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J e g y ző k ö n y v ∗  
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demokraták általi privatizációjának körülményeit, t ovábbá a Malév Zrt. 
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felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az 

időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottságának 
2012. május 23-án, szerdán, 10 óra 2 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. 

Egyetlen napirendi pontunk van: két személynek a meghallgatása. Költő Magdolna 
meg is jelent már, háromnegyed 11-re pedig Kiss Kálmán fog jönni.  

Nagy tisztelettel azt szeretném kérni a bizottság tagjaitól és mindenkitől, azt szokták 
mondani, hogy még egy jó polgári vagy büntetőügyben is bizonyos feszültségek támadhatnak, 
vagy mi ügyvédek szoktuk ezt mondani, hogy nem árt egy kis feszültség a perben. Az én 
ülésvezetésemet lehet kritizálni természetesen, ehhez mindenkinek joga van, az asztalnál 
minden itt ülőnek. Még azt is nyugodtan mondhatom, hogy engem a golyó sem fog, azt 
mondták annak idején, tehát nyugodtan énvelem sok mindent lehet csinálni. A lovagiasság 
szabályai szerint, ha valaki párbajra ki akar hívni és párbajképes, akkor ezt bármikor 
teljesítem, mint a századfordulón. Azt kérem azonban a bizottság minden tagjától, hogy 
bizonyos parlamenti meg emberi játékszabályokat tartsunk be, és a munkatársainkat kíméljék 
meg a fizikális erőszaktól és mindenfajta megjegyzéstől. Még egyszer mondom, velem 
mindent csinálhatnak, bármit mondhatnak, lefasisztázhatnak, mint ahogy a múltkor ez 
megtörtént, én ezt tudomásul veszem. Abszolút nem csinálok ebből semmilyen problémát. A 
sajtóban, egy tegnapi újságban leírták, hogy Nyírővel kapcsolatosan mi a véleményük, állok 
elébe; legfeljebb beperelem őket és fizetni fognak, semmi probléma. Tehát én golyóálló 
ember vagyok. Nem akarom mondani, hogy Antall miniszterelnök úr minek nevezett; 
biztosan sokan tudják, majd a végén el fogom mondani. De a munkatársainkat, akik itt 
dolgoznak, minden frakció mellett, méltóztassanak megkímélni mindenféle erőszaktól. Ebben 
a Ház tekintélye is megóvandó, és még egyszer mondom: milyen ember az, aki itt inzultálja a 
munkatársakat? Ennek egyébként természetesen lesznek következményei, jeleztük a főtitkár 
úrnak, elnök úr is tud róla, le is írtuk; Kövér elnök úr diszkrecionális joga, hogy ezzel 
kapcsolatosan mit fog intézkedni. De még egyszer mondom, a magyar parlament történetében 
olyan még nem fordult elő, hogy bármelyik munkatársunkat itt inzultálták volna.  

Talán még annyit, hogy még az elején vagyunk a bizottság munkájának, még most 
kezdtük el, még rengeteg feszültség lesz, kérem szépen! Még csak most próbáljuk 
felgöngyölni a szálakat. Mi lesz akkor, ha igazi feszültség lesz az ügyben? Köszönöm szépen. 
(Dr. Józsa István megérkezik az ülésterembe.) 

Tisztelettel, aki a napirendet elfogadja, kérem, jelezze. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Szeretném bejelenteni azt is, mielőtt megkezdenénk a meghallgatást, hogy 
megérkeztek bizonyos anyagok, amelyekkel kapcsolatosan a bizottság minden tagjának a 
titoktartás alóli felmentést, illetve a szükséges nyilatkozatot meg kell tenni. Ezt majd meg 
fogjuk adni. Nem láttam még én sem, tehát nem tudom. Ezen túlmenően pedig az MNV Zrt.-
től is megérkeztek bizonyos anyagok, ennek a nyilvánosságra hozatalának természetesen 
semmi akadály nincs, mindenki látni fogja. Én sem láttam még egyébként.  

Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igazából kicsit ügyrendi jellegű a 

javaslatom. Az egyik a kérdezés menete. Az a javaslatom, hogy körbemenésszerűen mindenki 
tegye föl a kérdést, és az adott kérdésre mindig rögtön várjunk választ. Mert a tapasztalat azt 
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mutatja, hogy sok kérdés egyszerűen elkallódik, és nagyon sokan nem kapnak választ. Ez az 
egyik javaslatom. 

A másik, hogy ugye most nem tudjuk, mi van ebben, de nagyon sok hiányzó 
dokumentum van. A felügyelőbizottsági és igazgatósági határozatok azért nagyon kellenének 
ahhoz, hogy megalapozottan, tényszerűen lehessen kérdezni.  

S még egy javaslatom lenne, hogy azt tartsuk lebegtetve, hogy vannak emberek, akiket 
a későbbiekben esetleg vissza kell hívni, éppen a hiányzó dokumentumok vagy az időközben 
fölmerülő információk miatt, vagy mert éppen a Budapest Airport témájában is érintettek.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Az anyagok, amelyeket hiányol, most 

érkeztek meg; egyszer.  
Kettő: ezt egy ügyrendi javaslatnak fogom fel, amit most tetszett mondani a 

kérdéseket illetően. Van ebben logika egyébként, meg jobb is lenne. Én szavazásra teszem föl. 
Ha elfogadják a bizottság tagjai, hogy sorban fogunk kérdezni, és a kérdés után lehetőleg 
mindjárt jöjjön a válasz, hogy ne felejtsük el, aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás. – Látható többség.) Köszönöm szépen. Akkor megpróbálunk e technika 
mentén haladni. 

Az AirBridge Zrt. részér ől: Költ ő Magdolna meghallgatása 

Tisztelettel arra kérem Költő Magdolnát az eddigi rövid „történelmi” 
hagyományainknak megfelelően, hogy legyen kedves erről az ügyről – tudja, miről van szó, 
megkapta az anyagot – egy rövid, tömör összefoglalást adni, hogy mégis mit tud róla, és utána 
föltennénk a kérdéseket.  

Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Költő 

Magdolna vagyok, és bevezetőként a szakmai pályafutásomról annyit szeretnék elmondani, 
hogy 1979-ben végeztem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, és négy év gyes 
után az első tényleges munkahelyem 1983-tól a CIB Bank volt. 1994-ig dolgoztam a bankban. 
Az utolsó öt évet a vállalati hitelezésért és tőkepiaci műveletekért felelős ügyvezető 
igazgatóként töltöttem ott. Ezt követően a Resonator Kft.-be kerültem pénzügyi és befektetési 
igazgatóként. A Resonator Kft. egy magyar magántulajdonú, alapvetően az építő-szerelő 
iparban érdekelt társaság. 

2002 nyarán az ÁPV Zrt. delegáltjaként választottak a Malév felügyelőbizottságába, 
majd egy évvel később a felügyelőbizottságból visszahívtak, és az akkor újjászerveződött 
igazgatóság tagjává választottak a Malév rendkívüli közgyűlésén. Ekkor az igazgatóság 
legfontosabb feladatának a veszteségek csökkentését és az utasszám emelését kapta. Ez utóbbi 
jegyében 2004 első felében a Malév tárgyalásokat folytatott a Hainan kínai légitársasággal a 
lehetséges együttműködésről, és 2004 júliusában aláírásra került egy együttműködési 
megállapodás, amelynek legfőbb elemeként 2004 augusztusában a Malév és a Hainan 
megindította közös Peking–Budapest járatát.  

Ennek a megállapodásnak az előkészítése során minden érintett abban a szellemben 
tárgyalt és dolgozott, hogy az együttműködési megállapodás folytatásaként a Malév Hainan 
általi privatizációja lesz a természetes folytatás. Ezért tartottuk természetesnek azt is, hogy az 
ÁPV Zrt. 2004 szeptemberében megjelentette az első privatizációs felhívását. 2004 
októberében a Hainan elnöke Budapestre látogatott, és egy Malév-igazgatósági ülésen is részt 
vett, ahol biztató szavakat mondott a Hainan privatizációs szándékáról, és bemutatta azokat a 
szakértőit, akik dolgoznak majd a projekten. Ezt követően azonban hamarosan kiderült, hogy 
a Hainan mégsem kíván pályázatot benyújtani. A hírek szerint az anyagok átolvasása során a 
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szakértők szembesültek a pályázati kiírás azon követelményével, hogy a Malévnak meg kell 
őrizni nemzeti légitársasági jellegét, ami csak kisebbségi tulajdonrész szerzését tette lehetővé 
külföldiek számára. Ez a feltétel a Hainan részéről nem volt elfogadható. 

Ekkor én, nem látva egyetlen más potenciális pályázót a színen, tettem egy kísérletet 
arra, hogy megszervezzem a Malév felső vezetését egy úgynevezett management buyout 
típusú ajánlattételre, de egyrészt már túl rövid volt az idő a beadási határidőig, másrészt az 
ÁPV Rt.-ben sem támogatták ezt a törekvést, eljárásrendi kifogást emeltek egy ilyen pályázati 
szándék ellen, és bár megvettük a kiírást több millió forintért, végül nem adtunk be 
pályázatot. Így legnagyobb sajnálatomra az első privatizációs kísérlet 2004 decemberében 
sikertelenül zárult. 

Ennek az első és minden további privatizációs pályázatnak három fontos célja és 
követelménye volt, amelyek a következőkben összegezhetők. Először is, mint ahogy már 
elhangzott, a nemzeti légitársasági jelleg megőrzése. Másodszorra az évek óta veszteséges és 
vagyonát felélt Malév továbbműködtetéséhez szükséges források biztosítása. Harmadszor 
pedig a Malév korábban felvett kölcsöneihez, amelyekhez állami kezességvállalás 
kapcsolódott, ezen kezességvállalások megszüntetése. Tudomásom szerint ez az utóbbi 
követelmény azért volt fontos, mert Magyarországnak az Európai Unióhoz történt 
csatlakozásakor a csatlakozási okmányban vállaltuk, hogy az előbb említett állami 
kitettségeket, kezességeket legkésőbb 2007. december 31-éig megszüntetjük.  

2005. január végén, tehát alig egy hónappal az első sikertelen pályázat lezárása után, 
telefonon hívott fel Leonov Péter az irodámban, akit korábban nem ismertem. Ő arra kért, 
illetve azt kérdezte tőlem, hogy találkoznék-e vele és egy orosz szakmai befektetővel, akit 
érdekel a Malév privatizációja. Erre a találkozóra napokon belül sor került, és ekkor ismertem 
meg személyesen mind Leonov Pétert, mind Borisz Abramovicsot. Ezen a találkozón az 
általuk nekem elmondottak körülbelül a következők voltak. Leonov Péter orosz állampolgár, 
már több mint egy évtizede Magyarországon él, és az üzleti életben dolgozik. Hallott a Malév 
első privatizációs pályázati kiírásáról, és értesítette róla a krasznojarszki székhelyű KrasAir 
légitársaság tulajdonosát, Borisz Abramovicsot, felhíva figyelmét, hogy ha érdekli a kiírás, 
szívesen segít neki a helyi viszonyokban való eligazodás és a pályázat előkészítése terén.  

Borisz Abramovics érdeklődést mutatott, de már nem volt ideje a pályázati feltételek 
biztosítására, ezért, hogy úgy mondjam, lemaradt az első pályázati lehetőségről. Később 
azonban tárgyalásokat folytatott az ÁPV Zrt.-ben, ahol azt a jelzést kapta, hogy amennyiben 
van vételi szándéka a Malévval kapcsolatban, az ÁPV Zrt. másodszorra is kiírja a 
privatizációs pályázatot. Erre készülve ő, mármint Borisz Abramovics egy projekttársaságot 
akar létrehozni, mondta, amely a pályázaton vételi ajánlatot tenne majd az ÁPV Rt. részére. 
Miután a vevőnek, mint ahogy az előbb is elhangzott, többségi magyar tulajdonban kell 
lennie, Kiss Kálmánnal kívánja a projekttársaságot megalapítani. Engem azért keresnek meg, 
mert a pályázathoz készítendő üzleti terv összeállításához a Malév üzleti folyamatait ismerő 
személyre is szükségük volna. Borisz Abramovics megkérdezte tőlem, hajlandó vagyok-e 5 
százalékos tulajdonostársként részt venni a projekttársaság megalapításában. 

Ezen a találkozáson a Borisz Abramovics által felvázolt üzleti modell szinte teljesen 
azonos volt azzal a korábbi Hainan-modellel, amely szerint Ázsiából Európába igyekvő légi 
utasokat egy gyors és kényelmes budapesti átszállással Malév-járaton kellene eljuttatni a 
célállomásaikba. A Malévnak évente körülbelül 300 ezer többletutasra lett volna szüksége 
abban az időben ahhoz, hogy a korábbi évek költségszerkezete mellett nyereségesen tudjon 
működni. A KrasAir méretéből, utasszámából és működési feltételeiből kiindulva ez a 
300 ezer fős többletutas-biztosítás teljesíthetőnek tűnt.  

Mindezeket megfontolva, 2006 (sic!) februárjában lemondtam a Malévban viselt 
igazgatósági tagságomról, majd Borisz Abramoviccsal és Kiss Kálmánnal közösen, 5 
százalékos tulajdonostársként megalapítottuk az AirBridge nevű projekt-, illetve 
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céltársaságot. Ezzel párhuzamosan elkészítettük és beadtuk a közben az ÁPV Zrt. által 
másodszorra is kiírt pályázatot. Ezt a pályázatot azonban az ÁPV Zrt., akárcsak az elsőt, 
szintén eredménytelennek nyilvánította. Tudomásom szerint ennek az lehetett az oka, hogy az 
AirBridge ajánlatában csak a vételár, a 200 millió forint megfizetéséhez ígértünk 
bankgaranciát biztosítani. A Malév hiteleinek kezelésével és a továbbműködtetéssel 
kapcsolatos forrásigényekhez ilyen bankgaranciát a pályázati anyagban nem ígértünk.  

Ugyanez gyakorlatilag megismétlődött 2005 májusa és júliusa között. 2005 májusában 
ugyanis az ÁPV Zrt. kiírta a harmadik privatizációs pályázatot. Ahogy az előbb is említettem, 
az AirBridge ide is adott be pályázatot, de ismét elégtelennek találták a vállalásokhoz kapcsolt 
biztosítékrendszert, és az ÁPV Rt. ezen a harmadik privatizációs pályázaton sem hirdetett 
nyertest. 

Ezt követően körülbelül egy év telt el a privatizáció szempontjából tulajdonképpen 
eseménytelenül, majd 2006 őszén az ÁPV Zrt. közzétette a negyedik privatizációs kiírást, 
amely a fő elvárásait tekintve nem különbözött a korábbiaktól, ugyanúgy a nemzeti 
légitársasági státus megőrzése, az államilag garantált adósságok rendezése és a működés 
biztonságos finanszírozása volt a kiírásból kiolvasható három legfontosabb elvárás, pályázati 
elbírálási szempont. 

Az AirBridge 2005 decemberében adta be erre a negyedik kiírásra a pályázati anyagát. 
Ekkor azonban már csatolni tudtuk a Vnyesekonombank, az orosz állami tulajdonú fejlesztési 
bank ígérvényét, miszerint a bank 100 millió eurót fog biztosítani az AirBridge részére akkor 
és ahhoz, hogy amennyiben a privatizációs pályázaton nyer és az ÁPV Zrt. szerződést köt 
vele, akkor teljesíteni tudja az ezen szerződésből majd rá nézve kötelező vállalásait. Hogy e 
banki ígérvény alapján ezen jövőbeni fizetési kötelezettségek pontosan mire fognak 
vonatkozni és mekkora összegű garanciát kell a banknak majd ehhez kapcsolódóan kiadni, 
ezen feltételeket a privatizációs szerződésnek kellett tartalmaznia. Tehát akkor, amikor a VEB 
ezt a 100 milliós ígérvényt aláírta, ezek a részletek még homályban voltak, és csak a 2007 
februárjában aláírt szerződés tisztázta őket.  

A privatizációs szerződés végleges formájában az AirBridge által vállalt 
kötelezettségek rendszere a tárgyalások során kialkudott kompromisszumok eredménye. Az 
AirBridge érdeke – mint pályázó és leendő tulajdonos – azt kívánta, hogy a rendelkezésére 
álló forrásból minél kevesebbet költsön a Malév múltból származó adósságainak a 
rendezésére. Ezt a célt szolgálta a privatizációs szerződés 8. melléklete, amely a hitelállomány 
kezeléséről szólt, és ennek a teljesítéséhez kapcsolódott később a VEB által kiadott 32 millió 
eurós bankgarancia. Itt kell hangsúlyoznom, hogy ebből a célból, tehát a Malév múltbéli 
adósságainak rendezése céljából az AirBridge nem kívánt ennél a 32 millió eurónál többet 
költeni, a rendelkezésére álló 100 millió eurós keretből többet felhasználni. A fennmaradt 
68 millió eurónyi hitelkeret ugyanis szükséges volt az AirBridge részére, hogy finanszírozni 
tudja a 22 millió eurós tőkeemelését – a szerződésben előírt 5 milliárd forintos tőkeemelésnek 
az euróban kifejezett ellenértékéről van szó –, és az e tétel után még mindig a hitelkeretből 
megmaradó 46 millió euró is csak szűken tűnt majd elégségesnek az AirBridge összes többi 
kötelezettségvállalásának finanszírozásához.  

