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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gulyás Dénes (Fidesz), az albizottság elnöke

Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Pálffy István (KDNP),
Pörzse Sándor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Puskás Imre (Fidesz) megérkezéséig Németh Zoltánnak (Fidesz)
Pálffy István (KDNP) megérkezéséig Menczer Erzsébetnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes
államtitkára
Dr. Podonyi László, az Állami Számvevőszék igazgatóhelyettese
Dr. Jánosi Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára

Megjelentek

Dr. Majoros Sándor, az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa
Négyesi Mónika (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Szatmári Ivett (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 1 perc)

Elnöki megnyitó, határozatképesség elfogadása

GULYÁS DÉNES (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársakat és a megjelent vendégeket,
a minisztérium képviselőit, az újságírókat, a sajtó munkatársait.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Öt fő az
albizottságból személyesen van jelen, és hárman adtak helyettesítési megbízatást.

Megfigyelőként jelen van dr. Podonyi László, az Állami Számvevőszéktől, dr.
Majoros Sándor számvevő tanácsos, Szatmári Ivett a Nemzetgazdasági Minisztériumból, őket
is tisztelettel köszöntöm.

Napirend előtti hozzászólások, napirend elfogadása

A napirendet képviselőtársam megkapták, a napirendi pontokat és az ahhoz
kapcsolódó témákat. Van-e valakinek megjegyzése a napirenddel kapcsolatban? (Nincs
jelentkező.) Nincsen. Köszönöm.

A napirendi pontokat szavazásra teszem fel. Aki egyetért a napirendi pontokkal, és
igennel szavaz, azt kérem, tegye fel a kezét. (Szavazás.)

A szavazás egyhangú. Köszönöm szépen.

Tájékozódás a Magyar Televízió székházprojektjéről

Az első napirendi ponthoz üdvözlöm dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes
államtitkár urat. Az első napirendi pont: Tájékozódás a Magyar Televízió székházprojektjéről.
Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak. Köszönöm szépen.

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium) tájékoztatója

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ehhez a napirendhez igazából
érdemi információval a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nem tud szolgálni, hiszen nem a
tárca közvetlen hatáskörébe tartozó ügyről van szó. Az összes többi napirend esetében
természetesen állunk rendelkezésre, és igyekeztünk is a szükséges előkészítést megkezdeni,
de ebben az esetben ennél egy kicsit több időre lesz majd szükség. Közreműködünk
természetesen az információk összegyűjtésében, csak egy kis türelmet és megértést kérek.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak. Megkérdezem, hogy a többi
napirendi ponthoz kíván-e majd hozzászólni esetleg.

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen,
elnök úr, több napirendi ponthoz is, az Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat, a Magyar
Természettudományi Múzeum, a Design Terminál és az Erkel Színház hasznosítása esetében
rendelkezünk már előkészítő anyagokkal.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A képviselőknek adom át a szót. Kinek van az
első napirendi ponthoz kapcsolódóan mondanivalója?
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Észrevételek, vélemények

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem az Állami
Számvevőszék jelenlévő képviselőjét, hogy tud-e arra vonatkozólag felvilágosítást adni
nekünk, hogy a 2009. év kapcsán az Állami Számvevőszéknek a Magyar Televízió Zrt.
működésével kapcsolatos vizsgálata hol tart, egyáltalán készül-e, mi a jelenlegi tudnivaló
ezzel kapcsolatban.

ELNÖK: A Házszabály szerint meg kell szavaztatnom a bizottságot arról, hogy szót
kapjon a vendégünk. Ki az, aki erre igennel szavaz? (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Egyhangú. Öné a szó. Kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzon be. Köszönöm
szépen.

Dr. Podonyi László igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék) kiegészítése

DR. PODONYI LÁSZLÓ (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Az Állami Számvevőszék vizsgálatvezetője vagyok.

A Magyar Televízió székháza ügyével kapcsolatos vizsgálatról azt a tájékoztatást
tudom adni, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. éves tevékenysége ellenőrzése
keretében áttekintettük a Magyar Televízió székházával kapcsolatos korábbi ÁSZ-
vizsgálatokat, és itt van egy székházprojekt ebben az ügyben. Most lett vége a helyszíni
ellenőrzésnek, most állítjuk össze a jelentést, és most vannak a tervezett egyeztetések is.
Ebben az egész székházprojektről, tehát a Szabadság téri székház eladásának körülményeiről,
a bérlet körülményeiről, az időelhúzódásról, az új bérletről egy egységes véleményt fogunk
adni. Ez a jelentés augusztus 31-én kerül a parlamentbe benyújtásra. Tehát itt kimondottan a
korábbi jelentéseink mai aktualitását nézzük, és az egészről mondunk egy véleményt. De azért
szeretném jelezni, hogy mintegy öt jelentésünk foglalkozott korábban ezekkel a
székházügyekkel, tehát részletesen a jelentés végén tudunk erről összeállítást adni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném jelezni, hogy az albizottság szeretné
ezeket az anyagokat megkapni, ennek a mikéntjét, hogyanját majd a kabinetben intézzük, csak
előre jelzem, hogy szeretnénk megkapni. Köszönöm szépen.

Ki az, képviselőtársaim, aki szeretne még ehhez a témához hozzászólni? (Nincs
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Bocsánat, Pálffy képviselő úr, parancsoljon!

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy az,
amit mondott, ami a tárca működésével és az ez irányú vizsgálatokkal kapcsolatban
elhangzott, az pontosan mit jelent, milyen munka zajlik ez ügyben?

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
Nemzeti Erőforrás Minisztérium jelenleg is az átszervezés napjait éli, és ezért meglehetősen
nehéz sajnos bizonyos ügyeknek utánamenni. Azért kértem egy kis megértést és türelmet,
mert sajnos nyomozómunkát kell folytatni egyes ügyekben. Ami föllelhető egyébként az
Magyar Televízió ügyében, azt be fogjuk szerezni, és a bizottság rendelkezésére fogjuk
bocsátani. Köszönöm.

Ami fellelhető egyébként a TV-ügyben, azt be fogjuk szerezni, és a bizottság
rendelkezésére fogjuk bocsátani.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólók az első napirendi ponthoz? (Nincs
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs jelentkező. Akkor azzal zárnám le az 1. napirendi pontot, hogy
érdeklődéssel várjuk a jelentést, és a következő ülésünkön szeretnénk erre a témára
visszatérni.

Köszönöm.

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat alapfeladatain túli vállalásainak és
szerződéseinek áttekintése

A 2. napirendi pontunk a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat alapfeladatain túli
vállalásainak és szerződéseinek áttekintése. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, van-e
ehhez hozzászólnivalója. (Jelzésre.) Megadom a szót, parancsoljon.

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium) tájékoztatója

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ennél a napirendi pontnál szerencsésebb helyzetben
vagyunk, egy kicsit több információval tudunk szolgálni. A közelmúltban történt
törvénymódosítás miatt is a szakszolgálat tevékenysége az érdeklődés középpontjába került.
A tárca is foglalkozik a szakszolgálattal, a szervezet jövőjével, és ennek kapcsán igyekszünk
áttekinteni a helyzetet.

Egyelőre azzal a tájékoztatással tudok szolgálni, hogy az alaptevékenységtől teljesen
eltérő, azzal összhangban nem lévő tevékenységre utaló szerződést mindeddig nem találtunk,
ez nem azt jelenti, hogy ilyen nincs, eddig ilyen a tudomásunkra nem jutott. Ugyanakkor
vannak olyan alapfeladatoktól eltérő szerződéskötések, amelyek az általános üzemeltetési
szerződések körébe tartoznak, illetve bizonyos szakértői tevékenységek kapcsán ezeket meg
fogjuk majd részletesen vizsgálni. Amennyiben az ellenőrző albizottság igényt tart rá,
természetesen a KÖSZ teljes szerződéses állományáról szóló kimutatást rendelkezésre fogjuk
bocsátani, különös tekintettel a folyamatban lévő ügyekre, hiszen a sajtóban megjelent
híresztelésekkel ellentétben a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások nem fognak
lelassulni, és nem fognak leállni, annak ellenére, hogy maga a szakszolgálat a honlapján és a
beruházókhoz intézett levelekben ilyen tájékoztatást adott. Ezt a tájékoztatást korrigálni
fogjuk, és ezúton is szeretném megerősíteni, hogy a tárca elkötelezett abban, hogy civilizált és
európai keretek között folytatódjanak a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások.

