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MVB-2/2012. sz. ülés 
(MVB-2/2010-2014. 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. május 9-én, szerdán, 9 óra 5 perckor  

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: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Bejelentem, hogy Bácskai János 
képviselő úr Riz Leventét helyettesíti, Bertha Szilvia pedig Volner Jánost; egyebekben 
határozatképesek vagyunk. (Riz Levente megérkezik az ülésre.) Éppen megérkezett Riz 
Levente, így aztán őt már nem kell helyettesíteni. 

Mindenekelőtt a mai napon a napirendet illetően tisztelettel kérem a bizottság tagjait, 
hogy a bizottság munkarendjének elfogadása, a meghallgatandó személyek köréről való 
döntés, illetve a vizsgálóbizottság munkáját segítő szakértőkről és az egyebekről, ezt a 
napirendet fogadjuk el. Megígérem, hogy gyors leszek, és rugalmasan fogjuk kezelni ezt a 
kérdést. Aki a napirendet elfogadja, kérem szépen, jelezze. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta, köszönöm szépen. 

A vizsgálóbizottság munkarendjének elfogadása 

Elöljáróban, már az 1. napirendi pontnál néhány dolgot szeretnék elmondani. Nagyon 
sok és épületes javaslat érkezett minden frakció részéről. Ezt részben be tudtuk építeni – 
például Bertha Szilvia javaslatára gondolok – a napirendbe. De volt olyan, például alelnök úr 
kérdésköre, amelyet javasolt, illetve Józsa Istváné is, amellyel kapcsolatosan már én 
nyilatkoztam is, lehet, hogy eléggé el nem ítélhető módon, a közszolgálati médiában, hogy 
van egy határ a vizsgálóbizottságnál, van egy országgyűlési határozatunk; azt hiszem, ezt 
mindenki tudja. Ez az országgyűlési határozat egy időszakot határoz meg, mégpedig a 2002-
2010-es időszakot. Ezen nem tudunk túlterjeszkedni addig, amíg nincs másik országgyűlési 
határozat, bármennyire is szeretnénk, és nem az alelnök úr ellen vagy nem a szocialista 
frakció ellen dolgozunk – nem tudunk túlterjeszkedni. Sajnos az országgyűlési határozati 
időszakon túl következett be az, hogy nemzeti kormánya van Magyarországnak; ezt nem 
tudjuk vizsgálni most jelen pillanatban. Ha lesz egy másik országgyűlési határozat, amelyik 
azt fogja mondani, hogy most már vizsgáljuk egészen idáig, akkor… (Dr. Józsa István: Vagy 
majd egy másik Országgyűlés lesz!), vagy egy másik Országgyűlés, ahogy Józsa képviselő úr 
mondja, igen – álmodás, igen –, akkor lehetséges lesz, én ezt nem vitatom. De most, jelen 
pillanatban tényleg nem tudunk mást tenni. De nagyon hosszú ez az időszak. 

A másik pedig, amit elöljáróban szintén elmondok, a napirend meg a kérdések, egy 
óriási időszakot ölel ez fel. Azt szeretném mondani minden frakciónak, hogy az ugye 
lehetetlen, hogy akár az elnök, akár az alelnök vagy akárki korlátozná a bizottság tagjait 
abban, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel, hogy korlátoznánk a képviselő hölgyeket és 
urakat abban, hogy milyen anyagokat kérjünk be. Ez nyilvánvaló, hogy nem lehet. És az is 
lehetetlen, hogy akár ha holnaputánig fogunk most ülésezni, akkor sem tudunk egy olyan 
napirendi javaslatot tenni, amely pontosan, taxatíve felsorolja, hogy mindenki, aki a 
privatizációban, reprivatizációban és minden kérdésben érintve volt, azt meghívjuk. Tehát 
szabad a pálya, ezt akarom mondani. Majd ahogy elkezdődnek a meghallgatások – csak 
kezdjük már el végre! –, akkor lehetőség lesz mindenre. Kérdések senkiben sem maradhatnak, 
anyag mindenkinek a rendelkezésére áll. Különböző anyagokat kértünk be, ez is rendben van. 

Elnézést kérek, hogy közben eszembe jutott, körülbelül ismerem most már a hölgyeket 
és urakat, azt szeretném megkérdezni, az úr, aki ott az asztalnál ül, milyen minőségben tetszik 
itt lenni. 

 
FÜR BALÁZS szakértő (Jobbik): Jó napot kívánok! Für Balázs vagyok, és 

szakértőjelölt vagyok. De szívesen hátraülök a hátsó sorba, ha ez problémát jelent. 
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ELNÖK: Nem jelent problémát, csak van egy bevett szokásunk, hogy addig, amíg 
nem döntünk a szakértőkről, tehát nem ön ellen irányul ez a dolog. Azért kérdeztem, mert 
nem ismertük, elnézést kérek, csak azt mondom, hogy még nem döntöttünk a szakértőkről… 

 
FÜR BALÁZS szakértő (Jobbik): Már hátra is ülök. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen; csak addig, amíg nem döntünk. De szabad a pálya 

ebben is. Minden frakció annyi szakértőt hoz ide, amennyit akar; nagyon örülnék, ha minél 
több szakértő lenne itt, ügyvédkolléga és mindenki más.  

Végül – és meg is kezdjük az 1. napirendi pontot – szeretném azt is elmondani a 
bizottság tagjainak, hogy az Állami Számvevőszéktől kaptunk egy nagy terjedelmű anyagot a 
privatizációval, illetve az egész Malév-kérdéssel kapcsolatosan. Óriási terjedelmű, még én 
sem tudtam végigolvasni, mert nagyon hosszú. A bizottság szakértőinek rendelkezésére áll, 
bárki megnézheti. Azt ne kérjék, hogy mindent kiküldjünk, mert óriási az anyag; e-mailben, 
ha kell, akkor ki tudjuk küldeni.  

Három levél is kiment. Küldtünk egy levelet Budai Gyula államtitkár úrnak, amelyben 
kértük március 20-án, hogy méltóztasson azokat az anyagokat, dokumentációkat megküldeni, 
amit kértünk tőle; gondoltunk persze a feljelentésekre. Mert azt is biztosan mindenki tudja, 
hogy a büntetőeljárások folynak, tehát Budai Gyula akkori elszámoltatási kormánybiztos… 
(Dr. Józsa István: A koncepciós eljárásokra tetszik gondolni?) Képviselő úr, azért azt 
gondolom, nem kellene itt belemenni ebbe a dologba, hogy mi koncepciós – folyik a 
büntetőeljárás, jelen pillanatban folynak a meghallgatások. A képviselő úr megosztja majd 
velem aztán, ha többet tud ezekről az ön szerint koncepciós büntetőeljárásokról; én nem 
tudom, mert a büntetőeljárásokra nem szoktak meghívni bennünket, tehát én nem tudom, 
hogy mi van.  

A következő levél pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez ment, amelyben 
kértünk Tálosné Dencs Annát, az ellenőrzési igazgatóság igazgatóját, hogy azokat a bizonyos 
igazgatósági határozatokat és anyagokat küldje meg, amelyek feltétlenül szükségesek a 
bizottságunk munkájához. S az Állami Számvevőszékhez is ment egy levél ezzel 
kapcsolatban, itt is bizonyos anyagokat kértünk. Ha ezeket az anyagokat megkapjuk, 
természetesen azonnal jelezni fogjuk a képviselő hölgyeknek és uraknak, és akkor 
mindenkinek a rendelkezésére fog állni. 

A munkarenddel kapcsolatosan várom a javaslatokat, utána pedig tudunk dönteni 
benne. Tessék parancsolni! Ertsey Katalin képviselő asszonyé a szó. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Nyilván nem számítottunk arra, hogy 

egy olyan ügyben, amely 2010 nyara, a kormányalakítás és a Malév-csőd közötti időszakban 
fogyasztók százezreit érinti, 5 milliárd – mindjárt megnézem az adatokat –, tehát rengeteg 
megvett repülőjegy, károsult fogyasztó és egy csomó károsult a turizmuson belül, ennek 
ügyében a bizottság engedményt tesz arra, hogy vizsgáljuk ezt az időszakot; nincsenek 
illúzióim ebben a tekintetben. Ugyanakkor az a személy, akit mi javasoltunk meghallgatni, 
Varga Mihály, nem 2010 óta, hanem már a 2010-es kormányváltás előtt involvált volt. Erről 
pontos és az általa egyáltalán nem tagadott tények állnak rendelkezésünkre. Tehát én nem 
gondolom, hogy Varga Mihálynak kifogása lenne ez ellen, hiszen ő maga jelezte Oszkó 
Péternek, hogy amennyiben inkorrekt eljárás vagy ennek kísérlete történik, jelezze ezt felé, és 
ezt Oszkó Péter meg is teszi, gondolom, ezekben a napokban. Azt gondolom, nincs arra ok, 
kizárni, hogy Varga Mihályt a 2010 előtti időszakkal kapcsolatban meghívjuk, és az általunk 
javasolt kérdéseket feltegyük neki. Azt gondolom, ez a bizottság reputációján is segít 
annyiban, hogy legalább azt a szakaszt, amelyet a határozat szerint vizsgálni kell, azt korrekt 
módon vizsgálja. Magyarországon tényleg eléggé elterjedt most már az elmúlt másfél-két 
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évben az, hogy a vizsgálóbizottság egy bosszúhadjárat eszköze. Ha ezt bármilyen módon meg 
tudjuk előzni, akkor erre az egyik legjobb eszköz az, hogy Varga Mihályt meghívjuk, és 
ezeket a kérdéseket feltesszük neki. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Csak annyiban szeretnék reflektálni, és utána átadom alelnök úrnak a szót, 

hogy képviselő asszony nyitott kapukat dönget, úgy, ahogy az előbb elmondtam már. Tehát 
mindazokat a személyeket, akik 2002-2010-zel kapcsolatosan nyilatkozni tudnak, és különös 
tekintettel arra, hogy Varga Mihály ezzel kapcsolatosan már nyilatkozott, semmi akadálya 
nincs, hogy meghallgassuk.  

