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MVB-9/2012. sz. ülés 
(MVB-9/2010-2014. 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. október 3-án, szerdán, 14 óra 5 perckor  

az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk, tekintettel arra, hogy Bertha Szilvia Volner Jánost, Aradszki 
András Gruber Attilát, Józsa Istvánt pedig alelnök úr helyettesíti.  

Kérem a bizottság tagjait, hogy a mai napirendet a kiküldöttek szerint fogadjuk el; és 
utána majd mondom, hogy ki az, aki jön vagy nem jön. Aki egyetért a napirenddel? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú. 

Megállapítom, hogy nagy valószínűséggel Bajnai Gordon úr nem jön el. Nem mentette 
ki magát, úgyhogy majd legközelebb.  

Nagy János professzor úr eljött.  
Tátrai Miklós vezérigazgató urat nem tudtuk kideríteni, hogy hol van. Most alelnök úr 

felvette vele a kapcsolatot, illetve tud elérhetőséget, úgyhogy ő el fog tudni jönni a következő 
ülésre.  

Sajnálatos módon Tálosné Dencs Anna súlyos betegsége miatt nem tudott eljönni. 
Arra kérem a bizottságot, hogy az ő meghallgatásától erre figyelemmel tekintsünk el. 

Bodnár Terézia szintén meg fog érkezni. 
Úgyhogy azt hiszem, minden feltétel adott ahhoz, hogy a mai bizottsági ülésünk 

megkezdődhessék.  

Egyebek 

Mindenekelőtt arról szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait és az igen tisztelt sajtó 
képviselőit is, hogy bizonyára emlékeznek rá, az elmúlt ülésen volt néminemű polémia a 
tekintetben, hogy van-e mandátuma a bizottságnak vagy nincs, vagy hogy lejárt, különös 
tekintettel, hogy az elnök valóban bolond és hülye a matematikához – ez én vagyok – vagy 
nem, vagy ahogy itt világgá röpítették: „Varga megint tévedett”, kényelmetlen helyzet…, nem 
akarom tovább sorolni, biztosan tudják, miről van szó. Az aztán már a kutyát nem érdekelte, 
hogy húsz perc múlva kiderült, hogy nem tévedett senki, és a bizottság megtarthatta az ülést 
és meg is tartotta. Most tehát tetszenek konstatálni, hogy működik a bizottság, az 
Országgyűlés határozatban meghosszabbította a mandátumát. 

Arra kérem szépen ellenzéki képviselőtársaimat, különös tekintettel a két nagy 
szakértővel jelentkező, nem jelen lévő Józsa képviselő urat, illetve a szocialistákat, hogy 
vegyenek részt a bizottság munkájában, és ezt az obstrukciót be kellene talán fejezni. Mert 
mindannyiunknak az a feladata és a célja, hogy ennek a bizottságnak az eredményes 
működése úgy fejeződjön be, hogy december 31-éig a Ház elé egy megfelelő összefoglaló 
jelentést tudjunk adni. Hogy aztán ezt követően mi fog történni, az már nyilván nem ennek a 
bizottságnak a kompetenciája. 

Azt gondolom tehát, hogy mindenki vegyen részt a bizottság munkájában, és 
próbáljuk elkerülni a további felesleges perpatvarokat, hiszen egyébként a bizottság 
mandátumáért, működéséért és hatályosságáért nemcsak mi és nemcsak a bizottság tagjai, 
hanem az Országgyűlés apparátusa is felelős. Úgyhogy a gyengébbek kedvéért mondom, 
hogy ez természetesen nem a mi közös felelősségünk, egyébként minden tagnak a felelőssége, 
hanem a mi mandátumunknak az érvényességét a bizottság munkáját az Országgyűlés nagy 
tapasztalattal rendelkező apparátusa is figyelemmel kíséri. És ha én esetleg matematikából 
gyöngébb voltam, vagy nem tudnám a naptárt kezelni, nyilvánvaló, hogy a főtitkártól kezdve 
mindenki és minden munkatárs ezt figyelemmel kíséri. Ebből következik – és én aztán be is 
fejeztem –, hogy nyilvánvaló, hogy hatályosan és joghatályosan működik a bizottság.  
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Tisztelettel kérem akkor, hogy jöjjön be Nagy úr, hiszen ő már megérkezett, és akkor 
kezdjük vele a meghallgatást. 

Bertha Szilvia képviselő asszony, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem továbbra is az a 

kérdésem, hogy mi az oka annak, hogy nem kapjuk meg az anyagokat, amelyeket bekért a 
bizottság, akár csak az Állami Számvevőszéktől. Komplett privatizációs szerződési anyag 
hiányzik például a Budapest Airporthoz, és enélkül tulajdonképpen csak itt-ott meglévő 
anyagok, illetve médiaanyagok alapján vagdalkozunk itt a kérdésekben. Konkrétan Zelles urat 
például már meghallgattuk, holott a közvetlen szerződés még nincs meg, aminek azért lenne 
jelentősége, merthogy azt ő írta alá. És számos ilyen eset volt, amikor egyszerűen nem tudjuk 
az érdemi kérdéseket föltenni.  

Úgy gondolom tehát, hogy célszerű lenne drasztikusan meghosszabbítani a bizottság 
működését, és utánajárni, hogy mi az oka annak, hogy a minisztérium, illetve adott esetben az 
Állami Számvevőszék nem küldi a megfelelő anyagokat. 

 
ELNÖK: A felvetés teljes egészében jogos. Munkatársunk azt mondja, hogy ami 

megérkezik, azt természetesen kiadjuk minden képviselőnek, illetve ki is adtuk. A probléma 
abban áll, hogy mivel mi nem voltunk részesei hál’ istennek ennek a privatizációnak, 
körülbelül ilyen válogatásszinten kapunk anyagot, meg nem kapunk anyagot. Kontrollunk 
sincs tulajdonképpen arra, hogy mi kellene feltétlenül és mi nem kellene. Ezzel kapcsolatosan 
nekem is van egy-két kérdésem. Azt gondolom, írjuk ezt össze, és a következő megkeresésnél 
tételesen kérjük ki azokat az anyagokat, amelyek valóban feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy 
a vizsgálódásunk eredményes legyen. 

A határidő meghosszabbításával kapcsolatban, képviselő asszony, azt gondolom, hogy 
ha feszített ütemben csináljuk ezt a dolgot, és mondjuk, mindenki el fog jönni – és azt hiszem, 
eddig ezzel nem volt probléma, mert mindenki részt vett, akit meghívtunk; aki pedig nem 
tudott eljönni, az most is jelezte telefonon, hogy nem tud eljönni; még egyszer mondom, 
sajnálatos dolog ez a betegség, és olyan súlyú, ami miatt azt gondolom, hogy eltekinthetünk a 
hölgy meghallgatásától, és jó egészséget kívánunk neki innen is; nyilvánvaló, hogy az 
embernek ennyi empátiakészsége kell hogy legyen ilyen súlyos betegség esetén. Nagyon 
sajnáljuk egyébként, hogy Bajnai Gordon, aki nem jelezte, hogy a mai bizottsági ülésre nem 
jön el, nem jött el. Pedig jó néhány olyan kérdés felvetődött alelnök úr részéről is, az én 
részemről is, a bizottság tagjai részéről, amit jó lett volna most mindjárt tisztázni, s nem 
véletlenül kértük őt, hogy jöjjön el. Inkább nem mondom el, hogy mi a véleményem 
egyébként azzal kapcsolatosan, hogy ilyenkor egy volt miniszterelnök-minisztertől mi várható 
el. Lehet rövid úton is jelezni, hogy mit tudom én, külföldön van, nem tud eljönni, más 
elfoglaltsága van, és ezt tudomásul vesszük, és meg lehet őt a következő héten is hallgatni. 
Nyilvánvaló, hogy mindenki azt szerette volna, hogy ő, aki ennek a tranzakciónak egyik fő 
részese volt, és a Wallisnak teljhatalmú ura, s a többi, s a többi, nem akarom továbbsorolni, ő 
beszámolna erről a „repülésről” és egyáltalán ezekről a dolgokról, hiszen minden 
szempontból ő ebben otthon volt. De néhány kérdés úgyis fel fog itt vetődni közben, hogy 
milyen repülési ismeretekkel rendelkezett Bajnai Gordon, és a Wallisnál milyen 
szakértelemmel. 

Amíg megérkezik Nagy János úr – aki már belépett a házba, de még nem ért ide –, 
rövid szünetet tartunk. (Rövid szünet. – Prof. Dr. Nagy János megérkezik a terembe.)  
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Prof. Dr. Nagy János, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnökének 
meghallgatása 

Tisztelettel köszöntöm dr. Nagy János urat. A bizottság eddigi munkarendjéhez 
hasonlóan nagy tisztelettel arra kérjük – bizonyára tetszik tudni, miért kértük, hogy fáradjon 
ide –, hogy saját maga, mindenféle kérdés és befolyásolás nélkül, röviden foglalja össze, mit 
tud erről a dologról, amiért most idejött, illetve amiért kértük, hogy jöjjön a parlamenti 
vizsgálóbizottság elé, mindenféle korlát nélkül; utána pedig kérdéseket tennénk fel. 

Öné a szó. 
 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Tisztelt Vizsgálóbizottság és Parlamenti Képviselők! 
Megtiszteltetés számomra, hogy a bizottság meghívott, és fontosnak tartotta a Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanács munkáját a téma kapcsán.  

A tényleges őszinte tiszteleten túl az is fontos számomra, hogy kevés szó esett, 
legalábbis kevés a köztudatban az információ a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 
munkájáról, ezért nagyon röviden, néhány mondatban szeretnék erről szólni. Egyrészt azért, 
mert ez a tanácsi munka rendkívül eredményes volt, másfelől pedig azt gondolom, hogy a 
bizottság által kitűzött feladatokhoz is szorosan kapcsolódik az, hogy tiszta és világos legyen, 
hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács milyen munkát végzett. 

Muszáj azt behatárolnom, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács kinevezése 
2007. október 10-én a köztársasági elnök úr által történt, és a Nemzeti Vagyongazdálkodási 
Tanács működését 2010. június 8-án az állami vagyonról szóló törvény módosítása zárta le, 
tehát erre az időszakra volt a tanácsnak működései feltétele, felelőssége. 

Szeretném hozzátenni, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjai, mármint 
azok, akikről én beszélek, a szakértők nem főállású szakemberek, függetlenek, saját 
munkájukban elismertek, és úgy tudnám egy mondatban összefoglalni, hogy a megadott 
intervallumban, amíg betöltötték a tanácsi tagságot, nagy felelősséggel, a jó gazda 
gondosságával gondozták a törvény keretein belül az állami vagyont. Nagyon röviden úgy 
tudnám jellemezni, hogy nem történt privatizáció ez idő alatt, tehát nem volt sem ilyen igény, 
sem a tanácsnak nem volt ilyen szándéka. A társadalmi vagyon gyarapítása, megőrzése volt a 
tanács feladata. Egy sikeres dolgot talán kiemelnék, a Richter Gedeon részvénycseréjét, 
amely, azt hiszem, kiemelkedett ez időszak alatt az eredményességében.  

Még egy példát szeretnék mondani, hogy szemléltessem, miszerint a tanács rendkívüli 
módon sok energiát fordított, bár hetente csak egyszer ülésezett, és ezt társadalmi testületként 
végezte, arra, hogy az állami vállalatok jól működjenek, és a 2008-as – ez sem köztudott – 
beszámoló az egész állami portfólióban, az állami vállalatok éves eredményessége azzal 
jellemezhető, hogy a kitűzött célokhoz képest több mint 20 százalékkal az adózás előtti 
eredménye növekedett az egész magyar állami vállalati portfóliónak.  

Ennyit talán bevezetőként. 
Konkrétan pedig azt szeretném megemlíteni, nagyon fontos, hogy világos legyen az, 

hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács munkáját a hatályos törvény szabályozta. Tehát 
a munkánk konkrétan a törvénybe volt foglalva, és ebből a törvényi felhatalmazásból muszáj 
két paragrafust idéznem. Az egyik a 9. § (1) bekezdés, amely azt mondja, hogy „a tanács 
jogait és kötelességeit testületként gyakorolja”, tilos volt a tanács tagjainak külön vagy 
egyenként bármilyen tevékenységet végezni. Ezt nem is tették. A másik a 7. § (2) bekezdés, 
miszerint „a tanács tagjai a törvénynek, jogszabályoknak és a mindenkori rjgy – részvényesi 
jogok gyakorlójának – határozatainak” voltak csak alárendelve. A 7. § (3) kimondja, hogy 
„amennyiben a részvényesi jogok gyakorlója a tanácsnak utasítást ad, a döntésért a tagok nem 
felelősek”.  
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Azt hiszem, ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy a tanács csak testületi üléseken 
dolgozott. Nagyon nyíltnak, demokratikusnak és szakmailag magas színvonalúnak ítélem ezt 
a munkát, azért, mert a tanács csak írásos előterjesztéseket tárgyalt. A tanács szavazott arról, 
hogy napirendre tűzhető-e az adott téma. Az adott írásos előterjesztésnek nagyon komoly 
szakmai-tartalmi követelményei voltak, a vezérigazgató terjeszthette elő. Az anyagért 
felelősséget kellett vállalnia írásban a szakági vezérigazgató-helyettesnek, az illetékes 
portfólióigazgatónak. Meg kellett jelölni, hogy ki a szakértő előkészítő, és jogi ellenjegyzés 
nélkül a tanács nem tárgyalt anyagokat. Tehát a szakmaiságot, a szakértelmet a tanács 
maximálisan megkövetelte.  

Két dolgot még, azt gondolom, nagyon fontos megemlíteni. Az egyik, hogy minden 
egyes testületi ülésről hangfelvételes jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvek archiváltak, 
bármikor visszakereshető szó szerint, hogy mi hangzott el az ülésen. A határozati javaslatokat 
csak írásban lehetett előterjeszteni, és ezek a határozati javaslatok rögzítésre kerültek, majd 
nyílt szavazással megszavazásra, amelyek szintén archiválva vannak, bármikor 
visszakereshetők. Tehát a felelősség megállapítása vagy annak áttekintése, azt gondolom, 
egyértelmű. 