A bizottsági kérdéslistán megkérdezték, hogy a privatizációs szerződésben vállalt 
tőkejuttatás végül miért adott lehetőséget és miért tulajdonosi kölcsön formájában valósult 
meg. Megint az AirBridge nevében ki tudom jelenteni és le tudom szögezni, hogy az 
AirBridge az 5 milliárd forintos vállalt tőkeemelésen felül már csak tulajdonosi kölcsönnel 
tudott a Malév rendelkezésére állni, hiszen a forrásait, a 100 millió eurós, Vnyesekonombank 
által tett hitelígérvény szerint megkapott forrásait ő maga kölcsönként könyvelte a 
könyveiben, kölcsönként vette igénybe, és ezért az eszközeinek a lehető legnagyobb részét is 
kölcsönként kívánta a saját könyveiben kimutatni.  
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2007, a privatizáció megtörténte és 2010 között végül a Vnyesekonombank a 
32 milliós garancián felül több mint 100 millió euróval finanszírozta a Malév 
működőképességének fenntartását, részint az AirBridge-en keresztül, részint később a 
Malévnak közvetlenül nyújtott hitelek formájában.  

Tudomásom szerint a Malév ma folyó felszámolása során a felszámolónál bejelentett 
összes követelésük a Malévval szemben meghaladja a 135 millió eurót, és ez az összeg még 
nem tartalmazza azt a 22 millió eurót, amelyet az AirBridge-nek adott kölcsön, és ezt az 
AirBridge tőkeként juttatta a Malévnek, tehát egy felszámolási eljárásban visszakövetelni 
jogalap már nincs.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, nem akarom félbeszakítani, csak ha picit még tömöríteni 

tetszene, hogy tudjunk kérdezni is, jó? Mert rengeteg dolog van, amire már most tudnánk, de 
picit tömörítse, és utána kérdezünk. Köszönöm. 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Semmi akadálya, elnök úr, mert a 

mondandóm végére is értem ezzel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Egyetlen gondolatot szeretnék még 

hangsúlyozni. Az önök által összeállított és nekem megküldött kérdéssorban is szerepel egy 
helyen az a szóhasználat, miszerint én ebben a tranzakcióban stróman volnék. Hát, hogy egy 
kis nyelvi humort is vigyünk az ügybe, a németek hasonló szituációban strofraunak hívtak 
volna. (Szórványos derültség.) De mind a stróman, mind a strofrau kifejezést szeretném 
határozottan visszautasítani, és ezúttal kijelentem, hogy a Malév privatizációs tranzakciójában 
végig a saját akaratomból, a saját befektetésemmel és saját javamra, illetve kockázatomra 
vettem részt. Az AirBridge-be való beszállásom, befektetésem tipikus példája egy 
kockázatitőke-befektetésnek, az ilyen befektetések tankönyvekben leírt minden jellemzőjével 
együtt. 

Amikor pedig 2008 közepén látszott, hogy az üzleti modell, amelyet Borisz 
Abramovics számomra 2005 legelején felvázolt, nem működik, és alapvetően azért, mert a 
KrasAir Oroszországban csődbe ment és felszámolásra került, ekkor a kötelező kárenyhítés 
végett vettem át Kiss Kálmán AirBridge-ben birtokolt részvénypakettjét, és működtem együtt 
a továbbiak során mind a magyar, mind az orosz kormányzati szervekkel.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. És akkor nagy tisztelettel elkezdenénk a kérdéseket.  
Amit eddig el tetszett mondani, sok mindenre ki tetszett térni. Egyetlenegy abszolút, 

lehet, hogy primitív kérdés, én nem értek ehhez, de hadd tegyem fel önnek. Úgy tudom, hogy 
– ha jól mondom a nevét – Leonov Pétert nem tetszett ismerni. Tessék már nekem 
megmondani, Leonov Péter miért pont önt hívta föl telefonon, illetve azt is tessék nekem 
megmondani, hogy kire hivatkozott Leonov Péter, amikor ez a diskurzus önök között létrejött. 
Mondhatnám azt is, hogy miért nem engem hívtak fel. 

Kérem a válaszát. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Leonov Péter úr az ÁPV Rt.-ben folytatott 

tárgyalásaira hivatkozott, amire én is utaltam, hogy a velem való találkozást megelőzően az 
ÁPV Rt.-ben járt Borisz Abramoviccsal együtt, ahol biztosították őket arról, hogy 
amennyiben van valós vételi szándékuk, akkor az ÁPV Rt. hajlandó ismételten kiírni a 
privatizációs pályázatot.  
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Hogy miért pont engem, arra pedig az előbb elmondottakban kívántam utalni. Az első, 
még, hogy így fejezzem ki magam, hainanos kiírásban igencsak aktív szerepet vittem a Malév 
befektetőnek történő bemutatásában. Majd ezzel a hamvába holt management buyout ötlettel, 
hogy úgy mondjam, még borzoltam is az ÁPV Rt.-s kedélyeket, és egyértelműen azt 
gondolom, ebben az időben az volt a rólam tudható legfontosabb információ, hogy a gyors és 
mindenekelőtt való privatizáció híve vagyok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azzal kapcsolatban szeretnék még egyetlen kérdést 

föltenni, ezen a múltkor is lovagoltam és fogok is még, hogy az én tudomásom szerint 
egyetlen kormányhatározat született ezzel a privatizációval kapcsolatosan. Ön is elmondta, 
hogy azt hiszem, a negyedik fordulóig jutottak el. Tessék nekem megmondani, hogy az első 
kormányhatározat után a kettes, hármas és négyes dologban hol van a kormányhatározat. 
Tetszik-e tudni arról, hogy a kettes, hármas és négyes fordulóban van-e kormányhatározat 
vagy sem?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Mi, az AirBridge pályázóként az ÁPV Rt. 

által a napilapokban közzétett hirdetésekre reagáltunk, és az ÁPV Rt. irodáiban jelentős 
összeg ellenében megvásároltuk a pályázati kiírást. Hogy az ÁPV Rt. milyen alapon tette meg 
ezeket a lépéseket, erről nekem semmilyen információn nincs. 

 
ELNÖK: Világos. Akkor tehát ebben teljes egészében egyetért velem, hogy nincs 

kormányhatározat, tehát az nem létezik – és most már nem is tudnak csinálni szerintem, ez 
több szempontból lehetetlen. (Ertsey Katalin: Nem ezt mondta.)  

Bertha Szilvia képviselő asszonyé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt a kérdést tenném fel, 

hogy az ÁPV delegáltjaként mint igazgatósági tagnak, illetve felügyelőbizottsági tagnak volt-
e titoktartási kötelezettsége; és a válasz függvényében lenne még kérdésem. 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Külön titoktartási nyilatkozatot, 

kötelezettséget nem írtunk alá. A Gt. általános rendelkezései voltak ránk nézve irányadók. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony a kiegészítő kérdéssel következik, utána Józsa képviselő 

úr. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. És ez teljesen megfér azzal, hogy miután 

nyilvánvalóan belsős információkkal rendelkezett, ezek után áttér a privatizáció másik 
oldalára, és tulajdonképpen esetleg a belsős információk révén – ez csak egy józan paraszti 
ésszel és logikával föltett kérdés, hogy hogyan lett a 860 milliós vagyonértékelésből utána egy 
200 milliós vételár. Nyilvánvalóan a vásárlók tudták, hogy a Malév akkora bajban van, hogy 
az állam akkor is bele fog menni, ha ennyire keveset adnak érte. Úgyhogy itt azért egy nagyon 
komoly kérdés merül fel a bennfentes információk használatával kapcsolatban. 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Azok a jellegű információk, amit képviselő 

asszony említ, a pályázók számára semmiképpen sem voltak bennfentesek, hiszen minden 
pályázati forduló során az úgynevezett adatszobában a Malév működésére vonatkozó részletes 
adatok minden pályázó számára megismerhetők voltak.  

 
ELNÖK: Józsa képviselő úré a szó. 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel hallottam, hogy 
az MBO-ban, tehát ami a pilóták, dolgozók részéről történő kivásárlás, ami emlékeim szerint 
a hazai közvélemény számára akkoriban a legszimpatikusabb, legbiztatóbb volt, ebben ön 
szakértőként részt vett, illetve a kérdésem az, hogy befektetőtársként is részt kívánt-e venni. 
Illetve akkor hazai résztvevőként végeztek-e egyfajta vagyonértékelést? Milyen főbb 
vagyonelemeit tudná megnevezni a Malévnek? A summa piaci értékét hogyan becsülték?  

A későbbiek szempontjából számomra érdekes lesz, az újraindítás szempontjából, 
hogy a Malév mint márkanév kinek a tulajdona. Azt megvette-e valaki, most felszámolásban 
van-e, vagy tud-e valamit erről, hogy a Malév márkanév most kinek a tulajdonában van? De a 
fő kérdésem, mondom, az, hogy amikor az MBO-t vagy akár később mint kockázatitőke-
befektető elemezte ezt a privatizációs csomagot, milyen piaci becslést adtak erről. 

Köszönöm. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Azt kell mondjam, hogy amióta a Malév 

ügyeiben személyesen részt vettem, márpedig ez 2002, a társaságnak egy normál piaci 
körülmények között való értékelése során a piaci értékét csak és kizárólag negatív számban 
lehetett meghatározni. A Malév már az ezredfordulót megelőzően veszteséges volt, működés 
szintjén, a mérlegben definiált üzemi eredmény szintjén és mérleg szerinti eredmény szintjén 
is.  

A management buyout kezdeményezése során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy ha a 
mindenkori vezetők, és ahogy képviselő úr mondta, elsősorban tényleg a pilóták, a 
repülőszemélyzet meghatározott tulajdont tudott volna szerezni a cégben, akkor úgy 
gondoltuk, hogy sokkal kisebb ellenállás mentén, sokkal nagyobb mértékben költséget lehet 
csökkenteni, és ezen keresztül lehet majd a társaság eredményes üzemeltetését megvalósítani. 
Ehhez jelentős forrása a menedzsmentnek természetesen nem lett volna, össze tudtunk volna 
adni néhány tíz millió, esetleg százmillió forintot, de semmiképpen sem milliárdokat. Én 
ekkor tárgyaltam egy-két bankkal is, hogy ők vajon állnának-e rendelkezésre. Talányosan azt 
mondták, hogy majd ha az ÁPV Rt. fogadja a pályázatot, akkor esetleg tárgyalhatunk róla. De 
éppen azért nem lett végül ebből a pályázatból semmi, mert ez még ugyanaz a pályázat volt, 
amelynek az első néhány hetében, hónapjában a Malév igazgatósági tagjaként a felső vezetők 
is az eladó ÁPV Rt. testületeivel dolgoztak együtt, és az ÁPV Rt. éppen azt találta 
eljárásrendileg igencsak kifogásolhatónak egy ilyen pályázatban, hogy a pályázat folyamán az 
első felében még eladóként, a második felében pedig vevőként lépne föl ugyanaz a vezetői 
kör. 

Amikor engem Borisz Abramovics megkeresett, akkor mielőtt igent mondtam neki, 
természetesen elmentem az ÁPV Rt.-be, és megkérdeztem ismételten, hogy mit szólnak egy 
ilyen szerepvállalásomhoz, és akkor az volt a válasz, hogy döntsem el, hogy a vevő vagy az 
eladó oldalán kívánok-e a tárgyalóasztalhoz ülni. Ha a vevő oldalán kívánok a 
tárgyalóasztalhoz ülni, akkor természetesen elvárják, hogy azon nyomban lemondjak az 
igazgatósági tagságomról, amit az első adandó alkalommal meg is tettem. 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, hadd kérdezzem meg akkor, hogyha lehetne: az ÁPV Zrt.-

ben kivel tetszett akkor beszélni? Gondolom, egy komoly beosztású emberrel. Meg ki volt az 
a kormányzati összekötő? Próbáljuk meg akkor egy kicsit kiélesíteni a dolgot: ki volt a 
kormányzati összekötő? Hol tetszett megismerkedni Borisz Abramoviccsal? És egyáltalán, 
kivel tetszett tárgyalni az ÁPV Zrt.-nél?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Az ÁPV Zrt.-nél ezt a kérdést, hogy 

elfogadhatok-e egy ilyen felkérést és részt vehetek-e az AirBridge-et alapító társaságban, 
Somkuti István úrnak tettem föl, aki az előbb említett választ adta.  
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ELNÖK: Bácskai képviselő úr! (Dr. Józsa István: Na, állj!) Mi állj? (Dr. Józsa István: 

Nem kaptam választ!) De ilyen nincs, hogy állj! (Dr. Józsa István: Akkor ügyrend!) Ügyrend, 
igen? 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy a Malév 

márkanév most kié. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Igen. A Malév márkanév mint bejegyzett 

védjegy a Malév Zrt.-é volt, a Malév Zrt. fizette érte az ezen eljáráskor szokásos díjakat. A 
könyveiben a privatizációt megelőzően azonban ez a márkanév értékkel bíró eszközként nem 
volt feltüntetve. Amikor a privatizációs szerződés a végső formáját elnyerte, és ez az 
ominózus, adósságkezelésre vonatkozó 8. melléklet megszületett, ebben a 8. mellékletben 
előírt módon a Malév ezt a márkanevet egy kétoldalú szerződéssel eladta az ÁPV Rt. 100 
százalékos tulajdonában lévő, akkor frissen alapított Malév Vagyonkezelő Kft.-nek. Ezáltal az 
adásvétel realizálásakor, ugye az adásvétel egy vagyoni értékű jogra vonatkozott ebben a 
helyzetben, a Malévnak a könyveiben rendkívüli bevétel keletkezett.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha képviselő úr megengedi, én is azt szeretném, ha 

tetszene válaszolni, hogy akkor hol tetszett megismerkedni Abramoviccsal. Illetve Somkuti 
urat a múltkor meghallgattuk, ő nem is emlékszik önre – úgyhogy azért furcsa dolgok vannak. 
De akkor hol tetszett megismerkedni ezzel a Borisz Abramoviccsal, akiről én annyit tudok, 
hogy nem a chelsea-s, hanem egy másik fiú. Tessék már ezt megmondani nekem! 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Igen, a bevezetőmben is mondtam, hogy 

2205. januárban Leonov Péter hívott föl telefonon, és kért egy találkozót a maga és Borisz 
Abramovics számára tőlem Malév-privatizáció ügyben. Ők arra hivatkoztak, hogy az ÁPV 
Rt.-ből ismerik az elérhetőségeimet, és ezek után, néhány nappal ezt a telefont követően 
Leonov Péter és Borisz Abramovics személyesen látogatott meg a saját irodámban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úr! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnézést, elnök úr, csak akkor szeretném 

összefoglalni, amit mondott. Ha jól értem, a Malév márkanevet önök nem tudták megvenni, 
az az ÁPV Rt. által alapított, az ő tulajdonában, az rt. 100 százalékos tulajdonában lévő kft. 
tulajdona volt. Tehát akkor a jelen állás szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdona a 
Malév márkanév, tehát ma is állami tulajdont képez. 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Így van. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv számára 

szerettem volna tisztázni. 
 
ELNÖK: Akkor mehetünk tovább. Most Bácskai képviselő úré a szó, és mehetünk 

sorba. 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Amennyiben nem üzleti titok, 

szeretnék tudni egy-két dolgot arról, itt felmerült már, ahogy ön is mondja, hogy felkérés 
alapján lett tulajdonos az AirBridge-ben, ez egy újfajta szerepvállalás – én inkább sajátos 
szerepváltásnak nevezném; pályázati pandúrból, mindenki rábízom, hogy mi lett önből. De 
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strofrau sem lett ezek szerint, ahogy ön mondja. Ez az 5 százalék miből vagy mennyiből állt? 
Mit tett ki az, hogy ön 5 százalékos tulajdonos legyen az AirBridge-ben? 

Köszönöm. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Ez az információ semmiképpen sem üzleti 

titok, hiszen az AirBridge leadott éves beszámolóiból egyértelműen kiolvasható. 2005-ben az 
AirBridge 20 millió forintos alaptőkével alapult. A 20 millió forintból 49,5 százalékot, tehát 
kevesebb mint 10 millió forintot teljesített Borisz Abramovics, 45,5 százalékot, tehát egy 
hajszállal kevesebb mint 10 millió forintot teljesített Kiss Kálmán, és az 5 százalékos 
üzletrészem 1 millió forintba került.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, és még mindig nem tetszett válaszolni egy apró 

kérdésemre, habár lehet, hogy teljesen jelentéktelen: ki volt az a titokzatos kormányzati 
összekötő, akivel tetszett tárgyalni?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Elnök úr, úgy érzem, válaszoltam a 

kérdésére… 
 
ELNÖK: Ki volt az? Anonymus, vagy konkrétan ki volt? 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Én az ÁPV Rt.-ben Malév-ügyekből 

kifolyólag Somkuti István úrral tárgyaltam. 
 
ELNÖK: Igen, de kormányzati körökből kivel tetszett tárgyalni? Kormányzati 

körökből?  
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Én kormányzati körökből ebben az ügyben 

nem tárgyaltam abban az időben senkivel. Kormányzati körökkel akkor kerültem kapcsolatba, 
amikor 2008. év közepén, második félévében nyilvánvalóvá vált, hogy a privatizáció nem 
sikerül, a Malév ismét fizetésképtelenségi, csőd közeli helyzetben van. És ennek kapcsán 
2008 decemberében magam is kiutaztam Moszkvába, azzal egy időben, amikor a magyar 
kormány pénzügyminisztere az orosz kormány képviselőivel tárgyalt a Malév kezeléséről, 
megmentéséről, működésének tovább-biztosításáról, én pedig a VEB bankkal tárgyaltam 
ugyanerről a kérdésről. 

