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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Menczer Erzsébet vagyok, a Kulturális és sajtóbizottság a Medgyessy-, 
Gyurcsány-, Bajnai-kormányok kulturális kormányzatainak esetleges visszaéléseivel 
foglalkozó albizottság elnöke.  

Tisztelettel köszöntöm megjelent vendégeinket: Irinyi Ferencet, aki a Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság jogi és humánpolitikai igazgatója, dr. Gál András Leventét, a Jó Állam 
fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos urat, Englert 
Róbertet, a Design Terminál Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Nagy Richárdot, a Design Terminál 
Nonprofit Kft. gazdasági igazgatóját, Zsellér Orsolyát, a Design Terminál Nonprofit Kft. jogi 
képviselőjét! Tanácskozási joggal részt vesz a bizottsági ülésünkön dr. Péntek Gábor, a 
Design Terminál Kft. korábbi felügyelőbizottsági elnöke.  

Köszöntöm L. Simon László bizottsági elnök urat, képviselőtársaimat és a sajtó 
megjelent képviselőit, illetve vendégeinket! Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk 
határozatképes. A napirendi javaslatot előzetesen minden bizottsági tag megkapta. Kérnék 
szépen egy szavazást a napirendi pontok elfogadásáról! Az 1. napirendi pontunk: tájékozódás 
a Magyar Design Központ beruházás megvalósulásáról, 2. napirendi pontunk pedig az 
„egyebek”. Kérném szépen, hogy aki elfogadja a napirendet, az most kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 igennel, egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendet. 

Tájékozódás a Magyar Design Központ (Design Terminál) beruházás megvalósulásáról 

Térjünk is rá akkor az 1. napirendi pontra: tájékozódás a Design Terminál beruházás 
megvalósulásáról. Mindenki számára ismert, hogy 2003-ban Medgyessy bejelenti, hogy az 
Erzsébet téren lévő buszpályaudvar bauhaus stílusban épült műemléképületét designközponttá 
szeretnék átalakítani, és egy nagy európai uniós projekt keretén belül megvalósítják ennek 
kialakítását a Gödör Klub néven elhíresült föld alatti szórakozóhely-komplexummal együtt. 
Történnek a beruházások, és 2009-ig nem tudják átadni az épületet, mert nagyon komoly 
visszásságok történnek. Erről készül egy belső ellenőri vizsgálat, amely nagyon sommás 
megállapításokat tesz, de az akkori kormányzat tíz évre titkosítja ezt az iratot, majd 
feljelentést tesz 2009-ben az akkori Miniszterelnöki Hivatal, egy átfogó vizsgálatot folytat a 
Design Terminálban, és feljelentést tesznek a rendőrségen.  

A vizsgálati jelentés többek között megállapítja, hogy a teljesítés során eltűrt, 
engedélyezett, minőségromlást eredményező műszaki tartalommódosítások, csökkentések, 
szerződések jogellenesek voltak, jelentős mértékű kárt okoztak a beruházónak, melyért a 
beruházó és a megbízásából eljáró műszaki ellenőr felelős. A vállalkozási szerződésben 
alkalmazott számítások korrektsége nem volt biztosított, az egységárak a költségvetésben igen 
magasak, néhány esetben túlzóak voltak. Hátrányos és a szakmai szokásokkal ellentétes 
kikötése volt a szerződésnek, hogy nemcsak a pótmunkák, hanem a többletmunkák sem 
kerültek a vállalási árba belefoglalásba. A beruházói tapasztalatok hiánya mellett felróható a 
KSZF-nek, tehát a Központi Szolgáltató Főigazgatóságnak a kellő gondosság hiánya, például 
a beruházóra hátrányos tartalommal létrejött szerződések megkötése, a kivitelezés során az 
egyeztetéseken, kooperációkon a fizikai jelenlét hiánya, a szavatosság helytelen kezelése. 

