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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 41 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim 
írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendet. Ezzel kapcsolatban két 
módosító javaslatom lenne. Előterjesztői kérésre a 4. és a 7. napirendi pontot 
javaslom levenni a tárgyalandó napirendi pontok közül. Ehhez képest van-e még 
további észrevétel, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Az előterjesztők azért kérték, 
mert személyesen nem tudnak jelen lenni a mai ülésen. Ha nincs más javaslat, 
felteszem szavazásra a napirendet ezzel a módosítással, hogy a 4. és 7. napirendi 
pontokat kivesszük és értelemszerűen az 5.-ből 4-es, a 6.-ból 5-ös, a 7.-ből pedig 6-os 
napirendi pont lesz. Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a mai ülés napirendjét, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangúlag 
fogadta el a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

Aba Botond volt BKV-vezérigazgató meghallgatása az Európai 
Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 4-es metró beruházásáról készült 
elmarasztaló jelentése kapcsán 

Az első napirendi pontként Aba Botond volt BKV-vezérigazgató 
meghallgatására kerül sor a négyesmetró-beruházás kapcsán. A bizottságunk az 
OLAF-jelentés nyilvánosságra kerülése óta több alkalommal is tartott meghallgatást 
minden idők legnagyobb korrupciós botránya kapcsán. Első körben a volt 
miniszterelnököket hívtuk meg, akik ebben az időszakban az országot vezették, 
azután a fővárosi vezetőket hallgattuk meg, most végül a BKV vezetőire kerül sor. 
Külön köszönöm Aba Botond vezérigazgató úrnak, hogy vette a fáradságot és eljött a 
bizottság elé, hogy segítse ezzel a munkánkat. A napirendi pont keretében először 
önnek fogok szót adni, hogy elmondja, mit tapasztalt ebben az időszakban, utána a 
képviselők kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel önnek és arra 
kérem, hogy a végén ezekre a kérdésekre adjon választ. Öné a szó! 

Aba Botond tájékoztatója 

ABA BOTOND volt BKV-vezérigazgató: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági 
Tagok! Kedves Meghívottak! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. A témától 
függetlenül a magyar Parlamentben megjelenni mindig egy megtisztelő lehetőség. Az 
elnök úr szavaiból úgy értelmezem, hogy alapvetően az OLAF-jelentés körülményei, 
az abban foglaltak, illetve az azt megelőző és azt követő időszak eseményei tarthatnak 
számot érdeklődésre.  

Elnézést kérek, de kérem, férjen bele két percbe, hogy elmondhassam, én hogy 
kerülök bele ebbe a folyamatba, mert azt gondolom, hogy az sok mindent elmond. Én 
1980-tól dolgoztam a BKV-nál, tizenhárom évet beosztottként, 13 évet 
vezérigazgatóként. 2006. december 31-én Demszky Gábor úr megvonta a bizalmat, 
illetve azzal a hatállyal, mert a Fővárosi Közgyűlés december 20-án váltott le engem, a 
szerződésem lejártát megelőzően. Ilyen formán 2006. december 31-ig láttam rá 
tehetségem és eszközeim szerint a 4-es metró beruházásának folyamatára. Ez a 
folyamat - és szeretnék úgy fogalmazni, hogy kellően körültekintő legyen - sokkal 
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régebben indult, már a ’60-70-es években megtervezték a nyomvonalat. El lehetne 
vinni a témát egy hitvita felé, hogy mi kellene Budapestnek, milyen metró, hány 
metró meg hogyan, egy dolog azonban biztos:’98-ig gyakorlatilag lázas semmittevés 
volt, majd ’98-ban egy nem létező költségvetési sorra elindult a tervezés. Ekkor 
kialakult egy szerintem igen káros pereskedési folyamat. Talán azt tudnám idézni, 
hogy egy metróberuházás 30-40 évre szól és teljes, országos, de legalábbis városi 
egységet kíván, a többség itt nem elég. A pereskedésnek nyilván az lett vége, hogy a 
főváros elvesztette ezt a pert és tulajdonképpen a beruházási folyamatok 2002-ben 
indultak meg. De ezt megelőzően volt még egy lépés, amit érdemes tudni és szerintem 
önök nem tudják, mégpedig az, hogy az akkori tervek szerint ez állami beruházás lett 
volna Európai Beruházási Banktól felvett hitellel. Ez a konstrukció, azt hiszem, 2007-
ben változott meg, amikor a metró bekerült a KÖZOP-ba és az európai uniós Kohéziós 
Alapok finanszírozásába.  

Ez számomra megint csak azért fontos, mert 2006. december 31-ig ráláttam a 
feladatokra, arra azonban, ami utána következett, nem láttam rá, sőt határozottan és 
szándékom szerint visszavonultam a BKV ügyeitől. 1998-ban elsősorban a Világbank 
és az EIB nyomására egy beruházó kft.-t kellett felállítanunk. A BKV tulajdonában 
jött létre ez a beruházó társaság DBR Metró Kft. elnevezéssel, majd később ezt 
módosította a fővárosi önkormányzat és egy közgyűlési határozat eredményeként az 
egészet integrálni kellett a Budapesti Közlekedési Vállalatba. Ez azt jelenti, hogy a 
DBR Metró Projekt Igazgatóság egy olyan entitás lett, amely gyakorlatilag kívülről 
érkezett, és megpróbáltuk integrálni a BKV szervezetébe - ezt azért mondom el, mert 
az OLAF-jelentés szempontjából ennek jelentősége van és lesz -, de tulajdonképpen 
megmaradt közvetlen fővárosi önkormányzati felügyelet alatt. Azért nem mondom, 
hogy irányítás, mert a folyamatokba nem mindenütt egyformán látok bele, de az 
ténykérdés volt, hogy a főváros számára ez a beruházás rendkívüli fontosságú volt, 
közvetlen kapcsolatot is ápoltak a kollégák a DBR Projekt Igazgatósággal. Ez 
elsősorban két területre terjedt ki, a jogi és pénzügyi kérdésekre, de a fővárosi vezetők 
többször is határozottan kifejezték azon kívánságukat, hogy rá kívánnak látni ezekre a 
folyamatokra. Tehát a fővárosi főpolgármesteri kabinet több alkalommal foglalkozott 
vele. A főpolgármester-helyettes úr egy bizottságot működtetett ennek a 
metróberuházásnak a felügyeletére. Amellett természetesen működött az egyetlen 
jogilag releváns testület, az igazgatóság és a felügyelőbizottság. Tehát ezek működtek 
és mindjárt példával szeretném megvilágítani azt is, hogy ennek mi a jelentősége. 

Az OLAF a jelentésében kifogásolja a független ellenőrző mérnök hiányát. Ez 
egyszerűen tévedés, tárgyi tévedés. Ezt maguk is elismerik az anyagban. Nem 
szeretném a napokat, időket rögzíteni, de megjegyzem, hogy a másik gondját az 
OLAF-jelentésnek én ott láttam, hogy kronologikusan teljesen összevissza kevertek 
mindent az anyagban. Ennek megfelelően nem lehet tudni, hogy mi minek 
következménye és összefüggése volt. Ilyen formán elsikkadt az is, hogy talán három 
hónapra a fővárosi közgyűlési határozat után a BKV alkalmazott egy független 
ellenőrző mérnököt, a Metraport Bt.-t. Meglepő módon ez a szerződés nem került be 
a teljes csomagba. Nem is értem.  

Engedjék meg, hogy elmondjam, bár nyilván ez önökre nézve nem jelent 
semmit, még csak irányultságot sem, hogy a magam számára három részre bontottam 
szét a négyesmetró-beruházás problémakörét. Az egyik, hogy volt-e korrupció, voltak-
e szabálytalanságok, ezeknek mi a sorsa, mi a helyzete. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy engem 2015-ig az OLAF-jelentésben olvasható ügyekben 
nyomozó szervek nem hallgattak meg sem gyanúsítottként, sem tanúként, 2015-ben 
és ’16-ban egy-egy alkalommal a Nemzeti Nyomozó Iroda tanúként kihallgatott és 
most sincs semmi más ilyenre utaló momentum. A magam részéről, ezt tegnap 
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egyébként a fővárosi aktuális bizottsági ülésen is elmondtam, semmiféle korrupciós 
folyamatnak nem voltam célszemélye, ha szabad így mondani. Tehát engem sem nem 
kértek, sem nem kínáltak, nem adtak nekem és én sem kértem senkitől semmit és ezt 
hajlandó vagyok bárkinek bármikor akár bizonyítani is, bár, azt gondolom, ez talán 
nem az én dolgom. Viszont hajlandó vagyok bármilyen vagyonosodási vizsgálatnak 
magamat és a családtagjaimat is alávetni. Úgy gondolom, ennél többet én nem tudok 
tenni. Ha pedig a nyomozóknak szükségük lesz az információkra, akkor elmondanám. 

Kérem tisztelettel, hogy ne kérdezzenek rá a Nemzeti Nyomozó Iroda 
meghallgatásának anyagaira, én erről nem szeretnék beszélni és nem is beszélhetek 
róla, tehát ezek önöknek vagy rendelkezésre tudnak állni, vagy nem. Azt gondolom, 
hogy az OLAF-jelentésből egyértelműen látszik, hogy mi az irányultsága a 
vizsgálatnak. Többet hadd ne mondjak erről. 

A második aspektus, és ezt szinte még az előzőnél is fontosabbnak érzem, hogy 
az OLAF-vizsgálatra egy nagyon ütős, nagyon adekvát választ adjon a magyar 
kormány, illetve a fővárosi önkormányzat. Én tehát egyszerűen azt állítom, hogy 
annak az 59 milliárd forint büntetésnek, amit meglebegtettek, hogy vissza kellene 
fizetni, egy jó része visszaszerezhető és visszafordítható. Például mondtam a független 
ellenőrző mérnök kérdéskörét. Tehát ha abból következik valamilyen 
jogkövetkezmény, hogy nem alkalmazott a BKV - jelzem, alkalmazott - független 
ellenőrző mérnököt, akkor ennek nyomán vissza kell fejteni azokat a százalékos 
büntetéseket, amelyeket az egyes szabálytalanságokra kiróttak. De tudnék más ilyen 
példákat is mondani. Nem vagyok közbeszerzési jogász, sőt európai jogász végképp 
nem vagyok, de azt gondolom, hogy ha felmerül a gyanúja annak, hogy egy szakértő 
egyrészt a kivitelező, másrészt pedig a FIDIC-mérnök szekerét is tolja, tehát 
szerződésben áll mindkét féllel, ez valóban összeférhetetlen. Elnézést kérek, nem 
tudom, illik-e jegyzőkönyvbe ilyet mondani, de bosszant az OLAF megjegyzése, mert 
azt mondja, hogy az nem érv, hogy valamilyen közbeszerzési intézkedés ellen nem 
léptek fel a résztvevők, az nem érv, hogy nyomozó hatóságok vizsgálták és 
elutasították mint panaszt, ezzel szemben ha felmerült egy ilyen összeférhetetlenségi 
lehetőség, az bizonyosan oka vagy bizonyosan forrása lehet a korrupciónak. Ezt én 
nem tudom megítélni, valóban lehet forrása, azonban a vice versa azonos elbírálást 
szeretném látni, mert ha egyik oldalról ezt állítjuk, hogy két alátámasztatlan érv nem 
áll meg, akkor a másik oldalon ugyanez a két érv alátámasztottan miért nem áll meg. 

Szeretném azt is elmondani, hogy 2006. december 31-én, amikor a 
mandátumom lejárt, 270 milliárd forint volt a metró beruházási költsége. Ez egy 
rendkívül bonyolult év volt és megpróbáltam az OLAF-jelentésből visszafejteni a 
számokat, de nem sikerült. Párhuzamosan folytattuk a 2-es metró rekonstrukcióját, 
ugyancsak folyt a Combino villamosok beszerzése és sajátos módon ezeket mind 
sikerült határidőre, keretösszegen belül, BKV-beruházásban lebonyolítani. Ez azért is 
fontos, mert az OLAF-jelentés egy másik lényeges megállapítása, hogy a fővállalkozó 
hiánya okozta volna a mérhetetlen költségnövekedést. Azt gondolom, hogy ez akár 
igaz is lehet, de gyakorlatilag szerintem nem ez a való. A 2000-es évek elején jó 
lehetőségem volt a nemzetközi szövetség alelnökeként rálátni európai beruházásokra. 
Itt van nálam egy anyag, egy konferencia anyagaként jutottam hozzá - szívesen 
bocsátom mindenkinek a rendelkezésére, bár nyomtatva nyilván nincs nálam -, amely 
megmondja, hogy körülbelül milyen beruházási költségekkel épültek meg más 
metróvonalak. Érdemes lenne ezt alapos vizsgálat tárgyává tenni, mint ahogy azt is, 
hogy fővállalkozású, úgynevezett kulcsra kész beruházások 20-25 százalékkal 
drágábbak, mint a saját beruházások egy nemzetközi munkabizottság megállapítása 
szerint. Készséggel felajánlom minden, ebben a témakörben vizsgálódó szakértői, 
politikai vagy társadalmi testület számára az információimat, mert úgy gondolom, 
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hogy ez az 59 milliárd forint méltánytalan, méltatlan a beruházáshoz, hogy így 
leminősítsék, lefokozzák. Ha valaki ma utazik a 4-es metrón, elégedett arcokat lát. Ez 
a beruházás ott van.  

Mégis akkor mi lehetett a hiba? Magamnak is feltettem ezt a kérdést az OLAF-
jelentés elolvasása után. Mérhetetlen időnyomás alatt dolgozott a beruházó, hiszen 
megjelent nyilvánosan, hogy a fúrópajzsnak el kell indulnia az önkormányzati 
választásokig. Aki ezt a tévhitet beültette a városi vezetők fejébe, az talán már nem is 
él, de ez egyszerűen teljesíthetetlen volt. A városháza vezetésének az volt a célja, hogy 
ez a projekt, mint ahogy a többi másik kettő-három is, az önkormányzati 
választásokig legalább megkezdődjön. Ez egyúttal a személyes sorsomat is jelentette, 
mert 2006 áprilisában Demszky úr megüzente, hogy nem kíván velem 
együttműködni. Megpróbáltam a munkám elvégzése mellett, amennyire lehet, a 
közszerepléstől visszavonulni, de úgy látszik, ez kevés volt. 2006. december 20-án a 
Fővárosi Közgyűlés engem leváltott.  