Külön fontos kérdéskör ennek kapcsán, és erre is szeretnék utalni, hogy más
intézményekkel is kötött a szakszolgálat szerződéseket. Ezek ugyan kutatási tevékenységre
vonatkoznak, de én személy szerint is, és a tárca is fontosnak tartja e szerződések áttekintését
megalapozottság szempontjából, és az ezzel kapcsolatos pénzmozgások szempontjából is,
mert vannak arra utaló jelek, hogy tudományos típusú szerződések keretében nem feltétlenül
csak szűkebb értelemben vett tudományos tevékenység finanszírozására került sor. Ezt
szeretnénk mi magunk is felderíteni, és természetesen minden ilyen, a bizottságtól érkező
kérésre a szükséges adatokat rendelkezésre fogjuk bocsátani.

Még annyit szeretnék hozzátenni a szakszolgálat jövőjével kapcsolatban, hogy a tárca
jelen elképzelései szerint augusztus 1-jével ez a szervezet meg fog szűnni, és a Magyar
Nemzeti Múzeumba olvadva fogja azokat a feladatokat ellátni, amelyeket a törvénymódosítás
keretei kijelöltek, azaz koordináló, a nagyberuházásokat megelőző feltárásokat elősegítő és
tudományos szerepkört fog majd teljesíteni.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársakat, hogy ebben a témában
ki óhajt hozzászólni. (Jelzésre.) Pörzse Sándor képviselő úr!

Észrevételek, válaszadás

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Az államtitkár-helyettes úr figyelmét
hívnám fel arra, hogy amikor ezt a Házban tárgyaltuk, akkor megpróbáltam a
kapcsolatrendszeremen keresztül egy kicsit ezzel kapcsolatosan utánanézni. Szerintem önnek
nagy újdonságot nem mondok vele, inkább itt most a sajtó tisztelt munkatársainak hívom fel a
figyelmét arra, hogy 8 vagy 9 régésszel beszéltem ezzel kapcsolatosan, és szinte mindegyikük
használta a „régészeti maffia” kifejezést, nyilván nem véletlenül. Tehát azzal a fajta, az elmúlt
8 évben megszokott tevékenységgel találkoztak ők is, mikor valamit kiszerveztek a
tevékenységen kívülre azért, hogy egy bizonyos haszon képződjék, és annak a hasznát ki
tudja, hogy kik és hová tették.

Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez az albizottság majd ennek a végére fog jutni, és
aki ezért felelős, az elnyeri a büntetését. Tehát csak szerettem volna felhívni a figyelmet arra,
hogy ez a régészeti maffia kifejezés nyilván nem véletlenül alakult ki az elmúlt pár évben.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Visszaadom a szót helyettes államtitkár úrnak.

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Meg tudom erősíteni az elhangzottakat. A közelmúltban az egyik napilap
szombati mellékletében megjelent egy részletes cikk, és ott volt egy keretes írás – most nem
nevezném meg sem a napilapot, sem pedig a szereplőket –, ez a keretes írás számunkra
nagyon aggasztó információkat közölt, annál is inkább, mert az ország egyik meghatározó
tudományos intézete is érintve van a dologban. Szeretnénk, ha ez is teljes körűen tisztázódna,
és nem lenne jó, ha a gyanú legkisebb árnyéka is vetődne bármely régi intézményünkre ezen
ügyek kapcsán.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Felteszem a kérdést, hogy a képviselőtársaim közül van-e
még valakinek ebben a témában mondanivalója. (Nincs jelzés.) Úgy látom, jelentkező nincs.

Összefoglalnám ebben a 2. pontban hallottakat. A szakminisztérium is vizsgálódik az
ügyben, mi is azt tesszük, és ugyanazt kérném a helyettes államtitkár úrtól, mint az előző
napirendi pontnál, hogy kaphassa meg a bizottság majd az erre vonatkozó iratokat. Nagyon
szépen köszönöm.

A Magyar Természettudományi Múzeum ügye (A BKV tulajdonszerzésének
körülményei)

A 3. napirendi pont a Magyar Természettudományi Múzeum ügye, jelesül a BKV
tulajdonszerzésének körülményei az Orczy kertben. Kérdezem helyettes államtitkár urat,
ehhez is van-e hozzáfűznivalója. (Jelzésre.) Köszönöm szépen, megadom a szót.

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium) tájékoztatója

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Tájékozódtunk a konkrét ügyben is, és a Magyar Természettudományi
Múzeum főigazgatójától kaptunk részletes tájékoztatást, ezt szeretném most ismertetni.
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A Magyar Természettudományi Múzeum kezelője a magyar állam tulajdonában levő
egykori Ludovika Akadémia épületegyüttesének és a vele egy telekkönyvi számon szereplő

osztatlan, a szintén a műemlékegyütteshez tartozó Orczy-kertnek. Az egykori kert területén
törvényesen bejegyzett tulajdonjoggal rendelkezik a S.E.F.T Kft., az Orczy-kerthez tartozó
területen használói joggal – ezt szeretném aláhúzni, hogy használói joggal, tehát nem
tulajdonosi vagy kezelői joggal – rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat, a Józsefvárosi
Önkormányzat, valamint a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. Az ingatlanegyüttes
egyébként szerepel az örökségvédelmi törvény mellékletében is, amely rendelkezik a
kizárólagos állami tulajdonban tartandó, el nem idegeníthető műemlékekről.

Az épületegyüttessel kapcsolatos ingatlanügyek intézése során a múzeum a
2008. évben, majd 2009-ben is kikérte a földhivataltól a tulajdoni lapok hiteles másolatát, és
ekkor tapasztalták nagy megdöbbenéssel, hogy míg 2008-ban a tulajdoni lapon még csak
kezelőkén szerepelt a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt., addig a 2009. októberben kikért
tulajdoni lapon már tulajdonosa volt az egykori Mező Imre garázs területét jelentő mintegy
5 hektár területű kertrésznek. A BKV tulajdonaként bejegyzett területen található a Ludovika
Akadémia XIX. századi műemlék lovardája is.

Azt a tájékoztatást kapta a múzeum a Fővárosi Önkormányzat illetékes ügyosztályával
együttműködve, mivel a múzeum a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló intézmény, ezért
a fővárossal is megkötött egy vagyonkezelési szerződést, de a BKV tulajdonjogának
bejegyzéséről sem a Magyar Természettudományi Múzeum, sem a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal, sem az Orczy-kert használói nem kaptak tájékoztatást. Miután a
múzeum tudomást szerzett a törvénysértő lépésekről, feljelentést tett a BRFK
gazdaságvédelmi főosztályán. A BRFK határozatában az ügyet elkülönítette a BKV ügyében
folyó egyéb nyomozástól, és az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz juttatta el „egyéb ok
fennállása miatt” minősítéssel.