Megtörténik 2009 decemberében a feljelentés a BRFK-n hűtlenkezelés, illetve hanyag 
kezelés, valamint lopás és egyéb bűncselekmények alapos gyanúja miatt. A BRFK a 
nyomozást elrendeli, bekéri a KSZF-től az iratokat, majd 2010 októberében a KSZF új 
vezetése új jogi képviselőt bíz meg a folyamatban lévő büntetőeljárásban a sértetti képviselet 
ellátásával. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – amely a KSZF-nek, tehát a Központi 
Szolgáltató Főigazgatóságnak az elnevezésbeli utóda – 2011. május 13-án feljelentés-
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kiegészítést nyújt be a BRFK-ra, amelyben csalás bűntettének elkövetése miatt is feljelentést 
tesznek, hivatkozva arra, hogy a beruházás során eljáró személyek cselekményei folytán olyan 
ellenérték kifizetésére is sor került az államháztartás alrendszeréből, amely mögött nem volt a 
kifizetés feltételeként megjelölt szerződésszerű teljesítés. 

A beruházás tervezőjével, kivitelezőjével és műszaki ellenőrével szembeni jogvitában 
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jogi képviselője által felkért közjegyző igazságügyi 
szakértőt rendel ki, akinek a szakvéleménye a büntetőügy feltárásának, minősítésének és 
ezáltal az eljárás mihamarabbi lezárásának elősegítése érdekében a nyomozó hatóság részére 
benyújtásra került. Jelen pillanatban a nyomozó hatóság nem hivatalos, tehát a nyomozás 
eredményességét nem veszélyeztető és ezáltal a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő 
tájékoztatása alapján a nyomozás a BRFK-n folyamatban van, tanúkihallgatások történnek. 
Az ismert információk alapján a feljelentésben, valamint annak kiegészítésében a feltárt 
tényállás vizsgálata még nem fejeződött be, az eljárásban gyanúsítás egyelőre nem történt. 

Eltelt három év a feljelentés óta, gyanúsítás még nem történt. Azt gondolom, hogy 
eléggé lassú az a folyamat, ami történik ez ügyben, miközben a hozzánk eljuttatott anyagból 
egyértelműen látszik, hogy világosan, feketén-fehéren, az ellenőrzési jelentésben akár 
személyre szabottan megnevezve is kiderül, hogy mi történt az alatt a hét év alatt, ami alatt 
közel egymilliárd forintból sem sikerült a Design Terminál Központot a nyolcéves szocialista 
kormányzás alatt rendesen felépíteni és átadni: eltűnik minden, ami eltűnhet, műszakilag nem 
megfelelő módon kezelnek semmit sem, amit kezelni kellett volna. Jelen pillanatban itt 
tartunk. Amiért a vendégeink itt vannak, az az, hogy egyrészt ők belelátnak azokba az 
iratokba, amelyekbe mi nem látunk bele, másrészt pedig azért azt elmondhatjuk az Orbán-
kormány idején megtett lépések pozitív eredményeként, hogy mára megnyílt a Design 
Terminál, és azon van a teljes kormányzat – kormánybiztos úrral az élen –, hogy itt valóban 
egy jól működő kulturális központ és Design Központ működhessen végre hét év 
szerencsétlenkedés és gyakorlatilag pénzellopás után. 

Arra szeretném kérni a vendégeinket, hogy ha bármilyen kiegészítenivalójuk van, 
akkor azt most tegyék meg, majd megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valami 
kérdésük, és utána lehetőség lesz arra, hogy önök válaszoljanak. Parancsoljanak, önöké a 
lehetőség. 

Dr. Gál András Levente (KIM) beszámolója 

DR. GÁL ANDRÁS LEVENTE a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának 
összehangolásáért felelős kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit! Gál András Levente kormánybiztos vagyok. 
Köszönöm a lehetőséget, mert a kormányzati átadás-átvételnél valóban különös figyelmet 
fordítottunk arra, hogy egyébként ez a sokra hivatott helyszín mint kulturális központ legyen 
úgymond az emberek számára megismerhető és beazonosítható, nem pedig egy 
bűncselekmény színhelyeként.  