Még egy dologra szeretnék utalni, ami megint az OLAF-jelentésre utal vissza. 
Ez az 59 milliárd forint, ami miatt mindenki felelőst keres, és azt gondolom, hogy 
felelőst kell is keresni, nem valamiféle elsíbolt pénzeknek a mértéke, hanem ez egy 
büntető szankció a szabálytalan eljárások miatt. Azt önmagában is lehet vitatni, hogy 
azok valóban szabálytalanok voltak-e vagy sem, én azonban most csak arra szeretnék 
utalni, hogy az a szabályzat, az a bizonyos COCOF-jegyzék, amely alapján az OLAF 
egyébként korrekt módon számolta ezeket a büntetéseket, 2007 decemberében lépett 
életbe. Én sajnos erre már nem láttam rá, és azt gondolom, hogy amikor 
költségnövekedés bekövetkezett, akkor azt jobban társadalmasítani kellett volna, 
mert azt gondolom, hogy a kelenföldi pályaudvar kiépítése, amibe, ha jól emlékszem, 
az OLAF ugyancsak belekötött, az egy elemi szükséglet volt, közlekedéspolitikai 
követelmény, hogy a metró és a vasúti közlekedés jó kapcsolatot kapjon.  

Azt gondolom, már így is visszaéltem a tisztelt bizottság és a jelenlévők 
idejével, de én feldolgoztam ezt az OLAF-anyagot, és azt gondolom, hogy ha valahol 
igény mutatkozik rá, hogy ennek a tanulságait közösen levonjuk, ebben készséggel 
állok rendelkezésre. Tisztelettel várom a kérdéseket. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen a felvezetőt és mindazt a felajánlást, amit megtett. 
Igényt is tartanék rá személyesen is és akkor a titkárságon keresztül a bizottság tagjai 
is elérhetik azt az anyagot, amely részben az európai szövetség metróberuházásokkal 
kapcsolatos információit tartalmazza, másrészt pedig az OLAF-jelentéssel kapcsolatos 
szakmai véleményét.  

A képviselőké a szó. Kérdezem, ki az, aki kérdést szeretne feltenni Aba 
Botondhoz vagy véleményt szeretne mondani. (Senki sem jelentkezik.) Ameddig a 
képviselőtársaim gondolkodnak, addig néhány ön által felvetett problémára részben 
reagálni szeretnék, részben ezzel kapcsolatos kérdéseket szeretnék önnek feltenni.  

Az egyik kérdés az, bár nyilván ezt nem ön fogja tudni megválaszolni, hanem a 
fővárosi vezetők, hogy 13 év után miért éppen 2006-ban következett be a szakítás 
ideje, éppen akkor, amikor a metróberuházással kapcsolatos költségek ugrásszerűen 
kezdtek volna megnövekedni, illetve meg is növekedtek. Ahogy ön is elmondta, 199 
milliárd forint volt az első tervek szerint a beruházás kalkulált bekerülési összege. Az 
ön menesztése idején ez 270 milliárd volt, majd volt olyan időpillanata a 
beruházásnak, amikor meghaladta a 450 milliárd forintot is. Valószínűleg tehát ön 
útban volt a későbbi döntésekhez, vagy nem vállalta az együttműködést már 
korábban sem olyan politikai nyomás esetén, amely éppen az OLAF által említett 
szerződésekkel kapcsolatos hibákat és visszaéléseket okozta. 
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Azt elmondta, hogy a DBR Metró Kft. BKV-ba való integrálása megtörtént, 
viszont egy önálló cégként működött gyakorlatilag a BKV-n belül továbbra is ez a 
projektvállalat, amely közvetlen politikai egyeztetést folytatott a főváros vezetőivel. A 
kérdés az, erre is kíváncsi lennék, hogy kik voltak azok, akik naprakész információkat 
vártak akár öntől, akár a DBR Metró Kft-től és nyilvánvalóan, gondolom, akik 
naprakész információkat vártak, ahogy ön is mondta, jogi és pénzügyi kérdésekben, 
azok valószínűleg utasításokat vagy kéréseket is megfogalmaztak ezzel kapcsolatban. 

Szintén említette, hogy túl nagy volt az időnyomás. Az OLAF-jelentésből 
egyértelműen kitűnik, hogy a költségnövekedés jó része - és itt több tízmilliárd 
forintról beszélünk - a kötbérek kapcsán merült fel, amelyek részben a területátadás 
elmaradásával kapcsolatosak. Éppen a fúrópajzs esetében, ha jól emlékszem, 19 
milliárd forint kötbért kellett fizetni csak azért, mert nem tudták időben átadni a 
munkaterületet. Miután a nyomás nagy volt, ahogy ön is mondta, a fúrópajzs ide volt 
rendelve, gyakorlatilag ilyen méregdrága technikai eszköz ott állt és ennek a 
költségeit kellett kifizetni. Ha jól emlékszem szintén a jelentésből, nagyjából 9 
hónapot, hogy 9 hónap az ő hibájuknak köszönhető, maga a főváros is elismert. (Z. 
Kárpát Dániel távozik.) 

Az is több helyen megfogalmazásra kerül a jelentésben, hogy a beruházás 
előkészítetlen volt. Ön egy mondattal utalt arra, hogy 2002 után indult el érdemben a 
projekt, előtte, ’93 és ’98 között lázas semmittevés volt ezen a területen, egy meg nem 
lévő költségvetési sorral indult el a projekt érdemi tervezése. Viszont az indulásig ön 
hogy látja az előkészületeket? Mennyire volt reális például az a vállalása a fővárosnak, 
hogy itt napi 500 ezer fős utasforgalmat tud ez a vonal generálni? Az Európai 
Bizottság döntése a támogatásról ez alapján a Demszky-féle vállalás alapján állt fenn. 
Ahogy szintén ön is említette, addig egy állami beruházásként, illetve egy EIB-hitellel 
finanszírozott projektként indult, aztán ez 2007-ben megváltozott és ott jött elő a 
Kohéziós Alapok bevonásának ötlete.  

Jól látható az adatok és az időpontok alapján, hogy valóban Demszky Gábor 
politikai zászlóshajója volt ez a beruházás. Erre utal az is, amit ön is mondott, hogy 
azért volt időnyomás alatt a beruházás, mert minden egyes önkormányzati választás 
alkalmával előkerült a 4-es metró kérdése. Az is érdekes egyébként az elhangzott 
információk és az OLAF-jelentésben vizsgált időpontok alapján, hogy ’98 és 2002 
között, tehát amikor a fideszes polgári kormány vezette az országot, éppen akkor 
akart lendületet kapni a fővárosi beruházás és volt is egy per ezzel kapcsolatban a 
kormány és a főváros között, amit a főváros elveszített. Tehát láthatóan a ’94-98 
közötti MSZP-SZDSZ-kormánnyal érdekes módon a főváros nem tudott megegyezni a 
metróberuházásról. Erről is vannak információink. Két alkalommal is járt 
kormányülésen még a Horn-kormány idején a beruházás. Első alkalommal le is került 
a kormányülés napirendjéről azzal, hogy nem látják az érdemi számokat, sem a 
környezetvédelmi hatásait ennek a beruházásnak, sem pedig a projekt megtérülési 
mutatóit, amelyek alapján indokolt volna egy beruházás megkezdése saját 
forrásokból. Ön hogy gondolja, az ön véleménye szerint a tervezésben, az 
előkészítésben voltak-e hibák, illetve voltak-e olyan politikai döntések, amelyek 
felülírták a közlekedésszervezési szakmai véleményeket, illetve elméleteket? 

A legfontosabb kérdések továbbra is azok maradnak, hogy Demszky Gábornak 
vajon voltak-e információi a beruházásról. Több alkalommal azt nyilatkozta, hogy 
erről nem tudott semmit és igazából ez az ő irányítása nélkül folyt. Igaz, máskor azt 
mondta, hogy mindent tud a metróberuházásról, amit valaki tudhat. Önt 
vezérigazgatóként számoltatta-e be a főpolgármester, illetve voltak-e folyamatos 
információcserék ön és a főpolgármester vagy a helyettesei között? Illetve az is 
felmerült, részben erre ön is utalt a bevezetőjében, hogy politikai nyomás volt a 
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kezdés tekintetében azzal, hogy a fúrópajzs munkáját erőltették. Ön szerint a főváros 
részéről ki volt az, aki ezt a fajta politikai nyomást a BKV-ra helyezte? A 
főpolgármester, a helyettesei, a frakciók? Kik voltak azok, akiknek érdekében állt, 
hogy akkor is, ha ennek a műszaki, szakmai háttere még nem állt fenn, minden 
eszközzel a beruházás megkezdését szorgalmazzák és erőltessék? Nagyjából ezek azok 
a kérdések, amelyek első körben felmerültek, és amelyekre szeretném, ha érdemi 
választ tudna adni.  

Tóth Csaba alelnök úr jelzi, hogy szólni kíván. Öné a szó. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak 

három rövid kérdésem lenne azzal kapcsolatban, amit elmondott. Ha jól vettem ki a 
szavaiból, azt mondja, hogy az OLAF-jelentéssel jelentős problémák vannak és 
fenntartásokkal kell kezelni. Ehhez kapcsolódik mindjárt a kérdésem is. Ha ez 
valóban így van és fenntartásokkal kell kezelni, mert problémák vannak vele, akkor 
alkalmas-e ez a jelentés ön szerint arra, hogy azt lehessen mondani ez alapján, hogy 
minden idők legnagyobb korrupciós ügyéről van szó? 

Ehhez kapcsolódik a másik kérdésem. Azt mondta, hogy semmilyen 
korrupcióról ön nem tud. Szeretném, ha megerősítené még egyszer, hogy volt-e 
tudomása egyáltalán arról, hogy az üggyel kapcsolatban valamilyen korrupciónak a 
gyanúja felmerült, amíg ön vezérigazgató volt.  

A harmadik kérdésem pedig az említett 59 milliárd forintról szól. Azt mondta, 
hogy nem egy elsíbolt pénzről van szó - az ön szavaival élve -, hanem ez a 
szabálytalanságok miatt kiszabott bírság és ennek nagy része menthető. Valóban van-
e reális lehetősége, hogy ennek a pénznek a nagy részét meg lehessen menteni és mik 
az ehhez szükséges lépések? Tud-e ebben segíteni a kormányzatnak? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További kérdések? (Volner János jelentkezik.) 

Volner János képviselő úré a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy a várható utasforgalomra vonatkozó számítások mikor készültek, 
ki készítette, illetve kalkuláltak-e akár háttérszámítások formájában azzal, hogy Dél-
Buda közlekedését jelentősen át kell szervezni annak érdekében, hogy megfelelő 
utaslétszámot produkáljanak ezen a metróvonalon. Ugyanis jelenleg azt látjuk, hogy 
olyan ráhordó forgalmat produkálnak a buszjáratok átszervezésével, ami eddig nem 
volt jellemző. Eddig centrálisan, a város közepe felé mentek a buszok, most pedig a 
metróvonal felé mennek. Ez részben természetesen szakmai okokkal is 
alátámasztható, azonban a távolságok és az eljutási idők olyan módon módosultak, 
hogy többeknek hosszabb ideig tart a metróvonalon történő utazás a ráhordó 
forgalmat is igénybe véve, mint korábban, amikor centrálisan, a város közepe felé 
haladhattak. 

A másik kérdés a megállókkal kapcsolatban merült fel. Azt láthattuk, hogy 
amikor a BKV egy tesztüzemben futtatta a metrót, a metrónak nem kellett az 
utastöltéssel foglalkoznia, tehát még nem voltak utasai, akkor a vele azonos 
nyomvonalon haladó autóbusz rövidebb idő alatt tette meg a két végpont között az 
utat. Tehát ilyen módon az eljutási idő autóbusszal rövidebb ideig tartott, mint a 
metróval. Ez számomra arra enged következtetni, hogy észszerűtlenül alakították ki a 
metróvonalat. Lehet, hogy túl sűrűn vannak az állomások, lehet, hogy más probléma 
van. Kíváncsi vagyok, hogy ön mint szakember, hogy látja ezt.  
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Meg szeretném kérdezni továbbá azt, hogy a főpolgármester-helyettesek közül 
ki volt az, aki közvetlenül e fölött a metróberuházás fölött diszponált, ki az, aki 
rendszeresen ennek a különböző aktuális ügyeivel foglalkozott. Ugyanígy meg 
szeretném kérdezni, hogy a BKV-n belül ki volt az a vezető, aki ennek a 
metróberuházásnak a fő felelőse volt és ő pontosan milyen helyzetjelentést adott akár 
a Fővárosi Közgyűlés, akár a főpolgármester felé arról, hogy a műszaki feltételek 
fennállása bekövetkezett-e.  

Csak meg szeretném jegyezni, tekintettel arra, hogy jó néhány milliárd 
forintnyi kötbérfizetési kötelezettség keletkezett ennél a beruházásnál, hogy hasonlót 
látunk egyébként a főváros más vállalatainál is, amikor a fővárosi közbeszerzési 
rendszert még a szocialista éra alatt működtették, akkor 6-7 milliárd forintnyi 
bírságot fizetett ki a főváros különböző közbeszerzési szabálytalanságok után. Akkor, 
amikor a fővárosi közbeszerzési bizottságnak jobbikos elnöke lett, a négyéves 
önkormányzati ciklus alatt egy fillér bírságot nem kellett fizetni. Ez arra enged 
következtetni, hogy egyes vállalatvezetők, egyes döntéshozók a fővárosnál 
gyakorlatilag arra játszottak, hogy a különböző, úgynevezett vesztes vállalkozások, 
amelyek nagyon sokszor erőforrásnyújtó szervezetként közreműködtek a győztesek 
oldalán is, megkapják a maguk pénzét, hiszen ezek a bírságok, ezek a jóvátételi 
pénzek, amiket ilyen módon kifizettek, gyakorlatilag odavándoroltak hozzájuk. Volt-e 
esetleg az ön véleménye szerint ezek mögött a nagy összegű kötbérek mögött hasonló 
jellegű szándék, hogy adott esetben megfizessék a vállalkozót akár ilyen módon is 
úgy, hogy jogilag ne legyen kifogásolható? Erkölcsileg, szakmailag azonban igencsak 
aggályosak ezek a kifizetések véleményem szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási igény? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs. Aba Botond urat kérném meg, hogy adjon választ. 

