr, de hogy újságokat nem olvasott, sőt még az önök ATV-
jét sem nézte, az teljesen biztos. Ugyanis amikor a kormányváltás után megtörtént az átadás-
átvétel, pontos dátumot most hadd ne tudjak önnek fejből mondani, több újságban 
nyilatkoztam ezzel kapcsolatban. Sőt, az önök által annyira kedvelt ATV-ben is egy élő 
beszélgetős műsorban is konkrét számadatokat, konkrét tényeket mondtam el a Malév 
helyzetével kapcsolatban. Sajnálom, hogy ez önnek kimaradt. Legyen kedves, keresse elő a 
sajtóarchívumokat, jó? Mindaz, ami abban a félévben történt, amíg nekem az volt a 
feladatom, hogy ezzel a témával foglalkozzak, a Fehér Könyvben megtalálható, tisztelt 
képviselő úr. Sajnálom, hogy ezt sem olvasta el. Sajnálom, hogy azokat a konkrét 
tényadatokat sem tudja ezek szerint, amelyek akkor összeállításra kerültek. 

Országgyűlési képviselőként biztatom arra, hogy legalább azt legyen kedves már 
megtenni, hogy mondjuk egy levelet írjon mondjuk a nemzeti fejlesztési miniszter asszonynak 
és kérje meg azt az igen vaskos tájékoztatást, amellyel próbálta kezelni a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium - akkor államtitkársági szinten - az önök által hátrahagyott, hadd ne minősítsem, 
hogy mit. Az Európai Unióval és a Bizottsággal hónapokon keresztül folyamatos 
tárgyalásban, egyeztetésben, levelezésben voltunk, hogy hogyan és miként lehetne valamilyen 
módon mégiscsak elkerülni, és hogy a saját maguk után hátrahagyott szemétkupacot hogyan 
lehetne valamilyen módon rendezni és a céget életben tartani. Külön államtitkár volt és 
helyettes államtitkár, akinek ez volt a feladata, hogy ezzel foglalkozzon és próbálja az önök 
mögött hátrahagyott szemétkupacot valamilyen módon rendezni. 

Csak az a baj, tisztelt képviselő úr, hogy önök, még egyszer mondom, önök, amikor a 
visszaállamosítás történt, elfelejtették, vagy lehet, hogy szándékosan nem is akarták, nem 
tudom, akkor az önök kormányában ott ülő emberektől függött, hogy ez végül is hogyan 
történt, semmiféle egyeztetést nem folytattak le úgy, mint például a csehek és a lengyelek. 
Semmiféle egyeztetést nem folytattak le az Európai Bizottsággal, ezért ezt a helyzetet nem 
lehetett kezelni, és ez vezetett, még egyszer hangsúlyozom, a sajnálatos véghez. Ugyanis azt 
mondta ki az Európai Bizottság -  ezt talán még tudja -, hogy az összes állami támogatást a 
Malévnak vissza kell fizetnie, egy olyan cégnek, amelyet egyébként az önök által 
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végrehajtott, levezényelt és véghez vitt orosz tulajdonosi privatizáció teljes egészében 
ellehetetlenített, mert önök nem tartatták be a szerződést az önök által kiválasztott partnerrel. 
Az a szerződés is megtalálható a dokumentumok között, tisztelt képviselő úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót az elnök úrnak, hogy röviden 

reagáljon, és ha utána van még kérdés vagy észrevétel, a második körben lehetőséget 
biztosítunk rá. Varga István elnök úr! 

 

Dr. Varga István reflexiói 

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a vizsgálóbizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Csak nagyon röviden szeretnék reflektálni, hisz jövő héten lesz egy plenáris ülés, ahol 
mindenkinek lehetősége lesz kifejtenie az álláspontját. A jelentés önmagáért beszél. Azt is 
szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy egyetlenegy politikai erő nem fogadta el ezt a 
jelentést, ez pedig természetesen a Szocialista Párt volt érthető okokból. A Jobbik is, amellyel 
volt vitánk ebben a dologban, végül is megszavazta. 