 
ELNÖK: Világos. Annyit tessék szíves megmondani, hogy a privatizációval 

kapcsolatosan, tehát abban az időszakban, amiről nem tetszik megmondani, hogy ki volt a 
tárgyaló kormányzati körökben, azt azért tetszik tudni, hogy ki volt a pénzügyminiszter akkor, 
ugye? Vagy nem tetszik tudni? 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): 2008 őszén már egészen biztosan tudom 

mondani, hogy Veres János volt, mert ővele utaztam együtt Moszkvába.  
 
ELNÖK: Jó. Aradszki képviselő úr következik, majd Gruber képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Van egy 

momentuma ennek a történetnek, amikor azt volt kedves mondani, hogy Abramovics úrral a 
saját irodájában találkozott. Ha jól rakom össze az idősíkokat, ez még az az időszak volt, 
amikor ön még hivatalosan a Malév igazgatóságának tagja volt. (Költő Magdolna: Így van.) 
Ez az iroda milyen irodát jelentett? A Malév hivatali irodáját, vagy önnek esetleg volt ezen 



- 14 - 

időszak alatt egy más magánvállalkozása, egy másik irodája? Magyarul: milyen irodában 
találkoztak? 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Ahogy a bevezetőmben mondtam, én a 

Resonator Kft. befektetési és pénzügyi igazgatója vagyok, ott vagyok munkaviszonyban. A 
Malévnál csak tisztségviselőként voltam jelen, kezdetben felügyelőbizottsági, majd 2005 
januárjáig igazgatósági tagként. A Malévban sem irodám nem volt, sem ott tárgyalni abban az 
időben nem szoktam. Leonov Péter és Borisz Abramovics a Resonator Kft.-ben fenntartott 
saját irodámba jött.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Akkor a Resonator Kft.-nek természetesen nem 

volt semmilyen kapcsolata a Malévval? 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): A Resonator Kft.-nek soha nem volt 

semmilyen üzleti kapcsolata a Malév Zrt.-vel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Menjünk vissza a tőkeemelésre! Elmondta ön, 

hogy a… – soha nem fogom megjegyezni ennek az orosz banknak a nevét, ezért elnézését 
kérem… 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Hívja csak röviden VEB-nek. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): VEB-nek. Ennek a VEB-nek a hitelígérvénye 

nyújtott fedezetet arra, hogy a Malév Zrt.-ben az AirBridge végrehajtsa a tőkeemeléseket. 
Helyesebben, két tőkeemelés volt, az egyik a zárás feltétele volt, a másik, amiről végül is 
kiderült, hogy nem is tőkeemelés volt, hanem egy tagi kölcsön… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, háromnegyed 11 van. Ha lehetne, tömörítsünk 

és kérdezzünk; a véleményt majd a végén, jó? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tömörítek. Ezt az első tőkeemelést, ami a zárás 

feltétele volt, ezt is ennek a terhére, ennek az ígérvénynek a terhére teljesítették vagy más 
forrásból?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Természetesen. (Dr. Józsa István: Hitelkeret 

volt.) A 100 millió eurós VEB-hitelígérvény ugyan az ÁPV Rt.-nek volt címezve, de a 
tartalma szerint az volt benne, hogy a VEB az AirBridge számára tart fenn egy 100 milliós 
hitelkeretet, lehetőséget arra nézve, hogy majd mindazt a kötelezettségét, amit a privatizációs 
szerződés előír, teljesíteni tudja. A privatizációs szerződésbe került be az 5 milliárdos 
tőkeemelési kötelezettség, amely a zárásnak is feltétele volt. Ezt az AirBridge teljesítette oly 
módon, hogy kötött egy kölcsönszerződést a VEB-bel, a VEB-től lehívott ezen 
kölcsönszerződés keretein belül, az árfolyam aznapi változása miatt éppen 22 millió eurót, ez 
a 22 millió euró megérkezett az AirBridge-nek a magyar bankban vezetett bankszámlájára, 
forintosítottuk, és a forintból 5 milliárdot átutaltunk a Malév tőkeemelésének teljesítése 
címszó alatt. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tehát ebből az következik számomra, és 

világítson meg, említette volt, hogy azért nem lehetett a második tőkeemelést megvalósítani, 
hanem csak tagi kölcsönt lehetett végrehajtani, merthogy kölcsönként vette föl a VEB-től az 
AirBridge, és az AirBridge könyveiben ez kölcsönként szerepel. Akkor hogyan lehetett az, 
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hogy az első zárás feltételéül előírt tőkeemelésnél ugyanebből a forrásból finanszírozott 
tőkeemelést végre lehetett hajtani, a másik esetben pedig már csak kölcsönt lehetett adni? Mi 
volt ennek a kettősségnek az oka? (Dr. Józsa István: A privatizációs szerződés.)  

 
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, nem önnek kell válaszolnia! Tessék parancsolni! 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Ahogy a bevezetőmben is említettem, a 

szerződés hosszas tárgyalások során kompromisszumos megoldást hozott. Az ÁPV Rt. 
természetesen szívesebben látott volna 30 milliárd forintos tőkeemelést, mert a Malévban 
annyi is jól jött volna; az AirBridge viszont azt mondta, hogy ja, bocsánat, ha a piacon 
ennyibe kerül a krumpli, akkor inkább nem veszem. Ez volt az a maximum, amit az AirBridge 
hajlandó volt megajánlani, annak tudatában, hogy ő majd milyen feltételekkel jut ezekhez a 
forrásokhoz a Vnyesekonombanktól.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tehát akkor nem igaz az az állítása, amit 

mondott az elején, hogy azért kellett tagi kölcsönből finanszírozni ezt a 30 milliárdos… – nem 
tudom, mennyi a második? –, a második tőkeinjektálásra gondolok, merthogy kölcsönként 
vette föl ezt az erre fordítandó összeget a VEB-től az AirBridge… (Dr. Józsa István: Ezt nem 
mondta.) De ezt mondta.  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Azért kellett a szerződésbe ennek így 

kerülnie, mert az AirBridge úgy döntött, hogy a könyveiben így kívánja kimutatni. Az 
AirBridge döntése pedig nyilván függött attól, hogy a forrásbiztosítóval a forrás 
felhasználására nézve milyen feltételekben állapodott meg. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): És az elsőnél nem volt ilyen döntése az 

AirBridge-nek. És ott miért nem ilyen döntése volt az AirBridge-nek?  
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Mint mondtam, a végső feltételek 

kompromisszum árán jöttek létre. Az eladó sokkal többet szeretett volna, a vevő kevesebbet 
adott volna. Ez az 5 milliárd volt az, amiben végül a felek meg tudtak egyezni, és mindketten 
elfogadták. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Még lenne kérdésem, ne haragudjon, elnök úr.  
Ugyan látszott, hogy Józsa képviselő úr nem olvasta az anyagot… A 8. számú 

mellékletben szereplő értékek, ami a Malévnek a márkahasználati jogát jelentette, valamilyen 
kft.-ben levő üzletrészt jelentett, valamint a MOL és a repülőtér közötti vezetéknek az értékét 
jelentette, ennek az ellenszolgáltatásaként az AirBridge vállalt bizonyos kötelezettségeket. 
Ezeket a kötelezettségeket vagy teljesítette, vagy nem. Kérdésem az, hogy abban a 
100 milliárdos (sic!) finanszírozásban, amit ön említett, benne van-e, beleértendő-e a 8. számú 
melléklet alapján teljesítendő AirBridge-szolgáltatásoknak az értéke is.  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): A 100 millió euró (Dr. Aradszki András: 

100 millió, igen.), amelyet a VEB még a pályázat beadásához hitelígérvényként adott, és 
amelynek a terhére az AirBridge bankgarancia nyújtását vállalta, az azt a 32 millió eurós 
garanciát tartalmazta, amely a 8. melléklet szerinti AirBridge- és Malév-kötelezettségek 
tízéves időszakra vonatkozó összegét fedte le.  
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tehát ezzel azt mondja, hogy ugyan használta 
jogszerűen a Malév a márkanevet, most a felszámolási eljárás során ezeket a kifizetéseket 
jogosult visszakövetelni az AirBridge. Ugye ezt mondja ezzel? 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Nem, bocsánat, nem értem az ön állítását. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ugye, volt egy megállapodás, hogy hogyan 

fogják rendezni… 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, egy picit… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Jó, de ez nagyon fontos, elnök úr! 
 
ELNÖK: Minden nagyon fontos, de nem a rezüméje van most a vizsgálatnak. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem, nem. Itt most van egy állítás, hogy ha jól 

értettem, így jegyezte le képviselőtársam, hogy 100 millióval finanszírozta a Malévot a VEB-
en keresztül a továbbiakban az AirBridge, igaz? Ezen kívül azt is állította, hogy ebből 
22 millió eurót nem lehet visszakövetelni a felszámolási eljárás során, mert az tőkeemelés. A 
többit, a 100 milliónak a fennmaradó részét már vissza lehet követelni, mert azt kölcsönként 
adta a VEB, az AirBridge a Malévnek. Ebből a 100 millióból finanszírozták a 8. számú 
mellékletben meghatározott szolgáltatásoknak az ellenértékét, amelyek között a 
márkahasználati jog volt. Igaz? Akkor ebből a 100 millióból, amit visszakövetelhet – ezt 
állította az előbbiekben, a bevezetőjében –, akkor azt a részt is visszakövetelik, amit 
egyébként a márkahasználat okán fizettek meg a Malév Vagyonkezelőnek.  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Az egész eszmefuttatás azért felesleges – 

elnézést kérve, hogy így minősítem a képviselő úr előbb elmondott mondatait –, mert a 
privatizációs szerződés aláírását követően létrejött egyéb más szerződéseket is figyelembe 
véve, a VEB által nyújtott teljes finanszírozás, amelyet most a Malév felszámolójától 
visszakövetel, az meghaladja a 135 millió eurót. De követelni lehet, mert ez az az eset, amikor 
lehet, hogy jár, csak nem jut. Ebből a visszakövetelt összegből, a mai sajtóban is olvasható 
felszámolási körülmények miatt, százszázalékos biztonsággal állítható, hogy egy fillért vissza 
nem fog kapni a hitelező bank. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Világos; magyarul visszakövetelik a 

márkahasználati díjat, csak legfeljebb nem kapják vissza, mármint az AirBridge. 
Az utolsó kérdésem: mi volt az oka annak, hogy az AirBridge, illetve a Malév 

képtelen volt teljesíteni a 8. számú mellékletben foglaltak szerint a márkahasználati díjat és az 
egyéb járulékos éves díjakat? Mert egy idő után nem folytatódott… 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Ez megközelítés kérdése, hogy a számtalan 

nem teljesített kötelezettségből miért pont erre nem jutott. (Dr. Aradszki András: Igen, mert ez 
állami.) Akkor, amikor egy társaság 10-15 milliárdos veszteséget produkál, akkor évente 10-
15 milliárdnyi, különböző beszállítókkal és egyéb partnerekkel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ebbe a körbe tartozott a Malév Vagyonkezelő Kft. is, 
amelynek a márkahasználati díjat kellett volna kifizetni. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Azért érdekel minket ez, és nem a többi, mert ez 

egy állami tulajdonú cég. Csak ezért tettem föl ezt a kérdést. 
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ELNÖK: Gruber képviselő úr… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Hogy miért nem sikerült, arra nem adott választ. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Azért, mert a társaság tartósan 

többmilliárdos veszteséggel működött.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gruber képviselő úr következik – mindenki kérdezzen 

már egy kicsit, jó? 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Én szeretnék kérdezni. Bár úgy vezetném föl, ahogy 

az elején vendégünk; a stróman vagy strofrau, de mindenképpen egy stroperson (Derültség.) 
kérdésébe ágyazom be, ugyanis az elmúlt meghallgatáson öt volt ÁPV Rt.-s, ha nem is 
stropersonnak, hanem inkább már persona non gratának nyilvánította önt, hiszen egyikőjük 
sem akart emlékezni, hogy önnel valaha is valamilyen okból találkozott. Ezt csak azért 
szeretném és szükséges megemlíteni, mert ön most Somkuti Istvánt hivatkozta meg, mint az 
egyik ilyen közvetítőt. Az elmúlt héten Somkuti úr sem igazán óhajtott önre emlékezni, sem 
abban, hogy mikor találkoztak, sem abban, hogy miről beszélgettek egymással. 

Éppen ezért izgalmas az a kérdés, ahogyan az előbb elnök úr fölelevenítette ezt a 
bizonyos ködbe burkolózó kormányzati személyt. Önnel készült egy riport, amelyből már 
idéztem, és amelyben szerepel egy olyan elem, hogy az Abramovics-összekötő nem véletlenül 
érkezett kormányzati körökből. Márpedig Leonov Péter, azt hiszem, nem kormányzati 
köröknek, hanem kifejezetten az Abramovics-féle csapatnak a játékosa volt; és természetesen 
Somkuti István sem lehet kormányzati kör. Továbbra is kíváncsivá tesz, ki lehetett az a 
„kormányzati kör”, aki említette ezt a lehetőséget.  

Hadd kérdezzem meg, ha már az ÁPV Rt. jeles vezetői nem szeretnének emlékezni 
önre, hogy milyen módon találkoztak volna, esetleg önnek mi a verziója, hogy végül is ki 
javasolta vagy milyen előzménye volt, hogy az ÁPV Rt. önt ezekbe a felügyelőbizottsági, 
igazgatósági pozíciókba juttatta.  

Ön egy bátor asszony, hiszen egy olyan úrral keveredett üzleti kapcsolatba, jelesül 
Kiss Kálmánnal, aki az AirBridge-nek az 51 százalékos részesedését bírta, aki határőr 
tábornok volt az elmúlt időszakban, és tudomásom szerint bírósági ítélettel azért vesztette el 
állását, mert vám- és útlevél-ellenőrzés megkerülésével segített ukrán és orosz 
üzletembereknek Ferihegyen keresztül az országba jutni – az „üzletembereket” most 
természetesen vastag idézőjelbe tenném. Ennek az üzleti vállalkozásnak volt valami szerepe, 
hogy ön érdeklődött a Malév iránt és vállalt szerepet? Tehát ez a másodlagos piaci szerep is 
benne foglaltatott akkor, amikor ön elvállalta a Malévben a különféle szerepeket? Hiszen nem 
véletlen, hogy egy orosz állampolgár keresi meg önt, aki közvetít Abramovics úr felé. 

Van egy érdekes rész, amit ön a hosszú és alapos elemzéséből vagy előadásából 
kihagyott, ez pedig az, hogy 2005. július 5-én Abramovics úr, Kiss Kálmán – a büntetett 
előéletű Kiss Kálmán –, Költő Magdolna mint befektetők, valamint a Resonator Kft., ahol ön 
mint cégjegyzésre jogosult, ámde ebben az esetben mint tanácsadó, szindikátusi szerződésben 
rögzítették a részvételi szándékukat az ÁPV által közzétett, Malév Rt. részvényeinek 
megvásárlására vonatkozó pályázaton. Erről a szindikátusi szerződésről mi a véleménye? 
Hiszen ennek a szindikátusi szerződésnek egy eleme volt, hogy rögzítették a felek, vagyis 
többek között ön is, hogy amennyiben az ÁPV Rt. az AirBridge Rt.-t nyilvánítja az általa 
közzétett Malév Rt.-részvények megvásárlására vonatkozó pályázat nyertesének s vele köt 
szerződést, úgy alakítják ezt a szindikátusi szerződést, hogy a Resonator Kft. közreműködik 
egy olyan finanszírozási ajánlat kidolgozásában, amelynek eredményeként az ÁPV Rt. vagy a 
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Pénzügyminisztérium a részvénycsomagok adásvételére vonatkozó szerződés megkötésétől 
számított öt éven belül magára vállalja a Malév Rt. által az MFB-hitelnek a kifizetését, 
törlesztését vagy biztosítja annak elengedését, a Malév Rt. által az MFB-nél felvett hosszú 
lejáratú hitelek bizonyos részét, a Resonator Kft.-t pedig sikerdíjként az elengedett tőke 
összegének legfeljebb 15 százaléka illeti meg. 

Nem tartja ezt visszásnak? Hogy egyrészről ön érdekelt kellene hogy legyen egy 
jelentős bevétel realizálásában, másrészről pedig itt ebben a szindikátusi szerződésben 
pontosan ellenkezőleg, saját zsebre dolgozik ez a bizonyos szindikátusi társaság? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, ez nagyon hosszú volt. Adjuk meg a lehetőséget, 

hogy tudjon válaszolni is.  
Tessék parancsolni! 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Bocsánat, már nem is tudom pontosan 

megfogalmazni az első kérdést, ami arra vonatkozott, hogy… (Dr. Gruber Attila: Ki volt az a 
kormányzati személyiség? Az a titokzatos ember?) Azért kezdtem a bevezetőmet a szakmai 
előéletem ismertetésével, mert azt gondolom, és engedjék meg, hogy ilyen értelemben kicsit 
kihúzzam magam és büszke is legyek a szakmai múltamra, hogy 2002-ben azért kerültem a 
Malév felügyelőbizottságába, majd egy évre rá az igazgatóságba, mert az előző tizenöt éves 
szakmai múltam erre mint vállalatfinanszírozással foglalkozó bankárt és egy sikeres 
magánvállalkozás pénzügyi és befektetési igazgatóját predesztinált. Ezt követően a pályázati 
részvételem az AirBridge-ben csak azt követően realizálódott, hogy az engem az 
igazgatóságba delegáló ÁPV Rt.-vel konzultáltam. És lehet, hogy Somkuti úr nem emlékszik 
rá, hiszen neki az ezeregy tárgyalása közül ez csak egy, az én életemben viszont egy fontos 
esemény volt, hiszen ő tanácsolta, hogy az AirBridge-ben való szerepvállalásomat 
megelőzően mindenképpen mondjak le a Malév igazgatósági tagságáról. Én ezt megtettem, és 
innen kezdve végig az AirBridge privatizációjának sikeréért és a Malév életben tartásáért 
dolgoztam. Hiszen ha ez sikeres lett volna, akkor az AirBridge-beli 5 százalékom is messze 
felértékelődhetett volna a befektetett 1 milliós értékhez képest. (Dr. Gruber Attila: Kiss 
Kálmán?)  

