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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés A Malév Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad 
demokraták általi privatizációjának körülményeit, t ovábbá a Malév Zrt. 

visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és 
felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az 

időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottságának 
2012. május 16-án, szerdán, 12.00 órakor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat is. Mindenekelőtt arra kérem a 
bizottságot, hogy fogadjuk el a mai napirendet, hogy aztán a meghallgatásokra sor 
kerülhessen.  

Az 1. napirendi pont a meghallgatások, ami a munkánk érdemi része; a 2. Gönczi 
János doktor úr meghallgatása; 3. szakértőkről döntünk; 4. egyebek. Ez utóbbi körében 
elárulom nevesítve, hogy ez azt jelenti, hogy a következő meghallgatások mikor lesznek. Arra 
tekintettel, hogy ennyire feszített a parlament munkája, azt javaslom, hogy a jövő héten ne 
tartsunk ülést, mert az nagyon zsúfolt, hanem a következő héten, tehát két hét múlva. 

Aki tehát elfogadja ezt a napirendet, kérem, jelezze. (Szavazás.) 6 igen. A bizottság 
tehát egyhangúlag elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen. 

Az ÁPV Zrt. volt vezetőinek meghallgatása 

Az 1. napirendi pont a meghallgatások. Ha elfogadjuk, Vásárhelyi István úr van itt 
elsőként megnevezve, vele kezdenénk; a többiek pedig addig kifáradnának. (Nincs ellenvetés.) 
Akkor Vásárhelyi úr bent marad, és vele kezdjük. (Somkuti István, dr. Macher Ákos és 
Kamarás Zoltán távoznak a teremből.)  

Vásárhelyi István volt igazgatósági elnök 

Tisztelettel köszöntöm Vásárhelyi urat. Arra tekintettel, hogy feltételezem, 
nyilvánvalóan tudja, miért hívtuk ide, talán a fair play szabályai szerint úgy lenne jó, ha 
elmondaná, amit ezzel az üggyel kapcsolatban tetszik tudni, és utána tennénk fel a kérdéseket. 
Köszönöm szépen. 

Parancsoljon! 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Jó napot kívánok! 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. 
Amikor megkaptam a meghívót, igyekeztem röviden összefoglalni az ezzel 

kapcsolatos ismereteimet, előrebocsátva azt, hogy a konkrét dokumentumok nem álltak 
rendelkezésemre, úgyhogy amit az emlékezetemből, illetve amit a nyilvános médiaportálokon 
meg lehetett ismerni, abból igyekeztem egy viszonylag átlátható képet bemutatni az önök 
számára.  

Előzetesen azt szeretném elmondani, hogy maga az ÁPV Rt. igazgatósági testületként 
működött a gazdasági törvények és a privatizációs törvények rendelkezései szerint. 
Döntéseinket éves munkaterv szerint végeztük. Az előterjesztéseket az ÁPV Rt. 
munkaszervezete készítette, azok a kollégák, akik itt részben az önök számára bemutatásra 
kerülnek majd. Ezeket írásban kaptuk meg, erre vonatkozólag szigorú szabályok voltak az 
írásos anyag kiküldésének a rendjére. Ezt követően szóbeli hozzászólások, kiegészítések 
történtek, majd az igazgatóság meghozta a döntését.  

Azokat az ügyeket, amelyeket kiemelt ügyeknek tekintettünk, azokat az éves 
munkatervben úgy vettük, hogy folyamatosan visszatérő és folyamatosan napirenden tartandó 
témák. Ilyen volt a Malév is, amellyel kapcsolatban kormány-előterjesztés, kormányhatározat 
és később pedig a részvényesi jogok gyakorlója, a pénzügyminiszter intézkedése volt 
számunkra a zsinórmérték.  
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Nem tudom, a tisztelt bizottság tagjai ismerik-e, tudják-e, hogy ennek a társaságnak a 
magánosítására több ízben kísérlet történt: ’92-ben, 2000-ben, 2004-ben, aztán ami miatt most 
itt egymással találkozunk, az a privatizáció volt. 

Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy eddigre a társaságnak, 2004-re, amikor ez 
a kormányhatározat megszületett, már jelentős adósságai voltak. Talán a bizottság tagjai 
tudják, hogy maga a légitársaság nem rendelkezett eszközökkel, egyetlenegy Boeing típusú 
repülőgépe volt, a többit nagyon komoly pénzért és a piaci versenyben hátrányos módon 
lízingelte. 

A társaság működési veszteségei évről évre növekedtek. Ha kicsit ironikus akarok 
lenni, az igazgatóság tagjaiként – én korábban felügyelőbizottsági tag is voltam ebben a 
szervezetben – eléggé ódzkodtunk attól, hogy ezt a kérdést ismételten napirendre tűzzük, és 
mindig megfogadtuk, hogy ez lesz az utolsó, amikor adófizetők pénzéből állami injekciót 
adunk a társaságnak. Ezt később az élet úgy oldotta meg, hogy az európai uniós idevonatkozó 
szabályok ezt már nem is tették lehetővé.  

Ahhoz, hogy a társaság valamennyire tudja finanszírozni a folyamatos működését, a 
még tulajdonában lévő, megmaradt eszközöket értékesíteni volt kénytelen, ahogy aztán az 
üzemanyag-vezetéket – ami az anyagban is benne van – és később ezeket a leszállási jogokat, 
amelyek a nemzetközi piacon komoly értéket képviseltek. Abban az időben, amikor a 
privatizáció napirendre került, magának az Airportnak a tartozása a Malévnak 2,6 milliárd 
forint volt.  

Évente a társaság működését ellenőrizte a belső ellenőrzés és az ÁSZ, és ők is 
folyamatosan kifogásolták azt, hogy közpénzek kerülnek folyamatosan a társaság működésére 
felhasználásra.  

Konkrétan a magánosításról. Tekintettel arra, hogy kormányhatározat írta elő a 
magánosítás napirenden tartását, ebben az esetben is az ÁPV Rt. egy külön munkabizottságot 
hozott létre, ahová az igazgatóság delegált egy személyt, akinek az volt a dolga, hogy a 
menedzsment által javasolt folyamatokat folyamatosan nyomon kövesse, és az 
igazgatóságnak rendszeresen tájékoztatást adjon, amikor ez napirendre került. Ilyen 
munkabizottságot hoztunk létre, és ez működött együtt a menedzsmenttel.  

Azt kell még szerintem a Malévval kapcsolatban tudni, hogy ez a méret, amelyet a 
magyar légitársaság képviselt, ez az eszközellátottság és eladósodottság kifejezetten üzleti 
típusú, sikeres privatizációra nem sok esélyt adott. Mi olyan mértékig ellehetetlenültünk 
2006-2007 környékén, hogy nyilvánvalóan egy szűk mozgástér maradt számunkra, állami 
pénzt már beletenni nem lehetett, folyamatban volt az uniós vizsgálat, a társaság nem volt a 
bankok és a finanszírozók részére hitelképes, további hitelt felvenni nem tudott, és a 
kormányhatározat és később az rjgy előírta nekünk a tennivalókat, tehát nekiláttunk a 
magánosításnak. Erre a magánosításra olyan partnerek jelentkeztek, akik vagy régiós pozíciót 
akartak maguknak foglalni, vagy akik úgy gondolták, hogy egy olyan hubot – ezt a 
szakmában hubnak hívják –, olyan átszállóhelyet teremtenek itt maguknak, ilyenek voltak a 
kínaiak és az oroszok, ami tulajdonképpen egy budapesti központtal lehetőséget biztosít arra, 
hogy az utasok tranzitforgalomban megérkezzenek és Malévval repüljenek tovább.  

A vételár 110-260 millió forint között mozgott, hiszen nyilvánvalóan mindenki tudta, 
hogy a privatizációnak nem az a célja – sajnálatos módon –, hogy a magyar állam komoly 
bevételhez jusson, hiszen ez nem volt reális. A célja az volt, hogy a nemzeti légitársaságot 
működőképesen megtartsuk, és legyen lehetőség arra, esélyt teremtsünk arra, hogy ez a 
légitársaság tovább működjön. Garanciát kellett teremtenünk a hitelek visszafizetésére, 
lehetőséget a márka-goodwill megtartására, és nem kisebb és kevésbé fontos kérdés volt a 
munkahelyek megtartása, ami egyébként a Malévnak a nagyon rossz hatékonyságú működését 
okozta is, mert nagyon nagy volt az élőmunka-felhasználása az iparági normákhoz képest is, 
és ez aztán egy nagyon rossz hatékonyságú működést eredményezett.  
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Az általunk jóváhagyott és a mai napirenden szereplő határozat lehetőséget kínált arra, 
hogy egy nagyon komoly tőkeinjekció jusson a Malévnek, az orosz állami bank garanciájával 
mind az MFB, mind a Kereskedelmi Bank, mind az Európai Bank hiteleit visszafizesse. S 
nekünk akkor az volt az álláspontunk, hogy ez egy olyan erős garanciavállalás, ami mögé be 
lehet állni. 

Végezetül annyit akarok elmondani, hogy ezt követően én már eljöttem az ÁPV Rt.-
től, tehát ami a kérdésekben a 2. oldalon megfogalmazásra került, arra én nem fogok tudni 
válaszolni, mert akkor én már nem voltam az ÁPV Rt.-nél. 

Röviden ennyit gondoltam elmondani, és készséggel állok az önök rendelkezésére.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megpróbálunk néhány kérdést feltenni. Arra 

figyelemmel, hogy alelnök úr nincs itt, legnagyobb sajnálatomra, így nem tudom átadni az 
elnöklést, úgyhogy elkezdem a kérdéseket, mert ilyenkor át kellene adni az elnöklést, ugye? 

Nagy tisztelettel, bár ez nem feltétlenül idetartozik, csak kíváncsiságból kérdezem – ha 
nem tetszik válaszolni, nem tetszik válaszolni –, most mivel tetszik foglalkozni. Mert azt 
tudjuk, hogy akkor, amikor ez volt a vizsgálat tárgya – de most mit tetszik csinálni vagy hol 
tetszik dolgozni? 

 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Én a magánszektorban 

dolgozom, családi vállalkozásaink vannak. A fő tevékenységem egy harminc kereskedelmi 
egységből álló bolthálózat működtetése. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen; ezt csak az érdekesség kedvéért kérdeztem. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Nagyon szívesen. Az 

unikum kedvéért mondom, hogy ezek virágboltok. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Az első kérdésem a következő. Többször tetszett itt hivatkozni 

erre a bizonyos kormányhatározatra, amelyet nevesítünk: volt egy 2192/2004-es 
kormányhatározat – ez a vágy titokzatos tárgya –, amely azt mondja, hogy nyílt, egyfordulós 
pályázat. Tessék szíves lenni nekem megmondani, hogy akkor miért többfordulós eljárást 
folytattak le, illetve ezt ki hagyta jóvá. A kormánydöntés egy fordulóról szólt, mégsem így 
történt. Akkor ennek mi volt az oka, és egyáltalán ki überelte ezt felül?  

 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Az ilyen nagy horderejű 

privatizációknál gyakori volt az, hogy amikor az első fordulóban a pályázók nem tudtak olyan 
megfelelőséget biztosítani, ami alapján eredményt vagy eredménytelenséget lehetett hirdetni, 
akkor egy második szakaszában – és erre a mi eljárási rendünk lehetőséget is adott – 
úgynevezett tárgyalásos privatizációt folytattunk, ami teljesen transzparens volt, ugyanakkor 
lehetőséget kínált arra, hogy a pályázók részéről javító ajánlatokat lehessen adni, az üzleti 
életben teljesen megszokott, titkos és zárt rendszerben.  

Ha tehát az a kérdés tárgya, hogy érzek-e valamilyen jogsérelmet abban, hogy egy 
fordulóban nem lehetett ezt a nehéz privatizációt lezárni, akkor én azt mondom, hogy nem, 
mert nyomon követhető, transzparens folytatása volt a pályázat meghirdetésének. Bizonyára 
tudják önök is, hogy pályázat útján történt a tanácsadó kiválasztása is és a vagyonértékelő 
kiválasztása is.  

 
ELNÖK: A következő kérdésem, hogy milyen eljárásban és szempontok alapján került 

kiválasztásra a vagyonértékelést végző cég.  
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VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Hát, most megfogott, 
uram. Ezt azért ilyen didaktikusan most nem fogom tudni elmondani. Nekünk mindig az volt 
a fő szempontunk, ez egy általános elvárás volt, hogy mivel közpénzt költünk, a vállalási díj a 
legjobb legyen, ugyanakkor igyekeztünk a Big Four-ok közül kiválasztani azt, amelyik egy 
ilyen nemzetközi tenderben hiteles a külföldi befektetők számára is. Ez alapján ennek az 
elvárásnak a megfelelőségét kerestük ezeknek a vagyonértékelőknek a kiválasztásában. Az 
American Appraisal így lett kiválasztva. Ennél többet nyilván akkor tudnék mondani, ha… 

 
ELNÖK: Akkor Bertha Szilvia ezzel kapcsolatban kérdezne, majd Volner János. Lehet 

közbe is kérdezni, nyilvánvalóan. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az ÁSZ-jelentés szerint 

nem a közbeszerzési törvény pályáztatási feltételei szerint történt a vagyonértékelő cég, illetve 
a privatizációs jogi iroda kiválasztása. Ennek mi volt az oka? 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Szívesen megnézem, ha 

rendelkezésemre bocsátják a dokumentumokat, de emlékeimből erre most nem fogok tudni 
válaszolni. 

 
ELNÖK: Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Vásárhelyi úr említette, hogy a cég 

adósságállománya miatt nem volt privatizációs eljárásban értékelhető értékű, és ezért 
gyakorlatilag az államnak csak az volt a feladata, hogy megszabaduljon ettől, lehetőség 
szerint garanciák mellett. Vásárhelyi úrnak mi arról a véleménye, hogy a privatizációs 
eljárásban az állami kötelezettségvállalást négy évvel meghosszabbították? Ez a 
meghosszabbítás volt az, amit egyébként az Állami Számvevőszék az éves jelentésében jelzett 
is, mely már az uniós joggal ellentétes állami támogatásnak minősítette át az addig juttatott 
állami forrásokat. Ez az, ami gyakorlatilag abba a helyzetbe hozta a légitársaságot, hogy 
üzletileg valóban nem volt értékelhető, hiszen az uniós jognak ellentmondó állami szubvenció 
került bele. Miért kellett sort keríteni erre a plusz négyéves kitolására az állami 
kezességvállalásnak? Mi volt az oka? Hiszen nyilvánvalóan a légitársaságot ez olyan módon 
hátrányosan érintette, hogy ha valaha is az állam él a visszavásárlás lehetőségével, akkor neki 
ezeket a garanciákat vállalnia kell, illetve ha az Unió végigvizsgálja a Malévot, akkor ezeket 
az összegeket vissza kell fizetni az Európai Uniónak, és ez a magyar állam számára, hát, 
finoman szólva rossz üzlet.  

Köszönöm szépen. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Ahogy a bevezetőmben 

elmondtam, én ellentétben az itt elhangzottakkal, úgy ítélem meg, hogy sajnos ez a 
légitársaság a nemzetközi piaci megméretésben nem volt vonzó egy befektető számára. Be lett 
mutatva minden befektető számára az összes adósságállomány, ezen belül az állami 
eladósodás mértéke is teljesen nyilvánvaló volt, de már a befektetői bulletin elkészítése is ezt 
mind tartalmazta. Én azt gondolom, de ez a saját véleményem, hogy ez semmilyen mértékben 
nem befolyásolta a társaság eladhatóságát. Az viszont igen, hogy nagyon nehéz pénzügyi 
helyzetben volt az azt megelőző tíz évben. Szinte tulajdonképpen évről évre újabb 
tőkepótlásokat kellett neki adni, ami nyilván növelte ezt az adósságállományt. De azok a 
befektetők, akik ajánlatot tettek a légitársaság megvételére, ennek ismeretében tették ezt.  
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Nyilván önöknek nehéz beleképzelni magukat abba a helyzetbe, amikor az 
igazgatóságnak üzleti logikával kellett olyan vékony mezsgyén utat találni arra, hogy a 
társaság még egyáltalán működőképes legyen, az az egyik anyagban is benne van, ami az 
önök rendelkezésére áll, az előterjesztés is tartalmazta, hogy március végénél tovább a 
légitársaság finanszírozása nem biztosítható. Én már akkor tudtam, és ma is úgy gondolom, 
hogy nagyon szűk kör volt az, aki befektetőként ebben a helyzetben megjelenhetett. Nem 
ismétlem magam: azok jelentek meg, akik Közép-Kelet-Európában légiipar szempontjából 
még nem voltak potenciális partnerek.  

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám Volner képviselő úrnak a szót, csak meg kell kérdeznem 

– ha nem tetszik tudni, nem tetszik tudni –, én továbbra is azon lovagolok jogászként, hogy 
egy fordulóról szólt az a kormányhatározat. Ki hagyta jóvá, hogy ezzel ellentétes játék 
legyen? Tehát ki hagyta ezt jóvá ön szerint? Ha tudja, tudja, ha nem tudja, nem tudja. 

 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Én csak azt mondom, 

amit ezzel kapcsolatban most gondolok: nem kellett jóváhagyni senkinek, mert a mi belső 
eljárási rendünk szerint ezeket a privatizációs pályázatokat, amennyiben a társaság belső, 
jelenleg ügyvezetése és az igazgatóság úgy döntött, zárt rendszerben, kétfordulós pályázatként 
folytatni lehetett. Én tehát úgy gondolom, ezzel nem hágtuk át a törvényeket. Ugyanolyan zárt 
rendszerben történt a továbbiakban a tárgyalásos eljárás. 

 
ELNÖK: És erről ki döntött ön szerint? Tehát hogy folytatni kell? Én értem, amit most 

ön mond, csak ki döntött erről, hogy folytatni kell? Mégiscsak volt egy kormányhatározat, 
ami nem egy piskóta dolog, feltételezem, hogy egy fontos rendelkezés, és akkor egy ezzel 
ellentétes… Én megértem, amit tetszik mondani, de ki mondta ki az áment, hogy ez így 
legyen? 

 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Konkrétan nyilván most 

nem tudom, de elmondom, hogy a Pénzügyminisztérium, tehát a részvényesi jogok gyakorlója 
minden igazgatósági ülésen tagként részt vett, és nyilvánvaló, hogy ha ezt a hozzájárulást 
nekünk meg kellett szerezni, akkor ezt megtettük. Én úgy gondolom, hogy az az eljárási rend, 
amely számunkra biztosította a tárgyalásos eljárást, ez biztosította a folytatását ennek. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Bertha Szilvia képviselő asszony következik. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az nyilvánvaló, hogy ez hatalmas, 

harminc-akárhány milliárdos hitelállománnyal rendelkező cég eladása nem arról szól, hogy 
nagy bevételeket kapjon érte az állam. De történt vagyonértékelés, amikor is 860 millió 
forintra értékelték föl a Malévot, ehhez képest 200 millió forintért adták el, ami még a 
részvények névértékét sem éri el. Majd a visszaállamosítás után 19 milliárd forintnyi 
adótartozást engedtek el tulajdonképpen. Tehát azt lehet mondani, hogy valójában ennyiért 
vette vissza az állam a 200 millió forintért eladott Malévot, úgy, hogy közben senki nem kérte 
számon az eredeti, az első körben a privatizáció során belépő tulajdonostól, hogy amiket 
vállalt a privatizációs szerződésben, a tőkeemelést, illetve az állami hiteleknek a rendezését, 
azokat miért nem tette meg. Ez nagyon komolyan felveti az állami vagyonnal való felelőtlen 
gazdálkodás esetét.  

A kérdésem az, hogy ezeknek a döntéseknek mi állt a hátterében, vagy ki hozta meg, 
ki volt felelős ezekért a döntésekért; illetve 2002-2010 között összesen mennyi tőkeinjekciót 
kapott a Malév az államtól? 

Köszönöm. 
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VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Mint ahogy az 

előzőekben elmondtam, a kérdésnek a második felére nem fogok tudni önöknek megnyugtató 
választ adni, mert már nem voltam ott a szervezetben.  

Arra tudok választ adni, hogy amikor mi ezt a döntést meghoztuk, ez a bizonyos 
februári döntésünk, akkor számunkra teljesen egyértelműen és szakértők által megvizsgált 
módon rendelkezésre állt a 108 vagy 106 millió eurós garanciavállalás, nem kisebb 
garantőrtől, mint az orosz állami bank. És azt is tudom, hogy az első vállalt tőkepótlás meg is 
történt, ez volt az az 5 milliárd forint, ami nélkül egyébként a Malév tovább dolgozni nem 
tudott. Ahogy a sajtóból értesültem róla, később valamilyen viszontgarancia-vállalás volt, de 
erről én önnek nem tudok számot adni, mert ezt már nem ismerem.  

 
ELNÖK: Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Rögzíteni szeretnék egy 

fontos tényt, ami Vásárhelyi úr válaszából is kitűnt. Négy évvel meghosszabbították az állami 
kezességvállalást a Malévnál, ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy az addig juttatott állami 
tőkeinjekció tiltott állami támogatásnak minősüljön az Európai Unió joga alapján, és 
gyakorlatilag előidézték azt az állapotot, hogy a visszaállamosítást követően az állami 
injekciók miatt, amit az európai joggal ellentétesnek találtak, a tőkeinjekciók miatt a társaság 
csődbe jutott, illetve olyan helyzetbe került, hogy az államot jelentős veszteség érte. Ezt 
rögzíteni szeretném, hogy ez ebben az időszakban keletkezett, azzal, hogy négy évvel 
meghosszabbították az állami kezességvállalást. Tehát ezt tényként könyvelhetjük el.  

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy egy olyan társaságot hoztak létre, ahova 
kiszervezték a Malév hiteleit, ahol egyébként sem szakképzett apparátus nem volt, sem 
szakmai hozzáértés nem volt ahhoz, hogy ezt a kiszervezett hitelállományt kezelni tudják, 
illetve tőkevédelmi szempontból megfelelő lépéseket folytassanak. Tehát ez a lépés is egy 
olyan furcsa kérdés volt, ami fölveti azt, Vásárhelyi úr, hogy mi oka volt arra a privatizáció 
során az eljáró hatóságnak, hogy kiszervezze ezt a hitelállományt egy külön társaságba. Mi 
volt tőkevédelmi szempontból ennek az oka? Hiszen azt látjuk, hogy ezen keresztül kevésbé 
volt átlátható az egész privatizációs folyamat, és kevésbé volt kézben tartható. 

Köszönöm szépen. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Nyilván nem feltétlenül 

szükséges, hogy a képviselő úr által mondott dolgokkal teljesen egyetértsek. Ezért ülünk itt. 
Én azt gondolom, hogy azzal a Malévnak a sajnálatos nagy terhei nem romlottak, nem lett 
rosszabb az esélye a privatizáció kapcsán, hogy ezen állami juttatásnak a visszafizetési 
futamideje meghosszabbodott. Valószínű, és azt gondolom, hogy logikus, hogy a privatizációt 
segítendő, a befektető részéről azonnal teljesítendő tőkeemelésnek és finanszírozásnak a 
megkönnyítése volt a cél.  

Még egyszer hangsúlyozom, ebből a távlatból nyilván nehéz ezt a helyzetet felmérni. 
Itt kéthavi finanszírozás volt a társaságnál biztosítható, az állam többet már nem adhatott 
pénzt. Olyan megoldást kellett találni, amivel ezt a társaságot életben lehet tartani, és szem 
előtt tartva a közvagyonnak a biztonságát. 

Az, hogy egy ilyen technikai céget javasolt a menedzsment az igazgatóság számára 
létrehozni, számunkra azért volt egy elfogadható eljárás, mert ezt a társaságot transzparens 
módon a tulajdonosnak és a Malév Zrt.-nek kellett felügyelnie. Ebben a társaságban 
tulajdonképpen a felhalmozott adósságoknak a kvázi adminisztratív kezelése volt a feladat; 
maga a Malév tevékenysége a Malévban maradt. Tehát semmi olyan tevékenység nem került 
át ebbe a technikai társaságba, ami a Malév működését bármilyen módon akadályozta volna.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbmegyünk, egyetlenegy dolgot, ha már 

Volner képviselő úr is megállapítást tett, kérdezni szeretnék, de egy dolgot nyomatékosítsunk. 
Azt tetszett mondani – ha jól értettem, de lehet, hogy én most egy kicsit kikerekítem –, hogy a 
Pénzügyminisztérium vagy a pénzügyminiszter mindig jelen volt, vagy annak a képviselője, 
ugye, azt tetszett mondani? 

 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Nem, nem.  
 