Köszönöm. Alelnök úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Először az elnök úr által szóban elmondottak kapcsán szeretnék egy megjegyzést tenni. Ha jól 
látom, akkor az elnök úr által Tálosné Dencs Anna részére megküldött levél időkorlátban 
tartalmaz határozatokat. Valószínűleg valaki javasolta elnök úrnak azt, hogy a 2006-2008 
közötti időszak igazgatósági, illetve ellenőrző bizottsági határozatait kérje csak át. 
Kifejezetten úgy gondolom, hogy hiányos munkát végzett az előkészítő ebben a kérdésben, 
lévén, hogy vannak később is olyan határozatai az MNV-nek, amelyek relevánsak az ügy 
szempontjából. Ezért azt szeretném kérni, hogy vizsgálja meg elnök úr ezt a kérdést, és ha 
lehetséges, akkor egészítse majd ki ezt a levelet, amelyet átküldött az MNV illetékes 
igazgatójának, további határozatoknak a bekérése kapcsán. Nem kívánom most felsorolni, 
hogy milyen határozatokról van szó, mert nem hiszem, hogy ez a fontos.  

A másik két levél kapcsán látom, hogy a számvevőszéki válasz van már nekünk 
becsatolva. Ez tiszta helyzet. Ugyanakkor, ha jól értem, mind ez idáig Budai Gyulától nem 
kaptuk meg azt a reagálást, hogy mit tart relevánsnak és mit tart átküldendőnek a 
bizottsághoz. (Az elnök bólogat.) Ez már csak azért is izgalmas, mert március 20-ai keltezésű 
elnök úr levele. Én azt javaslom, hogy elnök úr egy ismételt levéllel emlékeztesse arra, hogy 
segítené a bizottság munkáját, ha erre sor kerülne. 

Ez tehát a levelekkel kapcsolatos megjegyzésem. Látom, elnök úr reagálni kíván. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, csak hogy tényleg haladjunk, arra kérem a bizottságot, 

hogy Ertsey képviselő asszony, illetve alelnök úr javaslatáról szavazzunk, és azt követően 
haladunk tovább. 

Szavazás módosítási javaslatokról 

Ki az, aki támogatja képviselő asszony javaslatát a Varga Mihállyal kapcsolatos 
meghallgatást illetően? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Akkor ezzel 
kiegészítjük a listát. 

Veres alelnök úrnak volt két javaslata. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Ez is 
egyhangú egyetértés. 

Parancsoljon, alelnök úr, folytassa! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Mivel elnök úr ügyvéd, ezért a 

továbbiakban szeretnék, hogy úgy mondjam, okmányszerű lenni, és most idéznék. Azt 
mondja az Országgyűlés határozata, amire elnök úr ugyan nem szövegszerűen, de tartalmilag 
hivatkozott, miszerint: „Az Országgyűlés annak érdekében, hogy teljeskörűen föltárja a 
Malév Zrt. fizetésképtelenné válásával és felszámolásával kapcsolatos tényeket”, továbbá azt 
mondja a következő mondatával, hogy „vizsgálóbizottságot alakít, melynek feladata a 
Budapest Airport Zrt. és a Malév Zrt. privatizációjával, visszaállamosításával, majd 
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csődhelyzetével kapcsolatosan fölmerülő állami vezetői felelősség kérdéskörének vizsgálata”. 
Ezen két, az országgyűlési határozatban szereplő szövegszerű, konkrét hivatkozás alapján az a 
javaslatom, hogy szemben azzal, amit elnök úr mondott az imént, nevezetesen, hogy nem állt 
módjában az általunk korábban írásban is beküldött módosításokat figyelembe venni, 
kompromisszumkészségünket is láttatva azt javaslom, a kompromisszumkészség abban 
nyilvánuljon meg, hogy az általunk benyújtott módosító indítványt, amelyet Józsa Istvánnal 
közösen nyújtottunk be, és ezt már korábban is megtettük, mi kompromisszumkészek 
vagyunk abban, hogy a VII. pontban szereplő, vizsgálóbizottság által kikérendő 
dokumentumok esetében az elnök úr által felsorolt szövegszerű javaslatot elfogadjuk. Ami azt 
jelenti, hogy a releváns dokumentumok kerülnek kikérésre, és nem ragaszkodunk ahhoz, hogy 
az általunk fölsorolt tételes lista alapján történjenek a dokumentumkikérések. Ugyanakkor 
ahhoz ragaszkodunk, hogy a következő kérdéskörökkel egészüljön ki a vizsgálóbizottság 
vizsgálati tevékenysége, hiszen ez az országgyűlési határozat szerint is teljes mértékben 
összhangban van az eredeti céllal. Hogy úgy mondjam, nem lehet elvégezni az eredeti cél 
szerinti tevékenységet, ha ezekre nem térünk ki, nevezetesen, és akkor itt most sorolnám 
azokat a kérdéseket, amelyeket módosító indítványunk is tartalmaz, annak érdekében, hogy ez 
még a látszatát is kerülje annak, amiről Ertsey képviselő asszony az imént beszélt, 
nevezetesen, hogy ez csak egy adott, korlátozott időszak politikai vezetőivel kapcsolatos 
vizsgálóbizottsági tevékenység lenne, hiszen az országgyűlési határozat azt mondja, hogy a 
2002-2010 között meghozott intézkedéseket vizsgálja. Nem mond olyat az országgyűlési 
határozat, hogy a 2010. április 26-áig terjedő időszakban meghozott kormányzati döntésekről 
lenne szó, hanem a 2002-2010 között meghozott döntésekről. Éppen ezért a kiegészítendő, 
általunk megvizsgálásra javasolt kérdések arról szólnak: 

Hogyan alakult a Malév eredményessége társasági, nemzetgazdasági szinten? 
Milyen hatással volt a Malév működése a mezőgazdaságra, különösen a 

versenyképesség, a turizmus, a tranzitforgalom, a külföldre utazás költségszintje, a Ferihegyi 
repülőtér regionális vezető szerepének elérése, költségvetési bevételek szempontjából? 

Milyen intézkedéseket tettek a tulajdonosi jogokat közvetlenül vagy közvetett módon 
gyakorló kormánytagok a Malév működőképességének biztosítása érdekében a vizsgált 
időszakban? 

Mit tett az Orbán-kormány a 2010-es eskütételét követően a Malév ügyében? Az 
Európai Unió Bizottságával folytatott-e levelezést, tárgyalást? Milyen formában, mi került a 
kormány és a Bizottság között egyeztetésre? Bármely Malévvel kapcsolatos ügyben a 
Bizottságnak maradt-e levele megválaszolatlanul a Malévvel összefüggésben hozható ügyben 
bármely magyar minisztériumban?  

Mikor, milyen mértékben, mely tulajdonos által történt tőkeemelés a Malévnél? 
Tőkeemelési döntéseket megelőzően kérték-e a Bizottság véleményét? Mi volt a Bizottság 
válasza ezen kérdések esetében?  

Tárgyalt-e a magyar kormány az Európai Bizottsággal a Malévvel kapcsolatos egyes 
tulajdonosi intézkedések tiltott állami támogatásként történő értékelésének kockázatáról?  

A tulajdonos számára mikor vált nyilvánvalóvá a nemzeti légitársaság 
finanszírozásának fenntarthatatlansága?  

Készült-e forgatókönyv a Malév esetleges leállítására? Készültek-e tervek a Malév 
repülési tevékenységének felfüggesztése esetén elindítandó légitársaságra vonatkozóan? Ha 
igen, felhasználásra kerültek-e ezek részben vagy egészben? 

Csődhelyzet esetén milyen lehetőségei voltak a mindenkori tulajdonosi joggyakorlás 
tekintetében illetékes miniszternek a Malév megmentését célzó intézkedések megtételére?  

Milyen megoldási javaslatokat dolgoztak ki a Malév működőképességének biztosítása 
érdekében 2010. május 29-e óta? Miért nem valósították meg ezeket? 
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Milyen hatással volt a Malév működésére a nemzetpolitikai célkitűzések elérése, 
különös tekintettel arra, hogy erdélyi közvetlen légi járatok is üzemeltek?  