Kiss Kálmánt korábban nem ismertem, nem tudtam semmifajta büntetőügyéről. Attól 
a ténytől pedig, hogy ő egy vámparancsnok tábornok, nő létemre sem ijedtem meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bertha Szilvia következik… (Dr. Gruber Attila: Bocsánat, elnök 

úr, a legfontosabb: a szindikátusi szerződés.) Igen. Tessék! 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): A szindikátusi szerződés, igen, nagyon 

fontos; bocsánat, hosszú volt a kérdés. 
A szindikátusi szerződés alapvetően azért született, mert 2005-ben a Malév üzleti 

tervének pályázat céljából történő előkészítésekor elég nyilvánvaló volt, hogy az a több mint 
30 milliárd forintnyi teher, amelyet a Malév a korábbi időben felvett hiteleiként, államilag 
garantált hitelként visz vagy amely a Malévot terheli, az még egy sikeres üzletmenet esetén 
sem kitermelhető összeg az ismert piaci viszonyok között. Miután akkor az AirBridge mögött 
nem állt a Vnyesekonombank és nem állt a Vnyesekonombank 100 millió eurós forrása, ennél 
jóval kisebb összegekről szóltak a rendelkezésünkre álló hitelígérvények, és Borisz 
Abramovics befektetési szándéka is, a Malév hosszú távú működőképességét csak egy olyan 
konstrukció mellett lehetett felvázolni és elvállalni, amelyben ezekből a régi terhekből a 
Malév valamit le tud adni. Nem véletlen valószínűleg, hogy az ÁPV Rt. egy ilyen 
megközelítést, azt az üzleti tervet nem is fogadta el. 
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A végül aláírt szerződés a 100 millió eurós Vnyesekonombank-ígérvény mellett is 
csak arra adott lehetőséget, hogy ezt az igen nagy tartozásállományt, amely maga is 
meghaladta a 100 millió eurót a 30 milliárd forint nagyságrendben, csak úgy tudta a társaság 
vállalni, hogy ennek az ominózus 8. mellékletnek a keretében egy meglehetősen bonyolult 
szerződésrendszeren keresztül, a tartozásnak tulajdonképpen csak a tőkerészére adott 
fedezetet ezzel a 32 millióval, hiszen ezeknek az eszközöknek 2017-ben a Malév 
Vagyonkezelő Kft.-ből a tőkeérték megfizetése ellenében vissza kellett volna kerülnie a 
Malévba. 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, én megpróbálom leegyszerűsíteni a dolgot. Azt szeretném 

megkérdezni, még egyszer összefoglalva Gruber képviselő úr kérdését, hogy tehát Kiss 
Kálmán… – önről most már azt is tudjuk, hogy nem ijedős asszony, azt is tudjuk, hogy Kiss 
Kálmán tábornok volt. Milyen szerepe volt Kiss Kálmán tábornok úrnak, utcáról sétált be, 
honnan gyütt be, milyen szerepe volt Kiss Kálmánnak ebben a dologban? Miért pont Kiss 
Kálmán, miért nem Varga István? Ez a kérdésemnek az egyik része. 

A másik pedig, amit tetszett a legelején mondani, és én ezt tiszteletben is tartom; 
valahogy úgy foglalta össze a saját szerepét, hogy ez egy befektetés, és kikérte magának – és 
ez természetesen biztosan így van –, hogy nem stróman volt ebben az ügyben, ön befektetést 
kockáztatott. Most így összefoglalva, látjuk, hogy a Malév most körülbelül hol van, meg azt is 
látjuk, legalábbis én úgy tudom, hogy önnek ez a maléves korszaka befejeződött mint 
befektetés; azt szeretném kérdezni, hogyha megvilágítaná mint befektetéssel foglalkozó, hogy 
mennyit tetszett bukni ezen az ügyön.  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Kiss Kálmánnal kezdve: megint, ahogy a 

bevezetőmben mondtam, amikor engem Leonov Péter és Borisz Abramovics első alkalommal 
meglátogatott és megismerkedtünk és az üzleti modellt és a projekttársaság-alapítási célt 
nekem elmondták, akkor már tényként közölték az elképzelt tulajdonosi szerkezetet. Ebből 
nekem jutott az 5 százalék, és Kiss Kálmán és Borisz Abramovics százalékos aránya és 
együttműködési szándékuk már csak tényként volt közölve. Hogy ők honnét ismerik egymást, 
milyen alapon szövetkeztek, erről, azt hiszem, hogy a valószínűleg már kint várakozó Kiss 
Kálmán urat kell kérdezni.  

A befektetésem. Az előbb képviselő úr megkérdezte, hogy mekkora befektetést 
eszközöltem én az AirBridge Zrt.-ben. Megismétlem… 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, akkor megpróbálom, hogy tényszerű legyen a dolog: 

akkor Kiss Kálmán Abramovicsnak volt az embere, azt tetszik mondani? Vagy Leonov 
Péternek volt? Kinek volt az embere? Már csak hogy ezt rögzítsük, hogy ez hogyan volt, ki 
kinek a kije. 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Leonov Péter és Borisz Abramovics első 

találkozásunk alkalmával azt közölte velem, hogy AirBridge néven céltársaságot akarnak 
alapítani, amelyben Borisz Abramovics kisebbségben lesz, az 51 százalékos tulajdonrész 
nagyobb hányadát Kiss Kálmán fogja lejegyezni, és megkérdeztek engem, hogy részt vennék-
e a társaságban 5 százalékos tulajdonhányaddal. Hogy ezek után Kiss Kálmán vajon Leonov 
Péternek vagy Borisz Abramovicsnak az ismerőse, és mióta és milyen módon, erre, még 
egyszer mondom, nem tudok válaszolni. 

 
ELNÖK: Nem tetszik tudni válaszolni. Akkor arra legyen kedves válaszolni, amit az 

előbb kérdeztem – bár lehet, hogy én is csak eldaráltam –, hogy tehát akkor ön mennyit bukott 
ezen az üzleten, ezen az egész projekten mint befektető.  
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KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Egymillió forintot.  
 
ELNÖK: Ennyi az össz vesztesége, hogy egymillió forintot tetszik bukni. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Igen. 
 
ELNÖK: Jó. Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bocsánat, csak szeretném rögzíteni: ezek szerint a 

WikiLeaksnek igaza volt. Tehát az oroszok azt a bizonyos játékot, hogy az orosz befolyás 
mindenképpen fönnmaradjon, azt már eleve, mielőtt még megvásárolták volna a Malévet – az 
ön szavai szerint –, már biztosították. Hiszen hozták Kiss Kálmánt az AirBridge-dzsel, Kiss 
Kálmánnak az elején 51 százalékos, tehát többségi tulajdona volt az AirBridge-ben, és ön 
tudott arról, hogy ő is az oroszok embere. És bocsánatot kérek, valóban nem ön a stróman: a 
Kiss Kálmán által többségében tulajdonolt cég a stróman cég, amelyben természetesen a 
későbbiekben ön szerepet vállalt. 

Hadd kérdezzem meg viszont, hogy ha már ez így volt, és Kiss Kálmánt idővel, Isten 
tudja, milyen okokból, de kiszorították a cégből, kinek a tulajdonában van ez a Bagema 
Limited off-shore cég. Tudomással bír-e erről az off-shore cégről? 

Köszönöm szépen. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Bocsánat, megismételné a cégnevet? 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bagema Limited. Nem tudom szebben artikulálni: 

bravo-alfa…, és így tovább. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Nem tudok a cégről semmit.  
 
ELNÖK: Arról tetszik-e esetleg tudni – ha már ilyen cégnevekkel játszadozunk –, 

hogy a KrasAir nevű ruszki cég milyen tőkeerővel rendelkezett? Ki ellenőrizte, hogy mennyi 
tőkéje volt? Tehát a KrasAir tőkeerejét kérdezem – tetszik-e tudni ezt? 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Nem tudom. Magam személyesen valóban 

nem ellenőriztem. Sajnos az orosztudásom az általános iskolai és gimnáziumi oroszórák után 
meglehetősen meggyengült, úgyhogy én magam orosz anyagokat olvasni nem tudok. 

 
ELNÖK: Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bocsánat, csak pontosítanám. Tájékoztatni 

szeretném, hogy az az AirBridge, amelyet talán tetszik ismerni, no, ez a Bagema Limited 
szerzi meg az AirBridge 45,3 százalékát. Tehát csak ennyi köze van az egészhez.  

És akkor én értem, hogy ön azt mondja, hogy az orosz nyelvet… 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Bocsánat, hadd vágjak közbe! Az AirBridge 

tulajdonosi struktúrája az alapításhoz képest csak egyetlenegyszer módosult, akkor, amikor én 
átvettem Kiss Kálmán részvénypakettjét, és ezáltal 50,5 százalékos tulajdonos lettem az 
AirBridge-ben 2009 márciusában. Én nem tudok arról, hogy bármilyen más cég az AirBridge-
ben tulajdonos volna. 
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DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor még egy kérdésem van. 
Ön az előbb említette, hogy az orosztudása meglehetősen sekélyes. Akkor mi az oka annak, 
hogy valamennyi szerződés csak orosz és angol nyelven készült, és magyar nyelvű szerződési 
példányok nem lelhetők fel? Mármint a Malév és a VEB között. 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Azért, mert a VEB mint hitelező leírta a 

szerződésszövegeket a saját orosz nyelvén, és a közérthetőség és a magyar munkatársak 
számára való kezelhetőség miatt mindennek mindig született egy angol fordítása. Akkor, 
amikor a privatizáció megtörtént, és az AirBridge, hogy így fejezzem ki magam, birtokba 
vette a Malévet, onnan kezdve a Malévban hivatalos nyelv lett az orosz és az angol is. Az 
ülések is rendszeresen szinkrontolmácsolás mellett három nyelven folytak. 

 
ELNÖK: Nekem annyi ügyrendi javaslatom lenne, ha megengedi a bizottság, hogy 

sok kérdés szorult még belénk, és közben Kiss Kálmánt már ne várakoztassuk tovább, mert 
egyébként sem illik; nekem az lenne az ügyrendi javaslatom, ha egyet tetszene vele érteni, 
hogy folytatnánk még, jó? Tehát ha még egyszer el tudna jönni, akkor eljönne. Most Bertha 
Szilvia megtenné a javaslatát, és utána folytatnánk ezt. Még nem a jövő héten, hanem majd 
valamikor, jó? Mert még néhány kérdést szeretnénk, illetve sok kérdést szeretnénk feltenni, de 
ez most nem fog beleférni az időbe.  

Bertha Szilviának van egy javaslata. Parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, és bocsánat, nekem lenne még 

kérdésem is. 
A javaslatom az lenne, hogy mivel úgy tűnik, nagyon komoly információkülönbség 

van a múltkori meghallgatás és a mostani között, szeretnék kérni egy szembesítést Somkuti 
István és Költő Magdolna között, lehetőség szerint nyilván a következő bizottsági ülésen. Ez a 
javaslatom. 

 
ELNÖK: Jó. Nagy tisztelettel azt szeretném megkérdezni így utolsó – talán a legutolsó 

– kérdésként… Igen, persze, kérdés is lenne. Akkor parancsoljon, képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Kérdésem még lenne. Először csak egy megállapítást 

tennék, és csak egy igent vagy egy nemet várnék rá. Úgy tűnik, hogy úgy volt ön tag állami 
delegáltként vagy az ÁPV delegáltjaként a felügyelőbizottságban, illetve az igazgatóságban, 
hogy igazából semmilyen légügyi, közlekedési ismerete, kapcsolata nem volt. Ez azért fontos, 
és különösen az, hogy ki delegálta önt így ilyen minőségben az igazgatóságba, merthogy ez az 
állam felelősségét felveti, hiszen ez egyfajta ellenőrző szerv, amelynek a működést kellene 
ellenőrizni, és megfelelő ismeretek vagy kapcsolatok nélkül ez nyilván nem megalapozott. Így 
tehát a delegáló felelőssége is felmerül.  

Tekintve itt a Kiss Kálmánról fölmerült tényeket, ami teljesen köztudott, történt-e 
nemzetbiztonság átvilágítás mind az ön, mind Kiss Kálmán esetében a privatizációt 
megelőzően? Illetve milyen gazdasági és jogi, szakmai anyagok alapján döntöttek arról 
AirBridge-szinten, hogy vállalják ezt a privatizációt, ezt a vásárlást? 

Szó volt itt arról, hogy Kiss Kálmán részét Költő Magdolna megvásárolta, és hogy a 
felügyelőbizottság elnöke is volt. Részt vett-e az igazgatóság ülésein mint felügyelőbizottsági 
elnök, és tudott-e a Borisz Abramovics-féle viszontgaranciáról a VEB bank felé? És mi volt 
erről az álláspontja? Felmerült-e ez a kérdés a felügyelőbizottság ülésén? 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Megint meglehetősen sok kérdés csúszott 

össze. Kérem, majd figyelmeztessen, ha bármelyiket kihagyom.  
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A felügyelőbizottságba, illetve az ig-be való jelölésem kapcsán, azt hiszem, már 
háromszor kitértem arra, hogy a szakmai múltam mindenképpen alapot adott arra, hogy egy 
ilyen tisztségre jelöljenek, és hogy én ezt elvállaljam. 

A következő kérdés az AirBridge informáltsága volt a privatizációs pályázat készítése 
során. Már szintén emlékeztettem rá, hogy mind a négy pályázat során, ahogy az ilyenkor a 
nemzetközi ügyleteknél is megszokott, az ÁPV Rt. megbízásából a Malév egy rendkívül 
széles adattartalmú adatszobát üzemeltetett, mindegyik pályázónak módja volt az 
adatszobában megismerkedni a társaság korábbi időre vonatkozó, nemcsak pénzügyi, hanem 
minden szerződéses jogviszonyára, vállalt kötelezettségeire vonatkozóan is. 

(Bertha Szilvia: Nemzetbiztonság.) Nemzetbiztonsági átvilágításon 2002-ben, amikor a 
Malévban először tisztségviselő lettem, átesetem. 

(Bertha Szilvia: Viszontgarancia.) A viszontgaranciáról a keletkezése során nem 
tudtam. Felügyelőbizottsági elnökként mint meghívott részt vettem az igazgatóság ülésein, de 
az igazgatósági anyagokban és az igazgatósági üléseken sem került szóba ennek a 
viszontgaranciának a megszületése. Ugyanakkor volt bankárként határozottan le kell 
szögeznem, hogy egyáltalán nem csodálkoztam, amikor utólag kiderült ennek a léte, mert 
akkor, amikor a VEB 100 millió eurós hitelígérvényt ad valakinek, és utána ezeket a 
hitelígérvényeket tényleges szerződésekké váltva folyósít, illetve garanciára igénybevétel 
születik, akkor a banknak kutya kötelessége a kölcsönszerződések mögé egy biztosnak látszó 
biztosítékrendszert építeni. És ezen biztosítékrendszereknek alapvető eleme, hogy zálogba 
veszi a bank azt az eszközt, amelyet az általa nyújtott hitelből a hitelfelvevő megvásárol. 
Tehát én, megmondom őszintén, amikor kiderült, hogy Borisz Abramovics igazgatósági 
felhatalmazás nélkül egy ilyen kötelezettségvállalást tett a Malév nevében, ezen egyáltalán 
nem csodálkoztam, mert azt tartom természetesnek, hogy amikor egy bank hitel nyújt, akkor, 
még egyszer mondom, ha a hitelnyújtás célját eszközvásárlásként jelölik meg, ezt a 
megvásárlandó eszközt a hitelező bank mindig fedezetként valamilyen módon biztosítéki 
körbe vonja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényleg önmérsékletet kérek; Aradszki képviselő úr 

mindjárt kérdezni fog. 
Én azt szeretném megkérdezni, egyetlen dolgot meg tetszik kerülni, pedig olyan szép 

válaszokat tetszik adni: ez a delegálás, azt tessék már nekem megmondani, hogy ki delegálta 
önt. Erre tessék már válaszolni, hogy tudjuk, ki delegálta önt. Ki volt az az ember, aki 
delegálta önt?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): 2002-ben? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Hát, akkor megint arra tudok visszamenni, 

hogy 2002-ben a Malév meghirdetett rendkívüli közgyűlését megelőzően az ÁPV Rt. HR 
osztályából hívtak föl, hogy delegálni kívánnak, ekkor meg ekkor kellene aláírnom az 
elfogadó nyilatkozatot… 

 
ELNÖK: Mind egyetértünk ezzel, de hát ismerjük ezeket a játékszabályokat. Tehát ki 

volt az, aki fölhívta önt, és azt mondta, hogy delegálni akarják, és miért nem, mondjuk, engem 
delegáltak? Feltételezem, hogy valamilyen felelős beosztású ember volt, aki delegálta; tudjuk, 
hogy ez így működik Magyarországon, nem? Ki mondta? 
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KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Ne haragudjon, én az ÁPV Rt.-ben sosem 
dolgoztam, úgyhogy nem tudom, a HR részlege milyen módon állította össze az akkori 
listákat. Rajtam kívül akkor a teljes igazgatóság és a teljes felügyelőbizottság kicserélődött 
szinte, úgyhogy nem én voltam az egyetlen ilyen személy, aki akkor az ÁPV HR által a két 
testületbe delegált személyként újként kezdte a tevékenységét.  