ELNÖK: Nem? 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): A Pénzügyminisztérium 

képviselője az igazgatóság tagja volt minden esetben… 
 
ELNÖK: Így van. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): …és abban az esetben, 

ha az igazgatóságnak a részvényesi jogok gyakorlójához kellett fordulni, akkor ez a személy 
volt az, aki számunkra az információáramlást… 

 
ELNÖK: A piros vagy zöld utat megadta, így van? Döntött. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Hát nem, mert 

mindenkinek a saját felelőssége alapján kellett dönteni. De el tudta mondani azt, hogy a 
pénzügyminiszternek írásban vagy szóban ezzel kapcsolatban milyen véleménye alakult ki. 

 
ELNÖK: Egyről beszélünk, csak ön pasztellszínben fogalmaz, én még markánsabban. 

A kérdésem a következő: amikor ez a privatizáció megtörtént, ki volt Magyarországnak vagy 
a Magyar Köztársaságnak 2004-ben a pénzügyminisztere? Nevezzük már meg, jó? 

 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Szerintem ezt mindenki 

tudja: Veres János volt a pénzügyminiszter. 
 
ELNÖK: Csak mondjuk ki azért, hogy ez így volt – a vizsgálóbizottságunk alelnöke, 

igen, ami érdekes dolog. Jó. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Azt szeretném még 

mondani, hogy a testület nem úgy működött, hogy a Pénzügyminisztérium képviselője 
felrakta a tárcsáját, és az alapján kellett szavazni. Ebben a testületben nagyon komoly szakmai 
viták alakultak ki, és ha megnézik a szavazatok arányát, nagyon sokszor megosztott 
szavazatok voltak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sorban adom meg a szót, közben itt többen is 

jelentkeztek: Gruber képviselő úr, Aradszki képviselő úr, aztán újra Volner képviselő úr. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Vásárhelyi Úr! Egy 

2009-es Figyelőben olvasható az alábbi nyilatkozat Költő Magdolna részéről:  
„Borisz Abramovics magyar kormányzati vagyonkezelői körökben érdeklődött, lesz-e 

a Malévnak privatizációs tendere, mire azt a választ kapta, hogy ha érdeklődik, akkor lesz.” – 
mondta Költő Magdolna. Elmondása szerint az orosz üzletember azt is tudakolta, ki 
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segíthetne a tenderre való felkészülésben. Költő Magdolna pedig akkor a Malév Zrt. 
felügyelőbizottságának tagja volt; az ÁPV Zrt. delegálta a testületbe azzal a feladattal, hogy 
készítse elő a vállalatot a privatizációra. „Ezután kaptam a telefont a közös ismerőstől, aki azt 
kérdezte, hajlandó vagyok-e leülni Abramoviccsal, és meghallgatni a koncepcióját.” 

Végül is ez a találkozó megtörtént. Mennyire volt gyakori a Malév esetében, hogy a 
felügyelőbizottság kifejezetten, minden üzleti titok tudatában, egy későbbi partnerrel 
négyszemközti üzleti megbeszéléseket folytat egy ilyen, hát, nem is nagyon titkolt 
kormányzati nyomásra?  

A felügyelőbizottság a Malév Zrt. esetében mivel foglalkozott: üzletfelek keresésével, 
a cég árusításával, vagy pedig valóban azzal, amit a jogszabályok előírnak a 
felügyelőbizottság feladataként?  

A következő kérdésem. Készült egy értékelés, az American Appraisal Magyarország 
Kft. a Malév-részvénycsomag értékét 870 millió forintra értékelte, miközben a vagyonnal 
szemben fennálló kötelezettségekre nem folytattak le vizsgálatot, a részvények névértéke 
pedig ekkor 3,5 milliárd forint volt. Mi annak az indoka, hogy mégis ez a 870 millió forintos 
értékelés szerepel a későbbiekben mint irányadó?  

Csak a jegyzőkönyv kedvéért hadd idézzem Oszkó Péter nyilatkozatát, mert azt 
hiszem, ez fontos, és talán a többi kérdést is inspirálhatja. A szó szerinti idézet így hangzik:  

„Mindazonáltal nem gondolom, hogy a privatizáció egyébként sikeresnek lenne 
nevezhető. A vevőként fellépő Borisz Abramovics által irányított cégcsoport szinte egyetlen 
vállalását sem teljesíttette, a Malévot éppen úgy nem tudta fenntartható pályára állítani, mint 
korábban az állam, viszont kétes pénzügyi tranzakciókkal tovább terhelte és egyebek mellett 
ezzel is megszegte a privatizációs szerződés feltételeit, illetve tovább rombolta a Malév 
túlélési esélyeit. Ezek között különösen nagy feltűnést keltett az úgynevezett viszontgarancia-
ügylet, amelynek keretében Abramovics a privatizáció során tett pénzügyi vállalásait 
lényegében egy saját maga által kiállított nyilatkozattal visszaterhelte a Malévra, anélkül, 
hogy arra eredetileg felhatalmazása lett volna a cég igazgatóságától, illetőleg ezt a 
felhatalmazást utólag, egy írásbeli előterjesztésbe rejtett mondat segítségével szerezte meg.”  

A felügyelőbizottság találkozott-e ezzel, foglalkozott-e ezzel a volt pénzügyminiszter 
úr által is szó szerint kétesnek nevezett pénzügyi tranzakcióval? És valamiféle állásfoglalást, 
véleményt alakított-e ki ezzel kapcsolatban? 

Köszönöm. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Három kérdést kaptam, 

megpróbálok a végéről visszafelé válaszolni; az az egyszerűbb. 
Oszkó Péter megállapításaival a magam részéről egyetértek. Nyilvánvalóan 2011-ben, 

2012-ben más megítélni egy magánosítási eljárást. 
Képviselő úr fb-t említett. Én arról nem tudok nyilatkozni, mert én az igazgatóság 

tagja és elnöke voltam. De egyébként korábban én a társaságnál felügyelőbizottsági tagként 
kezdtem, és sokat foglalkoztunk a Malévvel. A bevezetőben mondtam is, hogy mindannyiszor 
megállapítottuk azt, hogy ez a társaság ezzel a tőkeellátottsággal, ezzel az eszközállománnyal 
nem piacképes, és erről a tulajdonosnak, a magyar államnak valamilyen formában, hosszú 
távon döntenie kell. Időközben jött az az európai uniós szabály, hogy ha akar, akkor sem tud 
segítségére lenni. 

Költő Magda nyilatkozata szerintem nem életszerű. Én egészen biztosan tudom, hogy 
a mi szervezetünkben ilyen típusú mandátumot soha senki nem kapott, hogy próbáljon 
megkeresni egy potenciális befektetőt. Ráadásul még úgy, hogy tisztségviselő is vagy a 
társaságnál, és próbálj vele létrehozni valamilyen előzetes megállapodást.  
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Szerintem az magáért beszél, hogy nemzetközi tender lett kiírva ebben a kérdésben. 
Az jelentkezett erre, aki úgy érezte, hogy számára ez a társaság befektetési lehetőségként 
vonzó. Hogy Költő Magda ezzel kapcsolatban mit tárgyalt, azt nem tudom megmondani.  

Én magát Abramovics urat – mert ebből kettő van egyébként, engem is megzavart 
néha, a fogadáson össze is kevertem őket – életemben egyszer láttam, amikor a szerződés 
aláírása megtörtént. Én egyébként őt nem ismertem.  

Az American Appraisal vagyonértékelése. Több megközelítés ismeretes a szakmában: 
üzleti típusú megközelítésben más, mint egy vagyon- és értékalapú megközelítésben. Én ma is 
azt gondolom, hogy ennek a privatizációnak még érintőlegesen sem az árbevétel növelése volt 
a célja, hiszen mindannyian tudtuk, hogy a társaság kockázati helyzete igen magas, már-már 
végzetes. Én akkor is úgy gondoltam, meg ma is úgy gondolom, hogy az esélyt kellett a 
társaságnak biztosítani a továbbműködésre. És hogy később ezek a szabálytalan 
viszontgaranciák ellehetetlenítették a társaságot, az nyilvánvaló, hogy ma már egy konkrét 
információ. Amikor mi ebbe belevágtunk, úgy tűnt, hogy ez egy sikeres magánosítás lesz. 
Számunkra ez az állami garancia a legbiztosabb finanszírozást képviselte.  

 
ELNÖK: Mielőtt Aradszki képviselő úrnak megadom a szót, annyit szeretnék csak 

ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy most már hosszan tetszett itt fejtegetni azt, hogy mi 
volt a célja a privatizációnak. Én ezt értem. De azért, azt hiszem, abban nincs vita közöttünk, 
hogy annak azért csak van jelentősége, hogy valamit 3 forintra vagy 3 milliárd forintra 
értékelek. Mindegy, hogy melyik cég, melyik nagy multinacionális cég, vagy nem tudom – 
kezdek most már belerázódni, hogy itt milyen vagyonértékelések vannak, meg ki kinek ad 
tanácsokat Magyarországon, különösen Budapesten, ezt én látom, jó pénzért, persze hatalmas 
összegekért, azt is látom. De azt mondom, annak azért csak van jelentősége, hogy 3 milliárd 
forintot ér ez a nyomorult Malév vagy 300 ezer forintot ér. Tetszik érteni? Azt hiszem, ebben 
nincs vita közöttünk. Azt én értem, hogy mit mond, hogy nem az volt elsődlegesen a 
privatizációnál a cél, hogy mennyi pénz folyik be, ezt én értem.  

Átadom a szót Aradszki képviselő úrnak. (Jelzésre:) Bocsánat, akkor még Gruber 
képviselő úr. 

 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Egyetlenegy mondat csak Vásárhelyi úrnak a 

reagálására Költő Magdolnával kapcsolatban. Amit idéztem, az szó szerinti idézet, és ez ellen 
az újságcikk ellen Költő Magdolna semmiféle jogi utat nem vett igénybe. Tehát tételezzük fel, 
hogy az történt, amit mondott.  

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Vásárhelyi úr, 

megpróbálok konkrét kérdéseket feltenni. 
Abból kiindulva, amit ön elmondott, azt lehet mondani, hogy hármas célja volt ennek 

a privatizációnak. Egyrészt, hogy megmaradjon a nemzeti légitársaság jellege ennek a 
társaságnak, másrészt megfelelő munkaerő-védelmi passzusok is érvényesüljenek, és a 
harmadik rész, hogy a magyar államot terhelő, Malév irányában fennálló kezességvállalás is 
szűnjön meg, vagy valamilyen biztosíték formájában, de valamilyen módon ez az állami teher 
ne létezzen tovább. Ennek az elég bonyolult konstrukciónak és elég szerteágazó üzleti célnak 
való megfelelés valóban nem egy könnyű dolog; ezt azért el kell ismerni, közben kielégíteni a 
költségvetés igényeit is a bevétel szempontjából, tényleg nem egy egyszerű feladat.  

Ettől függetlenül az első kérdésem az lenne, hogy elvégezték-e, éppen ennek 
érdekében, hogy ilyen szerteágazó feladatot kell teljesítenie ennek a privatizációs 
szerződésnek, a vevő képességét, azaz a vevő átvilágítását, hogy képes-e megvalósítani ezeket 
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a feladatokat; rendelkezik-e olyan hihető nemzetközi sztenderdekre alapozott, és a 
benchmarkot is megismerve, elfogadható üzleti tervvel, amely ezeket a kötelezettségeket, 
ezeket a vállalásokat realisztikussá tette volna. Ha igen, ezt mennyiben értékelték a pályázat 
megítélésekor, illetőleg a privatizációs döntésnél? Ez az első kérdésem. 

E tekintetben a vevő egy magyarországi bejegyzett cég, nem hiszem, hogy egy 
hatalmas vagyonnal és eszközállománnyal rendelkező cég lett volna. Viszont az oroszországi 
tulajdonosát nem nagyon ismertük; illetve az a kérdésem, hogy ismerték-e a tulajdonosát, és 
annak megismerése kapcsán felvetődött-e, hogy a tulajdonostól, azt megismerve, annak az 
üzleti menetét megvizsgálva, a vagyonát esetleg számba véve, piaci pozícióját értékelve, 
kértek-e ezen kötelezettségek teljesítésének biztosítására közvetlenül vevőtulajdonosi 
garanciát. Ha nem történt meg ennek az értékelése, az miért nem történt meg, és ha az 
értékelés megtörtént és az pozitív lett volna, miért nem sikerült elérni, hogy ő adjon 
személyesen egy tulajdonosi garanciát?  

A másik, ami fontos kérdés. A vételáron fölül, ami 200 millió forint volt, ha jól 
emlékszem, két tőkeemelési rész szerepelt a privatizációs szerződésben: egy 20 millió eurós, 
ami a zárásnak a feltétele volt – én ebből arra következtetek, hogy ez megtörtént, merthogy itt 
nem lett volna zárás –, később kiderült, hogy a 30 millió eurós tőkeemelést is megcsinálta, de 
ezt már hitelből tette meg a tulajdonos. Ekkor írunk 2007-2008-at. Akkor már erősen politikai 
hátszéllel ugyan, de mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a kilencvenes évek privatizációja 
során a magánosítás úgy zajlott le, hogy az akkori állami tulajdonra pályázó cég, példának 
okáért vegyük a Motim Zrt.-t – teljesen véletlenszerűen –, annak a tulajdonosa vállalta az 
államháztartásba befizetni a 700 millió forintos vételárat, mely vételárat egy banktól ő 
személyesen vagy az ő cége vette föl, illetve a kölcsönt ő vette föl. Majd amikor belépett 
tulajdonosként, mondjuk, a Motim Zrt.-be, akkor ezt a 700 millió forintos összeget átruházta a 
Motim Zrt.-re. Tehát a Motim Zrt. a saját költségei terhére, a saját működéséből termelte ki a 
privatizálásra fordított összeget. Tehát az, aki a privatizálásban részt vett, mondjuk, a Motim 
Zrt.-nél, annak ez egy fillérjébe sem került.  

Ez akkor már erősen nyilvánvalóvá vált. Nem gondolták-e végig azt a dolgot, hogy 
amikor a 30 millió eurós tőkeemelés feltételeit meghatározták a privatizációs szerződésben, 
akkor az ilyen lehetőséget kizárják? (Dr. Józsa István belép az ülésterembe, hangosan: Mi 
van, már megy a meghallgatás? Hogyhogy?!)  

A másik következő kérdésem, hogy az állami kezességvállalás kiváltására a 
szerződésnek volt egy melléklete, nem tudom pontosan, mi a neve, amely arról szólt, hogy 
ezeket a kölcsönöket, tartozásokat hogyan kell rendezni. 

 
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, lehet, hogy egy kicsit meg kellene próbálni 

tömöríteni, mert még hárman vannak kint, és már elátkoznak bennünket is, és még 
hazamennénk ma, jó? 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen. A kérdésem az, hogy hogyan alakult ki… 

(Dr. Józsa István odamegy az elnökhöz, és hangosan vitatkozik vele.), hogyan alakult ki, hogy 
a vagyonkezelő részére biztosított eszközök lett a fedezete a kezességgel terhelt, kezességgel 
biztosított kölcsön visszafizetésének. (Dr. Józsa István az elnökhöz: Ez felháborító! Ez nem 
zárt ülés, nem? Miért vannak kitiltva a folyosóra? – Dr. Józsa István hosszan vitatkozik az 
elnökkel. – Elnök: István, ülj vissza a helyedre, szerintem házszabályszerűen jártunk el. – Dr. 
Józsa István a helyére menet megrántja az elnök mellett ülő bizottsági főtanácsadó, 
Kubovicsné dr. Borbély Anett haját, aki feljajdul.) Olyan eszközökről van szó, amelyek 
értékállósága erősen vitatható. Tehát hosszú távon egy lepusztított Malév márkajoga, 
márkaneve nem hiszem, hogy komoly fedezet lett volna ennek a kezességnek a 
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visszavállalására. Nem hiszem, hogy komoly fedezet a 100 százalékos tulajdonában csak egy 
repülőgéppel rendelkező és azt az egy repülőgépet használó társaságban lévő üzletrész.  

És nem tudom, mi volt a harmadik… Igen, a MOL dunai finomító és a telephely 
közötti, tehát a Ferihegy közötti vezetéknek az értéke, amely vezetéket egyébként, ha jól 
tudom, átadták a Budapest Airportnak később. Amikor ezt az adósságrendezési eljárást 
kialakították, kérdés: miért került képbe a vagyonkezelő? Megfelelően értékelték-e ezeket a 
biztosítékokat? Számoltak-e azokkal a kockázatokkal, amelyek a biztosítékok mögött álltak, 
hogy alkalmatlanok lehetnek esetleg egy komoly biztosításra a kezességből származó állami 
kötelezettségek nemfizetése esetén?  

Ez lenne egyelőre a kérdésem. A többit majd később. 
 
ELNÖK: Ertsey képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. A visszaállamosítás idejére 

vonatkozólag szeretnék egypár kérdést föltenni. Sajtóhírekből azt lehet tudni, és kérem, hogy 
ezt erősítse meg, ha így van, hogy folytak egyeztetések folyamatosan az akkor ellenzékben 
levő Fidesszel, illetve Brüsszellel – ez az első kérdés, hogy ezt meg tudja-e erősíteni –, arról, 
hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet ezt a folyamatot lebonyolítani. Ha igen, folytak 
ilyenek, akkor kik voltak ezeknek az egyeztetéseknek formális vagy informális résztvevői? 
Milyen témákat öleltek fel ezek az egyeztetések? Értelemszerűen más témákról lehetett szó az 
akkori ellenzéki Fidesszel, a kormányzásra készülő erővel, és más az Európai Unióval. Tehát 
a két témára kérem, hogy térjen ki, ha voltak ilyen egyeztetések.  

S végül, hogy az akkor tulajdonképpen világosan a kormányra készülő Fidesz milyen 
feltételekkel támogatta, ha volt ilyen megállapodás, informális is akár önök között, a 
visszaállamosítást? Milyen tervekről adott jelzést ez az ellenzéki erő? Tehát az a fajta 
restrukturálási támogatás, amely esetleg az EU-jognak megfelelő lett volna, ilyen módon 
szerepelt-e az ő terveikben, vagy azt a fajta állami szubvenciót folytatták volna, amit az előző 
időszakban a korábbi kormány?  

Kérem, ha ezekre tud válaszolni, akkor próbáljon meg. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót Volner képviselő úrnak, 

szeretném bejelenteni, hogy Veres János alelnök urat, bizottságunk tagját Józsa doktor úr 
helyettesíti.  

Egyebekben pedig az a kifogás ért most, hogy miért egyenként hallgatjuk meg az 
urakat, ahogy képviselő úr jelezte… (Dr. Józsa István közbeszólására:) Jó, akkor képviselő úr 
már mondja is. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Igen, ügyrendben kértem szót. Szeretném kérdezni a 

bizottság elnökét, és igennel vagy nemmel válaszoljon: ez most egy nyilvános ülés? 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nem igennel vagy nemmel válaszolok, mert ez a gestapós 

módszer, amit az előbb kifogásolt nálam. Én nem igennel vagy nemmel válaszolok; én azzal 
kezdtem és azt mondtam, hogy amikor elkezdtük az ülést, és megjelentek az urak, mindenkit 
köszöntöttünk, és azt kértük, ezt ők is tudomásul vették, hogy egyenként, nem pedig 
csoportban fogjuk a meghívottakat meghallgatni. Ezt mindenki tudomásul vette, ebből 
következően… 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Rossz válasz, elnök úr! 
 
ELNÖK: Hát, hogy a választ minek minősíti, az egy másik kérdés… 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ezt majd a Házbizottság eldönti! 
 
ELNÖK: Majd akkor a Házbizottság eldönti, jó.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Eldönti. Ez nyilvános ülés, bárki bent lehet! Ön 

megsérti a Házszabályt! 
 
ELNÖK: Nem sértettem meg a Házszabályt, önként mentek ki… 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Megsértette a Házszabályt! Jegyzőkönyvben kérem 

rögzíteni, hogy ön megsérti a Házszabályt. Ez egy nyilvános ülés, senkit nem tilthatna ki! 
 
ELNÖK: Volner képviselő úré a szó. Senkit nem tiltottunk ki. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): De! 
 
ELNÖK: Nem, de ha képviselő úr így folytatja, akkor lehet, hogy ki fogunk. 
Tessék! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Józsa képviselőtársam ügyrendi javaslatához csak egy 

hozzáfűznivaló: tanulságosnak tartom azt, hogy az MSZP együtt hallgatná meg a 
meghallgatáson részt vevő embereket. Nem törekszik nyilvánvalóan arra, hogy ne legyen 
esetleg a meghallgatás során egyezőség a meghallgatotti jegyzőkönyvekben. Azt gondolom, 
ez is egy érdekes momentuma annak, hogy hogyan lehet akadályozni egy vizsgálóbizottság 
munkáját különböző mondvacsinált kifogásokra alapozva.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ertsey Katalin képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Azt kérem, hogy az ügyrendi kérdésről döntsünk. Tehát 

azt kérem a bizottság elnökségétől, hogy a meghallgatások után vagy valamelyik alkalommal 
kerítsünk sort arra, hogy ezt tisztázzuk, mert valóban, azt mondom, ez nem lett tisztázva. 
Minimum kétséges, hogy erről hogyan kellett volna döntenünk.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én nem értem, hogy pontosan mi az ügyrendi javaslata, képviselő asszony. 

Mi az ügyrendi javaslat? 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Én azt szeretném kérni, hogy erről a processzusról, hogy 

a meghallgatásokat milyen módon tesszük meg, jelen lehet-e – hiszen nyilvános ülésről van 
szó – a többi meghallgatott; ha egy adott napra behívunk három embert, akkor azoknak a 
folyosón kell-e megvárni. Dönthetünk így is, dönthetünk másképp is. A folyamatról, arról kell 
döntenünk, hogy hogyan tesszük ezt. Azt hiszem, ez világos. 

 
ELNÖK: Jó. Hogy a későbbiekben ne sértegessük a Házszabályt, és ebben senkinek ne 

legyen problémája, akkor szavazzunk erről a kérdésről most, jó? (Dr. Józsa István: Nem.) 
Akkor parancsoljon, képviselő úr! 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, szeretném ügyrendben újra fölhívni a 
figyelmet, hogy erről a Házszabály rendelkezik. A nyilvános ülésről nem lehet senkit kitiltani, 
még a meghallgatottakat sem. Nem az ülés akadályozásáról van szó, hanem egy olyan 
országgyűlési határozatról, amelyik ezt a kérdést elrendezi. Ebben a bizottságnak nincs 
hatásköre, nem bírálhatja felül a Házszabályt. Ez egy nyilvános ülés, senkit nem lehet 
kitiltani. 

 
ELNÖK: Szerintem az égadta világon senki nem tiltotta ki az urakat.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Akkor hívjuk be őket! Tegyük lehetővé, hogy 

bejöjjenek! 
 
ELNÖK: Nyitva van az ajtó. (Dr. Józsa István feláll és kimegy a folyosóra.)  
Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Józsa képviselőtársam javaslatának az lehet az 

eredménye, hogy minden egyes embert külön bizottsági ülésen fogunk meghallgatni. Így 
javaslom, készüljön arra, hogy kétnaponta lesznek Malév-vizsgálóbizottsági ülések. 

Köszönöm. (Belép a terembe a többi meghívott, és helyet foglalnak az asztalnál.)   
 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr! (A visszatérő dr. Józsa István és Bertha Szilvia 

egymással vitatkoznak.) Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Kérdezem, elnök úr, lezártuk-e az ügyrendi vitát ezzel a 

lépéssel; gondolom, igen. 
 
ELNÖK: Ezzel lezártuk a vitát szerintem. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Ismét csak rögzíteni szeretnék valamit 

a Vásárhelyi úr válaszából kitűnő tények közül. 
Négy évvel megtoldják a Malév állami kezességvállalását, hozzáteszem rögtön, a 

privatizációs eljárás során toldják meg az állami kezességvállalását a privatizálandó 
vállalatnak, majd a későbbiek folyamán, mint ahogy Vásárhelyi úr mondta, folyamatban lévő 
uniós vizsgálat miatt nem tudott hitelhez jutni a részvénytársaság. Ezt azért tartom fontosnak, 
képviselőtársaim, rögzíteni, mert egy finanszírozási lehetőségek nélkül maradt állami céget 
teljesen nyilvánvaló, hogy áron alul lehet eladni, hiszen ha van ellene egy uniós vizsgálat, 
amely a privatizációs bakik – legyünk jóindulatúak: bakik – során következett be, és nem tud 
ez a cég finanszírozási lehetőséghez jutni, annak nyilvánvalóan csekélyek a lehetőségei, és 
nyilvánvalóan az árra, a privatizáció folyamán elérhető vételárra is ez a lépés rányomja a 
bélyegét. 

