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J e g y ző k ö n y v ∗  

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

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

időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottságának 
2012. június 27-én, szerdán, 11 óra 5 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a meghívottakat.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, és azt is megállapítom, hogy a 
helyettesítések sorában Volner János képviselő urat Bertha Szilvia helyettesíti, Gruber Attilát 
Bácskai János, Riz Leventét Aradszki András.  

Kérem, aki a javasolt napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 8 igennel, egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendjét. 

A napirendünknek megfelelően szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy nagy 
örömmel tapasztaljuk, hogy a meghívottak közül Simor András úr, Jakab Ágoston úr, Burai-
Kovács János úr és Szabó András úr megjelent. Leonov Péter és Borisz Abramovics pedig – a 
modern világnak megfelelően – e-maileket küldött nekünk. Leonov Péter úr azt közölte, hogy 
ez az időpont neki nem megfelelő, de a jövő héttől kezdődően bármikor a bizottság 
rendelkezésére áll. Úgyhogy meg is fogjuk őt kérni arra, hogy a következő bizottsági ülésen 
jelenjen meg. 

A levelet mindenki megtekintheti, nem fogom felolvasni, amelyet Borisz Abramovics 
úr írt. Azt írja, hogy minden kérdésre válaszol és a bizottság rendelkezésére áll, de olyan 
széles körű elfoglaltsága van és annyit cikázik a világban, hogy nem tud egyetlen időpontot 
sem mondani, amikor a rendelkezésünkre tudna állna. Ezért azt kéri a bizottságtól – ezt majd 
eldöntjük, hogy mit csinálunk –, hogy írásban küldjük meg neki a kérdéseket, ő pedig írásban 
fog nekünk arra válaszolni. Most ne tartsuk fel az urakat, az ülés végén majd eldöntjük, hogy 
ezzel a sajátságos kérdéssel mit fogunk kezdeni; valamit majd kitalálunk. 

Tisztelettel, nem erősorrendben, hanem ahogy a napirendi javaslatban is szerepel, 
megkezdjük a meghallgatásokat. Nyilvános az ülés, és volt is, aki jelezte, hogy szeretne végig 
részt venni; örülünk az érdeklődésnek. Valóban nyilvános az ülés, tehát nincs akadálya annak, 
ha valaki végig itt akar maradni.  

Simor András, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatójának 
meghallgatása 

Simor András úr szerepel elsőként, elfoglaltságra és mindenre tekintettel. Ezért, ha 
lehet, önnel kezdenénk a meghallgatásokat.  

A bizottság eddigi gyakorlatának megfelelően, elnök úr, azt kérem, mivel a 
meghívóból is kiderül, mi a témája ennek a mai bizottsági meghallgatásnak, ne kerülgessük itt 
a forró kását. Kérem elnök úrtól, hogy röviden, epigrammaszerű tömörséggel, de nem 
korlátozva, amit tetszik gondolni erről a privatizációról, elmondaná, mindenféle kérdés 
nélkül, és utána a bizottság tagjai majd tennének fel kérdéseket. Köszönöm szépen. 

Az elnök úré a szó. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
Törvényben foglalt kötelezettségemnek megfelelően állok rendelkezésükre, hogy a Malév 
privatizációjával kapcsolatos és engem személyesen érintő kérdésekre válaszoljak. De 
elöljáróban a következőket szeretném megjegyezni. 

A Malév privatizációját célzó, 2006 őszén kiírt pályázat során nem én személy szerint, 
hanem a Deloitte Zrt. állt szerződéses viszonyban egyrészt a Malévval, másrészt a Burai-
Kovács János által vezetett ügyvédi irodával. Mivel nekem 2007 elején megszűnt a 
munkakapcsolatom a Deloitte-tal, ezért a cég nevében és tevékenységéről semmilyen 
nyilatkozatot tenni nem tudok. Az a cég mostani vezetésének a feladata. Nem rendelkezem 
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továbbá semmilyen dokumentációval a Deloitte akkori tevékenységével, illetve a 
privatizációval kapcsolatban. Így csak annyiban tudom segíteni a bizottság munkáját, 
amennyiben személyes emlékeim vannak egy közel hat évvel ezelőtti folyamatról, amelyek 
értelemszerűen meglehetősen limitáltak.  

A második dolog, amit el szeretnék mondani, hogy a Deloitte tevékenysége a 2006. 
évben kiírt és végül eredménnyel zárult privatizációs pályázat során meglehetősen korlátozott 
volt. Így már most szeretném jelezni, hogy a meghallgatásomhoz kapcsolódóan megjelölt 15 
kérdéskörből egy-kettő kivételével semmiről nem rendelkezem semmilyen információval, 
illetve azokban nem vagyok illetékes, azokban nem tudok semmilyen felvilágosítást adni.  

A harmadik megjegyzésem. A Deloitte két szerződés alapján vett részt ebben a 
folyamatban: egyrészt a Malévet segítette, másrészt az ÁPV Rt.-vel közvetlen szerződéses 
kapcsolatban álló Burai-Kovács Ügyvédi Irodának volt alvállalkozója. E szerződések alapján 
a Deloitte legfontosabb feladatai a folyamat során a Malévról maga a cég által összeállított és 
a lehetséges befektetők számára tájékozódásul szolgáló információs memorandum 
véleményezése, valamint az ugyancsak a befektetői tájékozódást szolgáló úgynevezett 
adatszoba működtetése, összeállítása volt. Ezen túlmenően a Deloitte közreműködött a 
privatizációs folyamat lebonyolításában. Ezt meghaladóan a Deloitte semmilyen szerepet nem 
játszott a privatizációs szerződés utókövetésében, illetve abban, hogy a szerződés szerint 
teljesített-e a befektető vagy pedig nem.  

Ami a személyes részvételemet illeti, én mindössze egy-két, privatizációt előkészítő 
belső értekezleten és két befektetői találkozón vettem részt az ÁPV Rt. helyiségeiben 2006 
végén. Ezek jegyzőkönyve, illetve emlékeztetője minden bizonnyal az önök rendelkezésére 
áll, tehát az általam ott elmondottakról önök már rendelkezhetnek információval. Egyéb 
munkát a folyamat során a Deloitte vezetőjeként nem végeztem, az az adott 
munkafolyamatokért felelős, arra szakosodott kollégáim feladata volt. 

Nyilván mint közgazdász, mint pénzügyekben jártas szakember a Malév-
privatizációról van véleményem, azonban azt gondolom, hogy önök nem mint közgazdászt 
vagy pénzügyi szakembert hallgatnak meg itt, hanem a Malév-privatizációban valamilyen 
formában részt vevő munkatársat. Éppen ezért általános értékelést én a Malév 
privatizációjáról nem kívánok adni. Szigorúan azokra a kérdésekre szeretnék válaszolni, ami 
személyes részvételemhez kapcsolódott a privatizációs folyamat során.  

Végül szeretném megemlíteni, hogy vélelmezem, hogy olyan távoli és korlátos 
kapcsolatban a Malév privatizációjával, mint amilyenben én személy szerint voltam, a 
meghívottak körén kívül még jó néhányan voltak vagy lehettek. Így, bár ezt feltételezni nem 
szeretném, a mai meghívásom egyetlen okaként a jelenlegi jegybankelnöki tisztségemet 
tudom felhozni.  

Kérem, hogy a fentiek figyelembevétele mellett a tisztelt hölgyek és urak kérdéseikkel 
kerüljék el még annak a látszatát is, hogy a jelen meghallgatást valamiféle politikai 
nyomásgyakorlásra vagy a jegybank elnökének olykor-olykor sajnos még manapság is 
divatba kerülő lejáratására akarnák felhasználni. Kérem szépen, hogy vizsgálatuk során és 
annak hatékony lefolytatása érdekében kérdéseiket ennek megfelelően tegyék föl.  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Mint a bizottság elnöke, azért az utóbbi 

megjegyzését, ha megengedi, maximálisan visszautasítom. A bizottság nem szolgáltatott erre 
semmi okot, semmilyen nyomást nem kíván gyakorolni, sem a nagyhatalmú Magyar Nemzeti 
Bankra, sem a Magyar Nemzeti Bank elnökére, sem senkire. A magam részéről eszembe nem 
jutott ilyen, és azt gondolom, a bizottság egyik tagja sem képes erre. Azt gondolom, elnök úr, 
erről tehát nincs szó, nem is lehet szó. Mi is tudjuk egyébként azt, hogy jelen pillanatban a 
Malév-privatizációt vizsgáljuk, és szerintem semmilyen korrelációs összefüggés nincs azzal, 



- 7 - 

hogy ön most a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke. Lehet, hogy ez szerencse vagy 
szerencsétlen véletlen, de azt gondolom, ennek nincs szerepe és jelentősége. Nem is 
szeretnénk ezt így kezelni. 

Azt mondom, kezdjük el a kérdéseket, és ha lehet, akkor én mindjárt a közepébe is 
vágnék. 

Azt szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy az ÁPV Rt.-től a Malév 
privatizációjával kapcsolatban mikor kapta ön a megbízást, mire szólt a megbízás, és mennyi 
volt ennek a megbízási díja, illetve mennyi időre terjedt ki ez a megbízás.  

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Ahogy 

említettem, a 2006 szeptemberében kezdődött privatizációs folyamat során, ami végül is 
eredménnyel végződött, mi az ÁPV Rt.-vel nem voltunk szerződéses viszonyban, mi a Burai-
Kovács jogi irodával voltunk szerződéses viszonyban, illetve a Malévval magával. Én most 
fejből pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyi volt ennek a szerződésnek az összege, 
de gondolom, 10 millió forint körüli volt a jogi irodával kötött szerződésünk, és ehhez 
hasonló nagyságrendű lehetett a Malévval kötött szerződésünk összege. De ezt a Deloitte 
minden bizonnyal tudja, illetve vélelmezem, hogy az ÁPV Rt. iratai között ez megtalálható. 
Tehát, hogy is mondjam, az én emlékezetemnél bizonyosabb forrásokból meg tudnak 
bizonyosodni arról, hogy mi volt a szerződés összege, illetve arról is, hogy mi volt a 
szerződésnek a tartalma. Ahogy mondtam, az én emlékeim szerint ennek a szerződésnek a 
tartalma, legfontosabb részeiben az volt, hogy a Malév összeállított egy információs 
memorandumot önmagáról, ami azt a célt szolgálta, hogy a folyamat során a befektetők ebből 
tájékozódjanak először a Malév állapotáról, illetőleg a Malév helyzetéről. Miután a Malév 
összeállította ezt az információs memorandumot, a Deloitte-nak az volt a feladata, hogy ezt 
véleményezze, és ennek folytán ez az információs memorandum a lehető legpontosabban és a 
lehető legmegfelelőbb módon mutassa be a Malév helyzetét. 

A második legfontosabb feladata a Deloitte-nak az volt, hogy a folyamat során egy 
úgynevezett adatszobát kellett összeállítani. Ez egyébként minden privatizációs folyamatnak a 
sajátja. A lényege ennek az adatszobának, hogy oda bekerül az összes fontos szerződése a 
cégnek, illetve az azzal kapcsolatos összes információ, és ez szolgál alapjául annak, hogy a 
befektető a lehető leginformáltabban tudja megtenni a végső ajánlatát. A Deloitte feladata volt 
ennek az adatszobának az összeállítása, illetve az adatszoba napi menedzselése, a befektetőt 
beengedni, másolatokat készíteni, és a többi, és a többi. Tehát ez volt a második feladata. 

A harmadik pedig egyfajta általános támogatása volt a privatizációs folyamatnak; részt 
venni a tárgyalásokon, memókat írni, s a többi, s a többi.  

Ahogy említettem, ezeknek a feladatoknak a túlnyomó részét a Deloitte 
képviseletében nem én hajtottam végre, hanem erre szakosodott kollégáim.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel kapcsolatban arra szeretnék hivatkozni – 

és nem vitatkozom –, a múltkor meghallgattuk Somkuti István urat, és ő a következőt mondta: 
„A Deloitte a korábbi privatizációs próbálkozások során volt tanácsadó cég, tranzakciós 
tanácsadó, nem jogi tanácsadó. A negyedik privatizációs eljárásnál egy olyan konstrukciót 
követtünk, hogy volt egy jogi tanácsadó, egy ügyvédi iroda – a Burai-Kovács –, és a Deloitte 
lényegében ezen ügyvédi iroda alvállalkozójaként szerepelt a folyamatban.” Nincs itt valami 
ellentmondás azzal, amit tetszett mondani?  

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Én 

pontosan ugyanezt mondtam. Én most a legutolsó sikeres privatizációs folyamatról – már 
amennyire sikeresnek lehet nevezni, mondjuk, eredménnyel záruló privatizációs folyamatról – 
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beszéltem. Ebben a folyamatban, ahogy mondtam, mi a Burai-Kovács Ügyvédi Irodának az 
alvállalkozói voltunk. Pont ezt mondtam én is.  

Korábbi privatizációs folyamatokban volt direkt szerződése a Deloitte-nak az ÁPV 
Rt.-vel, de mivel azok a folyamatok rendre eredménytelenül zárultak, én gondoltam, hogy 
arra nem érdemes most itt kitérni. Ha óhajtják, ki lehet térni, csak ott eredmény nem volt. 

 
ELNÖK: Bocsánat, és ennél a korábbinál mennyi volt a megbízási díj? 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Nézze, 

én most mindegyik folyamatnak a megbízási díját… 
 
ELNÖK: Csak nagyságrendileg kérdezem.  
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Hát, 

valószínűleg ennél több, mert akkor, azokban a folyamatokban a Deloitte-nak nagyobb 
szerepe volt; akkor a befektetők felkutatásában is részt vett, és aktívabb szerepet játszott. 

 
ELNÖK: És akkor megint ez a nagyságrend jut eszembe: akkor ez nagyságrendileg 

két-háromszorosa lehetett? Vagy? 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Lehetett 

két-háromszorosa annak, mint amit az utolsóban említettem. De mondom, nekem azért nem 
világos, hogy ezt a kérdést miért nekem teszik föl, ugyanis a szerződés az ÁPV Rt.-nél 
rendelkezésre áll. Abban lehet látni, a képviselők el tudják olvasni. Miért az én hatéves 
emlékezetemre kell ebben hagyatkozni, és miért nem a papírra, azt nem tudom pontosan 
megérteni. (Volner János megérkezik az ülésre.)  

 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszonyé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm a bizottsági 

ülésen megjelenteket.  
Elnök úr, ön ismerte ezt a privatizációs pénzügyi modellt, amit végül is a Malév-

privatizációnál alkalmaztak? És mi volt a Deloitte-nak a szakmai véleménye a privatizációról?  
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: A 

második kérdésre én nem kívánnék válaszolni, mert az nem az én feladatom, hogy megítéljem 
szakmailag, hogy a privatizáció jó volt vagy nem volt jó. Ez az ÁPV Rt. feladata volt, és az 
ÁPV Rt. feladata. 

Pontosan nem értem, mire vonatkozik az első kérdés, hogy ezt a konstrukciót 
ismertem-e. Vélelmezem, hogy arra vonatkozik, mert ugye itt a részvények átkerültek 
gyakorlatilag, ha jól emlékszem, száz százalékban az AirBridge tulajdonába. Tehát ilyen 
értelemben szokásos volt a privatizáció. Talán az volt szokatlan benne, hogy egy csomó 
eszköz kikerült a tranzakcióból, tehát a Malév neve gyakorlatilag az ÁPV Rt.-hez került, 
bizonyos eszközök az ÁPV Rt.-hez kerültek. Ami pont azért volt, ha én jól emlékszem, hogy 
az ÁPV Rt. biztonságban legyen a Malév eszközeit illetően, és egy olyan cég kerüljön a 
befektető tulajdonába, amelyben minél kevesebb eszköz van tulajdonjogilag, ezzel csökkentve 
a privatizáció kockázatát.  