Milyen hatással volt a Malév működése a délkelet-európai magyar gazdasági 
kapcsolatok alakulására, a magyar gazdasági érdekek megfelelő képviseletére? 

Hány magyar család megélhetését biztosította a nemzeti légitársaság, beleértve a 
közvetett módon érintett családokat is? 

Mekkora piacot, rendelésállományt biztosított a Malév működése a beszállítók 
részére? 

Ezen kérdések megválaszolásához értelemszerűen a meghallgatott személyi listát is 
javasoljuk kibővíteni, értelemszerűen azzal a néhány személlyel, aki a 2010-es évben érintett 
ezen döntések meghozatalában. Nevezetesen: Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, 
Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár, dr. Völner Pál infrastruktúráért 
felelős államtitkár, dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, valamint a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke és tagjai az érintett időszakban: dr. Halasi Tibor, 
Horváth Gergely Domonkos, dr. Kovács Árpád, dr. Mészáros Karina, dr. Molnár Zoltán.  

Hangsúlyozom, az lenne a javaslatunk, hogy ezen időszak vizsgálatára is sor 
kerülhessen, már csak elkerülve azt a látszatot, amiről az imént beszéltem. S ebben az esetben 
is természetes számunkra az, hogy az elnök úr által tett megfogalmazásban kompromisszumot 
tudunk kötni, hiszen további módosítások vonatkoznak az iratokra fölsorolásként. Az iratok 
ügyében hajlandók vagyunk elfogadni azt, ami releváns iratként megfogalmazható. Nyilván 
föl fog majd merülni a munka során, hogy mire van igénye a bizottság tagjainak, és akkor ezt 
a részletes listát én föl sem olvasnám ebben az esetben.  

Ugyanakkor nem látom be azt, hogy az Országgyűlés érintett határozatának szövege 
alapján miért ne lehetne ebben a kérdéskörben egy ilyen kompromisszumot kötnünk 
egymással, mint amire én javaslatot tettem. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen, alelnök úr. Mielőtt erről döntünk, mert ez 

tulajdonképpen Józsa képviselő úrnak a javaslata, tehát erről tudunk dönteni… (Dr. Józsa 
István: Annak az egyik része.) Bocsánat, mielőtt még megadnám Bertha Szilviának a szót, 
alelnök úr, a következőt hadd mondjam. 

Mind a ketten, azt hiszem, bár alelnök úr miniszter is volt, de úgy tudom, gyakorló 
ügyvéd, vagy gyakorló ügyvéd volt valamikor – nem volt? (Dr. Veres János: Nem, én 
közgazdász vagyok.) Közgazdász; bocsánatot kérek. De ettől függetlenül azt mondom, hogy 
amit alelnök úr most elmondott, nagyon ügyes dolog. (Derültség.) Jópofa, amit most tetszett 
mondani, csak van egy probléma, még egyszer azt mondom, alelnök úr. Ugyanis a 
19/2012. (III.14.) országgyűlési határozat kimondja „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” felállítását. Kérem szépen, 
ez az országgyűlési határozat került a Magyar Közlönybe is. Mindaddig, amíg ennek az 
ellenkezőjét nem tudják megmutatni, ez a határozat, kérem szépen. Hogy a határozat 
indokolásában, miként egy ítélet indokolásában is, szerepelnek más dolgok, gondolom, senki 
nem vonja kétségbe… (Dr. Józsa István: Elnök úr már az ítéletet olvassa föl?) Elnézést 
kérek, hadd mondjam végig, képviselő úr! Tehát gondolom, senki nem vonja azt kétségbe, 
hogy egy ítéletnek a rendelkező része kötelez mindenkit, nem pedig az indokolása. De ahogy 
szokták mondani az ügyvédkollégák az ügyfélnek, hogy ugyan elvesztettük a pert, de az 
indokolásban a bíró azt mondta, hogy nekünk is igazunk van; ez körülbelül olyan, mint az 
alelnök úrnak a mostani javaslata. Világos és egyértelmű, hogy mi, az Országgyűlés… (Dr. 
Józsa István közbeszólására:) Képviselő úr, ne haragudjon, most másodjára szólok! Én is 
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végighallgatok mindenkit, legyen szíves, türtőztesse magát! (Dr. Józsa István: Csak „A tanú” 
jutott eszembe – már az ítéletről beszél elnök úr!) Elnézést, nem is adtam szót egyébként; nem 
kívánok én ilyen eszközökhöz folyamodni, de tényleg hallgassuk már meg egymást!  

No, tehát a lényeg a következő. Van egy országgyűlési határozat, ehhez kötve van a 
bizottság. Ettől függetlenül természetesen dönteni fogunk az alelnök úr, illetve Józsa 
képviselő úr javaslatáról. Azt is szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy nem az a 
vizsgálatnak a tárgya, a politikai felelősséget vizsgálja a vizsgálóbizottság, és nem azt 
vizsgáljuk, hogy a Malév és a Malév alkalmazottai miért kerültek ilyen helyzetbe, és a Malév 
miért nem töltötte be az elmúlt húsz évben, mondjuk, a Lufthansa légitársaságnak a szerepét. 
Tehát hogy miért így működött, ahogy működött. Ez egy másik vizsgálódásnak a tárgya. Most 
a politikai felelősséget vizsgáljuk tudomásom szerint. Erről ennyit. 

Most pedig megadom a szót Bertha Szilvia képviselő asszonynak. (Dr. Józsa István: 
Elnézést, előbb jelentkeztem, de a hölgyre való tekintettel…) Köszönöm szépen. 
(Közbeszólások.)  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen; egyébként én jelentkeztem először, 

ez nyilvánvaló. 
Ha már egyszer 2010-ről van szó, ha most jogilag nézzük, mit szavazott meg az 

Országgyűlés, akkor azt kell mondjam, hogy mivel 2010, és benne van, hogy a jelenlegi 
fizetésképtelenséget és felszámolást előidéző intézkedések, illetve döntések vizsgálata, ilyen 
szempontból az MSZP által benyújtott módosító javaslatok, nyilván, ha azt a 2010-es 
döntéssorozatot és intézkedéseket vizsgálják, akkor ennek bele kell férnie.  

Én arra tennék javaslatot, hogy akár pontonként menjünk végig a Józsa István 
képviselőtársam által tett javaslaton, és ami belefér, akár témában, akár az időszakban, azokat 
lehetőség szerint kiegészítésként vegyük bele. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, Józsa képviselő úr! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Kedves Elnök Úr! Szeretném a Házszabály azon 

pontjára figyelmeztetni, hogy a levezető elnök ha tartalmi hozzászólást kíván tenni, akkor 
átadja a bizottsági ülés vezetését a jelen lévő alelnöknek. Tehát ön a Házszabály szerint nem 
tehetett volna olyan hozzászólást elnökként, amilyet tett. Ez a dolognak a formai része. 

A tartalmi részét azért voltam kénytelen közbeszólni, mert ön „A tanú” című filmhez 
hasonlóan még a vizsgálat kezdetén végig az ítéletről beszélt. Ez mutatja tehát az egésznek a 
nonszenszitását, hogy ön már tudatában van a végeredménynek, és ha szigorúan matematikai 
értelemben vesszük az országgyűlési határozat időpont-kijelölését, akkor az 2004. (sic!) 
január 1-jétől 2010. december 31-éig szól, mert így van kijelölve jogilag is meg 
matematikailag is, naptárilag is egy időszak.  

És még egy dologra szeretném felhívni az ön figyelmét, amire szintén utalt elnök úr – 
egyébként Házszabály szerint szabálytalanul, mert át kellett volna adnia a levezető elnöki 
teendőket, ha tartalmi hozzászólást kíván tenni –, a teljeskörűségre. Az azért az eredeti 
országgyűlési határozatban is benne van, hogy teljes körű áttekintést akar a vizsgálóbizottság, 
illetve erre kapott mandátumot. S ebbe pedig, amit Veres alelnök úr kiemelt az általam tett 
javaslatokból, azok szigorúan beletartoznak. Tehát arra szeretném kérni elnök urat, hogy ha 
nem akar most abba a látszatba kerülni, hogy önök egy koncepciós határozatot hoztak, és 
mindenképpen el akarják zárni a vizsgálat lehetőségétől is a 2010 végéig terjedő időszakot, 
akkor mutasson némi kompromisszumot azt illetően, hogy itt egy érdemi vizsgálat, és nem 
egy koncepciós eljárás folyik. 

Mondok egy példát; ennek során elveheti tőlem a szót, mert nagyon messze megy. A 
Titanic katasztrófája után alakult egy parlamenti vizsgálóbizottság, amely a munkájának a 
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végén átírta az egész addigi tengerészeti szabályokat. Mondjuk, jól nézett volna ki, ha a 
Titanic katasztrófáját vizsgáló bizottságot úgy szabják meg, hogy vizsgálhatja egészen a vízre 
bocsátásig a folyamatokat, de ami az után történt, azt már nem, mert akkor már egy másik 
társaság vette át a hajónak az üzemeltetését.  