Vásárhelyi úrtól még választ szeretnék arra kapni, amire ezelőtt nem kaptam. Az 
Állami Számvevőszék az éves jelentésében megállapította, hogy sem apparátusa, sem pedig 
hozzáértése az ott levő apparátusnak nem volt arra, hogy a Malév kiszervezett hiteleit kezelni 
tudja. Több tíz milliárd forintos hitelállományról beszélünk. Mi volt annak az oka, hogy az 
ÁPV mégis ezzel az eszközzel élt, és mi volt az, hogy mégis ezt a szakszerűtlen 
vagyonkezelést tartotta ilyen módon előrevalónak? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gruber képviselő úr! 
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DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen; csak egy félmondattal 
visszautalva Józsa képviselő úrra. Én a MÁV-vizsgálóbizottság tagjaként találkoztam ezzel a 
sztenderd kifejezéssel vagy sztenderd fogalmazással, hogy „emlékezetemre hagyatkozom”, 
„nem emlékszem”. Vásárhelyi úr is jelezte ezt az aggályát, hogy nem mindenre emlékszik. Én 
nagyon örülök, hogy az emlékezet visszahozatalában így ezzel a kollektív meghallgatással 
Józsa képviselő úr lehetőséget biztosít valamennyi meghallgatottnak, hogy emlékezetében 
rendet tegyen. 

A kérdésem arra vonatkozik, hogy amikor a garanciaszerződéssel kapcsolatos 
tárgyalások során az AirBridge részéről egy úgynevezett viszontgarancia-igény merült fel arra 
az esetre, hogy ha az adásvételi tranzakció valamilyen okból nem kerülne végrehajtásra, az 
állami kezességgel fedezett hitelek kezelése tekintetében az AirBridge egy állami tulajdonú 
vagyonkezelő társaságba történő átvitelére, átvételére tehetett javaslatot, ekkor a 
Pénzügyminisztérium támogatásokat vizsgáló irodájának előzetes véleménye hangsúlyozta 
már, hogy ez nem jelentene megfelelő megoldást, mivel feltehetőleg – és itt idézek az iroda 
anyagából – „nem minősülhetne csatlakozáson nem túlnyúló, tehát bizottsági vizsgálat alól 
mentesülő intézkedésnek”. Vagyis itt a tiltott állami támogatások kérdése a 
Pénzügyminisztérium irodájától már szó szerint és egyértelműen meghatározva felmerült.  

Hogyan értékelte ezt az információt, jelesül ezt az igen komoly szakmai aggályt az 
akkori pénzügyminiszter, illetőleg az ÁPV Rt.? Illetőleg ki vezette ebben az időszakban ezt a 
támogatásokat vizsgáló irodát a Pénzügyminisztériumban? Emlékszik-e rá? 

Köszönöm szépen. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Sok olyan kérdés van, 

amelyben nyilvánvaló, hogy a döntés-előkészítésbe részt vevő személyek sokat fognak tudni 
segíteni, ezért örülök, hogy lehetőséget kaptak a kollégák arra, hogy az önök kérdéseire 
válaszoljanak. Ez is konkrétan az előkészítés szakaszába tartozó olyan kérdés, amire majd 
javaslom, hogy a kollégákat kérdezzék meg. És ugyanezt szeretném majd képviselő 
asszonynak is mondani, mert azok a kérdések, amelyeket nekem fel tetszett tenni, bőven azon 
idő után történt, amikor én a szervezetben voltam. Csak mondom, hogy 2007 júniusáig voltam 
a szervezet része és ebben a minőségemben a szervezet igazgatóságának elnöke. De szerintem 
mindenre transzparens választ fognak itt adni a kollégák, ha lehetőséget kapnak rá.  

Amit képviselő úr kérdezett, arra megpróbálok a jegyzeteim alapján válaszolni. Az 
üzleti terv része volt az értékelési metódusnak, méghozzá nagyon komoly része. És mi azt az 
üzleti tervet, amelyet az AirBridge – leánykori neve KrasAir, mert ugye ez Oroszországban 
bejegyzett légitársaság – beadott, mi nagyon attraktívnak találtuk, hiszen abban nem csak 
arról volt szó, hogy a tőkepótlás meg fog történni, hanem arról is szó volt, hogy nagyon 
jelentős utaslétszám-növelés lesz, és implicite a mi információink szerint az is benne volt, 
hogy ennek a kis vagy közepes légitársaságnak a fúziója az Aeoroflottal küszöbön van. Tehát 
mi hitelesnek gondoltuk azt a lehetőséget, hogy ha az Aeroflot és a KrasAir, amelyek 
egyébként légiszövetségben voltak korábban is, a Malév kérdésében nagyon szoros 
együttműködést fognak kialakítani, akkor az nagyon jelentősen meg tudta volna segíteni a 
légitársaság bevételeit, utasforgalmát, és egyáltalán azt a regionális szerepet, amelyet a 
befektető neki szánt.  

A pénzügyi helyzetre vonatkozóan: vizsgálták a kollégák ezt a pénzügyi helyzetet… 
(Dr. Aradszki András: A tulajdonosét.) Igen, igen, a tulajdonos pénzügyi helyzetét, ami ebből 
transzparens és vizsgálható volt. Az én számomra, mint a döntéshozó egyik tagja, az 
mindenképpen egy megnyugtató helyzetet jelentett, és ezt itt többször elmondtam, hogy az 
orosz állami bank adott ehhez az egész tranzakcióhoz egy nagyon jelentős kezességet, amit 
megvizsgáltak a szakértők, és semmilyen olyan kifogást felénk nem jeleztek, ami kétségbe 
vonhatta volna ennek a beválthatóságát. Hogy a későbbi időkben ezek a szerencsétlen 
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helyzetek hogyan alakultak, azt, ahogy elmondtam, én nem fogom tudni megmondani; én is 
csak újságolvasóként tudtam erről. 

Az Abramovics-féle befektetői kör a mi számunkra korábban nem volt ismert. Akkor 
jelent meg, amikor ez a privatizációs eljárás elindult. És mind a jogi és privatizációs 
tanácsadó, mind pedig a saját apparátusunk egyrészt a dokumentáltságát ennek a dolognak 
igyekeztek feltárni, másrészt személyes, többszöri fordulós tárgyalások voltak, amit István 
vezetett, és biztosan fognak erről hiteles képet kapni.  

Még egy dolgot szeretnék mondani az ár kérdésére, mert ez itt többször fölmerült. Egy 
működő társaságnak a vagyonértékelését és a vagyonértékelés kapcsán kialakított 
értékviszonyokat messze fölülírja – engedjék meg, hogy csak utaljak akár még egy tőzsdei 
társaságnak az épp aktuális értékére –, hogy ez a társaság abban az adott időpontban vajon a 
befektető számára milyen értéket képviselt. És az, hogy ez 200 millió vagy adott esetben a 
vagyonértékeléshez közelebb álló összeg, nem a mi döntésünk kérdése; az attól függ, hogy a 
versenyben maradt öt, illetve később három befektető milyen ajánlatot tett. Ez egy piaci 
kérdés. Nyilvánvaló, hogy ez ilyen megközelítésben akár azt is jelentheti, hogy a 800 helyett a 
200 vajon sok vagy kevés. Mi a társaság szempontjából, ahogy ön is említette, legalább öt 
másik körülményt tartottunk mérlegelendőnek, ami az árral együtt alakította ki a mi 
döntésünknek az eredményét. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, még egy kérdésre nem kaptam 

választ. Egyébként, ha jól emlékszem, az árat is kihagyta. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Gondoltam, hogy 

összefoglalóan próbálom belevenni. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): De ez a vagyonkezelő hogyan ívelődött be ebbe 

a rendszerbe, erre a biztosítéki rendszerbe? Erre tettem föl konkrét kérdést, és erre nem 
kaptam választ.  

Köszönöm szépen. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): A vagyonkezelő kérdése 

úgy vetődött föl, hogy maga a társaság működése a mérhetetlen eladósodottsága miatt, olyan 
piaci szereplőként, amely ezeknek a hiteleknek a transzparens kezelését, illetve a kvázi 
tulajdonosi pozícióját képviselni tudta volna, a két fél számára a közös konszenzussal nem 
volt biztosítható. Erre kaptuk mi a menedzsment részéről azt a lehetséges alternatívát, ami 
ennek a technikai cégnek – mert én hangsúlyozom, hogy én technikai cégnek tekintem – a 
létrehozásában leledzett. És én úgy gondoltam, és szerintem ez így is volt, hogy ennek a 
cégnek a tulajdonosa, az operatív irányításon kívül a stratégiai irányítója a magyar nemzeti 
állami vagyonkezelő, illetve a Malév légitársaság. Tehát én azt gondolom, hogy nem csúszott 
ki ilyen szempontból a privatizációs döntés meghozatalakor az ellenőrzés lehetősége a 
kezünkből. Hogy később ez olyan folyamatokat indított el, ami ugyan a kérdés szerint is meg 
a vagyonkezelő szervezet eljárási rendje szerint sem volt szabályos, azt nyilvánvalóan a 
folyamat elején megjósolni nem lehetett. Ahogy én olvastam az újságban, Abramovics vállalt 
egy viszontgaranciát, amivel annullálta azt a kezességet, amit mi egy nagyon biztos és jó 
pozíciónak gondoltunk. 

(Dr. Aradszki András közbeszólására:) A beapportált, igen… Nem volt mása a 
Malévnak, azt kell mondjam, a Malévnak nem volt semmije. Lehet itt feltételezni azt, hogy 
valami jobb biztosítékot is lehetett volna teremteni – semmije nem volt.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom Bertha Szilviának a szót, azzal, hogy azért 
próbáljuk egy kicsit összesíteni és egyszerűsíteni ezeket a dolgokat. Mert most már úgyis 
kollektív meghallgatássá alakultunk át – ez lesz az utolsó az én elnökletem alatt, hogy ilyen 
kollektív bölcsesség lesz; ezt már most mondom, hogy ennek így nem sok értelmét látom. De 
ettől függetlenül nem tudok mást tenni, mert a Házszabály valóban úgy van, ahogy képviselő 
úr mondta. 

Parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én most három rövid 

kérdést tennék fel, és akkor ez az állam képviselői felé mindegyikükhöz szól, tehát 
Vásárhelyi, Somkuti, Macher és Kamarás urak felé egyaránt szól.  

Az első, hogy személy szerint ki volt akkor a munkáltatói jogkörük gyakorlója, tehát 
ki az, aki tulajdonképpen átruházta a döntéseket, és akinek az átruházott döntési jogkörének 
fényében képviselték az államot, hiszen az állam nevében hozták meg a döntéseiket. Tehát 
személy szerint ki volt akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója?  

Szintén mindannyiukhoz szól, hogy 2003-tól nyilvánvaló volt, hogy a Malév 
veszteséges, 2006-ban gyakorlatilag csőd közeli állapotban volt. Ekkor már nyilvánvaló volt, 
2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, tehát 2006-ban már nyilvánvaló volt, hogy a 
kapott állami támogatásokat majd vissza kell fizetni. Ilyen feltételek mellett milyen adatok 
alapján döntöttek úgy, hogy a Budapest Airport eladásakor állami garanciát adtak arra, hogy a 
Malév csődje esetén az állam visszavásárolja a Budapest Airportot?  

A harmadik kérdésem pedig, hogy készült-e bármiféle tanulmány, szakértői anyag, 
számítások arra nézve, hogy a Malév működésének az egész nemzetgazdaságra gyakorolt 
hatása, költségvetésre, turizmusra, munkahelyekre gyakorolt hatása alapján indokolt vagy 
nem indokolt privatizálni. Tehát milyen számítások alapján vagy milyen információk alapján 
hozták meg ezt a döntést? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Összegyűjtjük a kérdéseket, és majd egyben várjuk a válaszokat. Volner 

képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az ÁSZ több jelentésében 

megállapította azt, hogy költségtakarékossági intézkedésekre volna szükség a Malév esetében. 
Vásárhelyi úr is elmondta azt, hogy nagy élőmunka-ráfordítással üzemelt a légitársaság. 
Nemzetközi összehasonlító adatok birtokában azt gondolom, hogy jó megközelítéssel be 
lehetett volna lőni az optimális létszámot, és erre megfelelő lépéseket lehetett volna tenni. 
Több éven keresztül – ez szintén az ÁSZ jelentéseiből kiderül – semmi nem történt ezzel 
kapcsolatban. Az a kérdés, hogy az ÁPV eljárt-e ennek érdekében, tettek-e lépéseket azért, 
hogy a légitársaság versenyképességének költségtakarékossági és egyéb intézkedésekkel 
helyreállítsák. Ha tettek erre lépéseket, akkor azok mik voltak? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ertsey képviselő asszony, és utána várjuk a válaszokat, hogy befejezzük ezt 

a kört. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Akkor jól értem, hogy most 

másoknak is lehet föltenni kérdést?  
 
ELNÖK: Majd lehet. Szerintem most fejezzük be ezt az első kört. 
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ERTSEY KATALIN (LMP): Jó, akkor én majd később. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor legyen kedves válaszolni! 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Az utoljára elhangzott 

kérdésre próbálok először választ adni. 
Ennek a Malévnak nem volt lehetősége arra, hogy ezt a humánpolitikai lépést 

megtegye, mert nyilvánvaló, hogy a nemzeti légitársaság részéről elbocsátandó munkaerőkkel 
szemben ez részben nagyon komoly anyagi konzekvenciákkal járt volna; amikor a kerozinra 
és a működésre nem volt pénz, akkor gondolni sem lehetett volna arra, hogy a 2200 fős 
létszámból egy nagyon jelentős karcsúsítással egy jobb hatékonyságú társaságot csináljunk. 
Ezt meg lehetett volna tenni sok-sok évvel korábban, de nem tudom, mennyire volt módjuk 
tanulmányozni a Malév életét: ez nagyon hosszú idő óta húzódó probléma. Tehát amikor egy 
társaság akut válságban van, ezt a létszámcsökkentést biztos, hogy saját erőből megtenni nem 
lehetett volna. 

Munkáltatói jogot nem gyakorolt az igazgatóság felett senki, mert mi tisztségviselők 
voltunk, és ebben a minőségünkben jártunk el.  

Ami a Malévnak a nemzetgazdaságra gyakorolt hatását illeti, mi tudatában voltunk 
annak, hogy nagyon jelentős; nagyon komoly a szállodaiparra, a vendéglátásra, turisztikára, 
nagyon jelentős magára az Airportra, hiszen az Airport forgalmának 47 százalékát adta akkor 
is már a Malév. Úgyhogy azt az összes erőfeszítést, amit ma nagyon kritikusan látnak itt, a 
legjobb tudásunk és a legjobb szándékunk szerint hoztuk meg; az pont ezeket a kérdéseket 
igyekezett koncentráltan kezelni. Igen, azt gondoltuk, és látjuk, most, hogy a Malév 
megszűnt, és egyébként a most regnáló kormánynak is ugyanezekkel a problémákkal kellett 
szembenézni, ugyanúgy tette bele a tőkepótlást, és ugyanúgy nem volt eredményes; 
mindannyian ugyanazzal a problémával voltunk kénytelenek a rendszerváltás óta a Malévval 
kapcsolatban szembesülni. Nekünk jutott az a nagy kísérlet, ami a mai tudásunk szerint nem 
volt sikeres. De abszolút tudatában voltunk annak, hogy mi minden, foglalkoztatás, 
beszállítók, magyar kisvállalkozók – természetesen. Ezért voltak ezek a nagy erőfeszítések 
ebben a kérdésben.  

És ha Airport-összefüggésben megengedik, engem kiegészítendő, hogy Somkuti 
Istvánt bevonjam a kérdésbe, akkor ha elnök úrnak szabad javasolni, csak azért, mert ő 
pontosabb és didaktikusabb választ tud adni erről.  

 
ELNÖK: Akkor Somkuti urat arra kérjük, a fair play szabályai szerint úgy kezdtük itt 

az előbb, hogy tetszik tudni, mi a vizsgálatnak a tárgya, röviden össze tetszene foglalni, amit 
úgy gondol, hogy minden kérdés nélkül ezzel kapcsolatban elmondana, és utána tennénk föl a 
kérdéseket, ha ez így megfelel.  

Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

Somkuti István volt vezérigazgató-helyettes 

SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Somkuti István vagyok, a vizsgált időszakban az ÁPV 
Rt. vezérigazgató-helyettese voltam, ezt követően az MNV Zrt. vezérigazgató-helyettese 2010 
júniusáig. A Malév ügyeivel még ügyvezető igazgatóként 2003 óta foglalkozom. Azt 
gondolom, a személyes részből talán elég ennyi. 

A Malév kapcsán annyit tudok elmondani, hogy kezdettől fogva alapvető 
problémákkal küldött a légitársaság. Ez egy alultőkésített cég, ahogy ezt szaknyelven szokták 
mondani, tehát magyarán nincsenek tartalékai olyan esetekre, amikor váratlan veszteségek 
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érik a társaságot, vagy a piaci helyzet úgy alakul, és ebből bőven volt a kilencvenes években 
is, meg a kétezres években is. 

A másik probléma nyilvánvalóan az, hogy azzal a járatstruktúrával, illetve azzal a 
gépparkkal, amivel a Malév rendelkezett, rendre veszteségesen működött. Képviselő asszony 
utalt rá, ő 2003-ig ment vissza, visszamehetünk régebbre: azelőtt is masszívan veszteséges 
volt a Malév. Ez volt az alapvető probléma.  

A mindenkori kormányzat soha nem döntött úgy, hogy jelentős mértékben feltőkésíti a 
céget, és például lehetővé tenné azt, hogy a Malév jelentős saját gépparkkal működjön. A 
géppark nagy része évtizedekre visszamenőleg bérelt, lízingelt gép volt, aminek folyamatos 
költsége van. Ezért a szükséges pénzt rendre hitellel teremtette meg, és egy idő után, amikor 
ez másképp nem volt lehetséges, akkor ezek mögé a hitelek mögé az állam készfizető 
kezességet vállalt, állami garanciát adott. Innentől kezdve egy olyan problémával kerültünk 
szembe, hogy a Malév folyamatos vesztesége folytán felélte a saját tőkéjét, 
finanszírozhatatlanná vált. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez kettős probléma. Egyrészt nincs 
pénze, nem tudja finanszírozni a működését; ezt különféle formában lehet biztosítani, ezt 
lehet akár hitelből is. A másik pedig az, hogy a társaság rendre elvesztette a saját tőkéjét, 
illetve negatív saját tőke alakult ki, ami a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 
tőkerendezést igényel. Ezt viszont nem lehet másképp megtenni, mint tőkepótlással, 
tőkeemeléssel. Ezt mindaddig lehetett csinálni, a legutolsó ilyen jellegű tőkeemelésre az uniós 
csatlakozást megelőzően, 2003 decemberében került sor, amikor az ÁPV Rt. kormánydöntés 
alapján 7 milliárd forinttal emelte meg a tőkéjét, de ezt megelőzően 2001-ben volt ennél 
nagyobb mértékű, 9 milliárdos tőkeemelés is. Az uniós csatlakozást követően ez a gyakorlat 
nem volt folytatható. Olyannyira nem, hogy az uniós csatlakozáskor a már úgynevezett 
meglévő állami támogatásokat is be kellett jelenteni. Ezt a magyar kormány egyébként 
megtette, és ezt az Unió Bizottsága regisztrálta és számon tartotta. Ezek a támogatások voltak 
az előbb már említett 7 milliárdos tőkeemelés, a két hitelcsomag mögé adott állami 
kezességvállalás és az úgynevezett komfortlevelek. További támogatásra nem volt lehetőség, 
sőt ezen támogatásoknak a megszüntetése is napirenden volt. Itt elsősorban nyilván nem a 
tőkeemelés meg a komfortlevelek; a komfortlevelek, kereskedelmi bankoknak adott jó 
szándékú irományok az ÁPV Rt. részéről, nem igazán lényeges dolgok. Azok a hitelek 
egyébként is megszűntek, átütemezésre kerültek. A tőkeemelés mint ilyen, lezajlott folyamat 
volt, tehát ennek a visszafizetése nem merült föl. Ami folyamatosan jelen lévő állami 
támogatás volt az uniós csatlakozás időszakában, az az állami készfizető kezességvállalás, 
részben a Magyar Fejlesztési Bank hitele mögé, részben pedig az úgynevezett projekthitelek 
mögé; ezek mind gépbeszerzéseket finanszírozó hitelek voltak. Forintban kifejezve az uniós 
csatlakozáskor meghaladták a 30 milliárd forintot. 

Az uniós csatlakozáskor megszűnt a további állami támogatás lehetősége. Innentől 
kezdve a magyar államnak a Malévval kapcsolatos intézkedési lehetőségei jelentős mértékben 
leszűkültek, tehát pénzt, tőkét, újabb garanciát nem tudott adni. A cég megszüntetése igazából 
komoly alternatívaként nem merült föl. Egyébként erre vonatkozóan rendszeresen készültek 
számítások, hogy ez mennyibe kerülne, és milyen átgyűrűző hatásai volnának. És ennélfogva 
maradt az a lehetőség, hogy az állam kormánydöntés alapján privatizálni próbálja a Malévet.  

A Malév az akkor hatályban lévő privatizációs törvény alapján úgynevezett 
nemzetgazdaságilag kiemelt fontosságú állami cég, és az akkori Priv.-törvény úgy 
rendelkezett, hogy az ilyen cégeknek a privatizációs koncepciójáról a kormány dönt. A 
kormány először 2004-ben döntött a Malév privatizációjáról, ezt követően egy nyílt, 
egyfordulós pályázatot bonyolított le az ÁPV Rt., amely eredménytelenül zárult. A kormány 
még ebben az évben módosította ezt a határozatát. Ezt követően az ÁPV Rt. újabb nyílt, 
egyfordulós pályázatot bonyolított le, amely megfelelő ajánlat hiányában szintén 
eredménytelenül zárult.  
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Az előzetes kérdések során fölvetődött, és rendre fölvetődött a Malévval kapcsolatos 
vizsgálatokban, hogy ezt követően az ÁPV Rt. miért nem a kormányhatározatnak megfelelően 
bonyolította a privatizációt. Erre azt kell mondanom, hogy annak megfelelően bonyolította. A 
kormányhatározat nem írja elő, hogy hányszor kell nyílt, egyfordulós pályázatot hirdetni. 
Minden egyes kormányhatározatot követően a részünkre kiadott úgynevezett részvényesi 
jogok gyakorlója határozat alapján mi a nyílt, egyfordulós pályázatot lebonyolítottuk. A 
privatizációs törvény 28. § (2) bekezdésének i) pontja azt mondja, hogy ha az ÁPV Rt. két 
nyílt versenyeztetési eljárást lefolytat, ezt követően a versenyeztetés mellőzésével is 
értékesíthet. Mi a továbbiakban olyan eljárásokat folytattunk le erre a szakaszra hivatkozva, 
amelyek nemhogy mellőzték volna a versenyeztetést, hanem sokkal erősebb versenyeztetési 
szituációt teremtettek. A versenyeztetés mellőzése azoknak a, hogy mondjam, merev 
szabályoknak a rugalmasabbá tételét jelentette, amelyek a privatizációs törvényben és a 
versenyeztetési szabályzatban vannak. Nincs ugyanis olyan metódus, mint amivel például a 
negyedik alkalommal a Malév privatizációjára sor került, ami egy nyilvános részvételi 
felhívással induló, többfordulós tárgyalásos eljárás. Maga a privatizációs törvény és a 
mögöttes szabályzatok ezt a metódust nem ismerték. Mondanom sem kell, hogy ebben az 
esetben, bár nyilván egy sor probléma vetődött föl, de a kiírónak, az ÁPV Rt.-nek, az 
államnak a mozgástere jóval nagyobb, mint egy nyílt, egyfordulós pályázat esetében, amikor 
lényegében előre meg kell határozni a szempontokat, és vagy érkezik egy annak megfelelő 
ajánlat, vagy nem. Nincs lehetőség igazából visszakérdezésre, és nincs lehetőség tárgyalásra.  

Az általam elmondottakból következik, hogy lebonyolítottunk egy harmadik eljárást 
2005 folyamán, amely szintén eredménytelenül zárult az ÁPV Rt. igazgatóságának döntése 
alapján, és végül is a 2006-os választásokat követően, 2006 őszén indult az általam előbb 
megnevezett eljárás, amely lényegében 2007-ben zárult. Ebben az eljárásban nagyon 
lényeges, és ha olyan jellegű részletkérdések merülnek föl, mint amik itt a tematikában 
megvannak, akkor nagyon fontos azt összehasonlítani, hogy a későbbi győztes AirBridge-nek 
az eredeti ajánlata mi volt, mit tartalmazott, és mit sikerült elérni a tárgyalások során a 
privatizációs szerződésben. 

Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az eljárásban négy ajánlatot kaptunk és 
vizsgáltunk meg. Viszonylag hosszabb ideig megpróbáltunk három ajánlatot versenyben 
tartani ahhoz, hogy a versenyeztetési szituáció fennmaradjon, de el kell mondani, hogy egyik 
ajánlat sem tartalmazott a vállalásokra vonatkozó, értékelhető pénzügyi biztosítékot, kivéve 
az AirBridge ajánlatát, amelyet a tárgyalások során tovább próbáltunk erősíteni, és végül is az 
alapján született meg egy kormánydöntést követően az a privatizációs szerződés, amely 
nyilván önök előtt is ott van.  

Ezzel kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni azt – hiszen itt a kérdések között is 
fölmerül –, hogy az AirBridge az eredeti ajánlatához banki hitelígérvényt csatolt. A banki 
hitelígérvény azt jelenti, hogy az ajánlattevő valószínűsíthetően kap pénzt a banktól. Mi 
bankgaranciát kértünk és bankgaranciát kaptunk. A bankgarancia azt jelenti, hogy a bank nem 
a privatizátornak ad valamit, hanem nekünk, eladóknak. Ezt én nagyon jelentős különbségnek 
tartom. Akkor is, ha a későbbiek során, hogy finoman fogalmazzak, ez a bizonyos bank 
vonakodott a bankgarancia teljesítésétől.  

A másik fontos dolog az, hogy a Malévnak azonnali tőkeemelésre volt szüksége. Az 
AirBridge eredeti ajánlata 1 milliárdos tőkeemelést tartalmazott, 3 milliárdot helyezett 
kilátásba valamivel hosszabb távon, és utána valahova a ködös homályba veszett az összes 
többi. Mi elértük azt, hogy azonnali 5 milliárd forintos tőkeemelésre került sor, ami akkor a 
Malév számára azt jelentette, hogy tovább tudott működni. Az egyéb vállalásokat meg az 
egész szerződést én itt nem szeretném fölmondani, hiszen ez az önök számára is ismert vagy 
legalábbis ismert lehet. 
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Még egy fontos dolog van. Az AirBridge eredeti ajánlata semmiféle vállalást nem 
tartalmazott az MFB felé fennálló hiteltartozás vonatkozásában. Tehát úgy gondolták, hogy ez 
a hiteltartozás továbbra is fennáll, majd a Malév fizeti ennek a kamatait. Ha meg véletlenül 
nem tenné, ott van az állami készfizető kezességvállalás. Ez a mi számunkra elfogadhatatlan 
konstrukció volt, ezt szeretném hangsúlyozni. Végül is a tárgyalások során az a változat 
alakult ki, hogy egy önálló társaságba, a Malév Vagyonkezelőbe került ki ez a hiteltartozás 
bizonyos vagyonelemekkel, valamint szerződéses követelésekkel, szeretném hozzátenni. 
Tehát a Malévvel és a Malév tulajdonosává vált AirBridge-dzsel szembeni szerződéses 
követeléssel, továbbá ezeket a szerződéses követeléseket részlegesen ugyan, de a 
Vnyesekonombank bankgaranciája biztosította.  

Engedjék meg, hogy megpróbáljam megvilágítani, mi a változásnak a lényege. 2007-
ben, ha nem kerül sor privatizációra, akkor ott van a Malév, amely működésképtelen, mert 
nincs pénze, és nem felel meg a gazdasági társaságokról szóló tőkekövetelménynek. Fennáll a 
Malévnak mint majdnem 100 százalékos állami tulajdonú társaságnak az MFB felé 76 millió 
euró hitele, ami mögött az államnak készfizető kezessége van. Ha ott felszámolásra kerül a 
sor, azonnal beváltásra kerül az állami készfizető kezesség. A többi is, de most csak az MFB 
síkját akarom mondani. A privatizációt követően ez a hiteltartozás kikerült egy 100 
százalékban állami tulajdonban lévő cégbe; ez nem olyan nagy változás az előzőhöz képest. 
Dedikáltan vagyonelemek kerültek ennek a hitelnek a fedezeteként egy 100 százalékban 
állami tulajdonban lévő és maradó cégbe, és nem egy felszámolási vagyon részét osztják a 
Malévben, ha arra került volna a sor. Ennek a hitelnek a kamatterheit a Malév a 
márkanévfizetésen keresztül vállalta, és egy darabig teljesítette is, és e mögött a fizetési 
kötelezettség mögött 32 millió euró bankgarancia van. Én azt gondolom, ez viszonylag 
jelentős változás ahhoz képest, hogy ha nem került volna sor privatizációra, és más módon 
nem tudjuk a Malév működését biztosítani. Igen? 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez a 

bankgarancia kinek a javára kerülhetett lehívásra. Mert ez egy fontos kérdés. 
 
SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Igen. Az egyik dolog, 

hogy a 32 millió eurós bankgarancia úgynevezett hiteltörlesztési bankgarancia – ezt a 
kifejezést használja a szerződés –, nemcsak a Malév Vagyonkezelőbe került MFB-hitel 
kamatfizetésére szolgált, hanem az úgynevezett EIB-, tehát Európai Fejlesztési Bank-
hiteleknek a fedezetére is, és az ahhoz kapcsolódó hitelek fedezetére is, aminek a 
visszafizetését egyébként az AirBridge 2007. december 31-éig vállalta.  

A bankgarancia azt jelenti, hogy ez a magyar állam javára szolgál. Tehát a magyar 
állam hívhatta le ezt a bankgaranciát. Az más kérdés, hogy nem csinálhatott vele akármit. 
Tehát ha a projekthitelek nemfizetése miatt hívta volna le a bankgaranciát a magyar állam, 
akkor ezt köteles lett volna a Malév projekthitel-törlesztésére fordítani. Ha a Malév 
Vagyonkezelő javára hívja le a magyar állam, akkor ezt köteles lett volna arra a célra 
fordítani. Tehát ezt a célt szolgálta, de még egyszer hangsúlyozom, a bankgarancia az ÁPV 
Rt. részére kibocsátott dokumentum. Tehát nem szabad felhasználású az az összeg, amikor ezt 
lehívják. 

 
ELNÖK: Most már úgyis kicsit atipikussá válik ez az elég dolog, átalakulunk egyfajta 

tanácskozássá, úgyhogy lehet közbekérdezni nyugodtan. Úgyhogy Bertha Szilvia képviselő 
asszony, Volner képviselő úr, majd Ertsey képviselő asszony következik.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem most ebből az jön 

le, hogy valójában egy szubjektív döntés volt ez a privatizáció, nem állt mögötte semmilyen 
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szakmai érv, nem volt szakmai felelőse a privatizáció levezénylésének, nem készültek 
tanulmányok, illetve vizsgálatok arra nézve, hogy megéri-e vagy nem éri meg úgy általában 
nemzetgazdasági szinten. Egy akkori helyzetkép alapján, amihez vezető úton nyilván 
sorozatos rossz döntések történtek, ugyanis a Malév azért egy gazdasági társaság volt, 
amelynek a működését, hogy ilyen mértékben veszteséges lett, azt a különböző 
vagyonelemeknek az eladása, tehát a nyereséges vagyonelemek eladása is, elősegítette. Ezt 
most nyilván nem az ÁPV Zrt. vezetőitől kell megkérdezni, hanem majd a Malév vezetőitől, 
hogy mi vezetett ide. De összességében azt lehet mondani, hogy nem volt egy megalapozott 
szakmai döntés a Malév-privatizáció, hanem tűzoltás jellegűen, sem a múltat nem vizsgálva, 
sem a jövőre valójában nem gondolva hozták meg ezeket a döntéseket. 

Arra pedig továbbra sem hallottam valódi érvet, hogy a Malév ilyen helyzetében, 
amikor látható volt, hogy folyamatosan csőd közelben lavíroz, és milyen állapotok vannak, 
mennyi európai uniós támogatást kell majd visszafizetni, ebben a helyzetben miként 
vállalhattak ilyen visszavásárlási garanciát a Budapest Airportra nézve államilag a Malév 
csődje esetére, amikor szinte biztos volt, hogy előbb vagy utóbb csődbe fog menni a Malév. 
Tehát erre még továbbra sem hallottam választ. 

Illetve a munkáltató jogkör gyakorlója: olyan nincs, hogy én közszolga vagyok, és 
akkor nekem nincs munkáltatóm – mindenkinek van munkáltatója. Nyilván itt mindenki 
tudja, hogy ki az a személy, akit ebben az esetben munkáltatóként meg kell nevezni, csak 
szeretnénk, ha elhangozna itt a bizottsági ülésen egészen nyíltan és nyilvánvalóvá téve. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Somkuti úrtól ugyanazt kérdezem 

meg, mint amit Vásárhelyi Istvánnál abbahagytunk. Fölmerült az, hogy a légitársaság hosszú 
éveken keresztül veszteséget termelt; ha veszteséget termelt, akkor nyilván javítani kellett 
volna valamilyen úton-módon a versenyképességét. Vásárhelyi úrtól megkérdeztük, hogy mit 
tettek ennek érdekében a tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV részéről, hogy ez a 
versenyképesség javuljon, és egyetlenegy konkrét intézkedést Vásárhelyi úr nem tudott 
említeni. 

Szeretném megkérdezni Somkuti vezérigazgató-helyettes urat arról, mit tettek annak 
érdekében, hogy ennek a tartósan veszteséges állami vállalatnak legalább csökkentsék a 
veszteségét, lehetőség szerint el is tüntessék.  

A másik, amit nagyon fontosnak tartanék elmondani, az, hogy a gazdasági bizottság 
2010-es alakuló ülésén Oszkó Péter volt a meghívott vendég volt pénzügyminiszterként. Én 
akkor, amikor kiderült a Malév privatizációja kapcsán a Vnyesekonombanknak nyújtott 
viszontgarancia, teljesen nyilvánvalóan fölismerhető volt az, hogy a tőkevédelmi szabályok 
súlyos lábbal tiprása történt, azonnal bejelentettem a gazdasági bizottság alakuló ülésén, 
akkor, amikor Oszkó Péter ott volt, hogy másnap büntetőfeljelentést teszek ebben az ügyben, 
hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy gazdasági bűncselekmények történtek ebben a dologban. 
Azóta egyébként megkaptam már a rendőrség nyomozásmegszüntető határozatát: nyolc 
oldalban megindokolta a rendőrség, hogy egy tőkevédelmi szabályokkal teljesen ellentétes 
viszontgarancia-nyújtás miért nem bűncselekmény. Megjegyzem egyébként, hogy Budai 
Gyulának is van most aktuálisan ugyanebben az ügyben – másfél évvel később tette meg a 
büntetőfeljelentését, mint én – egy ugyanilyen büntetőfeljelentése. Kíváncsi vagyok, hogy az 
ő feljelentését a hatóságok hogyan bírálják majd el.  

Az volna a kérdésem Somkuti úrhoz, hogy ki tudott ennek a viszontgaranciának a 
nyújtásáról; mi volt az oka ennek a viszontgaranciának? Mi volt az az üzleti vagy gazdasági 
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logika, ami egy ilyen hasonló viszontgaranciát indokolhat, hiszen ezzel gyakorlatilag 
semmissé tették a vételárra vonatkozó privatizációs szerződésben foglaltakat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ertsey képviselő asszony következik, és akkor utána tetszik válaszolni. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen 

megismétlem azokat a kérdéseket, amelyeket korábban elmondtam. Ezek olyan időszakra 
vonatkoznak, amikor ön volt pozícióban. 

A visszaállamosítás idején, tudjuk informálisan, sajtóhírekből, hogy folytak 
egyeztetések az akkor még ellenzéki Fidesszel, illetve folytak Brüsszellel egyeztetések arról, 
hogy vajon az állami támogatás milyen formában jogsértő vagy nem. Szeretném tehát 
megkérdezni, hogy ha folytak ilyenek, ezt meg tudja-e erősíteni; kikkel, az említett szereplők 
közül kiket lehet megemlíteni, akikkel egyeztettek? Milyen témákban folytak ezek az 
egyeztetések? És az értelemszerűen kormányzásra készülő Fidesz milyen feltételekkel állt a 
visszaállamosítás mellé, tehát milyen feltételekkel támogatta? Illetve milyen tervekről lehetett 
akkoriban tudomást szerezni? Milyen módon tervezte a Malév jövőjét a kormányzásra 
készülő akkori ellenzéki párt? Hiszen egy olyan állami támogatás, amely restrukturálási célú, 
az esetleg jogszerű lehetett volna. Tehát mit tudtak arról, hogy a későbbi támogatásokat, 
amelyeket nyilvánvalóan kellett adni a Malévnak a fennmaradásért, ezeket milyen céllal adta 
volna a Fidesz, ha ilyen részletekbe menően tudtak egyeztetni? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt Gruber Attilának megadom a szót, nekem is lenne egy kérdésem, 

nagyon rövid és egyszerű. Az AirBridge a szerződésben vállalt kötelezettségeinek mennyiben 
tett eleget? Ha meg nem tett eleget, akkor miért nem tetszettek fölmondani?  

Átadom a szót Gruber képviselő úrnak. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr megspórolta az egyik 

kérdésemet; én is azt tettem volna föl, hogy mit vállalt és mit teljesített és miért nem. 
Általános érvénnyel szeretném majd föltenni a kérdést valamennyi meghallgatott 

számára, hogy 2002-ben végül is ki vitte be Költő Magdolnát a cég felügyelőbizottságába. Ki 
az, aki javasolta Költő Magdolna részvételét az általunk ismert és Költő Magdolna által sem 
tagadott, tulajdonképpen egyfajta Abramovics-klán kijáróemberének a cégbe? Illetőleg a 
viszontgarancia-szerződés tekintetében mikor értesültek a viszontgarancia-szerződés 
megkötéséről? És miután erről értesültek, tett-e valaki önök közül bármilyen lépést ennek a 
viszontgaranciának a végrehajtására?  

És lehet, hogy célszerű lenne, Ertsey Katalin képviselő asszony tematikusan minden 
kérdésébe belevonja a Fidesz kérdéskörét, lehet, hogy erről külön kellene egy összefoglaló 
véleményt mondani, mert lassan most már úgy tűnik, mintha a Fidesz szervezte volna az 
egész privatizációt. 

 
ELNÖK: Ne legyen a képviselő úr elfogult; jelen pillanatban az első kört vizsgáljuk, 

és ha így halad, akkor karácsonykor is vizsgálni fogjuk.  
Tessék parancsolni! 
 
SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Köszönöm, elnök úr. 

Megpróbálok válaszolni, de nem fogok tudni minden kérdésre válaszolni. Kérem, ne 
engedjék, hogy csak így beszéljek, miközben nem fogok tudni válaszolni például a Fidesz 
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szerepét firtató kérdésekre, hiszen mi ezekben az egyeztetésekben ilyen szinten nem vettünk 
részt. 

Bertha képviselő asszony kérdésére tisztázzuk már ezt a munkáltatóijog-dolgot! Egy 
gazdasági társaság tisztségviselője fölött, ahogy azt elmondta Vásárhelyi úr, aki az ÁPV Rt. 
igazgatóságának tagja, ezen belül elnöke volt, ilyen értelemben nem gyakorolnak munkáltatói 
jogot. Van olyan, aki kinevezi őket; ez a törvényben benne van, hogy ki jogosult kinevezni. 
Egyebekben természetesen egy gazdasági társaság, egy részvénytársaság igazgatóságának 
kinevezése a tulajdonos, a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Ha az egy egyszemélyes társaság, 
akkor az alapító tehet ilyet. Az ÁPV Rt. esetében a törvény ezt részvényesi jogok 
gyakorlójának hívja, aki a vizsgált időszakban a pénzügyminiszter volt. Az ÁPV Rt. 
alkalmazottai fölött a jelen lévő kollégáim, illetve jómagam fölött pedig az ÁPV Rt. 
mindenkori vezérigazgatója gyakorolta a munkáltatói jogokat. 

A képviselő asszony privatizációra vonatkozó véleményét én egyfajta véleménynek 
tartom. Tiszteletben tartom, de nem értek vele egyet. Számos elemzés készült, nagyon sokféle 
szinten – nem tudom, meddig kellene visszamennünk –, részben külső szakértőcégek 
megbízásával, részben a Malév apparátusával, részben az ÁPV Rt. apparátusával. A 
kormánydöntések, hiszen minden jelentősebb döntés a Malév ügyében kormánydöntésen 
alapult, ezek az előterjesztések mind elemzéseket, kitekintéseket tartalmaztak erre 
vonatkozóan. Az, hogy ez mennyire volt elégséges, és mennyire alapozott meg egy későbbi 
privatizációs döntést, ezzel kapcsolatban különféle vélemények lehetnek. Azt, hogy 
semmiféle elemzés, semmiféle mérlegelés nem volt ezekben a kérdésekben, határozottan 
cáfolnám.  

Még egyszer hangsúlyozom, az, hogy sorozatosan rossz döntések születtek a Malév 
ügyében, lehet így látni vagy láttatni azt az akár két évtizedet, ami végül is a Malév 
felszámolásához vezetett; az utólag okosok klubja állandóan tagfelvételt hirdet az én 
tapasztalatom szerint. Még egyszer hangsúlyozom, hogy amikor a privatizációra sor került, 
egyfajta kényszerhelyzetben voltunk. A politika pedig nem vállalt föl egy nagyon határozott 
döntést. Erre ezt tudom mondani. De a politikusokat is meg fogják hallgatni, ennél többet 
talán ők fognak tudni mondani. 

A BA nem először merül föl itt a Malév kapcsán. Én határozottan azt tudom állítani, 
nekem semmiféle tudomásom nincs arról, hogy a BA privatizációja során a Malév 
felszámolására vagy megszűnésére tekintettel bármiféle garanciát vállaltunk volna. A Malév 
megszűnése, a Ferihegyi…, bocsánat, Liszt Ferenc repülőtérről való eltűnése természetesen 
generálhat olyan kedvezőtlen gazdasági folyamatokat, amely a Budapest Airport 
működésében problémákat jelenthet, hogy finoman fogalmazzak, és emiatt esetleg idegesek 
lehetnek a tranzakciót finanszírozó pénzügyi alapok. Ez egy más kérdés, de ennek ilyen 
formában direkten nincs köze a Malévhoz. Még egyszer hangsúlyozom, jómagam nagyon 
elcsodálkoznék, ha kiderülne, hogy van ilyen záradéka annak a szerződésrendszernek. Nem 
tudunk ilyesmiről vagy én nem tudok ilyesmiről. A bizottság meg fogja vizsgálni. Azt önök 
látták az eddigiek alapján, hogy a Budapest Airport privatizációjánál az ÁPV Rt. magát a 
részvény-adásvételi szerződést kötötte meg, tehát a BA részvényeinek eladását, továbbá az új 
tulajdonossal egy úgynevezett részvényesi megállapodást kötött. A vagyonkezelési szerződés 
és minden egyéb ehhez kapcsolódó szerződés az akkori Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
hatáskörébe tartozott. Természetesen szoros együttműködésben voltunk, és tudtunk egymás 
szerződéseiről és tárgyalásairól. Tehát én az előbbi állításomat erre alapozom, hogy én erről 
nem tudok. Ha előkerül, akkor csináltatok egy nagyon csodálkozó fényképet, és elküldöm 
önöknek.  

A veszteségcsökkentés. Képviselő úr, nekem körülbelül másfél napom volt arra, hogy 
erre a bizottsági ülésre felkészüljek, és ezek öt-nyolc-tíz évvel ezelőtti dolgok. Itt most nem 
részletezendő okoknál fogva egyébként a munkaviszonyom közös megegyezéssel történő 
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megszüntetésénél olyan papírt írattak velem alá, ami alapján nekem még az a papírom sem 
lehetne, amit én aláírtam. Mert semmiféle elektronikus és papír alapú olyan információ, amely 
az MNV Zrt.-nél és jogelődjeinél keletkezett, nem lehet a birtokomban. Így egy picit nehéz 
több évvel ezelőtti időszakra felkészülni.  

Nagyon sok olyan intézkedés született, folyamatos kontroll alatt volt egyébként a 
Malév, úgynevezett tulajdonosi értékelő értekezleteken általában a havi kontrollingadatait 
elemeztük, vizsgáltuk, konzultáltunk a menedzsmenttel. A 2003-as, általam már említett 
7 milliárd forintos tőkeemelésnek egyébként egy reorganizációs terv és egy intézkedési terv 
volt a feltétele. Akkor ez el is készült. Azt, hogy milyen eredményre vezetett, önök látják, 
tehát nem szeretném az ebbéli érdemeinket domborítani, mert a tények és az adatok 
önmagukért beszélnek.  

Az egy nagy kérdés egyébként, hogy akár egy létszámcsökkentéssel járó 
költségcsökkentés tudta volna-e ellensúlyozni a kerozinárak két-két és félszeres emelkedését. 
Meg kell nézni egy légitársaságnak a költségstruktúráját: üzemanyag, reptéri illetékek és a 
nem saját tulajdonú repülőgépparknak a költsége. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy ott a 
létszám optimális volt, és azon nem lehetett volna takarékoskodni.  

A visszaállamosítással és az EU-val kapcsolatos kérdések – erről nagyon keveset 
tudok mondani. Mindkét témakör kifejezetten a Pénzügyminisztérium berkeiben zajlott. Itt az 
ÁPV Rt.-re általában az információadás és az adatátadás hárult. Ez az EU-egyeztetések 
kapcsán teljesen egyértelmű, a PM támogatásokat vizsgáló irodája végezte, folytatta ezeket a 
tárgyalásokat. A visszaállamosítás pedig szinte teljes mértékben, azt gondolom, kormányzati 
hatáskörben zajlott. Az a bizonyos megállapodás, az az ötoldalú megállapodás, ami ezt a 
visszaállamosítást eredményezte, és aminek aláírója volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. is, egy kormányhatározat alapján, egy részvényesi jog gyakorlója határozataként, tehát a 
teljes aláírandó szerződés egy rjgy-határozat mellékleteként került az MNV Zrt.-hez. Ezzel 
nem panaszkodni szeretnék, csak érzékeltetni szeretném, hogy mi lehetett a mi szerepünk 
ebben a dologban. Tehát nem igazán vettünk részt ebben a dologban. Nem akarom azt állítani, 
hogy nem tudtunk ezekről az egyeztetésekről, hiszen az MNV döntéshozó szerve, a Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanács folyamatosan tájékoztatást kapott a tárgyalásokról is meg a 
Malév helyzetéről is.  

A szerződés kötelezettségek teljesítése. Két részre bontanám ezt a dolgot: voltak 
pénzügyi kötelezettségvállalások és voltak egyéb kötelezettségvállalások. Egyebekben ezeket 
a szerződéses kötelezettségeket mind az ÁPV Rt., mind az MNV Zrt. folyamatosan vizsgálta. 
Az ÁPV-nek kifejezett szerződésmenedzsment szervezeti egysége volt, amelynek ez volt a 
feladata, de az MNV jogi szakterületén belül is ez a munka tovább élt. 

A pénzügyi kötelezettségek tekintetében a vételár kifizetése megtörtént, és sor került 
az azonnali 5 milliárdos tőkeemelésre. Ezt úgy biztosítottuk, hogy a szerződés megkötésekor 
ez már egy letéti számlán volt meghatározott céllal. Tehát erre már nem is kértünk egyéb 
garanciát.  

Az úgynevezett projekthitelek tekintetében részteljesítések történtek. Nem a 
szerződéses kötelezettségvállalásnak megfelelő, hanem a Malév által vállalt eredeti ütemben 
teljesítették a projekthiteleket. Tehát az a fajta szándékunk, hogy előrehozott törlesztés 
történjen, és emögül az állami készfizető kezességvállalás minél hamarabb kikerüljön, ez nem 
vagy nem teljesen valósult meg. A legkevésbé ez az MFB-s hitelátvállaláshoz kapcsolódó 
fizetés valósult meg. A Malév lényegében, azt hiszem, 2008-tól kezdődően ezeket a 
kifizetéseit rendre késedelmesen vagy nem teljesítette, és ezzel kapcsolatban természetesen 
fölmerült a bankgarancia lehívásának vagy a szerződés felmondásának a lehetősége. 
Hangsúlyozandó, hogy ezek vagylagos lehetőségek. 

Még mindig a pénzügyi kötelezettségvállalásoknál maradva, az AirBridge azt vállalta, 
hogy 30 millió euró úgynevezett tőkejuttatást teljesít. Ez a tőkejuttatás egy sajátos kifejezés, 
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kicsit félrevezető abban az értelemben, hogy ez nem tekinthető tőkeemelésnek, a ténylegesen 
megvalósult formájában pedig ez tulajdonosi hitel volt. Egyébként erre a megkötött 
privatizációs szerződés lehetőséget biztosított, így a szavakkal való próbálkozás, azt 
gondolom, jól tükrözi a tárgyaláson a két félnek a törekvését. Mi értelemszerűen tőkeemelést 
szerettünk volna, azt nem sikerült elérni. De a teljesítés megtörtént, tehát tulajdonosi 
kölcsönként ez az összeg, illetve ennél jóval magasabb összeg a Malév rendelkezésére lett 
bocsátva, hiszen az úgynevezett viszontgarancia 102 millió euróról szólt. Tehát akkor, amikor 
bárki, aki a vizsgálatban a 100 millió eurós hitelígérvényt keresi, akkor egyrészt, kérem, azt 
vegye figyelembe, amit az első hozzászólásomkor elmondtam, hogy a hitelígérvény egy 
nagyon puha dolog, és nem nekünk ígérnek, és ehelyett mi bankgaranciát értünk el. A másik 
pedig, hogy ígérvény nélkül is ez a hitel a Malévba bekerült. Az egy más kérdés, hogy milyen 
áron.  