 
ELNÖK: És akkor ön szerint a HR döntött ebben a dologban, ugye, hogy ön legyen? 

Tényleg, én sem akarok már egészen vulgárisan fogalmazni, de nehogy azt tessék már nekem 
mondani, hogy fölhívta a titkárnő, és megkérdezte, hogy mondd, te szeretnél-e…? Ezt ön sem 
gondolhatja komolyan! Hát valaki döntött ebben a kérdésben, nem? Ki döntött az ÁPV-nél 
ebben a dologban?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Hát, ezt az ÁPV Rt.-nek kell tudni 

megválaszolni. 
 
ELNÖK: Az ÁPV Rt.-nek, jó. (Dr. Gruber Attila: De ott nem ismerik a hölgyet! – 

Derültség.)  
Az utolsó kérdés következik, utána a két ügyrendi javaslatról fogunk dönteni, és utána 

Kiss Kálmán következik. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A viszontgaranciával kapcsolatban kérdezem. 

Én értem a banki szempontú indokokat, nem is az izgat engem. Ha igaz az az állítás, hogy 
nem volt téma a Malév igazgatósági ülésén a viszontgarancia kérdése, akkor ez értelmezhető-
e úgy, hogy a Malévben olyan rendszer alakult ki Abramovicsék idejében, hogy Abramovics 
úr egymaga dönthetett egy viszontgaranciának az elfogadásáról? Az nem tartozott, mondjuk, a 
vezető tisztségviselők legfőbb testületéhez, jelesül az igazgatósághoz? Igaz, ez ezt jelenti?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Nem. A Malév akkor érvényes belső 

működési szabálya szerint ennek a kérdésnek az igazgatóság elé kellett volna menni, és csak 
az igazgatóság felhatalmazásával írhatta volna alá Borisz Abramovics ezt a 
kötelezettségvállalást. Tehát ő minden valószínűség szerint megsértette a Malév belső 
szabályait. Ez azonban nem jelenti azt, hogy miután ekkor egy személyben, az igazgatóság 
elnökeként egy személyben jegyezhette a társaságot, az általa tett bármilyen jognyilatkozata 
bárki felé ne lenne érvényes.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tett-e ezzel kapcsolatban a Malév 

igazgatóságának valamelyik tagja vagy maga az igazgatóság feljelentést, vagy valamilyen 
eljárást kezdeményezett-e Abramovics úrral szemben?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Nem tudok róla. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Még egy rövid kérdés… 
 
ELNÖK: De egyről volt szó, nem háromról! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen… Említette, hogy egymillió forintot 

vesztett az ügyön. Ez azt jelenti, hogy Kiss Kálmántól az üzletrészét akkor ingyen vette át? 
Vagy fizetett érte annak idején?  

 



- 24 - 

KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Egy adásvételi szerződésbe nem illik nullát 
írni vételárként, de a részvénycsomag pakettjének az értéke gyakorlatilag ennyi volt.  

 
ELNÖK: Riz Levente úr egy nagyon rövid kérdésre. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Nagyon rövid kérdést szeretnék föltenni. Szeretném 

megkérdezni, hogy ismeri-e ön személyesen Puch Lászlót, az MSZP volt pártpénztárnokát, 
illetve részt vett-e olyan megbeszélésen a privatizációval kapcsolatban, amelyen részt vett 
pártpénztárnok úr. Illetve tapasztalt-e bármilyen befolyást a részéről, hogy milyen irányba 
folyjon ennek a cégnek a privatizációja? 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Nem tárgyaltam vele a privatizáció 

körülményeiről és az abban vállalt szerepemről, és ilyen irányban nem is próbált soha 
semmilyen módon befolyásolni. (Dr. Aradszki András: Nem is ismeri?) De ismerem, a 
teniszpályán rendszeresen találkozni is szoktam vele.  

 
ELNÖK: No akkor, mielőtt az ügyrendi javaslatot fölteszem, csak annyiban 

visszaélnék elnöki jogkörömmel, hogy azt az egy kérdést tenném föl önnek, hogy most a 
rezüméje a mai napnak, hogy itt orosz nevek hangzottak el – bár én is orosztagozatos voltam, 
de elfelejtettem már oroszul közben –, Abramovics meg Leonov, meg nem tudom, micsoda: 
tetszik-e arról tudni, hogy ezek az urak nemzetbiztonsági szempontból átvilágításra kerültek-
e, már ha a magyar állam ilyen szerződést köt? Illetve nem találtak-e kockázatot abban a 
kérdésben, hogy a valamikori szövetséges, megszálló Oroszország – hogy egy kicsit 
politizáljunk is –, tehát hogy az oroszok kezébe, hogy mindenki értse: az oroszok kezére 
átjátszották a magyar légitársaságot? Nem volt-e ebben valami visszás, vagy nem volt-e ebben 
valamilyen nemzetbiztonsági kockázat? Tehát tetszik-e arról tudni, hogy ezeket az orosz nevű 
úriembereket – vagy nem úriembereket – valaki átvilágította volna nemzetbiztonsági 
szempontból? Vagy úgy kötötték a szerződést, ahogy eddig kiderült, hogy bár senki nem 
emlékszik már, hogy oroszul tud vagy nem tud, de úgy köt a magyar állam szerződést, hogy a 
szerződéseket nem fordítjuk le, és nincs hiteles fordítása, megbízunk a tolmácsokban, meg 
azokban az emberekben, akik oroszul tudnak és szerződnek?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Nem tudok róla, hogy őket átvilágították-e 

vagy sem, úgyhogy erre a kérdésre nem tudok válaszolni. 
Kinek játszottuk át a magyar légitársaságot? A magyar légitársaságot senki sem akarta 

senkinek sem átjátszani. A magyar légitársaságot az ügyletben részt vevő minden személy 
meg akarta menteni, a működőképességét fenn akarta tartani. Itthon alapvetően két dolog 
hiányzott ahhoz, hogy a Malév működőképes legyen és repülni tudjon: forrás a veszteségei 
finanszírozásához, és utas a bevételek növeléséhez. Én kezdettől fogva azon az állásponton 
voltam, hogy a Malévot megmenteni, működőképessé tenni az tudja, aki többletutast tud 
idehozni, és a többletutason keresztül realizálandó többletnyereség mellett a költségeket 
csökkenteni tudja. Erre az elmúlt tíz évben egyetlen kísérlet sem született, hogy a nyugati 
féltekéről származó légitársaság bármilyen módon a társasággal együttműködve a segítségére 
siessen. Hangsúlyoztam a bevezetőben a kínai és az orosz modellnek a tökéletes azonosságát. 
Mind a kettő, a Hainan is és KrasAir is azt ígérte, hogy az Ázsiából Európába igyekvő utasait 
budapesti átszállással fogja a célállomásra eljuttatni. Minden valószínűsége megvolt annak, a 
Hainannal kapcsolatban is, a KrasAirrel kapcsolatban is, hogy ez az említett, körülbelül 
300 ezer főnyi évi többletutas biztosítva lesz. Emlékeztetnék olyan részletkérdésre, anélkül, 
hogy fölöslegesen húzni akarnám az időt, hogy abban az időben Szibériából Európába repülni 
még csak úgy lehetett, hogy Szibériából Moszkvába repült egy belföldi járattal az utas, 
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méghozzá a Domogyedovo nevű repülőtérre, majd átbumlizott egész Moszkván, átment a 
Seremetyevóra, ahol felszállt egy nemzetközi járatra, és úgy jutott el Európába. Teljességgel 
reális, ésszerű, logikus, gazdaságosnak tűnő volt az az ígéret, hogy a jövőben az Ázsiából – 
legyen az Kína vagy Szibéria – Európába igyekvő utas majd a Malév-partner légitársasággal, 
legyen az Hainan vagy KrasAir, elrepül Ázsiából Budapestre, a Budapest Airport segítségével 
egy gyors, kényelmes, kulturált átszállással pedig fölszáll egy Malév-járatra.  

Állítom, hogy ez az a modell, amely az elmúlt tíz évben egyedül képes lett volna 
biztosítani a Malév túlélését. Sajnos sem a kínaiakkal nem jött be az ügylet, sem az 
oroszokkal nem jött be az ügylet. És hogy ez volt az egyetlen út, más nem adódott és nem volt 
reális alternatíva, arra nem látok erőteljesebb bizonyítékot, mint az idén februárban 
elkezdődött felszámolás, amely a Malév de facto csődjét és beomlását követte. 

Visszatérve a kérdésre, nem érzek semmifajta sem lelkiismeret-furdalást, sem 
vádolhatóságot a tekintetben, hogy én az orosz féllel működtem együtt annak érdekében, hogy 
megmentsük a magyar légitársaságot, ami, ha sikerül, a saját magam számára még egy 
jelentős anyagi előnyt is tudott volna hozni az egymillió forintos AirBridge-részvényem 
sokszorosra felértékelődésén keresztül. 

 
ELNÖK: Arra tekintettel, hogy látom, az ügyrendi javaslatomat mindenki meg akarja 

vétózni, ezért kénytelen vagyok megadni a szót a jelentkezőknek. Akkor Ertsey képviselő 
asszony, Gruber képviselő úr, Bertha Szilvia képviselő asszony következnek. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én hosszasan hallgattam és 

próbáltam megérteni azt, hogy miért ez a hangneme ennek a meghallgatásnak. Én azt 
érzékelem, hogy sokan a kérdezők közül úgy beszélnek a Malévről, mintha ez egy 
fantasztikusan értékes, évtizeden keresztül, már amióta beszélgettünk itt erről, a 
vizsgálóbizottság korszakában látható gazdasági eredmények tekintetében egy aranytojást tojó 
tyúk, amelyet gaz módon, ilyen módon próbáltak átjátszani, majd sort kerítünk később arra is, 
hogy a visszaállamosítás is rossz volt, mind a privatizáció, mind az államosítás rossz volt.  

Én egy kicsit csodálkozva hallgatom azt, hogy egy olyan cég, amelyről 2004 óta 
tudjuk, hogy az állami támogatása nem volt jogszerű az EU-szabályok szerint, és hogy 
gyakorlatilag garantálható volt a földbe állása, ennek az ilyen vagy olyan módon próbált 
megmentése egy átjátszásnak minősül. Én tényleg, ahogy a múltkor is említettem, szeretném 
elkerülni, hogy ez a bizottság sugalmazott kérdésekkel, enyhén gúnyolódó hangvétellel 
fölsorakozzon azon vizsgálóbizottságok sorába, amelyek politikai célt szolgálnak. Én azt 
gondolom, hogy elég szakmai kérdés is lenne… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő asszony, teljesen egyetértek. A kérdést tessék akkor 

föltenni! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): …amikor ezekről beszélünk. De ha már felmerül az, 

hogy az orosz tulajdonszerzés nemzetbiztonsági kockázatokat rejt, akkor én megkérdezném, 
hogy a kínai rejtett-e ön szerint ilyeneket, hiszen most Kína a legnagyobb barátunk az új 
kormány hatalomra lépése óta. Tehát a megítélése ezeknek a keleti despotikus államoknak, 
úgy látszik, eltérő. 

S ha már itt felmerült Puch László neve, mint tudjuk, ő cégtársa Simicska Lajosnak, és 
ezért egyszerűen csak úgy felmerül bennem a kérdés, hogy Simicska Lajossal volt-e 
bármilyen kapcsolata, tárgyalása ebben az ügyben, akár a tárgyalt időszakban, akár máskor.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést, és mielőtt tetszik válaszolni, én nagy tisztelettel 
szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy itt függesszük fel a kérdéseket, mert Kiss Kálmán úr 
több szempontból is ideges már, és nem jön el még egyszer. Tehát én azt kérem, hogy erre 
tetszik válaszolni, és utána azt az ügyrendi javaslatomat tenném föl, hogy most ne kérdezzünk 
többet, hanem majd kérdezünk legközelebb, és jöjjön Kiss Kálmán.  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Simicska úrral nem tárgyaltam a Malév 

privatizációs problémáiról. 
 
ELNÖK: Nem tetszett tárgyalni. Tisztelt Bizottság! Akkor két ügyrendi javaslat van, 

egyrészt Bertha Szilvia ügyrendi javaslata, hogy… (Ertsey Katalin: A Hainan-tárgyalásokkal 
kapcsolatban nem válaszolt.) Jó… Akkor tessék parancsolni! 

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Én magamat pénzügyi befektetési 

szakembernek tartom, állambiztonsági kérdésekben nem vagyok jártas. Az ügyletek ezen 
aspektusával egyetlen fázisban sem foglalkoztam. Meg voltam győződve arról, hogy ha az 
ÁPV Rt. döntést hoz az ügyben, akkor a témának ezeket a vonatkozásait ők a saját szabályuk 
és rendszerük szerint lekezelik.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor tehát két ügyrendi javaslat van. Aki az ügyrendi 

javaslatokat támogatja, nevezetesen, hogy folytatni fogjuk, illetve hogy sor kerül a 
szembesítésre, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 7 igen. (Dr. Józsa István, 
nevetve: Mi az, hogy szembesítés? – Dr. Gruber Attila: Az egy szakkifejezés.) Köszönöm 
szépen. 

Köszönöm szépen a megjelenését, és akkor majd legközelebb folytatjuk. Egyeztetjük 
önnel az időpontot, hogy mindenkinek jó legyen.  

Most pedig Kiss Kálmán úr következik, aki először nem is akart eljönni, most végre 
eljött, akkor hallgassuk meg, jó?  

 
KÖLTŐ MAGDOLNA (AirBridge Zrt.): Ha esetleg igénylik, hogy maradjak… 
 
ELNÖK: Nem igényeljük, de maradhat, mert nyilvános az ülés. (Költő Magdolna 

hátraül a hallgatóság sorába. – Kiss Kálmán belép az ülésterembe.)  

Az AirBridge Zrt. részér ől: Kiss Kálmán meghallgatása 

Tisztelettel köszöntöm Kiss Kálmán urat, és elnézést kérünk a csúszásért. 
Bármennyire is próbálunk itt tempírozni és időben behatárolni a dolgokat, egyszerűen 
képtelenek vagyunk, mert mindenkinek annyi kérdése van. Úgyhogy fel is kellett 
függesztenünk az előző meghallgatást, illetve folytatnunk kell majd. 

Nagy tisztelettel önt arra kérem, hogy nagyon röviden a témával kapcsolatosan 
elmondaná a véleményét; illetve hallottuk, hogy volt néminemű polémia a tekintetben, hogy 
olyan anyag vagy olyan dolog került nyilvánosságra, ami önt érzékenyen érinti vagy 
dehonesztáló. Én ezért elnézést kérek, és ha jól tudom, az előzetes mentesítésre tetszik 
gondolni, hogy volt önnek előzetes mentesítése. Ebből okszerűen következik az, hogy akkor 
nyilvánvaló, hogy az önnel kapcsolatos korábbi eljárásnak nincs súlya és nincs jelentősége, ha 
jól értem. 

Parancsoljon! 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Nem, én azt várom, hogy nekem ez jogos igényem, 

hogy ilyen nem kerülhet ki. Ez vagy az önök munkája, vagy az ön munkája, valakié. Azt 
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gondolom, hogy ha én büntetlen előéletű vagyok, akkor nem jelenhet meg olyan egy ilyen 
anyagban, hogy én büntetett előéletű vagyok. Az más dolog, hogy még helyesírási hibák is 
vannak benne. Én ezt várom, hogy azt mondják önök, hogy valaki ezért felelős, és 
nyilvánvaló, hogy azért a felelősséget akkor valakinek vállalni kell, ha egy állampolgárnak 
ilyen alapvető érdeke sérül.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, én ugyanazt próbáltam mondani, de nem is akartam… 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Én értettem, amit ön mondott, én nagyon jól 

értettem, amit mondott! Csak én azt gondolom, hogy ez felháborító. 
A másik, amit még szeretnék hozzátenni, hogy úgy jött a meghívó, hogy „az 

AirBridge Zrt. részéről”. Ha a cégbíróságnál bejegyzettek elolvasásra kerültek volna itt a 
képviselő urak, hölgyek részéről, akkor látták volna, hogy én nem vagyok az AirBridge 
részéről. De hát gondolom, fel lehet így is ezt a dolgot… 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, de ön volt ennek a része – itt van a cégbírósági bejegyzés! 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): De a magyar nyelv olyan, hogy van benne múlt idő, 

jelen idő, jövő idő. Ebbe meg jelen időben van beleírva.  
 