Aba Botond válaszadása 

ABA BOTOND volt BKV-vezérigazgató: Megpróbálom sorba venni a 
kérdéseket. Ha valami kimaradna, kérem tisztelettel, hogy emlékeztessenek rá. 

Bánki Erik elnök úr kérdésére vonatkozóan: a  DBR Metró Kft. a BKV 
tulajdonaként, de a fő tulajdonos fővárosi önkormányzat instrukciói szerint 
működött. A kft. végezte el a teljes előkészítő műveletsort. Itt megint szeretnék egy 
kitérőt tenni, mert bár nem kérdezték, de nagyon fontosnak tartom az OLAF-jelentést 
megint fókuszba helyezni. Arról írnak, hogy a 7 fős létszám kevés volt. De amikor 
integrálásra került a BKV-ba, akkor ez a létszám bármennyi lehetett, hiszen a metró 
szakemberei bármikor bedolgoztak a kft. tevékenységébe. Továbbá, azt gondolom, 
hogy ha valamilyen speciális szaktudás kell egy adott projekthez, akkor nem biztos, 
hogy azt élőmunkával, létszámmal kell megoldani, hanem lehet, hogy mondjuk 
vállalkozási formában. Ez a másik oldalon azonban kritika tárgyát jelenti, mert 
milyen dolog már az, hogy szakértőket alkalmazunk arra, amit magunk is tudunk. 
Nyilván kapacitási, szabályozási probléma az egész. 

Itt utalnék Volner János képviselő úr kérdésére. Az első tervek, amelyek 
használhatók voltak egyáltalán, emlékezetem szerint még a nyolcvanas évek végén, a 
kilencvenes évek elején készültek. Amikor azt mondtam, hogy lázas semmittevés volt 
’98-ig, az vonatkozott az alagútfúrásra, a vitára, hogy oroszok, nem oroszok. Ezt még 
ilyen 20 év távlatából sem lehet érdemben minősíteni, mert megkockáztatom, hogy a 
metróberuházás, amely Magyarországon 1990 előtt zajlott, gyakorlatilag az orosz 
technológiának valamilyen adaptálásán állt. Tehát nem csodálkozom azon, ha 
mondjuk a rendszerváltozás után a kollégák kicsit kinyitották az ablakokat és egy 
kicsit nagyobb bátorságot mutattak. A baj az, hogy azonban ezen idő alatt a BKV 
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elvesztette az utasainak jelentős részét a motorizáció növekedése miatt. Amikor 
elérkezünk 2008-hoz, a gazdasági válság idejéhez, akkor már lényegesen lecsökkent a 
tömegközlekedés iránti igény és ráadásul az energiaárak alakulása sem ezt segítette 
elő a 2010-es években. Azáltal, hogy alacsonyak az üzemanyagárak, az autósok jobban 
negligálják vagy hagyják figyelmen kívül a BKV-t.  

A szakmai irányítás két síkon zajlott. Az egyik síkot hívom hivatalosnak, 
amikor is különböző bizottságok, szakértői csoportok, FIDIC-mérnök és független 
ellenőrző mérnök munkájának eredményeként készültek a DBR Projekt 
Igazgatóságon belül előterjesztések. Emlékezetem szerint ezek értékhatárhoz 
igazodóan voltak kötve az igazgatósági döntésekhez. Tehát amikor én megláttam, 
hogy mit kifogásol az OLAF, akkor nagyon megnyugodtam, mert ezek a szerződések 
mind be voltak mutatva előre az illetékes testületeknek, igazgatóságnak, 
felügyelőbizottságnak. Ennek megfelelően, bár én írtam alá ezeket a szerződéseket, 
jogilag nem is nagyon tehettem mást, minthogy aláírom, ha egyszer az igazgatóság ezt 
vállalta. Volt egy informális csatorna is, amely gyakorlatilag a főpolgármesteri kabinet 
és az őt segítő munkatársak csapatából állt. Elnézést kérek, neveket azért nem 
mondok, mert nem voltam részese annak a belső információáramlásnak, amely 
közöttük zajlott. De úgy gondolom, nem gondolom, úgy tudom, hogy Gulyás László 
DBR projektigazgató számos közvetlen információt, instrukciót kapott a munkákhoz. 

Nem szeretném magamat kivonni ezekből a folyamatokból, tehát én is részese 
voltam, amikor mondjuk a Profil Kft. beterjesztette a pénzügyi terveket. Jelezni 
szeretném, hogy minőségi változás az, amikor állami beruházásból valamit 
átminősítünk uniós kohéziós beruházássá. Az egy nagyon komoly minőségi változás. 
Ebben én már nem vettem részt. Tehát azt gondolom, hogy a keletkező késedelmek… 
(Pillanatnyi szünetet tart.) Illetve bocsánat, ugrottam egyet. Tehát igen, működött 
például a főpolgármester-helyettes úr vezetésével egy olyan szakmai testület, fórum, 
amely végigvizsgálta az összes előterjesztést a műszaki megoldásokig bezárólag. Tehát 
azt nem lehet mondani, semmiképpen nem lehet mondani, hogy nem tudtak volna 
dolgokról. Én inkább azt mondanám, hogy az volt a baj, hogy túl sok csatornán 
bonyolódott. Ezt jobb lett volna egycsatornássá tenni, és akkor nincs vita, hogy ki 
kinek mit mond, és hogyan informálja.  

A költségek és azok növekedése. Nem szeretném, ahogy tegnap a tévéseknek 
mondtam, plebejus és urbánus megközelítésben elmondani, hogy egy szerződésnek 
egy jó pillanata van: amikor áldomást isznak rá. Előtte háborúság és utána háborúság. 
Azt gondolom, hogy a szerződések teljesülését kellene alaposan elemezni, mert úgy 
gondolom, illetve nem gondolom, hanem ezt is tudom, hogy amíg én irányítottam a 
BKV-t és a folyamatokat, addig nem volt elismert késedelmi kötbér. Már olyan 
késedelmi kötbér, amit a vállalkozók számára kellett volna kifizetni. Lehet, hogy 
tévedek, de 99 százalék, hogy nem. Úgy emlékszem, hogy az első jelenség, ami 
történt, az a fúrópajzs megállása volt a Gellért tér előtt valamilyen technikai időzítés 
és területfoglalási okok miatt. Ekkor kezdődtek az időcsúszások is. Ez már messze-
messze az én mandátumomat követően történt. Nem tudok róla tényszerűen semmit 
mondani. Elnézést kérek, én nem gyűjtögettem 2006 után az anyagokat.  

Az utaslétszámra vonatkozóan nem azt mondom, hogy elemi iskolában 
oktatják, mert ott nem oktatják, de az egyetemen mindenképpen, hogy amikor egy 
metróhálózat megépül, egy nagysebességű átemelő hálózat, itt az a lényeg, hogy a 
nagy megállótávolságok miatt egy hatékonyabb, gyorsabb utasáramlást tud 
biztosítani. Akkor ez nyilvánvalóan nagyobb utasszámokat is jelentett. Őszintén 
megmondom, nem emlékszem arra, hogy 500 ezer főt ki ajánlott be és ki nem. Nem 
tudom. Lehet. Elnézést kérek, nem emlékszem rá. De egy dologra biztosan 
emlékszem: én megtiltottam a BKV-s kollégáknak, hogy nyomvonalügyben szabad 
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kézzel egy vonalat húzzanak egy térképre, mert olyan mértékű volt a szakmai vita, 
hogy hol és hogyan kell megépíteni. Kelenföld és a Keleti pályaudvar között vasúti 
közlekedés is van. Tehát le lehetett volna bontani. Nem voltak akkor adottak a 
feltételek az együttműködésre, a város és az állami vállalatok között nem volt meg az 
az együttműködési rendszer, ami most megvan. Tehát valószínűleg túltervezték a 
létszámot, igen, ezt biztosan mondhatom, de szerintem az időközi folyamatok is ez 
ellen játszottak, a motorizáció terjedése és a gazdasági válság. 

Kritikus kérdés a megállók távolsága. A nemzetközi gyakorlatban az ilyen 
metróvonalat tulajdonképpen light railnak hívnák, szinte villamos kategória a 
megállóhely-távolságok miatt is. Ezt föld alatt vezetni elég - hogy mondjam - 
költséges mulatság. De mégis azt kell mondanom, és elnézést kérek, erről most szólok 
először és lehet, hogy a magam fejére zúdítom a bajt, hogy 1990-ben, amikor még 
nem sokkal előtte adtak át metróvonalat elődeink, akkor Magyarország a négy közép-
európai állam között jó helyen állt metróellátottság tekintetében. Prágára, Bécsre és 
Bukarestre gondolok. Mára Prága, Bukarest és Bécs is megelőzött bennünket 
metróellátottság tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az én szakmai felfogásom szerint 
nem a „vagy metró, vagy villamos és busz” a kérdés, hanem a három együtt kell a 
megfelelő helyre. Tisztelettel javaslom a döntéshozók figyelmébe, hogy esetleg 
érdemes lenne a metróvonalakat befejezni, mert kis költséggel lehetne kivinni akár a 
Bosnyák térig, akár Káposztásmegyerig a metróvonalakat. Kis költséggel lehetne 
kivinni, viszont nagyon nagy távolságú utasátemelést biztosítanak. Elnézést, most 
belebonyolódtam a szakmámba, ezért bocsánatot kérek mindenkitől, de nem tudom 
megtagadni magam. 

1998 és 2002 között emlékezetem szerint zajlottak egyeztetések az akkori 
miniszteriális intézmények és a főváros között metróépítés kapcsán. Én nem vagyok 
hivatott megítélni, hogy a költségvetésbe befért volna-e. Tehát megint csak arra 
szeretnék utalni, hogy ezek az időszakok még állami beruházásként kezelték a metrót 
és nem kohéziós beruházásként. Az az én személyes véleményem, hogy nem tudok 
elképzelni olyan helyzetet, hogy egy önkormányzat az állammal, a kormánnyal 
pereskedjen. Főleg nem költségvetési ügyben. Ami bent van a költségvetésben, az 
bent van, ami nincs, az nincs bent. Erre a mai eszemmel sem tudnék mást tanácsolni. 

Tóth Csaba úr kérdése volt, hogy minden idők legnagyobb korrupciója-e. 
Tisztelettel, nem tudok erre igennel vagy nemmel válaszolni. Én azt tudom, amit az 
OLAF-jelentés leír. Nem állítja, hogy korrupció történt, hanem azt állítja, hogy a 
korrupció lehetősége fennállt. Tisztelettel, azt az álláspontot képviselem az első 
pillanattól kezdve, hogy az illetékes nyomozó hatóságok, igazságügyi szervek derítsék 
ki az igazat, és aki ebben elkaszálódik, az felel érte. Engedjék meg, hogy név nélkül 
egy példát kiemeljek az OLAF-jelentésből. Ha egy szakértő, aki 40 éve szakértő és egy 
kivitelező cég érdekellentétbe, konfliktusba keveredik, ebből még nem következik 
egyértelműen a korrupció. Ebből az következik, hogy valaki ért hozzá az egyik oldalon 
és szükség van a tudásra a másik oldalon is. Az lenne nagy baj, ha ez nem a 
nyilvánosság előtt történne. Itt megint az OLAF-jelentés egy gyengéjére szeretnék 
rámutatni. 2006. IV. hó 28-án - ez még az én időszakomra esik - a fővárosi 
önkormányzat közlekedési ügyosztályának vezetője az OLAF-jelentés szerint 
figyelmezteti a mérnöki feladatokat ellátó Eurometro Kft.-t, hogy összeférhetetlenség 
állhat fenn, ha az ő szakértői máshova is bedolgoznak. Azért büntetni a 
kedvezményezettet, mert a mérnök ugyanazt a szakértőt alkalmazza, aki esetleg 
másutt már szakértőként működött, ráadásul felhívja a figyelmet arra, hogy ez 
szabálytalan és ennek ellenére folytatódik ez a szabálytalan együttműködés, azt 
gondolom, hogy méltatlan. Nyilván az európai jogrendben ez megvan valahol, hogy 
mennyire kell ezt megbüntetni, de ez még önmagában nem korrupciót jelent, hanem 
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egyszerűen azt jelenti, hogy vannak olyan szaktudások, amelyeket Magyarországon 
csak egy vagy két ember ért. Most akkor ők ki vannak rekesztve a folyamatokból, mert 
több helyre egyszerűen nem adhatják el a tudásukat. Lenne rá megoldási javaslat. 
Nyilván a nyilvánosság. Sajnos ezek az öreg szakértők egymás után mennek el 
közülünk, úgyhogy nagyon sajnálom, és hozzáteszem, hogy akiket az OLAF-jelentés 
említ monogrammal, azok közül egy sem volt BKV-s, tehát a mérnök cég munkatársai 
voltak. 