Összesen még egy általános momentum az, ami fontos lehet. Én nagyon nagyra 
értékeltem azt abban az időszakban, hogy a tanács munkáját folyamatosan egy ellenőrző 
bizottság ellenőrizte. Két dolog volt ebben fontos. Az ellenőrző bizottság minden, az állami 
vagyonnal kapcsolatos előterjesztést előre megkapott, minden ülésen képviseltette magát, 
kivétel nélkül, minden határozatról és anyagról szintén példányt kapott, és remélem, mindenki 
tudja, hogy ebben az ellenőrző bizottságban abban az időben – hiszen azonos volt a 
megbízatása a tanáccsal – ötpárti képviselők voltak. Valamennyi előterjesztést és tanácsi 
döntést mind az öt párt képviselője megkapta minden időben. Tehát semmiféle olyan 
információ nincs, amely nem hozzáférhető, nem beszélve arról, hogy az archivált anyagok 
elsősorban a tanáccsal kapcsolatosan pedig hangfelvételen megvannak. Annyit még 
hozzátennék, hogy az ellenőrző bizottság elnökét a mindenkori ÁSZ-elnök javasolta.  

Azt gondolom, ez az a keret, amely meghatározta a tanács munkáját. Zárásképpen azt 
tudnám mondani, hogy a tanács tagjainak, akik szakértők voltak és nem főállásúak, azok 
valójában rendkívül magas szinten feleltek meg annak, és számszerűen is mérhető volt az 
állami vállalatoknak az eredményessége. Nem részletezném, hiszen ezek az előterjesztésben 
megvoltak, hogy minek kellett megfelelni az állami vállalatoknak, hogy ilyen 20 százalék 
fölötti adózás előtti nyereséget érjenek el 2008-ban. Tudjuk, hogy azóta persze a 
körülmények, a gazdasági körülmények nehezebbek. 

Én a kérdéseket elolvastam, megértettem. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy 
kérem, azt vegyék figyelembe, hogy a tanácsnak csak testületi formában, csak egy héten 
egyszer az ülésén, csak írásos előterjesztés alapján volt lehetősége a tevékenységét végezni. 
Voltam itt parlamenti meghallgatáson egy beszámoláson is, amikor az öt párt képviselői 
ellenszavazat nélkül elfogadták a beszámolómat. Nem érte a tanácsot semmilyen megkeresés, 
semmilyen nyomásgyakorlás. Az első ilyen meghallgatáson, éppen itt a parlamentben, a 
gazdasági bizottságban jeleztem azt, hogy ha ilyen történik, aznap le fogok mondani. Erre 
nem került sor, tehát nem volt ilyen. 

Röviden a konkrét témákhoz ebben a szellemben szeretnék először talán a Malévvel 
kapcsolatosan szólni. A bizottság nyilván sokkal részletesebben ismeri az ügyet, mert én, 
megmondom őszintén, csak azt a szakaszt ismerem, mert korábban nem voltam kapcsolatban, 
nem voltak információim; nyilván tájékozódtam, de nem voltam részese a privatizációnak. A 
kérdés arra irányult, hogy a tanács – ha nincs is ennyire konkrétan megfogalmazva, de így 
lehet ezt érteni – kellő felelősséggel ellenőrizte-e a folyamatokat, a megkötött privatizációs 
szerződést, az abból adódó kötelezettségvállalásokat. Azt tudom mondani, és ez a 
dokumentumokban benne van, hogy a tanács rendszeresen foglalkozott a 
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kötelezettségvállalások ellenőrzésével. 2008. szeptember 17-én, majd 2009-ben júniustól 
szinte hetente – 10-e, 19-e, 26-a, július 7-e, augusztus 12-e –, összesen hatszor tárgyalta a 
tanács a szerződéses kötelezettségvállalások teljesítését. Majd 2009. szeptember 2-án kapott a 
tanács egy rjgy-t, a 22/2009. (VIII.13.) számú rjgy-t, amely lezárta ezt a folyamatot, tehát 
ilyen értelemben befejeződött ez a bizonyos ellenőrzési folyamat. Mind a hat tanácsi ülésről 
az MNV Zrt. irattárában maradéktalanul megvannak az előterjesztések, a tanácsi határozatok 
és minden szakértői anyag. Ezt tudom erről elmondani. 

A másik ilyen ellenőrzési feladata volt a Budapest Airport Zrt.-vel kötött, szintén 
korábban, 2006., azt hiszem, október 31-én kötött megállapodás kötelezettségvállalásainak az 
ellenőrzése. Ezt is a tanács kellő odafigyeléssel és szakmaisággal értékelte. Ebben egy 
jelentős dokumentumnak érzem a 2008. október 15-ei tanácsi határozatot, amely a 640/2008. 
számot viseli, amikor is a gondos szakértői előkészítés után egy kétnyelvű közös értelmező 
nyilatkozat került elfogadásra, amely azt tette lehetővé, hogy az addig vitás – gondolom, 
hosszú időn keresztül vitás – kérdéseket végül is egy közös értelmező nyilatkozatban 
rögzítették a felek. Így elhárult az akadálya annak, hogy értelmezési vagy egyéb vitás 
kérdésekre hivatkozva ez az ellenőrzés és ez a kötelezettségvállalás ne teljesüljön. 

Még egy dolgot kell megemlítenem, ez 2009. szeptember 23-a, amikor a tanács 
véleményezte azt a dokumentumot, amely a 2007. évi teljesítés tudomásulvételét jelentette. A 
tanács az alapján tudta ezt megtenni, hogy független könyvvizsgálói bizonyosságot nyújtó 
jelentést kapott, ami alapján ezt el tudta fogadni, és felkérte az MNV Zrt. vezérigazgatóját, 
hogy a Budapest Airport felé a 2008. évi teljesítés benyújtására azonnali hatállyal intézkedjen. 
Ezt tette a tanács.  

S igazából a visszaállamosítás a tanács szempontjából egy nagyon fontos munka, de 
mégis közvetlenül a tanács ebben a döntésben nem vett részt, nem is tudott részt venni. 
Három elemet szeretnék kiemelni az államosítás kapcsán. A tanács megkapta az 
1227/2009. (XII.29.) kormányhatározatot, amely részletesen leírta az ezzel kapcsolatos 
feladatokat, ezt megismertük. Majd 2010. II. hó 1-jén egy 2. számú utasítást adott a tanácsnak 
a részvényesi jogok gyakorlója, amelynek az egyik pontja az volt, hogy a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. függessze fel a Vnyesekonombank által kibocsátott 32 millió eurós 
összegű hiteltörlesztési bankgarancia kifizetésének érvényesítésére vonatkozó további jogi 
lépéseket bíróság vagy bármilyen más hatóság előtt. Valamint felkérte, hogy az MNV Zrt.-n 
keresztül gondoskodjon, nyilván a Malév Vagyonkezelő Zrt. felé is, hogy ne kezdeményezzen 
a Malév Zrt.-vel és az AirBridge Magyarországi Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben bármilyen 
jogcímen fennálló, akár esetleg a közeli jövőben fennálló igények érvényesítését bíróság vagy 
más hatóság előtt, ideértve különösen az MNV Zrt.-nek a Malév Zrt., MNV Zrt. által 2009. 
január 19-én, a Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt. részvényeinek megvásárlására megkötött, 
időközben többször módosított, ezzel kapcsolatos 4,283, tehát mintegy 4,2 milliárd forint 
vételárelőleg visszafizetésére vonatkozó igény érvényesítését is. Tehát a tanácsnak ebben 
hatásköre így a törvény szerint nem volt ezen túlmenően. Viszont a tanács egy több száz 
oldalas szakértői anyag alapján hozott 240/2010. szám alatt március 10-én egy nemzeti 
vagyongazdálkodási tanácsi határozatot, amelyben létrehozott egy irányító bizottságot. Az 
irányító bizottságot úgy állította össze, hogy valamennyi érintett fél ebben helyet kapjon, 
felelősséget, és az irányító bizottságot megbízta azzal, hogy lássa el mindazokat a feladatokat, 
mivel ez a dokumentum megtalálható az irattárban, nem olvasnám föl, de mindazokat a 
lépéseket, feladatokat a tanács megszabta, amelyeket végre kell hajtani. Ez több mint két 
oldal, nem terhelem ezzel a bizottságot. Az eredeti dokumentum megvan az irattárban, ez egy 
munkapéldány. 

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tehát a törvény által felhatalmazott keretek 
között folyamatosan és gondosan ellenőrizte a kötelezettségeket, egyébként más területen is. 
Heti rendszerességgel ülésezett a tanács. Valójában ez időszak alatt privatizáció nem történt, 
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kivéve ezt a Richter-részvénycserét. Az ellenőrzésekről pedig rendszeresen beszámoltatta a 
menedzsmentet. 

Úgy gondolom, hogy a tanács elé magas színvonalú szakmai anyagok kerültek. A 
tanácsnak az volt a felelőssége, hogy ez alapján olyan döntéseket hozzon a saját hatáskörében, 
amelyek jól szolgálják az állami vagyon működtetését, őrzik az állam vagyonát, ha lehetőség 
van rá, gyarapítsák. S még egyszer hangsúlyozom, hogy az államosítás kérdésében a tanács 
egyetlen alkalommal sem hozott döntést, hiszen a törvény szerint a részvényesi jogok 
gyakorlója élt azzal a jogával, hogy utasította a tanácsot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor elkezdjük a kérdéseket. 
Professzor úr, ha megengedi, én nem ismerem önt, viszont nyilvánvaló, hogy az ember 

készül, és én azt olvastam, hogy az ön kutatási területe a talajművelés, az öntözés, a 
műtrágyázás, a növényszám és az időjárási tényezők értékelése a növénytermesztésben, 
környezetkímélő, hatékony és alkalmazkodó termesztéstechnológiák kidolgozása, 
szervesanyag-gazdálkodás fejlesztése, növénytermesztési tényezők kölcsönhatás-vizsgálata, 
fajspecifikus termeléstechnológiák kidolgozása, kukoricahibridek tőszám-, öntözővíz- és 
műtrágya-reakciójának, valamint a természetes tápanyag-hasznosító képességük vizsgálata.  

Azt szeretném megkérdezni, és elnézést kérek, teljesen naiv a kérdés, hogy a 
vagyongazdálkodás területére e kutatási területek után hogyan tetszett átmenni, vagy ezzel 
kapcsolatosan sem voltak… Tehát tetszik érteni az én ostoba kérdésemet: hogyan került ön a 
vagyongazdálkodásba akkor, amikor ilyen, sőt, a Tudományos Akadémia doktora is, tehát 
elég speciális, az én számomra kínaiul hangzó kutatási területe volt? Parancsoljon! 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Értem a kérdést, köszönöm szépen. A kérdés az, hogy miért vállaltam el. Igen, az a helyzet, 
hogy a szakterületem, amelyet nagy tisztelettel meghallgattam, annak a művelése most már 37 
éves időszakra tekint vissza, és muszáj mondanom – remélem, nem tapintatlanság –, hogy az 
adott területen Európában nincs felkészültebb szakember. Tehát tudom azt, hogyha valaki 
valamihez ért, és mihez nem ért az ember, tehát ezzel a kritikával fogom ezt a kérdést 
megválaszolni. 

Valójában a vagyongazdálkodáshoz szakmailag annyi közöm van – ez kimaradt, bár 
lehet, hogy valahol a részletesebb önéletrajzban megvan –, hogy több mint 15 évvel ezelőtt a 
Debreceni Egyetem elkezdett egy olyan új szakmai programot, elsősorban oktatást és kutatást, 
ami a vagyongazdálkodással függ össze, és ha jól emlékszem, körülbelül a tizedik évfolyam 
végez már, Debrecenben vagyongazdálkodási szak megy, amelynek én vagyok az alapítója. 
Természetesen nem én tartottam a legközvetlenebb jogi és egyéb, műszaki ismereteket, 
inkább csak a szaknak az alapítója és koordinálója vagyok. Tehát innen van valamilyen 
szakmai motivációm a vagyongazdálkodás felé.  

Természetesen volt annyi személyes a dologban, hogy abban az évben járt le a 
Debreceni Egyetem rektorsága. Ez a nagy integrált egyetem rektori tisztjét jelenti, mert 
korábban az Agrártudományi Egyetemnek voltam a vezetője. És hosszú gondolkodás után 
arra a kérdésre, hogy a három leköszönő rektor közül elvállalnám-e a tagságot – akkor még 
nem volt arról szó, hogy majd vezetni is kell a tanácsot –, erre én igent mondtam. Őszintén 
elmondom, ha ilyen személyes kérdés is felvetődhet, akkor személyesen válaszolok, hogy 
nekem elsőre szimpatikus volt az, hogy az állami vagyon egy ilyen társadalmi testület 
mérhetetlen felelősségébe vagy hatáskörébe kerüljön. Volt némi alapom erre, ez egyébként 
nem teljesen igazolódott. Nevezetesen arról van szó, hogy 2000-ben, illetve 1999-ben, 2000. 
január 1-jétől az Orvostudományi Egyetemet, az Agrártudományi Egyetemet és a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemet szerintem Magyarországon egyedülállóan integrálta egy törvény, 
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amely 2000. január 1-jén lépett hatályba, és annak az első öt évéből négy évig én voltam a 
rektora, és azt hiszem, a 12 év alatt a legjobban gazdálkodó, mintegy 60 milliárd forinttal 
gazdálkodó intézménynek soha nem volt, ma sincs kifizetetlen számlája, tartozása, hitele. Én 
azt gondoltam, hogy ha egy ekkora területet lehet integrálni, márpedig integráltuk, és 
sikeresen, és biztosan lehet tudni, hogy egyetlen olyan egyetem, amely ilyen anyagi és 
szervezeti szinten áll, akkor vettem azt a bátorságot, hogy hosszú gondolkodási idő után 
elvállaltam. S ebben motivált a földkérdés is, mert ma Európában én koordinálom az európai 
földhasználati tudományos projektet. Meg kell mondanom, azok a nem is teljesen 
kirészletezett elképzelések, amelyeket én gondoltam az állami vagyon kezeléséről, ezek nem 
valósultak meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezzel kapcsolatos még a következő kérdésem: 

hogyan esett önre a választás, hogy ön legyen az elnök? Vagy önnek kivel volt személyes 
kapcsolata? Vagy ez abszolút spontán volt csak, hogy megtalálták önt az egyetemen? 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Három olyan rektor nevét említették, akinek abban az évben lejárt a rektori megbízatása; ez 
ismert a sajtóból, hogy kiknek járt le. És én úgy gondolom, remélem, mind a háromnak 
felajánlották, hogy legyen tagja. Mondom, én hosszú idő után erre igent mondtam, és csak 
később került arra sor, hiszen nem is lépett azonnal a tanács életbe, hiszen a törvény 
elfogadása elhúzódott, az csak később történt, a tagok közül kértek már föl, hogy vállaljam el 
a vezetést. Ott pedig volt közgazdász, bankos, műszaki mérnök, szakértő, és nyilván a rektori 
tapasztalatok miatt – gondolom én – kértek meg arra, hogy esetleg a köztársasági elnök felé 
jelölnek. Többet nem kívánok erről mondani. 

