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az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. A mai bizottsági ülésünket kénytelenek 
vagyunk itt tartani, a Nagy Imre-teremben, tekintettel arra, hogy a másik kijelölt helyünkön 
fúrás-faragás folyik, ezért voltunk kénytelenek átjönni, hogy ne legyen semmilyen zavaró 
tényező. 

Az öltözködés miatt elnézést kérek. A nagy melegre tekintettel és arra figyelemmel, 
hogy a kormányunk egészségügyi államtitkár tagja prezentációt mondott a parlamentben, 
amikor kockás ingben megjelent, én úgy gondoltam, hogy én mint egyszerű képviselő szintén 
megtehetem a nagy melegre tekintettel. Úgyhogy elnézést kérek a kedves meghívottól is, de 
jelen pillanatban nem bírom a meleget.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mert mindenki helyettesít valakit: 
Bácskai János helyettesíti Riz Leventét, Veres János Józsa Istvánt, Aradszki András pedig 
Gruber Attilát. Így határozatképesek vagyunk. 

Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy a megjelölt napirendet fogadjuk el, azzal, 
hogy tisztelettel köszöntöm a felgyógyult – félig felgyógyult – alelnök urat. Az az érdekes 
szituáció áll elő, hogy Leonov Péter úrral – akit még egyszer köszöntök – kezdenénk, utána 
következne Markó Andrea, azt követően pedig Veres János alelnök úr mint az akkor 
pénzügyminiszter kerülne meghallgatásra. Közben megérkezet Bertha Szilvia is, köszöntjük 
szeretettel. 

Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás. – Egyhangú 
egyetértés.) Köszönöm szépen. 

Leonov Péter, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosának meghallgatása 

A korábbi szokásainknak megfelelően – Leonov úrnak mondom – és a fair play 
szabályai szerint mindenkinek lehetősége van arra, hogy a Malév privatizációjával 
kapcsolatosan, ami 2010-ig tartott, elmondja röviden a véleményét. Én nagy tisztelettel önt 
arra kérem, hogy mindenféle kérdés nélkül – bár nyilvános volt az ülés, tehát figyelemmel 
lehetett kísérni többek között interneten is, hogy mi történt eddig – szíveskedjék elmondani, 
amit szeretne elmondani, akár magáról, akár az üggyel kapcsolatban, amit tetszik tudni. És 
akkor utána a bizottság tagjai kérdéseket tennének föl.  

Öné a szó, tessék parancsolni! 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Köszönöm, elnök úr. Jó 

napot kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, tisztelt jelenlévők! Leonov Péter 
Viktor vagyok, 1969-ben születtem Oroszországban, Szibériában, Krasznojarszkban – ezért 
kicsit nehezen bírom ezt a meleget (Derültség.), de igyekszem. (Dr. Gruber Attila megérkezik 
az ülésre.) 

1991-től vettem részt egy orosz–magyar oktatási, tanulási rendszerben, így kerültem 
Magyarországra, 1991 óta Magyarországon vagyok. A Műszaki Egyetemet 1993-ban 
végeztem, és ’96 óta az üzleti szférában dolgozom, azóta képviselem az oroszországi, 
krasznojarszki területet. Jelenleg is az ottani kereskedelmi kamara magyarországi, illetve 
európai képviselője vagyok. Különböző projektekben, különböző fórumokon mindig azon 
dolgoztam, hogy Oroszország és Magyarország között gazdasági, politikai, kulturális 
kapcsolatok legyenek és jól működjenek.  

Így, ezen a pályán keresztül 2004 óta kezdtem foglalkozni az úgynevezett Malév-
projekttel, így hívtuk egymás között. Amikor engem megkeresett régi ismerősöm, régi 
barátom, Kiss Kálmán úr, azzal, hogy Magyarországon meghirdették a Malév légitársaság 
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privatizációját, illetve kezdték meghirdetni, akkor láttunk benne fantáziát, hogy egy olyan 
partnert, külföldi partnert keressünk a Malévnek, és a többi között orosz cégek, illetve orosz 
légitársaságok felmerültek, s mivel én Krasznojarszkban születtem és az ottani régiót 
képviseltem, megkerestem Abramovics urat, aki ottani származású. Így idekerült 
Magyarországra, átnéztük ezeket a lehetőségeket, és 2005-ben Abramovics úr üzlettársával 
együtt megalapította az AirBridge-et – akkor még Rt. volt, utána Zrt. –, egy projekttársaságot, 
azzal a céllal, hogy a Malév-privatizációban részt vegyenek.  

Számomra, illetve számunkra ez a projekt nagyon érdekes volt, és nagyon ígéretes 
volt, mivel Abramovics úr 2004-ben öt orosz légitársaság tulajdonosa lett, és akkor ezzel a 
konszolidációval ők kerestek egy olyan lehetőséget, olyan külföldi lehetőséget, amelyen 
keresztül lehet orosz utasokat, orosz légi forgalmat Európa felé bonyolítani. Ebből a 
szempontból Magyarország, illetve Budapest, a Budapest Airport nagyon érdekes volt. 
Magyarország Európa szívében van, és így úgy gondolták, hogy a KrasAirnek, illetve akkor 
még AirBridge, utána AiRUnion légiszövetségnek ez egy nagyon jó üzleti lehetőség lenne 
orosz utasok Európába jutásához Budapesten keresztül, a Malévon keresztül. Így kezdtünk el 
foglalkozni ezzel a projekttel, és akkor a 2006-ban meghirdetett privatizációban 
végeredményben így lett 2007-ben az AirBridge a Malév tulajdonosa. Az üzleti terv az volt, 
hogy legalább egymillió orosz utast Budapesten keresztül, Malév-hálózaton keresztül 
Európába eljuttatni. Ezen kívül természetesen áruforgalom, turistaforgalom, illetve visszafelé 
forgalomra is gondoltunk Európából, illetve Magyarországról.  

2007-ben nagyon komoly átalakításokat kezdtünk, mert az senkinek nem titok, hogy a 
Malév az én adataim szerint 1993 óta veszteséges, sőt súlyosan veszteséges légicég volt. Ez 
azt jelentette az üzletemberek számára, illetve a befektetők számára, hogy először ezzel kell 
foglalkozni cégen belül, hogy a cég nyereséges legyen, mert ez az egyetlen üzleti érdek, hogy 
természetesen olyan üzletbe befektetni, ami nyereséges lehetne vagy lehet. 2007-ben sikerült 
több programot, főleg költségmegtakarítási programot indítani, amelyek eredményesek is 
lettek 2008-ban, abból a szempontból, hogy 2007-ben a Malév üzleti eredménye mínusz 
14 milliárd forint volt, 2008-ban pedig 4 milliárddal javítani sikerült, annak ellenére, hogy 
2008-ban az üzemanyagárak drasztikusan kezdtek nőni. Ez úgy történt, hogy 2008 elején 
körülbelül 700 dollár volt egy tonna kerozin ára, ami 2008 közepére a duplájára nőtt, 1400 
dollárra. (Riz Levente megérkezik az ülésre.) Ennek ellenére ezzel a megtakarítási programmal 
sikerült javítani a cég eredményeit. 