A viszontgarancia kérdésköréről mi nem szereztünk tudomást. Akkor szereztünk 
tudomást, amikor a Pénzügyminisztérium a visszaállamosításról folytatott tárgyalásokat, és 
azt mérlegelte, hogy a visszaállamosítást követően milyen lehetőségek vannak a Malévnél. 
Akkor jutott tudomásunkra az, hogy van egy ilyen viszontgarancia. A mi tudomásunk szerint 
ekkor a pénzügyminiszter úr vagy a Pénzügyminisztérium apparátusa megtette a feljelentést.  

A viszontgaranciával kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy amikor ez a 
tudomásunkra jutott, készült jogi elemzés, az MNV Zrt. is mérlegelte ezt a dolgot, arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a magyar jog alapján ez valóban nem legitim eszköz. A jogi 
vélemény azt mondta, hogy az angol jog alapján igen.  

Egy dolgot nagyon fontos tudni: hogyha egy garantőr valaki helyett fizet, mert 
garanciát vállalt, akkor utána követelése nyílik meg afelé, aki helyett fizet. Tehát a dolognak a 
pénzügyi mérlegén ez nem változtat; az más kérdés, hogy előzetesen nem garantáltathatja 
magának ezt a pozíciót, mert másfajta sorba illeszkedik akkor, amikor már a cégnek, 
mondjuk, a végelszámolására vagy a felszámolására kerül a sor. De ez a különbség. Tehát 
magyarországi ítélkezési gyakorlatból is tudunk olyan példákat mondani, az ÁPV Rt. maga is 
került olyan helyzetbe, amikor bíróság ítélte meg számára azt, amikor ő garanciát vállalt és 
fizetett valaki helyett, utána hitelezőként beállt a sorba. Tehát azzal, hogy valakinek lehívják a 
garanciáját, ott nem ér véget a történet. Talán azt lehet mondani, hogy nem illendő, illetve a 
magyar jog alapján nem megengedett egy ilyenfajta viszontgarancia, de a követelés 
jogosságához nem férhet kétség.  

A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szeretnék még visszakanyarodni. 
Ez nagyon komoly dilemmát okozott egyébként a döntéshozók számára. És most én nem 
akarom elmondani, hogy a döntés-előkészítők mikor milyen előterjesztést írtak, és mikor hol 
volt az, hogy de mégse csináljuk ezt, mert még tárgyalások vannak folyamatban, a lényeg ez. 
Tehát én is azt gondolom, hogy amikor észleltük azt, hogy a szerződéses kötelezettségek 
teljesítése nem történik meg, akkor minden esetben megtettük azt a javaslatot és azt a 
mérlegelést, amit ez a bizonyos szerződés a számunkra lehetővé tett. A döntéshozók, azt 
gondolom, érthető módon nem siettek gyors és bátor döntést hozni, és azt követően pedig, 
amikor már a kormányzat tárgyalásokat folytatott az orosz partnerrel – kezdetben még nem a 
visszaállamosításról egyébként, ez tudható –, akkor természetesen leállították az ez irányú 
törekvéseinket. Ettől függetlenül, amikor sorozatos pénzügyi elmaradásra került a sor, akkor a 
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács meghozta azt a döntést, hogy hívjuk le a bankgaranciát. 
Ennek a hivatalos bejelentése megtörtént. Az önök számára ismert, hogy végül is a 
bankgarancia megfizetésére már a kétoldalú megállapodás keretében… 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, hogy félbeszakítom. Azt szeretném ezzel kapcsolatban 

megkérdezni, hogy az a jelzés az önök részéről, amit most itt tetszett említeni, hogy bizony a 
szerződésben vállalt kötelezettségeknek nem tesznek eleget, ennek van dokumentációja? Ez 
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rendelkezésre áll? Vagy milyen formában áll ez rendelkezésre? Amikor önök ezt jelezték, 
hogy gáz van. Vagy ez csak verbálisan történt? 

 
SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Természetesen van. 

Egyrészt a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács részére készült előterjesztésekben ennek 
nyoma van, és ez nagyon sok előterjesztés. Tehát főleg, amikor már halmozódni kezdtek a 
problémák, akkor szinte kéthetente, háromhetente ment minimum tájékoztató előterjesztés a 
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács részére, és abban ezek a fajta megállapítások, illetve a 
döntési alternatívák rendre szerepeltek. És ugyanúgy természetesen mentek a jelzések maga a 
partner felé is, aki késedelemben volt, felszólító levelek, s a többi. Tehát ez egészen biztos, 
hogy az MNV Zrt. jelenlegi munkatársai rendelkezésére áll továbbra is, és az MNV-től ez 
beszerezhető. Nekem nincsenek meg, mivel obligón kívül vagyunk ebben az értelemben. 

 
ELNÖK: Világos. 
 
SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Költő Magdolna fb-

tagságával kapcsolatban én nem tudok választ adni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Volner képviselő úrnak megadom a szót, mert én 

is el fogom felejteni ebben a hosszú ülésben, hogy egyetlenegy dolog van, ha fel tetszene 
jelezni, és akkor kíváncsi vagyok a véleményére. Felmerült többször az iratanyagban ez a 
francia nevű Deloitte Zrt., amely folyamatosan tanácsokkal látta el önöket. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy milyen tanácsokat adott, és ha ezt meg lehet így kérdezni, mennyiért adta 
ez a francia nevű cég a tanácsokat. Köszönöm szépen. 

Volner képviselő úré a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök úr, ismét csak rögzíteni 

szeretnék valamit. Az állam tulajdonosi jogait gyakorló ÁPV Zrt. megjelent vezetői közül, az 
eddig meghallgatott két személy közül egyet sem találtunk, aki emlékezett volna arra, hogy 
milyen lépések történtek a Malév versenyképességének javításáért, a vállalat veszteségeinek 
csökkentéséért. Ezt azért tartom fontosnak, mert ha évről évre újratermel egy légitársaság sok 
milliárd forintos veszteséget, ez az állapot tartósan fennáll, akkor a tulajdonosi jogokat 
gyakorló szervezetnek véleményem szerint kötelessége lett volna az, hogy ennek érdekében 
komoly, átfogó strukturális lépéseket tegyen. Ha nem emlékeznek a vezetők egyetlen ilyen 
lépésre, azt gondolom, az már önmagában is tanulsággal szolgálhat. 

Somkuti úrnak föltettem a kérdést, hogy a Vnyesekonombanknak nyújtott 
viszontgaranciáról, amellyel a privatizációs szerződés vételárra vonatkozó részét gyakorlatilag 
semmissé tették, ki az, aki tudott – én megértem, ha ő nem, ez is egy válasz, de ki volt az, 
akinek erről tudnia kellett? Ki adta ezt a felhatalmazást, ki kötötte meg tudomása szerint ezt a 
viszontgarancia-szerződést? Ki az, aki személyében ezért felelősséget vállalt, és aláíróként 
ebben közreműködött?  

Somkuti úrhoz mint privatizációs ügyletekben gyakorlott vezetőhöz fordulok. Nem 
találja-e furcsának azt, hogy a privatizációs eljárás során, amikor az állam egy tulajdonában 
álló vállalatot igyekszik értékesíteni a piacon, ennek során megnyújtják négy évvel az állami 
kezességvállalást? Hozzáteszem, az Állami Számvevőszék figyelmeztetése ellenére, és ez 
eredményez egy olyan állapotot – még egyszer mondom, az Állami Számvevőszék 
figyelmeztetése ellenére –, ami Magyarországot olyan helyzetbe hozza, hogy egy uniós 
eljárásnak az alanyává válik, ellene indítanak egy uniós kötelezettségszegési eljárást tiltott 
támogatás miatt. Hát, rendkívül furcsa ez az egész… Azért is furcsa, mert a légitársaságnak – 
önnek is felteszem a kérdést – értelemszerűen csökkenti a vételárát, csökkenti a piaci értékét 
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az, ha nem tud hitelt fölvenni a piacon. Erre, azt gondolom, egy bővebb magyarázatot joggal 
kérünk, és okkal tartunk rá igényt.  

Fontosnak tartom a Budapest Airport kapcsán megkérdezni azt, hogy mi a helyzet a 
zajterhelési illetékekkel. A repülőteret megközelítő, oda leszálló, majd onnan felszálló gépek 
a gép nagyságától, a leszállás, illetve a felszállás idejétől függően zajterhelési illetéket kell 
hogy fizessenek a légügyi hatóságnak. Ez az előzetes szakértői vélemények alapján olyan 
800 millió forintot tesz ki évente a fennálló rendeletek alapján, annak alapján, amekkora 
forgalmat a Budapest Airport lebonyolított. Információink szerint ez az összeg nem folyt be, 
olyannyira nem, hogy körülbelül a tizede érkezett meg. Ezekből kellett volna egyébként 
azokat a zajvédelmi beruházásokat végrehajtani az érintett önkormányzatok területén, 
amelyek mind a mai napig váratnak magukra. Itt Riz Levente képviselőtársunk, XVII. kerületi 
polgármester maga is érintett, és minden bizonnyal érdeklődik ez iránt. Kérdésem, 
megvizsgálták-e azt, hogy fizettek-e zajterhelési illetéket, megvizsgálták-e azt, hogy ennek a 
mértéke megfelelő volt-e, és azokra a beruházásokra fordították ezt az összeget, amire törvény 
szerint kellett volna.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én részben ügyrendben 

szeretnék javaslatot tenni. Mivel a Budapest Airportról semmilyen dokumentációt és 
semmilyen anyagot nem kaptunk, ezért én javasolnám, természetesen nem vitatom el, hogy ez 
a kérdés most már elhangzott és válaszoljanak rá, de hogy ez külön ülés témája legyen majd 
azok után, hogy megkaptuk az anyagokat. És Somkuti vezérigazgató-helyettes urat és Macher 
urat pedig azokra az ülésekre is majd hívjuk meg, mert őket érintően lenne kérdésem. 

A másik javaslatom pedig az, hogy az elhangzott szakértői tanulmányokat szeretném, 
ha a bizottság bekérné, hogy mi alapján történt meg a privatizációs döntés. Mert ezek szerint 
vannak, nyilván a döntés alapjául szolgálva, megfelelően archiválva. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Erre az ügyrendi felvetésre van-e valakinek hozzászólása, vagy erről 

dönthetünk most közben? (Nincs ellenvetés.) Akkor ki az, aki támogatja Bertha Szilvia 
javaslatát? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. 

Aradszki képviselő úré a szó. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon köszönöm 

Somkuti úrnak ezt az elég szerteágazó és nehéz ügyben elmondott tájékoztatóját. Átérezve az 
ügy nehézségét, azért engedje meg, hogy egypár kérdést tegyek föl.  

Nagyon fontos dolgot mondott el, és én is sikernek tartom azt, hogy sikerült egy 
bankgaranciát kicsiholni a másik félből. Azt már kevésbé tartom szerencsésnek, és erre 
kérdeznék rá, hogy akkor mi már európai uniós tag voltunk, és mondjuk, az európai uniós 
tagállamoknál elvárás volt minden ilyen pénzügyi biztosítéknál, főleg egy ilyen állami 
tranzakciónál, hogy egy első osztályú nemzetközi bank legyen a garantőr; például az EIB is 
ilyeneket követel meg. Én úgy tudom, hogy ilyen bank nincs egész Kelet-Európában, és az 
orosz bankok semmiféleképpen nem tartoznak ezek közé. Értékelték-e ezt a bankgarancia 
elfogadása szempontjából, hogy egy orosz állami bank mennyire jelent számunkra 
biztosítékot az adott ügylet biztosítására? Meg kell mondanom, én nagyon nehezen tudom 
őket elfogadni, nemcsak ezért, hanem egyáltalán az akkor még rosszabb üzleti kultúra miatt, 
ami az Orosz Föderációban megvolt; most már azért kicsit változott a helyzet.  
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A másik kérdésem az volna, hogy tesz a privatizációs szerződés egy enyhe kísérletet 
arra, hogy ha szerződésszegés történik, akkor a bankgarancián fölül kiköt egy elővásárlási 
jogot a részvényekkel kapcsolatban. Ez az elővásárlási jog közjegyző előtt, szakszerűen, tehát 
dologi jogként jelentkezett-e, vagy csak egy szerződéses kötelezettség?  

Ennél lehetett volna egy sokkal biztosabb garancia a szerződésszegésekre; főleg akkor, 
amikor ezt a szerződést kötötték, akkor már átfordul a bírói gyakorlat a tekintetben, hogy a 
visszavásárlási jog átruházható, a vételi jog szintén átruházható, sőt feltételhez kötötten is 
lehet a hatályba léptetését alkalmazni. Történtek-e erre kísérletek, hogy az úgymond 
biztosítási rendszerbe beemeljenek egy részvény-visszavásárlási lehetőséget, a magyar fél, a 
magyar állam részéről? Oly módon természetesen, hogy egy meghatározott, előre kikötött 
vételárat a felek már a szerződés aláírásakor megállapítsanak. Ez azért lett volna fontos, mert 
ez megint egy másik dolog. Tudom, mint ahogy ön is mondta, utólagosan okos emberekkel 
tele van a padlás, de azért ez egy normális elvárás lehetett volna már akkor is. Úgy érzem, 
nem egy túlzott elvárás lett volna ezt teljesíteni, főleg ha a másik félnek komolyak a 
szándékai.  

A következő kérdésemet egyszer már föltettem Vásárhelyi úrnak is: volt-e valamilyen 
átvilágítása a vevőnek, hogy képes-e ezeket a dolgokat teljesíteni? Elhangzott Vásárhelyi 
úrnak a közlendőjében az is, hogy azért is volt attraktív az ajánlat, mert már egy fúzió volt 
láthatáron a KrasAir és egy másik légitársaság, az Aeroflot között – az nem egy kicsi, 
hangyányi légitársaság –, tehát egy jelentősebb fúzió volt kilátásba téve. Úgyhogy nem volt-e 
az egésznek az indítóoka, hogy ez számunkra jó lesz, már úgy értem, a Malév számára, és 
nem lehetett volna-e az egész privatizációnak a teljesülését, hatálybalépését esetleg ehhez a 
fúzióhoz kötni? Mert akkor azok az üzleti elképzelések, amelyeket Vásárhelyi úr itt az előbb 
bemutatott, hogy egy nagyon attraktív üzleti modellt mutatott az AirBridge, akkor ez tényleg 
hihetőbb lett volna. 

Az utolsó kérdésem pedig, hogy a vevő tulajdonosi garanciájával nem lehetett volna-e 
fölülgarantálni ezt a biztosítékrendszert még, illetve megerősíteni.  

A vagyonkezelőhöz adott vagyontárgyaknak fedezeti jellege volt, ez elhangzott. Ezek 
mennyire voltak reálisak, tekintettel arra, hogy egy nagyon rosszul üzemelő, illetve 
veszteséges társaságnak a vagyontárgyai voltak? Gondolok itt arra, hogy egy csődbe vitt 
cégnek a márkaneve mennyire lett volna forgalomképes és kielégítés alapja egy bedőlt 
szerződés esetében, és ezt értékelték-e? 

Röviden ennyit. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mindenkit arra kérek, hogy ha lehet, a 

kérdésekkel úgy bombázzuk az itt megjelenteket, hogy egy picit tömörítsük a dolgot, mert 
tényleg nagyon jó kérdések, csak egyre messzebb jutunk a befejezéstől. 

Úgy folytatnánk, tetszik válaszolni még nyilvánvalóan, hiszen önnél van még a szó, és 
utána mindenkit majd arra kérek, a kollektív meghallgatás ellenére mindenkinek adjuk meg a 
lehetőséget, hogy amit tetszettek hallani, meg nem is titok, hogy mi van, mert valóban 
nyilvános az ülés, akkor mindenki egy picit összefoglalná nyilvánvalóan azt, ami ki-ki 
számára fontos ebben a kérdésben.  

És kérdezem, mielőtt tetszik válaszolni, többször felmerült ez a Költő Magdolna – jól 
mondom a nevét? –, mindenki kezdheti azzal is, hogy ha valaki találkozott az ÁPV Zrt. háza 
táján Költő Magdolnával, akkor mondja, hogy igen, én találkoztam vele; ha nem, akkor az a 
válasz is érdekes lesz. 

Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Költő Magdolna létező személy egyébként. (Derültség.)  
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ELNÖK: Ez már jó, hogy megtudjuk, hogy van. 
 
SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Igen, én többször 

találkoztam vele, a Malévnál és Malév-közgyűléseken is. Lehet őt úgy aposztrofálni, hogy ő 
itt az Abramovics úrnak valamiféle kijárója, de hogy mondjam, más, korábbi privatizációs 
pályázatokon is próbálkozott és foglalkoztatta ez az ügy. Ennyit talán róla. De továbbra sem 
tudom, hogy 2002-ben kinek a javaslatára került a Malévhoz. 

Volner képviselő úr, én attól tartok, itt a viszontgarancia ügyében valami csúszás van. 
Ha a vételárral hozzuk összefüggésbe, akkor ez nem a Malév által adott viszontgarancia, 
hanem a privatizációs szerződésben vállalt, de nem viszontgarancia, hanem szavatosság. Az a 
bizonyos szavatosság, ami az ominózus kormányhatározatban még úgy szerepel, hogy 
5,2 milliárd szavatosságot vállalhat az ÁPV Rt. Végül is a tárgyalások során lementünk erre a 
szinte, hogy limitáltan, két folyamatban lévő peres eljárás kapcsán, meghatározott 
körülmények között, maximum a vételár erejéig. Azt gondolom, az 5,2 milliárddal szemben a 
0,2 egy jobb pozíciónak tekinthető, a kormányhatározat erre lehetőséget adott volna. És 
egyébként ezért nem szerepel, itt ugyan nem tették föl a kérdést, a kormányhatározat után 
kiadott rjgy-ben, mert az idő túlhaladott ezen a dolgon. Tehát ha szabad azt mondanom, 
minden gyenge tárgyalási pozíciónk ellenére erről sikerült lebeszélni a vevőt. 

A négy évvel történő meghosszabbítás az MFB-s hitelhez és ahhoz a garanciához 
kapcsolódik, az a hitel futamidejének növeléséhez kapcsolódott. Tehát eredetileg, emlékeim 
szerint 2013-ban járt volna le az a hitel. A privatizációkor a hitel futamideje 
meghosszabbításra került 2017-ig; itt lehet ez a négy év különbség, és az ezzel 
összefüggésben az azt garantáló állami garancia is meghosszabbításra került.  

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy e nélkül a konstrukció nélkül vagy 
valamely hasonló konstrukció nélkül ez a privatizáció nem valósulhatott volna meg. Ami 
lehet, hogy egy nagy öröm lett volna, akkor nem ülne most itt ez a bizottság, de valószínűleg 
akkor a Malév nem 2012-ben állt volna le, hanem nagy valószínűséggel 2007-ben. 

A zajterhelésről. Egyrészt a BA ezek szerint egy későbbi időpontban kerül sorra, de 
erről én egyébként sem tudok így felkészületlenül mit mondani. Ez nem az én asztalom.  

Fölvetődött a Deloitte cég. Ugye, a Deloitte Magyarország cégről beszélünk. A 
nemzetközi szférában is, de Magyarországon is a három nagy könyvvizsgáló és tanácsadó cég 
egyikéről van szó. Már az első privatizációs pályázaton is privatizációs tanácsadóként 
szerepeltek. Emlékeim szerint ajánlatkérés alapján, tehát nem egy az egyben történt a 
megbízásuk, és azt hiszem, három ajánlatkérés után történt ez a fajta megbízás. A 
legutolsónál, ami eredményre vezetett, ott lényegében a jogi tanácsadó segítőiként vettek 
részt, alapvetően azért, mert mindazok az elemzések, amelyeket a Malévról korábban 
készítettek, a korábbi privatizációs pályázatok során már rendelkezésünkre álltak. Ennél az 
eljárásnál alapvetően a tárgyalásos metódust, illetve a jogi munkát próbáltuk erősíteni.  

Aradszki képviselő úr, a bankgarancia. Igen, számunkra is az a szabály, hogy egy 
ilyen tranzakciónál nemzetközileg elfogadott első osztályú bank garantőr legyen. Az általam 
korábban elmondottakból következik, hogy induláskor még bankgarancia sem volt. Ezt tudtuk 
elérni. Természetesen vizsgáltuk, éppen a Deloitte-on keresztül és a Deloitte nemzetközi 
hálózatán keresztül, hogy mit ér a VEB bank, meg mi ez a VEB bank tulajdonképpen. Ezekről 
a minősítésekről nagyon sokat lehetne beszélni egyébként, mert egy ilyen minősítés két 
részből áll: maga a bank- meg az országkockázat. Az elemzés emlékeim szerint azt hozta ki, 
hogy maga a bank elfogadható – az országkockázattal pedig számolni kell. Emiatt egy orosz 
bank nem tud első osztályú lenni, akkor sem, egy bizonyos minősítési metódus szerint. De 
ettől függetlenül, mint az orosz állam külkereskedelmi bankját, azt gondolom, el kellett 
fogadnunk ebben a metódusban. Tehát volt ezzel kapcsolatos vizsgálat, és ez a döntéshozók 
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rendelkezésére állt. Ennek mérlegelésével tudtak dönteni, akárcsak az AirBridge, illetve a 
mögötte álló orosz légitársaságok üzleti tervéről. Így öt év távlatából nehéz visszaemlékezni. 
Természetesen egy igen részletes üzleti terv volt, amit a szakértők kielemeztek. Ha Vásárhelyi 
úr ezt akkor attraktívnak találta, meg most is ezt mondja, akkor ezt nyilván így gondolja. 
Minden üzleti tervben van kockázat, abban is láttunk kockázatot. Kétféle kockázatot láttunk. 
Az egyik, ha szabad azt mondani, a normál üzleti kockázat, hogy vajon azok a számok, azok a 
bevételek jönnek-e, amelyek az üzleti tervben szerepelnek. A másik, kár volna tagadni, hogy 
az az üzleti terv bizonyos, az orosz állam egyes hatóságaitól függő intézkedéseken is 
múlottak, amiben szintén láttunk kockázatot. De ezek feltárt kockázatok voltak, tehát ez is 
szerepel az előkészítő anyagokban.  

Ami attraktívnak nevezhető, én nem a fúzióra emlékszem egyébként alapvetően, 
hanem arra, hogy három légitársasága volt Abramovics úrnak, és Oroszország távoli 
vidékeiről egy ráhordó kapacitást tud a Malévnak biztosítani, ami a Malév egyik nagy 
problémáját, a load factort, tehát a járatkihasználtságot jelentősen emelhette volna. Ez 
mindenféleképpen egy olyan tényező volt, amit figyelembe kellett vennünk, vagyis ami a 
pozitív döntés mellett szólt. De még egyszer hangsúlyozom, hogy voltak ebben kockázati 
tényezők, a bankgaranciát illetően is, meg az üzleti tervet illetően is. 

Az elővásárlási jog kérdése. Az elővásárlási jog egy speciális esetre vonatkozik, akkor, 
ha a vevő tovább kívánja értékesíteni a részvényeket. Erre az esetre mi egyrészt azt kötöttük 
ki, hogy csak olyannak adhatja tovább, aki ugyanolyan garanciákkal ugyanazokat a 
kötelezettségeket vállalja. Ennek igazából a biztosítéka csak valamiféle kötbér, ami emlékeim 
szerint megjelenik a szerződésben, illetve ez a bizonyos elővásárlási jog, ami értékesítésnél is 
és apportálás esetén is megnyílt volna az ÁPV Rt., MNV Zrt. számára, mégpedig azon az 
értéken, az elővásárlási jog ezt jelenti, amin egyébként gazdát cserélne a részvénycsomag.  

A részvény-visszavásárlási lehetőség, én most már nem emlékszem, hogy felmerült-e 
igazából. Valójában azt gondolom, hogy ha van egy erős értékesítési szándék, akkor az eladó 
nem akarja visszavenni ezt a dolgot. Amikor problémák voltak, akkor persze nagyon sokan 
úgy csináltak, mintha nem adtuk volna el a céget, de ha valamit eladtunk, akkor az már nem a 
mienk. Ezt nem mindenki érti meg; tíz ember közül biztos, hogy van egy, bizonyos 
foglalkozási ágakban kettő biztos van, aki ezt nem érti meg. Ha eladtuk, akkor nem mi 
rendelkezünk fölötte. (Dr. Aradszki András közbeszólására:) Nem, természetesen nem az itt 
ülőkre gondolok. 

