
 
Ikt.sz.: MVB/2-2/2012. 

MVB-1/2012. sz. ülés 
(MVB-1/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad 
demokraták általi privatizációjának körülményeit, t ovábbá 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 bizottságának 
2012. április 17-én, kedden, 11.00 órakor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. Riz Levente Bácskai János képviselő urat helyettesíti.  

Tekintettel arra, hogy az első, alakuló ülésről van szó, tisztelettel azt kérem, hogy a 
napirendet fogadjuk el. Írásban mindenki megkapta. Aki a napirendet elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 6 igen. Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag 
elfogadtuk. 

Döntés a vizsgálóbizottság rövidített nevéről 

Az 1. napirendi pont: döntés a vizsgálóbizottság rövidített nevéről. Azt gondolom, az a 
név, amely kiküldésre került, több szempontból tarthatatlan; mondjuk, nehéz ekkora pecsétet 
csinálni, hogy ráférjen egy ilyen hosszúságú elnevezés. Azt gondolom, ezt epigrammaszerű 
tömörséggel állapítsuk meg. Bár Volner képviselő úrnak tiszteletben tartom a javaslatát, mert 
ő is tett valamilyen javaslatot, én azt gondolom, hogy ha azt mondanánk így nagyon 
egyszerűen – és nem akarjuk cifrázni –, hogy Malév-vizsgálóbizottság, szerintem azt el 
lehetne fogadni. S ha esetleg a későbbiekben cizellálni kívánjuk rokokó stílusban, akkor majd 
fogjuk cizellálni. 

Parancsoljon! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Bocsánat, csak mivel két vizsgálati cél van, Malév és 

Budapest Airport, ezért én javaslom, hogy Malév–Budapest Airport vizsgálóbizottság legyen.  

Szavazás 

ELNÖK: Legyen! Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy picit kibővítvén, Malév–Budapest Airport vizsgálóbizottság 
rövidített nevén ez a vizsgálóbizottság. 

Azt hiszem, azt is mindenki tudja, hogy a bizottság rendelkezésére álló idő rövid is, 
meg hosszú is. Ezt úgy értem, hogy hat hónap rendkívül hosszú idő, fél év alatt sok mindent 
meg lehet csinálni, de egyébként az anyag terjedelmét illetően, én csak belekapkodtam, de azt 
hiszem, ez egy embert próbáló feladat lesz mindannyiunk számára. Tehát picit rövid is ez a 
hat hónap arra, hogy kibogozzuk, mi történt itt. De majd igyekezni fogunk. 

Arra kérem a vizsgálóbizottság tagjait, alelnök urat és mindenkit, hogy próbáljunk 
tényleg valamilyen mértékletes munkarendet kialakítani. És nagy tisztelettel én már most 
elnézést kérek azoktól, akik a bizottság tagjaiként azt a kritikát fogalmazták meg, hogy az 
elnök szerencsésebb időpontban is kitűzhette volna az ülést, hiszen most egy politikai vitanap 
folyik; ezt már néhányan jelezték. Kétségtelen tény. Én azt gondolom, amikor a következő 
ülés időpontját kitűzzük, mindenki véleményét figyelembe fogom venni, és remélem, olyan 
időpont lesz, ami természetesen a plenáris üléssel fog megegyezni, nem akkor fogunk 
köztársasági elnököt választani, s a többi, s a többi, hanem ami mindenkinek meg fog felelni. 

Ezzel az 1. napirendi ponton túl vagyunk. 

A vizsgálóbizottság munkarendjének megvitatása 

A 2. napirendi pont a vizsgálóbizottság munkarendjének megvitatása. Nagy 
tisztelettel, mindenki megkapta a javaslatomat. Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni még 
egyszer, hogy nem nálam van a bölcsek köve, és tudomásul vesszük azt, hogy ez egy valóban 
szerteágazó, nagyon nagy anyag. Én úgy gondolom, hogy a maiore ad minus elve alapján, 
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tehát amit próbáltam itt javasolni, meg a kérdésköröket, azt a három fejezetet, ebbe sok 
minden bele fog férni, gondolok itt Volner képviselő úr javaslatára, gondolok a képviselő 
asszony javaslatára, aki majdnem ugyanolyan hosszúságú javaslatot tett, mint amit mi 
előterjesztettünk. Illetve a nevekkel kapcsolatosan is annyit hadd mondjak, hogy lesznek itt 
majd gondok és problémák. Meghallgathatunk itt száznyolcvankét embert is, csak az idő 
rövidsége miatt meg a hat hónap miatt azért eléggé be vagyunk korlátozva. 

Én most azt gondolom, hogy ha mindenki egyetért vele, a kiküldött elnöki 
munkarendjavaslatot en bloc ha elfogadjuk vagy támogatják, akkor én cserébe azt mondom, 
senki nincs elzárva attól, hogy – még egyszer: a több a kevesebb elve alapján – azok a 
javaslatok, amelyeket Volner képviselő úr, képviselő asszony, képviselőtársam előterjesztett, 
ne kerüljenek beépítésre. De persze ezzel lehet vitatkozni. 

Parancsoljon, alelnök úr! (Dr. Veres János: A képviselő asszony hamarabb 
jelentkezett.) Bertha Szilviának adom meg a szót. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, alelnök úrnak a gesztust.  
Részben egyetértek elnök úrral, mindamellett én mindenféleképpen szeretném, hogy 

bekerüljenek adott esetben mindenki által tett módosítások. Mert az tapasztalati tény, hogy 
amikor kényes kezd lenni egy téma, akkor arra hivatkozva, hogy nincs benne a vizsgálati 
tematikában, adott esetben nem lehet behozni a bizottsági ülésre. Ezért mi mindenképpen 
szeretnénk, hogy ezek bekerüljenek.  