De egyébként ilyen tranzakció van a világban, erre tehát ezt tudom mondani. 
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Csak a tranzakció lényege az volt, hogy egy eleve 
csődben lévő céget úgy privatizáltak, hogy a vevő hitelt vett fölt, de mindezt ráterhelte az 
egyébként is csődben lévő cégre, annak kellett volna úgymond kitermelnie ennek a hitelnek a 
költségeit. Ez teljesen nyilvánvaló bukás volt, ez már akkor látszott, hogy ebbe az állam bele 
fog bukni. És itt az a kérdés, hogy ki az, aki ezt tanácsolta az ÁPV Rt.-nek; nyilván ők hozták 
meg a döntést végül, de nem véletlenül volt ügyvédi iroda, illetve pénzügyi-számviteli 
tanácsadó cég a háttérben, hiszen az ő feladatuk volt az, hogy kiértékeljék az adatokat és a 
lehetőségeket. Tehát erre vonatkozik a kérdésem, hogy ismerte-e elnök úr, merthogy nyilván a 
kollégák és a szakemberek végezték, de a Deloitte vezetőjeként nyilvánvalóan egy ilyen 
hatalmas projektben a döntés, a végleges döntés, illetve a felelősség mindig a cég vezetőjéé, 
ezt nyilván nem lehet lejjebb terhelni, illetve akkor cégen belül kell megoldani. De ebben a 
helyzetben itt nyilvánvalóan a cég vezetője az, akin ezt számon tudjuk kérni. Tehát ezért 
kérdezem ismét, hogy ismerte-e ezt a pénzügyi konstrukciót; tudta-e, hogy itt arról van szó, 
hogy egy csődben lévő cégre még ráterhelnek, és mindezért az állam kezességet vállal, tehát 
garanciát vállal az állam egy ilyen helyzetért a vevő felé; illetve a Deloitte-nak mi volt a 
szakmai álláspontja a Malév-privatizációról. Nem utólag kérem, hogy minősítsen, hanem 
hogy akkor mi volt az álláspontja. 

Köszönöm. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: A 

kérdésre nagyon egyszerű a válasz: nekem személy szerint nem volt tudomásom arról, 
semmilyen formában, hogy ezt a hitelt a Malévre ráterhelik, rá fogják terhelni, rá 
szándékoznak terhelni – semmilyen formában. Arról volt tudomásom, hogy az AirBridge 
hitelt vesz igénybe a privatizációhoz, és arról is volt tudomásom, hogy az AirBridge volt az 
egyetlen befektető a folyamat során, amelynek bármilyen pénzügyi ereje volt, hogy ezt a 
tranzakciót végigvigye, még akkor is, ha ezt hitelből teszi. Az összes többi befektetőnek – 
most nagyon leegyszerűsítve – egy fillérje sem volt, vagy nagyon kevés pénze. Ezt tudom erre 
mondani. Tehát hangsúlyozom, nem volt tudomásom arról, hogy végül is az AirBridge ezt a 
hitelt a Malévre terheli, fogja terhelni, szándékozik terhelni. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Még egy utolsó kérdésem van. Akkor ezek szerint nem 

ismerte az AirBridge és a VEB bank közötti hitelszerződést, annak a tartalmát? 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Nem. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bácskai képviselő úr következik. 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fideszi): Köszönöm, elnök úr. Elnök úr többször is, több 

körben próbálta a Deloitte-nak a funkcióját, feladatkörét körbeírni, némileg szűkíteni is, 
megérzésem szerint. Akkor menjünk konkrétabb kérdések felé, hátha közelebb kerülünk a 
megoldáshoz. 

A Deloitte vizsgálta-e a KrasAir pénzügyi hátterét? Nagyon fontos kérdés: készített-e 
a Deloitte kockázatelemzést? Vállalt-e a Deloitte felelősséget a tanácsadásáért? És még egy 
konkrét kérdés: mennyire elfogadott a VEB banknak a garanciája, legalábbis abban az 
időben? Nyilván azóta változtak az idők. Tehát abban az időben, 2006 vége felé a VEB bank 
garanciája milyen respekttel bírt a pénzügyi szférában? Van-e erre bármilyen adata, 
emlékszik-e bármire?  

Köszönöm szépen. 
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SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: 

Képviselő úr azt említette, hogy én szűkíteném a Deloitte által végrehajtott munkát. Ha 
megtisztelne, hogy megindokolja majd később, miért gondolja, hogy én szűkítem ezt a 
feladatot.  

De a kérdésekre válaszolva: kockázatelemzést nyilván ilyen folyamat során 
valamennyire kell végezni, hiszen nem lehet az ember biztos abban, hogy a tranzakció így 
megvalósul. Ugye, itt az a sajátos helyzet volt, hogy 2004 után a magyar államnak ismereteim 
szerint, EU-tagságunkból fakadóan, nem volt lehetősége a Malév veszteségeit finanszírozni, 
mert az tiltott állami támogatásnak minősül. Ebből következően, és tekintettel arra, hogy a 
Malév emlékeim szerint, vagy amennyire én vissza tudok emlékezni, mindig veszteséges volt, 
ebből következően a Malév működését csak akkor lehetett fönntartani, ha ez magánbefektetők 
kezébe kerül. Ezért az volt a kérdés, hogy van-e olyan magánbefektető, amelyik valamilyen 
racionális üzleti tervet össze tud állítani, és emögé pénzt is tud tenni, ami biztosíthatja a 
Malév további működését.  

Azokból az ajánlatokból, amelyeket én láttam, ez volt az egyetlen olyan, amiben a 
lehetősége megvolt egyáltalán, hogy ezt meg lehet valósítani. Nyilván minden ilyen üzleti 
tervnek megvannak a maga kockázatai, és ez nyilván egy magas kockázatú üzleti terv volt. A 
különbség az volt, hogy a többieknek a kockázata ennél jóval nagyobb volt. És 
hangsúlyozom, ez volt az egyetlen, amit én láttam, amely mögött pénz volt. És ebből a 
szempontból a VEB bank, amely egy orosz állam bank, nyilvánvalóan ilyen értelemben 
biztonságot nyújthatott, hiszen az orosz állam azért elég jelentős forrásokkal rendelkezik.  

Az egy más kérdés, amit itt a képviselő asszony feszegetett, hogy utána mi történik, és 
hogy végeredményben ki áll a folyamat végén. De hát hangsúlyozom, hogy erről nekünk 
fogalmunk sem volt.  

 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Még a felelősségről volt kérdésem. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Igen. A 

Deloitte emlékeim szerint minden szerződésében van klauzula, amely a felelősség kérdését 
rendezi. Ez megint csak az önök rendelkezésére áll; én ezt fejből nem tudom idézni, de a 
papírok között nyilván el lehet olvasni. 

 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Egyelőre ennyi, köszönöm. 
 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnök úr, előre elnézést kérek, lehet, hogy 

félreértettem a szavait vagy rosszul értelmeztem. De ha jól értelmeztem, a Burai-Kovács és 
Társai Ügyvédi Irodának volt megbízási szerződése mind az ÁPV Rt.-vel, mind a Malév Zrt.-
vel… (Simor András: Nem.) Nem? 

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Akkor 

még egyszer! A Deloitte-nak két szerződése volt: egy direkt a Malévval, egy pedig a Burai-
Kovács Ügyvédi Irodával, amely az ÁPV Rt.-nek volt alvállalkozója. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Értem; mert az előbb nem ez hangzott el az 

egyik válaszában. Tehát önnek a Malévvel volt direkt egy szerződése, mármint a Deloitte-nak, 
amely arra vonatkozott, hogy adatszoba, információs memorandum. Azért nagyjából tudjuk, 
akik ilyenekben részt vettek, hogy ez mit tartalmaz, erről nem is akarom kérdezni. 
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Inkább arról a második fordulatáról szeretném faggatni, amikor azt mondta, hogy 
egyébként részt vett 2006 végéig különböző egyeztetéseken, véleményeket adtak. Ezt kinek 
nyújtották, a Malévnak ezek szerint, ezt az egyeztetést, ezeket a véleményezéseket, ezt a 
szolgáltatást, figyelemmel kísérést?  

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: A 

privatizációs folyamat támogatása volt az, amit említettem, a lebonyolításának támogatása, és 
ezt nyilván a fővállalkozó Burai-Kovács Ügyvédi Irodán keresztül az ÁPV Rt.-nek nyújtotta a 
Deloitte. Tehát amikor azt említettem, hogy én az ÁPV Rt. épületében részt vettem egy-két 
belső megbeszélésen, illetve befektetői találkozón, akkor erre utaltam, igen. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A Malévvel való kapcsolata csak a 

memorandum és az adatszoba kezelésével kapcsolatban volt? 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Ott is 

voltak, ilyen belső feljegyzéseket valószínűleg kellett készíteni, amiben, ha a kérdést föltette a 
menedzsment, hogy mit gondolunk erről vagy mit gondolunk arról, azt nyilván meg kellett 
írni, de ez nem volt a munka lényege. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ezzel kilőtte azt a kérdésemet, hogy kinek az 

érdekében járt el: a Malév vagy az ÁPV Rt. érdekében? Mert azért a tulajdonos és maga a cég 
érdekei nem mindig esnek egybe.  

Az ÁPV Rt. vonatkozásában kérdezem, hogy mikor ismerte meg azt az ajánlatot, 
amelyet az AirBridge letett az asztalra, és értékelték-e azt abból a szempontból – ugye, az 
ÁPV Rt. a részvény tulajdonosa, ő az eladó, tehát az eladó érdekében jár el –, hogy ennek a 
vevőnek az ajánlata mennyiben megalapozott üzletileg, mennyiben komoly és tisztességes 
vevő; mennyiben állja ki azokat az üzleti sztenderdeket, amiket egyébként a Deloitte más 
hasonló tranzakcióknál mindig követett és elvárt, és mindig észrevételezte azt, hogy kérem 
szépen, az a vevő, az a jelentkező, az az ajánlattevő nem felel meg annak a kritériumnak, amit 
a Deloitte magának szokott fölállítani az ilyen ajánlatok értékelésénél.  

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: A 

kérdésben némileg implikálva van valamiféle vélemény is, legalábbis én úgy hallottam. (Dr. 
Aradszki András: A véleményét kérdeztem.) Én erre azt tudom mondani, hogy minden ilyen 
tranzakcióban opciók között kell válogatni. Ugye, mi volt az opció? Van egy cég, amelyik 
állami tulajdonban van, és amelyet az állam nem tud finanszírozni, és körülbelül húsz éve 
veszteséges. Ebből következően, ha nem történik váltás a tulajdonos terén, vagy pedig valami 
csoda nem történik, és mondjuk, ha húsz évig veszteséges egy cég, beleértve a kilencvenes 
évek elejét, a kilencvenes évek végét, a kétezres évek elejét és közepét, akkor nagyon nehéz 
azt képzelni, hogy valami csoda folytán majd a cég megtáltosodik, és hirtelen nyereségessé 
válik. Tehát ebből következően az alapforgatókönyv az volt, hogy ha nincs privatizáció, akkor 
a cég csődbe megy, fel kell számolni. Ehhez képest kell meghatározni a különböző 
alternatívákat. S ehhez képest voltak ajánlatok, amelyeknél, hangsúlyozom, az egyetlen 
ajánlat, amely mögött pénz volt, az AirBridge ajánlata volt.  

Ebből kellett választani. Nem abból kellett választani, hogy ott állt sorban a British 
Airways, a Lufthansa és sokan mások, akikről biztosan képviselő úr meg én is azt gondoljuk, 
hogy első osztályú cégek – csak éppen ezeknek a cégeknek eszük ágában nem volt a Malévet 
megvásárolni. Tehát ha úgy tetszik, rossz és még rosszabb között kellett a döntéshozónak 
választania. Nyilvánvalóan mindenki tisztában volt azzal, hogy az AirBridge-nek korlátozott, 
nagyon kicsi tapasztalatai vannak nemzetközi légi közlekedésben, de azzal is tisztában 
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voltunk, hogy van egy orosz légitársasági hálózat a birtokában, és ismertük az üzleti tervét, 
amelyet nagy kockázatúnak tartott mindenki, de hát nyilván a garantált csődnél ugye ez is 
jobb. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ugye, ez a két opció valóban akkor lehetséges 

opció volt, de a harmadik valósult meg sajnos.  
Én most inkább arra szeretnék rákérdezni, kicsit említette is, hogy amikor ez az ajánlat 

bejött, akkor ahhoz, hogy a megrendelő, azaz az ÁPV Zrt. megalapozottan tudjon dönteni, 
nyilvánvalóan a megbízottjától, azaz a Deloitte-tól kért, kérhetett egy olyan üzleti értékelést, 
adókockázatokat is feltáró, európai uniós veszélyeket feltáró értékelést, amelyek nélkül 
szerintem az ÁPV Rt. ha döntött, akkor felelőtlenül döntött. Illetőleg a Deloitte oldaláról is ez 
egy nagyon fontos, mondjuk, pajzs lett volna, hogy kérem szépen, egyébként tájékoztattam 
ezekről a kockázatokról az ÁPV Rt.-t. Magyarul azt szeretném kérdezni, hogy ilyen jellegű 
dokumentum készült-e, azaz volt-e olyan dokumentum, amelyben a Deloitte, értékelve a 
KrasAir pozícióját, elmondta az ÁPV Rt. döntéshozóinak, hogy kérem szépen, igaz, hogy a 
biztos csődhöz képest ez egy 5,5-nyi – csak mondok egy számot –, minimálisan kedvezőbb 
ajánlat, de igen-igen komoly kockázatai vannak, és nagyon megfontolásra javasolja ennek az 
ajánlatnak az elfogadását vagy elutasítását. 

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Több 

dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy itt kérdezett adótanácsadásra, versenyjogi 
kérdésre (Dr. Aradszki András: Nem azt kérdeztem.) – ez nem volt a Deloitte feladata. Az 
adótanácsadás az adótanácsadók feladata, az állami támogatásokkal kapcsolatos kérdések 
pedig jogászok feladata. A Deloitte sem adótanácsadói, sem jogi tanácsadói feladatot ebben 
nem játszott. (Dr. Aradszki András: Akkor mit?) Arra én magam emlékszem, ez szóban 
megtörtént, beszéltem arról az ÁPV Rt. irodájában, hogy nem lehet megítélni azt, mekkora a 
valószínűsége annak, hogy ez az üzleti terv bejön. Ez egy nagy kockázatú üzleti terv. Tehát 
erről biztos, hogy beszéltünk, ennek szerintem mindenki tudatában volt. A kérdés megint csak 
az, hogy ehhez képest mik voltak az alternatívák. És ez nem az első privatizációs forduló volt, 
hiszen a magyar állam 2004 óta folyamatosan próbálta privatizálni a Malévet, és 
folyamatosan nem kapott értékelhető ajánlatokat. Tehát nem arról volt szó, hogy az első 
ajánlatba beleszaladt a magyar állam és elfogadta, hanem hosszú éveken keresztül 
próbálkozott, és nem kapott értékelhető ajánlatokat.  

Hogy írt-e levelet a Deloitte kifejezetten ezeket a kockázatokat felsorolva, azt én nem 
tudom megmondani. Arra nem emlékszem, hogy én írtam volna ilyen levelet, mondjuk így.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Jó. Nem emlékszik, hogy írt volna ilyen levelet. 

De a magam részéről elég szomorúan kell megállapítanom, azt mondta, hogy amikor a 
Deloitte elmondta a véleményét erről, hogy nagyon kockázatos, akkor ennek a véleménynek a 
kialakításánál nem vette figyelembe az adókockázatokat, mert az nem az ő feladata volt; nem 
vette figyelembe az európai uniós pénzügyi kockázatokat, mert az megint csak nem az ő 
feladata volt. Akkor milyen ismérvek alapján tudta azt mondani, hogy kérem szépen, igen 
erős ennek az üzleti tervnek a kockázata? Netán ismerte a KrasAir pénzügyi helyzetét? 
Ismerte azokat a jogi bizonytalanságokat, amelyekkel a KrasAir rendelkezett vagy nem 
rendelkezett Oroszországban? Magyarul, a kérdésem az, hogy mennyiben ismerte és 
mennyiben dolgozta föl a Deloitte a KrasAirnek mint vevőnek a pozícióját és értékelte a 
megrendelő irányában. El tudom képzelni azt a válaszát is, hogy ez sem volt a feladata. De 
akkor milyen alapon mondta azt, hogy igen-igen kockázatos ez az üzleti terv? 
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SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Nyilván 
minden ilyen pályázónak egy privatizációs folyamat során be kell adnia egy csomó 
információt, pénzügyi információt, tőkeerőt, forgalmat, szakmai tapasztalatokat, s a többi. Én 
azt tudom mondani, hogy az én emlékeim szerint a pályázók közül, akik fölmerültek az évek 
során mint a Malév vevői, ez volt az egyetlen pályázó, amelyiknek bármilyen tőkeereje lett 
volna, illetve bármilyen olyan szakmai tapasztalata, amelyet érdeminek lehetett volna 
minősíteni.  