A tények makacs dolgok, ezért szeretném elmondani: én úgy emlékszem, hogy ha az 
Országgyűlés hoz egy határozati javaslatot, amelynek van egy címe és van egy időszaka, hogy 
mettől meddig, és az úgy szól, hogy 2002-től 2010-ig - nem akarom felsorolni, hogy a 
szocialisták, a szabad demokraták stb. és hogy milyen hosszú neve van a bizottságnak -, akkor 
nem tehet mást a vizsgálóbizottság, mint 2002-től 2010-ig vizsgálja, bármennyire is fájdalmas 
ez az önök számára. Tehát 2010 volt az a határ, ameddig vizsgálni kellett, hogy mi történt. 
Nagyon egyszerűen egy mondattal meg lehet ezt válaszolni. Valóban úgy történt, hogy 
önöknek, a szocialistáknak ebben hatalmas tapasztalataik vannak, hiszen önök annak idején 
eladták a stelázsit is a privatizáció során, minden stratégiai ágazatot, és hát ez is beletartozott 
abba a privatizációs folyamatba, amikor idegen kézbe, gyakorlatilag orosz kézbe adták át a 
magyar légitársaságot. 

Volner képviselő úr is utalt rá, hogy az egész diszkrét bája - vagy nem is tudom, minek 
nevezzem, nem is pofátlanságnak nevezem, mert nekem volt gyerekszobám, inkább 
arcátlanságnak nevezem -, hogy ez a Költő Magdolna eladóként is szerepelt, és vevőként is 
szerepelt. Ha önök pedig tudják, hogy a Rezonátor Kft., amely ma is az egyik fontos bázisa a 
Szocialista Pártnak, a jobboldalhoz kötődik, akkor megeszem a fejemet! Hát a Rezonátor, 
Költő Magdolna tekintetében, és nem akarom sorolni a neveket, önök még azt a fáradságot 
sem vették a privatizáció során, hogy legalább strómanokat alkalmaztak volna, kérem szépen, 
katonatársakat, haverokat, nyíregyházi honvéd tiszteket, akik annyit értettek a repüléshez, 
mint én az atomfizikához! Ezekkel csinálták és privatizálták át Abramovicsnak! Tökéletesen 
erről beszél a vizsgálóbizottsági jelentés. 

Ami pedig az összeférhetetlenséget illeti, számomra mint jogász számára ez volt a 
legfájdalmasabb. Önök a rendszerváltozás utáni parlamentarizmus történetében tényleg azt 
tetszenek állítani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen pártállású kormánytisztviselőként, 
miniszterként delegálnak valakit? Jelen esetben Veres János pénzügyminiszter volt, aki ezt az 
egészet levezényelte. Önök csak azt az embert, kormányt, minisztert tudják delegálni?! Az 
egyik oldalon levezényelek valaki kormányzati tisztségviselőt, és utána önök azt mondják, 
hogy nem tudnak mást delegálni a vizsgálóbizottságba alelnökként, csak őt? Magyarul, én 
vagyok a vizsgálat tárgya, én vagyok a vádló, és én vagyok a védő? Egyszerűen tényleg 
elképesztő! Nekem semmi konfliktusom nem volt egyébként Veres Jánossal, nagyon 
normálisan dolgoztunk együtt - volt egy alternatív jelentés -, na de talán ezt nem gondolják 
komolyan, hogy a következő tíz parlamenti esztendőben meg lehet csinálni, hogy 
pénzügyminiszterként valamit csinálok, és utána pedig saját magamat vizsgálgatom! Most 
nem akarok frivol hasonlatokat mondani, de nem igaz, hogy ezt önök nem érzik, hogy ez 
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micsoda arcátlanság, hogy pénzügyminiszter vagyok és bent ülök a vizsgálóbizottságban! 
Jöhetett volna Burány képviselő úr, vagy bárkit delegálhattak volna, ehelyett Veres János volt 
ott, aki - hogy is mondjam - érintett volt ebben a dologban. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Mint ahogy ígértem, egy második kört még nyitunk, de felhívom a 

képviselőtársaim figyelmét, hogy az általános vita a jövő héten lesz, most az általános vitára 
való alkalmasságról kell döntenünk. A második kört megnyitom, mert nyilván a téma 
fontosságát, illetve súlyát figyelembe kell venni. (Jelzésre:) Kovács alelnök úr, parancsoljon! 