Szóval, úgy érzem, hogy amikor a Malév csődbe megy, akkor legalább a vízre 
bocsátásig, a 2010. december 31-éig történő időszakot az országgyűlési határozatnak 
megfelelően kérem, hogy vizsgálhassuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, két dologban szeretnék reflektálni, hogy teljesen 

házszabályszerű legyek, most már az új Házszabályt, az országgyűlési törvény 49. §-át hadd 
idézzem: „Az ülésvezető elnök felszólítás és figyelmeztetés nélkül megvonhatja a szót attól a 
felszólalótól, aki az ülésvezető elnök döntését, ülésvezetését – ügyrendi javaslat kivételével – 
kifogásolja.” A mondandómnak ez az egyik lényege. 

A másik pedig az, hogy én azt gondolom, azért azt is figyelembe kell venni, hogy 
érdemi munkát szeretnénk végezni. Ha most belemegyünk itt a személyeskedésbe, akkor azt 
hiszem, nagyon messzire megyünk; nem kellene talán belemenni. Úgy gondolom, döntsünk 
az ön javaslatáról, és haladjunk tovább. Mindannyiunkba van belefojtva egy-két dolog, ne 
kezdjük ezt ezzel most! A személyeskedést tegyük félre, tartsuk tiszteletben egymást!  

Azt pedig, képviselő úr, határozottan visszautasítom, hogy bármilyen koncepciós 
eljárásról lenne szó. Én önnek azt mondom, hogy egy óriási anyag áll rendelkezésünkre, már 
számtalan megkeresés érkezett, nemcsak hozzám, a bizottság más tagjához is. Mindannyian 
azt szeretnénk, hogy a vizsgálóbizottság, ahogyan az elején elmondtam, nem gittegylet 
formájában működne, meg úgy, ahogy a parlamenti vizsgálóbizottságok nagy része 1990-től, 
hogy szinte semmilyen eredményt nem hozott, hanem valamit produkáljunk közösen, legyen 
ennek valamilyen eredménye. Azt hiszem, ez minden frakciónak az érdeke. Ezért vagyunk itt, 
legalábbis én ebben a szellemben ülök itt. Fogalmam nincs egyébként, megmondom önnek 
őszintén, nem vagyok tenyérjós, fogalmam nincs, hogy mi lesz a vége. Nem tudom. Lehet, 
hogy ön már valamit sejt – én nem tudom. (Dr. Józsa István: De mondta!) Mit? Én nem 
mondtam semmit. (Dr. Józsa István: Az ítéletet!) Képviselő úr! Engedje már meg, hogy… – 
de így már belemennénk. 

Parancsoljon, Ertsey képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Én is támogatnám a házszabályszerű 

működést, amibe beletartozik valóban az alelnöknek való átadás, de az is, hogy nem 
udvariasságból és nem a hölgyeknek elsőbbségi alapon adjuk meg a szót, hanem jelentkezési 
sorrendben, és nem kiabálunk be. Próbáljuk meg a bizottságot kicsit szakmai mederben 
tartani, mert az, ami a plenáris ülésen folyik, szerintem itt senkinek nem hiányzik. 

Szeretnék visszatérni arra, hogy a 2010 utáni időszakot, ha ebben konszenzusra tudunk 
jutni, legalább olyan tekintetében szükséges lenne vizsgálni, hogy nem egyik napról a másikra 
történik egy kormánynak az átvétele. A folyamatokat nem lehet anélkül vizsgálni, hogy a 
kormányzásra már elég régóta készülő erőnek a megfelelő szakembereivel nem konzultálunk. 
Hasonló módon, ahogy Varga Mihály esetében, Fellegi Tamást, ha neki nincs ez ellen 
kifogása, és nem hiszem, hogy lenne kifogása, akkor miért ne hallgathatnánk meg. Azt 
gondolom, nem kell…, nyilvánvalóan sem önök, hanem, a koncepciós eljárásról van szó, nem 
szükséges, hogy erőszakot tegyenek ezen az időszakon, és ezért, ha Fellegi Tamás a 
meghívásra pozitívan reagál, akkor nem hiszem, hogy a bizottság ne kellene hogy 
megszavazza, hogy meghívást kapjon. 

Az, hogy a határozati javaslat szó szerint mit tartalmaz, egyáltalán nem zárja ki azt, 
hogy az ebből az időszakból fakadó eseményeket vizsgálja. Tehát az, hogy egy dátumra van a 
címben korlátozva a bizottság tevékenysége, egyáltalán nem zárja ki, sőt azt gondolom, 



- 12 - 

megköveteli azt, hogy az ebből fakadó eseményekre is reflektáljunk, és ehhez szükséges 
igénybe venni például Fellegi Tamás jelenlétét.  

Közben megtaláltam a számokat: 5 milliárd forint értékben vásárolt 90 ezer ember 
jegyet abban az időszakban, ami az Európai Unió jelzése és a csőd között bekövetkezett, és ki 
tudja, hány – nyilván ezt fogjuk vizsgálni – milliárdnyi és még nagyobb nagyságrendű pénz 
ment ebbe a vállalatba, azok után, hogy már pontosan tudta az új kormányzat, hogy így nem 
megnyerhető ez a csata. Kérem, hogy konszenzussal próbáljuk ezt megtenni. Semmi tragédia 
nem fog történni, ha eljön ide Fellegi Tamás, és meghallgatjuk. Azt gondolom, ebben 
lehetünk kompromisszumkészek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gruber Attilának megadom a szót. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tökéletesen egyetértek Ertsey 

Katalinnal a tekintetben, hogy jó lenne, ha nem egy politikai játszmát ülnénk itt végig egy 
bizottság keretében, és e tekintetben értem én Józsa képviselő úrnak azt a szándékát, mint 
egyfajta Smith kapitány a Titanic hajóhídjáról, próbálja ezt a bizottságot is jéghegynek 
kormányozni. (Derültség.) Én azt kérném, tekintettel arra, hogy van egy parlamenti döntés, 
aminek az igen korrektül meghatározott bizottsági nevében valóban benne szerepel ez a 
dolog, most már, azt hiszem, a második alkalommal lovagolunk ezen, hogy és akkor 2010, és 
akkor hányadik hó hányadik napja, hány órától, miközben pont a lényeget próbáljuk 
elveszíteni.  

Én el tudom képzelni azt, és elfogadom azt, hogy vannak a parlament által 
meghatározott vizsgálati témákon túlnyúló, időben túlnyúló összefüggések. Amikor a 
bizottság lezárja a munkáját, tudja ajánlani a parlamentnek, hogy a munkája lezárása után 
vizsgáljuk tovább azokat az időszakokat. De hadd kérdezzem már meg, hogy ha a parlamenti 
döntést ez a bizottság egy tollvonással áthúzza, akkor vajon milyen eredménye, milyen 
komolysága van e bizottság munkájának, ha a parlamenti döntéssel szembemenően más 
időszakra, más összefüggésekre, más történésekre kezdi el a vizsgálatát. Én azt hiszem, 
hasznosabb lenne a parlamenti döntésnek megfelelő munkát elvégeznünk, és a munka végén, 
ha van ilyen javaslat vagy összefüggés, hogy nézzük meg, milyen további összefüggéseket 
kellene még vizsgálnunk, akkor ezt terjesszük a parlament elé. De ne akadályozzuk már meg 
magát a munkát! Most itt ülünk 9 óra óta, és még mindig arról beszélgetünk, hogy 2010. 
hányadik hó hányadik napja, és nem lehetne-e kibővíteni azt a periódust, amit a parlament 
már eldöntött. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bertha Szilviának adom meg a szót. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem egy javaslatom 

lenne. Ezeket a kérdéseket, amelyeket Józsa képviselőtársam beterjesztett, lehetséges, hogy 
írásban egy jelentés formájában a minisztériumtól meg lehetne kérni. Tehát nem bevenni a 
vizsgálandó témák közé, hanem egy jelentés formájában 2010. december 31-éig bezáróan 
nyilatkozzanak ezekről a kérdésekről, és adott esetben a jelentés tükrében lehetne még Fellegi 
Tamást meghallgatni.  