A múzeum értesítette dr. Mezős Tamás urat, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnökét is, és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is arra a következtetésre jutott, hogy a
BKV tulajdonszerzése törvénysértő módon történt. Mivel a tulajdonjogi bejegyző határozatot
szintén törvénysértő módon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részére nem kézbesítették, a
határozat ellen fellebbezés benyújtására nem volt lehetőség, ezért a törvénysértés orvoslása
érdekében a Legfőbb Ügyészséghez törvényességi kérelmet terjesztettek elő.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Természettudományi Múzeum
álláspontját megerősíti a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság 2010. február 19-én hozott
határozata is, amely nem foglalkozik a BKV Zrt. tulajdonszerzésével, és nem is vesz tudomást
ezen jogsértő ügyletről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm én is. Megkérdezem, hogy képviselőtársaim közül ki kíván
szólni. Parancsoljon, képviselő úr.

Észrevételek, vélemények

NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Ebben az ügyben azért érdekes, ami történt, mert a 2001. évi LXIV. törvény 33.
paragrafusa kimondja az alábbiakat: „Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve
veszélyeztetett helyzetű műemlékek és műemlék együttesek fokozott védelmét biztosítani
kell. Ezek közül az e törvény mellékletében egyedileg meghatározott műemlékeket, illetve
műemlék együtteseket kizárólagos állami tulajdonban kell tartani. Amennyiben tulajdonjoguk
az ingatlan-nyilvántartásban nem az állam javára van bejegyezve, és az nem az ingatlan-
nyilvántartás hiányosságának vagy jogszabálysértésnek az eredménye, a tulajdonjogot az
állam javára meg kell szerezni.”
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Van egy melléklet is ehhez a törvényhez, amely egyértelműen rögzíti, hogy mely
ingatlanokról van szó, és itt a VIII. kerületi ingatlanok között a Ludovika főépülete, együttese
és parkja a VIII. kerületben, 36030. helyrajzi számú ingatlan meg van jelölve. Ez azt jelenti,
hogy ez egy 2001-es jogszabály, és akkor, amikor 2008-ban – ha jól tudom, 2008-ban – a
tulajdonjog bejegyzése megtörtént a BKV javára, akkor ezt nyilván figyelembe kellett volna
venni, és ezért is fontos az, hogy vizsgáljuk ezt a dolgot, hiszen itt valószínűleg törvénysértés
történhetett.

Külön furcsaság a dologban, hogy 1996-ban kérte, hogyha jól tudom, a BKV a
tulajdonjog bejegyzését, és 2008-ban történt meg; úgy látszik, a földhivatal akkor csapott a
homlokára, és akkor mondta, hogy ezt az ügyirathátralékot rendezni kell, és bejegyezte, ez is
érdekes furcsaság a dologban. Na, meg persze az is kérdés, hogy az MNV Zrt. hogyan
foglalkozott ezzel a dologgal, hiszen gondolom, hogy neki valamilyen módon fel kellett hogy
tűnjön ez a változás, és az, hogy itt egy törvénynek ellentmondó bejegyző határozat született.

Mivel itt, ahogy helyettes államtitkár úr is elmondta, a rendőrség foglalkozott ezzel az
üggyel, én azt javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy forduljon vagy a belügyminiszter úrhoz,
vagy rajta keresztül a megfelelő nyomozó hatóságokhoz, akik foglalkoztak vagy
foglalkozhattak ezzel a kérdéssel, hogy adott esetben akár itt, a bizottság ülésén tudjanak
válaszolni a felmerülő kérdésekre, akár pedig írásban jelezni tudják azt, hogy mi is történt
ebben az ügyben, mit tudhatunk, illetve adott esetben érdemes lehet a Magyar
Természettudományi Múzeum képviselőinek a meghallgatása is akár. Köszönöm szépen.

Szavazás Németh Zoltán indítványáról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor én most fölteszem szavazásra ezt a kérdést, amit
képviselőtársam indítványozott. Ki az, aki képviselőtársam indítványával egyetért?
(Szavazás.)

Egyhangú a szavazás igennel. Köszönöm szépen, képviselő úr, el fogunk járni ezen a
módon, ahogy ön ezt javasolta.

Megkérdezem még, hogy kinek van még ehhez a napirendi ponthoz hozzáfűznivalója.
(Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Köszönöm szépen.

Szeretnék indítványozni a napirenddel kapcsolatban egy változtatást, ugyanis a
következő napirendi pont a Design Terminál működésének áttekintése, és a minisztériumból
várunk ide vendéget, dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár asszonyt, aki jelezte érkezését, de
egyelőre még valahol a dugóban ül, ezért indítványozom, hogy az 5. napirendi pontra térjünk
most át, és várjuk meg, amíg helyettes államtitkár asszony megérkezik. Kérem a bizottságot,
hogy szavazzunk. Aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét. (Szavazás.)

A szavazás egyhangú. Köszönöm szépen.

Tájékozódás az Erkel Színház hasznosításáról

A következő napirendi pont tájékozódás az Erkel Színház helyzetéről, annak
hasznosításáról. Kérdezem államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatban is van-e
hozzászólnivalója. Köszönöm, megadom a szót, parancsoljon!

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium) kiegészítése

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez ügyben is igyekeztünk tájékozódni. Én most
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ismertetnék egy összefoglalót, amit kaptunk, de hangsúlyozom, hogy itt is még sajnos a
tájékozódás állapotában vagyunk.

Az Operaház 1984. évi átfogó rekonstrukciója során legalább két súlyos gondot nem
sikerült orvosolni teljesen, az egyik a színpadgépészet kérdése, illetve az úgynevezett
üzemház, a díszletraktárak és a műhelyek kérdése, legalábbis erre szoktak volt hivatkozni az
Erkel Színházas történetnél, mint origónál. Az is gond továbbá, hogy 1953-tól tartozik a
Magyar Állami Operaház szervezetébe az Erkel Színház, amelynek épülete 1911-ben épült, és
1962-ben modernizálták.

2007-ben zárta be a kapuit, a hivatalos indoklás szerint azért, mert előadások tartására
alkalmatlanná vált. Az indoklás részben az épületszerkezetek állapotára hivatkozott, valamint
a korszerűtlen színpadi rendszerre, a díszlettároló hiányára, a közönségforgalmi és az üzemi
területek általános leromlottságára. Itt szeretném csak megjegyezni, hogy ez ügyben még
most is zajlanak bizonyos vizsgálatok és tájékozódások, tehát ennek az indoklásnak a
megalapozottságát vagy megalapozatlanságát én most nem tudom sem megerősíteni, sem
cáfolni, de személyes véleményem természetesen van erről a dologról.

2004-től zajlik ez az ügy intenzíven, azt gondolom, hogy ez mindenki számára
ismeretes. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a bizonyos kormányhatározat,
amelyik a tárgykörben megszületett, és többek között egy új Erkel Színház létrehozására
vonatkozik, ez már nagyon súlyos lemaradásban van, és ha a végrehajtása esetleg indokolt
lesz, vagy ilyen döntés születik, akkor is csak módosított formában lehet már csak
végrehajtani a súlyos késedelmek okán.

Végezetül annyit szeretnék még megjegyezni, hogy ebben az egész kérdéskörben, a
feladat végrehajtásában a Magyar Állami Operaház sem külső szakmai szervezetet nem vont
be, sem saját belső struktúrájában nem hozott létre olyan szervezeti egységet, amely ezt a
feladatot koordinálta volna, illetve ütemesen és szakszerűen elvégezhette volna. Többek
között ez is az egyik oka annak, hogy mindmáig nyitott és vitás kérdések vannak ebben az
ügyben. Köszönöm szépen.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki szeretne ehhez a témához hozzászólni? (Nincs
jelentkező.) Ha megengedik, kedves képviselőtársak, én hozzászólnék, mert láttam a
vasfüggöny mögött is néha ezt az Erkel Színházat, nemcsak a nézőtér felől. Valójában ebben
a kérdésben igazán az izgat engem, és az érdekel elsősorban, hogy az első 19,3 milliárdos
bekerülési összegből hogyan lett 80 milliárd az a PPP-konstrukcióban tervezett megvalósítás,
ami az utolsó információ az Erkel Színházzal kapcsolatban. Mégpedig egy olyan ingatlanról
van szó, ami jelen pillanatban állami ingatlan, köztulajdon – ha így akarom –, amit
elbontottak volna, építettek volna 80 milliárdért PPP-beruházásban egy objektumot, aminek a
futamideje 25 év lett volna, ha jól tudom, nagyon súlyos milliárdokért évi bérleti díjban.
Aztán pedig meg lehetett volna vásárolni, tehát gyakorlatilag szinte kétszer adta volna el a
beruházó azt a köztulajdont, ami aztán átment volna – illetve a haszna – magánzsebekbe. Ez
szerintem alaphelyzetben egy meglehetősen érdekes történet.