 

További kérdések, hozzászólások, válaszok 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Zárásként tényleg csak két-három 
mondatot szeretnék mondani, Márton képviselő úrnak is. Ha a Fidesz-kormánynak ebben az 
ügyben nem volt semmi takargatnivalója, akkor miért nem járult hozzá a kormánypárti 
többség ahhoz, hogy a vizsgálóbizottság egészen a csőd beálltáig terjedő időszakot is 
vizsgálja? Miért nem? Nyilvánvalóan volt takargatnivalójuk, ezért minden, amit ezzel 
kapcsolatban mondanak, ne haragudjon, azt kell mondjam, hogy hiteltelen.  

Az pedig, amit a bizottsági elnök mondott, hogy a szocialistákra jellemzők a 
katonatársak meg a barátok, hát képviselő úr, nem szégyelli itt, a bizottság előtt mondani ezt, 
amikor Simicskáról és társairól - akik az ismert módon kötődnek a Fideszhez - szól az egész 
parlamenti ciklus? És akkor ön idejön a gazdasági bizottságba és ilyeneket mond a szocialista 
párti képviselőknek?! Hát ez egészen elképesztő, majdnem mondhatnám én is, hogy 
arcátlanság az ön részéről ilyeneket állítani egy ilyen kormány működése kapcsán. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, megadom a szót Varga Istvánnak, ha kíván reagálni a 
második körre mint előterjesztő. 

 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a vizsgálóbizottság elnöke: Nem, köszönöm szépen, 

nem kívánok reagálni. Köszönöm szépen. 
 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, úgy 
szavazunk az általános vitára való alkalmasságról. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak 
tartja és támogatja az 1. napirendi pontot? (Szavazás.) Tizenkilenc igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Három. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartotta. 
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A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi 
privatizációjának körülményeit, továbbá a Malév Zrt. visszaállamosításának folyamatát, 
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között 
meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói 
felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról) 

Szavazás 

Rátérünk az 1. napirendi pontunk b) pontjára. Lényegében a jelentés elfogadásával 
kapcsolatosan be kell nyújtanunk egy határozati javaslatot. A képviselőtársaim ezt 
megkapták. Kérdezem, van-e esetleg kérdés vagy észrevétel ehhez. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Szavazunk az 1. napirendi pont b) pontjáról, amely döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról. Aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki 
nem ért egyet?(Szavazás.) Három. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. A bizottsági önálló 
indítványt elfogadtuk. 

Most lehetőségünk nyílik többségi, illetve kisebbségi hozzászóló állítására. 
Többséginek jelölöm Márton Attilát. (Jelzésre:) Elfogadja. Kisebbséginek jelölöm Kovács 
Tibort. (Jelzésre:) Elfogadja ő is. 

Nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak, hogy elfáradt. Az 1. napirendi pont 
tárgyalását ezennel lezárom. 

Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary-program egyszerűsítési 
programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9801. szám) (Általános 
vita) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk 2. pontjának tárgyalására, amely az egyes közúti 
közlekedést érintő törvényeknek a Magyary-program egyszerűsítési programjával összefüggő 
módosításáról szóló T/9801. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
megállapítása. Itt lényegében adminisztratív dolgok csökkentésével kapcsolatos 
törvényjavaslatot fogunk megvitatni. 

Külön köszöntöm Kovács Pál államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részéről. Megadom a szót az államtitkár úrnak, ha kívánja röviden kiegészíteni a 
törvényjavaslatot. Parancsoljon! 