Ez nyilván nagyon sok időt is megspórolna, és egyértelművé tenné a dolgokat. Az 
nyilvánvaló, hogy mivel 2010 van megadva, és ott van, hogy a jelenlegi fizetésképtelenséget 
és felszámolást előidéző intézkedések, ezért ebbe kétségtelenül beleesik a december 31-éig 
tartó, mostani kormányzati időszak is. Tehát ez nem egy elvitatható kérés. Ugyanakkor 
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számos olyan dolog van, ahol konkrét adatokat kérnek felsorolni, számokat, ezeket 
nyilvánvalóan háttérmunka keretében lehetne egy jelentésben megkérni a minisztériumtól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ertsey képviselő asszonynak megadom a szót, aztán 

megyünk sorba. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Én is ezt szeretném támogatni. Tényleg azt gondolom, 

vegyük kicsit komolyan magunkat. Ha ez a bizottság egy ilyen Gyöngyöspata-
vizsgálóbizottsággá válik, azt gondolom, elnök úrnak sem ambíciója az a fajta szerep, amelyet 
Kocsis Máté vitt abban a bizottságban. Próbáljunk meg egy kicsit szakmailag hozzáállni a 
dolgokhoz! Nem dátumokról beszélünk, hanem folyamatokról. A folyamatokhoz szükséges 
meghallgatásokat tegyük meg! Ezen kár itt vitatkozni, mert fel fog jönni, és ha nem a 
bizottságban tárgyalunk, hivatalos keretek között, hanem a sajtóban üzengetünk, az nem fogja 
különösebben segíteni a munkát. Egy lezárt jelentés után, ha azt mondjuk az említett példa 
alapján, hogy kiáll a parlamentben a bizottság elnöke, és felolvassa az ítéletet, ami ott már 
valóban előre megvolt; itt még van esély arra, hogy ne az ítéletet olvassuk föl a munkarend 
helyett. Úgyhogy kérem ebben a kormánypárti képviselők támogatását. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egyetértek 

Ertsey Katalin képviselő asszony megközelítésével. Jelzem, hogy én részt vettem az utóbbi 
időben két vizsgálóbizottságban, és nem volt előre megírt ítélet, és eredményesen tudott 
működni, nem vált Gyöngyöspata-bizottsággá – bár abban nem vettem részt. De azért hozzá 
kell tenni, hogy az ítélet megírása valójában Józsa István indítványában található.  

Én végignéztem ezeket a pontokat: kérem szépen, ebben nincs olyan, amelyik azt 
célozná megvizsgálni, idézem a határozatot, amely az előidéző okokat próbálná felderíteni, 
hanem egy politikai röpiratnak minősíthető. Például mi köze van az előidéző okok 
megvizsgálásának témaköréhez, hogy mekkora piacot, rendelésállományt biztosított a Malév 
működése a beszállítók részére? Ez miért ok? Milyen okot próbál megtalálni ahhoz, hogy a 
csőd és a fizetésképtelenség miképpen alakult ki, az erre a kérdésre adandó válaszra? 
Miképpen illeszthető ez ide, hogy milyen hatása volt a Malév működésére a nemzetpolitikai 
célkitűzéseknek? Ez miért lenne ok? 

Tehát úgy látom, eltérően attól a megközelítéstől, ahogy említette képviselőtársam, 
hogy 2010. december 31-e, önmagában ha megnézzük ezt az előterjesztést, a határozati 
javaslatban feltett kérdésre, problémafelvetésre adandó válasz érdekében ez a kérdéssor 
alkalmatlan, képviselőtársam. Én tehát emiatt sem igazán javaslom ennek a befogadását. 
Másrészt azért sem, mert ha megnézzük a bizottság tevékenységének időtartamát, tehát hogy 
mennyi ideig dolgozhat, akkor ez még egyszer ennyi időtartamot ölelne föl, ha egyébként a 
Malév ellehetetlenülésének szociológiai, társadalmi következményeit is fel szeretnénk tárni. 
Erre viszont tényleg nem kaptunk mandátumot, ellenben képviselőtársam azt indítványozza, 
hogy ezt is vizsgáljuk meg. 

A másik terület, amire konkrétan rátérnék, elnök úr. Lenne két finomítási javaslatom. 
Az egyik az, hogy a Malév-privatizációhoz kapcsolódó kérdésköröknek az 1. pontjában jó 
lenne megvizsgálni, hogy volt-e átvilágítása magának a Malévnek is a leendő vevők részéről, 
illetve a Malévet értékesíteni szándékozók átvilágították-e magukat a vevőket. Mert ez 
nagyon fontos kérdés. 

A III. pontnak a címe szerintem elírás, tehát nem reprivatizációról van szó, hanem 
visszaállamosításról; azt hiszem, erre helyeződik a hangsúly ebben a kérdésben. Itt a helyes 



- 14 - 

tehát a reprivatizáció helyett a visszaállamosítás lenne. S ebben a körben is ugyanúgy meg 
lehetne kérdezni, hogy volt-e a Malév akkori állapotát feltáró átvilágítás a döntés meghozatala 
előtt.  

A harmadik, ami nagyon fontos, rettentően kiemelt kérdés – kicsit idézőjelben 
mondom –, az V/a. pontban szerepel dr. Burai-Kovács János jogtanácsos: a kolléga úr 
ügyvéd, úgyhogy ebben módosítani javasolom. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindjárt alelnök úrnak átadom a szót, és senkibe nem 

akarom belefojtani, de arra kérek mindenkit, hogy próbáljunk azért egymás idejével is 
gazdálkodni, arra tekintettel, hogy az lenne a feladata a vizsgálóbizottságnak, hogy a 
meghallgatásokat a következő ülésen kezdjük el. Ha itt most azon vitatkozunk, hogy még 
hány kérdést tegyünk föl, meg hány személyt hallgassunk meg, akkor tényleg parttalanná 
válik ez az egész, és akkor azzá fog átalakulni a bizottság, amit én bizonyos déjà vu érzéssel 
az elején elmondtam, hogy azt nem szeretném.  

Hölgyeim és uraim, tehát még egyszer: egyetlen dologhoz kell hogy ragaszkodjunk. 
Mindaddig, amíg a Magyar Országgyűlés e határozatát nem fogja módosítani, addig a 
határozathoz kell ragaszkodni. De természetesen nyilvánvaló az én számomra is, alelnök úr, 
és mondom, mindannyiunk számára, hogy vannak összefüggések ebben a kérdésben, ami 
lehet a vizsgálat tárgya; tehát hogy ki milyen kérdést fog feltenni, kit fog idehívni, hány 
szakértőt fog alkalmazni, ez szerintem minden frakció számára és minden politikai erő 
számára szabad. A kérdésfeltevést illetően pedig nyilvánvaló, hogy ha a kérdés nem arra fog 
irányulni, nem fogom megvonni a szót, de ami az országgyűlési határozatban szerepel, meg a 
végén, amit konklúzióként hozunk, nyilvánvaló, hogy ahhoz ragaszkodnunk kell. 

És még valamit hadd mondjak, ne haragudjon már, Józsa képviselőtársam, hogy most 
nem adom át a szót, de azért annyit hadd mondjak, hogy a kutya ott van elásva, hogy 
valamikor, amikor történt ennek – itt már érintette képviselőtársam – az értékesítése, és történt 
egy eladás, vagy mit tudom én, minek nevezzük ezt, de nevezzük egészen vulgárisan 
eladásnak, akkor nem a világ legjobb üzletét kötöttük. És ahogy jeleztem, most is jelzem, 
hogy köttettek szerződések, amelyek magyar nyelvre nem fordíttattak le. Azért ez is egy 
alapvető kérdés, hogy mit mennyiért adtunk el. Tudom, hogy ez egy szelete a dolognak, de 
azért innen kezdődött az egész. Ezt majd megvizsgáljuk, az egészet. (Dr. Józsa István: Elnök 
úr, ez nem levezető elnöki feladat!) 

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Ha megengedi, akkor most az utolsó hozzászólásából két olyan dologra reflektálnék, ami 
szerintem túlment az eddig vállalt elnöki feladatkörén.  

Szerintem nem tudja megállapítani jelen pillanatban a bizottság tagjai közül most 
senki a teremben, hogy akkor, amikor értékesítésre került sor, az akkori körülmények között a 
legjobb üzlet köttetett-e. Elnök úr, azt hiszem, most egy olyan megállapítást tett, ami egy 
hosszú vizsgálat eredményeképpen talán majd eldönthető lesz ennek a bizottságnak a munkája 
befejezésekor. Azért mondom ezt, mert én ismerem, milyen ajánlatok voltak annak idején. 
Tehát én abban a helyzetben vagyok a bizottság tagjai közül, hogy én tudom, másnak milyen 
ajánlata volt; tudom, hogy az akkori körülmények között, ha nem történik értékesítés, akkor 
milyen helyzetbe került volna a társaság maga. Ezért én ki merem azt jelenteni, hogy elnök 
úrnak az a mondata, ami itt arra vonatkozott, amit az imént megállapításként tett, bizonyos 
megalapozatlan információkon nyugszik. És most nem akarom azt mondani, hogy 
elhamarkodottan ítélt – megalapozatlan információkon nyugszik, maradjunk ennyiben. 
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Tett egy másik megjegyzést is elnök úr ezt követően. Nem akarom az elnöki 
hozzászólást boncolgatni; az sem biztos, hogy teljes információ birtokában ugyanilyen 
megállapítást tenne. Maradjunk ennyiben, nem akarok ebbe jobban belemenni. Érdekes 
információk lesznek majd itt még az asztalon mindannyiunk számára ahhoz, hogy ilyen 
jellegű megállapításokat tehessünk.  