Nyilván a Deloitte egyvalamit tehetett: megnézte azokat az információkat, amelyek 
rendelkezésére álltak, és ez alapján alakított ki valamilyen véleményt. Tehát az, hogy 
kockázatos: a kockázat nyilván abból fakadt, hogy az üzleti terv abból állt, az volt a lényege 
az üzleti tervnek, hogy forgalmat hoz az AirBridge a Malévnek. Ugyanis a Malévnek az egyik 
problémája az volt, hogy a menedzsment azt mondta, hogy nem tud tovább költséget 
csökkenteni. Akkor lehet a Malévet életben tartani, ha a bevételei növekszenek. Bevétel csak 
olyan befektető tud növelni, aki valami forgalmat tud ráhordani a Malévra. Ilyen értelemben 
az első ötlet valamikor még 2004-ben a Hainan nevű kínai légitársaság volt; az volt az ötlet, 
hogy majd kínaiakat Magyarországon keresztül utaztat az Európai Unióba. De ők viszonylag 
hamar, már 2004 végén elmondták, hogy nem érdekeltek a privatizációban. És utána a 
következő lehetőség az orosz piac volt, és az AirBridge-nek ilyen értelemben hasonló volt az 
üzleti koncepciója, hogy orosz utasokat Budapesten keresztül repültetni az Európai Unióba, 
hiszen a Malév egy európai uniós légitársaság, vannak leszállási jogai az Európai Unióban. A 
KrasAirnek – vagy nem tudom már pontosan, mi volt a neve a cégnek – nem voltak leszállási 
jogai az Európai Unióban. Tehát, hogy is mondjam, ilyen logikai alapon logikusnak tűnt, 
hogy az orosz turistákat Budapesten keresztül szállítani az Európai Unióba, ebből lehet üzletet 
csinálni. A kockázat nyilván abból származott, hogy ez papíron szép, de kérdés, hogy a 
KrasAir ezt a gyakorlatban meg tudja-e valósítani. Hiszen ő ezt addig nem tette, neki ugyanis 
belföldi utaztatással voltak a korábbiakban csak kapcsolatai, tehát Oroszországon belüli 
utaztatással. Én úgy gondolom, ez jelentette a legnagyobb kockázatot ilyen üzleti 
szempontból, ami a Deloitte-ra tartozott. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan – mielőtt Volner képviselő úrnak átadnám a szót – azt 

szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy persze nekem rosszak az ismereteim, én nem 
voltam ott, nem vettem ebben részt: itt volt a balti légitársaság is, én itt valami négy pályázóra 
emlékszem, nem csak az AirBridge-re. Ez az egyik. 

A másik pedig az, hogy az akkori sajtó arról cikkezett, hogy az oroszoknak pénzügyi 
gondjai vannak, és Kiss Kálmán azt mondta, hogy nem tudtak fizetni egy repülőgép-javításért 
sem. Ezek szerint ez azért elég nagy kockázat volt abban az időben, nem? 

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Valóban 

négy pályázó volt. Ebből emlékeim szerint az ÁPV Rt. kettőt viszonylag hamar kizárt, mert a 
tapasztalataik igen csekélyek voltak, és semmilyen pénzügyi erőt nem tudtak felmutatni. A 
harmadik, vagy lett, vagy litván, én már nem emlékszem pontosan, valami balti pályázó volt, 
de amögött sem igen volt az én emlékeim szerint pénzügyi erő, meg az üzleti ajánlata sem 
volt olyan vonzó. 

Az orosz társaság esetében a pénzügyi erőt az orosz állam száz százalékos 
tulajdonában lévő bank jelentette, amely, ha jól emlékszem, valami százmillió eurós garanciát 
adott? Azért erre kevesen tudják mondani, hogy ez gyenge! Én azt gondolom, ennél sokkal 
többet valószínűleg pénzügyi erőben nem lehet kívánni. És akkor megint visszatérnék az 
előző kérdésre: nem tudván azt, hogy utána ez a teher visszaszáll a Malévre.  

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

milyen üzleti vagy gazdasági logika indokolja ön szerint, Simor úr, azt, hogy az állam a 
privatizációs eljárás során az Állami Számvevőszék véleményében ismertetettek szerint négy 
évvel meghosszabbítja az állami kezességvállalást egy privatizálandó vállalatban. Ugyanis az 
állam normális esetben azért szeretné piacra vinni ezt a társaságot, hogy megszabaduljon 
annak a terheitől, most ahhoz képest azt látjuk, hogy négy évvel meghosszabbítják, és még 
egyszer mondom, ezt nem én mondom, hanem az Állami Számvevőszék, négy évvel 
meghosszabbítják az állami kezességvállalás időtartamát.  

Emlékszik-e Simor úr bármilyen olyan intézkedésre, ami a Malévnál a veszteségek 
csökkentését, a társaság nyereséges üzemeltetését célozta volna? Ön tett-e arra vonatkozóan 
bármilyen javaslatot a Deloitte elnök-vezérigazgatójaként, hogy ilyen lépések 
megtörténjenek? És mik voltak azok a javaslatok, amelyek az ön részéről megfogalmazódtak? 

Emlékszik-e arra, hogy a Malév részéről, a menedzsment részéről történt-e erre 
vonatkozóan valamilyen kezdeményezés, hogy a társaság nyereséges működése felé 
mozduljanak el? Történt-e arra vonatkozóan kezdeményezés, hogy a Malév 
költséghatékonyabban működjön?  

Köszönöm szépen.  
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Nézze, 

az a baj, hogy olyan kérdéseket tesz föl nekem, amelyek messze túlmennek azon, ami az én 
dolgom volt a Malév kapcsán. Én nem a Malév általános gazdasági tanácsadójaként 
tevékenykedtem, akinek az lett volna a dolga, hogy megmondja, hogyan kell a céget 
nyereségesen üzemeltetni, hanem egy nagyon korlátozott feladatra kapott a Deloitte 
megbízást. Ez most olyan, mintha én megmondanám a képviselő uraknak, hogy hogyan 
kellene ezt a bizottsági ülést lefolytatni – ez nem az én dolgom. Ilyenbe nem szabad és nem is 
illik beleszólni. 

Az, hogy a menedzsment milyen kezdeményezéseket tett, hogy a Malév hatékonyan 
működjön, megint csak nem az én dolgom. Ezekről magánvéleményem természetesen van, de 
abban a minőségemben, mint a Deloitte volt vezérigazgatója, ezt nem kívánom kommentálni. 

A harmadik kérdésére, ami az első volt a kezességvállalás kapcsán, csak egy általános 
választ tudok adni. Nyilván egy tárgyalás során a felek egymásnak engedményeket tesznek. 
Van egy ajánlat, van egy vevői pozíció és van egy eladói pozíció, és a kettő eredményeként ha 
létrejön egy szerződés, az egy kompromisszum eredménye. Hogy miért pont ebben engedett 
az állam, ezt valószínűleg az állam képviselője tudja a legjobban megmondani.  

 
ELNÖK: Volner képviselő úr, utána pedig Ertsey képviselő asszony következik. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm. Hát, tanulságosnak tartom, elnök úr, hogy 

miközben ellátta a Deloitte elnök-vezérigazgatójaként a Malév jogi képviseletét, aközben 
egyetlen olyan lépést nem tudott sem az ön munkájában, sem a menedzsment munkájában 
konkrétan felemlíteni, ami a társaság nyereséges működése felé hatott volna. Most ha én egy 
gazdasági társaságot vezetek, és megbízok azzal egy céget, hogy képviselje jogi vonalon az én 
vállalkozásomat, és az a vállalkozás, amelyet én ezzel megbíztam, nem tesz ennek érdekében 
semmit, nem tesz erre vonatkozóan javaslatokat, akkor én megszakítom azzal az 
együttműködést, hiszen alapvetően azért bíznak meg a gazdasági társaságok különböző szintű 
képviseletekkel egyéb vállalkozásokat, jogi képviselettel is, hogy lehetőség szerint javítsanak 
a működésükön. Hát ha az ön részéről nem történt ilyen, azt felettébb furcsának találom. 

Azt is furcsának találom, elnök úr, hogy ön nem emlékszik egyetlen olyan lépésre 
sem, illetve nem tud így konkrétan egyetlen olyan lépést sem említeni, ami a Malév 
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veszteségeinek a csökkentésére irányult volna. Éppen ezért nem kicsit az az érzésem, hiszen 
már meghallgattuk az ÁPV volt vezetőit, a Malév volt vezetőit is, hogy tulajdonképpen a 
felelős beosztásokat ellátó személyek részéről semmi nem történt azért, hogy a magyar 
légitársaság veszteségét csökkenteni lehessen. Nagyon az az érzésünk, hogy afelé terelték a 
Malévot, hogy a Malév továbbra is veszteséges maradhasson, és a közvélemény felé teljesen 
nyilvánvalóan könnyen indokolható egy veszteséges vállalat eladása, hiszen azt mondják az 
embereknek, hogy itt van a nyakunkon egy kolonc, veszteségesen működik, azért kell nekünk 
befektetőt találni a Malév megvásárlására, hogy ettől a veszteségtől megszabaduljon az állam, 
és ne önöket, kedves adófizetők, terhelje ez a veszteség. Elnök úr nem oszlatta el ezzel 
kapcsolatban az aggályaimat továbbra sem, hiszen egyetlen konkrét dolgot nem tudott 
mondani, ami ezt eloszlatta volna. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Átadom az elnök úrnak a szót azzal, hogy ugyan nem jogi tanácsadásról volt 

itt szó, de elnök úr majd elmondja. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Igen. 

Azért több gond van ezzel az érveléssel, Volner úr. 
Az egyik az, hogy nem jogi tanácsadó voltunk, tehát jogi lépéseket vagy jogi 

tanácsadást ne kérjen rajtunk számon.  
A másik. Ha egyéb dolgokról kérdezett: egy tanácsadó csak abban jogosult bármit 

tenni, amire a feladata szól. Ha ön fölkér engem arra, hogy véleményezzem azt, ne adj’ isten, 
hogy milyen nyakkendőt vegyen föl nap mint nap a parlamentben, akkor utána nem kérheti 
rajtam számon azt, hogy adott esetben milyen vacsorát rendelt. Ezt nem tudom egyszerűbben 
elmondani, így talán érthetővé válik. Azért lehet valakit felelőssé tenni, amire a dolga szólt.  

Ami pedig az általános fejtegetést illeti, szeretném önnek megemlíteni, Kelet-
Európában minden légitársaság veszteséges. Szeretném önnek megemlíteni, hogy az Austrian 
Airlinest tudomásom szerint egy euróért adták el. A Swiss Air először csődbe ment, utána a 
Swiss nevű légitársaságot nulla pénzért adták el a Lufthansának. Azt én nem feltételezném, 
hogy ezekben az országokban is direkt arra játszottak, hogy csődbe vigyék a légitársaságot, és 
nem akartak semmit tenni.  

Én a magyarországi megjegyzéseit nem akarom kommentálni, mert nem dolgom 
kommentálni, csak kontextusba szeretném helyezni a Malév helyzetét egy kicsit, hogy mi van 
az európai légi közlekedésben úgy általában.  

 
ELNÖK: Volner képviselő úr még egy nagyon rövid kérdésre, utána már tényleg 

Ertsey képviselő asszony következik.  
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Természetesen itt arra is gondoltam, hogy egy 

könyvvizsgáló cég vezetőjeként erre vonatkozó tanácsokkal látja el a Malév vezetését, és 
lehetőség szerint megpróbálja elősegíteni annak nyereséges működését. De erre vonatkozóan, 
még egyszer mondom, nem kaptam semmilyen konkrét választ ezzel kapcsolatban.  

Csak szeretném megjegyezni azt, hogy a nemzeti légitársaság többek között attól 
nemzeti légitársaság és nem feltétlenül egy piaci alapon működő profitérdekelt szervezet, 
hogy azok az előnyök, amit egy légihíd fenntartása adott esetben más országokkal jelent az 
adott ország számára, az túlmutat egy légitársaság jövedelmezőségén. Éppen ezért vállalják be 
általában nemzeti légitársaságok üzemeltetésekor a tulajdonosi feladatot ellátó állami szervek 
részéről azt a veszteséget, mert más nemzetgazdasági ágakban termelődik meg ez a 
jövedelem. Ha ezt elveszíti Magyarország, figyelmébe szeretném elnök úrnak ajánlani a 
Malévról szóló Fehér könyvet: 70 milliárd forintos költségvetési pluszt termelt a Malév a 
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működése folyamán éves szinten Magyarország számára, ha azt elveszítjük, akkor 
nyilvánvalóan egy komoly veszteséggel kell kalkulálnunk.  

Egészében véve tehát ez a probléma jóval túlmutat azon, hogy egy légitársaság 
nyereséges-e vagy veszteséges. Ezeket a szempontokat is érvényesíteni kell. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Én 

harmadszor vagy negyedszer ismétlem meg: képviselő úr, én, illetve a Deloitte csak azért a 
munkáért tud felelni, amire megbízása volt. Nem volt a Deloitte-nak feladata, hogy 
menedzsmenttanácsokat adjon a Malév vezetésének, hogy hogyan kell a céget működtetni.  

A másik dolog, amit mond, hogy vannak egy légitársaság működésének externáliái, 
egyéb hatásai, tehát nem csak a légitársaság eredményében mérhető egy légitársaság 
fontossága egy ország számára, ezzel én egyetértek. De hogy el kell adni a céget vagy nem 
kell eladni, az nem a Deloitte-nak a kezdeményezése volt, azt az állami tulajdonosnak kellett 
eldönteni. A másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió szabályai 
ezeknek a külső externáliáknak a figyelembevételére egy versenypiacon tevékenykedő cég 
esetében nem adnak lehetőséget. Tehát mi kiszámolhatjuk azt, hogy mennyi pluszt hoz az 
országnak ez a cég, de ha az veszteséges, akkor az Európai Unió nem teszi lehetővé a 
szabályai szerint, hogy egy céget támogassanak, még akkor sem, ha ez a szállodáknak nagy 
nyereséget hoz, mert akkor azt mondják, hogy akkor támogassák a szállodák, ha ez nekik 
megéri, ne pedig az állam. (Riz Levente megérkezik az ülésre.) De hangsúlyozom, ez már 
túlmegy azon a kompetencián, amiben nekem meg kellene nyilvánulni. Úgyhogy én nem 
szeretnék általános kérdésekkel foglalkozni továbbra sem. 

 
ELNÖK: Ertsey képviselő asszonyt illeti a szó. 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): És attól tartok, elnök úr, hogy ez felesleges is, hiszen 

láthatóan ezeket a folyamatokat nem sikerül megérteni valakinek, aki mondjuk, az Európai 
Unió beavatkozásának jogát magát tagadja. És azt is hozzá kell tenni, hogy ez a bizottság nem 
vonatkozik a 2010 utáni időkre, amikor is végül is földbe állt a Malév egy teljesen 
nyilvánvalóan látható helyzet miatt.  

Amire én most szeretnék visszakérdezni, az az, hogy egy sztenderd tanácsadói 
procedúra során az önök feladata többnyire arra terjedt ki, tipikusan az üzleti tervet 
megvizsgálják, annak a kockázatait elemezzék, adjanak egy véleményt. Ha adott esetben a 
Burai-Kovácson keresztül, merthogy az a jogi eljáró az ÁPV Rt.-nél, de lényegében 
tanácsadóként adnak egy tanácsot, javasolnak vagy nem javasolnak, vagy javasolnak, de 
feltételekkel vagy alátámasztó véleménnyel, és a döntést meghozza a megrendelő. Tipikusan 
az ilyen helyzetekben a megrendelő azt mondja, hogy hát, a tanácsadó ezt a tanácsot adta, a 
tanácsadónak meg van egy záradéka az anyag végén, hogy ők adják a tanácsot, hogy ezt aztán 
megfogadja-e a megrendelő, az nem az ő dolga. 