 

Kovács Pál államtitkár (NFM) hozzászólása 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt lévő javaslat gyakorlatilag a 
Magyary-program keretében került felülvizsgálatra, ahol összesen tizenkét programot 
tekintettünk át abból a szempontból, hogy milyen, a lakosság érdekeit és a lakosság 
ügyintézésével kapcsolatos könnyítéseket tudna tenni a kormányzat. Ezen keresztül amelyek 
kormányszintű vagy miniszteri szintű rendelkezések, azok a változások már megtörténtek, 
ezeket már áttekintettük és átvezettük. Itt most azokról van szó, ahol törvényi változásra van 
szükség, ilyen jellegű könnyítésekről van szó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rövid kiegészítést. 
Van-e kérdés vagy észrevétel a képviselőtársaink részéről? (Jelzésre:) Kovács Tibor 

alelnök úr, parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások, válaszok 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy rövid kérdésünk lenne, mert 
alapvetően egyetértünk a törvényjavaslattal. Korábban is szóba került a kötelező 
felelősségbiztosítás összevont nyilvántartási rendszerének létrehozása. Ebből a jogszabályból 
nem tűnik ki, hogy ezzel kapcsolatban mi az egyértelmű kormányzati szándék, és ezt 
kívánják-e és hogyan kívánják megvalósítani. Csak ez a kérdésünk van. 

 
ELNÖK: Van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 

nincs, külön köszöntöm Barna Péter főosztályvezető urat. Megadom a szót a kormány 
képviselőjének. 

 
BARNA PÉTER főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot. Egyrészt július 1-jei hatálybalépéssel tervezzük megvalósítani 
ezeket a lépéseket. Három fő eljárásban válik lehetővé az, hogy az állampolgárnak ne kelljen 
külön papírral igazolnia a felelősségbiztosítás meglétét. Egyrészt ha közúti forgalomban 
ellenőrzik, az ellenőrző hatóság tud lekérdezni a kötvénynyilvántartásból a szándékaink 
szerint, illetve a törvény alapján. 

A másik az időszakos vizsgálatok esete, amikor rendszer-rendszerkapcsolatban a 
Közlekedési Hatóság és a KEK KH informatikai rendszere közti közvetlen kapcsolattal a 
kötvénynyilvántartásból fogja ellenőrizni az időszakos vizsgálaton a vizsgáztató a biztosítás 
meglétét. 

A harmadik eset pedig az, amikor maga a közlekedési igazgatási szerv, a KEK KH 
tulajdonváltozás vagy más egyéb adatváltozás okán az üzemben tartóhoz, illetőleg az 
autókhoz kell, hogy hozzáférjen, akkor egyben ezt az ellenőrzést végrehajtja. Ez van a 
hátterében. Köszönöm. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Mivel több kérdés, illetve észrevétel nem hangzott el, úgy döntünk az általános vitára 

való alkalmasságról. Ki az, aki egyetért az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a 
Magyary-program egyszerűsítési programjával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával? Kérem, hogy aki egyetért vele, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Többségi előadónak javaslom Manninger képviselőtársunkat, amennyiben elfogadja. 
(Jelzésre:) Elfogadja. Ezzel lezárom a 2. napirendi pont tárgyalását. 

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9522. szám) (Általános vita) 

Rátérünk a 3. napirendi pont tárgyalására. Szintén Kovács Pál államtitkár úr képviseli 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot. A behozott kőolaj és a kőolajtermékek biztonsági 
készletezéséről szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenünk. Kérdezem az államtitkár urat, hogy van-e kiegészítenivaló. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 