Világos, hogy lehet olyan szerződéses formulát alkalmazni, más esetben van ilyen 
vagy volt ilyen szerződése az ÁPV Rt.-nek, ahol ez egyfajta biztosítékot jelent. Főleg olyan 
esetekben, ahol nagyon sok múlik olyanfajta vállalásokon, amelyek, hogy úgy mondjam, nem 
pénzügyi vállalások. A Malév privatizációja esetében alapvetően – vagy nem alapvetően, de 
hangsúlyosan – pénzügyi vállalásokról volt szó, ez mindenféle kormányhatározatban is 
megjelenik. Tehát egyrészt a Malév hosszú távú működésének a biztosítása, ami finoman azt 
jelenti, hogy ne számoljuk föl a Malévot, csak egy kormányhatározatban illik másképp 
fogalmazni, a másik pedig a magyar állam fizetési kötelezettségének mérséklése vagy 
megszüntetése. Tehát magyarán az állami kötelezettségvállalás elkerülése vagy beváltásának 
elkerülése. Ha szabad azt mondani, ez volt a két fő mozgatórugó, azon túlmenően, hogy a 
döntéshozók kétséget kizáróan tisztában voltak a cég nemzetgazdasági kapcsolatrendszerével 
és jelentőségével.  

A vevő átvilágítása. A vevő itt formálisan az AirBridge, amely egy projekttársaság, és 
magánszemélyek jelentek meg benne. A valódi vevő ez a bizonyos Abramovics-féle 
érdekeltség. Ezt megint csak a Deloitte nemzetközi hálózatán keresztül próbáltuk 
feltérképezni. Én nem akarom azt állítani ennyi idő távlatából, hogy nagyon részletekbe 
menően átvilágítottuk őt vagy módunk volt átvilágítani, de volt információnk erről. 
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A vevő részéről, pontosabban, hogy az orosz tulajdonos adjon garanciát, emlékezetem 
szerint ez hangsúlyosan fölmerült, erre viszont nem volt készség. Utóbb kiderült számunkra, 
hogy miért nem: az Abramovics-féle vagyon teljes mértékben zálogba került, a 
Vnyesekonombank zálogával lett terhelt a tranzakció folyamán. Nagyon udvariatlan dolog két 
helyre fölajánlani egy biztosítékot. De volt már ilyen. 

Tessenek mondani, ha volt még valami. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vásárhelyi úr szeretné kiegészíteni, és utána átadom a 

szót, illetve a kérdezés jogát Volner képviselő úrnak, képviselő asszonynak. Utána pedig 
mindenkit arra kérek, hogy ha lehet, haladjunk; röviden mindenki elmondaná azt, ami eddig 
még nem hangzott el – aztán utána annyi kérdést tehetünk fel, amennyit akarunk. 

 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): Rövid leszek, tekintettel 

arra, hogy előrehaladott az idő. Többször elhangzott itt és a jegyzőkönyv része lett, hogy tett-e 
elegendő vagyonkezelési intézkedést az ÁPV Rt. és a szervezet. Én egy dolgot javaslok, mert 
valószínűleg nem tudjuk meggyőzni egymást: elnök úr kérje be ezeket a dokumentumokat, a 
reorganizációs programot, a mandátum kiadását, az éves közgyűlésekkel kapcsolatos 
tulajdonosi intézkedéseket, a Pénzügyminisztérium által meghatározott intézkedési terv 
végrehajtását. Tartok tőle, hogy nem fog elférni az asztalon. Én ezzel azt szeretném csak 
demonstrálni, hogy ellentétben azzal, ami a jegyzőkönyv része lett, hihetetlen nagy 
erőfeszítéseket tettünk arra, ahogy István is elmondta, hogy ez a társaság megérje azt az 
időszakot, amikor ez a tranzakciós folyamat elindulhatott. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak rögzíteni szeretném, 

hogy nem sikerült arra a kérdésre sem választ kapnunk, milyen üzleti vagy gazdasági logika 
indokolja ebben az esetben a viszontgarancia nyújtását. Ezt azért tartom fontosnak egyébként 
bővebben látni, hiszen az Állami Számvevőszék is a saját jelentésében megállapította azt, 
hogy ez a vagyontörvénnyel ellentétes módon történt. Hát ha törvényellenes állapot áll elő, és 
ezek szerint nem is kapunk rá magyarázatot, akkor azt gondolom, ez egy olyan kérdés, amit 
tovább kellene hogy boncoljunk. Azért is tettem egyébként ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan 
büntetőfeljelentést, hogy ebben az ügyben tisztán lássunk, hogy ki az, aki ezt a privatizációs 
szerződést ilyen módon, mondjuk finoman úgy, hogy meglékelte. Fontosnak tartanám azt, 
hogy ezeket az előbb említett iratanyagokat bekérjük. 

És most az idő rövidségére való tekintettel majd a következő meghallgatott személynél 
fogom a további kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, akkor én is meg 

fogom várni a nagyobb kérdésemmel, hogy mindenki elmondja a mondandóját. 
Somkuti vezérigazgató-helyettes úrhoz annyi kérdésem lenne, hogy az igazgatóságban 

ki volt a pénzügyminisztériumi kapcsolattartó. Nyilvánvalóan volt valaki ilyen – ki volt az 
személy szerint?  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
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SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Köszönöm szépen. 
Pénzügyminisztériumi kapcsolattartó. Olyan személyről lehet beszélni, aki mondjuk, a 
Pénzügyminisztériumban dolgozik, de egyébként mint egy gazdasági társaság, egy 
részvénytársaság igazgatóságának a tagja, nem ebbéli minőségében van ott. Valaki mindig 
volt. A pénzügyminiszter úr személy szerint meg volt híva minden egyes igazgatósági ülésre. 
Értelemszerűen ő a legritkább esetben jött el, de volt erre is példa. Ha nem, akkor a 
Pénzügyminisztérium valamelyik munkatársa jött el az ő képviseletében, aki nem volt tagja az 
igazgatóságnak. Az igazgatóságnak általában volt olyan tagja, aki egyébként a 
Pénzügyminisztériumban töltött be tisztséget. Hogy most éppen 2007-ben ki volt ez, ez 
utánanézhető. Nagyon kérem, ne az én emlékezetemre hagyatkozzanak ebben a kérdésben. 

A viszontgarancia ügye meg az Állami Számvevőszék… Most már akkor tényleg azt 
gondolom, hogy a Malév által vállalt viszontgaranciáról van szó, aminek semmi köze a 
privatizációs szerződéshez, hiszen azt a Malévnak egy tisztségviselője és egyben áttételesen 
tulajdonosa kötötte, az igazgatóság, mármint a Malév-igazgatóság tudta nélkül. Amikor ez 
kiderült, azt gondolom, a megfelelő intézkedések megtételére is sor került. De hogy ennek mi 
köze a privatizációs szerződéshez, ezt én nem látom be, akkor sem, ha folyamatosan az 
Állami Számvevőszékre történik hivatkozás.  

 
ELNÖK: Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid kérdés és 

valószínűleg nagyon rövid válasz lesz. Az Abramovics-féle társaságnál tudomása szerint 
vizsgálta-e valaki vagy volt-e olyan információ az önök birtokában, hogy az Abramovics-féle 
gazdasági érdekeltség tulajdonképpen egy, a Jelcin-klánhoz kapcsolódó gazdasági 
érdekeltség, akik akkor már a hatalomból erősen kivonulóban voltak? Tehát azok a gazdasági 
érdekeltségek, amelyek itt megjelentek, meglehetősen jelentős politikai kockázattal is bírtak.  

Köszönöm. 
 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN volt igazgatósági elnök (ÁPV Zrt.): A következő választ 

szeretném adni, mert az írásos tematikában is van egy ilyen témakör, egy kérdésben 
mellékmondatként: itt a nemzetbiztonsági dolgokról beszélgetünk, körülírva. Azt tudom 
mondani, hogy a 3002/2004-es kormányhatározat 2.10. pontja alapján a Malév 
nemzetbiztonsági védelem alá eső, kiemelt cég. Ez azt jelenti, hogy mindenről, de még annál 
valamivel többről is a magyar nemzetbiztonság tudott. Arról is tudott, hogy pályázat van 
folyamatban vagy privatizációs eljárás, arról is, hogy kik voltak az ajánlattevők. És azt tudom 
mondani – mert többet nem engem kell kérdezni ebben a témakörben –, a privatizációs 
döntésre úgy került sor, hogy a döntéshozók számára ismert volt a Nemzetbiztonsági Hivatal 
álláspontja. Egyebekben azokat a fajta követelményeket, amelyeket az NBH támasztott, a 
szerződésbe beemeltük mint vevői kötelezettségvállalást, és a szerződés egyik melléklete 
felsorolja szó szerint azt, amit az NBH megkövetelt. Biztos vagyok benne, hogy az akkori 
Nemzetbiztonsági Hivatal is ellátta a feladatát, és nem azt a választ kaptuk volna tőle, amit 
kaptunk, ha bármiféle ilyen komoly kockázat merül föl. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Nagy tisztelettel Macher Ákos urat megkérem, hogy ami eddig nem hangzott el, arról 

mondja el a véleményét. Köszönöm. 

Dr. Macher Ákos volt vezérigazgató 

DR. MACHER ÁKOS volt vezérigazgató (ÁPV Zrt.): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Bemutatkozásként hadd mondjam el, hogy én az ÁPV Rt. 
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vezérigazgatójaként vagyok meghíva, ami egy fatális félreértés lehet; nyilván valaki 
figyelmetlen volt. Az a megtiszteltetés ért 2006 nyarán, hogy a munkaügyi szabályok szerint 
három hónapig megbízott vezérigazgatóként vezethettem ezt a társaságot, 2006 végéig. 
Nyilván abból következik, hogy engem éreztek fontosnak meghívni, hogy akkor, amikor a 
negyedik pályázati kiírás indult, akkor valóban én voltam a megbízott vezérigazgató. 
Egyebekben én ’94-től 2007. december 31-éig dolgoztam az ÁPV Rt.-nek, és itt a Malév 
vizsgálata során tíz évet átfogó elemzés időszaka alatt én, azt mondhatom, végig gazdasági 
vezérigazgató-helyettes voltam.  

Ebből következően én nagyon rövid leszek. Azt szeretném jelezni, hogy Somkuti úr az 
általa elmondottakban rendkívül plasztikusan, tárgyszerűen és szakszerűen tájékoztatta önöket 
a Malév privatizációjához kapcsolódó ügyekben. Egy dologban szeretném kiegészíteni, a rám 
jellemző szakmai elfogultság okán. Egy számot hadd mondjak már – nem tudom, önök 
mennyire szeretik az ilyesmit. A 2000-es évek első öt évében a Malév 30 milliárd forint 
adózás előtti veszteséget halmozott fel: 30 milliárd forint veszteséget. Azért mondom ezt, 
mert szeretném, ha hangsúlyosan tudnák, hogy én azt gondoltam akkor, hogy ez a társaság 
folyamatosan csökkenti az állam vagyonát, és az állam vagyona érdekében néhány fontos 
dolgot meg kellett mindenképpen tenni, például akár privatizálni is lehetett és elképzelésem 
szerint szükséges is volt.  

Van más dolog is, amit egy veszteséges társaság esetén meg kell tenni; ez a második, 
utolsó dolog, amit említeni szeretnék. Ez pedig, hogy a vagyonkezelő tett-e intézkedéseket 
annak érdekében, hogy ne legyen már ilyen sok ez a veszteség. És én szeretném 
megismételni, és hangsúlyozottan szeretnék arra utalni, hogy a Malév mint veszteséges 
kiemelt állami társaság állandó témája volt az Állami Vagyonkezelő döntéshozó 
szervezeteinek, és állandó elemzés, intézkedés tárgya volt, hogy ez a veszteség minél kisebb 
legyen.  

Természetesen az itt már két órája tartó beszélgetésben sok olyan feltétel elhangzott, 
ami jelzi, mutatja, mekkora mozgástere volt a vagyonkezelőnek egy veszteségminimalizálás, 
reorganizálás érdekében. Mondjuk, például az a lehetőség nem állt fenn, mint amit a Malév 
kapcsán sokan emlegetni szoktak, hogy szórjuk bele a pénzt, juttassunk tőkét. Ez a lehetőség 
2004. május 1-jétől megszűnt. Létezik természetesen egy másik lehetőség is, amikor a 
költségszintet drasztikusan kellene csökkenteni. Én azt gondolom, a vizsgálat majd arra is 
kiterjed, hogy a Malév költségszintje, költségstruktúrája hogyan néz ki, és mondjuk, az 
énáltalam gyakran emlegetett személyi jellegű ráfordítások rendkívül magas szintje miért volt 
tartósan, ebben az évtizedben olyan sokáig nagyon nehezen csökkenthető. Nyilván elemzés 
tárgya kell hogy legyen, hogy azok a társadalmi csoportok, amelyek a Malév 
munkavállalóiként megjelennek, nagyon erős érdekérvényesítési lehetőséggel bírtak. Gönci úr 
majd, azt gondolom, fog példát mondani arra, hogy milyen költségcsökkentési intézkedéseket 
tudott megvalósítani. Egy ilyen költségcsökkentés jelentős konfliktussal jár, és a tulajdonos, 
vagyonkezelő mérlegeli, hogy milyen konfliktusokat képes felvállalni, jelen esetben például 
több száz vagy akár ezer fős leépítés elősegít-e egy sikeres privatizációs értékesítést. Nem 
voltam biztos benne, hogy ez ebben az időszakban szükséges lett volna. 

Ennyit kívántam kiegészítésként elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Kamarás úr következik. Parancsoljon! 

Kamarás Zoltán volt ügyvezető igazgató 

KAMARÁS ZOLTÁN volt ügyvezető igazgató (ÁPV Zrt.): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Kamarás Zoltán vagyok, ebben az időszakban az ÁPV ügyvezető igazgatójaként 
dolgoztam. 2007. január 15-étől tartozott hozzám a Malév, ekkor történt az ÁPV-nél egy 
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átszervezés. Én tehát a múltat annyira nem ismerem, de az attól fogva lezajlott folyamatot 
meglehetősen jól. 

Amiket Somkuti úr elmondott, azokkal én teljes mértékben egyetértek. Én sem tudnám 
másképp mondani. Két dolgot szeretnék kiemelni, illetve egy kiegészítést tenni.  

Elhangzott egy olyan kérdés, hogy milyen módon teljesítette az AirBridge a 
privatizációs szerződésben vállalt kötelezettségeit. Elhangzott a 32 millió eurós garancia, 
illetve a 30 millió eurós, tehát a hiteltörlesztési garancia. Az a garanciális kötelezettség, 
amelyet úgy vállalt az AirBridge, hogy 2007. december 31-éig visszafizeti a kereskedelmi 
hiteleket és az EIB-hiteleket, ezeket ha késve is, de teljesítette. Itt tehát felszólítás történt 
ebben a kérdésben. Azért szeretném pontosítani, mert ebből a hitelgaranciából, mivelhogy 
teljesített, később kiengedtük őket, mert a szerződés szerint ezt meg kellett tennünk. Ez az 
egyik, amit pontosításként szerettem volna elmondani.  

Ugyanígy egy nagyon hosszadalmas procedúra volt, és nagyon jogos volt az a kérdés 
is, amit itt a VEB jóságával kapcsolatban a képviselő úr hangoztatott. Természetesen 
vizsgáltuk minden lehető eszközzel a VEB-nek a jóságát, nem jóságát. Más banki garanciát 
nem volt hajlandó a vevő hozni – hiszen én folyamatosan ott ültem egyik tagként a 
tárgyalódelegációban, amikor már a tárgyalásos eljárások zajlottak –, tehát vagy ez, vagy 
semmi. Itt viszont volt egy bankgarancia, azt kellett értékelni; az összes többi ajánlattevőnél 
semmilyen bankgarancia nem volt. Tehát körülbelül nulla. Úgyhogy ezek közül lehetett 
választani.  

Ami még szintén megérne egy-két mondatot, hogy milyen lehetőségek voltak ebben a 
pillanatban a Malév esetében. Most Macher úr is megerősítette, hogy 2004-től fogva állami 
támogatás formájában nem lehetett az állami cégeket támogatni, illetve ha ilyen történt – mert 
történt, mert folyamatosan történt közben ilyen, és ezeket kifogásolta meg az Európai Unió –, 
akkor az tiltott állami támogatásnak minősült. Tehát lehetett választani a közül, hogy adok a 
Malévnek állami támogatást, és fölvállalom annak a kockázatát, hogy később ez tiltottnak 
minősül; lehetett választani azt, hogy felszámolásba megy – mert körülbelül ez a szituáció 
volt 2007 elején –; és lehetett választani ezt a harmadikat, hogy van végre egy jelentkező, 
akinek valamilyen, bármilyen garanciális kötelezettségvállalási hajlandósága és tényszerű 
papírja is van, akkor annak eladom. Ez az üzleti terv, amelyet akkor letettek, én nem azt 
mondom, hogy ez egy hú, de ragyogó valami volt, de némi reményt adott arra, hogy egy ilyen 
kapcsolatrendszerrel, egy ráhordó távol-keleti, keleti kapcsolatrendszerrel a Malév működési 
köre esetleg bővíthető, és a működése reményeink szerint, ha ez meg tudott volna valósulni, 
akkor fönntartható lett volna.  

Ezek voltak azok az elemek, amelyeket mi akkor be tudtunk mutatni a 
döntéshozóknak; ezt akartam kicsit kihangsúlyozni. Abban a pár előterjesztésben, amelyek 
még nem az én időszakomban készültek, de természetesen én is megismertem őket, hiszen 
bele kellett folyjak a Malév életébe, meg kellett hogy ismerjem mint a portfóliót vezető 
ügyvezető igazgató, ezek a lehetőségek be voltak mutatva. Olyan elemzés is készült, amely 
ugyan messze túlmutat az ÁPV Rt. lehetőségeink, hogy nemzetgazdasági szempontból mit 
jelentene a Malév csődje, de megkíséreltek a kollégák olyan számításokat csinálni, amelyek 
akkor kimutatták, hogy egy felszámolás már akkor is nagyobb költségű lett volna, közel 
100 milliárdos költségekkel járt volna, azon felül, hogy állami garancia azonnali lehívása 
33 milliárddal, és így tovább. Egypár tételt ott megpróbáltak elemezni, hogy milyen közvetlen 
költségekkel járt volna. A nemzetgazdasági szintű elemzés valahol kicsit följebb kellene hogy 
történjen, hiszen az ÁPV-nek ilyen lehetőségei és ilyen adatai nem voltak, hogy ilyen jellegű 
elemzéseket ilyen széles körben tudjon végezni. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha már a fair play szabályai szerint járunk el, 
mindkettőjüktől megkérdezem – persze nem kötelesek rá válaszolni –, most hol tetszenek 
dolgozni, mi a foglalkozásuk. Mindkettőjüktől kérdezem. 

 
DR. MACHER ÁKOS volt vezérigazgató (ÁPV Zrt.): Nem sikerült még 

elhelyezkednem.  
 
ELNÖK: És ön? 
 
KAMARÁS ZOLTÁN volt ügyvezető igazgató (ÁPV Zrt.): Én egy állami tulajdonú 

nonprofit kft. vezetőjeként dolgozom per pillanat, 2011 szeptembere óta. Tehát én egészen 
2011-ig a jogutódnál, az MNV-nél dolgoztam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Most pedig átadom a szót Gönci úrnak. 

Dr. Gönci János volt vezérigazgató (Malév Zrt.) meghallgatása 

DR. GÖNCI JÁNOS volt vezérigazgató (Malév Zrt.): Tisztelt Bizottság! Én 2005. 
február 12-e és 2007. július 12-e között voltam a Malév Zrt. vezérigazgatója. Ezt megelőzően, 
2002 és 2005 között a Malévnak voltam igazgatósági tagja, illetve azt követően a Budapest 
Airportnak voltam igazgatósági tagja. Még ezt megelőzően pedig több veszteséges céget 
sikerült nyereségessé tenni a magánszférában, illetve egy kisebb állami céget is; gondolom, 
ennek kapcsán merülhetett fel a nevem Malév-vezérigazgatónak. Én magam egyébként 
repülök, 15-20 éve vezetek kisrepülőt, és van is egy kisrepülőm, de az nem volt konkurencia a 
Malévnek, hiszen 6 személyes gép (Derültség.) – elég nagy baj lenne, ha légitársaságnak 
konkurencia lenne. Az én életemnek ez a két év öt hónapnyi időszak, és azt hiszem, a 
jövőbeni életemnek is, a legszebb időszaka volt, mert hatalmas nagy dolog a nemzeti 
légitársaságot vezetni. Nagyon remélem, hogy valakinek ez még meg fog adatni, mondjuk, 
egy Malév Future nevű cég vezetése kapcsán.  

Itt említeném meg, hogy nagyon jónak tartom a Fehér könyvet, azzal együtt, hogy két-
három ponton tárgyi tévedés van benne és engem is bírál, de az, hogy elemzi, nem azt, hogy 
mibe kerül a Malév csődje, hanem azt, hogy mit veszít az ország, hogyha nincs Malév, ezt én 
ebben az iratban láttam először leírva. Mi ezt a Malévból mindig mondtuk, de nekünk soha 
senki nem hitte el, mert úgy gondolták, a saját mundérunkat védjük.  

Arról szólnék néhány szót, hogy ebben a két és fél évben mik történtek a Malévben, 
mert úgy gondolom, a rendszerváltást követően ebben a két és fél évben történt a legtöbb 
változás, talán a Fehér könyvben egyébként negatívan említett flottacserét kivéve.  

Több kérdés merült föl az ÁPV Rt. ellenőrző tevékenységére vonatkozóan. Engem 
rendszeresen, körülbelül negyedévente számoltattak be, és valamennyi üzleti tervét a 
Malévnek az ÁPV Rt. fogadta el. Amikor én vezérigazgató lettem, akkor az elődöm azt 
mondta, hogy van egy jó meg egy rossz híre; ez 2005. február 11-e vagy 12-e, egy pénteki 
nap volt. Na, akkor kezdjük a jóval: azt mondta, hogy nem megy csődbe február végéig a cég. 
S mondom: mi a rossz? Az, hogy március végére biztosan fizetésképtelen lesz. Ehhez képest a 
következő két évben egy fillér állami támogatásra a Malévnek nem volt szüksége, és átélte ezt 
a két és fél évet. Kétségtelen, hogy egy-két vagyonelemet értékesíteni kellett, de egyik sem 
úgy került értékesítésre – itt egy kérdésben elhangzott véleményként tulajdonképpen –, hogy 
ez a Malév veszteségét növelte volna. Mert például az üzemanyag-üzletágat 5 milliárd 
forintért értékesítettük, és évi 1 milliárd volt az abból származó haszon. Következésképpen 
egy ötéves megtérülésű értékesítés történt, ami elfogadható. Egyébként pedig a Budapest 
Airport privatizációja előtt ez valószínűleg jót is tett a privatizációnak. 



- 40 - 

Somkuti úr említette, de muszáj említenem; látom, hogy önök között is sokan vannak, 
akik gazdálkodó cégeket vezetnek vagy jogi oldalról közelítik a kérdést. Látszólag egy 
110 milliárdos bevételt produkáló cég nyereségessé tétele, ha annak 10 milliárd sztenderd 
vesztesége van, mert ugye ez jön ki az összes számból, ami eddig elhangzott, az nem 
probléma, mert 10 százalékot költségágon megtakarítani, ezzel semmi gond nincs. Az a baj 
viszont, hogy a légitársaság költségstruktúrája 70-75 százalékban determinált, mert a mai 
üzemanyagárakon 25-28 százalék az üzemanyagköltség, 25 százalék körülbelül a költségágon 
a repülőgépek lízingdíja – ami persze lehetne másképpen is, de a Malév esetében ez így volt, 
és nem nagyon lehetett rajta változtatni –, illetve a repülőtéri és légtérhasználati illetékek 
szintén az üzemanyagköltséggel összemérhető 20-25 százalékot tesznek ki. Tehát marad 30 
százalék költség, ami, ha repülni akarunk, a menedzsment kezében van. Ebből a 30 
százaléknyi költségből, mondjuk, 30 milliárdból körülbelül 10 milliárd a munkabér, amire a 
kérdés irányult.  