Ennek megfelelően van a kormányzaton belül egy alapvető feladatmegosztás. Ahogy 
itt az elnök asszony által ismertetett előzményekből egyértelműen kiderül, a büntetőszálat, a 
közbeszerzéssel kapcsolatos esetleges visszásságokat a KEF viszi, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Design Terminál Nonprofit Kft. –
 amelynek a névváltozása folyamatban van, az új neve a Fórum Hungaricum Nonprofit Kft. –
 pedig alapvetően az új programozást, illetőleg a további fejlesztést hajtja végre. Ennek 
megfelelően lényegében minden ilyen esetleges, múltba révedő vizsgálatnál van egy 
zsinórmérték, hogy mit lehet kihozni adott esetben a helyszínből, milyen ráfordítással. Ha 
valami értelme van annak, hogy én itt vagyok, akkor nyilvánvalóan az, hogy arról adjak 
tájékoztatást, hogy mi is az a jövőbe tekintő elképzelés, amit mi szeretnénk megvalósítani. 
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Az egyik, hogy nem tudom, mennyire ismert a jelenlévők számára, hogy a mínusz 1-es 
szinten egy félbehagyott beruházásról van szó. Fürjes Balázs kormánybiztos úr korábban 
kapott arra megbízást, hogy ezt készítse elő, hogy befejezésre kerüljön. A mai ismereteink 
szerint 2013 nyarára be tud fejeződni a teljes Erzsébet téri kulturális komplexum, ami egy 
200-280 fős előadótermet, egy 500 fős színháztermet, egy 300 adagos konyhát jelent, és ezen 
túlmenően még körülbelül ezer négyzetméter alapterületen üzlethelyiségek kialakítására van 
lehetőség. Szintén az új koncepcióba illeszkedik, hogy a korábban sok szempontból jogilag 
aggályos, úgymond kiszervezett Gödör Klub-működtetés helyett – szemben több, médiában 
megjelent, sokszor túlságosan is egyoldalúan kommentált hírrel – nem más történt, minthogy 
a nonprofit kft. visszaszervezte saját szervezeti keretein belül ennek a klubnak a 
működtetését, pontosan elkerülendő a kultúrharcot, hogy egy újgödör-, régigödör-, 
mélygödör-harc kialakuljon, immáron nem Gödörként, hanem Akvárium Klub néven 
működik tovább. Tekintettel arra, hogy nem messze van innen az épület, bátran mondhatom, 
hogy ha a hátunk mögött van az úgymond Gödör és szemben van előttünk a terminál épülete, 
a bal szárny valóban működik – részint a kft. kellő szerénységgel és plebejusállamhoz méltó 
kis irodahelyiségekkel működteti magát a kft.-t –, és ezen kívül egy állandó kiállítótér áll 
rendelkezésre. A jobb szárnyra a korábbi szerződéshez képest új szerződés kerül megkötésre, 
és reményeink szerint 2012. június 1-jén megnyílik az a vendéglátó-ipari egység, amely a 
József Attila utcára néz. 

A jogi környezet is rendeződött az elmúlt időszakban, 2011 decemberében a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vagyonkezelő cége átvette az épület 
üzemeltetését, tehát annyit kell a múlttal foglalkoznunk, hogy azok a szavatossági problémák 
most már ránk hárulnak. Az úgymond évindító értekezleten több tízmillió forintos rendkívüli 
felújítási igényt jelzett a vagyonkezelő, ami a korábbi, nem kellő műszaki színvonalon 
végrehajtott kivitelezésből fakadt – amit nyilvánvalóan az új projekt keretében majd 
orvosolnunk kell –, és 2012 januárjában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
vagyonkezelője üzemeltetési szerződést kötött a Design Nonprofit Kft.-vel. 

Összefoglalva azt tudom elmondani a tisztelt bizottságnak, hogy a jelenlegi 
formájában átlátható, egyértelmű és tiszta e helyiségek, úgymond az ingatlan jogi 
üzemeltetési kérdése. Egyetlen függő helyzet van még, hogy magának az ingatlannak van egy 
fővárosi vonatkozása, hogy az ingatlan egy része a főváros tulajdonában van, de e tekintetben 
jó együttműködéseket folytatunk annak érdekében, hogy ezt is meg tudjuk oldani, és 
egyébként a fővárossal jó az együttműködésünk. A helynek úgymond a programozása szintén 
megoldódott, hiszen a „Design Terminál” brandet mint nevet szeretnénk megőrizni, ugyanis 
ez a desingszakmában, a divatszakmában egy bevett helyszín, de az egészet egy nagyobb 
összefüggésben értelmezzük.  