Sajnos ez az üzemanyagválság, kerozinválság nagyon komoly és rossz hatást 
gyakorolt Abramovics úr, illetve az orosz cégek számára. 2008 második felében, 2008 
augusztusában az AiRUnion, illetve az AiRUnion légiszövetség tagjai leállították a 
tevékenységüket. A Malév számára, illetve mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett, ez 
azt jelentette, hogy az orosz partner, akiben bíztunk és akire gondoltunk, hogy nemcsak 
pénzügyileg, hanem üzletileg is fog tudni segíteni a Malévnak, ez a partner megszűnt. 2008 
őszén világgazdasági válság keletkezett, ez volt az egyik oka az ottani légicégek 
megszűnésének, illetve az európai gazdaságban, orosz gazdaságban is a válság 
következménye az lett, hogy kevesebb utas lett, és így olyan helyzet alakult ki 2008 végére, 
amikor gyakorlatilag az AirBridge-nek, illetve az AirBridge finanszírozójának el kellett 
döntenie, hogy mi legyen. A legnagyobb, illetve legkomolyabb finanszírozó partner az 
AirBridge számára az orosz állami Vnyesekonombank volt, amely hiteleket adott az 
AirBridge-nek, hogy azzal teljesítse a privatizációs kötelezettségeket. Szeretném megemlíteni, 
hogy 2008 közepéig minden privatizációs követelményt az AirBridge teljesített. 2008 
második felében ezek miatt a gazdasági nehézségek miatt végül is olyan döntés született, 
hogy a Vnyesekonombank átveszi Abramovics úr részesedését az AirBridge-ben, és így a 
Vnyesekonombank került az AirBridge-ben, illetve a Malévban tulajdonosi pozícióba. 2009 
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óta gyakorlatilag a Vnyesekonombank a magyar partnerekkel együtt irányította, illetve 
működtette a Malévet.  

2008-2009-ben már nagyon komolyan lehetett érezni a gazdasági válság, illetve a 
gazdasági helyzet hatásait nemcsak Európában, Oroszországban, illetve az egész világon, és 
így 2009-ben, illetve 2010-ben keletkezett a Malévnak a legnagyobb vesztesége, üzemi 
szinten 50 milliárd forint mínusszal zárta a Malév azt a két évet.  

2009-ben még a Malév igazgatósági tagja voltam. 2010-ben, amikor a 
visszaállamosítás, a reprivatizáció történt, júliusban – ezek szerint két évvel ezelőtt – az én 
igazgatósági tagságom megszűnt.  

Nagyon röviden ennyit. De tudnék könyvet is írni. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nagyon sokan írnak könyvet erről. Köszönöm szépen. 
Én úgy értettem egyébként, hogy tökéletesen tetszik bírni a magyar nyelvet, ugye? 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Hát, húsz éve itt vagyok 

Magyarországon. 
 
ELNÖK: Azért mondom, hogy nem kell tolmács, így is tudunk tárgyalni (Leonov 

Péter: Nem kell tolmács.), mert tökéletesen lehet is érteni. Nyilván akcentusa van, de van 
tolmács is, ha éppen kell, de azt hiszem, ebből nem lesz probléma. (Leonov Péter: Nem, 
dehogy.)  

No, tisztelettel akkor azt javasolnám, hogy az előző bizottsági ülések tapasztalatai 
alapján elkezdenénk néhány kérdéssel ostromolni, mondjuk, én elkezdem, egypár kérdést 
fölteszünk, tetszik jegyzetelni, és akkor egy öt-hatos csoport után tetszik majd válaszolni. Jó? 
Én sem akarok sok kérdést föltenni egyszerre, mert senkibe nem akarom belefojtani a szót. 

Tisztelettel azt kérdezem, hogy bár tetszett erre részbe válaszolni, de mégiscsak 
pontosítanám: a Malév privatizációjáról honnan tetszett értesülni, és miért csak a harmadik 
kiírásra tetszett jelentkezni? Hogyan és kitől kapta meg az elérhetőséget Költő Magdolnához? 
Ugyanezzel kapcsolatban ha esetleg bővebben ki tetszene fejteni, bár most már mindenki tud 
Kiss Kálmánról, de Kiss Kálmán hogyan kerül a képbe: Kiss Kálmán kicsoda, micsoda, kinek 
a mije? Ezt is szeretnénk, ha erre tetszene válaszolni. És Abramovics úrral kapcsolatosan is 
esetleg, hogy honnan tetszik őt ismerni.  

Illetve, hogy egy kicsit színesítsem a dolgot, és erre nem is fontos válaszolni, 
nyilvánvaló, hogy én önt nem ismerem, csak a sajtóból, és sok csacskaságot írtak már ezzel 
kapcsolatosan. Azt szeretném megkérdezni, hogy tudomásom szerint ön most is benne van az 
üzleti életben. Az megfelel a valóságnak, hogy az energiaszektorban tetszik most is működni, 
illetve egy Kapolyi nevű volt miniszterrel tetszik üzleti kapcsolatban lenni? Ez igaz? De ez 
nem tartozik ide, csak ezt színesként szeretném megkérdezni. 

Nem akarok az elnöki jogkörömmel visszaélni, arra kérem a bizottság tagjait, hogy 
próbáljunk még néhány kérdést föltenni, és akkor erre a csokorra kellene először válaszolni. 
(Dr. Józsa István megérkezik az ülésre.) 

Tessék parancsolni! Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszöntök mindenkit, köszöntöm Leonov urat is. Azzal 

kapcsolatos a kérdésem, hogy igaz-e, hogy amikor önök átvették a Malévot, több mint 
200 millió forint volt a készpénzállománya. Ez egyébként szakértői anyagokból derül ki.  

A másik kérdésem, hogy mi volt a kereskedelmi-üzleti elképzelésük a Malév 
megvásárlásakor. A Szuhoj-100-as gépek üzembe állítása tervbe volt-e véve Európában? 
Illetve reális lehetőség volt-e az, hogy ezeket a gépeket angol reptereken is üzemeltessék?  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres János következik, utána Gruber Attila, és akkor ez 
a kör lezárul. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Leonov Péter! Miután a 

bizottság vizsgálódásának tárgya viszonylag körülhatárolt, ezért igazából én két kérdést 
szeretnék föltenni.  

A privatizációs eljárás során tapasztalt-e bármilyen szabálytalanságot, szokatlan 
módon való vagy szokatlan történést a tárgyalópartnerekkel, akikkel az állam részéről, MNV 
vagy ÁPV Rt. részéről a tárgyalások folytak?  

A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy érintette itt az időrend-áttekintésben, 
hogy az AirBridge, amikor meggyengült Abramovics úrék AiRUnionon keresztüli 
oroszországi pozíciója, ezt követően a Vnyesekonombank átvette a tulajdoni részesedést. 
Mondana néhány szót a bizottság előtt a Vnyesekonombankról magáról, amely átvette ezt az 
üzleti részesedést a folyamat során? 

Ez a két kérdésem van. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gruber Attila következik, majd ezt a kört lezárjuk, mert 

nehéz lesz válaszolni. Gruber Attiláé a szó. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az első kérdésem egy korábbi 

nyilatkozatához kapcsolódik, abból idéznék. Azt mondta: „azt lehetett érezni, hogy a 
szaktárca húzódozott a Malév visszavásárlásától” – említette is az imént ezt a visszavásárlás 
részét. „A kormányzat és Bajnai Gordon akkori miniszterelnök is szorgalmazta volna a 
megállapodást, a Pénzügyminisztérium” – Oszkó Péter vezénylete alatt – „azonban, Leonov 
Péter érzése szerint, akadályozta az üzlet létrejöttét.” És ön azt mondta szó szerint: „Most, 
utólag, tudva, hogy Oszkó Péter utóbb a Wizz Air igazgatóságának a tagja lett, sok dolgon el 
kell gondolkodni.” Mi ez a sok dolog, ami adott esetben a Malévet, illetőleg a fent nevezett 
személyt érinti? 

A másik kérdésem pedig az Aeroplexnek a moszkvai leányvállalatára, filiáléjára 
vonatkozik. Milyen információk előzték meg azt a döntést, hogy ezt a repülőgép-javító bázist 
kitelepítik, pontosabban egy részét kitelepítik Moszkvába? Illetőleg mi volt ennek az oka, 
hogy végül is aztán ellehetetlenült ez a vállalkozás, miközben tudomásom szerint az orosz 
partner légitársaság részére pedig jelentős munkát végeztek, tulajdonképpen mind a mai napig 
fizetés nélkül?  

