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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja 
végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottságának 
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az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető 

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Úgy látom, határozatképesek vagyunk, megkezdjük a bizottsági ülést. 

A vizsgálóbizottság megalakulása és teendőinek megvitatása 

Az elnök bevezetője 

Előzetesen szeretném közölni, hogy ez egy megalakuló ülés, amely 
munkamegbeszélés lesz, azért nem is tudtam anyagot kiküldeni. S természetesen, mivel 
kiküldött anyag nem volt, mint elnök semmilyen javaslatot nem is szeretnék tenni döntésre 
vagy bármilyen határozat meghozatalára. Arról azonban beszélnünk kell, hogy hogyan zajlik 
egy ilyen vizsgálóbizottság munkája, és természetesen, hogy milyen anyagokra van 
szükségünk, mondom, még anélkül, hogy bármilyen ítéletet mondanánk ezekről az 
anyagokról, a munka elindításához ez mégis szükséges lenne.  

Az ügyrendre vonatkozóan azért nem készítettük még el a javaslatot most pár nap 
alatt, mert nem leszünk késésben így sem. Más vizsgálóbizottságnál is előfordult ez, hogy 
elkezdték a munkát, és a második ülésre jött be az ügyrend. A Házszabály tartalmaz most is 
erre vonatkozóan rendelkezéseket, és az ügyrenden át kell vezetni a mostani házszabályi 
változásokat. Ezek körülbelül egy hét múlva lépnek hatályba, és akkor annak megfelelően 
kiküldök majd egy ügyrendtervezetet, amelyet a második ülésünkön természetesen meg is 
vitatnánk és jóvá is hagynánk.  

Technikai jellegű kérdéseket is meg kell beszélnünk. Ilyen az ülések időpontja. Ezt az 
alakuló ülést is igazság szerint keddre szándékoztam összehívni, de holnap lesz egy olyan 
vitanap, amelyen – mint ahogy a képviselők jelezték – szinte mindenki részt akar venni, ezért 
módosítottuk így, hogy egy munkamegbeszélést tartunk kivételesen az interpellációk után. Én 
természetesen ezt az időpontot is elfogadhatónak tartom, habár meg kell mondjam, hogy ha a 
vizsgálóbizottság belemerül a munkájába, általában nem szerencsés, ha az interpellációk után 
ülésezik, mert sokszor kifutunk az időből. Általában előfordul, hogy egy óránál is tovább tart 
egy ilyen bizottsági ülés. Ezért én azt javaslom, de természetesen alkalmazkodom a 
többséghez, hogy kedden legyen általában a bizottsági ülés, célszerűen 11-12 óra körül, 
amikor már esetleg a reggeli bizottsági ülések lementek. Ha ez megfelel, de várom a 
javaslatokat. 

A következőkben szeretném elmondani, hogy a főtitkár úrtól kaptam egy tájékoztatást, 
amely a vizsgálóbizottság technikai működésére vonatkozik. Dr. Gaál Zsuzsanna lesz a 
bizottsághoz kirendelt munkatársunk; az elérhetőségét megadja, illetőleg mindenkinek 
megküldi. Hozzá kell majd fordulni a bizottság anyagai, technikai kérdései ügyében. Nem 
lesz külön bizottsági alkalmazott, ő a gazdasági bizottságnak most is munkatársa, és a 
gazdasági bizottság fogja végezni ezeket a teendőket, tehát nem lesz külön helyisége, irodája 
sem a vizsgálóbizottságnak, erre most nincs lehetőség, hanem a gazdasági bizottságnak a 
titkárságához kell fordulni, azon belül pedig Gaál Zsuzsa a felelős ezekért az ügyletekért. Az 
lenne a célszerű, ha mindenki a volanbusz@parlament.hu e-mailre írná az észrevételeit, mert 
azt ő akkor természetesen kezeli, és átküldi azoknak, akiknek szükséges.  

Miután lesznek vizsgálati anyagok, előzetesen ennyit kaptam a mai nappal (Fölmutat 
egy iratcsomagot.), ezt még én sem néztem meg, tehát semmifajta előnyt nem szereztem. 
Ezzel együtt azt javaslom és kérem, hogy az anyagokat, ha lehet, elektronikusan kérjük, akár 
pendrive-on is. Lesznek természetesen majd olyan anyagok, amelyek majd a Házszabálynak 
megfelelően külön ügyiratkezelést igényelnek, akkor azokat majd meggondoljuk, hogy 
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hogyan lehet kezelni. Ha valaki kéri, akkor természetesen joga van bármit nyomtatott 
formában is kérni, én mégis azt javaslom, természetesen, ha ezzel egyetértünk, hogy 
alapelvként, irányként elektronikusan közöljék, mert különben kezelhetetlenek lesznek az 
anyagok. Ez általában jól működött az eddigi vizsgálóbizottságoknál is; ha más nem, akkor 
CD-re vagy pendrive-ra ki lehetett írni.  