 
ELNÖK: Akkor egy kisegítő kérdés vagy suta próbálkozás: azt kérdeztem, hogy 

személyes kapcsolata volt-e a döntéshozókkal önnek, vagy nem volt semmilyen személyes 
kapcsolata. 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: Nem 

volt semmilyen személyes kapcsolatom. 
 
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait. Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Professzor úr, lehet, 

hogy bennem van a hiba, és nem néztem utána, hogy ennek a tanácsnak mi is volt a hatásköre. 
Ha erről mondana egypár szót még. Tehát mikor kellett döntést hoznia? Milyen kérdésekben 
volt döntési jogosultsága? Én ezt szeretném pontosan körüljárni, mert úgy érzem, itt túl 
általánosan fogalmazta meg a tanács működésének folyamatát. Tehát testületként kellett 
működnie, napirendet kellett elfogadni. De kinek az előterjesztésére, milyen hatáskörrel 
dolgoztak, és milyen döntéseket hoztak? Én erre lennék igazán első körben kíváncsi. 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: Én 

nem hoztam magammal a hatályos törvényt, de használnom sem nagyon kell, tudom a 
tartalmát. Nagyon fontos azt megismételnem és akkor kiegészítenem, hogy a tanács 
működését a törvény maga szabályozta. A törvény módosításakor ezek a részek hatályukat 
vesztették, tehát nyilvánvaló, hogy ezek ma nem élnek.  

A tanácsot ezzel az integrált, vagy nem tudom, összefogó, teljes állami vagyon fölötti 
felelősséggel, gazdálkodással, minden olyannal felruházta a törvény, a parlament, ami a 
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magyar állami vagyon őrzését, netán gyarapítását, az azzal gondos gazda módjára való 
gazdálkodást jelentette.  

Ha esetleg az is benne van a kérdésben, de lehet, hogy ezt én egy kicsit túlreagálom, 
hogy lehetett volna-e még a tanácsnak további hatáskört adni: nem tudom. De akkor még 
egyszer mondanám, hogy a tanácsnak volt egy több száz fős, MNV Zrt.-s főállású 
részvénytársasága, amelynek viszont szintén a törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok 
részletesen leírták a mindennapi munkáját. Azaz közvetlenül a tanács ezen a szervezeten 
keresztül látta el a mindennapi feladatait. De az, hogy a tanács csak testületként gyakorolhatta 
a jogait, ez azt jelentette, hogy minden héten sok órára testületi ülésen kellett döntenie. 

Az is szabályozva volt, hogy amint említette, ahhoz, hogy a tanács valamit napirendre 
tűzzön, meg kellett győződjön, hogy elő van-e készítve az az anyag, tehát azt előzetesen át 
kellett tanulmányozni. Szavazott a tanács arról, hogy ez megtárgyalható. És az előterjesztő 
minden esetben az MNV Zrt. vezérigazgatója volt. Elhoztam egy előterjesztést, amelyen 
minden szakértőnek a személyes aláírása kellett legyen, az előterjesztéssel kapcsolatos 
vezérigazgató-helyettesi portfólió, az adott igazgatóság, ha két igazgatóságot érintett, akkor 
két igazgató, az anyag szakértő készítői, és jogi vezérigazgató-helyettesi ellenjegyzéssel 
lehetett a tanács elé behozni. És azt is megkövetelte a tanács, elsősorban az én javaslatomra, 
hogy előtte az MNV Zrt. vezetése is kellett hogy tárgyalja, erről véleményt kellett hogy 
nyilvánítson. Kötelesek voltak szakértőt igénybe venni, ha az apparátusban erre nem volt 
szakértő, és javaslatot tenni a tanácsnak, hogy miben köteles, miben lehet vagy kell döntenie. 
Ez az állami vállalatok összességére vonatkozik. Ha jól emlékszem, de pontosan felírtam, 
2591 alkalommal tárgyalt anyagot, napirendet ez alatt az időszak alatt, amit mondtam. Tehát 
abszolút csak testületként, az elé tárt ügyekért lehet csak nyilván felelős. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, akkor konkrétabban kérdezek rá. 

Tehát a folyamat az volt, hogy az MNV Zrt. az adott állami tulajdonban levő gazdasági 
társasággal kapcsolatos részvényesi, illetve tulajdonosi jogának gyakorlását megelőzően 
jóváhagyást kért a vagyontanácstól a tekintetben, hogy ő azt a tulajdonosi jogát gyakorolhatja-
e. Tehát gondolok itt arra, hogy adott esetben, ha az MNV Zrt.-nek mint tulajdonosi jogkört 
gyakorlónak el kellett fogadnia, mondjuk, az adott társaságnak a mérlegbeszámolóját, akkor 
azt önök megvitatták, és az előterjesztés alapján jóváhagyták vagy nem hagyták jóvá a 
mérlegbeszámolónak az elfogadási lehetőségét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő részére. (Dr. 
Nagy János: Igen.) Ugyanez vonatkozik a személyi kérdésekre is, ha jól értem (Dr. Nagy 
János: Igen.), ugyanez vonatkozik, mondjuk, az adott társaság üzletmenete során beálló egyéb 
döntési kérdésekre.  

Volt-e ebben valami különbségtétel, hogy mi tartozik az önök hatáskörébe, illetve 
pontosabban, melyek azok a kérdések, amelyeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek 
mint a tulajdonosi jogkör gyakorlójának nem kell a tanács elé behoznia? Ez az első kérdés. 

A második kérdés. Az előterjesztések során volt-e olyan döntésük, aminek az lett az 
eredménye, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek a javaslatát a tulajdonosi jogkör 
gyakorlása szempontjából nem fogadták el?  

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: Igen, 

világos a kérdés. A működési rendre és a szervezeti-működési szabályzatra vonatkozóan a 
Közlönyben megjelent szabályok minden részletre tekintettel le voltak szabályozva. Tehát 
nem emlékszem olyan folyamatra, olyan feladatra, amely a szervezeti-működési rend, ami 
jóváhagyásra került testületileg és megjelent a Közlönyben, és a működési renddel 
kapcsolatos volt, olyan, ami nem volt leszabályozva. Ez többszöri ellenőrzésen és 
jóváhagyáson keresztülment, ezt be kellett tartani. Tehát az, hogy hogyan lehetett 
előterjeszteni: azt csak egyféleképpen lehetett, az le volt szabályozva. Egyértelműen le volt 
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minden szabályozva, és ez a tanács eleve ezért tudott felelősséget vállalni, mert valamilyen 
szabály mentén vagy megfelelt, illetve ha nem felelt meg, akkor nem tűzte napirendjére.  

A második kérdésre azt kell mondanom, hogy igen, számos esetben volt, és azt kell 
mondanom a teljes időszakot tekintve, hogy az első időszakban – most nem tudnék pontos 
dátumot mondani –, mondjuk, általánosan a felét tudta visszautasítani, illetve elfogadni, és 
ahogy az időben előrehaladtunk, rendszeresen előfordult, szinte biztosan volt olyan, amit nem, 
de egyre kevésbé. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta munka, amelyik így integrálta a teljes 
három nagy portfóliót, minimum egy év kellett hozzá, hogy összeszokjon a munkaapparátus. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Magyarul, térjünk a konkrét dolgokra. Említette 

a Budapest Airport Zrt.-vel kapcsolatos munkáikat. Volt ott egy 645/2008. számú nemzeti 
vagyongazdálkodási tanácsi határozat, amelyik, hogy, hogy nem, arról döntött, hogy a 
Budapest Airport Zrt. vonatkozásában a vevő, azaz az akkori tulajdonos részéről teljesítendő 
beruházások átütemezését engedélyezte. Azt már ön is elmondta, hogy ahogy a törvényben le 
volt írva, a szervezeti-működési szabályzatban le volt írva, gondolom, egy olyan tartalmú 
előterjesztés jött az MNV Zrt.-től, hogy ezt hagyja jóvá a tanács.  

Önök ennél a döntésnél milyen szakmai szempontok alapján hagyták jóvá ezt az 
előterjesztést? Milyen üzleti megfontolások miatt sikerült ezt a döntést meghozniuk, ami 
egyébként, gondolom, a szervezeti-működési szabályzatnak, a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelt? Ki támogatta önöket ennek a szakmai oldaláról ennek a döntésnek a 
meghozatalában?  

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Szeretném a számot még egyszer megkérdezni. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): 645/2008. (X.15.) számú határozat. Nem 

vitatom, hogy az szmsz-t meg mindent betartottak, de az szmsz-en túl azért mindig vannak 
olyan kérdések, amelyeket meg kell vitatni, főleg vagyongazdálkodási, üzletpolitikai, 
szervezési szempontból, kockázatelemzés szempontjából, és a többi, és a többi. 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Énnálam a 645/2008-as határozat egy kétnyelvű közös értelmező rendelkezés. Nem tudom, 
esetleg nem jó számot mondott…  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, professzor úr, de én úgy tudom, a 

tulajdonos teljesítési kötelezettségének átütemezéséről szólt ez a határozat, annak a 
megengedéséről.  

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: Az 

az igazság, hogy erre akkor így nem fogok tudni válaszolni, mert akkor elő kellene venni, és 
előrebocsátottam, hogy amennyiben ez konkrétan is szükséges, az ülésekről hangfelvétel van, 
hogy pontosan – nem emlékszem erre – milyen vita volt, kik vettek részt. Azonban annyit 
tudok, és itt van nálam a közös értelmező nyilatkozat, hogy ez a tanácsnak hosszú idejű 
szorgalmazása és nyilvánvalóan utasítása a szervezet felé, ezzel értük el azt, mondhatnám azt, 
hogy szorgalmaztuk vagy kényszerítettük, ez talán erős szó, de erősen szorgalmaztuk, hogy a 
két fél értelmezze azokat az addig magában a megállapodásban vagy az előéletben vitatott 
kérdéseket. És úgy érzem, hogy a tanács azzal, hogy ezt a közös értelmező nyilatkozatot két 
nyelven sikerült elfogadtatnia, nyilván így, ahogy ön ezt kérdezi, ezen az úton, akkor ez adta 
végül is azt a közös alapot, hogy ezt követően döntések szülessenek. A részletekre sajnos nem 
emlékszem. 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az utolsó tisztázó jellegű kérdésem ezzel 

kapcsolatban. Az MNV Zrt. terjesztette elő a határozati javaslatot a tanács részére. Ezt, ahogy 
elmondta, az MNV Zrt. szakmai apparátusa készítette elő, a legjobb tudása, ismeretei és 
felkészültsége szerint. Önöket milyen szakmai apparátus, milyen szakmai tudás, kompetencia 
segítette abban, hogy adott esetben az MNV Zrt. által előterjesztett határozati javaslatot 
fölülbírálják, és azt mondják, hogy nem, nem ezt kértük, nem fogadjuk el, nem jó annak az 
ügyvezetőnek a kinevezése, nem fogadjuk el az adott társaság mérlegbeszámolójával 
kapcsolatos előterjesztést, nem fogadjuk el, kérem szépen, konkrétan a Budapest Airport Zrt. 
kötelezettségeivel kapcsolatos átütemezési előterjesztést? Magyarul, ön mondta, hogy több 
esetben megváltoztatták az előterjesztés tartalmát: önöket ki segítette ebben, hogy egyébként 
mindent az MNV Zrt. készített elő és terjesztett elő?  

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: A 

törvény szerint a tanács önmagában nem készített előterjesztéseket; gondolom, ez nagyon 
fontos. Tehát a törvény szerint csak az MNV Zrt. terjeszthetett elő anyagot… 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Professzor úr, nem azt kérdeztem, hogy ki 

terjesztette elő. Azt kérdeztem, hogy tudjuk, hogy az MNV Zrt. terjesztette elő a saját 
apparátusának előkészítése alapján. A kérdésem az volt, és ön kifejtette az előző kérdésekre 
adott válaszban, hogy nem minden esetben fogadták el az MNV Zrt. által előterjesztett 
határozati javaslatot. Tehát milyen szakmai tudás, kompetencia, milyen előkészítés alapján 
tudták és voltak képesek megváltoztatni vagy eltéríteni vagy elutasítani az adott határozati 
javaslatot? Ezt kérdeztem. Köszönöm. 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Tisztelt Képviselő Úr! A hatályos jogszabályok alapján járt el a tanács. A hatályos törvényi 
jogszabály azt mondja, hogy a legnagyobb körültekintéssel, a legnagyobb felelősséggel, a 
saját maga tudásával és nyilván az állami vagyon iránt érzett felelősségével kellett az 
előterjesztői anyagot és a határozati javaslatot a tanács tagjainak elolvasnia, magam is minden 
határozati javaslatot nyilván elolvastam, minden anyagot átnéztem. És ezt követően a tanács 
ülésén minden esetben vita volt, ezeket a véleményeket hangfelvétel rögzíti. És amikor a 
tanács azt mondta, hogy szavazásra kerülhet sor, mert úgy tűnt, hogy a vitát befejeztük, akkor 
teljesen szabadon volt joga egyenként a tanácstagoknak igennel, nemmel szavazni. A tanács 
egyszerű többséggel hozta a határozatait. Végezetül azt tudom mondani, hogy minden 
tanácstag a kiküldött előterjesztést, a határozati javaslatot tanulmányozva, a legjobb szakmai 
tudása, embersége és a vagyon iránt érzett felelőssége alapján szavazhatott. És én úgy 
gondolom, hogy így is szavazott.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bácskai képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Professzor Úr! Önnek a 

magáról alkotott képe és nekem az önről alkotott képem egyáltalán nem különbözik; ez egy 
lenyűgöző, irigylésre méltó szakmai életút. Én mégis látok benne egy kis törést, hiszen az 
alapján az életút alapján ez a vagyongazdálkodási tanácsi elnöki kinevezés azért bizony 
csodaszámba megy. A kinevezés időpontja hogyan viszonyul önnek és a jelen lévő Veres 
Jánosnak a megismerkedéséhez? Tehát melyik volt előbb? Nem volt-e valami köze 
egymáshoz ennek a két dátumnak, ha a kronológiát figyelembe vesszük? 