Még egy ilyen jellegű kérdésem van: mikor döntöttek a Malév Ground Handlingnek az 
eladásáról? S tulajdonképpen ennek az eladásnak mi volt az oka? Egyszerűen eltüntetni az 
adott évi veszteséget, vagy valamilyen koncepcionális oka volt? És mi volt az oka, hogy 
előleget kértek, amit aztán a későbbiekben – talán emlékszik még – fel is emeltek, ámde az 
adásvétel meghiúsult, az előleg pedig nem került visszafizetésre. Az MNV tett-e önöknél 
kísérletet, hogy visszaszerezze az állami pénzt? Hiszen ez felveti azt a kérdést is, hogy 
egyáltalán valós adásvételi szándék volt-e e mögött a mozgás mögött, a szerződésmozgás 
mögött.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni válaszolni! 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!  
Kezdem az elejéről: a Malév privatizációja. Ahogy említettem is, Kiss Kálmán urat 

régóta ismertem, az 1990-es évek óta. Próbáltunk több projekttel is foglalkozni vele, jó 
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kapcsolat alakult ki közöttünk, és végül is ő először megkeresett engem azzal az 
információval, hogy ha jól emlékszem, 2004. szeptemberben volt az első privatizációs 
próbálkozás, ami, én úgy emlékszem, azért volt eredménytelen, mert csak egyetlenegy 
résztvevő volt ezen a pályázaton. Akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mit is jelent a Malév, 
mi az a Malév, és rájöttünk az adatokból, illetve a nyilvános információkból, hogy a Malév 
egy kis légitársaság, amelynek két-három előnye volt akkor: Európa szívében, Európa 
közepén van, Budapest, illetve a Budapest Airport logisztikai szempontokból nagyon jó 
helyen van, és jó flottával és jó szakembergárdával rendelkezik, a harmadik pedig, hogy 
ismert, elismert márkanév Európában, Nyugat-Európában és Kelet-Európában. De a 
veszteségről, a minden évben elért veszteségről is az adatok nyilvánosak voltak, amiből két 
dolog következett. Először, hogy a cég nem hatékonyan működik. Az, hogy miért nem 
működik hatékonyan, amikor már bekerültünk, láttuk, hogy ez egy szocializmusból 
megmaradó vállalat volt, nagyon sok emberrel, és nem annyira hatékony működéssel, illetve 
struktúrával. Ez az egyik oldal, ez a költségoldal. A cég költségoldala 110-120 milliárd 
forgalom volt, a költségoldallal lehet foglalkozni, lehet pár milliárd forintot megspórolni, de 
ez még mindig nem elég a cég profitábilis működéséhez.  

Mi kellett volna vagy mi kell a cég profitábilis működéséhez? Egy erős partner, amely 
vagy egy nemzetközi légiszövetség lehet, vagy egy olyan erős partner, aki tud forgalmat és 
bevételt hozni. Európában ilyen partner nem nagyon lehetett, mert Európában nagyon nagy 
verseny van, a fapadosok indításával az árak nagyon alacsonyak lettek. Jöhetett volna Kína, 
jöhetett volna a képbe Oroszország, illetve valamelyik arab ország. Mivel én Oroszországban 
születtem, az ottani helyzetet nagyon jól ismertem, az orosz piac akkor nagyon elindult, a 
nagy Aeroflot szétdarabolása után nagyon sok helyi légitársaság megmaradt, a 2000-es 
években megkezdődött a konszolidáció az orosz piacon, és akkor alakult néhány, egy-két-
három komoly légitársaság az Aeroflot után. Ezek jó forgalmat tudtak bonyolítani 
Oroszországban, de csak az Aeroflot rendelkezett nemzetközi repülési jogokkal. Ezek a 
légitársaságok, az ő üzletük olyan volt, hogy szállítottak utasokat, mondjuk, Moszkvába az 
egész Oroszország területéről, és akkor továbbmentek Aeroflottal. Az ottani légitársaságok 
ezt akarták megváltoztatni, külföldről is akartak repülni közvetlenül. És mivel én 
Krasznojarszkban születtem, megkerestem Abramovics urat, aki szintén krasznojarszki, és aki 
először a KrasAir vezérigazgatója, illetve tulajdonosa volt, de 2002-ben, 2004-ben 
megvásárolt még négy légitársaságot, így alakult meg Oroszországban az Aeroflot után a 
második legnagyobb légiközlekedési cég, illetve a szövetség, amelynek a neve AirBridge 
volt, utána AiRUnionra átkeresztelték.  

Abramovics úr éppen akkor keresett egy olyan partnert, egy olyan lehetőséget, hogy a 
saját oroszországi repülési hálózatból utasokat szállítani Európába. Erre egyetlen megoldás 
volt: valamelyik európai céggel együttműködni. De az együttműködés egy dolog, 
természetesen a legjobb együttműködés az, ha ez a cég, mondjuk, a résztulajdonában van, 
hogy tulajdonosi szinten legyen együttműködés. Akkor ő is áttanulmányozta az itteni 
lehetőségeket, és az ő számára, illetve az ő orosz érdekeltségei számára a Malév, illetve 
Budapest nagyon érdekes volt. Több delegáció idejött, megnéztek mindent, amit csak lehetett, 
és úgy döntöttek, hogy őket érdekli a Malév, és úgy döntöttek, hogy a magyar partnerekkel 
együtt részt vesznek a Malév-privatizációban.  

Költő Magdolnát valamikor 2004 végén vagy 2005 elején ismertem meg, Kiss Kálmán 
egyik barátján keresztül, és így került ő a képbe, azzal, hogy 2005. februárban Kiss Kálmán, 
Költő Magdolna és Borisz Abramovics, három magánszemély megalapították az AirBridge 
Vagyonkezelő Rt.-t… 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, nem akarom félbeszakítani, csak azt szeretném 

megkérdezni: ugye, úgy hangzott a kérdés, ha erre is tetszene válaszolni, mert azt tetszett 
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mondani, hogy régóta ismerte már Kiss Kálmánt – de honnan tetszett ismerni Kiss Kálmánt? 
Mert én meg Varga István vagyok, tetszik tudni, és én meg nem vettem részt a 
privatizációban. Ezért kérdezem, hogy honnan – valamilyen körből? Mert sokan jönnek 
Oroszországból, de honnan, mi volt az a kör? Miért pont önök voltak a kiválasztottak?  

 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Ha jól emlékszem, 1998-ban 

a krasznojarszki kormányzónak, Lebegy tábornok úrnak egy magyarországi utat szerveztem, 
és akkor ideérkezett Krasznojarszkból egy nagy létszámú delegáció, s valamilyen 
rendezvényen, ennek a delegációnak a látogatása során megismertem Kiss Kálmán urat.  

 
ELNÖK: Arra esetleg tetszik emlékezni – ha már így körbejárjuk –, hogy ki volt az az 

ismerős Költő Magdolnával kapcsolatosan? A férfiismerőse Költő Magdolnának, arra tetszik 
emlékezni? Mert én sejtem, van egy déjà vu érzésem, de nem akarok hülyeséget mondani. 

 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Úgy emlékszem, hogy Kiss 

Kálmán egyik barátján, Zubek Jánoson keresztül ismertem meg.  
 
ELNÖK: Igen. Tessék folytatni nyugodtan! 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Jó. A kérdésre válaszolva: 

végül is az AirBridge nem egyetlen privatizációs folyamatban, hanem mindhárom 
privatizációs folyamatban részt vett. 2005-ben volt az első, és 2006-ban és 2006 végén a 
második és harmadik. Az egyik, ha jól emlékszem, eredménytelen volt, a másik nem volt 
végigjárva, és akkor a 2006-ban meghirdetett privatizációs pályázaton részt vettünk, vagyis a 
legelejétől ott voltunk. Határozott szándéka volt a tulajdonosoknak nem csak részt venni, 
hanem megnyerni is. És ahogy értesültünk a sajtóból, mindhárom privatizációban végül is az 
AirBridge ajánlata volt a legjobb szakmailag és pénzügyileg is.  