A másik pontban az a kérdés, és ezért sajnálom, hogy Hiller miniszter úr nincs itt, bár
az elmúlt két évben minden év végén az évi rendes meghallgatásán ezt a kérdést feltettem
neki, hogy hátha most végül is nem bánna olyan takarékosan az igazsággal, mint a
meghallgatásain bánt, ugyanis a szocialista kormány életveszélyesnek nyilvánította az Erkel
Színházat, és 2007-ben bezárták. Ez körülbelül negyedmilliós nézőszám-, azon kívül jelentős
jegyárbevétel-vesztést jelentett, tehát bevételi oldalon is súlyos veszteséget jelentett. Mindezt
azzal a felkiáltással, hogy életveszélyes.
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A 2008 decemberi meghallgatásán azt kérdeztem miniszter úrtól, hogy ha
életveszélyes a színház, akkor most miért lehet próbálni a színpadon. A miniszter úr válasza
az volt, nagyjából úgy hangzott a szó szerinti válasz, hogy a közönség terhelését nem bírja az
épület, a színpad bírja a művészek terhelését. Ami egyébként véleményem szerint műszaki
abszurdum, hiszen műszaki szempontból egy színpadtér sokkal megviseltebb állapotban
kellene hogy legyen, mint a nézőtér.

Ez 2008 közepén volt. Egy évvel később, a közben eltelt időszakban a kezembe került
két jegyzőkönyv, amit két egymástól független mérnöki iroda végzett, az egyik a
Német Magyar Mérnöki Iroda, a másik a Földvári Mérnöki Iroda. Ez visszakereshető a
2009 decemberi jegyzőkönyvből, amikor a miniszter urat hallgattuk meg. Ott szembesítettem
a miniszter urat azzal, hogy az ő állításával ellentétben a szakértők véleménye mit mond. A
szakértők véleménye szó szerint azt mondta, hogy a közönséget be lehet engedni a színházba,
mert nem életveszélyes. Bár itt találkoztunk azzal a megszokott formával, amit Hiller
miniszter úr minisztersége idején gyakorlattá emelt, magyarul: nem mondott igazat. Tehát azt
gondolom, hogy a vizsgálódásnak ebben a tekintetben is folytatódnia kellene.

Ráadásul még egy jegyzőkönyv a kezembe került, ami a színház legutolsó
érintésvédelmi jegyzőkönyve, és a szakemberek megállapították, hogy a színház ebből a
szempontból is használható, és nem veszélyes. A napokban tudtam beszélni Szőcs Géza
államtitkár úrral, aki mondta, hogy újabb statikai vizsgálatokat végeztek a színházon, bejárták
a színházat, és ez a vizsgálat is azt bizonyította, hogy nem életveszélyes.

A kérdés tehát számomra az – és úgy érzem, ebben az ügyben errefelé kellene igazán
érdeklődnünk, és a helyettes államtitkár urat is arra kérem, hogy ha ezzel kapcsolatban
valamilyen dokumentum vagy adat felmerülne, azt kellene erősebben megvizsgálni –, hogyan
lett a 19,3 milliárdból 80. A miniszter úr milyen érdekek mentén hazudott a bizottságnak
kétszer, hogy életveszélyes a színház, holott nem volt életveszélyes? Miért zárták be; kinek
milyen anyagi, egyéb, stb. érdeke fűződhetett ehhez? Azt gondolom, ebben a témában ez a
nagyon súlyos kérdés azon túl, hogy közönséget veszített a színház, azon túl, hogy a fiatal
művészeknek nincs munkájuk, és ott áll egy színház, amiben lehetne játszani. Ezeknek a fiatal
művészeknek a jó részét állami pénzen képezzük ki, és utána kimennek a világba, és itt egyéb
súlyos értékvesztésről is szó van.

Tehát, hogy ebben milyen esetleges – még egyszer hangsúlyozom, esetleges –
visszaélés vagy bűneset vagy törvénytelenség történt, errefelé próbálnék meg az Erkel
Színház ügyében kutakodni. Arra kérem az államtitkár urat, hogy ha ebben a kérdésben
valamire jutnak, akkor azt osszák meg velünk.

Köszönöm szépen. (Pörzse Sándor jelez.) Elnézést, államtitkár úr, jelentkezett Pörzse
képviselő úr, rögtön utána következik. Parancsoljon, helyettes államtitkár úr.

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Meg tudom erősíteni az
elhangzottakat: való igaz, hogy Szőcs államtitkár úr elkötelezett abban, hogy olyan
végeredmény szülessen, ami valóban megalapozott, és mondhatnám, ebből a szempontból
bombabiztos, tehát a szakértői vélemények alapján szülessen döntés.

De arra is hadd hívjam fel a figyelmet, ami talán az elmúlt időszakban nem történt
meg teljesen körültekintően. Tekintettel arra, hogy itt a színházzal kapcsolatos bármiféle
bővítési, rendezési tervet, szabályozási tervet érint, nagyon körültekintő egyeztetést kell majd
lefolytatni a VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal, és természetesen a Fővárosi
Önkormányzattal is. Tehát ez minden szempontból komplex kérdés, és jó lenne, ha olyan
megoldás születhetne, amit valamennyi szereplő el tud fogadni, amellett, hogy az Operaház
javát is fogja szolgálni. Bízunk abban, hogy ilyen megoldás születik.
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Természetesen, ami dokumentum nálunk fellelhető, azt a bizottság rendelkezésére
fogjuk bocsátani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi, Pörzse képviselő úr, egyetlen dolgot
fűznék hozzá. Természetesen tudom, hogy az Erkel Színházban milyen felújítási, illetve
bővítési munkák kellenének. Napi kapcsolatban vagyok a művészekkel, akik ott dolgoznak, és
azt mondták, hogy semmi nem érdekli őket, ha egy egyszerű meszelés lesz, akkor is szívesen
visszamennek.

Sajnos az Erkel Színház valóban olyan korszerűtlen a mai modern színházak között,
hogy szó szerint a rangos, Kossuth-díjas művészek sokszor a toalettben skáláznak be előadás
előtt, mert nincs kellő próbaszoba, egy hat négyzetméteres öltözőben hárman öltöznek. Ennek
ellenére a művészek gyakorlatilag arra kértek, amikor legutóbb velük beszéltem, hogy
könyörögnek, hogy a színház nyíljon meg, mert az emberek várják ott az előadásokat, és
szükségük van a fiatal művészeknek, meg a középkorúaknak is, meg az idősebbeknek is arra,
hogy a szakmájukat gyakorolják. Ezt azért volt muszáj elmondanom, mert erre kértek a
kollégáim az Erkel Színházban pár nappal ezelőtt.

Köszönöm szépen, Pörzse képviselő úrnak adom meg a szót.