Egyszerűen fogalmazva, önök milyen tanácsot adtak? Javasolták-e azt, hogy ezt a 
privatizációt az ÁPV Rt. így is, ezekkel a feltételekkel bonyolítsa le? Felsorolták-e a 
kockázatokat? És ez alapján egy világos és számon kérhető döntést hozhatott-e a megrendelő? 
Vagy ezeket a válaszokat nem öntől kell kérjük? Ugyanis ha volt vezérigazgatókat hívunk be, 
akkor van rá esély, hogy nem ők fogják a választ megadni, ezt inkább a bizottságnak 
mondom; tehát a Deloitte mostani vezérigazgatóját kérdezzük erről. 

Köszönöm. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Én csak 

a személyes részvételemről tudok számot adni, tehát én a Deloitte nevében nem tudok 
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nyilatkozatokat tenni; ebben maximálisan egyetértek önnel. Ezért is említettem a bevezetőm 
elején, hogy furcsának tartom, hogy engem hívnak ide, mert én nem tudok a Deloitte nevében 
nyilatkozni. Elnézést, ha itt fölöslegesen a jegybankelnöki szerepemet gondoltam fölvetni, de 
hát mi másra gondolhatnék? Ha a Deloitte tevékenységéről gondolnának részletes 
tájékoztatást kapni, akkor nyilván a Deloitte-ot kellene megkérdezni ebben az ügyben, 
függetlenül attól, hogy annak én voltam akkor a vezetője. Mert nyilván a mostani vezető 
jogosult nyilatkozni a Deloitte teljes tevékenységéről, beleértve az akkori vezetők 
tevékenységét is.  

Praktikusan pedig azt tudom mondani erre a kérdésre, hogy ez nem egy sztenderd 
privatizációs tanácsadói megbízás volt. Én számos tranzakcióban dolgoztam az elmúlt sok év 
alatt, ez egy nagyon-nagyon leszűkített tevékenységi körű megbízás volt, ennek megfelelő 
volt a díjazása is, és ennek megfelelő volt a munka mennyisége is. Tehát ilyen általános 
véleményt a Deloitte emlékeim szerint ebben az ügyben nem állított ki, mert nem volt 
feladata. 

 
ELNÖK: Mielőtt továbbadom a szót képviselőtársaimnak, közbevetőleg azt szeretném 

megkérdezni elnök úrtól, hogy valamilyen kormányzati kapcsolatot tetszett-e tartani ebben az 
időben. Illetve az akkori sajtó azt írta – csak a sajtót idézem –, hogy a KrasAir mellett tetszett 
kardoskodni. Akkor ez egy kósza hír volt-e vagy a sajtó elírása? 

Illetve azt szeretném még kérdezni, hogy pusztán véletlen-e, hogy a privatizációt 
követően a Deloitte lett a Malév Zrt. könyvvizsgálója. És utána átadom a szót Bácskai 
képviselő úrnak. 

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Az első 

kérdésre azt tudom mondani, hogy én semmilyen kormányzati kapcsolatot Malév-ügyben nem 
tartottam. Tehát nem tudok erről beszámolni. 

Hogy a Deloitte miért lett a Malév könyvvizsgálója és mikor lett, őszintén szólva 
fogalmam sincs, nem követtem az eseményeket. Az biztos, hogy amíg én ott voltam, addig 
nem volt a Deloitte a Malév könyvvizsgálója.  

És hogy én a KrasAir mellett kardoskodtam volna, azt úgy módosítanám, hogy a 
meglévő ajánlatok közül határozottan az volt a véleményem, hogy ez a legjobb ajánlat a 
létező ajánlatok közül, és az egyetlen ajánlat volt, amely mögött komolyabb szakmai 
tapasztalat, illetve pénz volt. Még akkor is, ha ez a szakmai tapasztalat Oroszországon belüli 
légi közlekedésre vonatkozott, és még akkor is, ha ez a pénz nem a KrasAirtől magától, 
hanem talán a legnagyobb vagy egyik legnagyobb orosz állami banktól származott. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bácskai képviselő úr! 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Tulajdonképpen hasonló irányú érdeklődésem lett 

volna nekem is, hogy a Deloitte miért támogatta ilyen módon a privatizációt. Hiszen az is 
előfordulhatott volna adott esetben, hogy nem javasolja egyiket sem, még ezt a negyediket 
sem. Nyilván elnök úr már többször elmondta, hogy igen magas kockázata volt ennek a 
pályázatnak is, de mégiscsak a támogatása mellett tette le a voksot, noha mondhatta volna azt 
is, hogy nem javasolja. 

 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: 

Szeretném hangsúlyozni, hogy most olyat tetszik a számba adni, amit én nem mondtam. A 
képviselő asszony előbbi kérdésére éppen azt mondtam, hogy az én emlékeim szerint a 
Deloitte olyan nyilatkozatot nem tett, hogy ezt a tranzakciót érdemes vagy meg kell csinálni. 
Én azt hangsúlyoztam többször is, és ezt szeretném most megismételni, hogy a meglévő 
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ajánlatok közül ez tűnt a legjobbnak. És még azt is szeretném hozzátenni, hogy privatizáció 
nélkül, szakmai meggyőződésem, hogy a cég – csoda híján – már sokkal korábban csődbe 
ment volna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha egyetért a bizottság, az idő előrehaladott voltára 

tekintettel, meg arra, hogy közben költségvetési vita is van, meg sok minden más, az urak is 
itt várnak már nem tudom, mióta, és az elnök úr is menne már el, ezért az utolsó kérdést 
feltenné a képviselő asszony. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak mellékes 

megjegyzésként mondom elnök úrnak, hogy a probléma az, hogy az összes eddigi 
meghallgatott azt nem értette meg, hogy a probléma ott kezdődik, hogy senki nem hívta fel az 
állam figyelmét arra, hogy nem azzal van a gond, hogy ki a tulajdonos, hanem azzal, hogy 
milyen gazdasági-üzleti modell alapján működik a Malév. Tehát azzal, hogy tulajdonost 
váltanak, de minden marad úgy, ahogy van, azzal nem lesz jobb, márpedig maradt minden 
úgy, ahogy volt. Illetve egy ilyen pénzügyi konstrukció alapján, amivel végül is ez a 
privatizáció végbement, valószínűleg lett volna még egytucatnyi jelentkező, aki ezt így 
bevállalta volna, hiszen gyakorlatilag a vevőknek semmi kockázata nem volt. 

A kérdésem az, hogy mi volt az oka annak, hogy a korábbi privatizációknál 
közvetlenül volt szerződéses viszonyban az ÁPV-vel a Deloitte, és a véglegesnél, tehát a 
megvalósult privatizációnál pedig csak a Burai-Kovács Ügyvédi Irodának az 
alvállalkozójaként. Tehát mi indokolta ezt a váltást, és miért volt erre szükség?  

Köszönöm. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: Hát, ön 

azt mondja, hogy semmi sem változott; én meg azt mondtam, hogy ez volt az egyetlen ajánlat, 
amely a legcsekélyebb lehetőségét föl tudta mutatni annak, hogy változás lehet. Arról 
próbáltam beszélni az elmúlt időben, hogy az egyetlen olyan ajánlat volt, amelyik lehetőséget 
mutatott, legalábbis papíron, forgalombővülésre, ami nélkül az én meggyőződésem, hogy a 
Malévot nem lehetett volna életben tartani. Úgyhogy én azt egy kicsit bátor kijelentésnek 
tartom az ön részéről, hogy miután veszteséges egy cég, ön azt mondja, hogy senki nem tett 
semmilyen javaslatot arra, hogy hogyan lehet ezt a céget hatékonyan működtetni. Hát, lehet, 
hogy így van, de én ezt nem tudom sem megerősíteni, sem tagadni. Ezt másoktól kellene 
megkérdezni. 

A másik kicsit bátor kijelentés, hogy tucatnyi jelölt lett volna. Hát, a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy nem volt. Másnak is eszébe juthatott volna ez a konstrukció; azért ebben a 
világban van egy-két rutinos, dörzsölt ember, akinek ilyen ötletei már voltak, de mégsem 
jelentkezett senki más komoly jelölt a Malév privatizációjára. Tehát én nem tudom, hogyan 
lehet ezt ilyen nagy biztonsággal kijelenteni, hogy tucatnyi jelölt lett volna. Nem volt. Én ezt 
tudom mondani. 

A harmadik, hogy miért a jogi cégen keresztül kellett alvállalkozóként, ezt én nem 
tudom, ezt az ÁPV Rt.-től kellene megkérdezni. Nekünk végül is mindegy volt, hogy így 
vagy úgy szerződünk; a lényeg az, hogy a munkát tudtuk végezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor egy fél perc technikai szünet lesz, és hogy 

csigázzam az érdeklődést – az ügyvéd úrral folytatjuk –, ismertetni fogjuk a Költő 
Magdolnával kapcsolatos megkeresésre a választ. 

Elköszönök az elnök úrtól. (Az ajtóig kíséri Simor Andrást.) 
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SIMOR ANDRÁS, a Deloitte Magyarország Kft. volt elnök-vezérigazgatója: A 
viszontlátásra! (Távozik az ülésről.)  

 
ELNÖK: Tisztelettel, akkor folytatjuk az ülést, azzal, hogy megérkezett a titkos, nem 

titkos vélemény arról, hogy Költő Magdolna, akit már meghallgattunk, milyen átvilágításon 
esett keresztül, illetve a megkeresésünkre azt írta a válasz, hogy Költő Magdolnának 
megtörtént az ellenőrzése, B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés, és megállapították, hogy az 
ellenőrzöttel kapcsolatban nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényező nem merült fel. 
Az aláírás az akkori miniszter, Szilvásy György. No comment. 

Más válasz a megkeresésre nem volt, senki nem volt átvilágítva, tehát semmilyen 
kockázati tényező nincs. Mindenki, aki itt befektetett, teljesen tökéletes volt – úgyhogy erről 
ennyit. 

Dr. Burai-Kovács János, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosának meghallgatása 

Most tehát az ügyvéd úrral folytatjuk. Nagy tisztelettel arra kérem, hogy ugyanúgy, 
ahogy az eddigi meghallgatások során, nem korlátozva, tessék nyugodtan elmondani, hogy 
mit tud erről, és aztán utána néhány kérdést fölteszünk. Köszönöm szépen. 

Tessék parancsolni!  
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is elmondanám, hogy örömmel jöttem, mert úgy érzem, 
hogy a Malév-privatizációval kapcsolatosan számos félreértés is van, és ennek az utolsó 
aktusáról örömmel jelentem, hogy a Magyar Fejlesztési Bank számlájára, tehát az állam 
számlájára a lehívott orosz bankgarancia utolsó maradványát most, a tegnapi napon átutalta a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Tehát még mindig folynak az utóvédharcok ezzel 
kapcsolatban.  

Azért, hogy érdemben tudjam az önök munkáját segíteni, már át is adtam a 
felmentvényemet, amit beszereztem (Elnök: Igen, itt van.), és előtte felmentettem Simor 
András urat, aki valóban a mi közreműködőnk volt. Talán ezzel kezdeném, mert ez a 
legfurcsább történet ebben. 

Azért, hogy értsék, hogy valójában 2004 volt az az első időpont, amikor az irodánk 
részt vett pályázat alapján a Malév privatizációjában, az egy rövid pályázat volt, ugyanis az 
ajánlatok értékelhetetlenek voltak, sikertelenek. Tudomásom szerint három sikertelen pályázat 
után került sor a 2006-os nyilvános ajánlattétellel induló tárgyalásos pályázati szakaszra, 
amiről a mai nap beszélünk. 

Engedjék meg, hogy előtte hadd mondjak el egy-két nagyon fontos körülményt. 2004 
májusától az Európai Unióval csatlakozási szerződésünk van. A csatlakozási megállapodás 
IV. melléklete a bejelentett állami támogatások között a közlekedéssel kapcsolatos állami 
támogatások között négyet felsorol, ami Malév állami támogatás. Ebben a négy állami 
támogatásban található meg az EIB-hitel, a projekthitelek, ami mögött mind állami kezesség 
volt 2003-tól, illetve az MFB-hitel, ami mögött ugyancsak állami kezességet látunk. A feladat 
ebből következően az volt, az európai uniós csatlakozási szerződésünk alapján hároméves 
moratóriumunk van, az azt jelenti, a TVI-vel később számos vitánk is volt, hogy mikor, 
meddig lehet még ezt a kérdést húzni-vonni: 2007. április végéig kellett valamilyen megfelelő 
megoldást találnia a magyar kormánynak arra, hogy ezt a tiltott, tiltottnak minősíthető állami 
támogatást rendezze. A moratórium jogilag 2007. december 31-éig szól, és ezzel 
kapcsolatosan – mert felvetődött számos helyen – mi adtunk egy konkrét jogi véleményt is 
erre az MFB Zrt.-nek 2006. december 6-i kelettel – ez megtalálható az iratok között –, 
amelyben elemeztük, hogy bizony ennek a konstrukciónak, ami itt a privatizáció kapcsán 
kialakult, komoly veszélyei vannak, komoly veszélye van annak, hogy az Európai Bizottság 
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ezt a konstrukciót tiltott állami támogatásnak, a belső piac versenyszabályaival össze nem 
egyeztethető támogatásnak fogja ítélni. Ennek megfelelően a privatizációs szerződés 
tartalmazott is megfelelő rendelkezéseket, és a szerződés aláírását, illetve a zárást követően 
komoly erőfeszítések történtek az úgynevezett prenotifikációs szakaszban egészen 2008-ig 
arra, hogy az Európai Bizottsággal ezt elfogadtassuk mint szerkezetátalakítási támogatást. Itt a 
TVI-vel számos egyeztetés volt, az előkészítő iratokat a Deloitte segítségével tulajdonképpen 
mi készítettük el angol és magyar nyelven az Európai Bizottság számára. Tehát van egyrészt 
egy 2007 végén lejáró moratóriumunk, meg kell szüntetni a bejelentett támogatásokat, meg 
kell szüntetni, az államnak kezelnie kell a két hitelt, tehát az EIB-hitelt, a projekthiteleket, és 
kezelnie kell az MFB-hitel kérdését. Nincs további lehetőség és moratórium.  

Ezen túlmenően azért azt is látni kell, hogy sajnálatos módon a Malév egy 
vállaltcsoport része volt – és értem is a felvetéseket –, ami valamikor jól működött. És mióta 
veszteséges? Azóta veszteséges, kérem szépen, tisztelt bizottság, hölgyeim és uraim, amióta 
bizonyos részeket leválasztottak róla: mindazokat a részeket leválasztották róla, ami profitot 
termelt. Ezzel levágták a szárnyait, és ezek után mondták neki, hogy repülj. 2004 óta évről 
évre veszteséget termelt. 2006-ban, ha jól emlékszem az adatokra, 13 milliárd volt a 
vesztesége a Malévnek, és adatok vannak arra, az MFB Zrt.-nél megtalálható, hogy 2007-ig 
tartható fenn tulajdonképpen a Malév működése. A Malévnek már nem voltak értékesíthető 
vagyontárgyai, gyakorlatilag minden leválasztottak. 

Amit önök az úgynevezett hitelállomány-kezelési javaslatnál látnak, tehát a Malco 
üzletrész – mert nem a repülőgép, hanem egy üzletrész, ennek az üzletrésznek az egyetlenegy 
mögöttes biztosítéka egy repülőgép volt –, a kerozinvezeték és a márkanév, ez maradt, 
hölgyeim és uraim, a Malévben. Más nem maradt. Tehát tulajdonképpen ez volt a biztosítéka.  

Mi történt? Azt, hogy a privatizáció sikeres vagy sikertelen, egy jogi tanácsadónak 
megítélni nem feladata. Annyi azonban bizonyos, hogy a privatizációs szerződés egy 
50 millió eurós tőkejuttatást – nem tőkeemelést: tőkejuttatást – írt elő, amiből 20 millió euró 
tényleges tőkeemelés megtörtént, a vevő 20 millió eurós tőkeemelést végzett. Azonkívül 
elfeledkezünk arról, hogy voltak az úgynevezett hitelek, ez az EIB-, KBC-, egyéb 
projekthitelek, és ott volt az MFB-hitel, ami valójában a legvéresebb történet volt, mert itt a 
magyar állam bankja, az MFB állami kezességgel gépvásárlásra, géplízingre adott pénzt a 
Malévnak; itt villogott a tiltott állami támogatás, tehát ezt valahogy meg kellett oldani.  