Arra a kérdésre, hogy amikor az AirBridge átvette a céget, a Malév számláján 
200 millió forint volt: pontosan nem emlékszem. Lehet, hogy reális is az összeg, de már olyan 
nehéz helyzetben volt – ez 2007. május-júniusban történt –, hogy az első tőkeemelés, amit az 
AirBridge teljesített a privatizációs szerződés alapján, az 20 millió euró, 5 milliárd forint, ezt 
kellett volna átutalni a Malév-számlára, és a Malév azonnal, egy héten belül átutalta a 
tartozását a partnereknek. A legnagyobb tartozása a Budapest Airport felé volt. Vagyis amikor 
az AirBridge átvette a Malévot, a Malév-kassza üres volt. Ez kicsit meglepő volt, mert ez 
végül is a nyár kezdete volt, amikor a légitársaságok jó helyzetben szoktak lenni.  

A Szuhoj-projekt. Amikor átvettük a Malévot, a költségcsökkentési program során 
nyilvánvalóvá vált, hogy a flottával kellett volna foglalkozni. Akkor a Malév-flotta öt típusú 
repülőgépből állt. Voltak hosszú távra Boeing 767-esek, akkor a Malév-flottának a gerince 
volt 18 darab 737-es Boeing, úgynevezett new generation, újgenerációs Boeingek, volt 4 
darab regionális, kisregionális 50 személyes CRJ-200-as gép, és volt még 5 Fokker repülőgép, 
az is regionális repülőgép. Átnéztük gazdasági szempontokból az egész Malév-hálózatot, és 
rögtön az derült ki, hogy a hosszú távú járatok, amit a Malév csak két repülőgéppel teljesített, 
az veszteséges, komoly veszteséget okozott a cégnek. Körülbelül 5 milliárd forint éves 
veszteség volt a hosszú távú járatokon. Ennek hosszú magyarázata van, lehet, hogy nem most 
kell ennek a részleteibe belemenni. Akkor olyan döntés született, hogy a hosszú távú járatokat 
megszüntetni, és a Malév új üzleti modellje azon a bázison állt, hogy a középtávú, illetve 
európai járatokat nagyvárosok felé Boeingekkel, a 18 darab Boeinggel repültetni, illetve 
kellett volna egy komoly regionális repülőgép a Malévnek. Ezt úgy képzeltük el, úgy 
döntöttünk, hogy a rövid távolságú regionális hálózatot, ezek a környező országok, Románia, 
volt Jugoszlávia, ezeket a turbópropos gépekkel bonyolítjuk, és akkor így született a döntés 



- 11 - 

4+4, összesen 18 darab Q400-as Bombardier gyártmányú turbópropos repülőgép 
beszerzéséről, illetve a Fokkerek és CRJ-200-asok kivezetésével olyan kérdés merült föl, 
hogy vannak olyan desztinációk, ami kicsit hosszú a turbópropos gépeknek, viszont ezek 
relatíve kisebb városok, és oda nem érdemes nagy Boeinggel repülni. Akkor kezdtünk el azon 
gondolkodni, hogy kellene egy Jet, egy olyan repülőgéptípus, amely mondjuk, 95-100 főt tud 
szállítani. Természetesen több lehetőséget megvizsgáltunk. Ez egy nagyon kicsi piac, 
gyakorlatilag három cég működik azon a piacon, a Bombardier, a brazíliai Embraer, és volt 
egy új orosz program, a Szuhoj repülőgép fejlesztése. Tegnap jöttem Londonból a 
Farnborough légiközlekedési show-ról, ott láttam Szuhoj repülőgépet Aeroflot-színekben, 
kiváló repülőgép. Mi is gondoltuk, hogy ez lenne a Malév-flottának a regionális típusú 
sugárhajtású repülőgépe. Így kerültünk hosszú tárgyalásokba a Szuhoj céggel, mivel a Szuhoj 
csak kezdte ezeket a gépeket gyártani, akkor nagyon jó feltételek mellett lehetett volna ezt a 
gépet beszerezni. A Szuhoj cég nagyon ismert a hadi gépekben, a civil repülőgépeknél ez volt 
az első próbálkozása. Mi is segítettünk és a Malév-szakemberek is segítettek a Szuhojnak 
ennek a gépnek a továbbfejlesztésében, a gép specifikációjában. Később ez volt az egyik 
együttműködési lehetőség a Szuhojjal. A másik együttműködési lehetőség pedig az volt, hogy 
nemcsak a Malév volt Európában megrendelő, hanem több másik cég, és akkor a Szuhoj 
keresett lehetőséget egy műszaki bázis kialakítására. Így került képbe az Aeroplex malévos 
cége, amelynek az Aeroplex-szakemberek egy komoly programot dolgoztak ki, azzal, hogy a 
Szuhoj repülőgépek javítóbázisa lenne itt  Magyarországon, Európa közepén. Sajnos ez a 
projekt végül is nem valósult meg. Én úgy gondolom, jó projekt lehetett volna, mondjuk, 
abból a szempontból, hogy a Malévnak ez egy típusa lett volna, illetve az Aeroplexnek ez 
komoly üzlet lett volna.  

A privatizációs eljárás. Ahogy mondtam is, minden privatizációs eljárásban részt 
vettünk. Komoly csapatokkal dolgoztunk itt Magyarországon, a pénzügyi tanácsadók, jogi 
tanácsadók nagyon jók voltak. Az orosz partnerek adták a szakmai hátteret, szakmai alapot. 
Több tíz, akár száz ember is idelátogatott Oroszországból, a KrasAir, illetve az AiRUnion 
szakemberei. Így dolgoztuk ki az üzleti tervet, a programot, hogy mivel kell kezdeni, ha az 
AirBridge megnyeri ezt a pályázatot.  

Korrekt tárgyalások voltak a magyar állami szervekkel, az ÁPV Rt.-vel. Nem voltak 
könnyű tárgyalások természetesen, mert a vevőnek az az érdeke, hogy minél jobb feltételek 
mellett szerezze meg a céget, az állam érdeke természetesen, hogy minél jobb feltételek 
mellett eladni. A saját véleményem, hogy lehet, hogy túl sokat vállaltunk, kicsit kevesebbet 
kellett volna, de így történt a privatizációs megállapodás.  

Az AirBridge, illetve az AiRUnion együttműködése szerepelt az üzleti tervben, 
amelyet a privatizáció során beadtunk, és végül is azt is olvastuk az újságokban, illetve 
amikor már második-harmadik fordulóban kerültünk az állami szervekkel tárgyalásokba, 
akkor már számunkra is világos volt, hogy egyetlen komoly ajánlat volt a magyar állam 
számára, az AirBridge ajánlata, mivel szakmailag megalapozott volt, a szakmai része az 
AiRUnion légiszövetséggel való együttműködés, pénzügyileg végül is a pénzügyi bázis az 
orosz Vnyesekonombankkal való együttműködés volt. Idelátogattak többször a 
Vnyesekonombank felsővezetői, és az ajánlat pénzügyi részét a Vnyesekonombankkal, a bank 
szakembereivel dolgoztuk ki. Az orosz Vnyesekonombank még a szovjet 
Vnyesekonombankból alakult. Ez a bank mindig az orosz külkereskedelmet, illetve az orosz 
cégek külföldi terjeszkedését támogatta. Állami bank, a legjobb Oroszországban ezen a 
területen. A Vnyesekonombank volt a legnagyobb pénzügyi partnerünk ebben a projektben.  

A visszaállamosítás. 2009-ben, amikor az AirBridge, illetve a Malévnek egy része a 
Vnyesekonombankhoz átkerült, akkor a Vnyesekonombank saját képviselőit delegálta az 
igazgatóságba. Megneveztek egy új vezérigazgatót, és így próbáltak 2009-ben valamit 
csinálni a Malévval. Nehéz volt, a gazdasági válságot egész évben lehetett érezni, az utasszám 
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csökkent, a bevétel csökkent, nagyon komoly verseny alakult ki, mert 2007-ben és 2008 első 
felében a legjobb évek voltak a civil légi közlekedésben.  