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Csak eszembe jutott a szakértői jelentésekkel
kapcsolatban, hogy arra kérem a helyettes államtitkár urat, hogy itt a kanális aljáig érdemes
lesz lekotorászni, hiszen ha egy minisztérium egy miniszterrel az élén kijelenti azt, hogy ilyen
intézmény, mint az Erkel Színház, életveszélyes, azt nyilván – akármit is feltételezünk vagy
gondolunk a háttérben – neki valamivel alá kellett támasztania, legalábbis a józan paraszti ész
szerint. Tehát arra gondolok itt, hogy nyilván kellett hogy legyen a kezükben nekik is
valamiféle szakértői jelentés, ami azért érdekes. Ha az egyik szakértő egy autóról azt mondja,
hogy piros, a másik meg azt mondja, hogy fehér, akkor nyilván valaki hazudik, és nem lehet
ennyire hülye.

Tehát akár idáig is menjünk el, mert a jövőre nézve szerintem előremutató lehet, hogy
adott esetben megvizsgáljuk azokat a szakértői jelentéseket és a mögöttük álló cégeket, illetve
személyeket, hogy kik és miért mondják egy autóra, hogy piros, ha az mondjuk fehér. Azt
hiszem, ez világos.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót.

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Még egyszer megerősítem, hogy minden, ami hozzáférhető dokumentum
rendelkezésre áll, azt továbbítani fogjuk az ellenőrző albizottságnak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valaki még az Erkel Színház témájához szeretne-e
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, Köszönöm szépen.

A nagyváradi–érmindszenti Ady Kulturális Központ és Termálszálló ügyének
áttekintése

Akkor az előző indítványom értelmében, miszerint megváltoztattuk a napirendi pontok
sorrendjét, most az utolsó napirendi pontra, a nagyváradi–érmindszenti Ady Kulturális
Központ és Termálszálló ügyének áttekintésére van lehetőségünk. Megkérdezem, hogy a
helyettes államtitkár úr tud-e erről valamit.
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Észrevételek, vélemények

Szíves engedelmükkel felolvasnék egy rövid irományt önöknek, hogy képben legyünk
arról, mi történt itt, és utána kérem az önök hozzászólását.

Érmindszent, Ady Endre Termálfürdő és irodalmi zarándokhely és termálszálló,
kronológia:

2001. november 11. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megbízási
szerződést ír alá a NOS Szeged Szolgáltató Kft.-vel a Széchenyi-terv keretében
Érmindszenten megvalósítandó termálfürdő, irodalmi zarándokhely és termálszálló
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A NOS Kft. elkészíti a tervet, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület pedig benyújtja a pályázatot.

2002. május 21. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Gazdasági
Minisztérium között megállapodás jön létre az érmindszenti Ady-központ támogatására.

2002. május 24. Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
minisztere levélben értesíti a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, hogy
minisztériuma megállapodást írt alá a Gazdasági Minisztériummal, melynek értelmében a
tervezet megvalósítására a 2002. évben az Egyházi Kulturális Alap előirányzatból 320 millió
forintot utalt ki.

2002. július 18. Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspöke megkereséssel fordul dr. Szalay Istvánhoz, a Miniszterelnöki Hivatal címzetes
államtitkárához a terv megvalósításának további támogatása érdekében, és személyes
meghallgatást kér.

2002. július 22. Csak én vetem közbe, ugye, akkor ez már a szocialista kormány volt,
Szalay István válaszlevelében későbbre halasztja a találkozót.

2002. szeptember 10. Szalay István hivatalában fogadja Tőkés László püspököt, és
egy részletesen kidolgozott támogatási megállapodás aláírását helyezi kilátásba, nagy
valószínűséggel október 4-én.

2002. november 11. Tőkés László levélben keresi meg Szabó Vilmost, a
Miniszterelnöki Hivatal államtitkárát, melyben egyebek mellett ismételten felveti az
érmindszenti/Ady-falvi projekt ügyét.

2002. november 23. Érmindszenten, Ady Endre szülőhelyén, a költő születésének 125.
évfordulóján Tőkés László és Tempfli József püspökök ünnepélyes keretek között leteszik a
felépítendő termálfürdő és szálló alapkövét. Az eseményen többek között jelen volt – de nem
vett részt az alapkőletételen – Szabó Vilmos, Pomogáts Béla, Bálint-Pataki József, a Határon
Túli Magyarok Hivatalának elnöke, Kósáné Kovács Magda országgyűlési képviselő, Alföldi
László kolozsvári főkonzul és Komlós Attila, az Anyanyelvi Konferencia ügyvezető elnöke.

2002. november 25. Tőkés László levélben kéri Szabó Vilmost, hogy segítse
kimozdítani a holtpontról ezt a fontos ügyet. Hasonlóképpen levélben fordul dr. Szalay
Istvánhoz, hogy „…a jobb sorsra érdemes ügyet kimozdítsuk a holtpontról.”.

2002. december 9. Tőkés László megkeresésben fordul Kiss Elemérhez, a
Miniszterelnöki Hivatal kancelláriaminiszteréhez az érmindszenti termálfürdő, illetve egyházi
kulturális zarándokhely megvalósítása ügyében.

2002. december 10. Szabó Vilmos államtitkár úr a magyar kormány nevében, valamint
Lakatos Péter bihari RMDSZ-elnök, a Mecénás Alapítvány és Fodor József püspöki helynök
a nagyváradi római katolikus püspökség képviseletében támogatási szerződést írnak alá
Budapesten egy nagyváradi objektum felépítése ügyében az érmindszenti pályázat másaként.

2002. december 12. Tőkés László püspök állhatatos sürgetésének köszönhetően végre
sor kerülhetett arra a találkozóra, melyen többek között Szabó Vilmos államtitkár és Bálint-
Pataki József fogadták a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetőjét, és melynek
alkalmával keresetlen realizmussal közölték vele: „Az Ady-projektet Tempfli József
püspöknek adtuk át.” Ugyanakkor tudomására hozták, hogy az Ady-központ változott
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helyszínen, Nagyváradon valósul meg, építtetője pedig a Mudura Alexandru vállalkozó és
Kiss Sándor RMDSZ-vezető által létrehozott Mecénás Alapítvány.

2002. december 14. Dr. Szalay Istvánhoz írott levelében Tőkés László diabolikusnak
nevezi azon forgatókönyvet, melynek értelmében az elorzott érmindszenti beruházás Tempfli
József püspök atya hatáskörébe menne át. Kéri az államtitkárt, hogy amennyiben teheti, járjon
közben a folyamatban lévő fonák elképzelések és döntések felülvizsgálata érdekében.

Ezzel egy időben Tőkés László levelet küld Tempfli Józsefnek, melyben kéri
támogatását a kényes ügy megoldása érdekében.

2002. december 15. Tőkés László levélben fordul Szabó Vilmos államtitkárhoz,
melyben kéri, hogy vizsgálják felül az Érmindszenttel kapcsolatos szándékaikat és esetleg
már megtett lépéseiket.

Tempfli József levélben válaszol Tőkés Lászlónak.
Tőkés László levélben keresi meg Kiss Elemér kancelláriaminisztert, melyben jelzi,

hogy az Érmindszentre vonatkozó támogatási megállapodást mind ez ideig nem sikerült
aláírni, ugyanakkor hivatalos választ vár ez irányú megkereséseire.

2002.december 16. Tőkés László levélben kéri Bálint-Pataki József, a Határon Túli
Magyarok Hivatala elnökének közbenjárását az ügy megoldása érdekében.

Ugyanazon a napon Kiss Sándor, a Mecénás Alapítvány elnöke felajánlja, hogy a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület által Érmindszenten felvásárolt földterületeket
megvásárolja.

2002. december 17. Tőkés László levélben fordul Balogh Zoltán államelnöki
főtanácsadóhoz az érmindszenti ügy megoldása érdekében.