Volner úr kérdésére azt mondanám, hogy talán adtam egyfajta választ arra, 
hogy észszerű vagy észszerűtlen ez a metróvonal. A ráhordásra nem adtam választ. 
Amikor az átadás megtörtént, azt láttuk, hogy nem akarják vagy nem merték, ezt nem 
tudnám behatárolni, az akkori szakértők felszámolni az eredeti buszhálózatot. Azzal 
magam sem értenék egyet, hogy Üllői út módra, vagy Bajcsy-Zsilinszky út módra 
leradírozzuk a térképről a felszíni közlekedést, a párhuzamosat is meg lehet tartani 
más funkcióval. Tehát azt gondolom, hogy akik hosszú távon utaznak, azok szeretettel 
veszik igénybe a metrót, ahol ritka az ellátottság, ott a ráhordást kell segíteni, ahol 
nagy távolságra kell átemelni utastömegeket, mondjuk, a két pályaudvar között, ott a 
metrónak van létjogosultsága ráhordás nélkül, tehát közvetlenül. (Riz Gábor távozik.) 

Volner képviselő úr kérdezett a helyzetjelentésekről. Azt tudom mondani, hogy 
a BKV Zrt. igazgatósága rendszeresen foglalkozott különböző előterjesztésekkel, 
jelentésekkel. Ezt egy tízegynéhány fős igazgatói testület tárgyalta meg. Több 
alkalommal - ez a határozatokból, a jegyzőkönyvekből kiderül - felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy milyen módon kell lebonyolítani a szerződést. De az igazgatóság kizárni 
azt, hogy más információs csatornák működjenek, nem tudta. Ráadásul azt 
gondolom, ez a tulajdonosnak szuverén joga, hogy hol kérdez vagy ellenőriz bele a 
rendszerbe. Ezért próbáltunk egy olyan többlépcsős elfogadási rendszert működtetni, 
ami tulajdonképpen az előterjesztéseket volt hivatott korrektté és konkréttá tenni. De 
voltak emellett párhuzamosan olyan csatornák, amelyek közvetlenül informálták a 
főpolgármester környezetét. 

Az OLAF-jelentés kifogást tesz, és szerintem ez megint nagyon komoly hibája, 
amikor azt írja, hogy a Metraport Bt. képviselője a BKV felügyelőbizottságát 
tájékoztatta és nem a Fővárosi Közgyűlést. Fővárosi Közgyűlés nincs. Ilyen nincs. Van 
egy testület, ő vagy kijelöl egy partnerszemélyt és akkor őt kell tájékoztatni, de a 
tulajdonosi jogokat és így a felügyeletet a közgyűlési határozat alapján a 
felügyelőbizottság látta el és a felügyelőbizottság rendszeresen megkapta a 
tájékoztatást. Ezt megint vissza kéne pattintani, mint egy pingponglabdát, hogy ez az 
OLAF asztalán pattog. 

A bírságokról azért nem tudok, hogy itt valami jóvátételi folyamat lenne, mert 
az én időszakomban ilyen nem volt. Hogy utána mi történt, és hogy történt, még ha 
volnának folyosói pletykáim, akkor sem mondanám, mert bizonyítani nem tudom 
ezeket. Kérem tisztelettel, nézzék el nekem, hogy erről nincs információm. 

Kérdezem tisztelettel, hogy mindenre válaszoltam-e. Esetleg kimaradt-e 
valami? (Volner János jelentkezik.) 

Újabb kérdések 

ELNÖK: Volner képviselő úr jelzi, hogy még maradt valami. Öné a szó, 
képviselő úr! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Vezérigazgató úr, változatlanul 

azt kérem, hogy nevesítse azt a főpolgármester-helyettest, aki ebben a 
metróberuházásban közreműködött. (Aba Botond: Igen. Bocsánat, hogy nem 
válaszoltam.) Azért tartom ezt fontosnak, mert a jelenlegi bizottsági ülésnek az az 
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egyik nagyon fontos feladata, hogy feltárjuk a döntési mechanizmust és megnézzük, 
kik azok az emberek, akik bár nem nevesítve, de informális hatalommal e fölött a 
beruházás fölött diszponáltak. Egyszerűen szeretnénk nyomon követni az elköltött 
közpénz sorsát és látni szeretnénk, hogy kinek volt erre hatása. Tehát szeretném azt 
kérni, hogy mind a főpolgármester-helyettest, aki ezzel foglalkozott, mind pedig a 
BKV oldaláról azt a vezetőt, akire rá volt bízva ez a feladat, nevezze meg. Nyilván nem 
ön intézett minden egyes fázist vezérigazgatóként (Aba Botond: Természetesen.), 
valakit erre a feladatra delegált. Én arra lennék kíváncsi, hogy ki volt ez. Ez nyilván a 
további vizsgálódásnak is irányt szabhat. Azt szeretném elmondani, hogy a magam 
részéről korrekt és valóban a tényszerűségre törekvő vizsgálódásban szeretnék részt 
venni, nem valami politikai célú boszorkányüldözésben. Remélem, a kérdéseimből is 
ez kiderült. 

Amivel kapcsolatban szeretnék még kérdezni például, az az előkészítetlensége 
a beruházásnak, ami nagyon nagy kötbérfizetést eredményezett. Nem állt 
rendelkezésre a közterület, nem lehetett átadni ezeket a területeket, és ez 
milliárdokba került. Ez kinek a felelőssége volt az ön véleménye szerint? Hol csúszott 
el ez a dolog? A főváros volt lassú, a BKV-nál történt lassú ügyintézés, vagy a 
metróberuházó cégnél? Náluk valószínűleg ebben az ügyben történetesen kevésbé. 
Tehát ki felelt azért, hogy nem voltak időben átadva a szükséges építési szakaszok a 
szerződésben rögzítettek szerint?  

Azzal egyébként egyetértek, amit ön mondott, hogy érdemes lenne például a 3-
as metrót továbbvinni Káposztásmegyerig, értelemszerűen jóval nagyobb 
utasforgalomra lehetne számítani ebben az esetben. Szerintem is egy logikus 
beruházás lenne és őszintén bízom benne, hogy ez meg is fog valósulni. 

Azt pedig tényleg zárójelesen teszem hozzá, hogy nekem személy szerint az 
egyik szemem sír, a másik nevet. Egy részről nagyon örülök annak, hogy gyönyörű és 
valóban építészeti szempontból is kifogástalan állomásokat sikerült a 4-es 
metróvonalán alkotni, a másik oldalról meg pont ezek az anomáliák, amelyeket 
említettünk, sajnos elszomorítják az embert. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tóth Csaba alelnök úr is jelezte, hogy neki is 

elmaradt egy kérdése. Öné a szó. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Két 

kérdésre kitért. Egyrészt az OLAF-jelentés hiányosságait megerősítette, hogy ott 
problémák vannak. A korrupciót is említette, hogy tudomása szerint ilyen nincs és a 
jelentés sem így fogalmaz, hanem csak a lehetőségéről beszél. 

A harmadik kérdésem pedig az volt, hogy az 59 milliárd forint bírság kapcsán 
hogyan látja, mennyi az, ami ebből jogos lehet, mennyi az, ami menthető és miket kell 
tennie annak érdekében a kormánynak, hogy minél nagyobb részét meg lehessen 
menteni és ne kelljen kifizetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Manninger alelnök úr jelezte, hogy neki is van 

még egy kérdése. Megadom a szót. 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Röviden szeretnék csak hozzászólni.  
Most nem csak a büntetőjogi kérdésekről esett szó. Volner János 

képviselőtársam elsősorban a metró létét vitatta. Nem akarok metróvitát lefolytatni, 
de az kétségtelen, hogy van a politikai felelősség kategóriája és valóban a 
költségnövekedésekhez - ez ebből a történetből is kiderült - egyértelműen jelentős 
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mértékben hozzájárult, hogy a politikai döntések így alakultak, illetve hogy a főváros 
vezetése számára mindenáron meg kellett építeni ezt a metrót. Ez nem büntetőjogi 
kategória, ez politikai kategória. Végül is leváltották azóta a főváros vezetését, ha nem 
is ezért, feltétlenül ezzel összefüggésben, ez kétségtelen. Tehát nem vizsgálták meg az 
alternatívákat ’98-ig. ’98 és 2002 között közlekedési államtitkárként tárgyaltam a 
főváros vezetésével erről is a miniszterekkel együtt. A 2-es metró meghosszabbítására 
tettünk javaslatot. Azt sem fogadták el. Tehát nyilvánvaló, hogy egy politikai 
zászlóshajó volt, illetve 2002-ig az volt a cél, hogy bebizonyítsák: ők akarnak metrót, 
de a kormány nem. Tehát nem voltak hajlandók együttműködni, utána pedig az 
előkészítésnél valóban azok a már egyébként nagyon sok helyen elhangzott 
problémák fennálltak, hogy az előkészítésnél is az utaslétszámot máshogy számolták, 
felszíni villamos figyelembevételével, illetve a nélkül. Nem mennék bele, de tény az, 
hogy látszott, hogy mindenáron meg kellett építeni ilyen formán a metrót. Tehát 
igazából alternatívákat nem vizsgáltak. Ez szerintem egy felelősség, de igazából nem 
büntetőjogi felelősség.  

Az állomások sűrűsége is egy felelősség, az is jelentősen megdrágította a 
metróépítést, de ez sem az OLAF-jelentés témája, csak ezt Volner képviselőtársamnak 
mondom. Nagyon sok mindenben igaza van. Ez a politikai döntések sorozata volt, Azt 
gondolom, hogy miután ezt szóba hozta, mégis el kell mondani. Valóban az a tény, 
hogy mindenáron meg kellett építeni a metrót és ragaszkodtak ahhoz a verzióhoz, 
amit korábban elterveztek, bizony jelentős többletköltségeket okozott. 

Ugyanakkor, azt gondolom, a büntetőjogi kategóriába tartozó ügy akkor indult, 
amikor a beruházás lebonyolítása folytatódott. Tehát igazából azért nem is teszek fel 
kérdést, mert nem a 2006 előtti időszakra vonatkozik ez a büntetőjogi kategória, 
hanem azokra az időszakokra, amikor a beruházást lefolytatták.  

Abban azért vitatkoznék, hogy kérdés-e, hogy az összeférhetetlenség okoz-e 
valami korrupciót, de az tény, hogy a politikai felelősség megáll, ha lehetőséget adnak 
arra, hogy ilyen összegű büntetést kell fizetni a szabályok be nem tartása miatt. Nem 
hiszem, hogy most bele kéne mennünk, hogy az 59 milliárdból mennyit lehet 
visszaperelni, mennyit lehet megállapítani, tény az, hogy így is olyan nagyságrendű 
szabálytalanságokat követtek el, ami példátlan a magyar beruházások történetében. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Megkérem Aba Botond korábbi vezérigazgatót, 

hogy adjon választ a kérdésekre. 

Aba Botond válaszadása 

ABA BOTOD volt BKV-vezérigazgató: Kezdeném akkor a kemény kérdéssel. 
Sajnos a pontos időpontra nem emlékszem, de amíg hatalomban volt Atkári János 
főpolgármester-helyettes, addig igen szigorúan és igen keményen irányította az egész 
folyamatot. Ezt abszolút jó értelemben mondom. Ő egy nagyon puritán ember volt, 
illetve még most is az, remélem, aki a teljes folyamatot felügyelte. Amikor ő már nem 
irányította ezt a területet, az ő funkcióját Ikvai-Szabó Imre akkori pénzügyi 
főpolgármester-helyettes vette át. Az ő hatáskörük, befolyási körük, ahogy 
említettem, elsősorban a jogi és pénzügyi kérdésekre terjedt ki. A műszaki kérdések 
gyakorlatilag végig és folyamatosan Vajda Pál főpolgármester-helyettes felügyelete 
alatt történtek, talán ez a precíz kifejezés. Vajda Pál működtetett egy bizottságot, 
amiben fiatal és idős metrószakértők vettek részt, tényleg a legjobbak, akik még láttak 
Magyarországon metrót építeni. Amennyire vissza tudok emlékezni, általában 
jegyzőkönyvezték a bizottság állásfoglalását dolgokról. Ezeken az üléseken én talán 
egyszer vagy kétszer vettem részt, mert engem az egyik helyettesem képviselt, Donáth 
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Zoltán név szerint. Ez az egész tartott 2006 végéig nagyjából. Rajtuk kívül nyilván a 
főpolgármesteri kabinettel, illetve az őt kiszolgáló személyzettel voltunk 
kapcsolatban, titkár, tanácsadó. Ezek zömében szóbeli egyeztetési folyamatok voltak, 
írásos nyoma nagyon kevés van ezeknek, sőt gyakorlatilag nem is emlékszem 
ilyesmire. Ennek ellenére nyilván fontos volt tudnunk bizonyos kérdéseket, mert az 
előterjesztések, amelyek az igazgatóság számára készültek, tartalmazták, hogy mi a 
tulajdonos instrukciója vagy elvárása.  

A területek átadása. Bevallom férfiasan, erre nem tudok érdemi választ adni. 
Azért nem, mert emlékszem rá, hogy háborúság volt. Tehát arra emlékszem, hogy 
minden egyes négyzetcentiért, amit kisajátítani kellett vagy szerződéssel megszerezni, 
nagyon komoly hadakozások zajlottak, plusz még egyéb dolgok is, például a 
zajrezgésvizsgálatok. Tehát volt egy olyan csomag, amivel küzdött a beruházó csapat. 
Bocsánat, még nem mondtam, ez már szenilitás, a BKV-n belüli jogrendet. Az én 
helyettesemként Gulyás László DBR projektigazgatónak volt önálló hatásköre 
eldönteni dolgokat. Ezek tehát mind az ő irányítása alatt voltak. Igazándiból a BKV 
Zrt. maga be sem tudott volna ezekbe a folyamatokba avatkozni. Jogászok 
bevonásával történtek többnyire a kisajátítások és a területátadás biztosítása. Ez nem 
mond ellent annak, amit ön mondott egyébként, hogy ebben komoly nehézségek 
adódtak. Bocsánatot kérek, nem illik ilyet mondani ilyen szent helyen, de azt állítom, 
hogy ha mindent precíz ütemterv és jogrend szerint bonyolítunk, tehát nincsenek 
párhuzamosítások, akkor még a mai napig sem biztos, hogy menne a metró. Láttunk 
ilyen példát Berlinben, hogy 15 évig építették a metrót, de úgy, hogy kapavágástól 
átadásig. Nyilván ez kockázatokat jelentett, a kockázat pedig pénzben mérhető. Ezt a 
kockázatot, hogy párhuzamosítani a dolgokat, azt gondolom, a városháza felvállalta. 
Nem tudom megítélni, nem is tisztem, akkor sem volt és most sem tisztem megítélni, 
hogy ez mekkora problémát jelentett. 