2009-ben úgy sikerült megtartani a Malévot, hogy a Vnyesekonombank a régi 
ígéretekhez képest még új, friss pénzt pumpált be a cégbe. 2009-ben összesen 50 millió euró 
érkezett a cégbe. Ha nem lenne Vnyesekonombank, nem hiszem, hogy 2009-ben valaki más 
finanszírozta volna ezt a projektet. 2008 második felében, 2009-ben lehetetlen volt 
kereskedelmi bankoktól hitelt szerezni. És ezeket a veszteségeket, amelyeket a cég produkált 
2009-ben, gyakorlatilag a Vnyesekonombank finanszírozta. 2009 során több tárgyalás volt, 
mert a Vnyesekonombank pénzügyi intézet, nem ért a légi közlekedéshez, nem az a feladata. 
Volt több próbálkozás, illetve több tárgyalás, hogy egy olyan szakmai partnert keresni, 
mondjuk, az AiRUnion helyett, amely szakmai partnere tudna lenni a Malévnak. Mert ha 
nincs szakmai partner, és az eredményből is lehetett látni, akkor a cég súlyos veszteségeket 
produkál. Felmerült az Aeroflottal való együttműködés, de az Aeroflot nem akart csak 49 
százalékot birtokolni, ő többséget akart, nyilvánvalóan, mivel szakmai partner, és így ebből az 
együttműködésből nem lett semmi. A Vnyesekonombank 2009 végéig finanszírozta a céget, 
2009 végén mondta, hogy nem ért hozzá, nem tudja tovább finanszírozni. És akkor így 
kezdődtek meg a tárgyalások a magyar és az orosz fél között, amelyek eredményként a 
visszaállamosításhoz vezettek. Én is részt vettem ezekben a tárgyalásokban. 

A kérdésre válaszolva, hogy mit gondoltam. Éreztem a szándékot a magyar fél 
részéről, hogy megtartani a Malévot, illetve megmenteni a Malévot, illetve az új 
pénzügyminiszter részéről. De nagyon nehéz, illetve nagyon hosszú tárgyalások voltak. Olyan 
dolgokat is hallottunk akkor, mondjuk, hogy nem olyan nagy baj, ha a Malév megszűnik, a 
Malév részesedése megszűnik, akkor rögtön átveszi valamelyik más légitársaság. Arra 
gondoltam, lehet, hogy voltak ilyen tervek, amiről én természetesen nem tudtam és nem 
tudhattam.  

Aeroplex. Az Aeroplex talán a legérdekesebb leányvállalat volt a Malév-portfólióban, 
és nagyon komoly fantáziát, komoly lehetőséget láttunk az Aeroplex cégben. Az egyiket 
említettem, hogy az Aeroplex lett volna a bázisa a Szuhoj-projektnek. Ez akkor is 
megvalósulhatott volna, ha a Malév nem vett volna Szuhoj-gépeket, akkor is úgy gondoltuk, 
hogy a Szuhoj bázisa lehetne az Aeroplex a szakembereivel.  

A másik projekt az Aeroplex oroszországi leányvállalata, illetve filiáléja. 
Oroszországban 2002-2004-től kezdtek bevezetni külföldi, nyugati gyártmányú gépeket. Több 
cég vásárolt, viszont nem volt megfelelő a karbantartási bázisa. Az Aeroplex rendelkezett 
majdnem mindenféle jogosultságokkal, illetve a többi jogosultságokat könnyen meg lehetett 
volna szerezni. És akkor így született meg a döntés, hogy az Aeroplexnek kellene egy komoly 
bázis Oroszországban, ahol nemcsak az AiRUnionnak meg a KrasAirnek, hanem több orosz 
légitársaságnak nyugati flottát, nyugati repülőgépeket lehetne javítani. Ez sikeres projekt 
lehetett volna. Gondolom, abból is lehet következtetni erre, mivel akkor az Aeroplex 
moszkvai bázisát megszüntették egy 2009-es vagy 2010-es döntéssel, de az azóta megszerzett 
orosz partnerekkel az Aeroplex még mindig dolgozik. Ferihegyen többször lehet látni az 
Aeroflot-Don, az Aeroflot-Nord, a Trans Air repülőgépeit. Ezeket a repülőgépeket az 
Aeroplex még most is javítja, és ezeket a partnereket még akkor szerezte, amikor kezdtük ezt 
a moszkvai projektet. A KrasAirnek is dolgozik az Aeroplex természetesen. 

Ez az üzlet úgy működik, hogy természetesen senki nem fizet rögtön az elvégzett 
munkáért, viszont mindig volt garancia. A KrasAir egy komoly garanciát állított ki az 
Aeroplex felé, ebből a garanciából, amikor már láttuk, hogy a KrasAirnek pénzügyi gondjai 
vannak, sikerült is behajtani a nemzetközi elszámolási rendszereken keresztül. Maradt 
valamennyi tartozás is, és én voltam, aki utasítottam az Aeroplex-vezérigazgatót, hogy indítsa 
el a behajtási folyamatot a KrasAir felé, és úgy tudom, az Aeroplex az egyik komoly hitelező 
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volt még a KrasAir fölszámolása során. Az, hogy mi lett ezzel a felszámolással, és mi volt 
ennek a végeredménye, erről nem tudok. 

A Malév Ground Handling eladása. Lehet, hogy valamit nem értettem, de a Malév 
Ground Handling az AirBridge időszakában még mindig a Malév tulajdonában volt, és mi 
erről nem beszéltünk, illetve nem tárgyaltunk senkivel, mivel gyakorlatilag 2007-ben a Malév 
vagyonából csak két értékes dolog maradt meg, az egyik az Aeroplex, a másik a Ground 
Handling. A Ground Handlingnél jó szakemberek voltak, mindig jó cég volt, most is 
működik, ha jól tudom. Ebben is komoly fantáziát láttunk, nyitottunk is neki a domogyedovói 
repülőtéren egy repülőgép-kiszolgáló bázist, ami eredményesen működött.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megpróbáljuk fölpörgetni kicsit, mindenkit erre kérek. 

Mielőtt megadom a szót Aradszki képviselő úrnak, egy dolgot szeretnék még megkérdezni. 
Egy konkrét dolgot kérdezek öntől, hátha erre egyértelműen lehet válaszolni, és nem 

kell mélyebben belemenni a dolgokba. Mennyi adót tetszettek fizetni a magyar államnak? A 
Malév mennyi adót fizetett, amíg az önök tulajdonában volt? Mennyi adóbefizetési halasztást 
engedélyeztek? Kinél kérvényezték ezt, és a kérelemnek helyt adtak-e vagy sem?  

Aradszki képviselő úr is fog kérdezni mindjárt, megint felveszünk egy-két kérdést. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak egy nagyon 

egyszerű kérdést tennék föl: mit akartak önök a Malévval? Ugyanis a számok egyetlen dolgot 
mutattak. Ön is elmondta, hogy ’94 óta veszteséges a Malév. Önök a privatizációt 100 millió 
eurós vagy dolláros orosz banki garancia terhére, illetve hitel-keretszerződés terhére 
finanszírozták. Amikor megvásárolták, kifizették az üzletrész ellenértékét, kifizették az első 
tőkeemelést, illetve tőkeemelés formájában juttattak pénzt a Malévnak, majd a következőket 
is hitelből, a Malév által felvett, a Malév terhére elszámolandó hitelből valósították meg. 
Mindamellett nagyon jól tudták, hogy MNB-hitel 70 milliárd forint körüli összeg volt, volt 
EIB-hitel is; tehát egy totálisan eladósodott cég, amelyet úgy privatizálnak, hogy növelik az 
adósságát, és mind e mögött egy bizonytalan hátterű – később ez be is bizonyosodott, hogy 
mennyire bizonytalan hátterű – szállítási kapacitás, szállítási potenciál állt, ami úgy kipukkadt 
pár éven belül, mint a lufi; az AiRUnionra gondolok.  