Itt jegyzem meg, hogy hatalmas leépítést hajtottunk végre ebben a két és fél évben, 
olyan csendben, hogy még az ÁPV Rt. itt ülő vezetői sem emlékeznek rá, hiszen munkabéke 
volt közben. Megjegyzem, hogy az én tevékenységemben nagyon nehéz időszakok voltak. 
Amikor beléptem vezérigazgatónak, tartott a, mondjuk, harmadik privatizációs forduló, ahol 
Abramovicsék először pályáztak a Malévre. Ezt az ÁPV Rt. eredménytelennek minősítette 
valamikor 2005 szeptembere környékén, ha jól emlékszem. Ez után nekem volt négy 
hónapom, hogy a Malévben úgy működjek vezérigazgatóként, hogy az összes dolgozó 
elhiggye, hogy tényleg én vagyok a vezérigazgató. Azért négy hónap, mert 2006 elején 
mindenki úgy vélte, hogy az MSZP elveszíti a választást, következésképpen vezérigazgató-
csere lesz, és ezt előre lehetett sejteni, hogy így gondolkodnak az emberek. Ezért ebben a 
négy hónapban kellett a legjelentősebb változásokat megcsinálni. Ekkor 1200 fő kiszervezésre 
került a Malévből, 400 fő a karbantartó tevékenységet végző Aeroplex vállalatba, ezzel annak 
a vállalatnak az értéke lényegesen megnőtt, és létrehoztunk a földi kiszolgálásra egy 800 fős 
vállalatot, úgy, hogy a szakszervezetekkel meg tudtunk egyezni, és nem kellett jelentős 
béremelési lépéseket tenni, csak garanciákat vállalni arra, hogy a Malév biztosítja a 
szabadjegyet és egyebeket, ezeket a csicsákat a dolgozóknak. 2005. december 25-én írtuk alá 
a szakszervezettel a megállapodást, karácsony másnapján a 800 fő kiszervezésére. 
Ezenközben az ÁPV Rt. jóváhagyásával 400 főre csoportos létszámleépítést jelentett be a 
légitársaság, és 400 fővel csökkent e négy hónap időszaka alatt a légitársaság létszáma. Ami 
persze csak azt jelenti, hogy elküldeni igazából 150 főt lehetett, mert az üres helyeket kellett 
betölteni; egyből megindult a belső átmozgás. Amint beléptem a céghez, kikötöttem, hogy 
csak az én engedélyemmel lehet bárhova embert fölvenni, ami furcsa dolog egy 3 ezer fő 
körüli létszámú cégnél, de csak így lehetett azt elérni, hogy nem vettünk föl embert, csak 
akkor, amikor már végképp nem lehetett belül átcsoportosítani. Amint bejelentettük a 
csoportos létszámleépítést, a belső mozgás megindult, és összességében ez alatt az időszak 
alatt 400 fővel csökkent a létszám, tehát a bérköltség is.  

De ez önmagában nem elegendő. Mi nagyon hamar felismertük azt, hogy ebben a 
szituációban csak az árbevétel növelésével lehet a légitársaságot nyereségessé tenni vagy 
nullszaldó közelébe vinni. Nyilvánvaló volt persze, hogy három feladat van: az első feladat a 
cég likviditását biztosítani, mert hiszen ha nem tudjuk fizetni az üzemanyagot, akkor be kell 
zárni a céget; ezt láttuk nemrégiben sajnos. A második volt a sajáttőke-helyzet rendezése, és 
csak a harmadik a nyereségesség, mert az ugye csak egy szál – idézőjelben –, mert ha a 
légitársaság likvid, tehát több pénzt termel, mint amennyit költ, akkor tud működni. De ettől 
még lehet veszteséges, mert vannak olyan tételek, amelyek nem kerülnek pénzbe a 
mérlegoldalon.  

Ezért döntöttünk úgy, hogy mindenáron légitársasági szövetséghez kell csatlakozni a 
Malévnek. Mivel bebizonyosodott, hogy a SkyTeambe a cseh légitársaság akadályozó 
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tevékenysége miatt a Malév nem léphet be, ezért fordultunk a Oneworld légitársasági 
szövetséghez, amely egyébként minden szempontból jobb volt, hiszen a környékünkön nincs 
olyan légitársaság, amelyik tagja lenne ennek a szövetségnek. A SkyTeamnek a cseh 
légitársaság tagja, Prága nincs egy óra repülőútra innen; a Star Airlinesnak pedig a bécsi 
légitársaság, az Austrian Airlines a tagja, tehát konkurenciája lett volna a Malév, ezért nem 
akarták bevenni. A Oneworldnek Európában három tagja van: a British Airways, az Iberia és 
a Finnair. Mind a három elég messze van, ha magunk elé képzeljük Európát. 

Miért van ennek jelentősége? Azért, mert egy – akkor már – 30 repülőgéppel 
rendelkező légitársaság soha nem lehet nyereséges önmagában, csak akkor, ha egy nagyobb, 
mondjuk, egy több ezer repülőgépes légitársasági szövetségbe tartozik. Nem kell ennek 
tulajdonosi kapcsolatnak lenni. A Oneworldbe való belépéssel mi egy 3 ezer repülőgépes 
flottához csatlakoztunk, és a repülőgépek töltöttsége úgy nőtt meg, hogy az új orosz 
tulajdonos, aki pedig nem nagyon szeretett minket, ő is elismerte, a következő évben 
4 milliárd árbevételtöbbletet hozott, költségnövekedés nélkül, hiszen a repülőgépek töltöttsége 
nőtt. A mi számításunk szerint egyébként ennek 8 milliárdnak kellett volna lennie.  

Még egy megjegyzést szeretnék tenni egy köztudomású félreértés tisztázása 
érdekében. Én úgy léptem be a Malévbe, hogy azzal eresztettek el, hogy a hosszú távú 
repülőgépek üzemeltetése 5 milliárd veszteséget jelent évente a cégnek, tehát le lehet felezni a 
10 milliárdos veszteséget. Megnéztük: a hosszú távú járataink már akkor évi 5 milliárd szabad 
casht produkáltak a Malévnek, tehát 5 milliárddal több igazi pénzt hoztak, mint amennyit 
ráfordított a Malév a hosszú távú járatok üzemeltetésére. Tehát likviditási szempontból 
öngyilkosság lett volna bezárni. Ezért inkább előrementünk, hoztunk még egy repülőgépet, 
ami ráadásul gazdaságosabb volt, mind az addigi kettő – ezt most nem akarom kifejteni, mert 
nagyon részletes lenne. Beindítottuk a bangkoki járatot, azért, hogy a téli kevés észak-
amerikai utas helyett el tudjuk vinni a repülőgépeinket tele Távol-Keletre, és harcoltunk 
további repülési jogokért Kanada irányába. Ezek együttesen eredményezték azt, hogy 2007 
végére, ha megtisztítjuk a rendkívüli kiadásoktól a cég mérlegét – márpedig 2007 az az év, 
amikor ugyan én már nem voltam végig vezérigazgató, de a mi tevékenységünk hozta az 
eredményt –, akkor már csak 6 milliárd volt a cég üzemi tevékenységének vesztesége, 
miközben a Brent-olaj ára meghaladta a 100 USA-dollárt hordónként, ami borzalmasan 
magas. Amikor én beléptem a céghez, akkor valahol 50 dollár körül volt, tehát valami egészen 
elképesztő változás történt. 

Ha szabad még két mondatot az iparágról mondani, hogy lehessen érteni: a Malév egy 
csodálatos és remek cég volt, és még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon 
fontos lenne, hogy legyen; 20-30 milliárdból a Malévet körülbelül két hónap alatt újra be 
lehetne indítani. Az állam kezében van a Malév neve, ami nagyon nagy érték, és ezt 
pillanatokon belül meg lehetne csinálni.  

A nemzetközi repülésben van egy őrült probléma. Van öt szereplője – vagy négy, 
mindjárt kiderül a felsorolásomból – ennek az egész iparágnak. Az egyik a légitársaságok, 
amelyek tényleg viszik az utasokat, és amitől ez az egész iparág működik, és amitől az egész 
világon az üzleti élet valami módon működik; amikor már a személyes kapcsolatokra szükség 
van, akkor muszáj, hogy odamenjünk. Ez az, amit elvesztett most Budapest jelentős részben. 
Ezek a légitársaságok gyakorlatilag ma a világon mindenütt veszteségesek, kivéve azokon a 
helyeken, ahol még működik a protekcionizmus: ez a Távol-Kelet és az Arab-öböl térsége, az 
arab államok, ahol így vagy úgy finanszírozzák a légitársaságaikat. A másik szereplő a 
repülőtér. A repülőterek – most nem akarok a Budapest Airportba belemenni, mert nem is 
értek hozzá – döntő módon az egész világon nyereségesek. Egyébként a bevételüknek a 
kétharmadát-háromnegyedét nem a repülésből szerzik meg, de nagyon nyereségesek. A 
légiirányítás nullszaldós, mert elszámolhatja a költségeit, de senki nem ellenőrzi azokat, és a 
légitársaságok ezt meg kell hogy fizessék. Aki az üzemanyagot szállítja a légitársaságoknak, 
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az értelemszerűen nagyon jól keres a dolgon. És a repülőgépgyártók is jól keresnek ezen az 
üzletágon. Csak és kizárólag egyedül az az iparágrészlet veszteséges, amelyik az egészet 
generálja. Ez előbb-utóbb a világon egy hatalmas robbanáshoz fog vezetni. Ebben a 
szituációban persze Magyarország kellene hogy tudjon lavírozni, mert az, hogy legyen egy 
Budapest bázisú légitársaság, borzalmasan fontos. Szerintem ez a légitársaság visszavihető, én 
úgy gondolom, hogy a Oneworldbe kellene visszavinni, amiatt, amit elmondtam, földrajzi 
okokból, és valószínűleg nyereségessé tehető. Hiszen meg lehetne szabadítani azoktól a 
visszahúzó dolgoktól, amelyek például a költségbázisban lényeges növelő tényezők: például a 
rendkívül rossz kollektív szerződés, amihez én sem tudtam hozzányúlni, be kell valljam, 
amihez a szakszervezetek ragaszkodnak. Nem vagyok szakszervezet-ellenes, félreértés ne 
essék, egy csomó esetben sikerült megegyezni, de egy csomó nagyon logikus esetben nem 
sikerült megegyezni, pedig a dolgozóknak érdeke lett volna. És egy sor dolog most már a 
Malévből kitisztul, következésképpen sokkal könnyebb lenne egy nullszaldó közeli 
légitársaságot csinálni. És ha netán egy 4-5 milliárd veszteséget csinálna, viszont az 
országnak évente az utasforgalommal a Fehér könyv szerint, a mostani kormány által készített 
Fehér könyv szerint hoz 100-150 milliárd egyéboldali hasznot, akkor esetleg azt a támogatást, 
amit egy Forma-1 megkap, megkaphat egy légitársaság is. És abba most ne menjünk bele, 
hogy az EU mit enged meg, meg mit nem enged meg, mert én úgy gondolom, rendkívül sok 
módszer van, amit az EU megenged, és mégis egy légitársaságot, egy nemzeti értéket, egy 
ereklyét jó helyzetbe tud hozni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlenegy dolgot öntől is megkérdezek, hogy most 

mivel tetszik foglalkozni. 
 
DR. GÖNCI JÁNOS volt vezérigazgató (Malév Zrt.): Mondjuk úgy, hogy magánzó 

vagyok. Amióta a kormány – egyébként teljesen érthető és elfogadható okból – visszahívott 
az Egyesült Arab Emírségek nagyköveti posztjáról, azóta nincs állásom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel most már, azt hiszem, mindenki elmondta a maga 

mondandóját, szépen sorba megyünk. Gruber képviselő úré a szó, majd Bertha Szilvia, Volner 
János következik, és így tovább. 

 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az eddigi körkérdésem kapcsán 

ötből öt ember nem tudott rá válaszolni, hogy de honnan került Költő Magdolna a tulajdonosi 
körbe. (Derültség.) Az átvilágítás során sem merült fel, hogy volt ÁPV-s kolléga a vevő. 
Olyannyira talány ez a szinte már-már magyar Mata Hariként is említhető hölgy, hogy egy 
titkos minősítésű WikiLeaks-távirat szerint 2009 februárjában az amerikai diplomaták 
számára kiderült, hogy a látszattal ellentétben a Malév-részvények többségét nem magyar 
magánszemélyek, hanem teljes egészében a moszkvai központú Vnyesekonombank 
birtokolja. Az amerikaiak gyanúja szerint a magyarok látszólagos bevonásával akarták 
kijátszani az oroszok a nemzeti légitársaságokra vonatkozó uniós szabályokat.  

Ha most átlapoznánk az igazgatósági döntéseket, lehet, hogy lenne is némi alapja, 
amikor igazgatósági szavazások voltak e tekintetben, mert néha mintha tendenciózusan az 
orosz tulajdonosi, akkor még kisebbségi tulajdonosi kör mellé állt volna fel ez a hölgy. 
Természetesen érdekes ennek a vonalnak a későbbi vizsgálata is. És mielőtt még Gönci úrral 
szemben bármiféle ellentét merülne fel, be kell valljam önöknek, hogy én is repülök, bár 
anyagi helyzetem miatt nem engedhetem meg magamnak, hogy önálló géppel, viszont 
vitorlázó repülőgéppel – tehát a kettő teljesen más, úgyhogy nem fogunk egymás ellen 
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repülni, meg az ejtőernyőshobbim is, azt hiszem, csak bizonyos különleges helyzetekben adna 
párhuzamra okot. (Derültség.) 

De arra még magam is emlékszem, hogy a korabeli sajtó, amikor Gönci urat 
kinevezték a Malév élére, egy hatalmi üzleti géniuszként mutatta be azt a tevékenységet, 
amelynek az eredményeképpen az ön igazgatósága vagy elnöksége idején az első év után a 
valóban nyomasztó adósság már-már szinte eltörpülni látszott, többek között a RÜK Kft.-nek 
az értékesítésével, a heathrow-i slotok értékesítésével. Az imént azt mondta, hogy az egész 
légiközlekedési ipar halálát fogja jelenteni, hogy például a földi üzemanyag-kiszolgálás, 
kerozinkiszolgálás az egyik jelentős nyereséget termelő történet. A slot működteti az egész 
lehetőséget arra, hogy repüljenek. Tehát az ön idejében úgy lett viszonylag stabil a cég, hogy 
minden, kis túlzással, az egy szem repülőgépet és néhány bájos stewardesst és nagy tudású 
pilótát kivéve, minden el lett adva. Nem tudom, annak idején látta-e ezt a RÜK Kft.-s 
szerződést. Én úgy tudom, hogy bár igen jelentős volt a vételár, ebben a szerződésben mégis 
kötelezettséget vállalt az eladó a következő évben történő üzemanyag-berendezések 
meglehetősen jelentős költséggel bíró javítására, rendbetételére, illetőleg további 
működtetésére vonatkozóan. Nem tudom, emlékszik-e a szerződés ezen kitételeire? Mert 
akkor így már nem is annyira szépséges ez az akkori szerződés. Tehát tulajdonképpen úgy lett 
rendbe téve az ön idejében a Malév, hogy az addigi összegyűlt jelentős tartozásokat a cég 
aranytojást tojó tyúkjainak a koncentrált levágásával sikerült elérni. 

A kérdést nyilván lehet, hogy ön másképpen látja; mindenesetre köszönöm, mert amit 
az üzletág jövőjével, illetőleg a problémákkal kapcsolatban jelzett, abban magam is száz 
százalékban egyetértek önnel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bertha Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én Macher Ákoshoz is intéznék, 

nem is tudom, egy kérdést vagy megállapítást, hogy az nem helytálló, hogy csak az AirBridge 
adott volna bankgaranciát, mert a pilóták által tett ajánlatban is volt bankgarancia. Ezt itt 
fontosnak láttam megjegyezni. 

Gönci János vezérigazgató úrhoz szólnának a kérdéseim. Az egyik az, hogy volt-e 
flottafejlesztési koncepció, illetve légiközlekedési stratégia, ugyanis ezt a légügyi törvény is 
előírja. Merthogy a veszteséges gazdálkodás okai alapvetően strukturálisak is voltak, tehát 
nem volt megfelelő például a flotta az igényekhez képest, hiányzott az optimális összetételű 
repülőgépflotta, hálózat, menetrend és járatszám.  

A Boeing 767-es gépekre dupla jelzálog került. Tájékoztatta-e Gönci úr az 
illetékeseket erről a CIB-jelzálogról, ami már elsőként rajta volt ezeken a gépeken?  

Az üzemanyag-üzletág 2005-ös eladása már többször elhangzott. Ezzel kapcsolatban 
lenne kérdésem, hogy rendezték-e a Százhalombatta–Ferihegy csővezeték tulajdonjogát. Volt-
e környezetszennyezés – illetve tudjuk, hogy volt környezetszennyezés – és ennek valamilyen 
típusú helyreállítási terve? Készült-e erre költségvetés? És az eladás után ez kinek a 
kötelezettsége maradt?  

Az állam képviselőihez, de most már elsősorban Macher és Kamarás urakhoz szól a 
kérdésem. Összességében véve mégiscsak az a benyomás, hogy itt 2007-ben történt egy 
200 millió forintos privatizáció, ami igazából nevetségesen alacsony, mert a részvények 
névértékét sem éri el. Majd, mikor a visszaállamosítást történt 2009-ben, akkor 19 milliárd 
forint értékű állami követelést engedett el az állam, tehát tulajdonképpen ennyiért vásárolta 
vissza akkor a Malévot, úgy, hogy eközben tulajdonképpen a VEB banknál maradt a 
döntéshozatali jog; vétójoga volt mindenen. Ez tehát, akárhogy is nézzük, egy rendkívül rossz 
üzletnek tűnik, úgy, hogy eközben valójában az eredeti privatizáló tulajdonos, tehát az 
AirBridge nem hajtotta végre azokat a kötelezettségeket maradéktalanul, amelyeket vállalt, 
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tehát a feltőkésítést, illetve az állami hiteleknek a kifizetését. Felhívták-e a döntéshozók 
figyelmét időközben erre? Illetve mi volt ennek az egész döntési háttere, hogy ez így, ahogy 
történt, végbemehetett? Az orosz VEB bank is, ahelyett, hogy tőkeemelést hajtott volna végre, 
az is csak hitelt adott a cégnek. Úgy fogadták el ezt a lehetőséget, hogy már akkor nyilvánvaló 
volt, hogy az Európai Unió el fogja marasztalni ezért a lépésért is Magyarországot. Azt is 
kérdezem tehát, hogy ezt miért hagyták, hogy így csinálja a VEB bank. 

Várom a válaszokat. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ertsey Katalin következik, utána Volner képviselő úr; utána pedig válaszok. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én Gönci úrnak a hosszú 

távú járatok kapcsán tennék fel kérdést. Mi kértük azt a bizottságtól, hogy Fehérváry Gézát, 
illetve értelemszerűen Váradi Józsefet is hallgassuk meg ebben a tekintetben, de az ön 
véleményére kíváncsi vagyok, különösen azok után, hogy a hosszú távú járatok kapcsán 
jelezte, hogy ezek profitábilis működést biztosítottak volna. 

Alapvetően egy egyszerű kérdés: mikor, milyen döntési szinten és milyen 
megfontolásokból, milyen adatokra támaszkodva döntöttek úgy a Malév hosszú távú 
járatainak megszüntetéséről, hogy az végső soron komoly problémákat okozott később, vagy 
még rosszabb helyzetbe hozta a Malévot? És milyen megfontolás volt az, ami a globális 
versenyképesség felől az európai fapadosokkal konkuráló nemzeti légitársasággá tette a 
Malévot? Úgy tűnik, hogy ez egy hosszú távú stratégiai megfontolás, de a számok ezt nem 
igazolják, illetve puszta üzleti racionalitás alapján ez nem látszik, hogy ez egy alátámasztható 
döntés volt. Úgyhogy ebben érdekelne egyrészt, amiket tud, tényszerűen, illetve a véleménye 
is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Gönci úr nagyon 

gyakorlatiasan tartotta meg a maga expozéját, azt gondolom, de ez nem is csoda, hiszen 
nyilván specializálódott egy adott területre, ellentétben az ÁPV Rt. volt vezetőivel.  

Gönci úr említette azt, hogy jelentős költséglefaragásokra került sor a vállalatnál. A 
véleménye azonban némiképpen ellentétben áll az ÁPV volt vezetőinek véleményével, hiszen 
ők arról beszéltek, hogy kifejezetten magas költségráfordítással működött a légitársaság, és 
jelentős mértékben ez okozta a veszteségeket. Tehát elképzelhető, most a konkrét számok 
ismerete nélkül nyilatkozunk, hogy sor került bizonyos költségcsökkentésekre. De ettől 
függetlenül egy magas költséghányad volt a légitársaságnál megfigyelhető.  

Említette Gönci úr azt is, hogy körülbelül 30-35 százaléknyi az a költség a 
légitársaságnál, ami nincs determinálva a kerozinárak és egyebek által. Itt azért némiképpen 
vitatkozni vagyok kénytelen, ugyanis a gazdaságosabb géptípusok beszerzése értelemszerűen 
képes megváltoztatni ezt az arányt pozitív irányba. Illetve azért előfordultak itt olyan 
gépvásárlások is tudomásunk szerint, aminél két év múlva a gép megvásárlásától számítva 
már a gépet kivonták a forgalomból a magas üzemanyag-fogyasztása miatt.  

A Malévról készült Fehér könyv említett egy 70 milliárd forintos költségvetési 
bevételt, amely a magyar légitársaság működésével összefüggésben keletkezett. Csak 
emlékeztetnék rá, hogy 24 milliárd forint volt ehhez képest a társaság utolsó évben felmutatott 
vesztesége, tehát közel 50 milliárd forint pluszt termelt még így is a Malév, túl azon, hogy 
egyébként légihídként működött és egy régiós légicentrumként üzemelhetett Budapest. 
Ezekből kifolyólag nyilvánvalóan jelentős az a hátrány, ami Magyarországot érte.  
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Említette Gönci úr a hosszú távú járatokat, amelyek meglepetésére plusz 5 milliárd 
forintot hoztak, ahelyett, hogy vitték volna a pénzt. Ezeknek a fejlesztésére miért nem került 
sor? Ezeknek a hosszú távú járatoknak a megtartására miért nem került sor, akkor, amikor 
szemmel láthatóan ez jó üzlet volt, és segített konszolidálni a társaság helyzetét.  

Azt csak egyébként jelzésértékűen mondom, hogy a kormánynak lett volna lehetősége 
a múltban is arra, hogy a légitársaságot úgy juttassa célzott tőkejuttatáshoz áttételes formában, 
hogy szektoriális adókedvezményeket biztosít a magyarországi légi közlekedés részére. Én 
egyébként ezzel a javaslatommal megkerestem az adózásért felelős államtitkárt, Pleschinger 
Gyulát is, megkerestem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökhelyettesét, dr. Varga Árpádot 
is, mind a ketten azt mondták, hogy ez egy jó ötlet, valóban összhangban áll a közösségi 
versenyjoggal. Megjegyzem, egyébként a saját üzleti gyakorlatomból az adószakértőmmel 
egyeztettem, tehát meglehetősen profi kézből származó információkról van szó. Nem került 
erre mégsem sor. Az a kérdés, hogy önök esetleg javaslatot tettek-e az ÁPV felé vagy az 
állam felé közvetlenül a politikusokkal történt találkozó alkalmával, itt főleg a 
pénzügyminiszter úrra gondolok, arra, hogy esetleg egy-egy ilyen lépéssel úgy lehetne célba 
juttatni ezeket a tőkejuttatásokat, hogy ez a közösségi joggal kompatibilis megoldás legyen.  

Köszönöm szépen, egyelőre ennyi. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, hogy még két képviselőtársamnak van kérdése, 

Aradszki képviselő úr, Gruber képviselő úr, és utána, azt hiszem, kezdjük el a válaszokat, 
mert van, akinek már el kell mennie, meg az idő is nagyon megy. 

Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Gönci úrtól szeretnék 

kérdezni. Ön 2002 óta részt vett a Malév vezetésében; elmondta, hogy igazgatósági tag volt, 
ha jól emlékszem.  