S ehhez kapcsolódik talán a másik kérdésem, hogy 2008-ban az ön által elnökölt 
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a kötelezettségek átütemezéséről egy megállapodást 
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hozott létre, melynek része volt például, hogy sem fizetni, sem bankgaranciát nyújtani nem 
kell az érintetteknek a Budapest Airport Zrt.-nek, sem az MNV Zrt.-nek. Mi alapján sikerült 
ezt a döntést meghozni? Volt-e ehhez köze a pénzügyminiszterrel folytatott tárgyalásnak?  

S egy harmadik kérdés, hogy bármilyen szankciót kilátásba helyeztek-e arra az esetre, 
ha később sem kerül erre sor? 

Köszönöm. 
 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: A 

kérdésnek két része van. Az egyikre a válasz az, hogy Veres János azon az egyetemen 
végzett, ahol én tanítok. 37 éve jön ki évfolyam a kezem alól, nyilván mindenkivel 
találkozom, mint rektor diplomát is átadtam, körülbelül 30 ezret. Minden tanítványomra, aki a 
Debreceni Egyetemre járt és ott diplomát szerzett, arra büszke vagyok. Nincs személyes 
kapcsolatom, semmilyen személyes kapcsolatom Veres János képviselő úrral. 

Hogy mégis árnyaljam a kérdést, értem én a kérdést, visszatérek akkor az elnök úr első 
kérdéséhez. Igen, úgy tudom, hogy az ÁPV Rt. vezetői posztját rektor töltötte be, méghozzá 
regnáló rektor. Az rám erősen hatott, azt mérlegeltem, hogy engem már a rektori teendők nem 
terheltek, csak egy nyarat rontott el ez az egész, hiszen valamikor június 30-án járt le a rektori 
megbízatásom, és valamikor ősszel, említettem az időpontot, amikor végül is elvállaltam ezt a 
tisztséget. Hogy ma ezt hogyan gondolom, ezt most nem fejteném ki, hogy jól döntöttem-e 
vagy nem; biztosan lehetett ezt azért érzékelni. 

A konkrét döntéseket illetően többször hangsúlyoztam, hogy a tanács végtelen 
gondossággal végezte a munkáját, én nagy elismeréssel vagyok a tanács munkája iránt. A 
bizonyos említett kulcsfontosságú lépéseknél említettem azt a törvényi paragrafust, hogy a 
tanács tagjai csak a törvény rendelkezéseinek és a részvényesi jogok gyakorlójának az 
utasítására tehették a tevékenységüket, minden esetben írásban, ahhoz az előterjesztéshez 
csatoltan meg lehet találni az irattárban, sőt hanganyagon ez beolvasásra került, hogy a 
részvényesi jogok gyakorlójának milyen utasítására, a törvény milyen felhatalmazása alapján, 
és hozzátenném, hogy a tanács tagjait a törvény mentesíti ilyenkor a felelősség alól. Úgyhogy 
ezt tudom erre konkrétan válaszolni.  

 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszonyé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm elnök urat. Lehet, hogy 

én voltam figyelmetlen, de szó volt itt egy olyan eljárásról, amelyet nem indítottak meg a 
részvényesi jogok gyakorlójának a kérésére. Az a kérdésem, hogy ez milyen eljárás volt: a 
Budapest Airporthoz vagy a Malévhoz kötődött? Illetve ki volt a részvényesi jogok 
gyakorlója, aki ezt úgymond utasításba adta? 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: Ha 

jól emlékszem, a részvényesi jogok gyakorlója abban az időben Oszkó Péter 
pénzügyminiszter úr volt. Ahogy pontosan idéztem az előbb szó szerint az rjgy-t, itt van 
nálam, csak írásban fogadtunk el rjgy-t, sorszámozva és aláírva. Tehát azt esetleg újra fel 
tudom olvasni, de itt van nálam, meg tudom mutatni. De elhangzott már, ez benne lesz a 
jegyzőkönyvben pontosan, hogy ez mi volt, de kikereshetem újra. Elhoztam ötszáz oldalt, de 
kikereshetem belőle, ha szükséges. De elhangzott itt az előbb. De ha kapok egy kis időt, 
visszakeresem. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor itt általánosságban… 
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PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 
Nem, akkor inkább előveszem – itt van.  

Az egyik a Malév, tehát a Magyar Légiközlekedési Zrt. helyzetével kapcsolatos 
intézkedése Oszkó Péter, a részvényesi jogok gyakorlójának. Arra utasítja a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. a tanácsot, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül… 
Szeretném hangsúlyozni, hogy a tanács soha önmagában semmilyen intézkedést és 
tevékenységet nem foganatosított, hiszen ezért volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; ezt 
tessék elfogadni tőlem, hogy minden intézkedés csak az MNV Zrt.-n keresztült történhetett és 
történt. Szó szerint azt írja az utasítás: „Függessze fel a Vnyesekonombank által kibocsátott 
32 millió euró összegű hiteltörlesztési bankgarancia kifizetésének érvényesítésére vonatkozó 
további jogi lépéseket a bíróság vagy más hatóság előtt, valamint gondoskodjon arról a 
tanács, hogy az MNV Zrt. és a Malév Vagyonkezelő Zrt.” – és akkor ez így tényleg pontosabb 
– „ne kezdeményezze a Malév Zrt.-vel és az AirBridge Magyarországi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
szembeni bármilyen jogcímen fennálló, akár esetleges jövőbeni” – nyilván közvetlen jövőbeni 
– „igények érvényesítését bíróság vagy más hatóság előtt, ideértve különösen az MNV Zrt.-
nek a Malév Zrt. és az MNV Zrt. által 2009. január 19-én a Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt. 
részvényeinek megvásárlására megkötött, időközben többször módosított, 4,2 milliárd, egész 
pontosan 4,285 milliárd forint vételárelőleg visszafizetésére vonatkozó igénye 
érvényesítését.” Közben megtaláltam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt gondolom, ha nincs más kérdés a professzor úrhoz, 

talán annyi szubjektív megjegyzésem van, professzor úr, azt talán hadd kérdezzem meg – 
mert úgyis ilyen köztudomású tényeket kell itt bejelentenem Bajnai Gordonnal kapcsolatosan 
–, hogy abban ugye nincs vita közöttünk, vagy ön is úgy értesült arról, hogy ez a bizonyos 
magyar légitársaság most nem a zeniten van, hanem, hogy is mondjam…, nem létezik. Ezt 
azért tetszik tudni, ugye? Mert itt mindenki jól csinált mindent, de jelen pillanatban, hogy is 
mondjam…, az, hogy nem a zeniten van, azt hiszem, pontos megfogalmazás. Ezt tetszik 
tudni, ugye? 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: Igen, 

és ehhez szeretném azt hozzátenni, hogy erősen mondom azt a Nemzeti Vagyontanács 
nevében, mint volt testület nevében, a szakértők és testületi tagok nevében, hogy a tanács 
mindent elkövetett, hogy a Malév megmaradjon és eredményesen működjön. Azt gondolom, 
ez nagyon fontos. 

 
ELNÖK: Jó. Alelnök úr jelentkezett, de átadja a hölgynek az elsőbbséget, úgyhogy 

Bertha Szilviáé a szó, majd alelnök úr következik. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, csak mert kapcsolódik még az előzőekhez. 

Ezek szerint kifejezetten a részvényesi jogok gyakorlójának kérésére vagy utasítására bírálták 
felül azt az ÁSZ-jelentést, amely az állam részéről 45,6 millió euró követelésről szól? 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Szeretném még egyszer megerősíteni, hogy a hatályos törvények alapján a Nemzeti 
Vagyontanácsnak nem volt mérlegelési lehetősége a magyar állam részvényesi jogok 
gyakorlójának a határozatát illetően. A törvény erre nem adott lehetőséget, hogy mi ezt…, 
csak végre lehetett hajtani. Se el nem vettünk, se hozzá nem tettünk, ezt talán így lehet 
megfogalmazni.  

 
ELNÖK: Alelnök úré a szó. 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Professzor Úr! Három apró megjegyzésem lenne. 
Az első. Miután itt elnök úr szóba hozta, hogy a légitársaság ma már nem repül, 

szeretném rögzíteni a bizottsági jegyzőkönyv kedvéért is, hogy az, hogy a légitársaság nem 
repül, nem abban az időszakban következett be, ami a meghallgatott professzor úr nemzeti 
vagyongazdálkodási tanácsi tagságához köthető lenne. Hanem ez a Fidesz-kormány 
időszakában következett be, mintegy másfél évvel azt követően, amikor megszűnt ennek a 
bizonyos intézménynek a törvényben való rögzítettsége és az intézmény tagjainak a tagsága. 
Azért tartottam fontosnak ezt megemlíteni, mert nem szeretném, ha elnök úr megjegyzése 
bármilyen módon valaki félreértése kapcsán olyan látszatot keletkeztethetne, minthogyha itt a 
professzor úr által elmondott időszakbeli döntéseknek ehhez köze lenne.  

A második dolog. Miután itt a képviselőtársak forszírozták a Vagyongazdálkodási 
Tanács kinevezésével kapcsolatos kérdéseket, ha ezt nekem teszik föl akkor, amikor én 
meghallgatotti helyzetben vagyok, akkor elmondtam volna lényegében ugyanazt, amit elnök 
úr itt most elmondott ezzel kapcsolatban. Nevezetesen, hogy kifejezetten cél és szándék volt 
annak idején a kormányzat részéről, hogy olyan rektorokat kérjen föl, olyan rektorokat 
szólítson meg, akiknek a rektori megbízatása lejárt, és tevékenységük során az adott 
intézményben példaértékű gazdálkodás folyt. A Nemzeti Vagyongazdálkodás Tanácsnak 
ilyen módon két rektor is tagja volt ebben az időszakban, két korábbi rektor. És azt gondolom, 
akik ilyen gazdálkodást folytattak a felsőoktatásban annak idején Magyarországon, azokat 
illett ismernie a kormány tagjai közül többeknek, nemcsak a kulturális miniszternek, hanem a 
pénzügyminiszternek is, de a kormányfő is ismerte ezeket a személyeket természetesen, 
hiszen az akkor szervezett programok részeként több ilyen intézményben a kormányfő 
személyesen is látogatást tett, de miniszterek is több alkalommal látogatást tettek. Egyrészt 
azért, hogy tájékozódjanak a felsőoktatási intézmények munkájáról, másrészt pedig azért is, 
hogy a hallgatókkal is találkozzanak. 

A harmadik megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy én magam is vállalom azt, 
hogy melyik intézményben tanultam, hogy melyik intézményben szereztem alapdiplomámat. 
És azt tudom mondani, hogy nem voltunk kollégiumi szobatársak Nagy János professzor 
úrral, amit én persze utólag sajnálok, mert bárcsak egy ilyen kiváló emberrel tölthettem volna 
időt annak idején, és tanulhattam volna tőle. De azt kell mondjam, nagyon fontosnak tartottam 
miniszterként, hogy korábbi egyetemi vezetők vállaltak ilyen jellegű szakmai feladatot, és ezt 
a szakmai feladatot legjobb tudásuk szerint megfelelőképpen látták el annak idején ők is, 
illetve nemcsak korábbi egyetemi vezetők. 

Köszönöm a lehetőséget, elnök úr, hogy hozzászólhattam. 
 
ELNÖK: Bácskai képviselő úr! 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Kevésbé kérdés vagy talán költői 

kérdés, de a Veres János által elmondottak alapján összeállt a kép. Ha vannak ilyen nagyszerű 
emberek, lejárt megbízatási idejű rektorok, akik tényleg a szakma és a vagyongazdálkodási 
ismeretek csúcsán vannak, akkor meg sem kérdezem már, hogy ennek a Vagyongazdálkodási 
Tanácsnak, tudom, a törvényben le van írva, hogy mi volt a funkciója meg a szerepe, de 
hogyan hozhattak ilyen helyzetbe ilyen nagyszerű embereket, hogy beültették őket egy olyan 
pozícióba, ahol utasítgatják őket a részvényesek, de felelősséggel semmivel nem bírnak. És 
ahogy elmondta professzor úr, ő már nem biztos, hogy ugyanígy döntene, ismerve a 
későbbieket.  



- 18 - 

Számomra ez utasítások, felelősség nélkül, szankciók és következmények nélkül – 
talán így tudnám összegezni. Ha ehhez hozzá tudnak tenni valamit, akkor szívesen 
meghallgatnánk. 

 
ELNÖK: Alelnök úr? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azt hiszem, nem professzor úrnak kell erre válaszolnia, 

mert ő már kétszer válaszolt erre a kérdésre, képviselő úr. Ha figyelte volna, professzor úr az 
alaphozzászólásában is ismertette, majd Aradszki képviselő úr kérdésére is elmondta, hogy itt 
teljesen világos, tiszta jogi helyzet volt ebben az időszakban – nem úgy, mint most. Ez a jogi 
helyzet pedig úgy szól, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjait senki nem 
utasíthatja. (Dr. Aradszki András: Ne már! – Dr. Bácskai János: Hát nézzük vissza a 
jegyzőkönyvet!) Nézzük meg a jegyzőkönyvet! Ő elmondta pontosan, hogy a tanácstól döntést 
elvehet a részvényesi jogok gyakorlójának nyilatkozata, az úgynevezett rjgy-nyilatkozat, 
amely esetben ők ebben a kérdésben másként nem dönthetnek; felelős: az rjgy kiadója. Ettől 
kezdve nekik felelősségük nincs, a döntés pedig világosan köthető, kihez? Elmondta azt is, 
hogy ilyen rjgy csak írásban születhet, és csak és kizárólag az rjgy kiadója írhatja alá.  