Annyit tudok még előzetesen hozzátenni, hogy az úgynevezett EIB- és projekthitelek, 
amelyek mögött ott volt a tiltott állami támogatás, részben a hiteltörlesztési garancia 
lehívásával, amelynek egy részét erre tudtuk felhasználni, az állami támogatás megszűnt. 
Tehát egyrészt volt egy tőkejuttatás, másrészt volt egy garanciakiváltás is. Az MFB-hitelt 
egyáltalán nem voltak hajlandók vállalni. 

Visszatérve – bocsássanak meg, közben az emlékeimben kutatok –, hogyan került ide 
a Deloitte? Én 2004-ben vettem részt először, mondom, az első pályázatnál – tudomásom 
szerint volt kettő másik; gyorsan végeztünk, mert értékelhető ajánlat nem érkezett. A 
feladatok nem változtak: tőkét kellett a Malévba úgy tenni, vagy tőkejuttatás, tőkeemelés 
formájában, vagy bármilyen formában, hogy az állam ne tegyen bele több tőkét, hiszen 2004-
től a magyar állam semmilyen formában nem vehetett részt a légitársaság finanszírozásában. 
Tehát tőkét kellett egyrészt betenni, másrészt pedig kellett valamit kezdeni a hitelekkel; ez 
volt a másik állami feladat: a hiteleket valahogy ki kellett váltani. Ez volt a másik kiírt feladat. 
Aztán, ez egy nemzeti légitársaság volt, később európai légitársaság fogalmat kapott, itt 
államközi kötelezettségei voltak, vannak a magyar államnak, NATO-kötelezettségek, ezeket 
is valahogy kezelni kellett. Kezelni kellett azt, hogy a privatizációban egy olyan társaság 
nyerhet csak, függetlenül attól, hogy külföldi vagy nem külföldi, amelyik Magyarországon 
bejegyzett társaság, és többségi magyar tulajdon marad benne. Tehát ezek voltak az 
előzmények. 
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Amikor kiírják a pályázatot 2006. júniusban a jogi tanácsadói feladatokra, akkor ott a 
kiírásban találtam olyan részeket, ami nem feltétlenül jogi kérdés, és nem európai jogi, nem 
koncessziós jogi, nem bányajogi; egy hallatlanul komplikált feladat volt egyébként ez a 
privatizáció, nem egy sztenderd privatizáció volt jogi szempontból, ahogy ez már elhangzott. 
Hiszen a sztenderdet már letettük az ajánlati kiírásra, hogy itt a szerződéstervezetünk, ehhez 
tessenek hozzátenni a biztosítékokat, feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia vagy 
hitelígérvény vagy fedezetigazolás. Ilyen az előzőekben egyáltalán nem volt, és itt majd 
eljutunk oda, hogy a 2006-os és 2007-ben befejezett privatizációnál valami volt. De csak az 
egyik befektető részéről.  

Gyakorlatilag tehát észrevettem azt, hogy olyan feladat is volt, ami nem jogi feladat, 
és akkor mi visszaírtunk az MFB Zrt.-nek, hogy abban az esetben viszont, ha az ajánlati 
felhívásnál, illetve az ajánlatok értékelésénél ők olyan feladatokat is akarnak, amelyek nem 
jogi tanácsadói feladatok, akkor mi erre közreműködőt akarunk bevonni. Ezt ők 
megerősítették, igen, olyan feladatokat is akarnak, és akkor mi a Deloitte-ot azért javasoltuk, 
mert tudtuk, hogy a Deloitte a korábbi privatizációnál már volt tranzakciós tanácsadó. Azt, 
hogy ő a Malévval mit csinált, arról nem volt tudomásunk. El kell mondjam, hogy mi az 
indulásnál – csak azért, hogy a bizottságot tájékoztassam – egy 12 millió forint plusz áfás jogi 
munkadíjra tettünk ajánlatot, és ha tanácsadót is igénybe vehetünk, akkor 47 millió. Az ÁPV 
Zrt. ezt nem fogadta el, és végül 10 millió forintos tanácsadói díjat engedélyezett a Deloitte-
nak. Tehát a Deloitte-ot is engedélyezte, a díjat ő szabta meg. A Deloitte ezt úgy fogadta el, 
hogy felelősségkorlátozást épített be a tanácsadói szerződésbe, ami erre a részre, tehát az ő 
tanácsadói részére vonatkozik.  

Elöljáróban ennyit mondanék el. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi, próbáljunk egy kicsit leszállni a földre. 

Tessék szíves nekem megmondani, hogy mikor kapott megbízást, mire szólt a megbízás az 
ÁPV Rt.-től az önök részére, önöknek mennyi volt a megbízási díja, illetve mennyi ideig 
tartott ez, és valóban alvállalkozó volt-e a Deloitte. Tehát ez lenne az első ilyen kis köröm. 
Röviden tetszik válaszolni, és utána Volner képviselő úr folytatja. 

 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: A 

szerződést az ÁPV Rt.-vel, ha jól emlékszem, 2006 júliusában vagy augusztusában – nincs 
előttem pontosan – arra kaptuk, hogy az ajánlati felhívás feltételeit egyeztessük. Nem mi 
készítjük, szeretném hangsúlyozni, hanem külső tanácsadóként az ÁPV Zrt. jogi 
igazgatóságával kellett együttműködnünk ebben a feladatban. Az ajánlatok értékelésénél a 
jogi szempontokat kellett vizsgálni, az ÁPV Zrt. sztenderdjéhez igazodó szerződéstervezetet 
kellett összeállítanunk, részt kellett vennünk a tárgyalásos szakaszban, a pályázókkal 
folytatott tárgyalásban, valamint a szerződéskötés során, és eseti felkérésekre, ahogy 
készítettünk is, kockázatelemzést kellett készíteni, jogi véleményeket kellett készíteni, és 
adtunk is, az európai jogi kockázatokról, az egyik pályázónak az anyagáról, a 
kerozinvezetékkel kapcsolatos koncessziós, bányajogi kockázatokról, biztosítékok 
értékelésével kapcsolatosan, a hitelígérvénnyel kapcsolatosan, amivel sok gondunk volt. 
Később módosult ez a munka, ugyanis megbízást kaptunk arra is, hogy a zárást követően a 
prenotifikációs szakaszban is segítséget nyújtsunk az Európai Bizottság számára készítendő 
anyagok összeállítására angol és magyar nyelven. Megbízást kaptunk arra, hogy a 
privatizációs szerződés 8. mellékletéből eredő szerződéstervezeteket előkészítsük magyar és 
angol nyelven, tehát az úgynevezett eszközátruházási szerződéseket. Megbízást kaptunk arra, 
hogy a Magyar Fejlesztési Bankkal az úgynevezett privatizációs szerződésekből következő 
tartozásátvállalási megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassuk, és arra is, hogy az 
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ezzel kapcsolatos későbbi, az MFB-nek a szükséges biztosítéki szerződéseinek 
kidolgozásában segítséget nyújtsunk.  

 
ELNÖK: És ez mennyi ideig tartott és mennyi volt a megbízási díj? 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: A 

feladatunk 2008 első feléig szólt, tehát utána nem végeztünk munkát. Tehát azokról, a 
visszaállamosítás, viszontgarancia, amellyel kapcsolatosan, ha jól tudom, az MNV Zrt. 
büntetőfeljelentést tett, mert ez abszolút nincs összhangban a privatizációs szerződéssel, itt 
már nem hívtak meg minket, a tárgyalásokban nem vettünk részt. 2008 januárjában az összes 
munkadíjunk, elnök úr, 28 millió forint plusz áfa volt, és ebben benne volt a Deloitte is, a 
Deloitte 10 milliója. A Számvevőszék is szóba került, a Számvevőszék volt vezetője azt 
mondta, hogy amikor ezt vizsgálták, azt hitte, hogy egy nullával több; mondtam, hogy ez 
magyar iroda, tehát ne gondolja ezt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlen dolgot nem értettem, mert én mezei jogász 

vagyok, és ezért nem értek ehhez, de ha ön ezt tudja, mondja meg nekem: milyen 
felelősségkorlátozás volt itt ennél a francia nevű cégnél? Mi volt ez, hogyan volt ez pontosan? 

 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: A 

Deloitte & Touche, akkor, amikor az ÁPV Zrt. először hozzájárult ahhoz, hogy közreműködőt 
vegyek igénybe a privatizációs tranzakciós tanácsadáshoz, ugyanis az ügyvédi iroda nem 
alkalmas arra, hogy az értékelési szempontokat kidolgozza és az egyes ajánlatokat üzleti 
szempontból pontozza, értékelje, erre nem voltunk hajlandók, erre vettük igénybe, illetve az 
ÁPV Zrt.-nek javasoltuk és ezt elfogadták, hogy ez legyen a Deloitte. És a 47 millió forint 
helyett az ÁPV Zrt. kizárólag 10 millió forintot engedélyezett munkadíjként, amit mi 
természetesen beépítettünk a mi ügyvédimunkadíj-számlánkba, többet nem. És ezt úgy 
vállalta el a Deloitte, a munkadíjra tekintettel, ha felelősségkorlátozása van, amit az ÁPV Zrt. 
elfogadott. Ez kizárólag a Deloitte feladataira vonatkozott, a 10 millióhoz igazodó 
felelősségkorlátozás. 

 
ELNÖK: Bocsánat, még egyszer azt kérdezem, hogy miben áll ez a 

felelősségkorlátozás. 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Abban 

áll, hogy a munkadíja plafonjáig tartozik felelősséggel. 
 
ELNÖK: Ja, világos. Na, most már teljesen érthető. (Dr. Burai-Kovács János: Igen.) 

Jó. 
Volner képviselő úré a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Jakab úr, először is, mivel ön nem volt 

itt a korábbi bizottsági üléseken… (Közbeszólások: Burai.) Ja, bocsánat… Burai-Kovács úr, 
mivel ön nem volt itt a korábbi bizottsági üléseken, szeretném megosztani önnel egy 
személyes benyomásomat, és azután tenném fel a kérdésem, mert úgy akkor könnyebben 
érthető lesz. 

Akkor, amikor megkérdeztük itt az eddig meghallgatott személyeket, a tulajdonosi 
jogokat gyakorló állam képviselőit, a Malév volt vezetőit, s a többi, arról, hogy hogyan is 
kerülhetett ilyen helyzetbe a Malév, akkor fölvetettem azt, hogy azért korántsem volt annyira 
beszorítva a légitársaság gazdálkodása olyan keretek közé, főleg ha az állami eszköztárat is 
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nézzük, mint ahogy egyébként ábrázolják ezt. Itt arra gondolok, hogy ön is részletesen 
ecsetelte, és meg is értem, hogy miért, hogy a társaságnak juttatott állami tőke miért volt az 
Európai Unió versenyjogával ellentétes. Én azonban nem gondolom azt, hogy az én 
könyvelőm, akit az üzleti szférából hoztam magammal szakértőként, lenne a legjobb könyvelő 
az egész országban, és az ő ötlete lett volna az egyedüli a Malév problémáinak megoldására, 
de ő azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy mit lehetett volna tenni, hogy az államnak 
lehetősége lett volna arra, hogy a légiközlekedési vállalatok részére, meghatározott 
peremfeltételek mellett, olyan adókedvezményeket biztosítson, amivel egyébként ugyanez a 
tőkejuttatás adókedvezmény formájában oda érkezik, ahova kell, megérkezhetett volna a 
Malévhoz. Önök, vagy nem önök, elnézést, az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, 
maga a magyar állam a szocialisták kormányzása alatt azonban olyan megoldást választott 
erre, ami az európai uniós joggal ellentétes volt, tehát nem próbálták megkeresni azt a 
lehetőséget, ami megfelel az uniós jognak. Szándékosan – vagy legalábbis szándékosnak tűnő 
módon – bekormányozták egy olyan utcába a Malévot, ahol jogellenesnek minősíthető az a 
támogatás, amelyet kapott, és ilyen módon aztán természetes az, hogy a társaság veszteségét 
valamilyen módon konszolidálni kell. Innentől fogva egyenesen levezethető, hogy hogyan 
taszigálták el odáig ezt a szerencsétlen céget, hogy a végén privatizációra kerüljön sor.  

A kérdésem ebből adódik, hogy tud-e ön olyan kezdeményezésről, akár a Malév, akár 
a tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt. részéről, akár a kormányzat részéről, hiszen egy 
nemzetgazdaságilag kiemelt vállalatról volt szó, ami arra irányult volna, hogy ez a célzott 
tőkejuttatás az európai uniós joggal összhangban, például szektoriális adókedvezmény 
formájában érkezzen meg az adott vállalathoz, vagy sem. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: 

Köszönöm, képviselő úr. Amikor a feladatot megkaptuk, és jogi véleményt is adtunk az 
állami támogatásokról és a bejelentett állami támogatásokra a kockázatokról, hogy várható, 
hogy a versenytársak, ahogy Európában mindenütt, feljelentik a Malévot, várható, hogy 
problémák lesznek, akkor néztük, volt-e valami ezzel kapcsolatos irat, de semmi ilyet nem 
találtunk. (Volner János: Köszönöm.)  

 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót. Burai úr, nekem két kérdésem van. 

Az egyik, hogy vizsgálták-e az AirBridge és a VEB bank közötti hitelszerződést. Illetve a 
feltáró levélben vannak be nem mutatott szerződések, ezek közt elég komoly értékek 
szerepelnek, van 2,5 milliárdos is. Ezek miért maradtak ki? 

Valamint itt elhangzott, hogy a Deloitte állította össze az adatszobát – tehát erre ők 
adtak engedélyt, hogy ezekről ne legyen semmilyen információ? Illetve a mérlegben 
szerepeltek-e ezek a tételek?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mielőtt tetszene válaszolni – és akkor kicsit haladjunk is vele –, nekem meg 

az lenne a segédkérdésem, ha megengedi képviselő asszony, mert ez többször elhangzott, csak 
megpróbálok egy újabb pasztellszínű kísérletet tenni, hátha ön tud rá válaszolni, ügyvéd úr: a 
kormányzat részéről tárgyalt-e ott valakivel, jelent-e meg ott valaki? Vagy ebben az egész 
folyamatban kormányzati tényezővel – most teljesen mindegy, hogy államtitkár, miniszter 
vagy bárki –, valakivel találkozott-e közben a folyosón vagy nem?  

Tessék parancsolni! 
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DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Először 
is, amit a képviselő asszony említett, az AirBridge és a VEB közötti hitelmegállapodást nem 
ismertük, nem volt róla tudomásunk. Tehát nem ismertük a részleteket.  

A feltáró levél, mi úgy gondoltuk, és abból kellett hogy kiinduljunk, hiszen eladói 
pozícióból értékesítettünk, úgyhogy itt a due diligence-nek a feladata, tehát az átvilágítás 
feladata a vevői oldalt terhelte, és az adatszoba 2006 szeptemberétől, ha jól emlékszem, 2007 
januárjáig nyitva volt. Mi azzal a tudattal tettük a feltáró levelet mellékletként, hogy ez 
tulajdonosi szempontból ismert adatokat tartalmaz, és teljes körű. Nekem is volt olyan 
tapasztalatom sajnos később, amikor éppen már az eszközátruházási szerződések kapcsán 
készítettünk szerződéseket, többek között, amikor ki kellett jelenteni a Malco üzletrész 
átruházásánál, hogy per-, teher- és igénymentes, és azt is betettük természetesen, hogy 
nemcsak az üzletrész, mert amögött csak egyetlenegy tárgy volt, egy repülőgép, egy Boeing-
767-es, kiderült, hogy ott is van egy kis probléma, mert nem volt per-, teher- és igénymentes. 
Tehát lehettek olyan dolgok, amelyek nem voltak benne a feltáró levélben, és az iratok között 
meg kell hogy legyen. Mi olyan anyagot kaptunk, hogy ez teljes körű. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor a mérlegben ezek az adatok benne voltak, 

amelyek egyébként be nem mutatott szerződésként vannak megjelölve? Tehát a mérlegben 
szerepeltek ezek a tételek? 