ELNÖK: Jó, akkor legyen kedves a tárgyra térni, és elmondani a rövid véleményét, 

amiről már körülbelül érezzük, hogy milyen. Tessék parancsolni! 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Nem tudom, hogy mivel kapcsolatban kellene 

véleményt nyilvánítanom. 
 
ELNÖK: Hát, ugye a bizottságnak van egy vizsgálódási tárgya, de meg tetszett kapni 

az anyagot, és ha ezzel kapcsolatosan egy rövid rezümét elmondana, azt megköszönnénk; ha 
meg úgy tetszik gondolni, hogy nem akarja most elmondani, akkor meg kérdéseket fogunk 
feltenni. 

 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Várom a kérdéseket. 
 
ELNÖK: Jó. Gruber képviselő úré a szó, majd Bertha Szilviáé. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Uram! Egy kérdésem 

van. Az imént Költő Magdolna tájékoztatta a bizottságot, és ennek jegyzőkönyvi nyoma is 
van, hogy önt az oroszok hozták az AirBridge-dzsel a Malévbe, konkrét, meghatározott 
részvényesi hányaddal. Hogyan találkozott ezzel a kitűnő üzletemberrel, Abramovics úrral, 
akinek, mint tudjuk, szakmailag korábban semmi köze, tehát a tulajdonán kívül semmi köze 
nem volt a légi közlekedéshez? Hogyan találkozott ezzel az Abramovics–Leonov párossal, 
akik rögtön, mielőtt még egyáltalán megvásárolták volna a Malévet, illetőleg összejött volna 
ez az üzlet, önt már mint potenciális tulajdonost és az AirBridge többségi tulajdonosát 
mutatták be, illetve pontosabban: közölték Költő Magdolnával, hogy ön lesz, az ön cége lesz a 
magyar tulajdonosa a Malévnek? 

Köszönöm. 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Engem az oroszok nem hoztak. Ez egy magyar cég. 

Biztosan el tudta olvasni, nem? Az AirBridge magyar cég. A magyar cégnek volt… 
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ELNÖK: Ne haragudjon, Kiss úr, de… 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Elmondanám, jó? Ne szakítsanak félbe! 
 
ELNÖK: …ha lehetne, egy picit a hangnemen változtassunk már, tényleg! Itt senki 

nem támadja, azért próbáljunk már…! 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): De hát hogyne! Ilyen kifejezést használni, hogy „az 

oroszok hozták”! Hát már bocsánatot kérek, ez egy magyar cég! Meg lehet nézni, még most is 
magyar.  

 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bocsánat, javítok: az oroszok delegálták önt és a 

cégét. Így jó? Köszönöm. 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Nem jó, nem jó! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Akkor viszont ezt majd megbeszélik Költő 

Magdolnával. 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): De nem beszélem meg, mert nekem Költő 

Magdolnához semmi közöm! Ön megkérdezett valamit, azért mondtam, hogy engem nem 
delegáltak, nem hoztak – ez egy magyar cég. Meg lehet nézni. akkor is magyar cég volt, 
abban én többségi tulajdonos voltam. (Dr. Gruber Attila: Én nem mondtam, hogy orosz cég.) 
Ha ezt itt jegyzőkönyvbe kell mondani: nem hoztak, nem delegáltak – egy magyar cég 
alakult, egy projekttársaság a Malév privatizációjában való részvételre. Ez van. Tehát nem 
kell olyan szavakat használni, aminek semmi köze az igazsághoz.  

Más kérdés? 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Hogy honnan ismeri Abramovicsot, az volt a 

kérdés. 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): A privatizáció előtt néhány évvel Leonov Péter 

mutatta be nekem, onnan ismertem. Az sem igaz, hogy csak tulajdonos volt. Pontosan, amikor 
mi néhányan gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne a Malévot megmenteni ettől a 
helyzettől, ami van, akkor találkoztunk mi ebben a témában. Amit itt a képviselő úr mondott, 
hogy azon kívül, hogy tulajdonos volt, semmi köze a légi forgalomhoz, ez természetesen nem 
igaz: a KrasAir vezérigazgatója volt. Több mint 50 százalékos állami tulajdon mellett volt a 
KrasAirnek a vezérigazgatója.  

Annyit lehet erről mondani, hogy amikor mi leültünk tárgyalni erről a projektről, 
akkor mi elég részletesen próbáltuk Abramovics úrral ezt a témát megbeszélni, hiszen 
éreztük, hogy itt nagyon kemény témáról van szó. Az összefoglaló annyi, hogy ígért 200 ezer 
utast és pénzt. Miután szakértelme volt, bár nyilván orosz viszonyok között, ezt szeretném 
hozzátenni, ott egy kicsit maga a légi forgalom is másképp működött, de ez a két döntő 
momentum volt, ami alapján mi akkor úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy közös céget. 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, akkor ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem meg önt, hogy 

hol tetszett megismerni Költő Magdolnát, honnan tetszik Költő Magdolnát ismerni. 
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KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Magdolnáról én azt tudtam, hogy a Malévnál volt 
igazgatósági tag, ennyit tudtam róla, és később, amikor összeállt a csapat, akkor ő jött mint 
tulajdonostárs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gruber képviselő úr folytatja akkor. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bocsánat, és ne érezze kötözködésnek, de nekem 

van egy olyan anyagom benn, egy kockázatelemző cég az akkori kormány részére megküldött 
kockázatelemző szövegében a következő van rögzítve, szó szerint olvasnám önnek: „A 
KrasAir többségében állami tulajdonú, tehát állami vállalat. A kisebbségi magántulajdonos, 
Borisz Abramovics semmilyen szakmai referenciával nem rendelkezik. A vállalat évek óta 
veszteséges.” Ennyit a szakmaiságról. 

És még egyszer bocsánatot szeretnék kérni, önnek teljesen igaza van: az AirBridge 
Magyarországi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amelynek 
cégjegyzékében olvasom – önnek teljesen igaza van, ez magyar cég –a cégjegyzésre 
jogosultak adatait: Leonov Pjotr Viktorovics, Kiss Kálmán, Költő Magdolna, Andrej Sapelin, 
Alexander Abramovics, megint Andrej Sapelin, Lambert Zoltán. Úgyhogy valóban, ez egy 
színtiszta magyar cég. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Azt tetszett mondani – azt hiszem, így szó szerint –, hogy „összeállt a 

csapat”. A csapattagok között miért volt szükség Költő Magdolnára, és ki tanácsolta, hogy 
Költő Magdolna is a csapat tagja legyen? És ha a csapattagokat is fel tetszene sorolni, hogy 
mielőtt kifutnának a pályára, kik a csapattagok.  

 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Három tulajdonos volt, ez ellenőrizhető: 

Abramovics, Magdolna és én. Magdolna, hogy konkrétan Borisz Abramovicsék hogyan 
állapodtak meg vele, ezt nem tudom; ez volt az alapcsapat, ez volt a tulajdonosi csapat. Ezen 
kívül elég sokan dolgoztak be nekünk. Voltak ilyen kérdések, hogy átvilágítás: természetesen, 
mi egy komplex csapattal világítottuk át a Malévet, miután benyújtottuk a pályázatot. Ennek 
lett az eredménye, hogy gyakorlatilag ezt követően részt vettünk a Malév privatizációjában. 
Voltak volt Malév-dolgozók, akik részt vettek, volt egy gazdasági szervezet, voltak jogászok. 
Ezt természetesen megnéztük, és úgy is gondoltuk, hogy ezt meg is lehet menteni. 

A képviselő úr hozzászólására: hogy egy kockázatelemző cégnek milyen információja 
van, ezt én nem tudom, de nem is érdekel, mert az nekünk nem volt a mi kezünkben akkor. 
Mi azt tudtuk, hogy ő mit csinál, azt tudtuk, hogy Harkovban végezte a repülőiskolát, hogy 
gazdasági szakember – ezt tudtuk. Ez alapján nyilvánvalóan nyugodt lelkiismerettel le lehetett 
vele ülni tárgyalni. Lehet, hogy ön nem ült volna le, mert ön akkor előbbre látott, mint mi, de 
mi nem láttunk előre. Mi azt láttuk, hogy van egy csapat, amelyik, mondom még egyszer, 
200 ezer utast ígért, ami a Malév helyzetében egy meghatározó szám volt, és emellett azt a 
pénzt, amivel a Malévot ki lehetett volna húzni a kátyúból. 

És akkor, ha megengedi elnök úr, most elmondok egy rövid rezümét. 
 
ELNÖK: Persze, tessék nyugodtan! 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Köszönöm. Nekem az első naptól kezdve, miután 

megtörtént a privatizáció, vitáim voltak – lehet, hogy Magdolna ezt elmondta –, 
folyamatosan, míg ki nem szálltam a Malévból, az orosz csapattal, meg azért Magdolnával is. 
Ugyanis a Malév, hogy most ebben a helyzetben van, ez már akkor is bekövetkezhetett volna. 
És nyilván alapvető reformokat kellett volna végrehajtani a Malévnál, ami nem történt meg. 
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Ezek általában vagy a tulajdonosi megbeszéléseken kerültek szóba, hogy milyen reformokat 
kellene a Malévnál végrehajtani, vagy pedig nyilvános igazgatósági ülésen, ahol általában én 
mint az egyik tulajdonos és az igazgatóság alelnöke, ellentétes véleményen voltam, úgy a 
bankkal, mint a tulajdonosokkal szemben. Csak egy apró példa, hogy a bankot fölszólítottam, 
hogy ne adjon hitelt, mert bemegy a zsákba, és kimegy az alján. Nem. Adtak hitelt. 

És akkor itt jön ez a dolog, ami érintett több kormányt is, az önökét is természetesen, 
hogy miután ez a helyzet itt tarthatatlanná vált, nekem az egyik diplomám szervezés, és 
múltamnál fogva – ami nem a büntetett előélet, hanem az egyéb múltam – ez arra késztetett, 
hogy elinduljak azon az úton, hogy vizsgáljam meg, a Malévot hogyan lehet most, ezek között 
a körülmények között megmenteni. Hiszen az igazgatóság tagjainak nagy része 
Abramovicsékkal szavazott folyamatosan, még az ÁPV Rt. igazgatósági tagja is úgy 
szavazott, amíg egy alkalommal be nem mentem az ÁPV Rt.-hez, és kértem az ÁPV Rt. 
vezetését, hogy utasítsák az ott lévő kollégájukat, hogy ne Abramovicsot támogassa, hiszen az 
az út, amit Abramovicsék vittek, egy csőd közeli helyzetet eredményezett. Mert egyszerűen 
nem voltak hajlandók hozzányúlni magához a légitársasághoz. 

Csak szeretném megjegyezni, az itt ülők biztosan tudják, hogy Európa 
légitársaságainak döntő többsége ekkorra már csőd közeli helyzetben vagy csődben volt. 
Tehát nem a Malév, hanem Európa, kezdve a Swiss Airtől, mert én magam látogattam meg a 
Wizz Airt, az Austrian Airlinest, az Alitaliát, hogy megnézzem, milyen gondok vannak, és 
megpróbáltam egy komplex anyagot összeállítani a Malév megmentésére. Ez egy 
válságkezelő terv, amelyet átadtam az akkori kormányzati tisztviselőknek. Szeretném 
mondani, hogy a mostani kormányzati tisztviselőknek is, többnek átadtam a Malév 
válságkezelési programját, amivel, meggyőződésem, hogy a Malévot meg lehetett volna 
menteni. Senki nem csinált ebben, sem az előző kormányok, sem a mostani olyan helyzetet, 
amit én úgy gondolom, hogy meg kellett volna tenni. És itt jön az a dolog, hogy amikor én 
tájékoztattam mindezekről az akkori kormányzatot, az ÁPV Rt.-t, és objektív és szubjektív 
okok miatt ez a terv nem lett támogatva, akkor keresetem a bankkal a kapcsolatot, a 
Vnyesekonombankkal, idejött egy szakértő, aki már volt itt előtte is. Én fölvázoltam neki és 
átadtam a komplex tervet. Először úgy tűnt, hogy komolyan veszik ezt a dolgot, de aztán a 
legnagyobb gondja az volt a Vnyesekonombanknak, hogy ő mint bank ezek után ki kell 
rúgjon, mondjuk, ezer embert. Ezt nem vállalták föl. Ebben az ügyben különben én itt 
tárgyaltam komoly pénzügyi szakemberekkel is, akik a Malév helyzetét megismerve nem 
voltak hajlandók magántőkét ebbe a témába betenni.  

Úgyhogy ekkor került sor ilyen értelemben, mondjuk, egy másféléves feszült periódus 
után a válásra, mert én egyszerűen akkor is azt mondtam, hogy a Malév csődbe fog menni, ha 
így folytatódik. Ráadásul a káderkiválasztás a – most már – humán menedzser részéről 
nagyon rossz volt, mert akár Gauss, akár előtte Leonov, akár az angol gyerek – majd eszembe 
jut a neve, mindegy –, egyik sem volt vezető, alkalmatlanok voltak. Gauss egy egyszemélyes 
légitársaságnak, Leonov egy kétszemélyes kft.-nek volt a vezetője, alkalmatlanok voltak egy 
ilyen bonyolult feladat ellátására. Ez is közrejátszott abban, hogy a Malév ebbe a helyzetbe 
jutott. Meg az is, hogy a Malév – én ’85-ig mentem vissza, bár mondom, a gazdasági 
minisztérium vezetőjének, a kancellária beosztottjainak is átadtam ezt a tervet, én ’85-ig 
mentem vissza az okokban, hogy gyakorlatilag a Malév agóniája akkor elkezdődött. 
Világútlevél, légitársaságok megjelenése, s a többi. És a Malévnál, mint egy hagyományos, 
mint a legtöbb nemzeti légitársaság, ki van tűzve, hogy én nemzeti légitársaság vagyok, és 
jöjjön az utas. Miközben egy abszolút váltást kellett volna végrehajtani, hiszen csak akkor 
maradhatott volna életben a Malév, ha egy új kereskedelempolitikát folytat.  

Befejezve ezt a részét, csak annyit szeretnék mondani, gondolkoztam azon, miután 
megkaptam az e-mail címet, hogy elnök úrhoz átutalom, de aztán úgy gondoltam, nem utalom 
át, hogy hogyan is kezdődött; már túl vagyunk ezen, tönkrement a Malév, be lett csődöltetve – 
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meg lehetett volna menteni, természetesen nagyon komoly nehézségek árán. Csak egy példát 
hadd mondjak: egy Wizz Airnél 120 fős volt a vezérigazgatóság, a Malévnál 700 fős volt. Ez 
5 milliárd mínusz üzemi veszteséget okozott a Malévnak. Én ezt többször fölvetettem, nem 
történt váltás. Míg a Wizz Airnél volt egy ember, aki több funkciót ellátva a sajtódolgokat 
intézte, addig a Malévnál (A jegyzőkönyv számára nem érthetően: 8 fős vagy 80 fős?) 
sajtóosztály volt. Tehát ez egy öröklött helyzet volt az előző dologtól, miközben a világ más 
irányba haladt. És nagyon rossz üzletpolitikát folytattak az én kiválásom után is, mert olcsó 
jegyek, romló szolgáltatás, nem pedig azok a dolgok. 

Vagy még egy dolog: 46 milliárd forint bevétele volt a Malév leányvállalatainak, 
ebből 80 milliót utaltak át az anyacéghez. Ez nyilvánvaló nonszensz.  

Én az okokat tisztán láttam ebben, le is tettem, hogy hat év alatt hogyan lehetett volna 
lenullázni, mindenfajta állami segítség nélkül. Senkinek nem kellett, hangsúlyoznám, 
folyamatában, a jelenleg helyzetben lévő kormánynak sem, mindenki eltolta magától ezt a 
dolgot. A Malév tehát gyakorlatilag az európai légitársaságokkal szinkronba került, ott 
ugyanezek a bajok voltak. Az Alitaliánál lehetett látni, hogy amikor az Air France 
beavatkozik, hány ezer embert küldtek el; hogy csak a nagyok megvétele mentette meg az 
Austrian Airlinest, a Swiss Airt, s a többi, tehát a német nyelvterület egyesülése. Ez egy 
globalizációs folyamat. A kicsiknek egy speciális ágazatot kellett volna, még a Malévnak is 
fölvállalni. 

Nem tudom, önök közül tanult-e valaki dr. Kozma professzornál, aki még valamikor a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem professzora volt, aki azt mondta: a piacon nem 
az számít, hogy mekkorák vagyunk, hanem hogy a piac mit igényel. Van, ahol az egyfős cég a 
világcég, van, ahol a Medicor, amely szintén tönkrement, talán emlékeznek rá, ezerfős üzem 
volt, az egész világon az egészségügyi eszközgyártó üzem, ekkora volt. Míg mondjuk, a 
Malév csak speciális ágazatban tudott volna megmaradni.  