Ebből következően, képviselő úr, fölösleges azt mondania, hogy itt ilyen meg olyan… 
– a minősítő jelzők teljesen megalapozatlanok voltak, úgy gondolom, Bácskai képviselő úr, 
ezért szóltam közbe. Ugyanis teljesen világos felelősségi viszonyok voltak: vagy egyik hozta 
a döntést, vagy másik hozta a döntést. Ebből következően nem volt egy percig sem egy 
döntésben sem kérdéses vagy kérdőjeles az, hogy hozhat-e döntést a Vagyongazdálkodási 
Tanács, vagy éppen nem hozhat döntést. Ebből következően nem volt megalapozott a 
megjegyzése. 

Csak azért szerettem volna ezt korrigálni, mert nem szeretném, ha valaki tévedésből 
majdan, amikor ennek a bizottságnak a munkájáról valami összegzés történik, akkor ezt a 
fajta megállapítást ennek az összegzésnek a részeként tekintené. Ez meggyőződésem szerint 
egy téves megállapítás volt Bácskai képviselő úrról. Ezért szerettem volna egyértelművé tenni 
az adott kérdésben kifejtett gondolat kapcsán a helyzetet.  

Az pedig, képviselő úr, amit ilyen távlatos következményként a Vagyongazdálkodási 
Tanácshoz címzett, szerintem megint tévedés, tekintettel arra, hogy ahogyan fogalmaztam, 
lényegében másfél év telt el azt követően, amikor ezzel a társasággal az következett be, hogy 
csődbe ment, ahhoz képest, amikor a Vagyongazdálkodási Tanácsnak bármifajta döntése a 
társasággal kapcsolatban megszülethetett. Hiszen ők, ahogyan professzor úr elmondta, a 
Fidesz kétharmados többségének eredményeképpen megváltoztatott vagyontörvény 
eredményeképpen megszűnt megbízással rendelkeztek 2010 nyarától kezdődően. És 
mindannyian tudjuk, hogy ehhez képest másfél év múlva következett be az a bizonyos 
csődhelyzet. Azt is elmondtam már korábban, hogy ebben minek volt érdemi szerepe. Nem 
kívánom itt megismételni, a jegyzőkönyvben szerintem mindenki megnézheti.  

Ezért azt gondolom, nincs olyanfajta összefüggés, amire a képviselő úr 
hozzászólásában utalt. És szeretném egyértelművé tenni, a tanács becsülete miatt, azt 
gondolom, ebben a kérdésben nem professzor úrnak kell itt megszólalnia, hanem annak, aki 
ebben a kérdésben picit kívülről is láthatta ezt a folyamatot. Azaz nem volt joga sem a 
miniszterelnöknek, sem bármelyik miniszternek a tanács tagjait utasítani. Ha megfigyelik és 
meghallgatják a tanács működésével kapcsolatos hangfelvételeket vagy jegyzőkönyveket, 
akkor azt is tudhatják, hogy az, hogy nem történt ilyen, ez hangfelvételen is meg van örökítve. 
Mármint a tanács tagjai is nyilatkoztak abban a kérdésben, hogy például az én miniszterségem 
alatt egyikőjük sem volt befolyásolva döntésében. Azért mondom, hogy akkor ez is legyen 
nyilvánvaló, hogy nem volt befolyás a tanács döntéseiben. Soha nem kérte senki, de elnök úr 
erre utalt szintén a hozzászólásában – figyelték? –, azt mondta, hogy ha az első ilyen 
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beavatkozás megtörtént volna, akkor ő lemondott volna. Ebből következően sem őfelé, de a 
többiek is nyilatkoztak, nem volt ilyen befolyásolás.  

Ezért azt tudom csak mondani, hogy nagyon fontos dolognak tartom, hogy pontosan 
ismerjék az akkori törvényes, jogszabályi feltételeknek megfelelő tanácsi működést. 

Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: (Közbeszólásokra:) Igen, hát mindenki szeretne reagálni. (Derültség.) Bertha 

Szilvia először, utána Aradszki képviselő úr, majd professzor úr, a legvégén pedig majd én 
összegzem ezt az egyelőre döntetlent. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr, ez csak játék a 

szavakkal. Attól, hogy ez jogszabályban le volt fektetve, hogy ki és milyen módon, bocsánat, 
nem utasíthatja, hanem a kiadott… – nem tudom, minek nevezik hivatalosan… 
(Közbeszólások: Rjgy.), igen – rjgy magasabb szintű, mint ahogy a tanács adott esetben 
döntene, és hogy ez nem befolyásolás, ez csak egy jogi terminus. (Dr. Veres János: Így van.) 
De ez a gyakorlatban akkor is azt jelenti, hogy nem ezek az emberek hozták meg a döntést, 
hanem más. (Dr. Veres János: Így van.) Tehát erről volt szó. Igen, csak ez ugyanaz a helyzet, 
amit Bácskai képviselőtársam elmondott (Dr. Veres János: Nem.), hogy tulajdonképpen nem 
az övék volt a döntés, és ezért a felelősség sem. (Dr. Veres János: Így van.) Erre vonatkozott 
a kérdés. Csak hogy tisztázzuk le, hogy ez csak egy játék volt a szavakkal alelnök úr részéről. 
(Dr. Veres János: Ez nem így van!)  

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr, professzor úr, és utána ezt a kört lezárjuk. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Hadd vitatkozzam Bertha 

Szilvia képviselő asszonnyal: ez nem játék a szavakkal. Én nagyon fontosnak tartom Veres 
János hozzászólását e tekintetben, mert ebből az következik, hogy minden negatív hatású 
döntésért nem a Vagyongazdálkodási Tanács, hanem maga a részvényesi jogok gyakorló 
pénzügyminiszter a felelős. Ezt mondta ki Veres János. (Zaj, közbeszólások.)  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem ezt mondtam! Nem, akkor erre muszáj…! 

(Derültség.) 
 
ELNÖK: A sorban professzor úr következik, övé a szó. 
 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Nagyon köszönöm a lehetőséget. Muszáj ezt az egyetlen mondatot elmondanom, nagyon 
fontos. Említettem, de most kiemelném. A tanács a működése alatt, ahogy én megszámoltam, 
2591 ügyet tárgyalt és hozott benne határozatot, a többit nem fogadta el. Ezekért a tanács a 
mai napig teljes felelősséget vállal, ezekért a döntéseiért. Ezek a döntések írásban 
jegyzőkönyvben vannak, és hangfelvétel készült az ülésekről, ezek bármikor 
visszakereshetők. Ezért a felelősséget mi vállaljuk. 

A részvényesi jogok gyakorlója a törvény szerint dönthetett a saját törvényes jogával 
élve. Ilyenkor a tanácsnak a felelősséghez és a döntéshez nincs köze. Amennyiben ekkor is 
felelősséget kellett volna vállalni, akkor is lemondtam volna, legyen ez abszolút világos, hogy 
a felelősséget a tanács a törvény szerinti jogaiért és kötelességeiért vállalja. És van egy másik 
paragrafus, miszerint a mindenkori részvényesi jogok gyakorlója, a pénzügyminiszter 
döntéseiért természetesen, nehéz ezt mondanom, nyilván a döntéshozó a felelős, és ennek a 
szétválasztása, azt gondolom, a törvény szempontjából alapvető. 

Köszönöm szépen. 



- 20 - 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Professzor úr, hány döntést hozott a tanács a 

Budapest Airporttal kapcsolatban? Meg tudná ezt mondani? A hatáskörébe tartozóan, nem 
részvényesi, semmi – amit önök hoztak. 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Elnök úr, erre most nem tudok válaszolni. Meg kell nézni. Minden dokumentálva van. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen, de az én kérdésem kifejezetten a 

Budapest Airporttal lenne kapcsolatos. 
 
ELNÖK: Jó, akkor alelnök úr. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Aradszki Képviselő Úr! Miután megint 

pontatlanul idézett, öt perc eltérés sem volt a kettőnk hozzászólása között, ezért szeretném, ha 
egyértelművé válna: nem törvényszerű, amit ön feltételez. Nevezetesen, hogy ha nem a tanács 
hozza a döntést, hanem a részvényesi jogok gyakorlója, az csak negatív hatású lehet. Ön ezt 
mondta. Én ilyet nem mondtam. És azt mondta, hogy én mondtam volna… 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Képviselő úr, ön nem idéz pontosan. Azt 

mondtam: a későbbiekben negatív hatással járó döntések.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Így van. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ezt mondtam! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De kérem szépen… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): És én önt nem idéztem, képviselő úr, hanem 

véleményt mondtam, hogy ha ott nem volt döntés, akkor a pénzügyminiszter a felelős.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Neeem, ezt nem engedem - elnök úr itt próbál 

visszalépésre biztatni, de nem fogok. 
Képviselő úr, az a baj, hogy ön eleve prejudikál, amikor azt mondja, hogy a 

részvényesi jogok gyakorlójának nyilatkozata, a tőlük elvett döntéssel meghozott más általi 
döntés negatív hatású a későbbiekben. Én erre azt válaszolom, hogy ezt senki nem 
bizonyította eddig. Mondom, senki nem bizonyította eddig! Van ilyen döntés, meg olyan 
döntés. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy miután egyetlenegy konkrét ügyről sem ön, sem 
más itt nem szólt, ami részvényesi jogok gyakorlójának nyilatkozatával meghozott döntés lett 
volna és negatív hatású, ezért ne kapcsolja össze a két dolgot a hozzászólásában, főleg nem 
rám hivatkozva. Mert amit én mondtam, az a felelősségi viszonyok tiszta volta; egyértelmű, 
hogy ki hoz döntést, és egyértelmű, hogy ebben az esetben ki visel felelősséget. Én nem 
minősítettem egyetlenegy döntésnek sem a következményét. Ön továbbment, mert ön 
minősített döntési következményeket. Én erről nem szóltam, ezért legyen szíves, egyrészt 
nem kell olyat mondani itt a bizottságban, ami semmilyen módon nem került eddig 
bebizonyításra, senki ilyen dolgot ebben a bizottságban egyetlenegy ügyben sem bizonyított 
még be. Ebből következően nem jó, ha eleve prejudikációval él akkor, amikor megfogalmaz 
egy eljárással kapcsolatban egy negatív eredményt.  
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Ezt szerettem volna mondani; és főleg nem hozzám kötődően, mert én ilyet nem 
mondtam, ilyet nem is gondolok, és nem is fogok gondolni mindaddig, ameddig ennek az 
ellentéte számomra be nem bizonyosodott. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Professzor úr, az lenne a 

kérdésem, arra emlékszik-e, hogy 2008-ban a Budapest Airport szerződését módosították. 
Ekkor volt először, hogy az államnak kötbér-érvényesítési joga lett volna az elmaradt 
fejlesztések miatt, és ezt úgy előzték meg, hogy módosították az eredeti privatizációs 
szerződést. Erről a tanács önállóan határozott, vagy pedig a részvényesi jogok gyakorlójának 
kérésére hozta a döntését? 

 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: Erre 

most pontosan nem emlékszem, de visszakereshető. 
 
ELNÖK: Akkor én, mielőtt megköszönném professzor úrnak a jelenlétet és a kimerítő 

válaszokat, azzal szeretném ezt az előző polémiát lezárni, hogy azt hiszem, elég világosan 
fogalmaztam, miután itt a hölgyek és az urak egymásnak estek. Én azt mondtam a professzor 
úrnak, azt a kijelentést tettem, ami szerintem köztudomású tény; mint ahogy ugyanolyan 
köztudomású tény, hogy a mai napon vártuk Bajnai Gordont. Ez ugyanolyan köztudomású 
tény. 

Én azt mondtam, hogy ha jelen pillanatban valaki kimegy a Liszt Ferenc vagy 
Ferihegyi, vagy mit tudom én, milyen repülőtérre, meg megnézi a tulajdoni viszonyokat és 
körbetekint, akkor azt mondjuk, hogy a volt magyar légitársaság nem a zeniten van. Aki 
ennek az ellenkezőjét mondja nekem, az hazudik szerintem, hogy egyszerű legyek. Ebből 
következik, hogy valaki ezért politikai felelősséggel tartozik. A vizsgálóbizottságnak az a 
feladata, hogy ezt megállapítsuk. Három nagy fejezetet kell lezárnunk, illetve vizsgálnunk, és 
én tényleg nem szeretnék prejudikálni. Az első fejezetet lezártuk, most még van két fejezet. 
Mindenki várja nagy izgalommal, hogy mi lesz a másik két fejezetnek az eredménye. Ha majd 
mindenkit meghallgattunk és minden anyag a rendelkezésünkre áll, akkor leszünk abban a 
helyzetben, hogy megállapíthatjuk, hogy kit és miért terhel politikai felelősség.  

Azt pedig én is tudom gyakorló ügyvédként egyébként, még csak a folyamatban lévő 
ügyekből is tudom, és mindenki elmondta itt nagyon korrekten, alelnök úr, mindenki 
elmondta egyébként, az ÁPV Zrt. részéről, a legmagasabb szinttől kezdve, nem akarom 
sorolni, hogy hogyan születtek a döntések. Nyilvánvaló, hogy politikai döntés kellett a 
legfontosabb kérdésekben. Hogy most ki hozta ezt a politikai döntést, ez is a 
vizsgálóbizottságnak a feladata. De nyilvánvaló, hogy nem az ÁPV Zrt. vezérigazgatója 
határozta meg azt, hogy ez lesz vagy az lesz vagy amaz lesz. Ezt mindenki tudja, ez is 
köztudomású tény.  

Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet. 
S mielőtt a meghallgatást folytatnánk, azt szeretném bejelenteni, hogy az az MTI-

közlemény áll itt rendelkezésemre, amit itt egyébként mindenki megállapított, hogy Bajnai 
Gordon volt miniszterelnök úr nem jelent meg az ülésen. A titkársága, tehát a volt 
miniszterelnök titkársága azt közölte az MTI-vel, hogy Bajnai Gordon nem kapott meghívást 
erre az ülésre.  