Kovács Pál államtitkár (NFM) hozzászólása 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak röviden arra emlékeztetnék, hogy hazánk 
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az Európai Unió tagállamaként kötelezettséget vállalt a jogrendszerünk harmonizálására. 
Jelen esetben is pontosan a kőolajtermék biztonsági készletezését érintő szabályozás magyar 
harmonizálásáról van szó. A lényeges kérdések, a biztonsági készlet változása arra az esetre, 
ha a változást bevezetjük, a korábbi felhasznált kőolajkészlethez képest a vetítési alap az új 
számítási módszer alapján a behozott mennyiségekre fog koncentrálni. Ez esetünkben 
semmilyen változást nem fog eredményezni a stratégiai készletben, ha kívülről származik a 
kőolajkészletünk száz százaléka. A készlet fenntartásáért továbbra is a Magyar Szénhidrogén-
készletező Szövetség lesz a felelős. A törvényjavaslat gyakorlatilag nem érinti a 
kőolajtermékek jelöléséről szóló jövedéki tárgyú rendelkezéseket. Ezeket jelen pillanatban a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közös 
munkacsoportban vizsgálja, és amint ezek a részletszabályok elkészülnek, vissza fogunk jönni 
a tisztelt Ház elé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak. A júniusi irányelv átvételéről van 

tehát szó. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Volner képviselőtársunk, parancsoljon! 
Utána Kovács Tibor következik. 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm. Előre is elnézést kérek, elnök úr, kicsit 
lazábban kapcsolódik a témához: Matolcsy miniszter úrnak már több kérdést tettünk fel a 
kőolajimporttal kapcsolatban, aztán a miniszter úr részéről, lehet, hogy valamivel a 
szokásosnál is lustább gyakornok írja ezeket a válaszokat, nem tudom, rendszeresen ilyen 
egysoros válaszok jönnek, és bár konkrét adatbekérésre vonatkoznak a mi információszerzési 
kísérleteink, de ezekre gyakorlatilag soha semmilyen választ nem kapunk. Ezt csak azért 
jelzem az államtitkár úrnak, mert most a kormány képviseletében hasonló tárgyú 
törvényjavaslattal jött ide, és legyenek majd kedvesek továbbítani a Nemzetgazdasági 
Minisztérium felé, hogy amikor a képviselő teljesíti a kötelezettségét, illetve azt, amiért a 
választók ide küldték, akkor lehetőség szerint szakmai válasz helyett ne egy gyakornok 
küldjön egy ilyen egymondatos semmitmondót, mert azzal tényleg semmire nem megyünk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Itt van 

előttünk egy szakmailag jól előkészített és megfelelő törvényjavaslat, amit jó szívvel lehetne 
támogatni, ha nem lennének azok a fránya körülmények. Miről is van szó? Múlt év 
decemberében a földgázellátásról szóló törvény kapcsán bizottsági módosító indítvány 
formájában a kormánypárti többség beszavazott ebbe a jogszabályba olyan módosításokat, 
jelölési kötelezettségeket, amelyeket már a vita során is jelentősen módosítottak, és az 
eredetihez képest az előírások jelentős részét koherenciás módosító indítvánnyal kivették 
ebből a törvényjavaslatból. Maga a kezdeményezés is arra vonatkozott, hogy vannak 
valamiféle vizsgálatok egyrészt az európai gyakorlatot illetően, másrészt a hazai gyakorlattal 
kapcsolatban bizonyos kritikák, hogy bizonyos töltőállomásokon visszaélések történnének. 

Mi a magunk részéről kértük, hogy ha vannak ilyen tanulmányok, akkor azt legyenek 
szívesek biztosítani és a képviselők rendelkezésére bocsátani. Ez a mai napig nem történt meg 
természetesen, tudtunkkal nincsenek is ilyen tanulmányok, a hivatkozás csak egy ilyen forma. 
De ha másképpen van, akkor nagyon örülnénk, ha egyébként eljuttatnák hozzánk ezeket a 
tanulmányokat. Tehát 17-én - a dátum is fontos, emlékeztetném a képviselőtársaimat - a 
kormánypárti többség megszavazta ezt a törvényjavaslatot és benne a jelölési kötelezettséget. 
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Erre fel december 18-án a kormány benyújtotta a most tárgyalandó törvényjavaslatot, aminek 
gyakorlatilag az a lényege, hogy a december 17-i elfogadással jelentősen módosított korábbi 
törvényjavaslatot hatályon kívül helyezi, tehát hatályon kívül kerül a jelölési kötelezettség is. 