Körülbelül ennyit tudok mondani a Malévról. És kérem, hogy ha vannak 
személyeskedő vagy ilyen kérdések, arra nem szívesen válaszolok, mert nem ez a téma. A 
téma az, hogy egy magyar nemzeti légiforgalmi vállalat hogyan mehetett tönkre, amely ’85-
től folyamatosan válságban volt, azért, mert nem voltak meg azok a kormányzati intézkedések 
egyszer sem, amivel a Malévot egy korszerű, a maga nemében megtartható, nagyságrendjében 
megtartható, mert sem a Lufthansával… A Lufthansa, a British Airways a tengerentúli 
járatokkal hozta össze az európai járatok mínuszát, mi lemondtuk ezeket is sajnos, mert olyan 
üzletpolitikát az Abramovicsékkal nem lehetett elérni, hogy ha hat hónapig jó Torontó, akkor 
a másik hat hónapot Új-Zélandba kell tervezni. Voltak a Malévnál nagyon jó eszű, nagyon 
okos emberek, akik sajnos nem jutottak olyan helyzetbe, hogy kormányzati vagy akár a 
későbbi tulajdonosi struktúrában – magamat is beleértve – végig tudták volna vinni a 
dolgokat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom Gruber Attilának, majd Bertha 

Szilviának a szót, hadd kérdezzem meg öntől, hogy tetszett itt említeni, még egyszer, hogy 
összeállt az önök csapata. Azt tetszik-e tudni, hogy amikor ez a csapat összeállt, akkor ezt a 
csapatot átvilágította-e valaki? Abszolút jó szándékkal teszem föl a kérdést: megnézték-e 
tehát azt, hogy kik a csapattagok, kik vannak mögöttük, és megnézték-e különböző 
szempontok alapján, hogy ez a csapat hajlik-e arra, meg tudja-e ezt a problémát oldani? 

A kormányzati körökkel kapcsolatosan pedig azt szeretném kérdezni, hogy a 
kormányzati körökből kivel tartotta ez a csapat a kapcsolatot. Tehát ki volt az a 
kormánytisztviselő vagy ki volt az a kormányzati tag, aki ebben a dologban részt vett? 
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KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Én csak a magam dolgát tudom mondani. Ha van 
állami felelősség, hogy át kell világítani, az nem az én dolgom.  

Az, hogy Abramovics, ellentétben az itt elhangzottakkal, szakember volt, az biztos, 
csak elsősorban, még egyszer mondom, orosz viszonyok között; azért kicsit mások ma is az 
orosz viszonyok, mint a magyar viszonyok. Ugyanis meghatározott légitársaságok 
meghatározott helyre repülhettek Oroszországban, ezért a piac nem úgy volt felosztva, mint 
nálunk, hogy Budapestre érkezett hatvan – csak mondok egy dolgot – légitársaság, és 
hatvanan versenyeznek ugyanazért az utasért. Mert egészen másképp szerveződött az a dolog. 

Hogy ő szakember volt vagy nem: nagyon jó szakemberei voltak, csak ami később 
esett le nekünk – mert én nem voltam szakember, ott váltam talán egy kicsit szakemberré, 
amikor rengeteget konzultáltam a pilótáktól kezdve a régi vezérigazgatókig, s a többi –, hogy 
ő egy csillagrendszerben repült, nekünk meg az lett volna a lényeg, hogy Krasznojarszktól 
kezdve, azokról a területekről egyenesben repüljenek Moszkvába, és vegyük át. Ők másképp 
szervezték, csak akkor ezt mi nem tudtuk. Én felkértem egy volt vezérigazgatót, hogy 
elemezze le, akkor esett le ez a tantusz, hogy ez a 200 ezer utas nem tud összejönni, amire 
végre lett hajtva ez a privatizáció. Én személyesen az ÁPV Rt. akkori vezetőivel, az Endrődi, 
a Kamarás, és egy hatvan év körüli – bár ahogy néztem, ő is hatvan körül van… Az 
emlékezetemben kell keresnem…, igen, az akkori vezérigazgató-helyettes, Somkuti, mi tehát 
velük tartottuk a kapcsolatot. Nem tudom, önöknek pontosan mi a célja meg a rendszere, csak 
annyit tudok mondani, hogy amikor ott voltunk, nagyon kemény partnerek voltak. Vagy úgy 
lehetett volna átadni a Malévot, hogy letisztítjuk a fekélyeket, de akkor már lábakat kellett 
volna vágni, mert belgyógyász már nem segített volna a Malévon. Vagy pedig tudomásul 
kellett volna venni, hogy már akkor érett volt a bukásra. Az csak egy romantikus vágyálom 
volt ebben a szituációban, hogy ilyen szerkezetben, ilyen struktúrában, ilyen 
feladatrendszerben a Malév túléli ezt. Ezt most utólag merem mondani. Mert ha akkor rögtön 
végre vannak hajtva az európai példák alapján is, vagy egy Wizz Air…! Hiszen Váradi úr egy 
Malév-vezérigazgató volt, csinált egy mini-Malévot. Nem a legjobb struktúra, én ezt mint 
szakember mondom, ha meg is sértődik, ha nem, mert az új kor a kereskedelemre teszi a 
hangsúlyt. Most mindegy, hogy ló, szekér, motor vagy taxi vagy autóbusz – kereskedelem. 
Magyarországnak én szerveztem meg, rögtön a privatizáció után idehoztam hatvan, húsz 
orosz, húsz ukrán, húsz lengyel kereskedőt a gyógyturizmusra. Azt mondtam, hogy a 
gyógyszállókat vegye át a Malév, árulja a jegyeit, hiszen 27 kirendeltsége volt a Malévnak, és 
17 vezérügynöksége. Ez a 42 adta azokat az utasokat, és egy turisztikai cég nem szerződött le 
a Malévval, mert a Malév kereskedői nem akartak leszerződni vele.  

Ennyit, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilviának adom meg a szót; és közben azt 

szeretném megkérdezni, hogy mikor és hol tetszett megismerni Veres Jánost. Egy ilyen apró 
kérdés. 

 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Én 1966-ban lettem határőr, és 2000-ben mentem el 

nyugdíjba, önként, bizonyos szakmai kérdések miatt, amivel nem értettem egyet. Még az 
életemben nem kellett soha megalkudnom, most sem alkudtam meg. Ez a határőrség 
átszervezése volt a rendőrséghez, amit aztán a szocik végrehajtottak – elég hibásan, de hát ez 
az ő dolguk, száradjon az ő lelkükön! 

1978-ban kerültem a nyírbátori határőrkerülethez vezetőnek, és Veres Jánost abban az 
időben ismertem meg, hiszen ő nyírbátori, és én ott találkoztam vele. Nem tudom, akkor 
bankban volt vagy téeszben, mert az azért már elég régen volt. Tehát még onnantól van a mi 
kapcsolatunk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az egyik kérdésemre már 

elhangzott a válasz, hogy nem történt nemzetbiztonsági átvilágítás, kicsit mégis tisztába 
szeretném tenni, mert Kiss Kálmán, végül is lehet, hogy akár joggal, fel volt háborodva itt a 
büntetett előéletűként említés miatt. Tehát ez az egész úgy történt, hogy jogerősen elítélték 
határőrként még annak idején, mert – egyszerűen összefoglalva – pénzért soron kívüli 
beléptetéseket intézett. Majd Pintér… 

 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Elnök úr, a tárgyhoz nem tartozik, egy! Nem 

intéztem… 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Legyen szíves megengedni, hogy végigmondjam! 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Nem intéztem soron kívüli beléptetéseket!  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Mi is meghallgattuk önt, és meg fogja érteni, hogy miért 

tartozik a tárgyhoz. 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Nem intéztem! Egy esetben volt ilyen! Csak ami… 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Pintér Sándor mentesítette, tehát jogilag tényleg nem 

minősül büntetett előéletűnek. Megkövetem, ezért elnézést kérek. 
Ez azért fontos kérdés, hogy volt-e nemzetbiztonsági átvilágítás, ugyanis egy C típusú 

átvilágítás esetén egy ilyen ügy mindenképpen kockázati tényezőnek minősül, és azért volt 
fontos, merthogy ez valakinek a felelőssége, hogy miért nem történt egy nemzetstratégiai 
szempontból kiemelt jelentőségű vállalt privatizációja során a vásárlásra jelentkezők esetében 
nemzetbiztonsági átvilágítás. Tehát ilyen szempontból volt jelentősége. De megtudtuk, nem 
volt. Tehát nyilván innentől kezdve majd kell keresni azokat a felelősöket, akik nem írták elő 
ezt a kötelező vizsgálatot. 

Két kérdést tennék fel. Az egyik a flottafejlesztési stratégia, hogy volt-e kereskedelmi, 
pénzügyi és kifejezetten flottafejlesztési stratégia. Martin Gauss 30 darab Szuhoj Superjet 
vásárlására írt alá szándéklevelet. Hol és miből akarták kifizetni ezt és hogyan? És mi a 
véleménye a vételárról, és arról, hogy nem teljesítette Borisz Abramovics a vállalásait? Ez az 
egyik része a kérdésemnek. 

A másik pedig, hogy mit tud a repülőtéren álló, tehát a Liszt Ferenc repülőtéren álló 
B767-es repülőgépről, illetve hogy azon két jelzálogjog is van. 

Köszönöm. 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Csak hadd helyesbítsem, mert nem szeretem ezeket 

a dolgokat. Először is, engem nem a Pintér Sándor mentesít, mert ha jogilag kicsit tisztában 
lenne a kérdéssel, akkor tudná, hogy Pintér Sándor engem nem tud mentesíteni. De azt majd 
nézze meg ön, ha vége az ülésnek, vagy kérdezzen meg jogászokat erről.  

De ha már itt fölmerült a kérdés, akkor elmondanám, hogy Chiléből jött egy hölgy, 
üzleti ügyben, a Magyar Köztársaságban a belügyminiszter által adott diszkrecionális 
jogkörömnél fogva beléptettettem. Nem tudom, a hölgy tudja-e, hogy mit jelent a 
diszkrecionális jogkör; annyit jelent, hogy én nem tartoztam ezzel senkinek elszámolni, 
nekem nem kellett indokolni, hogy én kit miért léptetek be. Nekem volt egyedül a 
határőrségnél ilyen jogköröm. A bíróság ezt követően úgy gondolta, hogy ez mégsem így van, 
bár ez jogszabályban lett rögzítve.  
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Én nem tudom, Gauss úr mikor írta alá ezt, mert azt hiszem, ez már az után volt, hogy 
én eljöttem, ha jól emlékszem.  

 
ELNÖK: Igen. 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Annyit el tudok mondani a stratégiai tervekről, 

hogy ezen komoly vita volt a flottaváltásnál. Semmi sem indokolta az orosz gépek 
behozatalát, ezt én igazgatósági ülésen elmondtam, hiszen Boeingre voltunk ráállva. Talán azt 
is elmondhatom, hogy az Aeroplex a Malévnél Európa egyik legjobb Boeing-javító cége volt, 
egész Európában, rendkívül képzett szakemberek voltak. Nemcsak a Malévnek javítottak, 
hanem más országoknak is, olaszoknak, szerbeknek.  

És akkor egy megjegyzést, elnök úr, ha megenged. Javítottunk a KrasAirnek is, ami 
bűncselekmény volt, természetesen. Ezt én jeleztem a magyar rendőrségnek is, de senki nem 
reagált erre. Hiszen a Malévnál az Aeroplexnél volt egy olyan szigorú rend, hogy bevitték 
javítani a gépet, és a műszaki bizonyítványt, amivel tud egy gép repülni, csak akkor adták 
oda, ha beérkezett a kasszába a javítási költség. A Péter Leonov nevezetű vezérigazgató ezt a 
rezsimet föloldotta, és a KrasAir szerintem egy 10-12 millió eurót ellopott. Ez igazgatósági 
ülésen is általam többször föl lett vetve. Nem tudom, hogy azután kifizette-e, mert én utána 
nem tudtam nyomon követni ezt a dolgot, de ez egy sajnálatos dolog volt, mert így 
Abramovics KrasAir nevű cége komoly bevételhez jutott a Malév kárára. Ez így volt. 

Ez egy olyan egyedi döntés volt, ami szerintem, az én meglátásom szerint 
Abramovicsék részéről egy gesztus volt az orosz repülőgépipar felé. Semmi más. Mert új 
gépek, új kiképzés, új műszaki bázis nem volt indokolt, mint ahogy a légcsavaros gépek sem 
voltak indokoltak a mi részünkről.  

Meg van itt ez a kérdés is, hogy Malév Kft., s a többi. Nyár, július – csak ennyit 
mondok, valószínűleg az időpont is jó –, elektronikus szavazás. Kiküldik az igazgatóság 
körébe, hogy szavazzák meg, hogy ezekre a járatokra ez alakul meg. Én nemmel szavaztam, 
de úgy tudom, a többi igazgatósági tag mindenki igennel szavazott, anélkül, hogy tudta volna 
– nekem csak ennyi volt a kérdésem –, miért kell egy új céget létrehozni a Malévon belül 
repülésre, aminek semmi indoka nem volt.  

A kereskedelmi stratégiáról pedig csak annyit tudok mondani, hogy azt gondolom, 
összevisszaság volt a kereskedelemben, amit itt a hölgy kérdezett. Mert igazándiból hiányzott, 
de nem ennél az új garnitúránál, előtte is, utána is hiányzott egy olyan marketingstratégia, 
olyan kereskedelmi stratégia, ami erre a kis cégre ráhúzható lett volna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gruber képviselő úr, majd Aradszki képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, csak néhány rövid kérdés. Ez a 

válságkezelő terv, amit ön említett, és amit korábban szakmailag elmondott, nagyon sok 
mindenben teljesen egyetértek azokkal az elképzelésekkel meg azokkal a hibákkal, amit ön 
fölemlített. Ez a válságkezelési terv rendelkezésre áll-e még, megismerhető-e? Mert akkor én 
javaslom, hogy ezt a bizottság szerezze be és ismerjük meg, mert szerintem ez nagyon sok 
gazdasági kérdésre legalábbis ismételten rávilágít. 

Az AirBridge kérdésében, és nagyon kérem, ne érezzen támadást, de azért hadd 
kérdezzem meg ismételten: hogyan került az AirBridge-es csapatba? Ki mutatta be önt 
Abramovics úrnak? Tehát hogyan jött ez össze, miért pont ön? 

A másik, utolsó kérdés, amit ön most említett, teljesen igaza van, az Air Berlinnek is 
javított az Aeroplex; volt az Aeroplexnek egy moszkvai filiáléja. Annak a megszűnésében a 
KrasAirnek történő kvázi ingyenjavítás okán pecsételődött meg a sorsa, vagy pedig az ön 
tudomása szerint mi történt Moszkvában? Miért kellett az amúgy ott is Boeing esetében, és 
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azt hiszem, Oroszországban egyedül európai szervizjogosítványokkal bíró cégnek furcsa 
módon megszűnnie? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Köszönöm szépen. Az elsőhöz: én Leonov Péterrel 

már még aktív koromban megismerkedtem egy orosz fogadáson, amikor az volt tervezve, 
hogy Lebegy, a krasznojarszki kormányzó ideérkezik, de aztán valami miatt ez elmaradt. 
Amikor én nyugdíjba mentem, akkor gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával 
foglalkoztam. Ha szabad egy megjegyzést tennem, nem pikírt abszolút, tehát én sem támadni 
akarok, hogy amikor elolvastam a mostani kormányzat programját, egyetlen dolog hatott meg 
engem, igazán az egymillió munkahely, és átadtam a gazdasági minisztérium vezetésének 
kilenc olyan részprogramot, ami 500 ezer munkahely tíz év alatt történő megteremtésére szól. 
Egy része komoly tőkét igényel, egy része viszont tőkementesen. Nem tudok róla, hogy bármi 
ebből föl lett volna használva. Bár örültem volna, mert azt gondolom, Magyarország 
legnagyobb gondja ma a növekedés elmaradása és a munkahelyek száma. (Időközben Bertha 
Szilvia és Ertsey Katalin távozott az ülésről.) 

Így kerültem kapcsolatba Leonov Péterrel. Miután nem volt magyar tőke, kerestem 
olyan embereket, akik tőkét tudnak hozni Magyarországra, különböző programok 
megvalósítására. Az egyik ilyen program volt, hogy szerettem volna – és akkor majd erre 
választ adok, kicsit cinikusan, hogy hogyan kerültem én ide bele – az Ikarust megmenteni. Az 
Ikarust ugyanúgy megszerveztem, hogy átvilágítottuk, akkor még a franciáké volt az Ikarus. 
Már a szerződések is készen voltak, de sajnos aláírás előtt egy orosz állampolgár, aki a pénzt 
kellett volna hogy betegye, egy minimumpénzt az akkori értékhez és az akkori piachoz 
képest, hogy meg lehessen menteni az Ikarust… Én gyerekkorom óta ismerem az Ikarust 
különböző okok miatt, és azt gondolom, hogy Magyarország egyik fénypontja volt az Ikarus, 
a világ legnagyobb buszgyára volt, ugye, ezt biztosan tudják önök is, nem Európában, a 
világon. És aztán ez nem sikerült. Ez 2002-ben volt. Mondom, összesen néhány millió 
dolláron múlt. Az akkori kampányban megszólítottuk a 2002-es miniszterelnököt, hogy 
vegyék vissza az Ikarust, ne hagyják el. Azt a választ kaptuk egy fehérvári gyűlésen, hogy 
sajnos az Unió ezt nem nézné jó szemmel. Mi nem tudunk ezen vitatkozni, hogy mit néznek 
jó szemmel vagy mit nem, mert nem politikusok vagyunk. Én így kerültem össze a 
Leonovval, és utána maradt a kapcsolatunk több szempontból, szintén gazdaságfejlesztési 
vagy gazdasági programok vonatkozásában. És egy ilyen alkalom volt, hogy én Abramovicsot 
megismertem, akinek volt elképzelése magyarországi tőkeelhelyezésre, és ott volt a 
sikertelenséggel teli Malév. Akkor én elég sok embert ismertem a Malévból, és úgy 
döntöttem, hogy önálló pályát indítok, és nem csatlakozom sem Kovács Ferencékhez, sem a 
pilótákhoz, sem senkihez, hanem önállóan próbálkozom. Így jött aztán egy ajánlat onnan. 