Ezzel kapcsolatosan két dolgot szeretnék mondani mindenképpen. Az egyik az, hogy a 
mai napon Magyarország volt miniszterelnöke, minisztere erre az ülésre el kell hogy jöjjön, 
illetve itt a meghallgatására sor kell kerüljön, ezt minden Magyarországon élő ember tudta. 
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Feltételezem, hogy ha Magyarországon tartózkodott Bajnai Gordon, akkor ő is tudta ezt. Ez 
az egyik.  

A másik, hogy a mi titkárságunk, a munkatársaink háromszor vagy négyszer 
egyeztettek a Bajnai-titkársággal. Ez számomra azért furcsa…, de mindegy, inkább nem 
mondom, mert akkor megint polémia közepébe kerülök. Tehát a volt miniszterelnök 
titkárságával a mi titkárságunk felvette a kapcsolatot, és háromszor-négyszer beszéltek erről, 
hogy mikor lesz az ülés, hogyan lesz az ülés, és hova juttassák el az anyagokat, ez a titkárság 
pedig a Haza és Haladás Alapítvány titkársága, ahol tudomásom szerint – de én nem ismerem 
annyira a baloldali dolgokat, bár így tudom – a Haza és Haladás Alapítványnak az elnöke 
állítólag Bajnai Gordon, és ezért vette fel velük a titkárságunk a kapcsolatot. És itt teljesen 
világossá vált a titkárság számára, hogy a mai napon meghallgatásra kerülne sor. Innentől 
kezdve nem értem a volt miniszterelnöknek az álláspontját, hogy nem kapott meghívót. Hát, 
kétségtelen, hogy ezüsttálcán nem küldtünk meghívót a volt miniszterelnöknek, de 
természetesen, ha mégsem kapta meg a meghívót, és az összes médiából nem értesült a mai 
napról, akkor legközelebb futár útján fogjuk közvetlenül megküldeni. Én csak arra kérem itt 
most a nyilvánosság előtt a jupiterlámpák fényében a sajtó igen tisztelt képviselőit, hogy 
próbáljanak akkor abban segíteni, Bajnai Gordonnak milyen címre tudjuk a futárt kiküldeni a 
sok cím közül. Hová menjen ki a futár? Ugye, mert másképp nem tudjuk. És akkor merem 
remélni, hogy a következő alkalommal itt lesz. 

Én ezt a kört teljesen fölöslegesnek és méltatlannak tartom, különösen Magyarország 
volt miniszterelnöke részéről. El kellett volna neki jönni. Vagy ha nem volt pontos a meghívó, 
vagy pedig nem értesült róla, akkor felhívhatta volna telefonon a titkársága a mi 
titkárságunkat, és megkérdezhette volna, hogy tényleg, ez így butaság vagy tévedés volt, és 
akkor a dolog le van zárva.  

Köszönöm szépen, professzor úr. 
 
PROF. DR. NAGY JÁNOS, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács volt elnöke: 

Köszönöm szépen. (Távozik az ülésről.)  

Bodnár Terézia, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének meghallgatása 

ELNÖK: (Bodnár Terézia elfoglalja helyét a meghívotti székben.) Nagy tisztelettel 
köszöntjük, és elnézést a kis csetepatéért és várakozásért, de próbáltunk igyekezni. 

Bizonyára tetszett értesülni arról, hogy miért kértük, hogy a parlamenti 
vizsgálóbizottság mai ülésén megjelenjen. Az a régi bevett gyakorlat, és nincs is vita a két – 
vagy három – oldal között a tekintetben, hogy aki megkapta az értesítést, az tud arról, hogy 
miért van itt. Tehát el tetszene mondani, hogy mit erről a kérdéskörről, szabadon, mindenféle 
kérdés után, utána pedig feltennénk néhány kérdést. Ha ez így jó, akkor legyen kedves 
elkezdeni. 

Köszönöm szépen. 
 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Rendben. 

Megkaptam a meghívót, bár az elnöki javaslatban, a kérdéseket részletező dokumentumban 
nem szerepel a nevem mint a meghallgatásra javasolt személyek egyike. Ezért nem 
mondhatom, hogy egyértelmű volt a számomra a kiküldött dokumentumokból, hogy mik azok 
a kérdések, amelyekben a bizottság meg kíván hallgatni engem. Ezzel együtt az én volt 
kollégáim az V. pontnál a II. témakörhöz kapcsolódóan a „különösen az alábbi személyek”, 
ezért azt vélelmezem, hogy a II. témakörben óhajt engem a bizottság meghallgatni. De 
mondom, azért nem volt annyira egyértelmű a kiküldött dokumentumokból, hogy mi az, 
amilyen kérdéseket föl kívánnak nekem tenni. 
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A témakörben azt tudom elmondani, hogy én az MNV Zrt. jogelődjénél, a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságnál 2005 tavaszától töltöttem be vezérigazgató-helyettesi beosztást. Nem 
tartozott hozzám az értékesítés, meg a vagyonkezelési szerződések, tehát az a kérdéskör, 
amivel ez az ügy foglalkozik. De hozzám tartozott az ingatlanrendezés, és valamikor 
szeptemberben, tehát már a privatizációs pályázati csomag után mint ingatlanrendezés, mint 
hogy a magyar állam tulajdoni bejegyzéseit pontosítani kell a földhivatalokban, ebben a 
témában nagyon sokat dolgoztunk és túlóráztunk a munkatársaimmal együtt, hogy ez rendben 
legyen.  

Tehát az első pontokra, hogy milyen alapon, milyen irányszámok mentén, milyen 
elvek mentén lett kiírva a privatizáció, ebben az előkészítő munka során nemcsak hogy 
személyesen nem vettem részt, de a hivatali feladatom sem volt az, hogy részt vegyek 
ezekben az előkészítő feladatokban. Részben azért, mert még nem is voltam vezető 
beosztásban, részben azért, mert amikor abban voltam, akkor sem tartozott hozzám ez a 
feladat.  

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság nem egy részvénytársaság volt, tehát itt 
elfelejthetjük a jogelődnél mindazokat, amik itt a professzor úr elmondott. Ez egy központi 
költségvetési szerv volt, és a központi költségvetési szervet egyszemélyi felelős vezető vezeti. 
Tehát ott nem volt utasítási joga gyakorlatilag senkinek; a munkatársak előkészítése alapján a 
vezérigazgatónak nevezett első számú vezető joga volt a döntés, és ő volt jogosult aláírni az 
előkészített szerződéseket.  

Kiderül ezekből a kérdésekből is, hogy egyszer csak gyorsan tulajdonosváltásra került 
sor a vagyonkezelési szerződéssel érintett körben. Ezt mi nem szerettük volna, de nem volt 
ráhatásunk. Az történt, emlékeim szerint – bár most nem volt időm meg alkalmam arra, hogy 
átnézzem ezeket az akkori sajtóhíreket, mert én is csak azokból értesültem ezekről –, hogy 
azt, akivel vagyonkezelési szerződést kötött a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, azt a társaságot 
megvásárolta egy másik országbeli társaság, és az nem kívánta megtartani ezt a 
magyarországi befektetését. Tehát kényszerhelyzetbe kerültünk, és ebben a 
kényszerhelyzetben próbáltuk a legjobb tudásunk szerint a magyar közösség, a magyar állam 
számára a legjobb döntéseket hozni és a szerződéseket előkészíteni. Ismét hangsúlyozom, 
hogy én egyszer sem voltam a munkám során döntéshozó pozícióban, de részt vettem a 
szerződésmódosítás előkészítésében. Tehát tárgyaltam az új befektetővel a 
szerződésváltozásokkor. 

Itt voltak olyan szerződések, amelyeket alapvetően meg kellett változtatni, azért, mert 
az első vásárló egészen másként finanszírozta a vételt, mint ahogy a később belépő, az új 
vagyonkezelési szerződésben részt vevő, az új repülőtér-üzemeltető társaság. És emiatt az 
őket finanszírozó bankok és azok a külföldi tanácsadó cégek nagyon szigorú feltételeket 
támasztottak.  

Az a szerződéscsomag, amelynek az újratárgyalásában vagy módosításában én 
közreműködtem mint előkészítő közgazdász munkatárs, annak az alapszerződései már alá 
voltak írva, évekkel korábban, és azoknak az előkészítésében én személyesen nem vettem 
részt. Sokan, akik bárhol dolgoznak, kerülnek ilyen helyzetbe, hogy valaki más által 
megkötött szerződést kell egy későbbi feladataként átértékelni és újratárgyalni. Tehát az, hogy 
a módosítás során a Budapest Airport új üzemeltetőjével milyen lehetőségeink voltak a 
magyar állam érdekeinek érvényesítésében, erősen korlátozott volt vagy lényegében 
meghatározott volt már a korábban aláírt szerződések miatt. De természetesen maradtak 
benne még olyan biztosítékok, garanciák, feltételek, amelyekkel élhetett a magyar állam.  

Szóba került az, a professzor úr felé fölmerült egy olyan kérdés, hogy érvényesítettük 
vagy nem érvényesítettük ezeket a garanciákat. Ugye, itt egy nagyon hosszú távra megkötött 
szerződésről beszélünk. A szerződés alaplogikája, egyetértésben egyébként a befektetővel, 
nem az volt, hogy megpróbálunk majd kötekedni egymással, és iksz összeget lehívni egymás 
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számlájáról, hanem az volt, hogy a szerződésben megfogalmazott kötelezettsége mindkét 
félnek, így a magyar államnak is, hogy a vitás kérdéseket vagy problémákat tárgyalások útján 
kötelesek rendezni. Tehát amikor az éves átvilágítás során kiderült az, hogy nem teljesültek 
pontosan azok a feltételek, amelyeket a társaság vállalt, akkor értelemszerűen megvizsgáltuk 
– az volt a dolgunk –, hogy miért nem teljesültek ezek a feltételek, és az alapján, ami miatt 
nem teljesültek, lehívjuk azt az összeget, vagy milyen egyéb jogi lehetőségeink vannak a 
továbblépésben.  

Mivel az volt az alapszerződésben, hogy ő minimálisan iksz éven belül – talán három 
éven belül, de nem tudom pontosan, mert nekem nyilván nincs meg ez a szerződés, vagy nem 
néztem meg – köteles valamennyi összeget ráfordítani a repülőtérre, ez volt az elvárás felé. 
Tehát nem az volt az elvárás, hogy azt az iksz összeget hároméves ütemezésben fizesse be a 
költségvetésbe, mert milyen jó lesz a költségvetésnek, hogyha befolyik hozzá az a 
biztosítékként vagy garanciaként kikötött összeg három évre elosztva, hanem az volt az 
elvárás, hogy megvalósuljon, fejlődjön a budapesti repülőtér, hogy ráköltsenek nagyon sok 
pénzt, nagyságrendekkel többet költsenek rá, mint amennyi a garanciális minimumban 
szerepel. Amikor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy kiküldtünk számvizsgálókat, 
szakembereket, nézzék meg a könyveket, hogy mi hogyan teljesült, kiderült, hogy nem 
teljesült pontosan az a ráfordítás, mint amit ők vállaltak. Akkor beszámoltattuk őket, hogy mi 
történt. Ők azt mondták, hogy a magyar állam nem teljesítette a saját vállalásait két oldalról. 
Az egyik az, hogy a magyar állam vállalta, ami nem számszerűsíthető vállalás, hogy mindent 
megtesz, hogy az építkezésekhez – most nevezzük ilyen egyszerűen – az engedélyek 
beszerzése elé nem gördít akadályokat, illetve lehetőség szerint ezt elősegíti a maga részéről. 
És azok a hatóságok, amelyek ezeket az engedélyeket ki kellett hogy adják, részben állami, 
részben önkormányzati szervezetek voltak. De a Budapest Airport akkor azt mutatta be 
nekünk, emlékeim szerint, hogy ők nem kapták meg az eredetileg tervezett ütemezés szerint 
az ő beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez az építési engedélyeket, tehát hiába van meg nekik az a 
pénzük, amivel ők fejleszthetnének, nem tudnak fejleszteni. Ennek olyan nagyon egyszerű 
akadálya volt például, hogy az egyik érintett önkormányzatnál emlékeim szerint nem volt az 
adott területre érvényes fejlesztési terv, és azt nem fogadták el ez alatt az idő alatt sem. Tehát 
voltak ilyen nagyon alapvető feltételek, hiszen ahhoz, hogy a társaság, tehát a Budapest 
Airport teljesíthesse azokat a ráfordításokat, neki rendelkeznie kellett volna azokkal az építési 
engedélyekkel, ami alapján meg tudja kezdeni az építkezést.  

Akkor, 2008-ban, gyakorlatilag még csak egy éve indult az új tulajdonú társaság, a 
Budapest Airportot üzemeltető társaságnak az új tulajdonlása, tehát az új vezetés, a 
menedzsmenttervek akkor indultak. És az volt a szakértői megállapítás, amivel én is 
egyetértettem akkor, hogy ugyanezt az eredetileg vállalt beruházási csomagot és ráfordítást 
szándékában áll a társaságnak ráfordítani, tudja is majd ráfordítani, meg is valósul az a nagy 
fejlődés, és ennek a technikai megoldása az volt, hogy átütemezzük ezt a kötelezettséget. 
Tehát az én munkatársaim is, akik részt vettek ebben a munkában, és én is azt javasoltuk, 
hogy ütemezzük át. Ugye, akkor még olyan messze volt a vége annak, hogy mikor jár le ez a 
kötelezettségvállalás, hogy ezért most is azt mondom, hogy ésszerűtlen lett volna 1-2 milliárd 
forintot azért elvenni, hogy most elkezdjünk alkudozni azon, ami egyébként a másik feltételük 
volt, hogy a Malév nem teljesíti azt az utasforgalmat, amit eredetileg ők beterveztek. És akkor 
egyértelműen a Malévtől, a Maléven keresztül származott a Budapest Airport bevételeinek a 
jelentős része, tehát egy visszafogottabb maléves utasforgalom és egyéb ilyen nehézségek 
egyértelműen – és most mondhatjuk azt is, hogy 2008-ban volt a gazdasági válság is, ami 
miatt szintén kevesebben utaztak –, tehát volt egy csomó olyan feltétel, amire ők azt mondták, 
hogy a szerződésben volt lehetőségük ilyenekre hivatkozva megindokolni, hogy ők 
önhibájukon kívül nem teljesítették ezt a szerződést. 