Ezek után egy normális üzletember olyan messze elkerüli a Malévot, ha nincsenek 
más szándékai, hogy feléje se néz. Ezért kérdezem, ilyen kondíciók mellett ténylegesen mit 
akartak önök a Malévtól. Milyen előnyökre számítottak? Milyen üzleti terv lehetett az, amely 
reálisan számolhatott azzal, hogy visszafizeti a 70 milliárdos MNB-hiteleket, visszafizeti 
azokat a hiteleket, amit önök vettek föl a privatizáció érdekében? Tessék nekem megmondani, 
hogy az az AirBridge-, AiRUnion-szerű, annak keretei közötti szállítási kapacitás, orosz–
magyar reláció képes volt kitermelni csak a hiteleket? Csak azokat a vállalásokat, amelyeket a 
magyar állam felé tettek? Hogy majd önök fizetik a Malévnak azokat a tartozásait, amelyek 
mögött állami kezességvállalás van?  

Még egyszer kérdezem: mit akartak a Malévból kivenni? Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! És utána majd Bertha Szilviáé lesz a szó. 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Az adók. 2008 közepéig, 

ahogy említettem, a Malév mindenféle kötelezettségét időben teljesítette. Ez a privatizációs 
kötelezettségekre és az adókötelezettségekre is vonatkozik. 

A légiközlekedési üzlet olyan üzlet, amely télen nagyon áll pénzügyileg, nyáron 
viszont visszahozza a megnőtt forgalomból, illetve megnőtt bevételből. Azt előre nem lehetett 
látni 2008 elején, hogy az üzemanyagárak annyira drasztikus mértékben fognak fölmenni, 
ahogy történt 2008-ban, említettem, a kétszeresére. Ez ahhoz vezetett, amikor a Malév 2008 
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tavaszán értékesítette a jegyeket, akkor senki nem tudta, hogy amikor utaztatni kell majd az 
embereket, mennyiért kell majd a kerozint venni. A jegyértékesítés úgy történik, hogy két-
három hónappal előre eladjuk a jegyeket. 2008-ban a nyár közepén, amikor a legnagyobb 
forgalom van, amikor a legtöbb utazás van, akkor már az új áron kellett volna fizetni a 
kerozinért. Erre senki nem számított, és ez 2008-ban nemcsak a Malévnak volt gondja, hanem 
minden európai, illetve a világ minden légitársasága ugyanezzel a problémával találkozott. 
2008 az egyik legveszteségesebb év volt a légi közlekedésben, a 2001-es amerikai esemény 
után a legnehezebb volt pénzügyileg a légitársaságok számára. Ez volt az egyik fő oka az 
AiRUnion légiszövetség összeomlásának, illetve a Malévnál keletkezett pénzügyi gondoknak.  

A törvényeknek megfelelően 2008-ban kértünk az adóhatóságoknál adóhalasztást, és 
akkor a törvényeknek megfelelően megkaptuk erre az engedélyt. De szeretném megemlíteni, 
hogy 2008 végéig az AirBridge a Vnyesekonombank segítségével minden adótartozását 
kifizette.  

Visszatérve az ön kérdéséhez, nagyon sokáig lehet erről beszélni, és természetesen 
jobb lett volna a tulajdonosoktól megkérdezni, hogy ők mit akartak, illetve mit gondoltak. De 
amit én láttam, illetve éreztem, hogy a tulajdonos szándéka volt egy jól, sikeresen működő 
légitársaságot csinálni a Malévból.  

Említve ezeket a veszteségeket, amikor kezdtük átnézni a Malév belső szervezetét, a 
Malév működését, rájöttünk, hogy ezek a veszteségek nagy számok természetesen az 
átlagember számára, de mondjuk, ekkora cégnek ez nem irreális dolog. És ahogy említettem, 
sajnos az egész légiközlekedési ipar olyan, hogy ha ma születik valamilyen döntés, ennek a 
döntésnek a hatása csak fél év múlva jelentkezhetett volna. Ez azt jelenti, hogy 2007 nyarán, 
amikor az AirBridge átvette a Malévot, nem sok mindent lehetett volna csinálni. De már 
elindítottuk a költségtakarékossági programokat, elindítottuk a létszámcsökkentést; a 
privatizációs szerződésnek megfelelően évente 10 százalékkal lehetett volna a létszámot 
csökkenteni. Ezeket a programokat végrehajtottuk, és ahogy említettem, 2008-ban, annak 
ellenére, hogy az üzemanyagárak felmentek, a gazdasági válság megkezdődött, sikerült 
javítani az eredményeket 2007-hez képest. Nagyon viccesnek tűnik, de én szoktam mondani, 
hogy a Malév az egyetlen légitársaság, amelyiknek 2008-ban sikerült javítani az eredményeit 
2007-hez képest. 

2007 a legjobb év volt a polgári légi közlekedésben, legalábbis Európában 2001 óta. 
2008-ban mindenki veszteséges volt. A Malév is veszteséges volt, de 4 milliárddal javította az 
eredményét. Ez jelent valamit. És úgy számoltunk, hogy ha 2008-ban az üzemanyagárak a 
2007-es szinten maradtak volna, akkor már 2008-ban a Malév nyereséges lett volna. Ez volt a 
tulajdonosi szándék természetesen.  

A hitelek kérdésére visszatérve: igen, ez komoly teher volt. Mondjuk, ha tudtuk volna, 
hogy mi következik 2008-tól, a világválság, lehet, hogy sokkal keményebbek lettünk volna a 
magyar állammal szemben, és nem vállaltuk volna át ezeket a hiteleket. Az, hogy így 
nyertünk volna vagy nem nyertünk volna, más kérdés. De a hitelek át lettek vállalva, a 
magyar állami garanciákat helyettesítettük a Vnyesekonombank garanciáival. És akár hiszi, 
akár nem, tényleg azzal számoltunk, hogy ezeket a hiteleket vissza lehet fizetni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az a kérdésem, hogy orosz 

kormányzati szinten támogatták-e a projektet, és ha igen, akkor ki vagy kik. Ki tanácsolta az 
AirBridge létrehozását? Ki volt a privatizációs tanácsadójuk és a jogi iroda, amelyik eljárt az 
ügyben?  

A hitel kapcsán pedig az a kérdésem, hogy a folyósított hitel nagysága mihez kötődött, 
mi volt a biztosítéka a visszafizetésnek, s végül miért csak a Malévot terhelte egyedül.  
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ELNÖK: Ehhez kapcsolódóan én is egypár apró kérdést feltennék. Biztosan tetszik 

emlékezni, volt ez a Resonator nevű kft., és volt valami szindikátusi szerződés. Ha 
megmondaná, mi volt ennek a lényege, meg mit ígért ebben Szabó András és Költő 
Magdolna, tehát a szindikátusi szerződésben? 

Tetszett itt mondani, én a repüléshez sajnos abszolút nem értek, de bele kell jönnöm: 
azt szeretném megkérdezni öntől, hogy milyen tapasztalata volt önnek a légi közlekedés 
irányításában, mert ugye ön lett a Malév vezérigazgatója, tehát önnek milyen tapasztalata volt.  

Illetve volt-e szerkezetátalakítási terv? Mit sikerült ebből megvalósítani? És miért 
kellett a vezérigazgatói posztjáról távozni?  

Köszönöm szépen. Várjuk a választ. 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Az orosz kormány 

támogatása. A privatizáció során többször orosz delegációk érkeztek Magyarországra, 
Abramovics úr minden delegációnak a hivatalos tagja volt.  

A Vnyesekonombank orosz állami bank. Ennek a banknak mindenkori 
felügyelőbizottsági elnöke Oroszország miniszterelnöke. Ilyen hasonló hitelekről 
természetesen a Vnyesekonombank felügyelőbizottsági szintjén tárgyalnak, illetve születik 
döntés.  