Tóth Csaba képviselő úr, illetve elnökhelyettes vagy alelnök úr… Bocsánat, nem 
tudom a tisztséget. (Elnök: Alelnök!) Alelnök úr kérdésére azt tudom válaszolni, hogy 
én elolvastam az eredeti angol OLAF-jelentést, de nagyon megszenvedtem vele. 
Nagyon szívesen vennék kézbe egy hivatalos magyar fordítást, mert a hevenyészett 
gyors fordítást ismerem, de minden kis vesszőnek jelentősége van, hogy mi hova 
kerül. Ha ezt a hivatalost látom, akkor is személyemben alkalmatlan vagyok arra, 
hogy megítéljem, mert ennek a nyomorult COCOF-listának és jegyzéknek jut nagy 
szerep, hogy milyenfajta szabálytalanságot hány százalékos kifizitésmegvonással 
büntet az Unió. Hogy a százalékon lehet alkudozni, vagy a besoroláson lehet 
alkudozni, ezt igazándiból jogi szakértő tudja jól megmondani. Én azt tudom 
megmondani, hogy hol lóg ki a lóláb, hol lehet védeni a hazai álláspontot, 
maximálisan lehet védeni, azt gondolom. Hogy ebből az 59-ből most csak 5 milliárd 
megtakarítás vagy haszon lesz, vagy akár 45, még csak megbecsülni sem merném. Én 
mérnökember vagyok és a hasraütéses becslést nem szeretem. Mindenesetre érdemes 
nekimenni, az biztos, akármennyi is.  

Azt hiszem, hogy Manninger úr reakciójára nem kell külön reagálnom, vele egy 
véleményen vagyunk. 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönjük szépen még egyszer vezérigazgató úrnak, hogy eljött a mai 
bizottsági meghallgatásra. Nagyon sok fontos és érdemi információt kaptunk arról, 
hogy hogyan működött az irányítás. Én személyesen is olyan új információkhoz 
jutottam, ami sokkal közelebb vezet a mechanizmus megismeréséhez és azoknak a 
politikai döntéseknek az értelmezéséhez, amelyek odáig vezettek, hogy egy 199 
milliárd forintra tervezett beruházás végül több mint 400 milliárd forintba fog 
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kerülni. Jól látható, hogy az a politikai nyomás, amely a beruházásnak a mindenáron 
történő meggyorsítását célozta, jórészt olyan rossz döntésekhez vezetett, amelyek 
később kötbér oldalon súlyos tízmilliárd forintokba kerültek és ezzel károsították a 
fővárost, a kormányt és egyébként az Európai Bizottságot is, hiszen ez a három 
intézmény finanszírozta a metróberuházás költségeit. Illetve az is kiderült, hogy a 
főpolgármesteri kabinet volt az, aki naprakész információkkal rendelkezett, és aki az 
irányítást tulajdonképpen végezte. Ez pedig kizárja azt a korábbi Demszky-állítást, 
hogy ő ne tudott volna a beruházás részleteiről. Sőt miután az ő kabinetjéről van szó, 
ezért a személyi felelősség kérdése is nyilvánvalóan az ő kezében volt, hogy kikben 
bízott meg és kiket emelt a kabinetjébe, akik közvetlenül felügyelték ezt a munkát. Az 
is világossá vált, hogy a DBR Metró Projekt Kft. volt az, amely a BKV-n belül 
tulajdonképpen a teljes előkészítést, projektmenedzsmentet, illetve, ahogy most a 
végén hallottuk a vezérigazgató úrtól, a területek kisajátítását és megszerzését is 
irányította. Tehát azt gondolom, hogy a további információgyűjtés szempontjából 
lényeges kérdés lesz a DBR Metró Projekt Kft. vezetőinek meghallgatása. Úgyhogy ezt 
személyesen fogom kezdeményezni a bizottság előtt. 

Köszönöm szépen Aba Botondnak, hogy a rendelkezésünkre állt és eljött, 
választ adott a kérdésekre. Az első napirendi pontot lezárom. Öt perc technikai 
szünetet rendelek el és utána folytatjuk a bizottság ülését. 

 
(Szünet: 11.46 - 11.52 óra.) 

Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2015. 
évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az 
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló B/14314. 
számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján) 

ELNÖK: A bizottságunk folytatja munkáját. Köszöntöm Fónagy János 
államtitkár urat és kollégáit, akik a második napirendi pont előadói lesznek. Ennek 
keretében az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2015. évi 
működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való 
gazdálkodás folyamatairól szóló beszámolót vitatjuk meg, amely B/14314. számon 
került benyújtásra. Megadom a szót államtitkár úrnak. 

Dr. Fónagy János tájékoztatója 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi törvény hatálybalépésével egy alapvető szemléletváltás 
következett be, a rövid távú költségvetési érdekek által motivált vagyonfelélés 2010 
előtti gyakorlatát igyekeztünk a vagyongyarapítás politikájává átváltani. A kormány a 
költségtakarékos, felelős, átlátható és értékteremtő vagyonpolitikát többek között az 
állami szerepvállalás növelésével valósította meg azokban a stratégiai ágazatokban, 
melyekben a magyar családok anyagi érdekeit fokozottan védeni kellett és védeni kell. 
Kérem tisztelt képviselőtársaimat, gondoljanak csak a rezsicsökkentésre.  

E fordulat továbbvitelével, mint említettem, 2015-ben erősödött a magyar 
állam szerepe a kulcsfontosságú ágazatokban, a rezsicsökkentési politika keretében 
folytatódott az egyes kiemelt közszolgáltatásokat végző közműcégeknek a közösségi 
tulajdonba vétele. Az intézkedések a magyar családok, és hozzáteszem, a magyar 
gazdaság ellátásbiztonságát szolgálják, azoknak köszönhetően hatékonyabb 
képviselhetők a fogyasztók érdekei és általuk mérséklődött Magyarország 
energiafüggősége. A közszolgáltatásokat és közműveket érintő intézkedések között 
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volt 2015-ben a Magyar Villamos Művek Zrt. kisebbségi tulajdonban álló 
részvényeinek megszerzése a magyar állam számára. Az MVM Zrt. az MVM Paksi 
Atomerőmű és a Vértesi Erőmű százszázalékos tulajdonosa lett, további társasági 
üzletrészt szerzett és társaságot alapított. A részesedés annak az energetikai 
stratégiának a része, melynek lényege, hogy a feladatellátás racionalizálásával, új 
területek integrációjával és terjeszkedéssel európai szinten is versenyképes 
társaságcsoporttá váljon az MVM Csoport. Ezáltal biztosítható Magyarország 
energiabiztonságának optimalizálása, a hazai fogyasztók energiaszolgáltatási 
igényeinek minél magasabb szintű kiszolgálása, a külföldről származó árbevételek és 
az üzemi eredmény további növelése. 

A fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása érdekében 
megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., 
melynek feladata, hogy elkészítse az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tervet és központkoordinációs hatáskört lásson el az egységes színvonalú 
közszolgáltatás érdekében. Kiemelt feladat a közszolgáltatási díj beszedése, a lakosság 
által fizetett, rezsicsökkentett díj fenntartása mellett. 

A regionális közlekedés racionalizálása érdekében 2012-től ’15 végéig a 24 
Volán társaság összevonásával 7 regionális közlekedési központot alakítottunk ki. Az 
integrációt követően ’15 januárjától a 7 társaság száz százalékban, tehát teljes 
egészében állami tulajdonba került, ami további hatékonyságjavító intézkedések 
megtételét segíti elő. Már az integráció időszaka alatt a Volánbusz Zrt. és a 
közlekedési központok regionális és országos szinten közös beszerzései százmilliós 
nagyságrendű megtakarítást eredményeztek.  

A többiségi állami tulajdonú regionális víziközmű-szolgáltatók a kormányzati 
elvárásokkal összhangban végrehajtott integrációs tevékenységük eredményeként az 
elmúlt hat évben mintegy megkétszerezték, 700 településről 1200 településre, a 
szolgáltatásukba bevont települések számát. Ezzel hozzájárultak ahhoz a 
társadalmilag kiemelkedően fontos törekvéshez, hogy országosan egységes, jó 
minőségű és optimális árú víziközmű-szolgáltatást vehessenek igénybe a 
közszolgáltatók. Zárójelben jegyzem meg, hogy az integráció előtt az ország területén 
a víziközműdíjakban a két szélső értékben nyolcszoros különbség volt. Az új 
víziközmű törvény alapján 2014 végéig a regionális víziközmű-szolgáltatóknál 
teljeskörűen lezajlott az állami tulajdonban lévő víziközművek vagyonértékelése, 
amely alapot biztosított a szükséges fejlesztések végrehajtásához, ezáltal a szolgáltatás 
biztonságának fenntartásához, a költséghatékonyabb üzemeltetés feltételeinek 
megteremtéséhez. A vagyonértékelés eredményeként a víziközművek értéke mintegy 
két-két és félszeresére növekedett. A két kiemelt társasági csoport, azaz a regionális 
közlekedési központok és a regionális víziközmű-társaságok tekintetében 2015-ben 
elindult az a projekt, melynek az a célja, hogy az 5 víziközmű-társaság és a 7 
közlekedési központ esetében a jelenleg szerteágazó pénzügyi, számviteli és 
humánügyviteli feladatok egy magasabb színvonalú, hatékonyabb és egységes 
rendszer keretében valósuljanak meg. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány a magyar családok otthonainak védelme 
érdekében jelentős lépéseket tett. Az intézkedéssorozat egyik meghatározó eleme a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett NET-program. A program indulásától 
számítva 2016. december 31-ig a NET Zrt. több mint 39 ezer ingatlanfelajánlást 
fogadott be, ebből 27800 ingatlant már meg is vásárolt. A befogadott 
szándéknyilatkozatok száma alapján hozzávetőleg 143 ezer személy lakhatását 
biztosította. A programba bekerült hiteladósok jelentős tehertől szabadultak meg. Egy 
NET-programba bekerült hiteladós átlagosan 8,9 millió forint jelzáloghitel-tartozás 
fizetése alól mentesült.  
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Az állami vagyon értékesítése kapcsán megfogalmazott célkitűzés, hogy az 
átláthatóság és a nyilvánosság minél szélesebb körben biztosítva legyen. Ennek 
megvalósítása érdekében lehetővé vált a versenyeztetéssel történő értékesítés kapcsán 
egy online felület, az elektronikus aukciós rendszer bevezetése és alkalmazása. A 
rendszer keretében 2015 szeptemberétől sikeresen zajlik azon vagyonelemek 
értékesítése, melyeknek állami tulajdonban tartása nem indokolt. 2016 során a 
rendszer ismertsége folyamatosan növekedett, amit alátámaszt a rendszerben 
meghirdetett sikeres árverések darabszáma. 2015-ben és ’16-ban 1670 árverési tételt 
hirdettek meg, mintegy 38 milliárd forint értékben. Összegzésképpen elmondható, 
hogy az állami vagyongazdálkodásban a kormány által kitűzött célok elérése 
érdekében 2010 óta lezajlott folyamatok eredményeképpen az állami vagyon 2015. 
december 31-ei nyilvántartás szerinti értéke 18194 milliárd forint volt, amely 2011-
hez képest 50 százalékos emelkedést jelent. 

Tisztelt Bizottság! Az állami vagyongazdálkodásba tehát a magyar kormány 
2015-ben is a közvetkező szempontokat tartotta szem előtt: az állami feladatellátás 
hatékonysága, az állami vagyon őrzése, gyarapítása, felesleges költségek lefaragása és 
az állami feladathoz nem szükséges ingatlanok piaci szempontú hasznosítása. Kérem 
a bizottságot, hogy az elmondottak figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy 
az előterjesztéshez, illetve az elhangzottakhoz van-e kiegészítenivalójuk, véleményük, 
észrevételük. (Volner János jelentkezik.) Volner János képviselő úrnak adom meg a 
szót. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az államtitkár úr expozéjára 

reagálva el szeretném mondani először is, hogy szerintem szerencsésebb egy olyan 
gazdaságpolitikát folytatni, amikor a hivatal átvételére készülő kormány előre 
deklarálja, hogy pontosan mely gazdasági ágazatokba és milyen eszközrendszerrel 
szeretne beavatkozni. Én egyetértek például azzal, hogy stratégiai ágazatként a 
közműcégeket, az energiacégeket az állam fennhatósága alá vegyük. Ezt más 
fejlettebb államok is hasonlóan csinálják. Itt nyilván olyan kevés szereplős a piac, 
hogy ez torzíthatja a versenyfolyamatokat és adott esetben egy monopolhelyzetbe 
kerülő szolgáltató visszaélhet a helyzetével. Én tehát azzal egyetértek, hogy ezen a 
téren történtek lépések arra irányuló módon, hogy ezek a vagyonelemek kerüljenek 
vissza állami tulajdonba vagy legalábbis közösségi tulajdonba. 

Azonban vannak aggodalomra okot adó lépések, illetve lépések hiánya ezen a 
téren. Az egyik az például, államtitkár úr, hogy az energetika terén már tartósan nem 
jönnek létre, megfelelő nagyságrendben legalábbis, új beruházások. Az energetika 
terén a beruházási ráta mélypontra zuhant, az amortizáció pótlása sem történik meg. 
Engem ez aggodalommal töltött el. El is látogattam egyébként Csiba Péter 
vezérigazgató úrhoz, aki rendkívül kompetensnek bizonyult szakmailag és egy 
rendkívül eredményes megbeszélést folytattunk. Amikor elmondtam a vezérigazgató 
úrnak, hogy sajnos nem látom ezeket a kieső kapacitásokat, a vezérigazgató úr 
elmondta, hogy az áram megfelelő mennyiségben Magyarországon elérhető. Én 
azonban azt látom, hogy sajnos ennek az áramnak több mint fele külföldi 
áramtermelőktől származik, ez pedig az ország energiabiztonságát nagyon súlyosan 
veszélyezteti megítélésem szerint. 