Talán ennyit tudnék erről mondani. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a kimerítő, és azt hiszem, mindannyiunk számára 

tanulságos választ. 
Csak egyetlen kérdésem volna, hogy ön szerint – ha tetszik rá válaszolni, igen, ha 

nem, nem, tehát abszolút szabad a gazda – a 2007-es tulajdonosváltozásnak mi volt az oka. 
Ön mit tud erről? Amit tetszett is érinteni. 

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Magánvéleményem 

nincs; amit tudok erről, azt csak a sajtóból tudom, hogy eladták, tehát bármi miatt eladták a 
társaságot. A BAA-t, tehát egy londoni székhelyű társaságot eladtak egy másik ország 
cégének, és annak az a döntése született, hogy a BAA nem fogja tovább üzemeltetni a 
Budapest Airportot. Tehát ott az volt a kérdés, hogy van-e olyan, a világban van-e olyan 
társaság, amelyik ezt meg akarja venni és tovább akar menni ezen a részen, vagy pedig nincs. 
A magyar fél a BAA-val kötött szerződéssel – de ez az ÁPV Rt.-s részében volt, én erről 
tényleg csak érintőlegesen tudok – azt vállalta, hogy hajlandó lesz továbbengedni, tehát neki 
joga legyen eladni. Ugye, itt nem arról szólt az a 2007-es szerződés, illetve 2005 végi 
szerződés nem arról szólt, hogy itt két év múlva majd jön egy új tulajdonos, de arról szólt, 
hogy húsz év múlva, harminc év múlva, egyszer majd változik a világ, és jöhet egy új 
tulajdonos. És azt ésszerűen az eredeti szerződésben meg kellett engedni, hogy ha majd 
egyszer változik a világ, és jön egy tulajdonos, akkor majd lehetővé teszi, és kötelezettséget 
vállalt a magyar állam arra, hogy be fog engedni egy új tulajdonost, aki majd ezt a Budapest 
Airportot működtető szerződést, vagyonkezelési szerződést is továbbviszi. Az, hogy ez két év 
múlva következett be, hát ez senkinek nem hiányzott, legkevésbé az abban részt vevő 
munkatársaknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aradszki képviselő úr, utána pedig Bertha Szilvia 

következik. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Ezzel az utóbbi kitétellel 

tulajdonképpen semmi baj nincs, mert a fordítottja az általános, hogy nem kötik ki a 
tulajdonosi kontrollváltozás tilalmát. Tehát ezzel alapvetően semmi baj nincs. Hanem inkább 
az érdekelne ebben a dologban, hogy amikor ez a tulajdonosváltozás megtörtént, és említette, 
hogy az új tulajdonosnak a finanszírozó bankjai jelentkeztek itt a magyar félnél, hogy 
változtatnák azt a hosszú távú szerződést, amelyik 75 éves üzemeltetést írt elő, amit a BAA-
val kötöttek, azért, merthogy a bankok másképp gondolják ennek a szerződésnek a 
finanszírozását, és más feltételeket, szigorúbb feltételeket tettek volna vagy vártak el ettől a 
szerződéstől.  

A kérdésem az, hogy amikor ezek a tárgyalások megkezdődtek a bankokkal, akkor 
már az új tulajdonos szerepelt az üzemeltetőnél vagy még a régi. Tehát magyarul, időbeli 
ütemezésben ez hogyan történt: előbb megtörtént a tulajdonosváltozás, és utána jöttek ide a 
bankok, hogy kérem szépen, módosítsuk az üzemeltetési szerződést, vagy még ennek az 
üzemeltetési szerződésnek a módosítása volt az előfeltétele a tulajdonosváltozásnak? Ez nem 
mindegy, mert a magyar állam abban a helyzetben szerintem ragaszkodhatott volna az eredeti 
feltételekhez, ha már az új tulajdonos birtokon belül van. A másik esetben is szerintem 
ragaszkodhatott volna a feltételekhez, mert mint később kiderült, ez inkább negatív változást 
jelentett, pontosan a beruházási költségek mögöttes elszámolási kérdéseiben.  

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Nyilván több esze 

volt annál a BAA-nak, mint hogy anélkül adja át a tulajdonjogát az általa tulajdonolt 
társaságnak, hogy annak pénze lett volna megvenni. Tehát miután az új vevő társaságnak 
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hitelből volt pénze megvenni, ezért csak azután kerülhetett sor a tulajdonosváltásra, miután a 
hitelezők megadták a pénzt azoknak, akik konzorciumként meg akarták vásárolni ezt a 
társaságot, és ki tudták fizetni a vételárat a BAA-nak. Tehát a BAA semmilyen tulajdonról 
nem mondott le. Hivatalosan bejelentette a magyar állam felé, hogy ő nem tudja tovább ezt a 
tulajdont fenntartani.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ebből az következik, hogy tulajdonképpen 

semmi jogi feltétel nem kényszerítette a magyar államot arra, hogy az új tulajdonos 
szempontjából, az őáltala idehozott finanszírozó bankok szempontjából a már meglevő 
szerződést módosítsa. Azért ezt is le lehet szögezni! 

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Ez számomra nem 

egy jó terep, merthogy én nem vagyok jogász. Tehát az, hogy kinek mire van joga és milyen 
feltételt hogyan kell betartani, erre tartottuk a jogi szakértőket, a magyar állam fölvett erre 
jogi szakértőket. Nyilván én ezzel a részével nem is foglalkoztam a témának. De azt tudom, 
mint fő sarokpontját az ügynek, hogy eredetileg a magyar állam amit kiírt pályázatot, hogy el 
kívánja adni a Budapest Airportot mint társaságot ilyen feltételekkel, és hozzá ezt az 
üzemeltetést is lehetővé tevő vagyonkezelői jogot 75 évre, ebben a csomagban szerepelt egy 
olyan szerződéstervezet, amelyben vállalta a magyar állam, hogy egy ilyen típusú szerződést 
majd hajlandó lesz aláírni a vevővel, az új tulajdonossal. Tehát a magyar állam vállalt 
valamiféle szerződést, ez a szerződés, ami egy ilyen váza volt egy szerződésnek – persze az 
én olvasatomban, mert még mindig nem vagyok jogász –, ez a szerződés a hitelezőkkel 
kötendő szerződés váza volt. Tehát arra készült eredetileg a privatizációs felhívás, hogy majd 
a magyar állam a hitelezőkkel is meg fog állapodni, mert hiszen akkor csődbe megy a cég, ott 
áll, és a hitelezők őt meghitelezték, és elfut a pénzükkel. Tehát nyilván az akkori jól 
átgondolt, vagy számunkra úgy tűnt, hogy jól átgondolt koncepció szerint vállalták azt, hogy 
nemcsak a tulajdonossal kötnek szerződést, hanem a hitelezőkkel is.  

Az, hogy az eredeti privatizáció végül is nem ennek mentén született, tehát az eredeti 
pályázati kiírásban szereplő szerződéstervezet nem lett kitárgyalva minden részletében, és 
nem lett aláírva az eredeti privatizációs megállapodás során az új tulajdonossal, ez azért volt, 
mert amit már említettem korábban, az első tulajdonos nem olyan módon óhajtotta hitelezni, 
tehát nem bankhitelt akart fölvenni abban a társaságban, amelyik megveszi a Budapest 
Airportot, hanem az ő anyavállalata megfinanszírozta neki ezt az összeget, és az anyavállalata 
vette fel neki a hitelt, vagy volt neki bankbetétje, mindegy; az minket nem érdekelt. Tehát az 
eredeti privatizáció anyavállalati garanciával ment, miközben a privatizációs csomagban és 
ezáltal a megvalósult privatizációban is benne volt az, hogy a magyar állam egy esetleges 
későbbi tulajdonosváltáskor is hajlandó lesz egy hitelezői megállapodást kötni, amelynek 
voltak bizonyos sarokpontjai az előkészítésben meghatározott módon. 

Nyilván, ha egy szerződés nem kerül aláírásra, akkor annak a feltételei nincsenek 
végigtárgyalva, nem lehet azt mondani, hogy azt szó szerint, pontosan úgy hajlandó lett volna 
aláírni akár a magyar állam, akár a másik fél. Ez egy ilyen váza volt egy szerződésnek. De az 
biztos, hogy azt vállalta a magyar állam, hogy a későbbiek során egy esetleges 
tulajdonosváltáskor egy ilyen típusú hitelezői szerződést kész lesz aláírni.  

 
ELNÖK: Bertha Szilvia, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt most ismét problémaként 

jelentkezik, hogy nincs még meg az eredeti privatizációs szerződés anyaga, nincs meg a 
módosított szerződés, illetve nincs meg a közvetlen szerződésnek az írásos anyaga, csak az 
úgymond összebányászott anyagok alapján tudok kérdezni, illetve az elhangzottak alapján. 
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Nekem az a kérdésem, hogy itt elhangzott, hogy részt vett a módosítás 
előkészítésében, gondolom, akkor tudott a közvetlen szerződésről is. Ez most csak ilyen 
elsődleges kérdés. 

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Mit értünk az alatt, 

hogy tudtam róla? Hát tudtam róla, igen. Tudtam róla. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy a tartalmával 

mennyire volt tisztában, hogy ezzel mit vállal a magyar állam. 
 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Én a KVI részéről 

közgazdászként vettem részt ebben a munkacsoportban. Tehát nyilván voltak olyan részei a 
szerződésnek, amelyekkel tisztában voltak, és amelyekkel foglalkoztam, meg voltak olyan 
részei a szerződésnek, amivel nem foglalkoztam.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Akkor megpróbálok inkább az 

elhangzottakra szorítkozni. Tulajdonképpen egyértelműen elhangzott, hogy a magyar állam a 
szerződésmódosítás révén, és a közvetlen szerződésben is benne vannak bizonyos olyan 
vállalt dolgok, amelyek hihetetlen módon egyenlőtlenné teszik a magyar állam vállalásait és 
az új tulajdonos által vállaltakat. Eleve úgy kezdődött, hogy eladtak egy nyereséges céget; 
megtudtuk, hogy azért kellett eladni, mert eladni nyereséges cégeket lehet. A Malév már 
akkor is rossz helyzetben volt, majd amikor tulajdonosváltás történt, akkor erre hivatkozva 
például ilyen pontok bekerültek, hogy ez a bizonyos garanciavállalás – ami kérdéses, hogy 
volt vagy nem volt, de egy Tátrai úr által tett nyilatkozatból, egy sajtóanyagból megtudtuk, 
hogy ő ezt tudta, hogy van, tehát hogy ez nem is titok –, tehát hogy a magyar állam, 
amennyiben a Malév nem hozza az elvárt forgalmat, akkor bizony visszafizeti a vételárat, 
ráadásul nem is akárhogy, hanem éves 11,4 százalékos eurókamattal. Tehát például ez volt a 
közvetlen szerződésben. Illetve hogy az állam lemond a részvényei adta döntési jogáról, tehát 
a delegáltjai szavaznak, de mindig a többségi tulajdonossal együtt szavaznak. Továbbá még 
egy kitétel volt, hogy ha az állam felmondja a privatizációs szerződést, akkor szintén a már 
említett kamattal visszafizeti a teljes vételárat. Egy ilyen 11,4 százalékos eurókamat 
gyakorlatilag már az uzsoraszintet éri el.  

Így most úgy tűnik, hogy az állam indokolatlanul vállalt gyakorlatilag az adófizetők 
pénzére olyan elképesztően aránytalan terheket, amit nem lehet megindokolni. Akkor sem, 
amikor az eredeti privatizációs szerződést megkötötték, ha abban valóban benne volt, hogy 
ilyen feltételeknek meg kell felelni, ha tulajdonosváltás és más finanszírozás történik. De 
ráadásul ezt ezek szerint önök indokoltnak is találták, hogy ezt így illik, mert az új vevő ne 
vállaljon ilyen kockázatot. Ez teljesen érthetetlen. 

Én tehát erre szeretnék választ kapni, hogy ez kinek a döntése volt, hogy ilyen 
feltételekkel ezt így be kell vállalnia a magyar államnak, és ilyen garanciákat és ilyen 
feltételeket kell elfogadnia. Köszönöm. 

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Lehet, hogy nem 

volt elég világos a bemutatkozásomból, elnézést kérek, de én az ÁPV Rt. kötelékében egy 
másodpercig sem dolgoztam. Én a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon dolgoztam, és később az 
MNV Zrt.-ben az ingatlanvagyonért felelős vezérigazgató-helyettes voltam, tehát 
ingatlanügyekkel foglalkoztam, társasági ügyekkel nem. Tehát bármely privatizációs 
szerződésnek, később a módosító szerződésnek a privatizációt érintő és a Malévet érintő 
részeivel hivatalból tájékoztatást szintjén sem találkoztam az előkészítő munka során. Tehát 
ebben nem vettem részt, úgyhogy ezekről nem tudok nyilatkozni. Tehát semmilyen ÁPV-s 
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ügyről meg maléves ügyről nem tudok nyilatkozni, mert nem dolgoztam ott, nem vettem részt 
a döntés-előkészítésekben sem, tárgyalásokban sem, a szövegezésekben sem.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Ez egyébként kifejezetten a Budapest 

Airportra vonatkozott, tehát a Budapest Airport tulajdonosváltásáról és privatizációjáról, 
illetve a szerződésmódosításról van szó; ugye, a közvetlen szerződés is ezt érinti. És el is 
hangzott, hogy ön részt vett a szerződésmódosítás előkészítésében, ezért úgy gondolom, 
valamilyen mértékben mindenképpen illetékes.  

Ez nyilván egy komplex kérdés, amit mindenkinek felteszünk, csak mindenki azzal 
hárítja el, hogy ő csak egy pici részét végezte el ennek a folyamatnak, és akkor így 
tulajdonképpen úgy tűnik, hogy itt olyan szinten állami százmilliárdok tűntek el és 
herdálódtak el úgy, hogy semmi felelőse nincsen, ezért kérem, hogy amelyik részére és 
amennyire tud, tájékoztasson minket. 