Most akkor a tényszerűséghez. Elnök úr, én az Országgyűlés határozatából idéztem, 
amikor idéztem, nem pedig az indokló részből. Ez azért fontos, mert a jogászok ezt – ahogy 
elnök úr is fogalmazott: ítélet és indokolás – abszolút más kategóriának tekintik. Én a 
határozatból szó szerint idéztem, és ez alapján ez az országgyűlési határozat, vagy szándékkal, 
vagy szándék nélkül, de két dolgot egyértelművé tesz. Egyértelművé teszi azt, hogy „az 
Országgyűlés annak érdekében, hogy teljeskörűen feltárja a Malév Zrt. fizetésképtelenné 
válásával és felszámolásával kapcsolatos tényeket és körülményeket – különös figyelemmel a 
Budapest Airport Zrt. és a Malév Zrt. privatizációjára, visszaállamosítására, az ahhoz 
kapcsolódó 2002-2010 közötti vezetői döntésekre –, az alábbi országgyűlési határozatot 
hozza”. Azért olvastam ezt így fel, mert különös figyelemmel két körülményre, a két 
körülménynek három stációjára, valamint azt mondja ennek a bizonyos határozatnak a 2. 
pontja: „a vizsgálat tárgya különösen a következő kérdések tisztázása”. Nem azt mondja, 
hogy csak ezen kérdéseket kell tisztázni; nem azt mondja, hogy ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozhat kizárólag ez a bizottság. Azt kell mondjam, hogy az imént fölszólalt LMP-s, 
illetve jobbikos képviselő asszonyoknak az e tekintetben kifejtett álláspontjával a magam 
részéről teljes mértékben egyet tudok érteni, akik azt mondják, hogy valóban van ennek a 
folyamatnak, miszerint hogy „jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-
2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozó 
felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság”, amiről szó van, tehát valóban vannak olyan 
döntések, amelyek nem a 2010 májusáig volt kormányhoz köthetők, hanem a 2010 májusa 
utáni kormányhoz köthetők. Ezért akartam csak abban a dologban egyértelmű lenni, hogy 
meggyőződésem szerint elnök úr legkényesebb jogászi igényét is kielégíti az a megközelítés, 
ami azt mondja, hogy az Országgyűlés határozatával szó szerint összhangban lévő kiegészítő 
javaslatok születtek.  

Én kész vagyok kompromisszumos megoldásra az imént Aradszki képviselő úr által 
elmondottak alapján. Azaz ha úgy ítélik meg, hogy a tizenvalahány kiegészítő kérdésből kettő 
vagy négy nem releváns a dolog tartalmát illetően (Dr. Aradszki András közbeszólására:) – 
nem, nem, képviselő úr, nem tizennégy (Derültség.); én látom, hogy mit mondott, nem 
tizennégy; én is megnéztem a kérdéseket: nagyjából kettő vagy négy ilyen szempontból 
vitatható –, de tíz az igenis releváns. És ez azért fontos, mert ha ezt nem fogják megtenni, és 
nem fogják elfogadni azt a fajta kiegészítést, hogy a 2010. május 29-én hivatalba lépő 
kormánynak is voltak az ügy szempontjából releváns döntései, és ez legalább 2010. december 
31-éig vizsgálható, sőt szerintünk vizsgálandó is, akkor azt gondolom, azt a látszatot 
mindenképpen magára veszi a bizottságnak az a része, amelyik nem fogadja el ezt az érvelést, 
hogy nem is kívánják a jelenlegi kormányzat felelősségét ebben a kérdésben a bizottságban 
semmilyen módon vizsgálat tárgyává tenni.  

Éppen ezért, elnök úr, ha megengedi, azt javaslom, hogy az imént általam idézett 
országgyűlési határozat szó szerinti szövegét figyelembe véve, legyenek annyira 
kompromisszumkészek, hogy fogadják el azt, hogy a jelenlegi kormányzat tevékenységéből is 
vannak vizsgálandó kérdések, a jelenlegi kormányzat felelős döntéshozói közül is vannak 
meghallgatandó személyek. Mert ellentétben azzal, amit elnök úr mondott, nem lesz a 
bizottság tagjainak a későbbiek során lehetősége arra, hogy a bizottság által most elfogadott 
munkarendhez többségi állásponttal módosítást fogadjanak majdan el. Tehát ha mi most 
valamiben megállapodunk, hogy mit vizsgálunk, kik a meghallgatandó személyek és milyen 
iratokat kérünk be, akkor ebben a kérdéskörben a későbbiekben, figyelemmel arra, hogy 5-5 a 
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bizottságon belül a kormánypárti és nem kormánypárti képviselőknek a száma, már nem lesz 
módja a nem kormánypárti képviselőknek többségi szavazást elérni ahhoz, hogy majdan 
módosuljon a most elfogadott lista.  

Mi ezért szeretnénk azt elérni, hogy ha egy mód van rá, kössünk megalapozott, 
tartalmi kompromisszumot, ami részben vizsgálandó kérdéseket, részben pedig 
meghallgatandó személyi kört illet.  

Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: Ertsey képviselő asszonyé a szó. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztázandó Aradszki 

képviselőtársamnak: én nem Józsa István javaslata mellett érveltem, hanem a sajátom mellett; 
elkövettem azt a hibát, hogy nem olvastam föl szó szerint önöknek a bizottsági ülés elején – 
feltételeztem, hogy elolvasták. De mivel nem találtam az elnöki javaslatba beépítve, ezért 
most elmondanám még egyszer.  

Varga Mihály személyében megegyeztünk; Fellegi úrról folyik a disputa. Azt 
gondolom, a legutóbbi hozzászólásával teljesen egyetérthetek Veres Jánosnak. Egész 
egyszerűen nem tehetünk úgy, mintha ezek a folyamatok nem érnének egybe. De akkor 
szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy mi nagyon szerény módosító javaslatot tettünk, 
aminek az egyik központi kérdése az, hogy a hosszú távú járatok megszüntetése adott egy 
végső döfést a Malév versenyképességének; vannak erre utaló információink, és ezért többek 
között, amit javasoltunk, és volt, ami szerepel az elnöki javaslatban, volt, aki nem. Fehérváry 
Géza, a repülési igazgató abban az időszakban, amikor a hosszú távú járatok megszüntetésre 
kerültek, szerintem szükséges – és a dátumba is belefér – ahhoz, hogy lássuk, mikor kapott 
végképp egy olyan sebet a Malév üzleti szempontból, ahonnan kezdve gyakorlatilag 
kényszerpályán mozgott az előző, illetve a mostani kormány is. (Volner János megérkezik az 
ülésre.)  

Kérem tehát, hogy ezt a javaslatunkat, ha ezt nem kapták meg a bizottsági tagok, azt 
nagyon sajnálnám; esetleg érdemes lenne kinyomtatni azt is, mint ahogy Józsa képviselő úré 
ki volt nyomtatva; nem tudom, látták-e. Én elküldtem a bizottság titkárságának, erre sem 
kaptam visszajelzést; illetve egy kérdést is feltettem, az ki van itt nyomtatva, de választ nem 
kaptam rá. Lehet tehát, hogy ezt itt nem látták a kormánypárti képviselők vagy a bizottság 
többi tagja. Kérem, hogy ezt az információt juttassák el a tagokhoz, és döntsünk akkor arról, 
hogy Fehérváry Gézát, az akkori repülésigazgatót, egyben vezérigazgató-helyettest is 
meghívjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gruber Attilának megadom a szót; aztán lassan dönteni kellene, mert soha 

nem végzünk. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, nagyon gyors leszek. Én a 

Józsa-féle kérdéskörből a 4-5. pontot tudnám befogadni – hogy tényleg konkrétan beszéljünk 
már végre ezekről a dolgokról. Sajnos azért meg kell jegyezzem, hogy vannak olyan kérdések 
ebben, amelyekben valóban már benne vannak az ítélet megfogalmazásai. Például a 10. 
kérdést hadd mondjam: milyen megoldási javaslatokat dolgoztak ki a Malév 
működőképességének érdekében, és miért nem valósították meg ezeket? Tehát rögtön már 
meg is válaszolja, hogy tulajdonképpen mi a válasza. De a legszebb – elnézést kérek, kicsit az 
idővel játszva, de ez elképesztő – a 11. pont: milyen hatással volt a Malév működése a 
nemzetpolitikai célkitűzések elérésére, különös tekintettel arra, hogy az erdélyi közvetlen légi 
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járatok is üzemeltek? Ez most a 23 millió román érdekében tett mellékes kérdés? Vagy ezt 
nem egészen értem, hogy ez hogyan kerül ide. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Még ehhez a témakörhöz? Akkor parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én maximálisan egyetértek a 

Gruber képviselőtársam által elmondottakkal. A többi azért sem kerülhetett be, mert vannak 
benne kifejezetten szakmaiatlan tételek, nevezetesen mondjuk, a 3-asban a kormánytagok 
tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban. Tudomásom szerint a Malév-ügyben a 
kormánytagok sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakoroltak tulajdonosi jogokat. Tehát 
ezért mondom, hogy maximum ez a két kérdés, amelyet Gruber képviselő úr említett, azok, 
amelyek az előidéző okokat kellően föl tudják tárni, illetve a bizottság rendeltetéséhez 
szorosan kapcsolódhatnak.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak hogy pontosítsuk: most az 1. 

napirendi pontnál vagyunk, ugye? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Merthogy itt már mindenki a meghallgatandó 

személyekről is szólt, de akkor az még majd lesz, ugye? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Jó, köszönöm. 
 