Ha a fél év nem lesz elég, ezt mi is így gondoltuk, hogy a fél év kevés lesz, nyilván 
kétharmaddal mindent meg lehet tenni, tehát adott esetben ki lehet tolni a bizottsági vizsgálati 
időszakot. Ha most már elkezdődik egy ilyen vizsgálat, akkor célszerű tényleg alaposan és 
mindenre kiterjedően megvizsgálni, nem pedig egy saját magunk által állított korlát miatt 
félbehagyni a munkát vagy félmunkát végezni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Alelnök úr? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Az elnök úr által 

kiküldött javaslattal kapcsolatban szeretnék néhány észrevételt tenni.  
Elsőként az a javaslatom, hogy az eredetileg kiküldött I. fejezet 4. pontja kerüljön át 

egy másik római számozású fejezetbe. Ennek oka röviden az, hogy amire itt utal a kérdés, az 
megítélésem szerint a reprivatizációt követő eljárásban következett be. Ha jól sejtem, mivel 
korábbról nem tudok ilyenről, ezért azt gondolom, ott lenne a helye. Ezzel automatikusan a 
III. fejezet 5. pontjává tennénk, szövegszerűen ugyanazt a gondolatot. 

A következő javaslatom, amit írásban is elhoztam – nem küldtem meg előre, de 
írásban rendelkezésre áll tíz példányban –, szeretnénk kiegészíteni a vizsgálóbizottság 
tevékenységét a magunk részéről mi is azoknak a körülményeknek a vizsgálatával, amely a 
Malév fizetésképtelenségéhez, illetve jelenlegi helyzetéhez vezetett. Ez nem más, mint amit 
az Országgyűlés elé benyújtottunk már az MSZP-s képviselőtársakkal közösen. Ez egy 
összességében mintegy 29 pontot tartalmazó vizsgálati témakör-fölsorolás. Írásban szívesen 
kiosztom mindenki számára. Ugyanakkor érzékelem elnök úr felvezetéséből, hogy az eredeti 
javaslatról szeretne majd szavaztatni. (Az elnök bólogat.) Itt az lesz a kérésem, hogy külön 
szavazzon a bizottság erről a 29 pontról. Természetesen át is adom, hogy a bizottság számára 
az írásos anyag megismerhető legyen. És szeretnék annyit segíteni, hogy a IV. fejezet kerül be 
újként a javaslatunk szerint a javaslatba, amelyet ilyen módon fogalmazunk meg.  

Az V. fejezet az elnök úr előterjesztésében egészüljön ki az eddigi két pont mellett egy 
harmadikkal: milyen szerepe volt az előző Fidesz-kormány által kinevezett Malév-
vezérigazgatónak, jelenleg egy magán-légitársaság vezérigazgatójának a Malévet 
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elmarasztaló európai bizottsági határozat megszületésében? Ezzel elég sokat foglalkozott a 
parlamenti képviselők jelentős része abban az időszakban, amikor ez a határozat megszületett.  

Szeretnénk, ha pontosítanánk a kérdések tisztázásához szükséges meghallgatások 
fölsorolását.  

Elnök úr javaslatot tett az ÁPV ZRT. vezetői sorában két személy meghallgatására. 
Tekintettel arra, hogy az egyik személy sajnálatos módon évekkel ezelőtt már meghalt, ezért 
az ő meghallgatását szerintem nem tudja a bizottság megtenni. Úgyhogy Deák Ferenc Péter 
meghallgatását ne szerepeltessük a bizottság menetrendjében, hiszen ő három évvel ezelőtt 
meghalt.  

A többi ebben a javaslatban változatlan. 
Őszintén szólva, nekem egy kérdést föl kell tennem, mert itt szerepel egy olyan név, 

amelyet én ismeretlennek látok, és szeretném tudni, vajon miért került ez a név 
meghatározásra. A II. témakörhöz kapcsolódóan szerepelteti a Budapest Airport Zrt. 
vezérigazgatójaként a Christopher Woodruff nevet. Én nem tudom, ez az úr mikor igazgatója 
vagy vezérigazgatója a Budapest Airportnak.  

Szeretném, természetesen az iménti kérdésemmel összhangban, a meghallgatandó 
személyek közé Váradi József nevét is fölvenni, amikor azon témakörről van szó, hogy ha 
egyéb vizsgálandó kérdéskörökben foglalkozunk azzal, hogy az Európai Bizottság 
határozatához hogyan és mint viszonyulunk, akkor ebben Váradi József nevét szeretném 
megemlíteni.  

Értelemszerűen ebben a javaslatban javaslatot teszünk a mi kiegészítő kérdéseinkhez 
kapcsolódó kormányzati szereplők meghallgatására is. Így Fellegi Tamás miniszter úrra, 
Németh Lászlóné miniszter asszonyra, Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyra, Völner 
Pál államtitkár úrra, Matolcsy György miniszter úrra, valamint a Nemzeti Vagyonkezelő 
igazgatósági tagjaira, Halasi Tiborra, Horváth Gergely Domonkosra, Kovács Árpádra, 
Mészáros Karinára és Molnár Zoltánra gondolunk.  