Tőkés László levélben keresi meg Németh Zsolt képviselőt az érmindszenti ügyben.
Tőkés László levelet intéz Fodor József vikáriusnak.
Tőkés László minden részletre kiterjedő levelet küld Tempfli Józsefnek az

érmindszenti üggyel kapcsolatban.
2002. december 18. Tőkés László levélben keresi meg Pomogáts Béla írót, az

Írószövetség volt elnökét.
Tőkés László Mádl Ferenc köztársasági elnökhöz fordul.
Tőkés László személyes találkozót javasol Kiss Sándor alapítványi elnöknek, majd

december 23-án sor kerül a Kiss Sándorral való találkozásra.
2002. december 29. Tőkés László levélben szólítja fel Kiss Sándort és a Mecénás

Alapítványt, hogy „Ne engedjék megcsorbítani a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület jogait. Közhasznú szolgálatunk durva akadályoztatásában ne vállaljanak
szerepet.”

2003. január 9. Tőkés László levélben kéri Kiss Elemér kancelláriaminisztert, hogy
segítsen rendes kerékvágásba terelni az érmindszenti ügy menetét.

2003. január 21. Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára magyarázkodó
levelet küld Tőkés Lászlónak.

2003. január 27. Tőkés László tájékoztatást bocsát ki az érmindszenti Ady-
zarándokhely pályázata ügyében, melyet eljuttat az RMDSZ szövetségi és önkormányzati
vezetőihez is.

2003. január 29. Dr. Kiss Elemér kancelláriaminiszter tájékoztató levelet küld Tőkés
Lászlónak, melyben kifejti: „A szóban forgó beruházás megvalósítására 2003. december 10-
én megállapodás jött létre a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, a Mecénás
Alapítvány és a Miniszterelnöki Hivatal illetékes államtitkárai között.”

2003. február 1. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rendkívüli
közgyűlése határozatot fogad el az érmindszenti Ady-zarándokhely felépítését segítve, a
magyar kormány által megítélt anyagi támogatás tárgyában.
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2003. február 4. Tőkés László levélben keresi meg Matolcsy Györgyöt a helyzet
megoldása érdekében.

2003. február 7. Tőkés László levelet ír Medgyessy Péter miniszterelnöknek, és Mádl
Ferenc köztársasági elnök támogatásáért is írásbeli úton folyamodik.

2003. február 10. Tőkés László Rockenbauer Zoltánt, volt művelési minisztert is
levélben keresi meg.

Tőkés László a Ravasz Leventének, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárának írott
levelében támogatást kér az Ady-központ ügyének megoldásához.

Tőkés László levélben hívja fel Szalay István államtitkár figyelmét az érmindszenti
ügy törvénytelenségeire.

Tőkés László levélben hívja fel Kiss Elemér kancelláriaminiszter figyelmét az Ady-
központtal kapcsolatos egyháztámogatás ügyére.

Tőkés László nyilatkozat tesz közzé az érmindszenti Ady-zarándokhely pályázata
ügyében.

Tőkés László „Tények és dokumentumok az érmindszenti Ady-zarándokhely
pályázata ügyében” átfogó tájékoztatást bocsát ki.

2003. március 3. Rockenbauer Zoltán országgyűlési képviselő levelet intéz Tőkés
Lászlóhoz, melyben kifejti: „Az Ady-zarándokhely esetében rendkívül szomorúan
tapasztalom, hogy a törvényesen megítélt támogatás utólagos eltérítésén túl a szocialista-
liberális kormány politikájának részét képezi az is, hogy a nagyváradi református és katolikus
egyházat egymással szembefordítsa.” Nagyjából ez a dolog lényege.

Tovább nem olvasom fel. Ebből teljesen egyértelműen kiviláglik számomra az, hogy a
Széchenyi-terv keretében 320 millió forintot kapott erre a tervre a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület, és ez a 320 millió forint az egész tervvel, ötlettel, szőröstül-
bőröstül, ahogy volt, egyszer csak átvándorolt a Mecénás Alapítványhoz, amit azt hiszem,
nem kell különösebben bemutatnom senkinek.

Ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy megtörténtek-e a kifizetések. Megkapta-
e a pénzt a Mecénás Alapítvány? Van-e annak módja, hogy utánanézzünk, mire költötték ezt a
pénzt, a pénzmozgásnak és a többi, és minden olyan kérdésnek, ami ezzel kapcsolatban
felvetődhet, mert szerintem ennek rendkívüli jelentősége van.

Ennyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, és ha bárkinek ezzel kapcsolatban
mondanivalója van, akkor kérem, tegye meg.

Köszönöm szépen. Menczer Erzsébet képviselő asszony!
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány

kiegészítéssel szeretnék szolgálni a bizottsági tagoknak és helyettes államtitkár úrnak is, csak
a tisztánlátás tekintetében.

Egyszerűen példátlan, hogy hogyan döfték hátba a határon túli magyarokat, példátlan,
hogy egymásnak ugrasztottak két történelmi egyházat, és példátlan, hogy mi történik ebben az
ügyben. Egyébként tudomásom szerint a pénzt megkapta a Mecénás Alapítvány. Csak azok
kedvéért mondom, akik esetleg nem tudnák, hogy Mudura Alexandru üzletember, aki a
Mecénás Alapítvány alapítója, egyébként Medgyessy Péter volt miniszterelnök legjobb
barátja. Tehát a Nagyváradra áthelyezett Ady Endre Kulturális Központot a mai napig nem
fejezték be, a költőóriás nevével visszaélve csupán egy születésnapi zsúrokra és bálokra
használt konferenciaépületet hoztak tető alá. Egészen elképesztő, hogy a magyar kultúra egyik
legnagyobb alakjának a szülőhelyét, személyét, kulturális örökségét hogyan tiporják a sárba.

Azt gondolom, azt mindenféleképpen vizsgálnunk kellene, hogyan fordulhat elő, hogy
egy kormány egy határon túli magyar beruházásra megítél 320 millió forintot, aztán egy
következő kormány pedig eltéríti ezt a pénzt, és baráti lobbik során átjátssza másoknak.
Szeretnék idézni Tőkés László püspök úr, az Európai Parlament alelnökének 2010. július 3-ai
nyilatkozatából, ami kicsit még színesebbé teszi ezt a történetet.
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Nagyon örül a nemzetpolitikai rendszerváltozásnak, és ennek részeként javasolta az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége, hogy az új nemzeti kormány az elszámoltatás
gyakorlatát a határon túlra is terjessze ki, hiszen „az elmúlt nyolc év támogatáspolitikája valós
kormányzati és társadalmi ellenőrzés hiányában sokszor a közösségépítés helyett az
egypártrendszer és klientúrájának építését szolgálta”

Az Érmindszentre tervezett Ady-központ meghiúsításának ügyét, mely közel egy
évtized után törvényes kivizsgálást és jogi, anyagi és erkölcsi jóvátételt igényel, különleges
figyelemmel ajánlja az Orbán-kormány látókörébe. Teljes felháborodással veszi tudomásul,
hogy gyakorlatilag három szocialista kormány ideje alatt sem sikerült számára kideríteni,
hogy mi történt a 320 millió forinttal. Szeretné, ha Érmindszent és az Ady-szülőhely
visszakapná azt a jogot, hogy felépíthessék azt a kegyhelyet vagy emlékhelyet, amit eredetileg
is terveztek.

A Nagyváradra átirányított beruházás részleges elkészülte óta az Ady Endre
megszentelt nevével legitimálni próbált objektum falai között egyetlenegy, a költő nevéhez
fűződő kulturális eseményre sem került sor. Amint az előre látható volt, az Ady Endre
nevének lejáratására alkalmas központot elsősorban a Széchenyi-pályázatot kisajátító Bihar
Megyei RMDSZ és annak klientúrája használja; a konferenciaterem hakniktól hangos, a
váradi magyar pártelit tagjai itt tartják születés- és névnapjaikat, fényűző báljaikat, és ide
telepítették egyes szolgáltatásaikat.