Annyit még a technikai háttérről, hogy van a bizottságnak egy költségkerete szakértői 
díjazásokra; ezt majd a következő ülésen beszéljük meg. Az eddigi házszabályi szokások 
szerint – ezt majd az ügyrend fogja tartalmazni – ennek a kormánypártok a 60, az ellenzék a 
40 százalékát költhette szakértői tevékenységre. Ez a főtitkár úr tájékoztatása szerint 
összességében 2 millió forint lesz bruttóban; erre megbízási szerződést vagy akár más 
formában is ügyvédi irodákkal lehet kötni. Meg kell majd beszélnie az ellenzéknek körülbelül 
ezt az összeget. Ha ezen vitatkozni kívánunk, azt a következő ülésen az ügyrend kapcsán meg 
lehet tenni, de a nagyságrend mindenképpen ez volt az eddigi időszakban.  

Ezt az anyagot tehát természetesen át fogjuk küldeni a képviselőknek is, egyrészt. Ezt 
én dr. Budai Gyulától kaptam a mai nappal, mert előzetesen már érdeklődtem, hogy milyen 
anyagok vannak. Ismeretes, hogy arról szól a vizsgálóbizottság működése, hogy az 
idevonatkozó határozatot lehet csak vizsgálni. Ez tehát a 2005-2008 közötti 
ingatlanértékesítéseket jelenti és az azzal kapcsolatos ügyeket, mert azért nemcsak magáról az 
eladásról van szó, hanem a visszabérlésről is, off-shore ügyletekről. Azt javaslom, beszéljük 
meg, itt majd nyilván olyan szakértőket kell foglalkoztatni, akik az off-shore világban 
járatosak, és mondjuk, megbízunk bennük; ez a kettő együtt kell hogy megvalósuljon. Ezért 
nyilván nem lesz könnyű a választás. De joga van mindenkinek, tehát bármelyik párt is 
megbízhat, de mondom, ilyen szerény keretek között, szakértőket ennek a munkának az 
elvégzésére. Köszönöm szépen. 

Ennyit kívántam mondani. Én, őszintén szólva, a sajtót sem hívtam meg a mai 
megbeszélésünkre, de megjelentek; örülök nekik, üdvözöljük őket. De igazából ez egy 
munkamegbeszélés, mint említettem, és a következő ülésünkön kezdjük meg igazából a 
tárgyalásokat. Természetesen ezek mellett az anyagok mellett, azt gondolom, a teljesség 
miatt, ha ebben egyetért velem a bizottság, mégis ezt kvázi határozat formájában 
megerősítheti, hogy írok a bizottság nevében egy levelet a nemzeti fejlesztési miniszternek, 
mert mégiscsak hozzá tartoznak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ügyei, hogy a határozatban 
szereplő ügyekben minden rendelkezésre álló vizsgálatot és adatot küldjön meg a bizottság 
számára. És természetesen ugyanezt dr. Budai Gyulának is, aki még annak idején a 
miniszterelnökség megbízottjaként, kormánymegbízottként foglalkozott ezzel az üggyel, hogy 
a rendelkezésére álló vizsgálatokat és adatokat küldje meg a bizottságnak, és amit ma 
megkaptunk, azt is ismertetem a képviselőkkel. Ez egy tartalomjegyzék a Volán-
szerződéskötésekről, a határozati vizsgálatban szereplő ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi 
szerződésekről és használati szerződésekről, illetve maguk az idevágó anyagok. Ezeket 
természetesen, mondom, én sem néztem még meg, ezt egy napon belül a képviselők 
rendelkezésére bocsátjuk, abban a formában, ahogyan kérik. Megvan elektronikus formában 
is, úgyhogy azt azonnal tudjuk küldeni. Ezért mondom tehát, én nem javaslom, hogy 
belevágjunk bármilyen megtárgyalásába ennek az ügynek, mert nem is terveztem nyilván 
anélkül, hogy meglenne az ügyrendünk, vagy akár egy egyeztetett időpontot elfogadnánk. 
Köszönöm szépen. 