Ezen túl szeretnék egy másik, érdemi indítványt tenni elnök úr javaslatához. Elnök úr 
javaslata a kérdéskörök föltüntetésén túlmenően arra korlátozódik, hogy különböző 
meghallgatásokkal folyjon a bizottság munkája, azaz a bizottság munkája különböző 
személyek, politikusok és nem politikusok meghallgatásában merülne ki ilyen értelemben, és 
jelentéstételben. Megítélésem szerint ahhoz, hogy a tények valóságos ismerete mindenki 
számára biztosított legyen, ahhoz szükség van arra, hogy az államigazgatásban ezzel a 
témakörrel kapcsolatban fellelhető valamennyi releváns iratanyag bekérésre kerüljön, és a 
bizottság tagjai számára megismerésre kerüljenek ezek az iratanyagok. Ez sok évet érint 
természetesen, de meggyőződésem szerint pusztán meghallgatásokkal, tehát pusztán szóban 
elhangzott vélemények értékelésével a valóságos folyamatokat nem fogjuk tudni föltárni. 
Ezért az a javaslatom, hogy mind a minisztériumokban, mind az illetékes államigazgatási 
szerveknél, mind a Vagyonkezelőnél ezekben a témákban született határozatok, döntések és 
előterjesztések a bizottság tagjai számára megismerhetők legyenek, a bizottság tagjai ezt 
tanulmányozhassák, és ennek alapján alakíthassák ki véleményüket. Éppen ezért teszem azt a 
javaslatot, hogy a meghallgatásokon túlmenően, immáron VII. pontként szerepeltetve, a 
témakörökhöz kapcsolódóan szükséges az államigazgatásban fellelhető valamennyi releváns 
iratanyag bekérése, így különösen szükséges a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál és az MNV Zrt.-nél fellelhető valamennyi releváns iratnak 
a bizottság tagjai által történő megismerhetővé tétele. Ezt természetesen kétféle formában is 
lehetségesnek tartom. Egyrészt úgy, hogy fénymásolati formában rendelkezésre állnak, de úgy 
is, hogy elektronikus formában is rendelkezésre álljanak, és ebben az esetben nem feltétlenül 
kell több ezer oldalnyi iratnak a fénymásoló gépeken keresztülfutnia. 

Magam úgy gondolom, hogy ez egy olyan érdemi kérdés, amelyben szeretném, ha 
elnök úr ezzel egyetértene. A többiben látom politikai vita lehetőségét; ebben, úgy gondolom, 
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maximum szakmai ügyről van szó. És szeretném kifejezetten azt kérni, hogy ebben a 
kérdésben szakmai alapon formáljon véleményt a bizottság, és elnök úr véleményt mint 
jogász véleményét is kifejezetten szeretném ebben a vonatkozásban magam mellé állítani, 
hogy a bizottság a megismert iratanyag alapján alakítsa ki végső álláspontját ezekben a 
kérdésekben. 

Ezeket a javaslatokat kívántam megtenni. Egyébként az időrenddel kapcsolatban nincs 
módosító indítványom. Úgy gondolom, az egy világos időrend, figyelembe véve a hat 
hónapos időintervallumot is, megfelelőképpen tartalmazza a feladatok elvégzéséhez 
szükséges időket. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én köszönöm. Majd reflektálni fogok rá, most menjünk sorba! Ertsey 

képviselő asszony következik. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy késve 

jöttem, és most ez után el is kell mennem. Nemcsak a plenáris ülésen vagyok felszólaló, 
hanem közben egy bizottsági ülésen is kellene ülnöm, úgyhogy tényleg kérem, hogy 
legközelebb majd valamiféle koordináció legyen.  

Az elmúlt percekben küldtem el a javaslatainkat arra nézvést, hogy mit foglaljanak 
bele még a munkarendbe. Ezt itt most, én úgy látom, nyilván nem fogjuk tudni megvitatni, 
mert olyan mennyiségű javaslatról van szó. Mi két fő irányba teszünk javaslatokat: a 
visszaállamosításban mindenképpen meg kellene vizsgálni a Fidesz akkori képviselőinek 
felelősségét, ez ügyben teszünk személyi javaslatot. Illetve az üzleti stratégia szempontjából, 
ami hozzájárult a helyzet elfajulásához, a hosszú távú járatok megszüntetése körül szeretnénk 
egy kicsit vizsgálódni, mert azt gondoljuk, annak jelentős szerepe volt abban, hogy oda jutott 
a Malév, ahova, már 2010-re, illetve utána. Ezeket én elküldtem. Ilyen értelemben ügyrendi 
javaslatot tennék arra, hogy nézze át mindenki a javaslatokat, és esetleg a következő ülésen 
döntsünk erről, mert nem fogjuk tudni ebben a hektikus időrendben most ezt megtárgyalni.  

S most nekem muszáj el is mennem, úgyhogy elnézést kérek még egyszer, de bent 
vannak a javaslataim. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Alelnök úrhoz csatlakoznék 

kivételesen. Én tételesen meg is adtam, mik azok a dokumentumok, amelyekre mindenképpen 
szükség lenne, azért, hogy ki ne maradjon semmi. Ismeretes, hogy annak ellenére, hogy 
bírósági döntés van róla, hogy minden adatot ki kellett adni és nyilvánosságra kellett hozni, a 
mai napig nem sikerült az érintetteknek, akik feljelentést tettek, illetve próbáltak tenni valamit 
az ügyben, megszerezni ezeket az iratokat. Ezeket a bizottságnak mindenképpen ki kell 
kérnie, hiszen az, hogy itt szócsatázunk, és ki a hangosabb, nem méltó az ügy fajsúlyához. 
Mindenképpen dokumentumok és iratok alapján lehet dönteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem tudom 

megígérni, hogy rövid leszek, a téma súlyához illően hosszabban szeretnék szólni, bár 
igyekszem képviselőtársaim idejét megkímélni. 