Ezzel kapcsolatban azt szeretnénk elmondani, hogy ha ez a törvény ilyen formában 
kerül elfogadásra, mint ahogy most van benyújtva, akkor azt a magunk részéről szeretnénk 
támogatni és támogatni tudjuk. Amennyiben ebbe a jogszabályba visszakerül ez a szerintünk 
megmagyarázhatatlan, elfogadhatatlan és indokolhatatlan jelölési kötelezettség, akkor 
természetesen nem fogjuk támogatni, és jó lenne, ha itt a kormány nyilatkozna arról, hogy 
ezzel kapcsolatban egyáltalán mi a szándék, mit gondolnak ezzel a javaslattal kapcsolatban. 
Tehát értik, 17-én elfogadják, 18-án a kormány benyújt egy másik módosítót, azt is támogatta 
a kormány, aztán egy olyan javaslatot, amely azt teljesen hatályon kívül helyezi, és most itt 
beszélünk erről a javaslatról. Egyelőre azt tudjuk mondani, hogy tartózkodással fogadjuk a 
javaslatot amiatt, hogy egyáltalán mik a valós kormányzati szándékok, aztán majd meglátjuk, 
hogy a végszavazással mi történik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel más észrevételt vagy kérdést nem látok, így 

visszaadom a szót az államtitkár úrnak. Részben szakmai, részben a napirenddel 
kapcsolatban, részben nem a napirendi ponttal kapcsolatos megjegyzések hangzottak el. 
Államtitkár úrnak megadom a szót, ha kíván válaszolni. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A felvetett 

adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos üzenetet természetesen továbbítjuk. 
Amint azt említettem, még tavaly novemberben nyújtottuk be az akkori javaslatot, ami 

szintén a jogharmonizációs kötelezettségünk harmonizációjának rendezésével volt 
kapcsolatos. A jelen előterjesztésben is továbbra is a jogharmonizációs feladatoknak való 
megfelelést tartottuk szükségesnek, mivel annak a határideje 2013. január 1-je volt. Mivel 
novemberben, decemberben a parlament nem tudta napirendre tűzni a javaslatunkat, ezért a 
munkacsoportban továbbra is folyik a munka. Kovács Tibor alelnök úrnak a választ úgy 
tudnám megfogalmazni, hogy továbbra is folytatjuk a munkát a munkacsoportokban. Amint a 
munkacsoportokban befejeződik a munka, természetesen annak az eredményéről önök részére 
is tájékoztatást adunk, és a jelölési kötelezettséggel kapcsolatos teendők szabályozása akkor 
fog megjelenni, amint módosító javaslatként fogjuk tudni beterjeszteni. A hozzá kapcsolódó 
tanulmányokat, háttértanulmányokat, háttérelemzéseket pedig szívesen ismertetjük a 
bizottsággal. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. 
Döntünk az általános vitára való alkalmasságról. Ki az, aki egyetért a behozott kőolaj 

és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságával? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Három. Értelemszerűen nincsen nem szavazat, a bizottság tehát 
általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy elfáradt a 
bizottsági ülésünkre. 
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Kisebbségi, illetve többségi hozzászólási lehetőséget kell biztosítanunk. Többségi 

hozzászóló lesz Aradszki képviselőtársunk, kisebbségi hozzászóló pedig Kovács Tibor 
alelnök úr. Köszönöm szépen, így le tudom zárni a 3. napirendi pontunk tárgyalását. 

Rátérünk az utolsó napirendi pontra, amely az „Egyebek”. Van-e valakinek 
észrevétele, kérdése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, további jó munkát kívánok 
önöknek! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 54 perc)  
  

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