A püspök úr kéri az Ady-zarándokhely ügyének a haladéktalan kivizsgálását, a
felelősök megállapítását, és támpontként ebben a nyilatkozatban megnevezi a következők
felelősségét, illetve érintettségét. A magyarországi – volt – kormánytisztviselők tekintetében
Medgyessy Péter miniszterelnök; Kiss Elemér kancelláriaminiszter; Szabó Vilmos, a
Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára; Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok
Hivatala elnöke. A Bihar megyei RMDSZ vezető pártemberei, illetve a Mecénás Alapítvány
alapítói és vezetőségi tagjai, és itt is megnevezi mindazokat, akik szerinte felelősek ebben az
ügyben. Mudura Alexandru nagyvállalkozó, alapító; Kiss Sándor megyei RMDSZ-elnök, aki
ennek a kuratóriumnak az elnöke; Lakatos Péter volt megyei RMDSZ-elnök, parlamenti
képviselő; Földes Béla, a megyei RMDSZ volt ügyvezető elnöke, alapító, kuratóriumi tag és
Szabó Ödön, a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, alapítványi ügyvezető igazgató.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, és azt gondolom, az akkori miniszterek
felelősségét mindenféleképpen meg kellene állapítanunk, és ezt a pénzeltérítést valahogy jóvá
kellene tenni. Jó lenne kibékíteni a két történelmi egyházat, amelyeket sikeresen
összeveszítettek 2002-ben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úré a szó.

DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A munka felgyorsítása érdekében hadd kérjem, hogy
ezekből a dokumentumokból majd kaphassak, hogy el tudjunk indulni.

ELNÖK: Természetesen. Még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy valóban azt is
meg kellene vizsgálnunk, miután ez határokon túlnyúlik, hogy az albizottsági jogkör mire ad
lehetőséget; majd a kabinettitkár urat kérem, hogy ebben segítsen, nézzünk körül, hogy ebben
milyen intézhető dolgok vannak, például levelek az RMDSZ-hez, stb., olyan kérdésekben,
ami túlnyúlik a határon. Esetleg ebben kérnék majd tájékoztatást.

Köszönöm szépen. Van-e valakinek még ehhez a napirendi ponthoz hozzáfűznivalója,
észrevétele? (Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt, köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi
pontot is lezárom.
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A Design Terminál működésének áttekintése

Visszatérünk most az eredeti sorrend szerinti 4. napirendi pontra, ez a Design
Terminál – vagy formatervező központ, ahogy jobban tetszik – ügyéhez. Ebben a témában a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól vendégünk dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár,
tisztelettel köszöntöm, asszonyom. Elsőként megadom önnek a szót.

Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
tájékoztatása

DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Design Központ beruházással kapcsolatosan rövid áttekintést
adnék. Olyan részletekbe nem mennék bele, mint az előző ügynél, mert pontosan nem is
tudom, hogy a megkeresés mire vonatkozott, ezért elnézésüket kérem.

2004-ben született egy kormányhatározat, ami rendelkezett lényegében a központ
létrehozásáról, és a beruházás befejezésének időpontját 2006-ra jelölte meg. A beruházás
projektgazdája a MeH volt, viszont a kivitelezést és a szerződéskötést a Központi
Szolgáltatási Főigazgatóság – az egyszerűség kedvéért a továbbiakban KSZF-ként fogom
említeni – végezte el. A KSZF pillanatnyilag a mi minisztériumunk és helyettes
államtitkárságunk alá tartozik, ezért mi végeztettük el a vizsgálatot ezek után. Egyébként a
kormányhatározatnak megfelelően ideiglenes jelleggel a KSZF lett az ingatlan
vagyonkezelője, de született erről is egy határozat, hogy a későbbiekben majd a KVI-nek,
illetőleg majd egy, a Szabadalmi Hivatal által alapított közhasznú társaságnak kellene
átvennie az ingatlan vagyonkezelését. Ez – jelzem előre – a mai napig nem történt meg.

Az első kivitelezési etap 2006 végére befejeződött, de már itt jelentkeztek a
problémák, a használatbavételi engedélyt nem lehetett megadni, mert áramellátási,
energiaellátási problémák adódtak. Ez abból eredt, hogy arra számítottak, hogy a szomszédos
Gödör Klubbal közös energiaellátása lesz a központnak, de mint kiderült, erre nem volt
alkalmas a Gödör Klub energiaellátási központja. Újabb egyeztetések és tervezési munkák
indultak, és tekintettel többek között arra, hogy mind a tervezési, mind a kivitelezési munkák
számos hiányosságot tartalmaztak, ezért a problémák csak szaporodtak. Például a kivitelezés
során elmaradt az oszlopok burkolatának a műemléki rekonstrukció miatt szükséges
helyreállítása, a műemlékvédelem alatt álló épületben az eredeti padok, székek helyreállítása,
restaurálása, és a szakhatóságok további feladatokat róttak volna a kivitelezőre, például
közlekedési park létesítése a két épület között, klimatizálás, a szokásos tűzvédelmi rendszer
kiépítése.

A MeH 2009-ben észlelte, hogy itt nagyon komoly hiányosságok vannak, és akkor
általános vizsgálatot rendelt el, tekintettel arra, hogy még ideiglenes használatbavételi
engedélyt sem kapott az épület.

Több iratot olvastam át, de most nem bocsátkoznék részletekbe. Ahol elakadt az ügy,
az mind a közlekedési hatóság, mind pedig a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozott,
mert szakhatóságként a közlekedési hatóság előírta, hogy egy bevezető közlekedő utat kellett
építeni a központhoz a József Attila utca felől, amelynek az építéséhez viszont a
Főpolgármesteri Hivatal illetékes bizottsága nem járult hozzá, arra való hivatkozással, hogy
az rongálná az Erzsébet téri parkot.

Most azért nézek bele a papírjaimba, mert nagyon sok eleme volt ennek a
beruházásnak. Amikor mi 2010. június 1-jén átvettük a KSZF-et, akkor folyamatosan
tekintettük át, hogy melyek azok az ügyek, amelyek döglött ügyeknek tekinthetők, amelyek
hosszú évek során nem rendeződtek, és ezek között volt a Design Center Központ építése,
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kivitelezése is, illetve vagyonkezelési jogának, tulajdonosi jogosultságának rendezése.
Észlelve itt a hiányosságokat, megkerestük a szakhatóságokat, és úgy tűnik, hogy június 25-re
befejeződtek azok a kivitelezési munkálatok, amelyek eredményeként már az ideiglenes
használatbavételi engedélyt a Design Központ megkaphatná. Meg is fogja kapni valószínűleg,
de ettől még a problémák nem múltak el, mert ez még mindig csak ideiglenes
használatbavételi engedély lesz.

Amiben lépni szeretnénk, korábban voltak tervek erre, és erre is született egy
kormányhatározat még 2003-2004 táján – erre pontosan nem emlékszem –, hogy egy
háromoldalú megállapodás szülessen a használatbavétel rendezéséről. A Szabadalmi
Hivatalhoz kerülne, tekintettel arra, hogy az ő profiljába tartozna az épület üzemeltetése.
Mindemellett a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság elindította a szükséges vizsgálatot, hogy
a mulasztásokból, illetve a szerződéskötés körül tapasztalható hiányosságokból eredő

garanciális jótállási és kártérítési igényeket érvényesítse. Ennek érdekében az illetékes
bíróságtól előzetes bizonyítási eljárás lefolytatását kértük, hogy igazságügyi szakértő
véleményének birtokában tudjuk majd az illetékes bíróságnál megindítani a szükséges peres
eljárásokat. Röviden ennyi, és várom a kérdéseket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kinek van kérdése? Menczer Erzsébet
képviselő asszonyé a szó.