Először is, elnök úr személyét nagyra tartom, és ezt azért tartom fontosnak elmondani 
rögtön itt a felszólalásom elején, mert a Fidesz-frakciót már kevésbé tartom olyan magas 
ázsiójúnak, mint amilyennek az elnök úr személyét. Ugyanis korábban szóban történtek 
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egyeztetések arról, hogy ezt a vizsgálóbizottságot, a tematikáját majd közösen fogják 
kidolgozni a parlamenti frakciók, ezzel kapcsolatban folytak háttérbeszélgetések. Most 
finoman szólva – és akkor nagyon enyhén fogalmazok, elnök úr – egy óriási bizalmi deficittel 
indul a Fidesz. Én megígérem önnek, ha én önnek bármilyen engedményt teszek itt a 
tematikával kapcsolatban, hogy elhisszük, hogy majd később mi kerül bele, akkor ezt a három 
PET-palackot itt bármikor hajlandó vagyok elfogyasztani. Ezt egész egyszerűen nem hiszem 
el önöknek, hogy belekerül. Minket egyszer már ezzel az üggyel kapcsolatban nagyon 
csúnyán átvertek. Azt gondolom, az, ahogy leszűkítették a bizottság működésének 
tematikáját, az általa felölelt időszakot, az egyáltalán megalapoz egy olyanfajta 
bizalmatlanságot önökkel szemben, hogy itt szóba se kerülhet az, hogy mi itt bármit 
engedjünk a tematikával kapcsolatban. Én azt kérem, hogy amit átküldtünk elnök úrnak, az 
mindenképpen kerüljön be a bizottság munkarendjébe.  

Nagyon fontosnak tartom megvizsgálni annak a kérdését, ami a privatizációt 
megelőzte. Megjegyzem egyébként, hogy ezek visszanyúltak az első Orbán-kormány 
időszakáig. Miért kellett profitorientálttá tenni a Malév működését, miért nem működhetett 
nemzeti légitársaságként? Nemzeti légitársaságnál is fontos természetesen a rentábilis 
működés, amikor azonban egy nemzeti légitársaságot üzemeltet a tulajdonosa, akkor 
tudomása van arról, hogy nemcsak a légi közlekedésből származó pluszt, hozzáadott értéket 
képes ez a légitársaság az ország számára termelni, hanem egyébként a légi közlekedésen 
túlmutató, nemzetgazdasági szempontból is fontos lehet az, hogy működjön ez a légitársaság. 
Emlékeztetnék arra, az Economist nemrég cikkezett arról, hogy Magyarország a Malév 
kiesésével elveszíti régiós központi szerepét, mert megszűnt a légihíd a régió különböző 
nagyvárosaival, és ilyen módon Magyarország szerepe gyakorlatilag leértékelődött. Azt 
gondolom, ez már önmagában is jóval túlmutat a légi közlekedésen, ezért tartom nagyon 
fontosnak azt, hogy vizsgáljuk meg, valóban kellett-e ezt a légitársaságot profitorientált, 
privatizált vállalattá tenni.  

Nagyon fontosnak tartom azt is, képviselőtársaim, hogy ne egyszerűen egy politikai 
felelősségre vonássá silányuljon ennek a bizottságnak a munkája, hanem végezzünk szakmai 
munkát. Én különösebben nem vagyok attól megriadva, hogy „csak” fél év időnk van arra, 
hogy ezt a vizsgálóbizottságot működtessük. Azt gondolom, fél év egészen hosszú idő. 
Garantálom önöknek, hogy nagy munkabírású képviselők vagyunk, nagyon szívesen és 
nagyon sokat hajlandók vagyunk annak érdekében dolgozni, hogy az ország közvéleménye, a 
szakmai közvélemény egyaránt tisztán láthasson ezekben a kérdésekben. Fontosnak tartom 
megvizsgálni azt, hogy a magyar légitársaság milyen főbb mutatószámokkal üzemelt 
nemzetközi összehasonlításban. Itt elsősorban olyasmire gondolunk, hogy az Európai Unió 
tagországaiban vagy a visegrádi országokban egy repülőgépre hány alkalmazott jutott; 
mennyit repülhettek ezek a pilóták, mennyire kerestek jól; milyen volt a költségszerkezete 
ennek a légitársaságnak; mi volt az, amiben esetleg radikálisan eltért más légitársaságoktól; 
mi okozta egyáltalán a veszteséges üzemeltetését? Ezekben a kérdésekben, azt gondolom, 
tisztán kellene látni, és a bizottság eredeti munkarendje, amelyet elnök úr előterjesztett, ezekre 
a kérdésekre nem tért ki. 

Nagyon fontosnak tartom megvizsgálni azt, pontosan mi volt az, amit a kormányok, 
amelyek egymást váltották a Malév történetében, tettek annak érdekében, hogy kiküszöböljék 
a cég versenyhátrányait, hogy csökkentsék ezeket. Történtek-e egyáltalán ilyen törekvések? 
Milyen monitoringtevékenység volt a Malévnál, ami ezeket az okokat feltárta? Milyen 
költségtakarékossági intézkedéseket foganatosítottak? Illetve a másik oldalon: mit tettek a 
piac bővítése érdekében a Malévnál?  

Nagyon fontosnak tartom megvizsgálni azt is, hogy a BA Zrt.-nél mi lehetett vajon a 
privatizáció oka. Itt emlékeztetnék arra, hogy egy nyereséges, jelentős növekedési 
várakozások elé néző társaságnak a privatizációjára került sor. Én azt gondolom, fontos lenne 
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megnézni azt, hogy mi a fészkes fenéért akarták ezt a vállalatot ilyen módon eladni, ha ez 
egyébként más körülmények között az állam számára rendkívül jó üzletet jelentett.  