2012 februárjában a kormány egy jelentést hallgatott meg Navracsics miniszter úr 
előterjesztésében a Fórum Hungaricum-programról, ami 75 évvel a klebelsbergi Collegium 
Hungaricum-programhoz képest lényegében úgy definiálja, hogy vannak olyan kulturális 
szabadságfokok – borkultúránk, viseleti kultúránk, a dolgokban rejlő kultúránk –, amelynek 
egy keretét adhatja a Fórum Hungaricum, és ennek végrehajtó szerve lesz a Fórum 
Hungaricum Nonprofit Kft. A Fórum Hungaricum az Erzsébet téren kívül más helyszíneken is 
működni fog, például a Balassi Intézet Somlói úti központjában, a Magyarság Házában fent a 
Szentháromság téren és minden olyan helyen, ahol adott esetben a fórum hungaricumszerű 
programokat meg tudunk honosítani.  

Úgy gondolom, hogy a jövőre nézve jól állunk, a vizsgálóbizottság számára 
elsődlegesen érdekes korábbi iratok és eljárások tekintetében pedig elsősorban a KEF tud 
felvilágosítást adni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását. Parancsoljon! 
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Dr. Irinyi Ferenc (KEF) beszámolója 

DR. IRINYI FERENC jogi és humánpolitikai igazgató (Közbeszerzési Ellátási 
Főigazgatóság): Köszönöm szépen. Irinyi Ferenc vagyok, a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság jogi igazgatója. Ahogy elmondta kormánybiztos úr is, igazából az épület napi 
üzemeltetése immár elkerült a KEF-től, a mi szervezetünk jogelődje, a Központi Szolgáltatási 
Főigazgatóság járt el beruházóként e felújítás során, és igazából azoknak a jogvitás, illetve 
büntetőjogi ügyeknek a kezelése maradt a KEF-nél, amelyek a beruházási folyamathoz 
köthetők, és ezek végig vitele immár ránk hárul.  

Amit elmondott képviselő asszony, azt nagyon kevéssel egészíteném ki. Két szálon 
folyik a múlt valamilyen rendezése. Az egyik ez a bizonyos büntetőügy, amelyben feljelentés, 
illetve feljelentés-kiegészítés is történt már, és várunk a nyomozó hatóság részéről a 
vádelemelésre – utolsó információink szerint egyébként ez ügyben napokon belül várható 
döntés –, a másik pedig, hogy az ellenőrzési jelentés, illetve a vizsgálatok során feltárt 
kivitelezési, tervezési hibák, különböző nem szerződésszerű teljesítések miatt van egy polgári 
jogi vita is. Itt a KEF pert indított, és mintegy 240 millió forint kártérítést követel a 
tervezővel, a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel szemben. Ezt a folyamatot most nem segíti, 
hogy a kivitelező, a Hérosz Zrt. egyébként a közelmúltban felszámolás alá került, tehát ott 
még egy kedvező bírósági ítélet esetén is kérdéses, hogy megtérül-e valami az általuk okozott 
kárból. Igazából ennyit szerettem volna elmondani. A polgári per folyamatban van, a 
következő tárgyalás májusban várható, ami egy hosszabb folyamat; a büntetőügyben most 
már a nyomozó hatóság, illetve az ügyészség illetékes, és az ő intézkedésükre várunk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Englert Róberté a szó. Parancsoljon!  

Englert Róbert (Design Terminál Nonprofit Kft.) beszámolója 

ENGLERT RÓBERT gazdasági igazgató (Design Terminál Nonprofit Kft.): 
Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy kormánybiztos úr kiválóan összefoglalta a Fórum 
Hungaricum célrendszerét, főigazgató úr pedig a jogi helyzetről adott egy felvilágosítást. 
Annyiban szeretnék csak erre ráerősíteni, hogy az elsődleges és prompt célunk, hogy a 
jelenleg még szétszabdalt üzemeltetési és vagyonkezelési feltételek között működő Erzsébet 
Téri Kulturális Központból egy európai színvonalú kulturális központot és parkot hozzunk 
létre. Jelenleg ezen fáradozunk, és egy nagyon fontos elem, hogy hosszú idő óta először végre 
szinergiában tudnak megjelenni a programok az Akvárium Klubban és a Design Terminálban. 
Ez a feltétel eddig nem volt adott, és amire már kormánybiztos úr is utalt, a július 1-jei 
étteremnyitással úgy érezzük, hogy végre teljes komplexitásában tud megmutatkozni a park, 
amire eddig még nem volt példa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását. Örömmel vesszük, hogy végre 

nyugvópontra kerül az Erzsébet téri gyönyörű műemlékközpont, és valóban úgy fog működni, 
ahogy azt valamikor megálmodták, és ennél még jobban is. 