Tehát egyszer meg szeretném kérdezni államtitkár úrtól, hogy tervezi-e a 
kormány olyan új áramtermelő kapacitások létesítését még a paksi bővítés 



22 

megvalósulása előtt, amely Magyarország ellátási biztonságát ezen a téren növelné. A 
másik: a közműcégek beszámolói már az Országgyűlés elé kerültek, erről nagy 
terjedelemben tárgyaltunk is a plenáris ülésen. Én akkor is szóvá tettem, hogy több 
közműcégnél gyakorlatilag a beszámolók sem készültek el, a menedzsment pedig nem 
tett kísérletet arra, hogy számára áttekinthető legyen az adott vállalat gazdálkodása. 
Azt kérem majd államtitkár úrtól és a kormánytól, hogy ezen a téren kicsit fogják 
feszesebbre a gyeplőt, hiszen ezeket a cégeket hasonlóan kell működtetni, mint egy 
piaci alapú társaságot. Ugyanolyan teljesítménymutatókat kell megcélozni és ezeknek 
az eléréséért gyakorlatilag mindent meg is kell tenni. 

A másik, amit ennek kapcsán el szeretnék mondani, hogy többször tanúi 
voltunk már az elmúlt években annak, hogy az úgynevezett rezsicsökkentés nevű 
kormányzati lépéssorozat nyomán jelentős veszteségek keletkeztek önkormányzati 
tulajdonú távhőcégeknél és ezeket a veszteségeket, ez 50 milliárd forint körüli éves 
összeget jelent, aztán az adófizetők pénzéből a központi költségvetés pótolta ezeknél a 
vállalkozásoknál. Tehát egy részről kaptak az emberek rezsikönnyítéseket, valóban 
alacsonyabb lett a rezsi, a másik részről azonban azt látjuk, hogy az alacsonyabb rezsi 
miatt keletkező veszteségeket az adófizetők pénzéből pótolja a magyar állam. 
Szerintem ez egy bizarr helyzet. Tehát meg kell próbálni a feltételeket olyanná tenni, 
hogy a rezsicsökkentés fenntartható, sőt folytatható legyen. Egyébként én magam 
kezdtem el ezt szorgalmazni még 2010 folyamán friss országgyűlési képviselőként. 
Másrészt pedig gondoskodni kell arról, hogy ezek a rendszerek fenntarthatók 
legyenek.  

Ha most végignézzük a rendszerváltás óta eltelt húszegynéhány évet, akkor azt 
láthatjuk, hogy az úgynevezett kvázi fiskális gazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozásoknál nagyon sokszor leromlott az infrastruktúra, alacsony hatékonysággal 
működő rendszerek vannak, mert az állam nem gondoskodott az amortizáció 
pótlásáról és a szükséges fejlesztések tartósan, kormányzati ciklusról kormányzati 
ciklusra elmaradtak. Ennek érdekében kérem államtitkár úr, hogy több kormányzati 
cikluson átnyúló fejlesztési stratégiát fogadjanak el. Tudom egyébként, hogy létezik 
olyanunk is, hogy energiastratégia és minden területre a kormányzat alkotott hasonló 
elképzeléseket, ezek azonban a gyakorlatban nem lettek azzal a tartalommal 
megtöltve, ami legalább az amortizáció pótlását megoldaná. Tehát azt kérem, hogy 
ezen a téren történjen előrelépés, mert Magyarország vagyonával történő gazdálkodás 
meggyőződésem szerint csak akkor lesz tartható, ha ezek a lépések megtörténnek. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnék szólni a még mindig nem teljesen 
elkészült nemzeti vagyonkataszter kérdéséről. Az állami vagyonnal akkor lehet 
felelősen gazdálkodni, ha tudjuk, hogy mink van. Már az elején utaltam arra, 
államtitkár úr, hogy ha az államnál letisztul, pontosan az állam tevékenységéhez mire 
van szükség, a többit adott esetben piaci alapon akár értékesíteni, béreltetni lehet, azt 
kérem, hogy ezek a lépések is történjenek meg. Azt látom, hogy a nemzeti 
vagyonkataszter kérdése egy tartósan húzódó kérdés. Volt ebben előrelépés, de még 
mindig nem oldódott meg ennek teljessége, illetve az állam politikájába is azokat a 
stratégiai fontosságú területeket szükséges megjelölni, amihez hozzá fog nyúlni az 
állam. Itt deklarálni kell az eszközrendszert is, és azokat a területeket is, amikben 
viszont az állam nem szeretné versenytorzító módon befolyásolni a piaci 
folyamatokat. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szakács László képviselő úr jelezte, hogy 

szólni kíván. Öné a szó. 
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DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Elolvasva, végignézve a beszámolót, visszatekintve 
a 2015-ös évre, úgy gondoljuk, hogy egyébként is nagyon sok helyen árnyaltan 
fogalmaz a beszámoló. Rengeteg titkosítás is volt abban az időszakban, Titkos, jobban 
mondva, nem megismerhető, minősített kormányhatározatok születtek és akár az 
expozéban, akár az írott anyagban elmaradnak olyan részek, amelyek valójában 
egyébként jellemezték a 2015-ös évet. Tehát ne felejtsük, hogy a 2015-ös év volt az, 
amikor a Miniszterelnökség, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium eléggé komoly 
harcban állt egymással. A Miniszterelnökség alá sikerült begyűrni a Magyar 
Fejlesztési Bankot, az Első Nemzeti Közműszolgáltatót, a Központi Adatgyűjtő és 
Feldolgozó Zrt.-t ebben a történetben, ezekre majd nyilvánvalóan egyesével ki is 
szeretnék térni.  

De először a minősített adatokat is tartalmazó határozatokról. Azt látjuk, hogy 
nagyjában-egészében a 32 milliárd forintos tőkeemelési keretből 4,3 milliárd forint, 
ez 13 százalék, ami titkosított kormányhatározatokkal volt terhelt. Ezeket titulált 
projektekre és cégvásárlásokra is fordították. Ezekről hallhatnánk-e többet? Egy 
dolgot sikerült kideríteni, mert egy biztos: a minisztériumban nem dolgoznak képzett 
titokőrök. A beszámolókból viszont kiderül, hogy 406 és félmillió kifizetése 
megtörtént a Libro I-II. projektre. Tehát a tankönyvpiac államosítása tekintetében 
más beszámolókból kiderül, hogy ki volt a vásárló és ez a magyar állam volt. A 
maradék részre szeretnék rákérdezni. Ott mely cégekben vásároltak még 
tulajdonrészt, ezt lefedi-e a Volán és a víziközmű e tekintetben? 

A másik dolog, ami miatt ez a 2015-ös év sokunk számára emlékezetes marad, 
biztos vagyok benne, hogy a cégvezetők számára is az, hogy a részvényi jogok 
gyakorlójának rengeteg döntését kapták kézhez. Egyedi döntések, amibe nem szokott 
beleszólni a politika, az állam, hanem hagyja a cégeket működni. Önök nem hagyták. 
2015-ben csak Lázár János 150 ilyen döntést hozott és 70 ilyen döntést hozott Seszták 
miniszter úr. Miért van ez? Ha ennyire kézivezéreltnek kell lennie ezeknek a 
társaságoknak, akkor államtitkár úr mit gondol az igazgatótanácsoknak, az 
igazgatótanácsok elnökeinek, az egyes igazgatóknak és a felügyelőbizottságoknak a 
munkájáról? Ha kézileg kell őket irányítani, akkor ők miért vannak? Praktikusan 
mennyibe kerülnek, mit látnak el ezért a feladatért? 

Volt egy eléggé nagy fiaskó, ami közel 500 millió forintjába került az 
adófizetőknek, ez a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. Cicaharc volt a két 
miniszter között, hogy most a Fejlesztési Minisztériumhoz tartozzon, vagy a 
Miniszterelnökséghez. Valójában azóta sem derült ki, hogy valójában mivel 
foglalkozik a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. Ezért erre kérdeznék rá, hogy mi 
volt ennek a legfőbb feladata mielőtt megszüntették. Annyit tudunk róla, hogy 17 
dolgozót vett fel, a 17-ből 10 volt vezető beosztású, tehát 10-en vezető beosztásúak 
voltak, 7-en dolgoztak valószínűleg, bérköltségekre elment szerényen, bár nem sértő 
módon 200 millió forint, a többi irodabérletre ment el. Miért volt erre szükség, miért 
szüntették meg, mikor változott meg a koncepció?  

A közszolgáltatásokról, a hulladékgazdálkodásról, a Volánról és a 
víziközművekről nagyon sokat beszélt államtitkár úr. Azonban a hulladékgazdálkodás 
tekintetében, államtitkár úr, azért még mindig adósak egy dologgal. Tavaly 
augusztusra ígérték, hogy feláll az a számlázási rendszer, amelynek alapján a lakosok 
is meg tudják kapni a hulladékszállítási díjról szóló számlájukat. Később azt mondták, 
hogy majd szeptemberre bejelentik, hogy ki nyerte meg a közbeszerzést. Azért is 
érdekes volt ez, mert nagyon látszott, hogy egyetlen egy cég tud ennek megfelelni 
Magyarországon. Úgy lebonyolították a közbeszerzést, hogy idén február közepén már 
voltak olyan szerencsések, akik a január közepén lejárt számlájukat megkaphatták, a 
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többiek még ezt sem kaphatták meg. Nem tudom, ezt hogyan lehet sikerként 
értékelni, de mindenesetre magyarázatot várnánk rá. 

A következő, ami ugyancsak kimaradt ebből a felsorolásból, pedig a 2015-ös 
évet nagyon jól jellemezte, ez a Magyar Posta ügye. Ne felejtsük el, hogy ott mi 
történt. Az történt, hogy egy magánbefektető egy olyan elsőbbségi részvényt 
vásárolhatott nagyjából 50 millió forintos névértékért, amellyel blokkolni tudta a 
magyar állam tulajdonosi jogainak gyakorlását. Az, hogy a vagyont tudták volna 
gyarapítani vagy költséghatékonyan fenn tudták volna tartani, a Magyar Posta 
tekintetében egészen biztosan nem volt igaz, hiszen a Magyar Posta tekintetében a 
magyar kormány nem tudta jelölni a felügyelőbizottságnak, illetve az 
igazgatótanácsnak felét, mert azt a Spéder Zoltán által közvetve és közvetetten 
tulajdonolt cégek tudták jelölni. Úgy gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül fér bele abba, 
hogy jó gazda módjára az állam gazdálkodik a saját vagyonával. Ne felejtsük el még 
azt sem, hogy ugyanebben az időszakban egyébként a Posta pénzszállító cége is 
ugyanilyen helyzetbe került. Azt követően a takarékszövetkezetekből is mintegy 1700 
ponttal több helyre ment el a Posta pénzszállító cége és ott is Spéder Zoltán egy 
elsőbbségi részvénnyel blokkolni tudta teljes egészében az állami akaratot. Magyarán 
mondva elmondható és a mérlegben számokkal alátámasztható, hogy a költségviselő 
mindig az állam volt, a haszon húzója pedig mindig a magánbefektető. Ezekben az 
ügyekben, úgy gondolom, persze történtek azóta dolgok és látjuk, hogy a Németh 
Lászlóné által vezetett államtitkárságot azóta sóval hintették be. Több nyitott kérdés 
is persze marad ebben, hogy a postán miért csak FHB-papírokat és FHB-kötvényeket 
lehetett vásárolni, de ez messze is vezetne. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen 
értékelni kell. 

Még egy, az FHB-val kapcsolatos ügy. Államtitkár úr, az FHB annak idején 
azért, hogy a tőkemegfelelési mutatója ebben az évben megfelelő legyen, egy 30 
milliárd forintos kötvénykibocsátási programba ment bele. Ez 112 millió euró volt az 
akkori árfolyamon. Rengetegszer kérdeztük a minisztériumot, mert szóltak erről 
közlemények és hírek, hogy ezek a kötvények külföldi piacra kerültek ki. Ezek a 
kötvények kerülhettek-e a magyar államhoz, a magyar államnak bármilyen 
vagyonkezelőjéhez kerülhettek-e? Önök mindig azt mondták, hogy ezeket a 
kötvényeket visszavásárolta az FHB. Magyarán: nem tagadták le, hogy önökhöz 
kerültek ezek a kötvények, amelyek eléggé kockázatosak voltak azokhoz képest, mint 
amire önök elcserélték, tehát a magánnyugdíjpénztári vagyonból megmaradt külföldi 
kötvények. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora kamatbevétele volt - 
felolvasom a sorozatszámát, hogy biztos legyen - az XS0867086042 ISIN azonosító 
számú FHB-kötvényeknek 2015-ös évben, miért érte meg az államnak elcserélni a 
magánnyugdíjpénztári kötvényeket ezekre a kötvényekre. Köszönöm szépen a 
figyelmet és a türelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igényt nem látok. 

Megkérem miniszterhelyettes urat, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. 