Nagyon fontosnak tartom azt is megvizsgálni a BA Zrt. kapcsán, mit tett az állam 
annak érdekében, hogy a légi szállítmányozás nyereséges legyen, hogy itt egy piacbővülés 
következzen be, hogy a hozzákapcsolódó logisztikai ágazat felértékelődjön. Gondolhatunk itt 
akár az M0-s autóút megépítésének hosszú-hosszú időn keresztüli, a rendszerváltás után közel 
húszéves késésére; gondolhatunk arra, hogy hiányzik a mai napig a gyorsvasúti kapcsolat, ami 
felértékelné ezt a repülőteret; elmaradt az összehangolt közlekedésfejlesztési stratégia 
kialakítása, ami több millió utas esetén szintén igencsak fontos lett volna. Ki tehet erről? Ki 
az, aki nem tette meg a kötelességét ezen a szinten?  

Nagyon fontosnak tartom megvizsgálni azt a kérdést, hogy ki az, aki a Malév 
privatizációs ügyletekor nyújtott viszontgarancia kérdéséről tudhatott a légitársaságnál. Ki az, 
aki ehhez hozzájárult? Meg szeretnénk hallgatni ezeket a személyeket a későbbiek folyamán. 
Ezt már csak azért is fontosnak tartom elmondani, mert amikor itt a felelősség kérdéséről 
beszélünk, képviselőtársaim, van itt a kezemben egy nyolcoldalas, büntetőfeljelentést 
elutasító határozat. Ezt a büntetőfeljelentést egyébként én magam tettem a gazdasági bizottság 
első ülésén, hiszen olyan módon privatizálták a viszontgarancia nyújtásával ezt a 
légitársaságot, hogy súlyosan megsértették a tőkevédelmi szabályokat. Nyolc oldalon 
megindokolta nekem itt a rendőrség a nyomozást megszüntető határozatában, miért nem 
tartotta bűncselekménynek azt, hogy egyébként a privatizációs szerződést gyakorlatilag 
semmissé tették a viszontgarancia nyújtásával. Én azt gondolom, hogy ha valóban felelősséget 
szeretnénk megállapítani, ez a büntetőfeljelentés alkalmat adott volna arra. Én tartok tőle, 
hogy most a vizsgálóbizottság munkája majd a politikai felelősség megállapítására fog 
silányulni, és azt gondolom, ezzel egyikünk sem elégedhet meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nos, ha már itt frakciók közötti indulatok vannak, én nagyon szívesen megvárom, 
amíg Volner úr a három palackot elfogyasztja, addig én megiszom belőle a vizet.  

Én azt mondom, térjünk vissza az eredeti szándékainkhoz, a Malév ügyének a 
vizsgálatához. Azért támogatnám elnök úrnak azt a javaslatát, hogy fogadjuk el ezt az előre 
elkészített, szerkesztett munkarendjavaslatot, mert számomra fontos, és szeretném 
megtisztelni mind alelnök urat, mind a Jobbik képviselőit, mind Ertsey Katalint, hogy 
megismerjem azt a meglehetősen hosszú listát, amelyeket megkaptam. Én nem szeretnék 
anélkül bármire is szavazni, hogy nem ismerném meg azokat a kérdéseket, és valóban, vannak 
olyan elemek, amit célszerű lenne beemelni és vizsgálni. Így például szóba került a Woodruff 
név, nem látom viszont Gauss úrnak a nevét; teljesen egyetértek például Váradi úr 
meghallgatásával. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit szerintem valahányan, akik itt a 
bizottságban vagyunk, meg tudunk szavazni.  

S éppen ezért, hogy elinduljon a munka, én is javaslom azt, hogy az eredeti 
munkarendet szavazzuk meg, azzal, hogy térjünk vissza ezekre a kérdésekre, nézzük meg, 
hogy például vannak-e átfedések akár a Jobbik listájában, akár pedig az MSZP részéről adott 
listában, illetve ez hogyan kapcsolódik az eredeti anyaghoz. És én bízom elnök úr kollegiális 
ígéretében is, hogy természetesen minden olyan lényeges kérdés, amely az ügy tisztázása 
érdekében fontos, beemelésre kerüljön a későbbiekben a munkába.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Riz képviselő úré a szó. 
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RIZ LEVENTE (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elfogadva azt, amit 

elnök úr kért, hogy az eredeti tematika induljon el most a bizottsági ülés kezdetén, én ezért 
szeretném azt hangsúlyozni és aláhúzni, hogy ez nemcsak Malév-vizsgálóbizottság, hanem a 
Budapest Airport privatizációját is vizsgáló vizsgálóbizottság. Ezzel kapcsolatban az eredeti 
tematikában én kicsit hiányosnak éreztem a javaslatokat, azok is inkább elsősorban a Malév 
összefüggésében merültek fel az Airport privatizációját illetően. A további bizottsági üléseken 
mindenképpen szeretném azt képviselni, hogy a bizottság vizsgálja meg a teljes privatizációs 
folyamatot, tehát beleértve azt, hogy hogyan került kiválasztásra a győztes személye, illetve 
utána a szerződés alapján milyen fejlesztési kötelezettségek hogyan s milyen módon 
valósultak meg, elszámoltatta-e ezeket a magyar kormány, illetve az MNV Zrt. vagy nem, 
hogyan szankcionálta a fejlesztések elmaradását. Illetve azt gondolom, az MNV Zrt. 
menedzsmentjét mindenféleképpen érdemes meghallgatni, megkérdezni ebben a 
kérdéskörben. Valamint azt is szeretném, ha a bizottság körüljárná, hogy a bankgarancia, 
kötbér lehívása miért nem történt meg az elmaradt fejlesztések tekintetében.  