ELNÖK: A szavazás előtt annyiban szeretnék alelnök úr szavaira reflektálni, hogy 

kétségtelen tény, hogy mint bizottsági elnök, én jóval kevesebb információval rendelkezem, 
mint alelnök úr. A tisztségemnél fogva is, meg annál fogva is, hogy nekem a Malév 
privatizációjához, Varga István képviselőnek vagy ügyvédnek annyi közöm van, hogy semmi 
közöm nincs, mert fogalmam sincs róla. Sajnos én nem vettem részt a privatizációban, sem a 
visszaállamosításban – de a „sajnost” idézőjelbe tettem. Ezt csak azért bátorkodtam mondani, 
mert van ennek az egész bizottságnak egy bizarr része is, de még egyszer mondom, nem 
kívánok most személyeskedni. De azt gondolom, most mindannyian türtőztessük magunkat, 
hogy elkezdjük a munkát, mert mindannyiunk közös felelőssége, ha tényleg átalakulunk 
politikai csetepatés mérkőzéssé, mert akkor egyetlen személyt sem fogunk meghallgatni; és 
már most látom, és meg is előlegezem, hogy ha a legfeszítettebb ütemben is fogunk haladni, 
képtelenség lesz tartani a hat hónapot, ha így haladunk. Képtelenség lesz, hiszen 
felmerülhetnek még személyek, és nyilvánvaló, hogy ahogy az anyagok érkeznek be, még 
több ilyen lesz. Tehát mindenkit önmérsékletre kérek. 

És akkor ehhez témakörhöz Józsa képviselő úr kíván még szólni. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérni, elnök úr, mutassanak készséget 

arra, hogy a beterjesztett javaslatokból néhányat, ahogy alelnök úr mondta, 
kompromisszumosan elfogadnak, és akkor van lehetőség arra, hogy elkezdjük a munkát. 
Jelöljék meg, hogy melyek azok. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Ehhez még, alelnök úr? Parancsoljon! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak azért, hogy nehogy félreértés maradjon itt a 

levegőben. Aradszki képviselő úr a 3. pontot kifogás tárgyává tette, szeretném felolvasni a 3. 
pontot, és egyértelművé tenni, hogy mi van benne leírva, mert láthatóan zavart okozott. 
„Milyen intézkedéseket tettek a tulajdonosi jogokat – közvetlenül vagy közvetett módon – 
gyakorló kormánytagok a Malév működőképességének biztosítása érdekében a vizsgált 
időszakban?” Nem arra vonatkozik a megfogalmazás, hogy a Malévban lett volna 
kormánytagnak tulajdonosijog-gyakorlása. Tekintettel arra, hogy a kormánytagok tulajdonosi 
jogokat gyakorolnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél, ebből következően a Nemzeti 
Vagyonkezelőn keresztül viszont a Malévban is gyakorolnak tulajdonosi jogokat. (Dr. 
Aradszki András közbeszólására:) Azért mondom, hogy a közvetett és közvetlen kérdése 
kapcsán nem a Malévra vonatkozó közvetlen tulajdonosijog-gyakorlás kerül szóba ebben a 
kérdésben.  

Ezt követően viszont önök sem kifogásolták ennek a pontnak a további kérdéseit. 
Azért teszem ezt szóvá, mert meggyőződésem szerint olyan kompromisszumot lehet kötnünk 
egymással, amely az önök által mondott 4. és 5. pontot, a 3. ponttal kiegészítve, a 6. pontot 
meg nem kerülve, meggyőződésem szerint ugyanis lehet olyan információ – és én most nem 
mondom azt, hogy van ilyen információ az én birtokomban, de lehet olyan információ –, 
amely alapján belefér a 2010 vége előtti időpontba a 6. pont megválaszolása. Egyébként ez 
roppant egyszerűen eldönthető kérdés, mert a kormányzat részéről aki ezt a kérdést 
megválaszolja, az meg fogja mondani, hogy mikor. És az vagy belefér a 2010 előtti 
időszakba, akkor ez újabb kérdést vethet föl a meghallgatás során; ha meg nem, akkor nem. 
Tehát ez nagyon egyszerű történet.  

Szerintem a kialakult vita kapcsán a 8. pont nem kerülhető meg; szerintem ezt nem is 
kell indokolnom, hogy miért nem, hiszen ami itt kialakult, abban benne volt.  

És nem fogok ragaszkodni a 10. utáni javaslati pontokhoz a magam részéről. De 
javaslom még a 9. pont megfontolását önöknek, már csak az Ertsey képviselő asszony által 
elmondott érvek alapján is. Ha megfigyelték, miről szólt az ő javaslata, a 9. pont kapcsán azt a 
kérdéskört is érinthetjük minden további nélkül. 

Nekem ez lenne a kompromisszumos javaslatom személyesen. Köszönöm. 

Szavazás módosítási javaslatokról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor én tisztelettel arra kérem a bizottság tagjait, hogy 
kezdjük el a módosító javaslatokról a szavazást.  

Az első kör a 4. és az 5. pontok, amelyet képviselő úr, illetve most már alelnök úr is 
javasolt, és Aradszki képviselő úr is támogatta, ugye? Igen; és Gruber Attila is támogatta. Ki 
az, aki a 4. és 5. pontot így en bloc elfogadja? (Szavazás.) Ez egyhangú – csoda történt. 

Most következik a 9. pont, alelnök úr. Ki az, aki a 9. pontot támogatja? (Szavazás.) Ez 
5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez is 5 – akkor ez nem jött össze. 

Mi van még? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én kifejezetten kértem a 3. és a 8. pontokat. 
 
ELNÖK: Igen. Ki támogatja a 8. pontot?  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tehát a leállás esetén elindítandó légitársaságról van 

szó. Csak azért mondom, nehogy félreértés legyen. 
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ELNÖK: Igen. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is 5 szavazat; tehát nem támogatta a 
bizottság. 

És van még a 3. pont. (Az elnök és dr. Veres János egymás között tanácskoznak.) 
Akkor ezt fölolvasom: Milyen intézkedéseket tettek a tulajdonosi jogokat – közvetlenül és 
közvetett módon – gyakorló kormánytagok a Malév működőképességének biztosítása 
érdekében a vizsgált időszakban? Milyen formában, mi került a kormány és a Bizottság között 
egyeztetésre bármely, Malévvel kapcsolatos ügyben? A Bizottságnak maradt-e levele 
megválaszolatlanul a Malévvel összefüggésbe hozható ügyben bármely magyar 
minisztériumban? Szerintem ez rendben van. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Ez is 
egyhangú egyetértés. 

Tekintettel arra, hogy Bertha Szilvia képviselő asszony javaslatát beépítettük, 
túlnyomó többségében beépítettük, és Volner képviselő úrét is, ki az, aki így en bloc elfogadja 
az egészet, most már ezekkel a módosításokkal… (Dr. Aradszki András jelentkezik.) Igen, 
bocsánat, tessék! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az 5. ponttal kapcsolatban a jogtanácsos helyett 

ügyvéd, és a reprivatizáció helyett a visszaállamosítás.  
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, így van. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): És még volt az 1-esben is, meg a 3-assal 

kapcsolatban, hogy volt-e átvilágítása mind a vevőnek, mind a Malévnek. 
 
ELNÖK: Jó, akkor ezt így teszem föl szavazásra. Ki az, aki ezt így támogatja? 

(Szavazás.) Ez is egyhangú, akkor ezzel kiegészítjük. 

Szavazás a munkarend elfogadásáról 

És akkor most jön az egész, amit mindenki megkapott, kiküldtem. Ki az, aki egyben, 
ezekkel a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt ezt elfogadja? (Dr. Veres János: Nevek 
nélkül, elnök úr, ugye?) A nevek nélkül, így van. (Szavazás.) Ez is egyhangú.  

Köszönöm szépen, akkor az 1. napirendi ponton egy óra tíz perc alatt túl vagyunk – 
óriási teljesítmény. 

Döntés a meghallgatandó személyek köréről 

Most pedig döntenünk kell a meghallgatandó személyek köréről. Kiküldtük a 
javaslatot. Ugyanazt tudom mondani, mint a kérdések feltételénél, hogy nincs elzárva a 
bizottság attól, hogy a későbbiekben kérdezzen és további személyeket hallgassunk meg, 
hiszen lehet, hogy az első három személy meghallgatása után, nem tudom, kicsoda, szóba fog 
kerülni.  