 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Erre én 

nem emlékszem. Nem mi vizsgáltuk ezt a részt, mi a biztosítéki részeket néztük. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): És akkor ezt ki vizsgálta? 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Ezt az 

ÁPV Zrt. és a Deloitte. 
 
ELNÖK: Arra nem tetszett válaszolni, hogy tetszett-e találkozni valaki kormányzati 

tényezővel, amíg ez a folyamat tartott.  
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: A 

költségvetési törvényből eredően ilyen horderejű döntés nem az ÁPV Zrt. magánügye volt. 
Ehhez kormányengedély kellett, rendszeres egyeztetések voltak. A nevekkel lehet találkozni. 
Én közvetlenül vagy az értékelő bizottságnak, vagy az igazgatóságnak, vagy Deák Péter 
vezérigazgató úrnak jelentettem, készítettem a jogi véleményeket is és a kockázatelemzéseket, 
különösen a hitelígérvénnyel kapcsolatos fejfájásaimat. 

Igen, rendszeres egyeztetés volt. A részvényesi jogok gyakorlója rendszeres 
információkat kapott a privatizáció állásáról. És én úgy tudom, hogy mind a miniszter úr, 
mind államtitkár asszony, Markó Andrea államtitkár asszony rendszeresen kapott értesítést 
erről, hogy hogyan áll a dolog. Később, sajnos azt kell hogy mondjam, a puhatolózó…, nem 
is notifikáció volt ez, hanem egyfajta, az Európai Bizottsággal folytatott prenotifikációs 
szakaszban, ott pedig a PM TVI-vel volt kapcsolatunk. Mivel nemzetbiztonsági kérdések is 
voltak, a nemzetközi egyezmények, NATO-tagság kapcsán, ott ezt is vizsgálni kellett, és a 
GKM is az úgynevezett légi jogokkal kapcsolatosan, különösen az európai nemzeti 
légitársaság problémájával kapcsolatosan adott tanácsot. A PM TVI-vel már a zárás után 
rendszeres kapcsolatunk volt. Tehát ők konkrétan részt vettek. De kormányzati döntések 
születtek ebben a kérdésben, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlenegy dolgot még, amit el tetszett szemérmesen 
hallgatni: melyik tárcának a minisztere? Az államtitkárt meg tetszett nevezni. Ki volt a 
tárcától, melyik tárcától? 

 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: A 

Pénzügyminisztériumtól. 
 
ELNÖK: Akit úgy hívnak, hogy…? 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Markó 

Andrea. 
 
ELNÖK: De ki volt a miniszter?  
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Veres úr. 
 
ELNÖK: Az én alelnököm; igen, úgy van, én is erre gondoltam, csak nem akartam 

kimondani, azt akartam, hogy ön mondja ki. Köszönöm. 
Aradszki képviselő úré a szó. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ügyvéd úr, ugye az a szakma, amit ön csinál, 

olyasmi, mint a Deloitte-é, csak máshol, a jogi oldalon egy kockázatkezelés, 
kockázatelemzés. Mindenki látja, mi lett ennek a Malév-privatizációs szerződésnek a vége. A 
tárgyalások folyamán mennyire volt, hogy úgy mondjam, kemény a magyar álláspont a 
tekintetben, hogy milyen kockázatokat kellene kezelni ezzel a privatizációs szerződéssel 
kapcsolatban? Nevezetesen arra gondolok, hogy főleg úgy, hogy van mögötte egy olyan 
vagyontárgy, amely fedezetet nyújt bizonyos hitelek kezelésére, felmerültek-e olyan jogi 
technikai kérdések, hogy például a részvény-visszavásárlási jognak a kikötése, a részvények 
megterhelésének tiltása, mindaddig, amíg a később állami támogatásnak minősülő MFB-hitel 
teljes egészében a Malév részéről visszafizetésre nem kerül. És ha volt ilyen felvetés, akkor 
erre hogyan reagált az orosz fél? Feltételezem, hogy ha volt ilyen felvetés, akkor azt 
elutasították. Ebben ki döntött, hogy mégis lehet ilyen kockázati kérdéseket minimalizáló 
kikötésektől eltekinteni? 

 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: 

Képviselő úr, a szerződésből magából világosan látszik, hogy ez egy komoly alku eredménye 
volt, és szankciókat tartalmaz, megkötéseket tartalmaz, elállási jogot tartalmaz vevői nem 
teljesítés esetére. Elállási jognál az a probléma, hogy azt kellett volna értékelni vagy azt 
kellene értékelni, mondjuk, összevetve a visszavásárlással, hogy az eredeti állapot 
helyreállítása lett volna a jobb megoldás, vagy pedig valami más. 

Biztosítékok tekintetében azt tudom mondani, hogy képzeljék el, hogy 2006 
decemberében, tehát karácsony időszakában és 2007 januárjában, amikor tulajdonképpen 
2007. január elején már döntést hoz az ÁPV Zrt. igazgatósága, hogy az AirBridge a győztes, 
gyakorlatilag ebben az időszakban még tisztázatlan volt, hogy az eredeti ajánlathoz csatolt 
100 millió eurós hitelígérvény tulajdonképpen mit jelent. Volt egy állandó huzavona, 
tárgyalási belső csata is az ÁPV Zrt. menedzsmentjével, és a jogi vonalnak az volt a 
problémája, hogy a 100 milliós hitelígérvény ugyan formailag nem minősíthető 
érvénytelennek, azonban nem váltható konkrétan pénzre, ha a privatizációs szerződés mögé 
tesszük. És akkor a végén alakult ki, hogy tulajdonképpen amire garanciát akarnak vállalni, és 
amire a hitelígérvény is vonatkozott, az nem más, mint az adásvétel 200 milliója és az első 
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tőkeemelés, ami valójában nem volt jó. Volt egy 5 milliárdos felelősségvállalás, amit önök 
nyilvánvalóan olvastak. Az 5 milliárdra a kormányzattól egy tudomásulvétel az 
előterjesztésekben szerepel, de olyan gyors döntés született vezetői szinten, tehát azt tudom 
mondani, hogy ÁPV Rt. vezetői szinten, gondolom, félve a csődhelyzettől; ezzel 
kapcsolatosan is kellett még 2006. novemberben egy elemzést adnunk, hogy hogyan lehet 
csődvédelmet kérni. Szóval, komolyan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és nagyon gyors döntés 
született 2007 elején, és tulajdonképpen már ez sem tükrözte… Tehát időközben lealkudtuk a 
tárgyalódelegációval 200 millióra a vételárat, felelősségkorlátozás maximum a vételár erejéig, 
és ott még 5 milliárd forint szerepelt, de már a szerződésben 200 millió van, tehát odáig 
vállalt csak felelősséget; a perek szavatossági felelősségéről beszélek. Tehát valójában egy 
villámgyors döntés születik, úgy, hogy akkor, amikor kihirdetik a pályázat győztesét, ezt 
követően – mert valamelyik képviselő kérdezte, hogy ugye a KrasAirnek a bizonytalan 
helyzete –, januárban már kihirdették a győztest, februárt írunk, amikor az ÁPV Rt., azt 
hiszem, egy 2007. február 2-i levélben kap egy erre vonatkozó tájékoztatást, hogy nem, a 
KrasAirnek a pénzügyi helyzete szilárd, de egyébként is önöknek már ott van a bankgarancia, 
ott van a két VEB bankgarancia, meg van egy hitelígérvény, ami valójában majd valamilyen 
fizetési kötelezettségre felhasználható.  

Tehát, képviselő úr, a kérdésére: mi úgy láttuk, hogy ami először konkrétum volt, az 
egy hitelígérvény, ezért nem volt érvénytelen a pályázat. Ezzel volt több, mint a többi, amint 
Simor elnök úr mondta. Itt az orosz állami bank által adott hitelígérvény volt, tehát ezt 
komolyan elemezte a döntéshozó, aki az ÁPV Rt., a Pénzügyminisztérium és végső soron a 
magyar kormány. Mert a költségvetési törvény szerint ehhez kizárólag kormánydöntés kellett. 
Tehát azt kell mondani, hogy végigdolgoztuk a karácsonyt, január elején döntött 
villámgyorsan az ÁPV Rt., hogy igen, ezek a garanciák már elfogadhatóak, hiszen zárási 
feltétel volt, az volt az ő fő érvük, hogy zárási feltétel volt – mert hát addig nem volt zárás, 
amíg a 20 millió eurót az MKB-nál nem helyezik letétbe –, tehát már úgy gondolkoztak, hogy 
a 20 millió euró önmagában a privatizáció sikere, plusz van itt két bankgarancia. A két 
bankgaranciából az egyik a tőkejuttatás, a másik 30 millió azonban nem feltétlenül 
tőkeemelés, hanem az lehetett tulajdonosi hitel; és a másik, a hitelszerződések mögött volt a 
32 millió eurós garancia, ami végül is részben segített az állami kezesség részbeni 
kiváltásához és az állami kitettség csökkentéséhez. Sajnos nem teljesen, mert most mondta fel 
a Magyar Fejlesztési Bank a Malév Vagyonkezelővel a megállapodást, tehát most jön majd az 
elszámolási kötelezettség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még lenne? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen. A Vagyonkezelő szerepéről tudna-e 

valamit mondani? 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Igen. 

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Vagyonkezelő egy hitel 
kezelésére létrehozott cég volt, ezt az AirBridge javasolta. Azt kell mondjam, hogy ez jogi 
szempontból szinte münchhauseni feladatot jelentett számunkra, hajunknál fogva kihúzni 
magunkat, hiszen olyan eszközöket kellett, olyan bonyolult, komplikált technikákat kellett 
alkalmazni. Mit tudott felajánlani a hitelek átvállalása fejében és kiváltása, illetve törlesztése 
fejében mit tudott adni a vevő? A vevő nem adott semmit. Azt kell hogy mondjuk, és ez egy 
lényeges körülmény, hogy a vevő, ez a vevő sem, nem véletlenül húzta az egész privatizáció 
során a hitelígérvényre adott válaszát, mert nem volt hajlandó átvállalni a hiteleket. Végül is 
azt találták ki egy ilyen úgynevezett kvázi sale and lease back konstrukció alapján, hogy mije 
maradt a Malévnak: van egy márkaneve, odaadjuk a márkanevet az állami tulajdonú 
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holdingcégbe; odaadunk egy üzletrészt, ami mögött egy gép van, amelyet majd bérbe vesz a 
Malév, és gyakorlatilag odaadja még a kerozinvezetéket, amely a Százhalombatta és Ferihegy 
közötti külső szakaszra vonatkozott, ez volt a Malév tulajdona. És akkor ezeket veszi bérbe a 
Malév, és a végén visszaadják, ha a hiteleket sikerült törleszteni. A hiteltörlesztés egyrészt az 
MFB-hitel kamatok fejében volt, másrészt pedig a Malév eredményrészesedésének, ha volt 
pozitív, 25 százalékát kellett volna odaadnia, MFB letéti számlára helyezni, és 2017-ig 
visszafizetni.  

Ez, őszintén szólva azt kell hogy mondjam, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő úr, 
hogy ez egy plauzibilis, egy münchhauseni, de plauzibilis dolognak hangzott, és egyszerűen 
az, ami történt utána, tehát 2008 után, nem volt összhangban a privatizációs…, azt nem tudom 
értékelni, hogy az jó volt vagy rossz volt. El lehetett volna állni a szerződéstől, mert a 
szerződés jogilag biztosítékokat tartalmaz, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. De egyet 
hozzátennék: az volt a lényege szerintem a döntésnek és a gyors döntésnek, hogy 
kényszerhelyzetben vagyunk, valamilyen megoldást mondunk az Európai Uniónak, ami itt 
van, tessék; próbáljátok meg elérni, hogy ez nem állami támogatás, hanem ez egy 
szerkezetátalakítás. Változott is a Bizottsággal folytatott beszélgetéssel a szerződéses 
konstrukció, hiszen ezekre a Malév Vagyonkezelőhöz helyezett eszközökre zálogjogot tett rá 
az MFB. Csak azért, hogy próbáljuk az Európai Bizottságnak a piaci körülményeket igazolni. 
Szóval, végső soron azt tudom mondani, hogy egy gyors döntés született 2007 elején, 
valószínűsíthetően azért, hogy további állami fizetés ne legyen, és mivel már a Malévnek nem 
maradt eszköze. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megint azt tudom mondani, hogy előrehaladtak a 

dolgok. Nagyon röviden szeretnék még egy-két kérdést föltenni, és utána útjára bocsátjuk, 
tekintettel arra, hogy két helyen már nem tudunk lenni egyszerre. 

Az ön álláspontja szerint jogszerű volt-e a többfordulós tárgyalási eljárás lefolytatása? 
Illetve erre a több fordulóra milyen jogszabályi felhatalmazás volt? Erről már sokszor 
polemizáltunk, de most mint kollégát kérdezem, hogy önnek mi a véleménye erről. Illetve 
vizsgálták-e a beadott ajánlat és a megkötött szerződés közötti szinkront? Volt-e eltérés az 
AirBridge beadott ajánlata és a megkötött szerződés között? S legutolsósorban pedig: a 
Deloitte-hoz hasonlóan kapott-e bármifajta megbízást a Malévtől a privatizációt követően? 

 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Elnök úr, 

szóljon majd rám, ha esetleg valamire nem válaszolok.  
Kezdeném a végén, az én megbízásom kapcsán. Amikor megszűnt a feladatom az 

ÁPV Zrt.-nél, és már a prenotifikációval kapcsolatban sajnos nem volt feladatom, akkor, ha 
jól mondom, 2007 áprilisában kaptam felkérést a Malév Vagyonkezelő Kft.-től, hogy a jogi 
tanácsadói feladatokat lássam el. Ez a mai napig fennáll, azóta még egyszer megújították. 
Ennek az indoka az volt, hogy annyi szakmai részlet van, amiben mi vettünk részt, hogy 
célszerű, ha mi segítjük az állami holdingot ebben a munkában.  

Bocsásson meg, mi volt még? 
 
ELNÖK: A többfordulós pályázattal kapcsolatosan a jogszabályi felhatalmazás. 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Igen. Én 

úgy emlékszem, de ezek csak az emlékeim, mi ezzel nem foglalkoztunk, ugyanis ennek egy 
olyan kormányhatározatnak kellett lennie; kormányhatározatnak kellett lennie, a korábbi 
pályázatok kapcsán is. Ezek nyílt pályázatok voltak. Én úgy emlékszem, volt hivatkozás; mi 
nem vizsgáltuk ezt, mert mondom, külső tanácsadóként a tranzakcióra kellett koncentrálnunk, 
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a felhatalmazásokra nem, ezt az ÁPV Rt. ellenőrizte. De én úgy emlékszem, volt egy 
felhatalmazó kormányhatározat erre. Kellett lenni. Ha nem volt, akkor az problematikus. 

 
ELNÖK: És akkor az AirBridge ajánlatával kapcsolatosan: tehát volt-e eltérés az 

AirBridge beadott ajánlata és a megkötött szerződés között? És mi volt ennek az oka? 
Jogszerű volt-e az eltérés, illetve erre ki adott utasítást? 

 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: Az 

AirBridge beadott ajánlata és a szerződésben foglaltak között jelentős eltérés volt, elnök úr. 
Volt egy üzleti terv, nem tudom, beszéltek-e a többiek róla, ezekkel mi nem foglalkoztunk; mi 
elsősorban a biztosítéki és a garancia résszel foglalkoztunk, meg a hitelkiváltással, az állami 
kezesség kezelésével. Az AirBridge adott egy 100 milliós vagy 140 milliós hitelígérvényt, ez 
azonban egyáltalán nem… Szóval, formailag, úgy adta meg ezt a hitelígérvényt, amit az 
ajánlatok értékelési szakaszában, és azt hiszem, volt két vagy három hiánypótlás, vissza is 
küldtük neki, hogy szíveskedjenek nyilatkozni, hogy ez mire használható, ők erre azt 
mondták, hogy nem, ez majd a tárgyalásos szakaszban jön elő, de a hitelígérvényt fenntartják. 
Aztán azt mondták, hogy majd a szerződés megkötése után. Ez tehát egy hosszas 
alkufolyamat volt; el kellett dönteni, hogy a hitelígérvény, amely formálisan megfelelt, plusz 
az üzleti terv, alkalmas-e arra, hogy folytassák a tárgyalást. A tárgyalásos szakasznak is két 
része volt, először egy hármas, majd egy kettes kiválasztás volt, de mivel a hitelígérvény 
formailag megfelelt, ezért folytatták. De végül is jelentős eltérés volt, elnök úr, jelentős eltérés 
volt. Ez a hitelígérvény valójában bár jogilag fennmaradt, de jogi szempontból annak a 
helyébe lépett a tőkeemelés és a két garancia. (Volner János távozik az ülésről.) Tehát 
alapvetően változott, és azt kell hogy mondjam, ez a kettő a tárgyalásos eljárás végén alakult 
ki. Az AirBridge-nek volt egy üzleti tanácsadója, két tanácsadója volt, egy jogi tanácsadója, a 
DLA, és a CAIB nevű cég, és közösen terjesztették elő, de már egészen a végén, a tárgyalási 
szakasznak a végén ezt az új körülményt. Tehát alapvető eltérés volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönjük a részvételét, nagy tisztelettel elbocsátjuk, 

és folytatjuk tovább. 
 
DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács Ügyvédi Iroda tulajdonosa: 

Köszönöm szépen. (Miután az elnök elköszön tőle, távozik az ülésről.)  

Jakab Ágoston, az American Appraisal (vagyonértékelést végző cég) képviselőjének 
meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelettel Jakab úrral folytatjuk. Már tetszett hallani, hogy miről van szó: 
röviden el tetszik mondani – ha lehet, picivel rövidebben, mint az ügyvéd úr –, és utána 
kérdezünk. Tessék parancsolni! 

 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. 
A cégünk, az American Appraisal, amelyet képviselek, független magyar értékelőként 

három ízben értékelte a Malévet az ÁPV Rt. megbízásából. Először 2004 szeptemberében 
kezdtük az értékelést, nyilvános közbeszerzési pályázaton nyertük meg a vagyonértékelést. A 
vállalási díjunk 14,5 millió forint volt az első esetben. A cég értékelését a kiírásnak 
megfelelően többféle módszerrel elkészítettük, és 2004 végén adtuk át az ÁPV Rt.-nek, és 
megkaptuk a díjazásunkat. 

Ezt követően néhány hónappal, 2005 januárjában készítettünk egy újabb értékelést, 
egy aktualizálást, ugyanis az első értékelésünk a megbízás tekintetében 2004. június 30-ai 
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fordulatra készült, de mivel a 2004-es privatizációs pályázat nem zárult le, eltelt fél év, ezért 
kaptunk egy megbízást, hogy frissítsük föl a vagyonértékelést, és ezt 2005 februárjában 
elkészítettük. Erre vonatkozóan egy tárgyalásos közbeszerzési pályázatunk volt, azon 5 millió 
forint vállalási díjat kaptunk. Ezért természetesen újólag elkészítettük a vagyonértékelést, 
megint csak többféle módszert felhasználva.  

2006 júniusában volt egy újabb megbízásunk az ÁPV Rt.-től, illetve egy nyilvános 
közbeszerzési pályázaton indultunk ismételten. Ott szintén megnyertük a vagyonértékelési 
pályázatot. Ekkor a vállalási díjunk 7 millió 490 ezer forint volt. Ezek az információk a 
Közbeszerzési Értesítőben megtalálhatók, tehát ezek nyilvánosak voltak.  

Sajnos idő hiányában, meg kell mondjam, nekem nem volt alkalmam felmentést kérni, 
mint ügyvéd úrnak, tehát titoktartási kötelezettségem van az ÁPV Rt., MNV Zrt. felé. Tehát 
ha konkrét számokra kérdeznek, arra nem fogok tudni válaszolni; nagyságrendeket tudok 
majd esetleg önöknek mondani, ha kérdezik. 

Tehát még egyszer hangsúlyozom, cégünk független vagyonértékelőként járt el. Az 
értékelést két módszerrel, két nemzetközi módszerrel végeztük. Az egyik a hozamalapú 
értékelés, tehát üzleti terv alapú értékelés volt. Az első alkalommal, illetve minden esetben a 
Malév vezetése, illetve a privatizációs tanácsadó által készített üzleti terveket használtuk, 
amelyet a tulajdonos ÁPV Rt. jóváhagyott, tehát mi azt használtuk fel a számításokhoz. Azt 
kell mondjam, a 2004-es két értékelésünk során mindkét esetben a hozamalapú érték azért 
mutatott pozitív számot, tehát nem negatívot mutatott, de ezekbe a számításokba különféle 
állami támogatásokat is bele kellett vennünk a megkapott üzleti tervek alapján.  

A másik módszerünk az eszközalapú értékelés volt, amikor a cég vagyonmérlegét 
átértékelve, az ott szereplő ingatlanokat, berendezéseket és egyéb pénzügyi befektetéseket, 
leányvállalatokat értékeltük különféle értékelési technikákkal, és ez alapján állapítottuk meg a 
cég értékét. Illetve a végértéket, amit mi javasoltunk, illetve megbecsültünk a végén, a két 
módszernek az arányosításával határoztuk meg mindkét esetben. 

Az előző 2004-hez képest a 2006-os értékelés során annyi változás történt, hogy akkor 
már a cég hozamalapú értékét nem tudtuk megállapítani, mert az egy jelentős negatív szám 
volt. Tehát azt az értéket kvázi nullaként tudtuk csak elfogadni, nem volt kimutatható, üzleti 
tervre számszerűsíthető jövedelemtermelő képesség a Malévnál. Ezért az eszközalapú 
értékelést akkor is elvégeztük, és azt vettük főképp figyelembe az általunk megállapított 
vagyonérték során.  

A korábbi kérdésekhez csatlakozva, részünkről nem volt semmiféle kormányzati 
megkeresés, semmiféle ilyen jellegű tárgyalásokon nem vettünk részt. Mi mindig az ÁPV Rt.-
s felelős kollégákkal egyeztettünk, illetve a helyszíni eszközértékelés során a maléves 
kollégákat is igénybe vettük.  

Fölmerült még az a kérdés, hogy volt-e a Malévtől ezt követően bármiféle egyéb 
megbízásunk. Igen, volt. 2006 után a Malév Rt. megbízásából évenként végeztük a 
leányvállalatainak és az eszközeinek az értékelését az év végi számviteli zárásokhoz; ezt 
folyamatosan végeztük szinte minden évben. Azt kell mondjam, most is dolgozunk a 
felszámolóbiztos úrnak, tekintettel arra, hogy 2004 óta kvázi nagyon jól megismertük a tárgyi 
eszközeit a Malévnak, illetve a leányvállalatait, és ezeket az értékeléseket folyamatosan, 
évenként aktualizáltuk.  

Volt még további két értékelésünk, a Malév-leányvállalatokat értékeltük az ÁPV Rt. 
megbízásából, illetve azt a vagyonkezelő társaságot, amelyet felállítani terveztek. Arra 
vonatkozólag szintén üzleti terveket kaptunk, illetve az eszközökről nyilvántartást, amelyeket 
fölértékeltünk. 

 
ELNÖK: Akkor tehát jól értem, azt tetszett mondani, hogy akkor tehát nem adták meg 

a titoktartás alóli felmentést, ugye? 
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JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Igazából én csütörtökön délután kaptam 

meg a levelet, hogy jönnöm kell kedden, és pénteken derült ki, hogy szerdán kell jöjjek, és 
szabadságon voltam hétfőn-kedden, így nem tudtam kérni. Így most nincs nekem ilyen 
titoktartás alóli felmentésem. 

 
ELNÖK: Ez világos, ezt természetesen maximálisan tudomásul vesszük, illetve 

tiszteletben tartjuk, és hát akkor nagyságrendeket tudunk kérdezni. Jó. 
Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Jakab úrhoz három 

kérdésem van. Az egyik az, hogy mi a véleménye arról, vagy legyen szíves, értékelje, miért 
került a Malév vagyonértékelése a névérték alatt meghatározásra, illetve a vételár ehhez 
képest is csak 200 millió forintban meghatározva.  

 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Ugye, most 2006-ról beszélünk, 

feltételezem, most már csak. (Bertha Szilvia: Igen.) Tehát a névérték, természetesen. Ahogy 
említettem, jövedelemtermelő képessége 2006-ban már nem volt a Malévnak, tehát az az 
alapon számított értékelésünk nagyon jelentős, milliárdokban kifejezhető negatív számot 
hozott. Bár üzleti értékelési sztenderdek szerint ilyenkor azt mondjuk, hogy nulla, tehát 
jövedelemtermelő képessége nincs a cégnek, hozamalapot nem ér. Illetve elvégeztük az 
eszközalapú értékelést, amikor a leányvállalatokat és a tárgyi eszközöket vizsgáltuk, akkor 
adódott egyfajta pozitív érték, és kvázi a nulla és az eszközérték alapon számított saját tőke 
értékében állapítottuk meg a cégértéket. Ez egyfajta számítás, erre rendelkezésre állnak 
természetesen a jelentéseink, gondolom, az ÁPV Zrt.-től önök ezt meg tudják kapni. Tehát 
erre vonatkozóan minden dokumentáció rendelkezésre áll.  

A vételárra pedig nem tudok mit mondani. Nekünk az volt a megbízásunk, hogy az 
eladó szempontjából készítsünk egy értékelést, amelyet ő figyelembe tud venni irányadóként 
a privatizációs tárgyalások során. Abba már nem volt beleszólásunk és információnk, hogy a 
tárgyalások a későbbiekben hogyan alakultak. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Mivel még nincsenek meg ezek az adatok, azt azért 

megkérdezném, hogy külön a slotokat is értékelték-e, az is bekerült-e, merthogy itt csak 
eszközökről volt szó. 

 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Igen, erre vonatkozóan is volt külön 

értékelés. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Az utolsó kérdés, hogy a Malév Vagyonkezelő Kft.-t 

gyakorlatilag nullszaldósra vagy eleve veszteségesre tervezték – ez miért volt így? Az előbb 
volt szó róla, hogy a három vagyonelem benne volt, és a hitelt ráterhelték; gondolom, a bérleti 
díjnak kellett volna a hitelrészleteket fedeznie. Ezt eleve ilyen nullszaldósra tervezték. 

 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Erről nincs információm. A mi 

megbízásunk arról szólt, ezt a három vagyonelemet kellett fölértékelni, tehát a 
kerozinvezetéket, a Malco Kft.-t, illetve a Malév márkanevet. Mi részfeladatokat kaptunk 
ebben a privatizációs folyamatban, jól körülhatárolt részfeladatokat, mi tehát nem folytunk 
bele az egész privatizációba. Amikor fölmerült a privatizáció során olyan Malév-vagyonelem, 
amely gazdát cserél vagy bármiféle tranzakció van körülötte, akkor bevontak bennünket 
pályázat alapján, hogy mi mondjuk meg, mi ennek a becsült piaci értéke kvázi befektetést 
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vagy értékesítés során. De magáról a stratégiának a kidolgozásáról, annak a módjáról, 
technikájáról nem volt információnk, csak konkrét vagyonértékelési megbízásokat kaptunk.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): A slotokra vonatkozó megjegyzésem csak azért érdekes, 

mert dr. Gönci János a Budapest Airportnak 2,5 milliárd forintért adta át azokat. Akkor tehát 
eleve ez a 800 milliós vagyonérték nagyon kevés volt ahhoz képest, hogy ezeknek elvileg 
ilyen ára volt. 

 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): A slotok, mivel nincsenek benne a 

könyvekben, ezeket a számviteli nyilvántartások nem tartalmazzák, úgynevezett mérlegen 
kívüli dolgokról beszélünk. Ez a privatizációs eljárás során nem volt benne az átértékelésben. 
Ezt a későbbiekben kérték, hogy erre készítsünk külön értékelést. Tehát amikor a 2006. június 
30-ára vonatkozó értékelés készült, akkor abban a slotok nem voltak benne, ezek később 
kerültek értékelésre, és egy külön megbízással.  

 
ELNÖK: A kintlévőségek hogyan szerepeltek? Illetve a Malév-márkanevet hogyan 

értékelték, milyen alapon, milyen szempontok alapján?  
 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Szeretném hangsúlyozni, hogy két külön 

megbízásról volt szó. Volt egyszer, amit elnyertünk a vagyonérték-aktualizálásnál, és aztán 
később, a privatizációs tárgyalások során kaptunk külön megkeresést, hogy kezdjünk el 
értékelni ilyen típusú eszközöket, illetve beazonosítottak ilyen típusú eszközöket, és azt 
értékeljük. 

A márkanevet nemzetközi sztenderdek szerint, úgynevezett royalty ráták, tehát vannak 
nemzetközi tranzakciók, amikor egy márkanév használatáért befektetők hajlandók fizetni, és 
ezt az árbevétel százalékában vagy fix díjért és egy árbevétel bizonyos százalékában szokták 
meghatározni, esetleg a profit bizonyos százalékában. Erre vonatkozóan kaptunk egy 
megkeresést az ÁPV Rt.-től, elég konkrétan megmondták, milyen feltételek mellett készítsünk 
egy számítást, hogy hány évre szeretnék visszabérelni, és ez alapján megkerestük azokat a 
royalty rátákat, amelyeket a légiiparban hasonló tranzakcióknál alkalmaztak, és arra a 
megadott időszakra egy diszkontár cash-flow alapú technikával állapítottuk meg a slotok 
értékét. De hangsúlyozom, ez nem volt része az első számításoknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bertha Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, akkor még egy tisztázó kérdés. Tehát akkor 

a 800 millióban – nem tudom pontosan, de valami ilyesmi volt a vagyonértékelés eredménye 
–, abban benne voltak ezek a slotok, amit egyébként utána 2,5 milliárdért adtak át, vagy nem 
voltak benne? 

 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Emlékeim szerint nem voltak. Most nincs 

nálam a jelentés, de szerintem nem voltak. Ezek később, külön kerültek értékelésre.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megköszönjük, azt hiszem, önhöz nincs több 

kérdésünk. Köszönjük szépen, hogy elfáradt.  
 
JAKAB ÁGOSTON (American Appraisal): Köszönöm én is. (Miután az elnök 

elköszön tőle, távozik az ülésről.) 
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Szabó András, a Resonator Kft. tulajdonosának meghallgatása 

ELNÖK: Folytatjuk az ülést. Elnézést kérek Szabó úrtól, hogy ilyen hosszú ideig 
kellett várakoznia, de arról értesültem, hogy ön úgyis szerette volna végigülni az ülést – lehet, 
hogy ezt már megbánta, de most már végigüli. (Derültség.) Hallotta tehát, hogy mi történt, 
hogyan történt. 

Nagy tisztelettel arra szeretném kérni, hogy ahogyan az urak is, mindenki, a 
játékszabályok alapján és a fair play szerint el tetszik mondani, hogy mit tud, hogyan került 
ide, hogyan került kapcsolatba ezzel a privatizációval, és aztán utána kérdezgetnénk. 
Köszönöm szépen. 

Tessék parancsolni! 
 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Szabó András vagyok, a Resonator Kft.-nek a többségi tulajdonosa, és nem a 
meghívóban szereplő AirBridge-nek a tulajdonosa. Úgyhogy ennyiben szeretném korrigálni 
az ittlétemet. 

Én úgy kaptam ezt a meghívót, hogy a Resonator Kft.-nek releváns ismeretei kell hogy 
legyenek a Malév-privatizációban. Annyiban valóban, hogy Költő Magdolna neve itt többször 
elhangzott: Költő Magdolna a Resonator Kft.-nek több mint tizenöt éve, tizenhat éve a 
pénzügyi és befektetési igazgatónője, én meg az ügyvezetője, ráadásul élettársak is vagyunk, 
így ebbéli minőségeinkben természetes az, hogy némi információim voltak a Malév 
helyzetéről, illetve a privatizációja folyamatairól. Ez nyilván több, mint egy mai újságolvasó 
embernek, de nyilván kevesebb, mint bárki másnak, akit voltak szívesek végighallgatni, 
illetve akiket én is végighallgattam.  