Dr. Fónagy János válaszadása 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Volner képviselő úr kérdéseire szeretném elmondani, hogy 
valóban, és nem 2010-ben, hanem gyakorlatilag már 2005-ben, tehát a 2006-os 
választásokra készülve a Fidesz és a KDNP számos parlamenti vitában és számos 
politikai dokumentumban deklarálta, hogy az állami tulajdon kezelésével, 
használatával, az akkor még zajló privatizációs folyamatokkal és az azt felcserélő 
tudatos állami vagyongazdálkodással és vagyongyarapítással kapcsolatban mi az 
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álláspontja. Önök is tanúi voltak azoknak az akkor zajló és bizonyos esetekben ma is 
előkerülő vitáknak, hogy az állami vagyongyarapítás egy jó dolog-e, az állam 
mennyire jó tulajdonos, mennyire jó gazda és egyáltalán, kizárólag a liberális 
piacgazdálkodás, a szónak a klasszikus és jó értelmében, vagy pedig egy társadalmi és 
szociális okokból államilag felügyelt piac indokolt esetben, ahogy a képviselő úr is 
említette, a stratégiai ágazatokban, vagy monopol helyzetben lévő vállalatoknál az 
állami tulajdon közreműködése mennyire indokolt. Amikor 2010-ben a választók 
bizalmából erre lehetőséget kaptunk, akkor ezt a lehető leggyorsabban és 
leghatározottabban igyekeztünk végrehajtani. Nem véletlen, hogy emlékezetem 
szerint 2010-ben az első törvény, amit a Fidesz-KDNP a parlament elé hozott, az a 
vagyontörvény volt, éppen az ön által is említett tudatosság, előre bejelentett, 
választási ígéretként betartandó tudatos intézkedéssor következtében. Úgy gondolom, 
hogy ezt a folyamatot egyébként sok tekintetben akár az európai fejlett piaci 
társadalmak és bizonyos fokig egyre inkább a tengerentúli gazdaságok is 
visszaigazolják. Számtalan gazdaságpolitikai érvelésben elhangzott, hogy például a 
magyar privatizációban számos olyan cég jelent meg, akár az energia vagy a 
vízgazdálkodás területén, amely nálunk magáncégként jelent meg, a valóságban 
azonban otthon nagyrészt vagy többségében állami tulajdonban működött mint 
német vagy francia, vagy más nációjú cég. 

A képviselő úrnak aggodalma szerint az energetika területén jelentős 
kapacitások amortizálódtak. Nem akarok fejből rossz számot mondani, de 
emlékezetem szerint, ha rosszat mondok, kérem képviselőtársaimat, hogy segítsenek, 
2025-ig 6000 megawatt hagyományos erőmű-kapacitás működési engedélye jár le az 
országban és ezeknek a pótlásáról a biztonságos ellátás érdekében gondoskodni kell. 
Ezért érvelünk mindig azzal, hogy a megépítendő Paks II. is legfeljebb a magyar 
igények 50 százalékát, a jelenlegi Paks mintegy 40 százalékát biztosítja. A Paks II. 50 
százalékra tervez, a másik 50 százalékról ugyanakkor gondoskodni kell. Önnek 
tökéletesen igaza van, ma ezt túlnyomó részt importból fedezi a magyar energiacég, 
ami egyébként gazdaságilag előnyös, hiszen ma Európában energiakínálati piac van. 
Korántsem biztos, hogy ez mindig így lesz, és - tehát nem „vagy”, hanem „és” - az 
energiaellátás a nemzeti függetlenség egyik legfontosabb eleme. Ergo önnek 
tökéletesen igaza van abban, hogy ennek pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

A közműcégek beszámolójával kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ez a 2015-ös 
beszámoló, de 2016-ban erősen javult a helyzet. Ezekben a teljesítménymutatók 
megjelenése és a teljesítmények megkövetelése egyre nagyobb teret kap. Nem 
mentségként, de mindenképpen magyarázatképpen el szeretném mondani, hogy 
például a víziközművek integrációjának eredményeképpen - a beszámoló részletesen 
foglalkozott ezzel - több mint 400 víziközmű-társaság helyén most 38 van 
emlékezetem szerint. Emellett van 5 nagy regionális víziközmű, amelyek az eredeti 
termelési és szolgáltatási kapacitásuknak valahol a 30 százaléka körül teljesítenek. 
Hiszen amikor ezek évtizedekkel ezelőtt létrejöttek, nem voltak víziközmű-
társaságok. Ugyanakkor a megbízható, egészséges ivóvízellátás érdekében ezeket fenn 
kell tartani. A képviselőtársaim pontosan tudják, hogy 600-as és 800-as átmérőjű 
csöveken egyharmadnyi vízmennyiség megy, hatalmas szivattyútelepek vannak. 
Továbbá a regionális víziközmű-társaságok egy része, nem mindegyik, de a többsége 
rendelkezik az ország legjobb ivóvízbázisával. Tehát a fenntartásuk, működésük 
mindenképpen indokolt.  

A távhőcégekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az én ismereteim 
szerint önkormányzati cégeket mi nem támogattunk. Ha a képviselő úr az 
önkormányzatok adósságkonszolidációjára gondol, az így van, az így történt, több 
mint 1200 milliárd forint összegben konszolidáltuk a magyar önkormányzatokat. De 
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legjobb ismereteim szerint önkormányzati cégeket költségvetési pénzből nem 
támogattunk, nem konszolidáltunk. 

Ami a vagyonkatasztert illeti, készültem a kérdésre, mert ez egy visszatérő 
kérdés. 2013 októberétől az Országleltár Portál elérhető az interneten. Tavaly még 
csak 2013-ig tartalmazott adatokat, ’16-ban azonban már 2010 és ’15 közötti adatok is 
elérhetők. A publikus felületen jelenleg található 677 darab részesedés 2517 és fél 
milliárd értékben, 573989 darab ingatlan 12801 milliárd forint értékben. Tehát ha 
’15-öt vesszük lezárt évnek, úgy gondolom, hogy akkor valóban az egymást követő 
kormányok sok évtizedes mulasztását pótoltunk. Az országleltár egyébként legjobb 
meggyőződésem szerint soha nem lesz egy lezárt egész, hiszen mindig termelődnek az 
új adatok, történnek értékesítések, vásárlások, tehát ez mindig, gondolom, a rá 
következendő naptári évben tud teljes képet mutatni. 

Szakács képviselő úr kérdésére: valóban így van, a ’15. évi beszámolóban 
szereplő egyes projektek és részvényvásárlások valóban titkosak. Ezeknek az 
érvényességi ideje ’24-ben, illetve ’25-ben jár le. Úgyhogy ezekről nem áll módomban 
részletesebb további adatokat közölni. Azért titkosak, hogy nem hozhatók 
nyilvánosságra.  

A Központi Adatgyűjtőre vonatkozóan is volt kérdése. Ezt a Postával együtt 
kapta vissza az NFM. Egyébként ez a háztartási szolgáltatások számlái, de hogy 
szűkítsem és igyekezzek konkréttá tenni a válaszomat, ez elsősorban a 
gázfogyasztásokat és -számlákat összegezi és vonja össze. Az a cél, hogy az összes 
lakossági ilyen jellegű felhasználást, fogyasztást, tehát az összes kinn lévő óra adatait 
és az ehhez kapcsolódó összes számlázási adatokat összevontan oldja meg és kezelje. 
Nem titok, ettől mi elsősorban a rezsicsökkentés következetes behajtását és 
érvényesítését várjuk. Mindennek, ami a számlázással kapcsolatos, egészen a számla 
kinyomtatásáig, a kézben tartását várjuk el ettől a cégtől.  

A hulladék kapcsán, úgy tudom, képviselő úr, de ha nem jól tudom, kérek 
lehetőséget, hogy írásban válaszoljak rá, hogy a hulladékok számlázása valóban két 
negyedéves késedelemmel, de végső soron megtörtént. Segítenek nekem, hogy 
háromnegyed éves késedelemmel. De megtörtént. Egyébként az egész 
hulladékgazdálkodásunkkal kapcsolatban hadd mondjam el elsősorban a jegyzőkönyv 
számára, mert önök ezt pontosan tudják, hogy az egészet az indokolta, hogy az ország 
területén a hulladékgyűjtéssel és -kezeléssel kapcsolatban évtizedek óta minden 
kormány azzal az anomáliával találkozik, hogy a hulladékkezelés és -feldolgozás 
gazdaságos tevékenység, a hulladék begyűjtése pedig mindig veszteséges tevékenység. 
Ennek oka, hogy a begyűjtés teljesen más költségeket mutat egy nagyvárosban, ahol 
nyolcemeletes házak vannak, tehát koncentrált lehetőség van és más kisvárosokban 
vagy - urambocsá’ - vidéki településeken, ahol 400-500 métereket kell elmenni egy 
kukáért. Ennek az egységesítését célozta ez a cég. Kétségtelen, hogy ennek a 
tradicionális tevékenységnek az ilyen integrált megvalósítása nem volt egyszerű 
dolog. Ez úton is mindenkitől elnézést kérek, akinek ezzel kellemetlenséget okoztunk. 
Úgy gondolom, hogy 2016 második felére ez a rendszer felállt, működik és a 
gazdaságossági része már most pozitív eredményt mutat.  

Az FHB kötvénykibocsátásával kapcsolatban nézek a kollégáimra 
segítségképpen, de két dolog van. Az egyik, hogy tudomásom szerint ez is egyrészt 
korábban titkosított adatkörbe volt vonva, másik hogy legjobb tudomásom szerint 
ebben nyomozati eljárás folyik. Azt ön is tudja, hogy amiben nyomozás van, nem áll 
módunkban nyilatkozni nemcsak az erre vonatkozó adatok miatt, hanem azért, mert 
nekünk sincs rá információnk. De ha kollégáim többet tudnak, akkor kérem, hogy 
segítsenek. (Az NFM munkatársai nemet intenek.) Ez a két információnk van a 
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kötvény kibocsátásával kapcsolatban. De kérem a képviselő urat, hogy segítsen, ha 
kihagytam valamit. (Dr. Szakács László: Posta!) 

A Magyar Posta 2015-ben még a Miniszterelnökség felügyeletébe tartozott. Ezt 
2016-ban kaptuk vissza, úgyhogy a ’16-os beszámolónk fogja tartalmazni. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszterhelyettes úr. Nem marad más hátra, mint 
a határozathozatal. Képviselőtársaim előtt fekszik a Gazdasági bizottság 39/2014-
2018. számú határozata, amely a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló 
szervezetek 2015. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az 
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozattervezet. Kérdezem, ki az, aki támogatja a határozatot. Az, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta a határozatot.  

Köszönöm szépen a miniszterhelyettes úrnak, hogy a napirendi pont 
előadójaként segítette a munkánkat. A második napirendi pontot lezárjuk. 

Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról 
szóló T/14464. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, melynek keretében az állami 
tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk. Az előterjesztők közül Galambos Dénes képviselő urat köszöntöm és 
megadom neki a szót. 

Dr. Galambos Dénes szóbeli kiegészítése 

DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Az 
összesen négy szakaszból álló törvényjavaslat általános indoklásában megjelölt azon 
célt szerettem volna kiemelni, amely a köztestületi funkciója mellett az 
ismeretterjesztés és a vadászati kultúra megismertetését és a tapasztalatok átadását 
jelenti. Ezen túl a megvalósításhoz szükséges eszközátadás indokoltságát alátámasztó 
általános indoklási részt is szeretném kiemelni. Kérem önöket, hogy az általános 
indoklásban foglaltak szerint a hatvani Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum átadását a Magyar Vadászati Kamara részére című 
törvényjavaslatot vegye tárgysorozatba a bizottság. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki az, aki támogatja az indítvány 
tárgysorozatba vételét? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 6 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem szavazat mellett a 
bizottság tárgysorozatba vette a javaslatot. Köszönöm szépen. A harmadik napirendi 
pontot lezárjuk.  

A 4-es napirendi pontot levettük napirendről. 
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A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) 
létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési 
felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló H/14347. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A negyedig napirendi pont a Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi 
blokkok létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési felügyeletét 
ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat. Önálló indítványként 
került elénk, ennek a tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Heringes Anita 
képviselő asszonynak adom meg a szót, aki az előterjesztők nevében szól. 

Heringes Anita szóbeli kiegészítése 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. Most már 
többedszerre nyújtottuk be képviselőtársaimmal az eseti ellenőrző bizottság 
létrehozására való törekvésünket. Viszont most érzem azt, hogy van rá esély, hogy a 
kormánytöbbség átengedi ezt, hiszen Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter úr a parlamentben annyit mondott egy azonnali kérdésemre, hogy 
amennyiben a brüsszeli döntés megszületik, támogatni tudja majd a kormánytöbbség 
ezt a kezdeményezésünket. 

Azt gondolom, itt a lehetőség, ha a kormánypártoknak nincs titkolnivalójuk és 
azt gondolják, hogy ez egy felelősségteljes döntést igénylő beruházás, márpedig önök 
az évszázad beruházásának nevezik minden egyes pillanatban, amikor csak 
megszólalnak ebben a kérdésben. Azt gondolom, Paksról származó felelősségteljes 
politikusként nekem feladatom azt kérni, hogy lássunk mindent. Minden döntést, 
minden papírt, hogy felelősségteljes döntéseket lehessen hozni. Mert ma maximum 
apróságokról tudunk kérdéseket feltenni a minisztériumoknak, melyekből az látszik, 
hogy egyelőre nem halad sehova ez a kérdés. Pont azért kérem most, hogy hadd 
menjen tárgysorozatba, hadd menjen a parlament elé, vitassuk meg, majd hozzuk 
létre ezt a bizottságot, mert felelősségteljes emberek ülnek az asztalnál, akiknek 
felelősségteljes döntéseket kell hozni. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nem először kezdeményezi 
képviselőtársaival az eseti bizottság felállítását. Mindannyiszor elmondtam 
válaszként, hogy az eseti bizottság felállítására semmilyen indokot nem látok. A 
Gazdasági bizottság megfelelő hely és alkalom arra, hogy a beruházással kapcsolatos 
minden információról tájékozódjék. Ha úgy tetszik, kezdeményezésként tudom 
tekinteni ezt az önálló indítványt, mert ennek a tárgysorozatba vételét nem 
támogatom, azt viszont támogatom, ha a képviselőtársaim igényt tartanak rá, hogy a 
bizottság előtt, akár Lázár János miniszter úr számoljon be arról, hogy hogy áll a Paks 
II. beruházás, miután megkaptuk a brüsszeli engedélyt a beruházás megindításához.  