Most átadnám képviselőtársaimnak a szót. (Jelzésre:) Gulyás Dénes képviselő úr, 
parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy rövid 
kérdésem volna, illetve nem is kérdés, hanem talán egy felvetés. Amit az urak elmondtak, 
ebből úgy tűnik, hogy a jövő rózsás, a múlt pedig rendeződni látszik, mégpedig azon a módon 
és szinten, ahogy az elvárható, de van itt egy pont, amit szeretnék megkérdezni, hiszen ebből 
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a jelentésből az derül ki, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság mi mindent nem 
teljesített, vagy az ő nem túlzottan áldásos működésük kapcsán milyen károk keletkeztek. 
Számomra felvetődik még egy kérdés, ugyanis a beszámoló második bekezdése úgy hangzik, 
hogy a beruházás idejére az ingatlan vagyonkezelőjévé a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a 
Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alá tartozó Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 
intézményét jelölte ki. 

Ki volt, aki így döntött? Annak a felelőssége megállapításra kerül-e, aki ezt a nagyon-
nagyon rossz döntést hozta – amiből evidens módon súlyos anyagi veszteség keletkezett –, a 
számon kérendők között ott van-e ennek az illetőnek a neve, akit nem tudok, hogy ki, de itt 
valószínűleg valaki döntött abban, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság hatáskörébe 
helyezte ezt az egészet. Szerintem itt valami mulasztás történt. Elképzelhető-e felelősségre 
vonás, egyáltalán mi erről a véleményük? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gyűjtsük be a kérdéseket, hátha van még a képviselőtársaimnak kérdése, és 

egyben kérem meg önöket, hogy válaszoljanak. A bizottsági tagoké a lehetőség. (Jelzésre:) 
Németh Zoltán képviselő úr, parancsoljon! 

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szó esett itt arról, hogy nyomozás 

folyik. Az a kérdésem, hogy van-e valami információjuk esetleg arról, hogy ebben mikor 
lehet valamiféle fejlemény. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 

önöké a válaszadás lehetősége. 

Dr. Irinyi Ferenc (KEF) válaszadása 

DR. IRINYI FERENC jogi és humánpolitikai igazgató (Közbeszerzési Ellátási 
Főigazgatóság): Hogy ki döntötte el, hogy a KSZF-et jelölje beruházóként? Itt 2003-ig, 2004-
ig kellene visszamenni az időben, ezek a döntések akkor születtek; én a magam részéről nem 
láttam olyan papírt, tehát olyan levelezést, olyan dokumentumot, amelyből ez kiderülne. 
Nyilvánvaló, hogy az akkori miniszterelnöki hivatali vezetés, tehát az akkori felsővezetés 
hozta ezt a döntést, a KSZF akkor egy háttérintézményként működött a Miniszterelnöki 
Hivatal mellett. Úgy érzem, hogy ez a típusú felelősség, ennek a számon kérése egy politikai 
felelősség lehet. Ennyit tudok elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánybiztos úr, parancsoljon! 

Dr. Gál András Levente (KIM) válaszadása 

DR. GÁL ANDRÁS LEVENTE a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának 
összehangolásáért felelős kormánybiztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Annak érdekében, hogy valóban a jó irányba menjenek a felelősségre 
vonások, ilyenkor mindig a legnehezebb, hogy az ember valóban ne vigye félre az irányzékot. 
Az önmagában szerintem nem feltétlenül volt rossz döntés, hogy a KSZF vagyonkezelésébe 
került; a KSZF elég komoly háttérintézmény volt, kellő közbeszerzési képességgel.  