Ez lesz majd a továbbiakban a javaslatom. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és mindenkinek megköszönöm ezt a hatalmas aktivitást 

és nagy munkakedvet. Látom, mindenki azt akarja, hogy megtudjuk az igazságot. Ez nagyon 
pozitív dolog. Alelnök úrnak is külön köszönöm. 

Arra tekintettel, hogy az elnök iránti bizalom azért nem felhőtlen, ahogy egyik 
képviselőtársam az előbb mondta – bár tisztelet van, de nem, nem, azért mégsem –, én a 
következő kompromisszumos javaslatot tenném, hogy tényleg haladjunk is, mert egyébként 
gittegyletté fogunk átalakulni, mint jó néhány parlamenti vizsgálóbizottság az elmúlt 
tizenvalahány esztendőben, gittegyletet pedig nem szeretnék vezetni. Tehát a következő a 
javaslatom. 

Nagy tisztelettel először is mindenkinek a figyelmébe szeretném ajánlani, hogy van 
egy országgyűlési határozat, és annak van egy időbehatárolása, az 2002-2010. Ezt 
mindenkinek nyomatékosan szeretném a figyelmébe ajánlani.  

A másik pedig, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság – ügyvédként és gyakorló 
jogászként mondhatom, mert még gyakorolhatom a hivatásomat is tudomásom szerint (Dr. 
Gruber Attila: Még két évig. – Derültség.), még most gyakorlom, 2014-ig, így van; most is 
megyek mindjárt tárgyalásra. Tehát a következőt szeretném elmondani nyomatékosan. Azt 
szeretném elmondani, hogy az én tudomásom és csekély ismereteim szerint csak a politikai 
felelősséget vizsgálhatja a mindenkori parlamenti vizsgálóbizottság, büntetőjogi felelősséget, 
tudom, hogy vannak erre pajkos gondolatok, de ez nem fog menni. Ezt csak arra mondom, 
hogy politikai felelősség. És én azt gondolom, képviselőtársaim, hogy ha a politikai 
felelősséget bármilyen szinten meg tudja állapítani az idő lezárta után a bizottság, akkor, azt 
hiszem, a jól végzett munka örömével mehetünk haza. Ha nem tudjuk megállapítani, akkor 
nyilván nem végeztük el jól a munkánkat.  

Alelnök úrnak, tisztelettel, és mindenkinek – és azért mondom, van egy 
kompromisszumos javaslatom –, az képtelenség, bármilyen szellemi képességekkel is 
rendelkezem, amit most alelnök úr átadott, én ezt most nem tudom áttekinteni; az én szerény, 
falusi ügyvéd agyammal egyszerűen nem tudom befogadni. De most a viccet félretéve, 
komolyan mondom: azokat az anyagokat, amelyeket most írásban megkaptunk, át kell 
tekinteni. Tehát, meg hogy a szavahihetőségem is meglegyen, a következőt tudom ajánlani. 
Mindazt, amit most alelnök úrtól, képviselőtársaimtól megkaptam javaslatot a napirend 
kiegészítésével kapcsolatosan, erről külön-külön, szisztematikusan döntsünk a következő 
ülésen. Tehát nem lesöpörve, nem a maiore ad minus elv alapján, ahogy az előbb bátorkodtam 
egy halvány pasztellszínű kísérletet tenni ennek befogadására, nem, hanem azt mondom, hogy 
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mindegyikről, alelnök úréról is fogunk dönteni, azzal, hogy alelnök úrnak két javaslatát 
szerintem már most el tudnánk fogadni és meg lehetne szavazni. Egyrészt teljesen egyetértek 
ezzel a bizonyos 4. ponttal, amelyet betennénk a III. fejezetbe, ez odaillik. Ez az egyik, azt 
hiszem, ebben lehetne dönteni. És abban a kérdésben is lehetne dönteni, amit szintén alelnök 
úr javasolt, hogy bizonyos iratanyagokat, és mindazt, ami rendelkezésre áll, ami megvan ezzel 
a privatizációval kapcsolatosan 2002-től 2010-ig, ezt beszerezze hivatalosan a bizottság. 
Tehát a megkeresések indulhatnak, ha a bizottság ezzel egyetért; és azzal is egyetértek, amit 
alelnök úr mondott, hogy nyilvánvaló, hogy nem silányulhat a bizottság látványos 
meghallgatásokra. Tehát most meghallgatjuk a dísz-pénzügyminisztert, vagy nem tudom, 
kicsodát meghallgatunk, egy miniszterelnököt meghallgatunk, és aztán utána semmi más 
anyagunk nincs. De azt azért szeretném elmondani, hogy mivel a téma óriási és hatalmas 
területet ölel fel, van anyagunk. Vannak persze anyagok, amelyek hiányoznak, meg ezután is 
hiányozni fognak.  