Észrevételek, vélemények

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én
megpróbáltam utánajárni ennek az ügynek, amely rendkívül szövevényes és bonyolult, mert
az iratokhoz nem lehet hozzájutni, csak az van, amit a Képviselői Tájékoztató Központból le
lehetett hívni, illetve amit az ember 2003-ig visszamenőleg a sajtóban megtalált az interneten.
Én mindenféleképpen javaslom elnök úrnak, és javaslom a helyettes államtitkár asszonynak
és helyettes államtitkár úrnak is, hogy a mi vizsgálódásunk tárgyát az képezze, hogy hová tűnt
egymilliárd forint, mi történt az elmúlt hét évben, hogy a korábban nyolc hónap alatt felépült
volán buszpályaudvart, Bauhaus-épületet utána három szocialista kormánynak sem sikerült
egymilliárd forintból felújítania.

Készült a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság megbízásából egy ellenőrzési
vizsgálat arra vonatkozóan, amely feltárta az összes szabálytalanságot, ami ezzel a
beruházással kapcsolatban történt. Vajon miért kellett ezt a felülvizsgálati anyagot tíz évre
titkosítani? Azt gondolom, hogy mi mindenféleképpen szeretnénk ehhez hozzáférni,
szeretnénk nyilvánosságra hozni, és kérjük, hogy a titokgazda legyen olyan kedves, és ezt
oldja fel, hiszen egy közintézmény, egy középület, egy műemléképület felújítása során
tapasztalt felülvizsgálati anyag vajon mitől lesz tíz évre zárolva?

Legjobb tudomásom szerint 2010 januárjában hűtlen kezelés bűntette és egyéb
bűncselekmények gyanújával ismeretlen tettes ellen indult nyomozás a Design Terminál
ügyében. Nem tudom, mi ennek a módja, elnök úr, de szeretnénk a rendőrséget is
megkérdezni, hogy áll a nyomozati szak, nem tudom, mi ennek a módja. Ami a sajtóban
megjelent anyag, abból egyébként egyértelműen kiderül, hogy ezzel a beruházással
kapcsolatosan semmi nem stimmelt. A közbeszerzés sem stimmelt, a kivitelezés sem stimmel,
nem is az nyerte el a kivitelezés jogát, aki a legjobb pályázatot adta be, hanem a második,
aztán azt, aki a legjobb pályázatot adta be, megbízták az elkészült épület őrzésével-védésével,
melynek során minden eltűnt az épületből több tízmillió forint értékben.

Én ma azt tudnám mondani ezzel az egyébként botrányos beruházással kapcsolatosan,
hogy ma Budapest egyik legfrekventáltabb pontján, az Erzsébet téren van a világ legdrágább
WC-je, ugyanis a hajléktalanok arra használják ezt az épületet, hogy odavizelnek,
odafekszenek, a fiatalok graffitiznek, össze van firkálva. Aki ma elmegy az Erzsébet téren, azt
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látja, hogy ott van egy valamikor felújított, de mára már pusztuló épület, amelyben semmi
nem működik. Egyetlenegy kiállítás volt egyszer két hétig, az is ideiglenes jelleggel, a Design
Kht. mégiscsak tartott ott egy kiállítást, egyébként 7 éve, 8 éve nem történik semmi. Ez
egyszerűen példátlan, ami történt ebben az országban. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valaki ehhez a témához hozzá tudna, szeretne, akarna
szólni? (Nincs jelentkező.) Akkor engedelmükkel én annyit mondanék, hogy most, hogyha a
bizottsági ülésnek vége van, akkor én meg fogom tenni, mint országgyűlési képviselő a
szükséges lépéseket, és mint albizottság elnök a titokgazda felé, hogy ezeknek az iratoknak a
titkosítását szíveskedjenek feloldani, és ne csak mi kapjunk belőle anyagot, hanem az
adófizető polgárok a sajtón keresztül értesülhessenek minden lépésről, ami ebben a
történetben megvalósult. Nagyon szépen köszönöm.

Még egyszer kérdezem, hogy valakinek még ehhez a témához van-e hozzászólása.
(Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen.

Vendégeinknek megköszönöm a jelenlétet. Nagyon szívesen látom önöket az egyebek
pontnál is, de ha szólítja önöket a kötelesség, akkor megköszönöm a segítséget, a
részvételüket.

Egyebek

Áttérünk az utolsó napirendi pontra, az egyebekre. Ki szeretne ehhez a témához
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Engedelmükkel nekem lenne egy indítványom, az albizottság
nevének megváltoztatására tennék egy javaslatot. Nekem az az erős gyanúm, hogy olyan
mennyiségű ügy az, ami feltárásra szorul, és amit meg kellene ennek a bizottságnak beszélnie,
hogy bizonyos értelmezési problémákat vonna maga után, ha az maradna ennek az
albizottságnak a neve, hogy az elmúlt 8 év, mert lehet, hogy még egy év múlva is itt fogunk
ülésezni, és akkor melyik az az elmúlt 8 év. Én pontosítani szeretnék: A Medgyessy-,
Gyurcsány-, Bajnai-kormányok alatt történt esetleges kulturális kormányzati visszaélésekkel
foglalkozó albizottság lenne az új név. Az volna az első indítványom tehát, hogy nevesítsük a
személyeket. Tudom, hogy ez szinte kisregény hosszúságú, mégis az időrendi pontosítás
szempontjából rendkívül fontosnak tartom. Én ezt a kérdést föltenném szavazásra. Aki ezzel
egyetért, az emelje fel a kezét. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Úgy látom, hogy ez teljesen egyhangú.
A második, amit ebben a kérdésben szeretnék felvetni, a következő ülés. Arra kérek

mindenkit, hogy tegye meg a lépéseket tovább bogozni a szálakat, én ezt még most, délelőtt
meg fogom tenni. Javaslatot tennék a következő ülés időpontára, de nem pontos időpontra. A
parlament a jövő héten még ülésezik, ezért azt gondolom, helyes volna, hogyha megkapnánk
előbb azokat az anyagokat, amelyekből tájékozódhatunk még, és a következő ülésre nem
pontos időpontot mondanék, hanem érzésem szerint akkor üléseznénk, amikor a nyári
szünetnek vége van. Azzal a feltétellel természetesen, ha valami olyan dokumentum jut a
kezünkbe, ami az albizottság azonnali összehívását igényelné, akkor azt meg fogom tenni, de
a szeptember 10. utáni időre javaslom a következő bizottsági ülést. Van-e ezzel kapcsolatban
valakinek véleménye, kérdése? (Nincs jelentkező.) Akkor kérem, ezt az utolsó javaslatomat
szavazzuk is meg. Aki elfogadja, azt kérem, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú
szavazat.

Bárkinek van-e még kérdése? Pörzse képviselő úré a szó.

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Tapasztalatlanságomból kifolyólag bizonyára, de
kérdezem, hogy egy ilyen albizottságnak, adott esetben, ha eljutunk valahová, akkor akár
neked, Dénes, vagy valakinek van-e jogosultsága arra, hogy büntető feljelentést tegyen, vagy
kötelező-e egyáltalán?
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ELNÖK: Én nem vagyok jogász, de azt gondolom, van egy törvény, és hogyha az
embernek tudomására jut valami, akkor állampolgári kötelessége ezt megtenni. Plusz
bizottsági képviselő is vagyok, de gondolom, a bizottság is tehet ilyet. Nem vagyok jogász, de
tisztelettel megkérem a munkatársaimat, a segítőimet, hogy ennek nézzenek utána, hogy
bármikor, ha olyan adat merül fel, akkor azonnal megtehessünk ilyen lépést. Köszönöm
szépen. Még valami?

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Merthogy nagy igény lenne rá. (Derültség.)

Az ülés bezárása

ELNÖK: Ezen túl van-e más hozzászólás az egyebekhez? (Nincs jelentkező.)
Tisztelettel köszönöm a jelenlétet, a munkát, az európai hangnemet, és mindenkinek minden
jót, kellemes hétvégét kívánok! Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)

Gulyás Dénes
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Szoltsányi V. Katalin