 
DR. GÖNCI JÁNOS volt vezérigazgató (Malév Zrt.): 2002-2003-ban, és utána 2005-

től. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elhangzott az, hogy azért lehetett látni, hogy 

2004-től már európai uniós tag leszünk. Készültek-e akkor olyan átszervezési javaslatok, ami 
alapján minimalizálták volna az állami támogatás szükségességét? Illetőleg amikor ezek az ön 
által elmondott átalakítások, kiszervezések, létszámcsökkentések megvalósultak, akkor volt-e 
olyan üzleti vízió, amely szerint le tudták volna tenni az ÁPV Rt. részére, hogy kérem szépen, 
ekkor és ekkor szűnik meg a veszteségünk, nem szükséges az állami támogatás? Mert ott egy 
kis disszonanciát érzek Somkuti úr és Macher úr előadásához képest. Tehát én úgy látom az 
ön elmondása alapján, hogy lehetett volna egy attraktív, kiegyensúlyozottabb növekedési 
pályára állítani a Malévet, és erre megvolt a megfelelő időtartam is, ha jól értem, 2002 után is. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gruber Attila úr, és akkor befejeztük a kérdéseket. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Szintén egy körkérdés, hogy 

vizsgálódtak-e vagy vizsgálódtattak-e abban a tárgyban, hogy az Európai Unióban működő 
nemzeti légitársaságok milyen módon tudnak, kikerülve a tiltott állami támogatást, állami 
pénzeszközhöz jutni. Jelesül például, hogy Volner János képviselőtársam is említette ezt a 
bizonyos adókedvezményt. Tudomásom szerint ez az Air France légitársaságnál évtizedes 
hagyomány, hogy ilyen adókedvezménnyel kapják ezek a légitársaságok a támogatást. 
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Illetőleg még azt kérdezem, Gönci úr, hogy az Aeroplex moszkvai leányának megnyitását, 
illetőleg annak a bezárását milyen okok idézték elő. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Várjuk a válaszokat, uraim. Mindegy, hogy ki kezdi. 

Parancsoljon! 
 
DR. GÖNCI JÁNOS volt vezérigazgató (Malév Zrt.): Én kaptam a legtöbb kérdést, 

úgyhogy akkor elkezdem. 
Én is repülök vitorlázógéppel is, de azért nem fogunk összeütközni, és én is keveset 

repülök most motorossal, mert nincs pénzem benzinre; de ez csak az álláskérdésre rezonáló 
válasz. 

A RÜK értékesítése, tehát az üzemanyag-üzletág értékesítése után a legjobb emlékeim 
szerint nem merültek fel jelentős költségek. Itt két dolog, a képviselő asszony kérdésében is 
szerepelt a környezetszennyezés. Két üzemanyagtelepe volt a Malévnak a történelemben. Az 
egyik az, amelyik a RÜK-kel együtt értékesítésre került, a másik pedig a repülőtér másik 
végén felszámolásra került még évekkel azelőtt, hogy én vezérigazgató lettem. Na, ennél a 
másiknál fedeztek fel környezetszennyezést, amit megpróbáltak a Malévre verni, de legjobb 
tudomásom szerint néhány tíz millió forinttal megúsztuk, ami természetesen sok pénz, de a 
120 milliárdos mérlegfőösszeghez képest elhanyagolható. A RÜK területén a Malév még az 
értékesítés előtt kellett hogy végrehajtson egy környezetvédelmi beruházást, mert nem voltak 
kettős falúak a tartályok, és ezért ki kellett bélelni a tartályokat belül. Ez valóban egy 
100 millió körüli beruházás volt; de most ne mondják azt, hogy hazudok, ha ez 80 millió volt 
180 millió, mert erre tényleg nem emlékszem és nem készültem. Eltettem néhány papírt, tehát 
lehet, hogy utána tudnék nézni, de azt hiszem, ennek túl nagy jelentősége nincs. Iszonyatosan 
alkudtunk, nem állt le közben az üzemanyag-kiszolgálás Ferihegyen. Nagyon érdekes volt, én 
mérnök vagyok, és soha nem voltam ilyen tartály belsejében, ennek kapcsán be tudtam menni.  

Tehát ilyen szempontból szerintem a RÜK értékesítésével nem volt gond. Még 
egyszer ismétlem: 5 milliárd forintért adtuk el a Budapest Airportnak, és legjobb emlékeim 
szerint 1 milliárdnál kevesebb volt az éves haszon, amit ez az üzletág termelt. Egyébként 
muszáj volt eladni, különben a Malév fizetésképtelenné vált volna, természetesen. Tehát soha 
nem azért adtuk el, hogy elkártyázzuk a pénzt. A másik oldal, hogy nekem amúgy viszont 
tudatos koncepcióm volt, hogy mindent, ami nem a légitársasági core businesshez, tehát a 
repüléshez tartozik, azt vagy leépíteni, vagy jól értékesíteni, és megtisztítani a légitársaságot, 
hogy hatékonyan tudjon működni. Mert egyébként az, hogy az üzemanyagot a Malév 
szolgálja ki más légitársaságoknak Ferihegyen, ez még amúgy lehet, hogy súrolja is esetleg az 
európai jogot. Tudtommal nem volt ebből probléma. Nem ez volt egyébként az oka, félreértés 
ne essék; amikor én mondtam, hogy az üzemanyag-szállítók jól keresnek az üzemanyagon, én 
a cső túlsó végén lévőre gondoltam – a MOL-ra. Ugye, van egy vezeték, amely Ferihegyet 
Százhalombattával összeköti. Én olyan mértékig próbáltam harcolni a MOL-lal azért, hogy 
árengedményt lehessen kicsikarni, mivelhogy ő tudta, hogy monopolhelyzetben van, de 
semmi módon nem tudtunk lejjebb menni az árral; olyan mértékig harcoltam, hogy 
tanulmánytervet készíttettem arról, hogy ott, ahol a Duna alatt átmegy ez a vezeték, ott egy 
hajóról való lefejtőt alakítsunk ki. Mert azt kiszámoltuk, hogy ha alternatív szolgáltatótól 
vennénk a kerozint, akkor egész nap menniük kellene a tartályautóknak Ferihegy felé; tehát 
ezt nem bírta volna el a közút, meg értelmetlen is lett volna. Ugyanakkor ott, ahol átmegy a 
vezeték a Duna alatt, lehetett volna egy lefejtőt csinálni; ez egyébként ma is alternatíva. Még 
egyszer mondom, tanulmányterv készült, pár millió forintért, félreértés ne essék, mielőtt itt 
bárki megsértődne ebben a dologban. 
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A slot-ügy. Én igazából erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt sikerült értékesíteni, 
ugyanis ez úgy volt, mint a vörösingesek a Pál utcai fiúkban, a Oneworld-csatlakozás elindult, 
az American Airlines jóváhagyta, mindenki jóváhagyta, de a másik nagy az American 
Airlineson kívül a Oneworldben, a British Airways azt mondta, hogy ő addig szóba sem áll a 
Malévvel, tehát egyáltalán vezetői szinten szóba sem álltak velünk, ameddig nem adjuk nekik 
ingyen oda a heathrow-i két slotunkat. S akkor azt mondtuk, hogy nem, az a két slot nagyon 
sok pénzt ér. És végül – erre most felkészültem – nagyságrendileg 800 millió forintot kaptunk 
a két slotért, úgy, hogy körülbelül 50-60 millióért a Gatwicken vettünk jobb slotokat. Ugyanis 
a heathrow-i slot ott alvós slot volt, és a londoni járataink jelentősen magasabb 
jövedelmezőképességgel rendelkeztek azt követően, hogy átmentünk a Gatwickre. Tehát 
ebben semmi hátrány nem érte a Malévet, ráadásul a gatwicki reptér egy ugyanolyan hub-
reptér, mint a Heathrow; jó, persze a Heathrow nagyobb, de nincs messzebb Londontól, tehát 
valójában az utasforgalom nem csökkent, hanem növekedett, és nekünk kisebb volt a 
költségünk, mert nem kellett a pilóták ott alvását finanszíroznunk. Ezt még soha nem sikerült 
így egyben elmondanom, mert még az újságírók is mindig félbeszakítanak, hogy de elloptuk a 
slotot, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elmondhattam. 

Az Aeroplex moszkvai leányvállalatáról én annyit tudok mondani, hogy én maradtam 
még vezérigazgató az Abramovics úrék tulajdonlása alatt is pár hónapig; nem tudom, a zárás 
mikor volt, de körülbelül három-négy hónapig. Talán nem titok, hogy – idézőjelben – 
kötöttünk egy dealt, hogy én segítem a Malév Oneworld-csatlakozását befejezni, mert az 
leállt, amikor a privatizáció híre kelt, három hónapra teljesen befagyott. És amikor beláttam, 
hogy az egyetlen potens pályázó Abramovics úr, aki amúgy engem egyébként nem szeretett – 
majd ha hallgatják, akkor valószínűleg nem fog nagyon dicsérni –, mert az első 
privatizációnál jelentős szerepem volt abban, hogy ők nem kapták meg a légitársaságot, mert 
be tudtam bizonyítani a tulajdonosnak, hogy nem fog csődbe menni, tehát nem kell 
finanszíroznia az államnak a következő egy évben – én annyit ígértem – a légitársaságot. 
Ezért aztán az ÁPV Rt. vezetése, az igazgatóság úgy döntött, hogy eredménytelennek minősíti 
ezt a privatizációt. Ezen az ülésen, azt hiszem, mindannyian ott ültünk az ÁPV Rt. 
igazgatósági ülésén. 

Az Aeroplex moszkvai leányvállalatára visszatérve, én magam ezt egy jó ötletnek 
tartottam, hiszen ez egy olyan szinergia, ami segíthetett volna a Malévnek. Én arra nem 
gondoltam, hogy az oroszok utána nem fognak fizetni ennek a leányvállalatnak. Abramovics 
úrnak három légitársasága volt, ebből az egyik a krasznojarszki légitársaság, a 
Krasznojarszkoje Airline; ez Krasznojarszkban van, ez egy távol-keleti lábat jelenthetett volna 
ráhordó utasban. A másik, ami sokkal fontosabb volt, a Domogyedovo Airline, amely a 
moszkva-domogyedovói reptér körzetéből induló járatokat hozta. Ezért Abramovics úrék – 
már nem voltam ott – áttették Seremetyevóról Domogyedovóra a Malév-járatokat, majd nem 
szinkronizálták a menetrendeket, és így a dolog hamvába holt. Az Aeroplex leányvállalatának 
megnyitásánál én már nem voltam a Malév vezérigazgatója, de becsületesen meg kell 
mondanom, hogy mivel nem láttam előre, hogy így fordul ez a dolog, én támogattam volna, 
mert ez jelentős növekedését jelentette volna az Aeroplexnek, és az Aeroplex értéke akkor 
valahol egy olyan 5-6 milliárd forint körül volt, ami a Malév saját tőkéjében jelentős volt. Ha 
ez a moszkvai leány jól működött volna, az azonnal 10-12 milliárdot ér. Egyébként ezek a 
vállalatok most is működnek, gondolom, ezek nem mentek csődbe a Malévvel együtt, vagy 
nem feltétlenül.  

Az egyik képviselő asszony kérdezte, hogy volt-e flottafejlesztési koncepciónk. 
Természetesen volt. A Malév flottaszerkezete – Volner képviselő úr is kitért erre – valóban 
rossz volt. Ez a Malévet komolyan sújtotta. A mi menedzsmentünknek nagyon-nagyon kevés 
lehetősége volt ezen változtatni. 2002-ben, amikor én Malév-igazgatósági tag lettem, akkor az 
igazgatóság nem engedte a tíz CRJ gépre kötött keretszerződésből a hat CRJ gépet behozni, 
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de négy már ott volt; ráadásul azok mögött volt egy 10 milliárdos államilag garantált hitel, a 
mögött a négy repülő mögött. Következésképpen ez a négy gép nagyon nehezen volt 
értékesíthető, mert ha nem tudom kitermelni azt az összeget, ami mögötte a hitel, márpedig 
nem lehetett, akkor a dolog iszonyatosan nehezen működik. Ezért iszonyú nagy baj volt ez a 
négy repülő a Malévnek. Ezek drágán üzemeltethető, nehezen karbantartható gépek voltak, 
ráadásul egy ilyen kis légitársaságnál maximum háromfajta, de inkább kétfajta 
repülőgéptípusnak volna szabad lenni, pont azért, hogy a pilóták jól rotálhatóak lehessenek. 
Ezért jó egyébként, tehát ha mondjuk, egy új nemzeti légitársaság ügyében lehetne tanácsot 
adni, akkor én Airbusokat hoznék, mert az Airbusból a széles törzsűt is vezetheti ugyanaz a 
pilóta, mint a keskeny törzsűt; elnézést, nem tudom, mindenki érti-e, hogy miről van szó, 
tehát a hosszú távút is, meg a rövid távút. A Boeingnél ez nincs így, nekünk tehát ezért volt 
négyféle típusúnk.  

A mi koncepciónk az volt, hogy a CRJ-ktől meg kellene szabadulni. Nem pótoltuk 
volna, hanem a Fokkereket üzemeltettük volna. Ezért a Fokker gépeket átszékeztük, 
mindegyikbe, most nem emlékszem fejből, 6 vagy 8 pluszszéket tettünk be, ami azt jelentette, 
hogy ezek a székek ingyen vittek utast. Mert a repülő amúgy is ment, és nagyon kicsi a 
pluszköltség akkor, ha néggyel vagy nyolccal többen ülnek rajta. 

A másik fejlesztési koncepció volt a 767-es flotta fejlesztése. A Malévnek – nagyon 
régi történelem, fogalmam sincs, hogyan alakult ki – nagyon rossz hatékonyságú 767-es 
repülői voltak. A 737-es a keskeny törzsű repülő, a 738-800-as repülő 180 személyes, a 767-
200-as repülő, ami a Malévnek volt két darab, az 186 személyes volt, és fogyasztott közel 
kétszer annyit.  

 
ELNÖK: Ne haragudjon, bocsásson már meg, én nem nagyon értek a repüléshez – ne 

menjünk már ebbe ennyire bele! De közben, ha már – mert látom, ön itt a legfelkészültebb –, 
azt szeretném megkérdezni, hogy a vizsgálóbizottságnak lenne a feladata, hogy ez a Borisz 
Abramovics – lehet, hogy nem jól mondom a nevét; oroszul nagyon régen tanultam már –, 
szóval ez a pasi, nem tudna esetleg közreműködni abban, hogy a vizsgálóbizottság következő 
vagy azt követő ülésén megjelenjen? Merthogy ilyen jó kapcsolatai vannak. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. GÖNCI JÁNOS volt vezérigazgató (Malév Zrt.): Én őt egyszer láttam valahol az 

utcán, de nem köszönt. (Derültség. – Dr. Gruber Attila: Költő Magdolnával. – Derültség.) 
Költő Magdolnának tudom a telefonszámát, de őt nyilván el is tudják érni. Nem gondolnám 
egyébként, hogy ő negatív figurája ennek a privatizációnak, még akkor sem, ha így kerül itt 
most beállításra. És ezt úgy mondom, hogy mi személyesen sokáig kifejezetten nem voltunk 
felhőtlen viszonyban, éppen azért, amit már említettem Abramovics úrral kapcsolatban. 
Mindegy… 

Tehát ott volt a fejlesztési koncepciónk: Fokkerek megtartása; CRJ-ktől 
megszabadulás; a 767-es flottának a kicserélése úgy, hogy 186 személyes helyett 240 
személyes repülők legyenek, amelyek 5 százalékkal fogyasztanak többet, de 30 százalékkal 
nagyobb a befogadóképességük. Nem kell mondanom, hogy ez mit jelent, ugye? Ilyet hoztunk 
is egyet. 

Százhalombattára reagáltam. 
A hosszú táv profitabilitására: én nem azt mondtam, hogy profitábilis volt a hosszú 

táv, félreértés ne essék. Én azt mondtam, hogy 5 milliárd pozitív casht hozott. A félreértés 
abból adódik – ezt fél percben elmondom, elnézést kérek, elnök úr, és akkor nagyjából lassan 
a végére érek –, hogy ha van egy légitársaság, van egy cég, amelynek 10 milliárd vesztesége 
van, van 75 járata, ezt a 10 milliárd veszteséget a kontroller szétosztja a 75 járat között a 
megtett repült mérföld arányában, akkor melyik lesz a legveszteségesebb? Hát persze, hogy a 
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hosszú táv. Hála istennek, mi mögé néztünk a számoknak, és ezért úgy döntöttünk, hogy nem 
megszüntetjük, hanem fejlesztjük. Borzasztó nagy baj, hogy megszűnt a hosszú táv, nagyon 
nagy bajnak tartom. Én átadtam Abramovics úrnak egy ötvenoldalas iratot, hogy hogyan kell 
továbbvinni a Malévet – minden pontján az ellenkezőjét csinálták. Többek között a hosszú 
távnak a fejlesztése volt benne, nem a megszüntetése. Erre tényleg csak azt tudom mondani, 
hogy a képviselő asszony a szívemből szólt, mert az az irány, hogy fapadosokkal próbáljon 
egy menetrendi légitársaság, egy network carrier konkurálni, az nevetséges, erre nem lehet 
mást mondani. Azzal csak a veszteséget lehet irdatlan módon megnövelni. Tehát amikor 
átadtuk a céget Abramovicséknak, akkor 120 milliárd volt az árbevétele. Nem tudom, most 
mennyi volt, szerintem valahol olyan 100 körül volt. És a költségbázist képtelenség 
lényegesen csökkenteni! Ebből jön ki, hogy 24 milliárd veszteség van az utolsó évben.  

Volner képviselő úrnak nagyjából válaszoltam a magas költségbázis kapcsán. 
Egyébként igen, természetesen a bérbázisa a Malévnek magas volt, tehát azon jó lett volna 
csökkenteni. Erre hatalmas esély lehet egy új légitársaság megalakítása. Én a Finnair 
vezérigazgatójával való ismerkedő beszélgetésen akkor ébredten föl, mert három órát tartott 
és borzasztó unalmas volt, amikor azt mondta, hogy ő föl van háborodva, mert ő a hetvenedik 
a Finnair bérlistáján, pedig nagyon jól keres; az összes hosszú távú pilóta a Finnairnél többet 
keresett, mint a Finnair vezérigazgatója, és hetente egyszer vagy kétszer mentek el dolgozni. 
Na, megnézettem: a Malévban ugyanígy volt. Nem irigyeltem tőlük, csak ugye ezt nehéz 
gazdaságosan megoldani. 

A gazdaságtalan gépek beszerzése 2002 előtt történt – erre hadd ne mondjak semmit. 
Az, hogy két év múlva kivontak egy gépet, mert szerintük gazdaságtalan volt, ez nyilván a 
767-300-asra vonatkozik, ami szerintem egy elhibázott döntés volt, mert ez a hosszú távú 
járatok téves bezárásából következett. Mi egyébként fejlesztettük a hosszú távot, tehát én úgy 
gondolom, hogy ebből a szempontból ezek rendben voltak.  

Volt-e vízió? A Malévval 2007-ben a privatizációkor az volt a helyzet, hogy ha nem 
kap tőkejuttatást, akkor összedől. Ezért tehát én abszolút támogattam a privatizációt. A 
Malévnak még egy év kellett volna, hogy legyen esélye nyereségesnek lenni. Ezen Macher úr 
nevet, mert ő huszonnyolcszor hallotta ezt más vezérigazgatók szájából, meg tőlem is két 
évvel korábban, és valószínűleg igaza lett volna, mert én azt a 80 dolláros olajáron számoltam 
ki, és közben 120 dollár lett az olajár. Következésképpen valószínűleg veszteséges maradt 
volna.  

Én nagyon reméltem, hogy az orosz befektető annyit kockáztat, hogy vigyázni fog erre 
a cégre. Amikor az utódomat nekem sikerült bemutatni egy állománygyűlésen, azt mondta, 
hogy vigyázni fog a gyerekemre, mert látta, hogy nagyon-nagyon féltem a céget. Őt három 
hónap múlva elküldték, és utána jött Leonov úr. Hát, sajnos nem vigyáztak rá.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlen utolsó kérdésünk van az urakhoz – és már 

mindenki menne, azt hiszem. Bertha Szilvia képviselő asszonynak lenne egy rövid kérdése. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Tekintve, hogy közpénzről van szó – és 

mindegyikükhöz szól ez a kérdés –, a privatizáció megvalósulásáért utána valamilyen 
formában kaptak-e bónuszt, jutalmat, prémiumot? Ha igen, akkor nagyságrendileg mennyit? 

Köszönöm. 
 
DR. GÖNCI JÁNOS volt vezérigazgató (Malév Zrt.): Én nem kaptam soha bónuszt a 

Malévban, nemhogy a privatizációkor. 
 
DR. MACHER ÁKOS volt vezérigazgató (ÁPV Zrt.): Nem emlékszem, hogy a Malév 

privatizációjához kapcsolódóan közvetlenül bármiféle prémiumot, jutalmat kaptam volna.  
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KAMARÁS ZOLTÁN volt ügyvezető igazgató (ÁPV Zrt.): Ugyanezt tudom 

mondani. Én biztosan emlékszem, hogy nem – ennyivel pontosítanám.  
 
SOMKUTI ISTVÁN volt vezérigazgató-helyettes (ÁPV Zrt.): Én úgy emlékszem, 

hogy kaptam. Valószínűleg az egyik féléves prémiumkitűzésemben ez volt az egyik feladat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a megjelenést, és bízzunk benne, hogy még egyszer nem 

kell eljönniük. Köszönöm szépen, uraim, mindenkinek. Egy fél perc türelmet kérek. (Rövid 
szünet. – A meghívottak távoznak az ülésről.)  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Arra tekintettel, hogy mindenki menne, én nagy tisztelettel arra 
kérem a bizottság tagjait, hogy elsődlegesen abban a kérdésben döntsünk, hogy mikor legyen 
a következő bizottsági ülés. Nekem az az eretnek gondolatom, hogy a jövő héten csütörtökön 
úgyis plenáris ülés van, ha a szerda esetleg jó lenne mindenkinek, akkor egy ugyanilyen 
időpontban tartsuk meg. Akkor csak két személynek a meghallgatására kerülne sor: Költő 
Magdolnának, akit mindenki emlegetett, és Kiss Kálmánnak, és akkor időben is beleférünk. 

Ezzel hallgatólagosan mindenki egyetért? Hogy haladjunk? (Egyetértés.) Jó, 
köszönöm szépen. Akkor nagy tisztelettel kérek ebben döntést, hogy a következő bizottsági 
ülés emberi számítás szerint jövő héten szerdán lesz. (Rövid egyeztetést követően:) 10 órakor 
kezdünk, és Költő Magdolna és Kiss Kálmán meghallgatása lesz a napirend. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás. – Egyhangú egyetértés.) Köszönöm szépen. 

A szakértővel kapcsolatos napirendi pontot, mivel az bonyolultabb, most levenném a 
napirendről, és erről is akkor döntenénk. Köszönöm szépen. 

Igen, tessék! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Egy ügyrendi indítványom van, hogy a két személy 

meghallgatását valahogy mindenképpen különítsük el. Szó volt róla, hogy külön-külön 
hallgassunk meg mindenkit, és ezt valamilyen módon biztosítsuk – ez a javaslatom. 

 
ELNÖK: Képviselő úr? 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ügyrendi javaslatom lenne, hogy különböző időpontra 

hívjuk meg őket. Mert Házszabály szerint be kell hogy engedjük, ha nyilvános az ülés… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, arra tekintettel, ami ma történt, és a Házszabályt én is 

ismerem, de én még egyszer mondom, mindenkit beengedtem, és mindenki önként azt 
mondta, hogy rendben van így. Tehát nem arról van szó, hogy én az ülés nyilvánosságát 
akartam korlátozni vagy a Házszabályt meg akartam sérteni, hanem ésszerűbbnek tartottuk 
volna, ha így hallgatjuk meg őket. Így most a Házszabály is sértetlen marad, és nyilvánvaló, 
hogy nem egy időpontra hívjuk, hanem egy órával később, és akkor így hallgatjuk meg őket. 
De ettől függetlenül ennek nincs akadálya, ez nem egy inkvizitórius eljárás, meg nem bírósági 
eljárás. 

Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Én csak Józsa képviselőtársam megjegyzéseihez 

szeretnék valamit hozzáfűzni. Egészen nyilvánvalóan ön nem akarja a valóságnak a 
kiderítését. Hiszen minden módon gátolja azt, hogy objektív képet kapunk az egészről.  
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, szeretném visszautasítani! Ez nem így van! 
(Közbeszólások: De így van.)  

 
ELNÖK: Én azt gondolom, hogy az ülést ezzel bezárom… Igen? 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Elnök úr, bocsánat, én nem akarok ebbe belemenni, 

viszont nem tudom, mi a módja, lehet, hogy bizottsági döntés kell: én szeretném, ha ezt a 
RÜK Kft.-s szerződést a bizottság bekérné, ezt láthatnánk; illetőleg az Aeroplexszel 
kapcsolatos anyagot. 

 
ELNÖK: Mindent, ami itt felmerült, nyilvánvalóan be fogjuk szerezni, ha be tudjuk 

szerezni és ha megkapjuk. Egyébként pedig a mai ülés is – és nem eldöntve a kérdést – 
igazolja és bizonyítja, hogy a Házszabály nem tökéletes, hogy finoman fejezzem ki magam. 
Most megszületett az új Házszabály – ugyanazok a problémák vannak benne, mint korábban. 

Köszönöm szépen. Az ülést bezárom.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 25 perc)  
  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