Egyetlenegy érdekességet hadd mondjak, mindenféle prejudikálás nélkül. Az én 
ismereteim szerint volt itt valami… – megpróbálok ködösen fogalmazni –, volt valami orosz 
meg magyar kapcsolat, valamilyen szerződés a magyar állam, meg… Tehát voltak 
szerződések. S bár valamikor halvány orosz ismereteim voltak, mert orosz tagozatra jártam 
gimnáziumban, de elfelejtettem, már csak annyit tudok, hogy Anton bugyet ljotcsikom, de 
ettől függetlenül az én ismereteim szerint az az eddigi vizsgálódásunk, hogy bizonyos 
szerződések orosz és magyar relációkban tolmácsok segítségével köttettek, de a 
szerződéseknek nincs hiteles fordítása, tehát az a déjà vu érzésünk is támad, hogy vannak 
olyan szerződések, amelyek úgy köttettek, hogy nincsenek lefordítva. Ezt csak azért mondom, 
hogy tényleg minden iratanyagot be kell szerezni, és ezt is meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán 
voltak-e hiteles fordítások, vagy valóban az a nemzetközi bonyodalmat kiváltó dolog áll fenn, 
hogy nem is volt lefordítva a szerződés. Tehát nagyon érdekes a téma. 

Abban kellene döntenünk szerintem, hogy mindaz, ami módosító indítványként most 
jelentkezett, erről most nem döntenénk, hanem a következő ülésen fogunk és tételesen fogunk 
dönteni mindegyikről. Alelnök úr javaslatáról is, áttanulmányozzuk természetesen, és dönteni 
fogunk. A megkeresések elindulnának, hogy anyag álljon a bizottság rendelkezésére. S 
egyebekben azt gondolom, mehetnénk tovább a következő napirendre, mert az egészről 
nyilvánvalóan akkor fogunk dönteni; döntünk a módosító indítványokról, aztán döntünk az 
elnöki javaslatról a következő ülésen, de közben a munka folytatódhatna, illetve még el sem 
kezdődött. 

Ha ezt elfogadja a bizottság, akkor kérem, hogy szavazzunk erről.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tehát arról van szó, hogy a következő ülésünkön 

fogjuk… 
 
ELNÖK: Tételesen mindegyik módosító indítványról muszáj szavazni, ez egyértelmű. 

Így van. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ezért végső határozatot a 2. napirendi pontban nem 

hozunk ma. 

Szavazás 

ELNÖK: Így van. És azzal, hogy ha mindenki egyetért a te javaslatoddal, és hogy 
akkor elkezdődnek a megkeresések. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm 
szépen. 
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Döntés a meghallgatandó személyek köréről 

A meghallgatandó személyek köréről való döntésnél, azt gondolom, valamilyen 
módon kompromisszumot kellene kötnünk a tekintetben, hogy mindenkinek megfelelő legyen 
ez a bizonyos időpont. Tehát erre tennék javaslatot, hogy mikor kezdődne az érdemi munka, 
illetve hogy az első ülésen kiket hallgatnánk meg, már hogy haladjunk vele, és a 
megkeresések is megindulnának.  

Nagy tisztelettel azt is hadd mondjam, hogy most itt a politikai dömpingben nagyon 
nehéz időpontot választani, én egy történelmi időpontra gondoltam, ha ezzel mindenki 
egyetért. (Dr. Gruber Attila: Május 1-je? – Derültség.) Nem… Azért a képviselőtársaim 
ismernek engem itt jobbról, hogy nem május 1-jére gondoltam. Hogy kompromisszum 
legyen, és ne egy abszolút polgári érv, én május 9-ére gondoltam, képviselőtársaim; győzelem 
napja?, vagy mindegy, ki minek hiszi vagy aposztrofálja – ez egy történelmi időpont, május 9-
e. Ez egy szerdai nap. Csak azért, hogy ne legyen plenáris ülés, ne legyen bizottsági ülés, 
hanem akkor mindenki el tudjon jönni. Tehát ha egyetértünk ezzel, akkor május 9-én, reggel 
lenne az első ilyen ülésünk. 

Tessék parancsolni! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nekem az gondom, hogy amíg 

nincsenek meg az iratok, addig csak ilyen pletykaszinten tudunk kérdezősködni. Az iratok 
alapján lehetne kérdezni, hogy ezt miért vagy azt miért, vagy ki mondta, hogy ezt így kell 
csinálni. De amíg ezek nincsenek meg, addig beszélgethetünk egy jót, csak nyilvánvalóan 
utólag fognak felmerülni komoly kérdések, ami miatt adott esetben vissza kell hívni ezeket az 
embereket. Tehát a hatékony és tartalmas munkasorrend nyilvánvalóan az lenne, hogy először 
az iratok kerüljenek a képviselőkhöz, és azok áttanulmányozása után legyen erről döntés, 
hogy kit mikor, hogy s mint hallgatunk meg.  

S mi azért továbbra is reménykedünk benne, hogy a politikai felelősség megállapítása 
mellett nagyon komoly büntetőfeljelentéseket lehet tenni, mert itt azért elég nagy kupleráj van 
ebben az ügyben. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, büntetőfeljelentéseket lehet tenni, minden magyar 

állampolgárnak lehetősége van arra, hogy büntetőfeljelentést tegyen, sőt kötelezettsége is 
büntetőfeljelentést tenni, aki bűncselekményt észlel. Csak, még egyszer mondom, azért a 
politikai felelősség álláspontom szerint itt a döntő. 

A május 9-ei időponttal kapcsolatosan most már én is kezdek elbizonytalanodni a sok 
információ közepette; ebben is kompromisszumot lehetne találni. Lehet a május 9-ei időpont, 
azzal azonban, hogy mivel a pontos napirendet még nem fogalmaztuk meg, illetve akkor 
szavazunk róla, akkor legyen annak az ülésnek az egyetlen témája a napirend; közben az 
anyagok jönnek befelé, és akkor május 9-ére nem terveznénk, csak utána meghallgatásokat, 
mert akkor nincs értelme. Én tehát elfogadom, amit most képviselő asszony javasolt, hogy 
május 9-ének egyetlen napirendje legyen, hogy a munkarendről döntünk tételesen, és még 
nem kezdjük el a meghallgatásokat. 