Azt meg tudom ígérni ezen a fórumon, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium tíz napon belül adatot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy milyen döntés, milyen 
aktus, milyen jegyzőkönyvi határozat vagy bármi volt amögött a kijelölésről, tehát tíz napon 
belül eljuttatom elnök asszonyhoz, hogy a jelentés e tekintetben ne csak találgatásokban 
merüljön ki, hanem konkrét névvel, dátummal beazonosítható legyen. Ha már a 
véleményemet is kérdezték – bár óvatos vagyok néhány bizottsági véleményalkotással –, még 
egyszer mondom, az önmagában szerintem nem vethet fel vagy nem feltétlenül vet fel, hogy 
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így fogalmazzak, büntető-, polgári jogi vagy bármilyen alkalmazási, felelősségi kérdést, hogy 
a KSZF lett kijelölve, mert a KSZF akár jól is meg tudta volna csinálni. Onnantól kezdve, ha 
azt mondjuk, hogy maga az a döntés volt rossz, hogy őket jelölték ki, akkor lényegében a 
későbbi végrehajtás során tapasztalható mulasztásokat, visszásságokat, adott esetben 
bűncselekmény-elkövetési magatartást kezdjük el relativizálni, mert azt mondja, hogy ő eleve 
nem volt képes. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül az volt a hibás döntés, hanem a 
végrehajtás során volt jól látható módon részint következetlen, részint végiggondolatlan, 
részint szakszerűtlen a végrehajtás. Amit tehát akartam mondani ilyen szempontból, hogy tíz 
napon belül akkor az elnök asszonyhoz eljuttatjuk, hogy ki döntött így, milyen előzmények 
kapcsán és milyen úgymond közigazgatási formában. Köszönöm.  

Az elnök zárszava 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Bár a kezemben van egy 2004-es 
kormányhatározat, amely egyértelműen megmutatja, hogy a kormány az Európa-tervben 
szereplő Magyar Design Központ létrehozásáról, illetve elhelyezéséről milyen határozatot 
hoz, és ő – tehát a kormány – jelöli ki a Miniszterelnöki Hivatalt, és kezdeményezi a 
beruházás megvalósítását, tehát ebben a tekintetben azért ezt tisztán látjuk.  

Mindenesetre sommásan azt megállapíthatjuk, hogy az önök segítségével kérjük, hogy 
a nyomozás végre pörögjön egy kicsit fel, merthogy három év tanúmeghallgatás után jó lenne, 
ha most már valóban gyanúsítottá is válnának azok, akik azt megérdemlik. Szeretnénk, ha az 
ügy oly mértékben felgyorsulna, hogy elszámoltatás is megvalósulhasson, visszakerüljön az 
állam kasszájába az a pénz, az a közel egymilliárd forint, ami azért itt a beruházás során 
eltűnt, vagy nem gondosan lett felhasználva – akkor fogalmazzunk finoman –, és ezért aztán 
nem is lett átadva ez az épületkomplexum. Nyilván amikor olyan szakba kerül a nyomozás, 
hogy részleteket is megismerhetünk, akkor természetesen szeretnénk a bizottsági ülésre 
visszahozni ezt a témát, mert miután a szocialista kormányok visszaéléseivel foglalkozó 
albizottság nevében benne is van, szeretnénk azt a politikai felelőst is megtalálni, aki számon 
kérhető, hogy mi történt abban a hat-hét évben, amely idő alatt nem sikerült az 1949-ben 
mindössze nyolc hónap alatt felépült épületet felújítani. Végül is egy műemléki épületről van 
szó, amely ott áll Budapest szívében, és hanyag kezelés következményeként pusztult. Annak 
örülünk, hogy most már épül, de nem lenne baj, ha az elszámoltatás végre beindulhatna, és 
felelősségre vonások is megtörténhetnének. 

Köszönöm szépen a vendégeinknek a jelenlétet. A napirendi pontot lezárom. 
Tisztelettel érdeklődöm, hogy az „egyebek” napirendi pont keretében van-e 
képviselőtársaimnak valamilyen kérdése vagy megjegyzése. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincsen, akkor a mai albizottsági ülést lezárom. Köszönöm szépen a részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc)  

 

 Menczer Erzsébet 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