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Rendben. Tehát a 

privatizációt a tulajdonos állam, aki az ÁPV Rt. volt, ő indította. Az ÁPV Rt. tulajdonosi 
gyűlései, igazgatósági ülései döntöttek a pályázati kiírásokról és egyebekről is. Tehát a KVI 
nem is keveredett volna bele ebbe az ügybe, ha eladtuk volna a magyar állam kizárólagos 
tulajdonában levő, tehát nem eladható budapesti repülőtér telkeit az új tulajdonosnak. Tehát 
eladtuk a társaság tulajdonjogát, az ÁPV Rt. eladta, amiben egyáltalán semmilyen szinten 
nem vettünk mi részt, sem én, sem a munkatársaim, és vagyonkezelési szerződést kötöttük 75 
évre a repülőtér ingatlanainak működtetésére és magának a repülőtérüzemnek a 
működtetésére az új tulajdonossal. A vagyonkezelési szerződést írta alá az én főnököm. De a 
privatizációs szerződéseket a mi részünkről senki sem szignálta és nem írta alá. Tehát a 
privatizációnak az „eladjuk a társaság tulajdonjogát” típusú részeiben mi nem vettünk részt.  

Két teljesen különálló szervezetről beszélünk. Az, amit a KVI csinált, a 
vagyonkezelési szerződést, azt is számon kérhetik persze az ÁPV-seken, de a privatizációt ők 
tárgyalták végig, és a tulajdonosváltásnak a privatizációt érintő részeit is ők tárgyalták végig. 
Amit mi csináltunk, az nem volt privatizáció, mert hiszen a magyar állam tulajdonában 
maradtak azok az ingatlanok, amelyekre mi egy vagyonkezelési szerződést kötöttünk velük, 
hogy a magyar állam tulajdonában levő valamiket megfelelően működtessék és 
felvirágoztassák, ne hagyják lerohadni.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor egy utolsó kérdés, hogy az ön személyes 

értékelése szerint ez a szerződésmódosítás közgazdászként nézve így rendjén volt, helyén 
volt, megfelelő volt, és a magyar állam érdekeit és a mögötte álló magyar emberek érdekeit 
megfelelően képviselte-e. 

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Nyilván az ember 

ha részt vesz egy munkafolyamatban, akkor megbízik a munkatársaiban. Én tehát bíztam 
abban, hogy azok, akik a maguk részét végezték ebben a munkában, ők is a saját legjobb 
tudásuk szerint a magyar állam, a magyar nép, a magyar emberek javát szolgálva az adott 
helyzetből a legjobbat hozták ki. Most utólag sem gondolom, hogy azt kellene mondanom, 
hogy igen, én akkor nem láttam és nem gondoltam. Én most is megbíznék a 
munkatársaimban, akik a saját kompetenciájukban valamilyen döntéseket előkészítenek.  

 
ELNÖK: Utolsó kérdése van Aradszki képviselő úrnak. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Lehet, hogy több lesz, elnök úr. Először is egy 

tisztázó kérdés. Ön a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak tagja volt egy időszakban. 
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BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Nem voltam tagja. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem volt – mert akkor egészen más kérdéseket 

tettem volna föl. (Derültség.)  
Csak egy közbevetőleges kérdés. Amikor volt ez a bankgaranciát lehívjuk vagy nem 

hívjuk le, és ahogy ön elmondta, az előkészítés során abba az irányba mozdult el a magyar 
állam, hogy nem kell kitekerni egymás nyakát – leegyszerűsítve –, hanem a folyamatokat 
vigyük végig, van rá időtartam megfelelő, és az az érdeke a magyar félnek is meg a másik 
félnek is, hogy a repülőtér fejlődjön és működjön. Ettől függetlenül úgy gondolom, és az a 
személyes tapasztalatom az elmúlt pályafutásom alatt, hogy ha valakit egy bankgaranciával, 
annak a lehívásával fenyegetnek, akkor az általában mindig engedékenyebb tud lenni. Nem 
tudták ezt a fajta szituációt kihasználni olyan módon a tárgyalások során, hogy esetleg 
javítsák az üzemeltetési szerződés feltételeit, beleértve annak a lehetőségnek a kizárását is, 
hogy a banki finanszírozás költségeit is figyelembe tudja venni a fejlesztési összeg 
elszámolásánál a tulajdonos? 

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Mi volt a kérdés 

eleje? Elnézést… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az eleje az volt, hogy ön tagja volt-e a Nemzeti 

Vagyongazdálkodási Tanácsnak, mire azt mondta, hogy nem. (Bodnár Terézia: Igen, erre 
emlékszem.) És utána visszatértünk arra, hogy amikor a garancialehívás esedékessége 
beállhatott volna, és én azt mondtam erre, hogy általában akit bankgaranciával fenyegetnek, 
engedékenyebbek. És itt azért a későbbiekben a fejlesztések elszámolásánál olyan költségeket 
is figyelembe vett a Hochtief, illetve a Budapest Airport Zrt., ami az eredeti szerződésben 
nem volt benne, nevezetesen, hogy az ő finanszírozási szükségletének banki költségeit is be 
tudta számítani ebbe az eredeti szerződésben kialkudott több millió eurós összegbe.  

Ezt kérdeztem, hogy miután… 
 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Igen, elnézést 

kérek. Miért nem hívtuk, vagy miért volt akkor az a javaslatunk, hogy nem hívjuk le a 
bankgaranciát, illetve hogy átütemezzük – ez volt az eleje a kérdésének, hogy ezt mondtam az 
előbb. Igen, most is ezt mondom. Az történt, hogy kötöttünk valakivel egy szerződést, amiben 
volt egyfajta bankgarancia-lehívási ütemezés. Ez a bankgarancia-lehívási ütemezés két év 
múlva kezdődött. Tehát az eredeti szerződésben az volt, hogy adunk nekik egy kétéves laufot 
az előkészítésre, és majd azt követően iksz éven keresztül nyitva lesz egy bankgarancia, 
rendelkezésére fog állni a magyar államnak.  

Mi történt? Az történt, hogy a köztes egy évben tulajdonosváltás történt. Tehát amit ön 
most kérdez vagy amit bárki számon kér az átütemezési javaslaton, az az, hogy egy évvel a 
tulajdonosváltás után, mondhatnám azt is, hogy egy fél évvel a tulajdonosváltás után, 
merthogy a szerződéskötést követően fél év még eltelt azzal, amíg ők átvették a régi 
tulajdonosoktól a társaságot, átvilágították és képbe kerültek; tehát arról beszélünk, hogy egy 
új szerződő partnertől, aki a vagyonkezelési szerződésben vállalt felénk bizonyos 
beruházásokat, egy fél évvel az után, hogy ő képbe került, miért nem hívtuk le tőle a 
garanciát. Azt gondolom, ez akkor egy ésszerű döntés volt, amit alapvetően az alapozott meg, 
hogy később nem veszett el a pénz, tehát nem arról volt szó, hogy amit nem hívtunk le 2008-
ban, azt 2009-ben vagy 2010-ben nem hívhattuk volna le, tehát nem vesztettünk, nem 
mondtunk le a magyar államot illető egy fillérről sem, hanem azt mondtuk, hogy elismerjük, 
hogy e miatt a tulajdonosváltás miatt, e miatt az új helyzet miatt, az új tulajdonos képbe 
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kerülése érdekében és a megfelelő új projektek kialakítása és engedélyek beszerzése 
érdekében elfogadjuk, hogy ehhez neki kevés ideje volt, és ezért lehetőséget kell adni a 
számára.  

Most az, hogy egy szerződésnek milyen pontjába mikor lehet belenyúlni, ez egy jogi 
kérdés, tehát ebben nem tudok nyilatkozni. És megint visszatértünk arra a kérdésre, hogy 
hogyan finanszírozzák a társaságot. Az, hogy milyen költségeket lehet elszámolni, én 
könyvvizsgáló sem vagyok, tehát megbíztunk azzal könyvvizsgálót, hogy megnézze tételesen 
a Budapest Airport elszámolását ebben a beruházási beszámolójában. Ez tudomásom szerint 
minden évben így volt később is. Tehát nem az MNV Zrt. munkatársai akartak jóságosak 
lenni vagy gonoszak lenni a Budapest Airporttal, hanem a szerződés szerint fogadtuk el.  

Az, hogy egy hitel nélkül működő szerződésben más költségek vannak és más 
költségek számolhatók el, mint egy hitellel működő szerződésben, ez szerintem életszerű. De 
ezzel együtt, mondom, én nem gondolom, hogy nem jártunk el kellő gondossággal annak a 
megvizsgálásakor, hogy milyen költségeket számolhatnak el a hatályos szerződések és 
jogszabályok alapján, és miket nem. 

Arra, hogy megszorongattuk-e őket: lehet látni a dátumokon, hogy igencsak az utolsó 
pillanatokban kerültek eldöntésre ezek a dolgok, és igen kényelmetlen tárgyalásaink voltak a 
Budapest Airport vezetőivel, amikor érzékeltettük velük, hogy hiszen az ő vállalásaikkal és 
nagyszabású terveikkel szemben ez a bankgarancia, amelyet lehívhatnánk, ez egy kerekítési 
hiba. (Dr. Aradszki András kimegy a teremből.) Tehát lényegében a központi költségvetés 
szempontjából a magyar állam problémáit sem oldja meg, ha lehívjuk, de ugyanígy velük 
szemben is ez, hogy most lehívjuk vagy nem hívjuk le, inkább egy ilyen szerződéses 
megszorítást jelent, mintsem tényleges bevételi tételt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Riz képviselő úr! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Elnézést kérek, hogy szót kérek, de a „megszorongattuk 

őket” kifejezés egyszerűen szíven ütött, és úgy éreztem, hogy hozzá kell szólnom ehhez a 
kérdéshez. 

Szeretném megkérdezni öntől, hogy ha megszorongatták, akkor hol van a cargo, amit 
a szerződésben vállalt ez a cég; hol van a megépített móló; hol van a parkolóház; hol vannak a 
környezetvédelmi fejlesztések? Ha önök megszorongatták a Budapest Airport tulajdonosait. 
És hogyan lehet az, hogy az MNV Zrt. elfogadta és elismerte, amit képviselőtársaim is 
említett, hogy fejlesztések során elszámolhatók a tanácsadói szerződések? Az olyan 
tanácsadói szerződések, amelyet ezek a cégek a saját anyacégükkel kötöttek. Tehát 
gyakorlatilag önmaguknak számláztak, és ezt nyújtották be az MNV Zrt.-hez mint fejlesztés. 
És mindeközben egyetlenegy fillér kötbérlehívás nem történt. 

Mit nevez ön megszorongatásnak?  
 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Én itt mindvégig és 

most is csak a 2008-as kötbérlehívási döntésről tudok beszélni, mert 2009-ben már nem 
dolgoztam a társaságnál. A vezérigazgató kezdeményezte a felmentésemet, amit néhány órán 
belül meg is tettek. Tehát a 2009-es elszámolásról már nem tudok nyilatkozni, csak a 2008-
asról, amiről eddig nyilatkoztam. Ez az egyik. 

A másik, hogy még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy én sem a KVI-ben, sem az 
MNV Zrt.-ben nem foglalkoztam cargo-ügyekkel, privatizációs ügyekkel, ezek 
előkészítésében sem vettem részt. Tehát a szerződésnek azokat a részeit, amelyeket a 
privatizáció keretében vállalt a Budapest Airport mint társaság, azokat az MNV Zrt.-nek egy 
másik területe vitte, és az ő dolguk volt ezeknek a szerződéseknek a nyomon követése is. 
Tehát én a cargo-ügyekkel, persze, folyosói pletykákban találkozhattam, de hivatalból soha 



- 31 - 

egy másodpercig sem volt dolgom a Malév és ahhoz kapcsolódó és a Budapest Airport 
privatizációs szerződésében levő bármelyik pontnak a betartása, betartatása.  

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Akkor egy kapcsolódó kérdés gyorsan, hogy kié volt ez a 

terület, kihez tartozott, név szerint ki ügyelte ezt. 
 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Somkuti István. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Az első kérdésem az, hogy jól tudom-e, 

hogy 2006 és 2009 között ön a Budapest Airport Zrt. felügyelőbizottsági tagja volt.  
 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Igen. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor ehhez kapcsolódik a kérdésem: az nem volt 

összeférhetetlen, hogy a felügyelőbizottság tagja, ugyanakkor tárgyal az új vevőkkel? Ez a két 
dolog nem volt akkoriban vagy akár lenne most is összeférhetetlen?  

 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Azt nem tudom 

megmondani, hogy most mi összeférhetetlen mivel, de én a magyar államot képviseltem a 
felügyelőbizottságban. Azt gondolom, akik az én delegálásomat kezdeményezték, azok 
tisztában voltak az én egyéb feladataimmal és felelősségeimmel, és megnézték, hogy jogilag 
ez rendben van-e. Nekem meg sem fordult a fejemben. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Bocsánat, csak még egy megjegyzés, igazából talán 

inkább a jegyzőkönyv kedvéért. A közvetlen szerződésben az egyik szerződő fél maga a KVI 
volt, és itt Zelles vezérigazgató úr volt az egyik aláíró. Ugye, itt szó volt arról, hogy mennyire 
volt rálátása vagy mennyire nem. Nyilván a helyettes valamilyen szinten mégiscsak tudott 
róla, de ebbe a részébe nem megyek bele. De ezért mondtam, hogy lehet, hogy majd még 
szükség lehet Zelles úr további meghallgatására, mert sok érdekes pontja van ennek a 
szerződésnek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha másnak nincs kérdése, akkor én nagy tisztelettel 

megköszönöm a jelenlétét.  
A bizottság tagjait arról tájékoztatom, hogy a következő ülésre ünnepélyesen 

meghívjuk Bajnai Gordont; Tátrai urat – alelnök úr segít abban, hogy Tátrai urat elérjük –; és 
Vági Márton urat, aki kérte, hogy szeretne majd felkészülni és úgy visszajönni. Tehát 
megadjuk a lehetőséget mindenkinek. Természetesen Bajnai úrnak nem a titkárságát fogjuk 
megkeresni, hanem közvetlenül őt megkeressük; kinyomozzuk, mi a lakcíme, és futárral 
fogjuk neki vinni, még az is lehet, hogy egy ezüsttálcát is szerzek, és azon fogjuk neki 
átnyújtani a meghívót. És reméljük, hogy akkor el fog jönni.  

Köszönöm szépen a jelenlétet.  
 
BODNÁR TERÉZIA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
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(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 10 perc)  
  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