A meghallgatásokkal kapcsolatban azt is szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy 
úgy tervezzük – és gondolom, ezzel mindenki egyetért, egy parlamenti vizsgálóbizottságnak 
egyébként is nyilvánosnak kell lenni –, hogy nyilvános ülések lesznek. De lesznek azért olyan 
meghallgatások, olyan személyek, ez már kiderült az én indítványomból is, ami esetleg üzleti, 
ügyvédi titok és egyéb kategóriába tartozik. Azt természetesen tiszteletben tartjuk. Ha 
meghallgatásra idejön valaki, mondjuk, egy francia ügyvédi irodából, és azt fogja mondani, 
hogy kérem szépen, ez ügyvédi titok, és zárt ülést kér, akkor zárt ülés lesz. Van ennek egy 
nemzetbiztonsági része, azt is mindenki tudja, bár én nemzetbiztonsággal eddig hál’ istennek 
nem foglalkoztam, remélem, nem is fogok. De van ennek egy nemzetbiztonsági része is; hogy 
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azzal ott majd mit fogunk kezdeni, azt nem tudom, de majd az okosok és a szakértők – most 
már úgyis a szakértők mondanak meg mindent – meg fogják mondani, mit kell ilyenkor 
tennünk. 

Szavazás 

Kérdezem tehát, hogy a május 9-ei ülésről meg tudunk-e egyezni, 9 órai kezdéssel, és 
hogy egyetlen fontos napirend lesz: a beérkező anyagok ismeretén túlmenően, hiszen most 
egyébként a megkeresések kimennek, jönnek az anyagok, és bárki rendelkezésére áll minden 
a bizottságban, megnézhetik az anyagot a bizottság tagjai természetesen. Tehát nem lennének 
meghallgatások, hanem egyetlen napirendi pont a munkarend megállapítása, a módosító 
indítványok tételes megtárgyalását követően. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Ez is egyhangú, köszönöm szépen. 

Munkatársam itt mondja, hogy ezzel persze akkor csúszik az egész dolog. Bár 
tudomásom szerint a parlament most csak június közepéig fog tartani, de én figyelemmel 
vagyok arra is, hogy a törvénykezési szünet július 15-ével kezdődik, úgyhogy esetlegesen, ha 
nem sértődnek meg a bizottság tagjai, július elején is tarthatunk még egy ülést, és akkor be 
tudjuk pótolni azt, amit most esetleg elveszítünk. 

Köszönöm szépen. Van-e valakinek még bármilyen indítványa ezen túlmenően az 
„egyebekben”? Tessék parancsolni! 

Egyebek 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy 
vannak-e már szakértői a bizottságnak, rendelkezésre állnak-e, mi az elérhetőségük; ha van 
szakértő, akkor pedig mikor és kikkel történt erről egyeztetés, hogy kik lesznek a szakértők, 
illetve megelőzte-e bármilyen konzultáció. Mert nekünk annyit nem mondott senki az ügyben, 
hogy bikmakk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Konzultációk voltak, szakértőkről döntés még nincs. Anyagok vannak. 

Mindenki tudja, ismeretes a képviselőtársaim előtt is, a bizottság tagjai előtt is, hogy Budai 
Gyula, akkor még elszámoltatási kormánybiztos ezzel a kérdéssel foglalkozott. Azt is tudja 
mindenki, hogy büntetőfeljelentés is van az ügyben, és van egy hatalmas iratanyag. Az 
iratanyagot természetesen minden bizottsági tagnak a rendelkezésére tudjuk bocsátani. Illetve 
remélem, hogy mindenki most már érdeklődni fog az anyag iránt. Egyebekben meg majd 
döntünk a szakértőkről. 

Alelnök úr? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Miután elnök úr utalt arra, hogy jelenleg is 

rendelkezésre állnak bizonyos anyagok, kérhetjük-e azt, hogy ezt elektronikus úton 
megismerhessük? Tehát én nem a szakértők személyéhez szólok most hozzá, hanem a 
válaszban elhangzott azon félmondathoz, ami arról szólt, hogy van már a bizottság 
rendelkezésére álló valamilyen iratanyag. Szeretném, ha ezt megismerhetnénk, elektronikus 
úton, az ismert parlamenti e-mailen. Szerintem ezt, akik nem ismerik, valamennyi bizottsági 
tag fogja igényelni. Józsa Istvánnal az imént összekacsintottam, ő igényli; ezért kérem, hogy 
ezt akkor szerintem igényelhessük. (Dr. Józsa István: Már tegnap igényeltem.) Bocsánat, 
most van lehetőség elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ennek természetesen semmi akadálya nincs. Ha a bizottság tagjai, alelnök úr 

ezt kérik, a lehetőségekhez képest rendelkezésre állunk; a terjedelmet illetően lehetnek itt 
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korlátok. (Dr. Veres János: Ezért is kérem elektronikusan, mert akkor nem kell papírokat 
gyártani miatta.)  

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Csak egy technikai kérdés. Megkaptuk a telefonjegyzéket a 

vizsgálóbizottság tagjairól, de a titkársági kollégák adatait is szeretnénk elkérni, egy e-mail 
formájában, ha lehetséges. 

 
ELNÖK: Ezt nagyon rövid időn belül közölni fogjuk. (Riz Levente: Köszönjük.) 

Köszönöm szépen. 
Nagy tisztelettel megköszönöm mindenkinek a munkáját. Remélem, hogy a következő 

ülésen már érdemben tudunk továbblépni, és mindenről fogunk dönteni. 
Köszönöm szépen.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12.00 óra)  
  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