Természetesen én nem tudok, csak kérdésekre válaszolni, hiszen ahogy említettem, 
nekem… 

 
ELNÖK: Ez egyáltalán nem baj. Akkor azt hiszem, kezdjük el! 
Az első kérdésem az, hogy részt tetszett-e venni a szindikátusi szerződés 

kidolgozásában, amelyet az AirBridge kötött a Resonator Kft.-vel.  
 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Igen, én írtam alá a Resonator Kft. 

részéről ezt a szindikátusi megállapodást, amelynek az volt a feladata, illetve az volt a célja – 
inkább így fogalmaznék –, hogy egy sikeres privatizáció során a Resonator Kft. bizonyos 
pénzügyi feltételek mellett részt vesz a privatizációnak majd a hasznából, ahol az alapvető cél 
az volt egyébként, hogy egy reorganizációt követően a tőzsdére kiviszik ezeket a 
részvényeket, és a tőzsdén értékesítésre kerülnek a részvények, és akkor ennek a hasznából a 
Resonator Kft. is részesedik. 

 
ELNÖK: Bertha képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném öntől 

megkérdezni, volt-e bármilyen tisztsége, megbízatása vagy bármilyen kapcsolata ebben az 
időben az ÁPV Rt.-vel.  

 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Azt hiszem, talán nem volt. De 

ebben bizonytalan vagyok, mert időpontban nem tudom elhelyezni ezt. Gyakorlatilag én az 
ÁPV Rt.-től kaptam egy megbízást, ha jól emlékszem, akkor ez talán 2002-ben volt; akkor 
volt kapcsolatom, annyiban, hogy a GYSEV Zrt. igazgatóságának az elnöke voltam. Tehát e 
tekintetben volt nyilván kapcsolatom. 
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Ismerte esetleg korábbról Borisz Abramovicsot? 
 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Nem. Én Borisz Abramoviccsal 

akkor találkoztam először, olvastam a legutóbbi jegyzőkönyvet, amit Költő Magdolna 
meghallgatásakor felvettek, amikor ő is találkozott vele. Leonov Péter mutatta be, és ez az egy 
alkalom volt, amikor én igazából hivatalosan találkoztam vele. Aztán még egy alkalommal, 
tulajdonképpen teljesen véletlenül egy étteremben találkoztunk. Nekem nem volt vele élő 
kapcsolatom.  

 
ELNÖK: Azt szeretném kérdezni – miközben persze senkit nem akarok korlátozni, 

mindenki mondhatja –, miért az ön élettársa lett az AirBridge tulajdonosa, illetve ön nem 
kívánt volna-e esetleg részt venni közvetlenül a privatizációban, hiszen tudomásunk szerint 
számos sikeres privatizációs ügyletet lebonyolított. Illetve azt is szeretném megkérdezni, hogy 
korábban kapott-e megbízást kivitelezési munkálatokra a Magyar Szocialista Párttól a 
Budapest Airporttal kapcsolatosan. Illetve Puch Lászlót honnan tetszik ismerni, és milyen 
kapcsolata van Puch Lászlónak ezzel a privatizációval?  

 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Megpróbálom a végéről. Puch 

László úrral én, ha jól emlékszem, olyan huszonvalahány évvel ezelőtt ismerkedtem meg, egy 
fogadásszervezési pályázatnak a kidolgozása kapcsán, meg később mindketten igazgatósági 
tagok voltunk, ezt úgy hívták, hogy Tuti Tipp Zrt. Itt találkoztunk, itt ismerkedtünk meg. A 
későbbiek folyamán barátságba kerültünk, és a mai napig is több ízben együtt teniszezünk, 
együtt kártyázunk; privát kapcsolat van közöttünk.  

Ami a privatizációra vonatkozó kérdése volt Puch úr vonatkozásában, én ezzel 
kapcsolatban Puch úrral sosem tárgyaltam. Tehát sem privát, sem semmilyen vonatkozásban 
nem volt közöttünk téma a Malév privatizációja.  

Hogy miért én, miért az én élettársam, tehát Költő Magdolna vett részt az AirBridge 
pályázatában: valószínűleg azért, mert őt kereste meg Leonov Péter. És mint ahogy ezt Költő 
Magdolna is önöknek elmondta, korábban igazgatósági tag, talán később felügyelőbizottsági 
tag volt a Malévban. Ő nagyon szerette volna azt, ha a Malév mint légitársaság nem megy 
csődbe és tovább tud működni, és az ő részéről az volt az elképzelés, hogy ez csak egy 
privatizációs folyamattal oldható meg. Ő ebben részt vett; én nem kívántam részt venni. 
Ahogy az elnök úr is mondta, nekem elég sok játékszerem volt, tehát elég sok vállalkozással 
foglalkoztam. Úgyhogy nem igazán volt semmiféle indíttatásom, hogy én ebben részt vegyek 
operatívan. 

 
ELNÖK: Miért volt szükség a szindikátusi szerződésre, ha ő mindkét cégben 

tulajdonos volt? Tessék már nekem ezt megmagyarázni, mert én ezt nem értem. Bocsánat, 
mert divatos a szindikátusi szerződés, tőlem is sokszor kérik, tudom, hogy ez nagy divat most 
– de miért kellett? 

 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Azért volt, mert volt a Malév 

privatizációja során egy első forduló, amikor az AirBridge saját csapatával próbált 
összeállítani egy pályázatot, és részben az idő rövidsége miatt, részben pedig a társaság fizikai 
terhelhetősége miatt nem volt ez sikeres. És akkor gyakorlatilag Abramovics úr azzal keresett 
meg minket, a Resonator Kft.-t, hogy nem segítenénk-e ebben a privatizációs folyamatban, 
nem tanácsolnánk-e olyan közreműködőket, akiket úgy gondolunk, hogy ezt a privatizációt 
szakmailag sokkal jobban elő tudják készíteni. Így került sor arra, hogy mi ezt a 
megállapodást megkötöttük. Tehát nem mi kezdeményeztük ezt igazából. 
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ELNÖK: Képviselő úr? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ehhez képest ez a szindikátusi szerződés igen 

masszív dolgokról beszél, ami a Resonator Kft. sikerdíját illeti. Ahogy elmondta az előbb, a 
kettő között azért valami disszonanciát érzek, hogy csak az lett volna a szándéka a 
Resonatornak, hogy simává tegye, tehát egyengesse szakmailag a privatizáció útját az 
AirBridge javára, ehhez képest van egy olyan sikerdíjas része ennek a szerződésnek, ha jól 
ismerem a szerződés tartalmát, hogy amennyiben a már privatizált Malév Zrt. megszabadul 
bizonyos, valamikori állami terhektől, amelyeket át kellett neki vállalni, akkor ez után 
sikerdíjat kap a Resonator Kft. Hogyan vetődött fel ennek az – idézőjelben – 
„adósságrendezésnek” a kérdése? Mik voltak azok az üzleti alapok, hogy önök erre mertek 
vállalkozni mint Resonator, hogy kísérletet tesznek a Malévet terhelő adósságok állam általi 
átvállalására? Mik voltak azok a politikai háttérzöngék, amelyek felbátorították önöket egy 
ilyen kitételnek a megfogalmazására?  

 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Értem a kérdést, képviselő úr. A 

Malév privatizációja során, mint ahogy itt korábban is elhangzott, nagyon sok terhet kellett a 
Malévtól átvállalni, és ezek a terhek olyan mértékűek voltak, amelyek egyébként – 
bizonyította az élet – később a működését meg is bénították. 

Mi teljesen üzleti alapon gondolkoztunk ebben. Arra gondoltunk, hogy amennyiben 
sikerül nekünk olyan megoldásokat javasolnunk, nemcsak a privatizáció során, hanem a 
működtetés során, ami eredményessé teszi a Malév működését, például abban az időben 
gondolkodtunk azon, van-e olyan technika, van-e olyan megoldás, hogy az MFB hiteleit 
valamilyen módon megpróbáljuk tőkésíteni, és ezzel tehermentesíteni a Malévot attól a 
fizetési kötelezettségtől, amivel a Malév rendelkezik. Ez akár lehetett volna üzletcseréknek a 
bevonása vagy más konstrukcióknak a kialakítása. Aztán később rájöttünk, hogy sajnos ez 
nem megy, különböző uniós direktívák vagy egyebek miatt. De azért benne volt a lehetősége 
a Malév-privatizáció után annak is, hogy amennyiben a cég sikeresen működik, és valójában 
ez volt a végcél, hogy a cég tőzsdére viszi a részvényeit, akár tőkeemelés céljából, akár 
értékesítés céljából, akkor, én azt gondolom, teljesen normális üzleti elvárás volt az – 
egyébként a mi részünkről, tehát a Resonator részéről rizikómentesen –, hogy mi ebből a 
sikerből, ha van ilyen, részesedjünk. De miután az egész privatizáció egyébként akkor nem 
jött létre, ezáltal ez a szindikátusi megállapodás meg is szűnt ezzel, tehát nem realizálódott. 
Azt kell mondjam, hogy sajnos nem realizálódott, mert sokkal jobb lett volna, ha ez a végcél 
sikerül, amit az előbb említettem. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Összességében a Resonator Kft.-nek milyen 

üzleti eredménye származott a Malév privatizálásából?  
 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Ha én azt figyelembe veszem, hogy 

Költő Magdolna mennyi időt töltött a Malévban, és itt az elhangzott óradíjakat veszem alapul, 
akkor valószínűleg több tíz millió forint vesztesége keletkezett a Resonatornak. Bevétele egy 
forint sem keletkezett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor köszönjük szépen a megjelenését. 
 
SZABÓ ANDRÁS, a Resonator Kft. tulajdonosa: Nagyon szépen köszönöm. (Miután 

az elnök elköszön tőle, távozik az ülésről.) 
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Egyebek 

ELNÖK: Tisztelettel, két dologról kellene döntenünk. Bertha Szilvia kérésére a 
szakértői kerettel kapcsolatosan; ezt most mindjárt elmondom, és döntünk.  

Azt indítványozom a tisztelt bizottságnak, mivel a privatizációt lassan befejezzük, ami 
a vizsgálódásunk fő tárgya, akkor még tartanánk egy eretnek ülést, mondjuk, július 11-12-e 
táján, szerda körül. Akkor jönne Leonov Péter; az államtitkár asszony, Markó Andrea; és 
nagy tisztelettel, persze attól függ, hogy az alelnök úrnak, illetve pénzügyminiszter úrnak az 
egészségi állapota lehetővé teszi-e – komoly sportsérülése van Veres miniszter úrnak –, most 
már akkor elengedhetetlen és megengedhetetlen az a politikai pornográfia kategóriájába 
tartozó dolog – mert ez az lesz –, hogy a vizsgálóbizottság alelnökét, az én alelnökömet most 
meghallgatjuk azért, mert ő volt akkor a pénzügyminiszter. Ezt ugye mindenki tudta, csak a 
magyar parlament nem biztos, hogy tökéletes Házszabálya abszolút semmilyen 
összeférhetetlenséget nem ír elő, és ebben az esetben lehet vizsgálódni meg nem vizsgálódni. 
Úgyhogy ez egy érdekes kérdés. De hát most már mindegy, ez így van. 

Ebben tehát döntenünk kellene, hogy legyen-e ülés, először is, és ezt a három embert 
hallgatnánk meg. Bertha Szilvia! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nekem egy kérésem, illetve 

javaslatom lenne erre a meghallgatásra. Szeretném kérni, hogy Márton Attilát is hallgassuk 
meg. A vizsgált időszak 2010. december 31-éig tart, és ő december 18-áig, előtte hat hónapon 
keresztül volt miniszteri légügyi biztos, ha jól emlékszem a titulusára. Tehát hogy az igazság 
mégis komplex legyen, én szeretném javasolni, hogy őt is hívjuk be erre a napra. 

 
ELNÖK: Jó, képviselő asszony, szerintem ennek semmi akadálya. Akkor tehát ezt 

kibővítjük ezzel. (Bertha Szilvia: Köszönöm szépen.)  
Az tehát biztos, hogy tartunk még egy ülést a rendkívüli nyári ülésszakban; hogy 

mikor, azt majd eldöntjük közösen. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
egyetértett, ezt köszönöm szépen. 

Képviselő úrnak indítványa van. Parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnök úr, elhangzott Simor úr 

meghallgatásakor, hogy ő nem tudja, milyen anyagot tett le az ÁPV Rt. részére a Deloitte 
erről a kockázatelemzésről. Úgy gondolom, jó lenne az iratok között ezt beszerezni – és le is 
állítom magam, ha esetleg benne van, nem az egészet olvastam még el. Jó lenne tudni, hogy 
mi volt a döntéshez szükséges előterjesztés tartalma, be kellene szerezni azt a dokumentációt, 
és azt, hogy milyen vélemények, jogi és gazdasági vélemények figyelembevételével történt 
ennek a döntésnek a meghozatala. Azaz azt a teljesítési dokumentumot, amelyet a Deloitte 
nyújtott a Burai-Kovács Ügyvédi Irodán keresztül, ezt azért jó lenne beszereznünk, mert 
szerintem, nem akarok prejudikálni, de ez egy érdekes tartalmú dokumentum lehet. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, itt több dolog is felvetődött. A munkatársakkal már 

megbeszéltük, hogy vannak dolgok vagy evidens dolgok, amelyeknek már itt kellene lenni az 
iratok között; van, amit megkaptunk, van, amit nem kaptunk. Most majd még egyszer 
megcsináljuk ezt a megkeresési kört. Amivel elnök úr is itt példálózgatott, hogy a 
bizottságnak biztos rendelkezésére áll – hát nem áll rendelkezésére a bizottságnak minden, 
sajnálatos módon. Amit tudunk, azt beszerzünk, amit meg nem tudunk, akkor még egyszer 
futunk egy kört. 

Két dologgal szeretném kiegészíteni. Ha jól értem, mivel a privatizációt zárjuk most, 
ha a képviselő asszony egyetért, Márton képviselő urat később hívnánk akkor, jó? (Bertha 
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Szilvia: Jó.) Nem rigorózusan ragaszkodom én ehhez, de talán abban logika van, hogy az 
alapvető, első kérdést most lezárjuk, és akkor utána meghívjuk a következő ülésre.  

Még annyit, hogy Abramovics, aki nem a focista (Derültség.) – most eszembe jutott, 
mert Európa-bajnokság lesz nemsokára, lehet, hogy már melegítenek is –, tehát az 
Abramovics-féle dologban ő azt szeretné, hogy kérdéseket tegyünk fel, mert olyan 
halaszthatatlan közfeladatai vannak az úrnak, hogy nem tud eljönni. Azt kérdezem a 
bizottságtól, hogy írjunk-e kérdéseket neki – oroszul vagy magyarul –, és akkor ő válaszolni 
fog, vagy ne írjunk kérdéseket. Tehát ezt kell eldönteni. Én azt mondom egyébként, hogy 
talán a maior ad minus elv alapján, hogy ha írunk kérdéseket, és – most a viccet tényleg 
félretéve – az úr hajlandó válaszolni, akkor szerintem talán többet érünk vele, és akkor majd 
értékeljük utána a válaszokat, ha ezzel egyetért a bizottság. Ha nem, akkor meg nem írunk.  

Akkor tehát azt kérdezem, ki az, aki azt mondja, hogy magyar nyelven írunk levelet, 
és akkor várjuk a választ. (Szavazás.) A bizottság ezzel egyhangúlag egyetértett. Köszönöm 
szépen, ez is megvan.  

Az utolsó dolog pedig a szakértői keret. Van egy keret, amit az elnöki jogkörben én 
kértem fel szakértőt, és van egy másik, amelyben az alelnökömmel együtt kell, képviselő 
asszony. És most abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, ugye, hogy mivel alelnök úr, 
miniszter úr sérült, ezért nem tudom megkérdezni. De akkor én megkérdezem azt a 
keretösszeget, és akkor azt rendelkezésére tudjuk bocsátani majd, jó? És akkor ebben majd 
döntünk. De írásban fogjuk most megkérdezni, mert van egy olyan érzésem – tényleg 
jobbulást kívánok az alelnök úrnak, őszintén mondom, mert nagyon komoly, súlyos 
sportsérülése van –, ismervén ennek a sérülésnek a jellegét, nem biztos, hogy el fog tudni 
jönni a következő alkalommal, és ha nem tud eljönni, akkor ezt nem tudjuk megoldani. 

Köszönöm szépen a jelenlétüket. A mai ülést befejeztük.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 25 perc)  
  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