És arra a kérdésre, hogy hogyan kerültem bele, mondtam, hogy pikírt meg cinikus is 
lesz: mert én vagyok a legjobb. Csak azért mondom, mert elkezdtem vele foglalkozni, és úgy 
gondoltam, hogy ennek van jövője – csak nem ez lett a vége. Elnézést. 

Köszönöm szépen. (Dr. Gruber Attila: A moszkvai Aeroplex?) Igen. Szerintem a kettő 
között nem volt így összefüggés. De azt kell mondjam, most nem akarok, mert mindig utálom 
azt, ha valaki nemzetiségre vagy valamire hivatkozik, csak mégis, az orosz birodalomban volt 
egy ilyen dolog, hogy ők azonnal, mindjárt, és akkor megy. Ugye, mert ez volt a stílus? Ez 
olyan, mint a jekatyerinburgi járat: hogy egy hónap alatt elindul. Azért ment tönkre, mert egy 
évvel előtte kellett volna. Én ugyanígy voltam, hogy nem szavaztam meg, nem értettem vele 
egyet, mert elindították, és volt, amikor a személyzeten kívül egy utas volt vagy kettő. Eleve 
halálra volt ítélve, mert a ki fene akar idejönni Magyarországra Jekatyerinburgból? Lehetett 
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volna, ha az a másfélmilliós régió, mert körülbelül annyian laknak ott, onnan idehoztuk volna 
Hévízre, Zalakarosra, s a többi, mert onnan lehetett volna – de mindenfajta célrendszer nélkül 
csak elindult, hogy még egy járatot elindítsunk. Tehát ugyanez volt ezzel a moszkvaival.  

Nem jut eszembe megint, mert mondom, öregszem, az Aeroplexnek az akkori vezetője 
egy fiatalember volt, akinek volt egy nagyszabású… (Dr. Gruber Attila: Gunics.) Hogy? Hát, 
nem tudom… Akinek volt egy nagyszabású elképzelése, mellette álltam, hogy hogyan lehetne 
egész Oroszországot lefedni – egy csomó Boeing járt Oroszországban, de nem volt bázis –, 
több bázist Európában is, akár Szerbiában is. Tehát ő elképzelt egy nagy volument, mert az 
Aeroplexnek megvolt minden adottsága erre, és jogosítványa volt a Boeingtől, tehát ez egy 
nagyon fontos dolog volt.  

Én azt láttam, hogy a szervezetlenség miatt. Nekem folyamatosan ez volt a 
véleményem, hogy a Malévban ott volt ez a folyamatos szervezetlenség. De nemcsak az orosz 
tulajdonosoknál – nem, mindenki! Itt mindenki el volt ájulva, a szakszervezettől kezdve 
mindenki, hogy Malév. Egyszer megsértettem a szakszervezetet, természetesen, mert szeretek 
megsérteni valakit, hogy tudják, hogy min ülnek?, és mondtam, hogy egy vödör…, és 
mondtam, hogy mi van benne. És akkor nem azt kell kérdezni, hogy most mennyi pénzt 
fogunk kapni, hanem hogy hogyan lehetne egy korszerű szervezettel túlélni a Malévnál. A 
pilóták elég jól kerestek. Különben az egyetlen, hogy úgy mondjam, progresszív réteg a 
pilótatársadalom volt, akikkel én nagyon sokat ültem le tárgyalni, akik látták ezeket a 
dolgokat, és tudták is, hogy merre kellene előremenni. Tettek javaslatot is, hogy 12 milliós 
olasz háziasszony-szövetséget vonjunk be. Tehát ők akartak, csak lepattantak, azt gondolom, 
a pályán. 

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr, utána Józsa képviselő úr következik. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm. Nagyon regényes a történet, de én 

kevés konkrétumot hallok ki belőle – ha lehetne, kicsit konkrétabban elmondani. Ahogy 
hallottam, ön 2002-ben távozott a testülettől… (Kiss Kálmán: Nem, 2000-ben.) 2000-ben? 
Elnézést, rosszul figyeltem. Milyen üzleti tevékenységeket folytatott? Ugye, azt mondta, hogy 
ön volt a legjobb. De miben jelentkezett ez a „legjobb” kategória? Kockázatkezelésben volt-e 
benne, kockázati befektetésben, átszervezésekben, tanácsadásban? Mi volt az a dolog, ami 
miatt rá lehetett önre mondani, hogy ön a legjobb ezen a területen, és emiatt Abramovics 
úrnak szüksége volt az ön szakértelmére? Mert ezt konkrétan eddig nem tudtam meg az 
elmondottakból. Ez az egyik kérdésem. 

A másik – lehet, hogy az idősíkokat rosszul rakom össze –, hogy amikor a Malév 
felülgarantálta a VEB kérésére a VEB tartozását, akkor ön erről tudott, tudhatott-e, mikor 
tudta meg, milyen lépéseket tett ezzel kapcsolatban? Tett-e feljelentést? Igazgatósági tag volt-
e akkor még? Ezt járjuk egy kicsit körül, konkrétan, tényszerűen, idősíkokat is összerakva.  

 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Hát, gondolom, nem kellene, de megteszem önnek, 

már ha ilyet mondott, jó? Annyit mondtam itt az előbb képviselő úrnak, hogy kicsit cinikusan, 
ironikusan mondtam, hogy én vagyok a legjobb. Ön azt nem értette meg. Nem 
Abramovicsnak volt rám szüksége, hanem nekem volt az Abramovicsra szükségem. Ez egy 
minőségi különbség, és ez az alapkérdés. Mert én kezdtem el a Malévval foglalkozni, amikor 
Abramovicsot idehozták. Mondtam, hogy több csapat versenyzett, én nem akartam beállni 
ezekbe a csapatokba – meg is lehet kérdezni őket, hiszen tárgyaltam velük is –, hanem egy 
önálló vonalat képviseltem. (Dr. Aradszki András: De milyet?)  

Az, hogy én mivel foglalkoztam, nem tartozik ide a tárgyhoz. Mondjuk, csak annyit 
elmondok önnek: kétcsillagos tábornok voltam, miniszterdíjas, a Magyar Köztársaság 
csillagrendjét kaptam, részt vettem a Délvidékben; el tudnám magának mondani, de ha 
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annyira kíváncsi, hívja föl majd egyszer Boross Péter nyugállományú miniszterelnököt, ő 
elmondja, hogy ki volt Kiss Kálmán. Mert ez nem tartozik a tárgyhoz; mondom, én így 
gondolom, hogy nem tartozik, nem is válaszolnék rá a továbbiakban. 

A felülbírálati dolog… Ugye, én ezt akkor tudtam meg, amikor Oszkó volt 
pénzügyminiszter úr erről nyilatkozott. Borisz Abramovicsnak erre nem volt felhatalmazása, 
sem a tulajdonosok, sem az igazgatóság nevében. Ez egy olyan dokumentum volt, amiről 
meggyőződésem, hogy az igazgatóság tagjai sem a Malévban, sem az AirBridge-ben nem 
tudtak. Tehát ez egy jogellenes szerződés kellett hogy legyen, mert erre neki semmilyen 
felhatalmazása nem volt.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Már félve kérdezem, mert lassan az lesz itt, 

hogy azt lehet megkérdezni, amire ön engedélyt ad. De azt is megkérdeztem, hogy mikor 
tudta meg ezt a felülgarantálást… (Kiss Kálmán: Most mondtam.) Nem mondta. 

 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): De mondtam – akkor nem figyelt oda! Oszkó volt 

pénzügyminiszter úr nyilatkozott a tévében, akkor tudtam meg, és erre mondtam azt, hogy 
sem az AirBridge igazgatósága, sem a Malév igazgatósága erre nem adott felhatalmazást 
Abramovicsnak, hogy ilyet aláírjon, sem a tulajdonosok. Mi nem is tudtuk, hogy van egy 
ilyen úgynevezett viszontgarancia. Ez akkor derült ki, amikor megtörtént ez a 
visszaállamosítás vagy az a folyamat. Különben én azt hiszem, ez egyszerű jogi kérdés, mert 
Abramovicsnak nem volt joga a Malévra rátenni, tehát ez jogilag nonszensz, hogy egy olyanra 
ráteszi, amire nincs joga. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, most Gruber képviselő úr következik… (Dr. 

Józsa István: Nem!) Nem? Bocsánatot kérek, Józsa képviselő úr, elnézést. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Tudomásul veszem a bocsánatkérését, elnök úr. 

Köszönöm a szót. 
Tábornok Úr! Önt próbálták itt befeketíteni a bevezetőben, szerintem alaptalanul és 

jogtalanul. Érdekes, hogy ön viszont tisztában van az értékeivel, és nagyon határozottan 
állította, hogy ön a legjobb. A hazafias elkötelezettsége, azt hiszem, kiderült itt a bizottság 
előtt abból, amit kiegészítésként az Ikarusszal kapcsolatban elmondott.  

Szeretném a véleményét kérni arról, hogy sajnálatos módon ez év február 2-án 
engedték csődbe menni, engedte a Fidesz-kormány csődbe menni a Malévet. Mi a véleménye, 
már néhány szót szólt erről, a járulékos hatásokról? Mert az kiderült itt az eddigi 
meghallgatásokból, hogy piaci alapon gyakorlatilag negatív piaci értéke volt ennek a 
korábbiakban működött cégnek.  

A 8. számú melléklet tartalmazza, és itt a meghallgatás során is jegyzőkönyvbe került, 
hogy a Malév márkanév még állami tulajdonban van. Mi a véleménye? Nem akarom 
relativizálni ezt, tényleg, ha nem is a legjobb, de ön nagyon jó ebben a kérdéskörben. Hogyan 
értékeli az újraindítás lehetőségeit az állami tulajdonban lévő Malév márkanév 
felhasználásával, figyelembe véve a járulékos hatásokat is? Ön szerint nemzetgazdasági 
vonatkozásban lenne-e értelme, mi az ön tapasztalata, hogy milyen összefüggésben lehetne 
értelme az újraindításnak? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a válaszadásra a szót, annyit azért 

szeretnék mondani, képviselő úr is nagyon jól tudja egyébként, hogy meg van határozva, hogy 
egy vizsgálat mettől meddig tarthat. Tehát az, amit tetszett kérdezni, az nem a vizsgálat 
tárgya. De parancsoljon, tessék! 
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KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Csak azt szeretném mondani, hogy miután öreg 

vagyok már, nem szeretnék olyan színben feltűnni, hogy én egy politikai színjátéknak vagyok 
a részese, mert képviselő úr részéről kicsit azt éreztem, merthogy ez lezárt folyamat, csőd, s a 
többi. Meg amiken én az elején fölháborodtam, nem úgy gondoltam, hogy tudatosan be 
vagyok feketítve, hanem hibák történtek, de nagyon mélyen érintett. Na, szóval erről ennyit. 

Én csak annyit tudok mondani, ha még visszatérhetek a privatizációhoz, hogy amikor 
a privatizációban elő volt írva, hogy mennyi tőkét kell betenni, mert az pontosan elő volt írva 
az ÁPV Rt. részéről, hogy mekkora tőkeemelést kell végrehajtani, meggyőződésem, hogy ha 
az első napon, ami nagyon kellemetlenül érinti az embereket, de végre lettek volna hajtva 
azok a folyamatok, akkor ennek értelme lett volna, hogy ekkora tőkét kell emelni, és ezzel a 
tőkeemeléssel együtt megcsinálni az összes reformot, kereskedelempolitikától kezdve 
személyzetig, leányvállalatok, minden. Abban az esetben ez a folyamat elkerülhető lett volna, 
csak hát ez nem történt meg.  

A járulékos hatása; itt képviselő úr az Ikarusra hivatkozott. Az Ikarus járulékos hatása 
nagyobb volt, mert amikor az Ikarus a csúcson dolgozott, akkor a 14 ezer ember mellett még 
56 ezer ember szolgálta ki, Mór, Győr, Budapest, Szeghalom, s a többi, s a többi. Itt nem volt 
ekkora hatás, de azért azt gondolom, a Malév mint nemzeti légitársaság… Még egy dolgot 
hadd mondjak. Amikor én vizsgáltam személy szerint, hogy mit kellene tenni a Malévvel és 
hogyan kellene működni, akkor a Malévnak mint nemzeti légitársaságnak a jogosultságai 
voltak a döntőek. Mert az Európai Unión belül mindenki repülhet valahova; de a nemzeti 
légitársaság a bilaterális egyezmények alapján bárhova tud repülni, az egy nagyon nagy előny. 
Sajnos erről mondtunk le, amikor visszavonultunk a torontói, az amerikai járatoktól, s a többi, 
mert az volt a meghatározó. 

Én nem vittem volna csődbe a Malévot, meggyőződésem, hogy meg lehetett volna 
menteni. De most egy új, néztem az interneten, már alakul egy új néven. Azt gondolom, ez a 
„Malnév” egy nagy kamu, mert ha valaki ezer forintot bead, akkor majd megcsináljuk a 
Malévot; 3 milliárdot majd ez a Malnév lenyel szerintem, és utána azt mondja, hogy sajnos 
nem tudtuk megcsinálni. Ez butaság, meg szerintem valahol valamilyen sumákság van ebben 
a dologban. Nagyon-nagyon nagy pénzt kellene most befektetni ahhoz, nem tudom, lehet-e 
újra egy nemzeti légitársaságot létrehozni. Vagy, én úgy tudom, az uniós jogszabályok nem is 
így működnek már, mert ha csődbe megy a nemzeti légitársaság, akkor pályázni lehet a 
nemzeti légitársaságra; nem tudom, a Wizz Air magyar vagy nem magyar – akkor pályázhat. 
Tehát pályázat útján kell visszaadni ezeket a dolgokat.  

A nagy értéke a Malévnek, még egyszer mondom, amellett, hogy nagyon jó állománya 
volt, és így tovább, az volt, hogy mint nemzeti légitársaság az egész világot be tudta repülni. 
Ezzel kellett volna nekünk is természetesen, meg mindenkinek, élni. Csak az a baj, hogy ha 
’85-ben biciklivel elindultunk, annak 2005-ben versenyautónak kellett volna lenni, hogy a 
piacon ott maradjunk. Meg kell nézni, a Lufthansa most is több száz millió eurós 
bevételhiánnyal küzd ebben az évben, pedig azért a Lufthansa Európa talán legnagyobb 
légitársasága.  

Az biztos, hogy ha énrám lenne bízva, most nem tudnám szakmailag vagy 
kereskedelempolitikai szempontból azt mondani, hogy most be lehet itt indítani egy új 
Malévot. Nagyon sokba kerülne. Tizedannyiba nem került volna életben tartani, persze, ha 
megvannak azok a változások, ami nem volt meg. Csak egy anakronisztikus példát mondok: 
2007-ben még volt egy olyan osztály, akik úgy hívták magukat, hogy „szovjet osztály”. Azért, 
mert nem vették le a Malévban, hogy elnézést, de már túl vagyunk a rendszerváltáson 
tizenvalahány éve. És akkor leültem velük, mondtam, hogy hát maguk mit csinálnak, 
emberek… Úgyhogy ott ilyen anakronisztikus összevisszaság volt folyamatosan. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, nem fogyunk ki a kérdésekből, de a bizottság 
tagjai elfogynak.  

Az az utolsó kérdésem van, és nagyon egyszerű, ha tetszik emlékezni rá, hogy az 
AirBridge felügyelőbizottságába az én ismereteim szerint olyan emberek kerültek – itt már 
többször felvetődtek a kitüntetések, határőrség, s a többi –, van-e annak valami oka, hogy az 
AirBridge felügyelőbizottságában határőrök voltak benne? Vagy hogyan kerültek oda? Meg a 
Resonator felügyelőbizottságába. Tetszik-e tudni, hogy hogyan kerültek oda ezek az emberek, 
vagy tetszik-e ismerni egyáltalán a határőrtársakat mint felügyelőbizottsági tagokat? 

 
KISS KÁLMÁN (AirBridge Zrt.): Hát, a Resonatorról semmit nem tudok, azt én nem 

tudom, hogy ott voltak-e.  
Az AirBridge felügyelőbizottságában Zubek János volt benne, őt én hogyne ismerném, 

együtt dolgoztam vele, ezen a projekten is. Ő azért került bele, mert én kértem, hogy kerüljön 
bele a felügyelőbizottságba.  

Én más határőrről nem tudok. Lehet, hogy volt, de én nem hiszem; csak János volt, 
akit én 1968 óta ismertem, és ebben a projektben együtt dolgoztunk, meg az Ikarus-projektben 
is, meg másokban is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Szavazás a következő ülésen meghallgatandó személyekről 

Nagy tisztelettel az a javaslatom, hogy a következő ülésen – amiről nem tudjuk, hogy 
mikor lesz, de biztosan nem a jövő héten – Somkuti István urat, Költő Magdolnát – aki volt 
olyan kedves, és meg is várta az ön meghallgatását – és vele kapcsolatosan Szabó Andrást 
hallgatnánk még meg. Ha ezzel egyetértünk, kérem szépen, szavazzuk meg. A többit, hogy 
mikor, azt nem tudom. Ki ért egyet ezzel a javaslattal? (Szavazás.) 5 igen, ez egyhangú 
egyetértés. 

Köszönöm szépen. Ezzel a bizottság mai ülését bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)  
  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