A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba 
vételét ennek a javaslatnak. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Tehát 3 igen és 6 
nem szavazat mellett a bizottság a javaslatot nem vette tárgysorozatba. Amennyiben 
viszont a képviselőtársaim ezt kérik, szívesen felveszem a kapcsolatot a 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, hogy kapjunk egy tájékoztatást a Gazdasági 
bizottság előtt arról, hogy konkrétan hogy áll a beruházás. 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, melynek keretében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek az összeférhetetlenség pontos 
meghatározása és a közpénzek védelme érdekében történő, a verseny tisztaságát 
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eredményező módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. A javaslat benyújtói közül Volner János képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Elnök úr, egy ügyrendi típusú felvetésem lenne, 
mielőtt belekezdenénk a napirendi pont tárgyalásába. Véleményem szerint érdemes 
lett volna erről tárgyalni, azt hiszem, hogy a házszabály is előírná, hogy az előterjesztő 
expozéja nyomán megszólaljanak a képviselők, mert ebben lett volna kifejtendő 
véleményem. Azt kérem, hogy térjünk még vissza az előző napirendi ponthoz. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Elnézését kérem, képviselő úr. Teljesen igaza van. Kicsit 

túlszaladtunk. Nem vettem észre, hogy szerettek volna a képviselők hozzászólni. 
Elnézést akkor, le nem zárva az előző napirendi pontot, van-e valakinek észrevétele, 
illetve van-e véleménye. Volner János frakcióvezető úr, öné a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szerettem volna 

ehhez a napirendi ponthoz szólni, mert szerintem több fontos dolgot kell tisztázni a 
magyar gazdaság legnagyobb megrendelése kapcsán, hiszen a paksi bővítés a magyar 
gazdaság legnagyobb megrendelését jelenti. 

Az egyik, hogy én magam is indokoltnak tartom egy hasonló bizottság 
létrehozását, ugyanis már az atomerőmű körüli szerződések kérdése is jó néhány 
kérdőjelet vet fel. Az első kérdőjel akkor keletkezett, amikor Orbán Viktor 
gyakorlatilag titokban, még önök előtt, saját párttársai előtt is titokban tartva 
kiutazott Moszkvába és megállapodott az atomerőmű bővítéséről. Azt gondolom, 
hogy egy transzparens előkészítésnek kell megelőznie egy ilyen hasonló beruházást. 
Ahogy az előző napirendi pont tárgyalása során Fónagy államtitkár úrnak is 
elmondtam, engem valóban aggodalommal tölt el, hogy nem jön létre elegendő 
magyar áramtermelő kapacitás és úgy is gondolom, szakpolitikai indokaim vannak 
erre, hogy az atomerőmű egy megfelelő megoldás lehet e probléma orvoslására. 

Azt pedig természetesen mind műszaki, mind anyagi szempontból célszerűnek 
tartom, hogy ha már van egy orosz rendszerű atomerőművünk, akkor egy másik orosz 
rendszerű atomerőművel történjen meg az atomerőmű bővítése. Amiért azonban 
mégis kérdőjelek övezik ezt a beruházást, az az alapvető kormányzati titkolózás, 
amire annak ellenére kerül sor, hogy az elnök úr nyitottságot mutat ebben a 
kérdésben. Ezek az iratok még előttünk, a Gazdasági bizottság tagjai előtt is titkosítva 
vannak, nem láthatunk bele. Azt kérem, elnök úr, hogy járjon el akár Aszódi Attila 
kormánybiztos úrnál, akár Lázár Jánosnál annak érdekében, hogy ezen a téren 
betekintésünk legyen a beruházás részleteibe, hiszen honatyaként felelős döntést 
akkor tudunk a beruházás támogatásával kapcsolatban hozni, ha ismerjük a 
megtérülési számításokat, ismerjük ezeknek az ügyeknek a pontos részleteit. E nélkül 
gyakorlatilag ezt nem lehet megtenni. 

Az előző ciklusban velem előfordult olyan, hogy a meglévő Paksi Atomerőmű 
önköltségére lettem volna kíváncsi, arra, hogy egy kilowatt áramot mennyiért állítunk 
elő, mennyibe kerül ez Pakson. Nem kaptam rá választ, egyszerűen megtagadták, 
mondván, hogy ez nemzetbiztonsági okokból titkosított információ. Aztán később a 
sajtóban láttam megjelenni ugyanezt az információt. Itt természetesen elsősorban 
azokra a stratégiai számításokra lennék kíváncsi, amelyek megmutatják, hogy az 
árampiac hogyan fog változni. Jelenleg egyébként valóban nyomott árat jelent a 
régiónkon belül, hiszen van egy jelentős áramfelesleg, amit a cégek el tudnak adni a 
régióban. Tehát kíváncsi lennék, hogy ez az árampiac hogyan fog majd a szakértői 
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elemzések szerint változni a jövőben, mennyire lesz indokolt egy ilyen több évtizedes 
projektnek a végrehajtása és azok a bekerülési számítások, amelyek egyelőre, 
számomra legalábbis, a Gazdasági bizottság tagjaként nem láthatóak, azok valóban 
mennyire helytállóak. Emlékeztetném képviselőtársaimat is arra, hogy volt már olyan 
atomerőművi beruházás pont a Roszatomnál, egy finn beruházásról volt szó 
egyébként, ami azt mutatta, hogy jelentősen megdrágult az eredeti költséghez képest 
addigra, mire véget ért a beruházás. Tehát szeretném látni azokat a megalapozó 
számításokat, szeretném látni azokat a műszaki feltételeket, amelyek nyomán ezt a 
kérdést megítélhetjük, és ezért támogatom a képviselőtársam kezdeményezését. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény van-e? (Dr. 

Szakács László jelentkezik.) Szakács László képviselő úr és utána visszaadom 
előterjesztőként képviselő asszonynak a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Most már könnyen vitatkozom, mert már 

mindenki tudja a másik véleményét, hiszen már szavaztunk is. De mégiscsak fontos 
elmondani, nem is a szavazatokra reagálva, hanem amiatt, amit az elnök úr is 
elmondott. Persze fontosnak tartjuk, jöjjön el Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter és számoljon be, viszont valahol a fegyveregyenlőség elve alapján azért 
fontos volna, hogy ez egy eseti bizottságban történhessen meg. Ha ugyanis eljön ide 
Lázár János, lehet, hogy a fideszes képviselők egészen jó kérdéseket tudnak feltenni, 
mert ők is ismerik ezeket a szerződéseket, és tudják, mi merrefelé halad. Mi azonban 
nyilvánvalóan arra tudunk támaszkodni, ami sajtóban megjelent, az eddigi vitákban 
eddig elhangzott, és amit mi tudunk elmondani. Márpedig én úgy gondolom, hogy ha 
ez a beruházás tényleg az évszázad legnagyobb beruházása, nem volna baj, ha 
közbizalom övezné, nem volna baj, ha közmegbecsülés övezné és nem volna baj, ha 
nagyon széles körű támogatás övezné. Még az is lehet egyébként, hogy 
támogathatnánk, ha meg tudnánk ismerni ezeknek a feltételeit. De így ezeknek az 
anyagoknak az ismerete, előzetes vizsgálódás nélkül, úgy gondolom, egy miniszteri 
meghallgatás nagyon jó médiaesemény lenne maximum, és kipipálták a feladatot 
megint a Gazdasági bizottságban, de ezen kívül sok minden másra nem lenne jó. 
Persze ettől még lehet. 

Viszont azért érvelnék az eseti bizottság felállítása mellett - nem megismételve 
az előző érveimet a közmegbecsülés, a közbizalom tekintetében -, hogy ismerjék meg 
az adatokat, ha kell, nyilvánvalóan megfelelő titoktartási kötelezettségek mellett azok 
az emberek, akik ott vannak, hogy mindenki meg tudja nyugtatni a saját közösségét 
abban, hogy ez támogatható vagy éppen kétséget ébresztő és nem támogatható. De ne 
politikai kérdés legyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Amennyiben a bizottsági tagoknak nincs 

több hozzászólási igénye, Heringes Anita képviselő asszonynak mint előterjesztőnek 
adom vissza a szót. (Senki sem jelentkezik.) 

Heringes Anita reflexiói 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. A bizottság 
létrehozására benyújtott határozatunkban pont ezt taglaltuk, hogy csak olyan tagok 
vehessenek részt, akik nemzetbiztonsági átvizsgálás után ülhetnek be az ülésekre, és 
akkor tényleg legyen miden adat, minden szerződés nyilvános. Látható a 
közvélemény-kutatások szerint, hogy az atomenergia és az atomerőmű 
támogatottsága azért romlik, mert az emberek bizalmatlanok. Ez a legfelháborítóbb 
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paksiként, hogy a paksi szakemberek ma azt érzik, hogy a Paks szó, a város neve már 
lassan összeolvadt a bizalmatlansággal. Ezek a szakemberek azt mondják pártállástól 
függetlenül, hogy ők nem titkolózni akarnak, hanem ki akarják rakni az asztalra, hogy 
nekik mik a szakmai érveik ebben a kérdésben. Akkor viszont szerintem, amikor itt 
ülünk ma ezen a bizottsági ülésen 4-5-en, nincs lehetőségünk arra, hogy megfosszuk 
az embereket ettől a kérdéstől. 

Ezt a parlament elé kell vinni és szavazzon róla minden képviselő, hogy kell-e 
ilyen bizottság. Meg van hirdetve egy lakossági fórum pont Bánki Erik elnök úr 
nevével Pakson, egy Fidesz által szervezett fórum, ahol a vállalkozók felkészítése Paks 
II. beruházásra a téma. Akkor elnök úr valószínűleg többet tud, mint mi. Nekem 
paksiként csomó kérdésem van, amit szeretnék feltenni, mert akkor tudom 
megnyugtatni a paksi lakosságot, a paksi szakembereket, hogy szakmai döntések 
születnek, ha én magam tudom, hogy szakmai döntések születnek. Innentől kezdve, 
ha demokráciában élünk, akkor ezt az eseti bizottságot átengedjük a parlament elé, 
ott vitatkozunk róla és olyan bizottságot hozunk létre, amiben tiszták a lapok és 
mindenki láthatja, hogy miről kell döntenünk. Szerintem, amit ma csinál a Fidesz-
kormány ezzel a beruházással kapcsolatban, az több mint felelőtlenség. 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Továbbra sem vagyunk egy 
véleményen. Azt gondolom, hogy minden bizottság demokratikus alapon jött létre, 
hiszen a választók szavazatai alapján kialakult mandátumelosztást képviselik és 
képezik le. Tehát ugyanaz a helyzet minden bizottságban, mint ami magában a 
parlamentben is van. Tehát azt megkérdőjelezni, hogy bármelyik bizottság 
összeállítása vagy létrehozása nem demokratikus és bármelyik bizottság nem 
demokratikusan működne, azt gondolom, az a valóságtól elrugaszkodott dolog. 

Nyilvánvalóan ellenzéki képviselőként nehéz, én magam is voltam két cikluson 
keresztül országgyűlési képviselő ellenzékben, sokkal nehezebb információhoz jutni, 
nagyobb energiát igényel nyilvánvalóan. De bárkinek lehetősége van arra, hogy akár a 
miniszter úrhoz forduljon levélben, aki egyébként minden kérdésre a házszabály 
értelmében köteles 15 napon belül válaszolni, illetve minden információt, ami ezzel 
kapcsolatban nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, valamennyi képviselő 
rendelkezésére bocsátani.  

A vitát lezárva még egyszer szavazásra teszem fel. (Közbeszólásra reagálva.) 
Nem kell még egyszer. Elnézést kérek, nem láttam, hogy képviselőtársaim szólásra 
jelentkeztek volna az imént. A vita lezárásával és a szavazás eredményének 
megemlítésével, ami 3 igen szavazat, 6 nem szavazat volt, nem vettük tárgysorozatba 
az indítványt.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek az 
összeférhetetlenség pontos meghatározása és a közpénzek védelme 
érdekében történő, a verseny tisztaságát eredményező 
módosításáról szóló T/14365. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most lezárva a negyedik napirendi pontot, áttérünk az ötödik napirendi 
pontunkra, amelynek keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvénynek az összeférhetetlenség pontos meghatározása és a közpénzek védelme 
érdekében történő, a verseny tisztaságát eredményező módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Az előterjesztők közül 
megadom a szót Volner János frakcióvezető úrnak. 



32 

Volner János szóbeli kiegészítése 

VOLNER JÁNOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon 
tömören ismertetném a javaslatunkat.  

Azt javasoljuk, hogy mondja ki a törvény változása az összeférhetetlenségét és 
azt, hogy nem vehetnek részt a közbeszerzési eljárásokban sem ajánlattevőként, sem 
részvételre jelentkezőként, sem alvállalkozóként, sem az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetként azok az emberek, akik - nagyon röviden, nem taxatíve 
felsorolva a törvényben említetteket - vezető állami funkciókat látnak el. Ilyen módon 
törekedjünk arra, hogy a közpénzek feletti tisztaság, az átláthatóság érvényesüljön. 
Emlékeztetni szeretnék arra, hogy jó néhány olyan esetnek voltunk már tanúi, hogy 
fontos közbizalmat élvező és fontos köztisztségeket ellátó emberek ugyanúgy részt 
vettek a magyar állam körüli bizniszelésben, mint ahogy egyébként a szocialisták 
idején is jó néhányan megtették, akár az első napirendi pontra is érdemes lehet 
gondolni. Tehát azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy támogassák ezt a javaslatot, 
hogy ilyen módon is tegyünk a közélet tisztaságáért és a korrupcióellenes harc 
érvényre juttatásáért. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy Volner János és képviselőtársainak indítványát 
tárgysorozatba vegyük. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Két igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Tehát 2 igen és 6 nem 
szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

A bizottsági ülés berekesztése 

Egyebek között van-e valakinek észrevétele, bejelentenivalója? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkáját, a bizottsági 
ülést bezárom. Eredményes és szép napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc.) 

 
 
 
 

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 
 
 
 
 
 