Azt javaslom, hogy a következő ülésünkön hallgassuk meg Simor András urat a 
Deloitte részéről; ez a cég az, amelyik tanácsokat szokott adni nagy embereknek, és amely 
átvilágít – én csak így tudom, mert én abszolút falusi vagyok –; valamint dr. Burai-Kovács 
Jánost és Jakab Ágostont. Ez a három személy szerintem éppen elég lenne az első ülésünkön 
meghallgatásra. S még egyszer mondom, a többi ezt követően jön, és majdhogynem azt 
mondom, hogy ötletszerűen. Tehát akkor még egyszer: Simor András urat a Deloitte-tól; a 
Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda részéről dr. Burai-Kovács Jánost; valamint Jakab 
Ágoston vagyonértékelőt hallgatnánk meg. Azt nem tudom még, hogy mikor, de abban is 
megállapodunk, hogy mindenkinek jó legyen az időpont, hogy most akkor kedd vagy szerda.  

Alelnök úr! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Elnök úr javaslatához azt szeretném 
mondani, hogy ha egy mód van rá, akkor ne egy részkérdéssel kezdjük a következő ülésünket. 
Az én ismereteim szerint az elnök úr javaslatában szereplő három cég képviselője a 
folyamatnak részese volt, de a folyamat egészéről kellene az első képet megkapnunk. Ezért én 
azt javaslom, hogy lehet a három személy az első meghallgatási napon a bizottság vendége, 
de ne velük kezdjük. Azért ne velük kezdjük, ugyanis ők csak a folyamat egy részében voltak 
szereplők. Ha a folyamat egészéről akarunk képet kapni, akkor nagy valószínűséggel az itt 2. 
pontban szereplő személyek meghallgatására kellene hogy sor kerüljön, és ezt követően, 
ehhez kapcsolódóan tud ez a három személy bekapcsolódni.  

Magam úgy gondolom, nagyon nehezen lenne a folyamat úgy kezelhető, hogy ha egy 
százas skálán mérendő folyamatnak, mondjuk, a 35. pontjánál bekapcsolódó valaki, aki a 70. 
pontig benne van a folyamatban, azokat meghallgatjuk, és nem hallgatjuk meg a 35. előtti 
meg a 70. utáni meg az egész folyamatot is kézben tartó szereplőket. Ezzel azt akarom 
mondani, hogy a javaslatom úgy szól, elnök úr, hogy a 2. pontban szereplő, az ÁPV Zrt. 
vezetői, akik itt fel vannak tüntetve, minden további nélkül jöhetnek. Nem hagyom 
kihagyhatónak a folyamatból a Malév Zrt. akkori vezérigazgatóját, Gönci Jánost, mint aki 
ennek a folyamatnak a része volt. Kihagyhatónak látom a folyamatból a későbbi nyertes 
AirBridge vezetőit az első nekifutásban; később nyilván sor fog majd rá kerülni. És akkor azt 
gondolom, be lehet venni az 5. és 6. pontban szereplő három személyt.  

Csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy ha van egy folyamat, annak van egy kezdete. 
Ez a három személy semmit nem fog tudni mondani arról, hogy mi volt előtte, hány nekifutás 
volt, miért volt, hogyan és mint, miközben az MNV-vezetők, ÁPV-vezetők pedig erre a 
kérdésre is tudnak válaszolni. Ezért javasolok egy ilyen megközelítést az első nekifutásban.  

 
ELNÖK: Ez az a ritka pillanat, amikor alelnök úrral most egyetértek. Ezt én 

elfogadhatónak tartom. 
Parancsoljon, Bertha Szilvia képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igen, én is jogosnak tartom a 

felvetést. Illetve nekem továbbra is az a vesszőparipám, hogy az iratokat, a vonatkozó 
dokumentumokat mikor kapjuk meg, hiszen azok alapján lehet kérdezni; nyilván a 
privatizációs szerződésekre nagy szükség lenne, és időre is, hogy azokból adott esetben fel 
lehessen készülni.  

Még egy kérésem van. Vannak nevek, akik nemcsak annál a témánál illetékesek, ahol 
be vannak jelölve. Tehát akkor ebben egyezzen meg a bizottság, hogy nem csak a Malév vagy 
nem csak például a Budapest Airport ügyében lehet kérdezni, hanem vannak ilyen 
keresztátfedések is, ha ebben egyetértünk.  

És lenne négy személyi kérésem, akit mindenképpen nevesítetten szeretnénk 
belevenni. Az egyik Miszori Ildikó, aki benne volt a javaslatomban, de ő kikerült. Ő 
könyvvizsgáló volt, és a Budapest Airport privatizációja során neki kellett véleményt adni 
arról, hogy mennyire megalapozott vagy milyen gazdasági szempontból a cég, és már akkor 
jelezte, hogy aggályos az egész ügylet, mert nem hagytak időt arra, hogy megfelelően átnézze 
és megvizsgálja az iratokat, dokumentumokat, illetve a gazdasági helyzetet. Ezért őt 
mindenképpen fontosnak tartom a privatizáció megítélése szempontjából, hogy meghallgassa 
a bizottság.  

Szintén kikerültek Kóbor Miklós és dr. Polacsek Csaba, akik igaz, hogy már 2010-ben 
kerültek be az igazgatóságba, de tekintettel arra, hogy például a 2009-es év üzleti és pénzügyi 
jelentését ők fogadták el, ezért mindenképpen fontos lenne őket meghallgatni, és nagyon sok 
fejlesztéselmaradási okra rálátásuk van pontosan emiatt. Tehát mivel ez is témája a 
bizottságnak, ezért nagyon fontos lenne őket is bevenni a meghallgatandó személyek közé. 
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Továbbá kimaradt Limburger Lóránt, akit javasolnék még fölvenni. Tehát ezt a négy 
nevet mindenképpen javasolom.  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ő a Malév vezérigazgatója volt a csődbemenetelkor. 

De nem ebben a minőségben javasolta képviselő asszony, a GH vezetője volt.  
 
ELNÖK: De elnézést, képviselő asszony, mikor volt ő? 2010 után volt, nem?  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nem, nem. Ő a földi kiszolgáló személyzet cég vezetője 

volt, nem tudom, 2002 óta? Nagyon sokáig volt, éveken keresztül. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kétezres években viszonylag hosszú időn keresztül 

volt a Ground Handlingnek a vezetője. Majd később, most az elmúlt egy-másfél évben lett 
vezérigazgató.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Ez nincs benne a javaslatok között, ezt most terjesztem 

elő. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, még egyszer mondom, nyitottak vagyunk mindenkinek a 

meghallgatására, mindenkit meghallgatunk. De most tényleg tisztelettel arra kérek mindenkit, 
hogy mivel született egy kompromisszum, akkor alelnök úr javaslatát az időrendi felcserélés 
miatt elfogadjuk, akkor ebben döntsünk; és utána még arról is döntsünk, hogy mikor tartsuk a 
következő ülést. 

Szavazás az első alkalommal meghallgatandó személyekről 

Tehát akkor először döntünk az alelnök úr által megjelölt négy személyről. Ki az, aki 
ezzel egyetért? (Szavazás.) Teljes konszenzus, egyhangú egyetértés.  

A következő, nem napirendi, de mégis nagyon fontos kérdés, hogy kedden vagy 
szerdán kerüljön sor a következő ülésre. (A jelenlévők egymás között egyeztetnek.) Akkor 
tehát a jövő héten szerdán lesz a következő ülésünk. Rugalmasak leszünk, mivel plenáris ülés 
is lesz, ha lehet, 12-kor kezdünk, esetleg 1 órakor. (Egyetértés.) 

S mivel menet közben derül majd ki, hogyan alakul a dolog, vannak nevek, de hogy 
pontosan mikor ki, és hogy a kör majd kivel bővül, erről ne döntsünk szerintem, mert akkor 
bezárjuk a kört; mint ahogy a kérdésekről sem döntünk. Köszönöm. (A jelenlévők egymás 
között tanácskoznak.) 

Döntés a vizsgálóbizottság munkáját segítő szakértőkr ől 

Tisztelettel, azt beszéltük az alelnök úrral a szakértőkkel kapcsolatban, hogy itt is 
nyitottak vagyunk. Mindenképpen azt szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, bár lehet, hogy 
ez nem a plénumra tartozik, hogy igen szűk a büdzsé, a keretünk. Erre tekintettel azt mondom, 
hogy innentől kezdve, tehát most már érdemben bármelyik frakció részéről a szakértők 
bekapcsolódhatnak, részt vehetnek a bizottság munkájában. Mindenki annyi szakértőt hoz, 
amennyit hoz, de a keret rendkívül szűk. A szakértőkről a következő ülésen fogunk dönteni, 
de még egyszer mondom, illúziói ne legyenek senkinek. Nagyon-nagyon kicsi az az összeg, 
amivel rendelkezünk. De mindenki foglalkozik ezzel a kérdéssel, és szerintem javadalmazás 
nélkül is szakértők tömkelege fog a rendelkezésünkre állni, én úgy gondolom.  
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A javaslatom tehát az, hogy most ne döntsünk erről a dologról, és ezzel a mai ülést be 
is tudjuk fejezni. Köszönöm szépen. Folytatjuk a jövő héten. 

Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)  
  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