Ne haragudjon, a második kérdését nem írtam föl. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Az AirBridge mint céltársaság létrehozását ki tanácsolta 

önöknek? Illetve ki volt a jogi iroda, amelyik eljárt az egész ügylet kapcsán? 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Az AirBridge céget a DLA 

Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda szakmai segítségével, illetve szakmai tanácsadásával 
hoztuk létre, illetve ez volt a jogászoknak és a tulajdonosoknak is a szándéka, hogy erre a 
projektre egy külön céget létrehozni. Ennek a cégnek semmi más tevékenysége, illetve semmi 
más érdekeltsége nem volt, csak a Malév-privatizációban való részvétel.  

A hitelek kapcsán pedig, ne haragudjon, mi volt a kérdés? 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Az, hogy mihez kötődött, tehát mi határozta meg a 

felvett hitel nagyságát, mihez kötődött ez a nagyság? Illetve mi volt a hitel visszafizetésének a 
biztosítéka? S végül ez az egész hitel miért csak a Malévot terhelte? 

 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: A Vnyesekonombank mint 

állami bank egy nagyon komoly garanciarendszert kért az AirBridge-től, illetve az AirBridge-
tulajdonosoktól. A hitel mögött többlépcsős garanciarendszer létezett. Volt a KrasAir orosz 
légitársaság készfizető kezessége, volt az AiRUnion légiszövetségnek készfizető kezessége, 
és volt Abramovics úrnak a készfizető kezessége is. Itt tehát egy többlépcsős rendszer volt, 
amit a bank határozott meg.  

Arra a kérdésre, hogy hogyan kerültem a Malévhoz, illetve miért foglalkoztam ezzel a 
projekttel: én mindig projektvezető voltam, most is az vagyok. 2004 előtt nem nagyon volt 
légiközlekedési tapasztalatom, de mivel 2004-től folyamatosan foglalkoztam ezzel a 
projekttel, és 2007-ben, amikor már az AirBridge tulajdonosi pozícióba került, én a Malév 
igazgatósági tagja lettem, sokat tanultam belőle, illetve voltak jó tanácsadói a tulajdonosnak. 
És akkor úgy volt a tulajdonosok között a megállapodás, hogy a szakmai kérdésekkel a 
tulajdonosok között a legnagyobb szakmai tudással rendelkező Abramovics úr foglalkozik, 
akinek akkor 25 éves légiközlekedési tapasztalata volt.  
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ELNÖK: Önnek milyen légiközlekedési tapasztalata volt? 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: 2004 előtt nem volt. 
 
ELNÖK: Nem volt. És mégis merte vállalni a vezérigazgatói posztot? 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Gondoltam, hogy meg 

tudom csinálni. 
 
ELNÖK: Ja, értem. Lehet, hogy én is elvállalom egyszer. 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Azóta érdekes módon még 

mindig a légi közlekedésben vagyok. Én most is az egyik orosz légitársaságnak igazgatósági 
tagja és egy német charter légitársaságnak felügyelőbizottsági elnöke vagyok.  

 
ELNÖK: Bocsánat, nem incselkedés, csak tetszik emlékezni, még a legelején 

színesként föltettem azt az első kérdést, hogy volt nekünk vagy van egy ilyen Kapolyi nevű 
emberke, aki az energiaszektorban jobban mozog, mint én. Igaz-e az a sajtóhír, hogy önök 
üzlettársak vagy együtt vannak, vagy nem igaz? 

 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Csináltunk két céget együtt 

Kapolyi úrral, akit én akkor ismertem meg, amikor a krasznojarszki területet képviseltem, és 
Kapolyi úrnak voltak elképzelései az orosz cégekkel, illetve az orosz cégekkel való 
együttműködésről. Akkor volt egy-két ötlet, ami nem valósult meg.  

 
ELNÖK: Jó. Gruber Attila következik. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Csak egy visszatérő téma. Az MNV 4,3 milliárd 

forint előleget fizetett a Ground Handlingért. (Leonov Péter: Mikor?) Meg fogom nézni, 
egészen pontosan.  

A másik pedig: említette, hogy mi mindent megtettek annak érdekében, hogy a Malév 
veszteségét csökkentsék, mindenféle ötletek voltak, járatmegszüntetések, repülőgéptípus-
cserék. Miért van az, hogy úgy tűnik – és azt hiszem, a jegyzőkönyvekben utána lehet nézni –, 
az AirBridge egyik tulajdonosa, bizonyos Kiss Kálmán a meghallgatásakor pont azt mondta, 
hogy ő egy jó pár feljegyzésben konkrét javaslatokkal élt, hogy hogyan lehetne a Malév 
helyzetét javítani, de mindezek a feljegyzések és javaslatok süket fülekre találtak, és ezért 
szállt ki tulajdonképpen az ő tulajdonrészével a részvénytársaságból. Ezek szerint a 
tulajdonosok között nem működött a kommunikáció? Tehát az őáltala javasolt megoldások az 
önök részéről nem kerültek elfogadásra? Mert ő váltig állította a meghallgatásán, hogy ha 
azok a javaslatok, amelyeket összeállított, összerakott és mind a mai napig elérhetők, ezek a 
javaslatok meghallgatásra kerültek volna, akkor sokkal jobban és sokkal kevesebb 
veszteséggel tudott volna működni a Malév. Másrészről nem kellett volna olyan kvázi 
könyvelési trükkökkel egyik évről a másikra jelentős javulást kimutatni, amelynek a 
hátterében bizonyos részfeladatok, így például a korábban már általam említett üzemanyag-
ellátó cégnek az eladása állt. Hiszen ezekben az esetekben tulajdonképpen nem a Malév 
zseniális vezetése, hanem egyszerűen vagyonelemek, jelentős vagyonelemek értékesítéséből 
származó, egyszeri bevételek javították a Malév mérlegét. 

Köszönöm. 
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LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Kezdem az utolsó kérdéssel. 
Sajnos 2007-ben, illetve 2006 végéig ez volt a gyakorlat a Malévban, hogy a veszteséget a 
vagyonelemek eladásával csökkenteni. 2007-ben úgy sikerült pozitív mérleget elérni, hogy az 
üzemanyag-kiszolgáló céget, de még a privatizáció előtt, a Malév eladta, 2006 végén vagy 
2007 elején, nem emlékszem. Ez az utolsó értékes vagyonelem volt a Malévben, az új 
tulajdonosnak gyakorlatilag nem maradt semmi, amit el lehetett volna adni, de nem is ez volt 
a szándéka. Az új tulajdonosnak az volt a szándéka, hogy külső finanszírozás bevonásával 
olyan helyzetbe hozni a céget, hogy nem kellett volna talán eladni vagyonelemeket, hanem a 
működéshez szükséges pénzügyi eszközöket megteremteni és hiteleket is visszafizetni. 

Tulajdonosok közötti kapcsolatokat nem nagyon szeretnék kommentálni. Én mindig 
csak menedzser voltam, akár az AirBridge-ben, akár a Malévban is. Gyakran találkoztak a 
tulajdonosok, gyakran megvitatták a jelenlegi helyzetet, de a tulajdonosok között abban 
mindig egyetértés volt, hogy a szakmai, stratégiai szakmai kérdésekkel Abramovics úr 
foglalkozik, és ezekben a kérdésekben a tulajdonosok támogatták is őt.  

Hogy 2009-ben, amikor Abramovics úr már kiszállt a Malévból, hogy utána néhány 
hónap múlva Kiss Kálmán úr miért szállt ki, én erről nem rendelkezem információval. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: És bocsánat, arra a kérdésre, 

hogy a 4,3 milliárd forint… (Dr. Gruber Attila: 2009-ben volt.) 2009-ben. Az már később 
volt, arra nem tudok mit mondani. Nem az én időmben történt.  

 
ELNÖK: Bácskai képviselő úré a szó, és ezt követően lezárjuk ezt a témát. 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Leonov úr tudott-e, és ha tudott, 

mikor szerzett tudomást arról a bizonyos viszontgarancia-szerződésről, amelyet Abramovics 
úr kötött? És tudott-e arról, hogy a Malév-részvényeket letétbe helyezték ezek után? 