Átadom a szót alelnök úrnak és a bizottság tagjainak hozzászólásra. 

Hozzászólások, reflexiók 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Végül is tartalmi 
kérdésekben sok mindenben nem tudunk és nem is érdemes hozzászólni. 
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A magam nevében tudok beszélni, mert ezzel kapcsolatos egyeztetést természetesen 
nem volt módomban elvégezni.  

A kedd délelőtti időpont az állandó ülések számára megfelelőnek tűnik a számunkra.  
A különböző anyagok szétküldésével kapcsolatban én is az elektronikus formát 

támogatom, az összes olyan esetben, amikor ez csak egyáltalán lehetséges. Gondolom, ez 
bármilyen minősítésű anyag esetében megoldható. 

Előzetesen ennyit kívántam hozzátenni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Pusztán megerősíteni szeretném az elnök úr által 

elmondottakat, hogy ezzel a kedd dél körüli ülésezéssel a Jobbik részéről egyetértünk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Az első ülés időpontját kell kitűznünk. Két lehetőség van: vagy egy hét múlva tartunk 

ülést, vagy, ha jól számolok, akkor három hét múlva, mert akkor lesz a négynapos ünnep, 
amikor parlamenti szünet van. (Rövid egyeztetést követően:) Akkor egy hét múlva tartjuk az 
első ülésünket, úgy, hogy az ügyrendet még ezen a héten kiküldjük, illetve az eddigi 
anyagokat. Az természetesen egy előzetes anyag lesz, hiszen nyilvánvaló, hogy talán arra jók 
lesznek az előzetes anyagok, hogy föl tudjuk mérni, milyen megbízásokat kell kiadni a 
szakértőknek, és milyen anyagokat kérünk még ezen kívül esetlegesen. Habár azt gondolom, 
hogy ha így megkérjük, akkor az idevágó anyagok nagy részét meg fogjuk kapni. 

Akkor tehát előirányozzuk azt, hogy ha valamilyen parlamenti munka vagy a 
gazdasági bizottság esetleges ülése ezt nem akadályozza meg, ami legfeljebb csak 
időeltolódást jelenthet, a gazdasági bizottság 9-10 órakor szokott kedden ülésezni, tehát ha 
ülésezik is, a 11 órát meghatározhatjuk a következő keddre, tehát április 24-re. Az írásbeli 
meghívót természetesen ki fogom küldeni, és mondom, csak akkor módosulhat egy kicsit, ha 
a gazdasági bizottságnak is van ülése aznap délelőtt, mert akkor utána tartanánk a mi 
ülésünket. A helyszínnek pedig ez célszerű. Ez egy jó terem, és miután a gazdasági 
bizottságra támaszkodunk technikailag, ezért célszerű is ezt így megvalósítani. Köszönöm. 

Egyebek 

„Egyebek”. Tessék parancsolni! 
 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Elnök úr említette anyagok esetleges bekérését. Nekem 

erre lenne egy javaslatom, hogy a 2002. december 31-ével zárt mérleg adatait kérjük be a 
Volánnak. Mert nyilván a reorganizációt akkor fogjuk tudni érteni és összerakni. Ugyan itt 
konkrét esetek vannak, de azt gondolom, ez így az ésszerű.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én most nem akarok semmilyen vitába belemenni. Meg kell néznem az 

országgyűlési határozatot, de szerintem nem lesz akadálya ennek. Azt, hogy mit vizsgálunk, 
majd megvitatjuk, bekérni anyagokat be lehet. Mert csak azt vizsgálhatjuk, ami beleesik a 
határozatban megjelölt időszakba, és így szól az országgyűlési határozat, hogy a Volánbusz 
Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja. Bekérjük ezt is, jó? (Göndör István: 
Ehhez nyilván hozzátartoznak a 2002-es anyagok is.) Jó. Akkor ezt külön ki fogom emelni a 
levélben, képviselő úr kérésére. 

Más „egyebek” nincs akkor? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Természetesen lesz mód ennek a pontosítására. Azt gondolom, így is komoly 

mennyiségű anyagot fogunk kapni, tehát folytathatjuk. Köszönöm szépen. 
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Ha nincs más hozzászólás, akkor ezt az ülést most bezárom. Köszönöm szépen 
mindenkinek a megjelenést. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 50 perc)  
  

Manninger Jenő 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