Köszönöm. 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Ahogy említettem, a 

Vnyesekonombankkal kötött finanszírozási szerződés több száz oldalas anyag, amely több 
részből áll. Mondtam is, hogy nagyon sok garanciaelem van benne. Említettem a KrasAir, az 
AiRUnion és Abramovics úr kezességét, és a részvények is szerepeltek ebben a szerződésben. 

A viszontgaranciáról valamikor 2007-ben vagy 2008-ban szereztünk tudomást, tehát 
amikor módosítani kellett volna. Szeretném említeni, hogy a viszontgarancia-szerződés végül 
is nem igaz, hogy viszontgarancia-szerződés. Ez egy szerződés, amely garanciális szerződés, 
amely az angol jog szerint volt megcsinálva, a Vnyesekonombank jogászai dolgozták ki, 
nagyon komoly csapat foglalkozott ezzel, a Linklaters magyarországi ügyvédi irodájának 
bevonásával. Szóval, én nem hiszem, hogy ez olyan szerződés lehet, ami ütközik vagy 
ütközne a törvényekkel, vagy nem felelt meg a törvényeknek. De amikor ezt a szerződést meg 
kellett volna hosszabbítani, illetve összeget emelni, mert 2008-ban már nem volt elég az az 
előzetes számítás, hogy mennyi pénz kellene a Malévnak, akkor ez a szerződés a Malév-
igazgatóság elé került.  

 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): A részvényekről kérdeztem még, a Malév-

részvényekről. 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Igen. Ez is az egyik 

garanciaelem volt a Vnyesekonombank finanszírozási szerződésében.  
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ELNÖK: Bocsánat, még egy fél mondat. Arra nem tetszett válaszolni, illetve csak 

részben tetszett érinteni: azt tetszett mondani, hogy 2008-ig maradéktalanul eleget tettek az 
adófizetési kötelezettségüknek és minden kötelezettségüknek (Leonov Péter bólogat.), utána 
2008-ban, amikor beütött a krach, akkor nem tudtak fizetni. Akkor kértek halasztást, hogy ne 
kelljen adót fizetni. (Leonov Péter: Igen.) Tetszik-e emlékezni, hogy nagyságrendileg mennyi 
lehetett ez az adótartozás? Illetve ki engedélyezte, hogy nem kell fizetni önöknek? Mert ezt 
általában nem nagyon szokta a népi állam engedélyezni, hogy ne kelljen fizetni. 

 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Én úgy tudom, hogy erre a 

Vnyesekonombanknak az utolsó finanszírozási része érkezett, ami 8 millió euró volt; euróban 
emlékszem, forintra át lehet számolni.  

 
ELNÖK: Annyi. Igen? 
 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Én úgy tudom, hogy akkor 

még az APEH engedélyezte.  
 
ELNÖK: Az APEH engedélyezte. Jó. Aradszki képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak tisztázó kérdésem van, mert egészen más 

az információnk ezzel a viszontgarancia-szerződéssel kapcsolatban. Mi úgy tudjuk – és e 
tekintetben Oszkó Péter, azt hiszem, akkori pénzügyminiszter, amikor ez kiderült, még 
feljelentést is tett ebben az ügyben –, hogy ezt Abramovics úr a Malév igazgatóságának 
felhatalmazása nélkül kötötte meg. A kérdésem arra irányul, hogy erről mikor szerzett 
tudomást, és ezt követően a Malév igazgatósága milyen lépéseket foganatosított, amikor 
kiderült, hogy igazgatósági felhatalmazás nélkül történt a Malév Rt.-t hátrányosan érintő 
megállapodásnak a megkötése.  

 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Ez a bizonyos garancia, ami 

nem viszontgarancia, hanem garanciális megállapodás, ami szokásos dolog a banki 
mindennapi életben, illetve a banki praxisban, ezt a szerződést, ha jól emlékszem, 2007. 
május 18-án írta alá Abramovics úr Moszkvában, mert ezek a szerződések a 
Vnyesekonombankkal Moszkvában lettek aláírva. Abramovics úr már a Malév igazgatósági 
elnöke volt, és rendelkezett saját, egyedüli aláírási joggal. És ez a szerződés, mint említettem, 
az egész garanciarendszernek csak egy eleme volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Aradszki András további hozzászólásra jelentkezik.) 

Képviselő úr, most már negyed három van; ha így haladunk, akkor este nyolckor is itt leszünk 
– de tegyük föl a kérdéseket, persze! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen, de nagyon fontos. 
Ön projektvezető volt, meg most is mondta, hogy különböző légitársaságok 

felügyelőbizottsági elnöke is. Azért nyilvánvalóan tudja, hogy attól függetlenül, hogy 
valakinek van cégképviseleti joga, azt csak akkor gyakorolhatja, azon korlátok között, ahogy 
az igazgatóság vagy a társaság legfőbb döntéshozó szerve ezt meghatározza. (Dr. Veres 
János: Nincs igaza.) Én úgy tudom – ez biztosan így van –, hogy e tekintetben nem volt meg 
az igazgatóság vagy a Malév legfőbb döntéshozó szerveinek a határozata. Egyébként miért 
tett volna akkor Oszkó Péter feljelentést az ügyben? Ön tudott-e erről, hogy ezt aláírja 
Abramovics úr? 
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LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Én tudtam, hogy ez a 

megállapodás vagy garanciaszerződés a finanszírozási szerződésnek egy része.  
Az, hogy Abramovics úrnak volt jogosultsága vagy nem volt jogosultsága: szerintem 

volt, mert ő egyedül aláírhatta. Azért is, mivel ez nem csak egy szerződés volt valakinek 
valakivel, a másik fél ebben a szerződésben az orosz Vnyesekonombank volt, és ezt a 
szerződést a Vnyesekonombank legfelsőbb vezetője írta alá. Én úgy tudom, Moszkvában a 
jogászoknak volt a feladata ezt végignézni, hogy mely belső szabályoknak, illetve milyen 
szabályoknak kell hogy megfeleljen ez a szerződés.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Leonov úr, én többet erről nem kérdezek öntől, 

mert úgy látom, hogy nem tudja vagy nem akarja megérteni a kérdésemet. (Dr. Veres János: 
De megválaszolta!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azzal zárom akkor – önnek mondom, és visszatérve az 

előző kérdésemre –, én forszíroztam ezt az adótartozásos dolgot. Hadd mondjam, mert lehet, 
hogy nem tetszik emlékezni: az adótartozás 13,7 milliárd 51 millió euró volt, a teljes Malév-
csoport esetében 16,8 milliárd, és 2007-2010 között 87 millió euró volt, ami elszállt. Ezek 
azért nagyságrendileg – Palotással szólva – elég nagy számok szerintem.  

Én nagy tisztelettel megköszönöm a jelenlétét, hogy rendelkezésünkre állt, és 
folytatjuk a meghallgatásokat. 

 
LEONOV PÉTER, az AirBridge–Malév Zrt. tulajdonosa: Köszönöm. (Miután az 

elnök elköszön tőle, távozik a teremből.)  

Markó Andrea, a Pénzügyminisztérium volt államtitkárának meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm Markó Andreát, és elnézést kérünk. Mi szoktunk ilyet 
csinálni egyébként, hogy késünk, ez most is megtörtént, de remélem, kicsit önkorlátozóbbak 
leszünk.  

Nagy tisztelettel önt arra kérem, tudja, hogy miért hívtuk ide, nyilvános volt az ülés, 
tetszik tudni, miről van szó: legyen kedves elmondani, mit tud a Malév privatizációjáról, 
önnek milyen szerepe volt ebben, s aztán utána feltennénk néhány kérdést. 

Köszönöm szépen. 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Köszönöm szépen. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottságot, elnök urat, alelnök urat. Semmi probléma a 
késéssel, köszönöm szépen a meghívást. 

Nagyon rövid leszek, mert viszonylag rövid periódus volt az én életemben, ameddig a 
Malévval foglalkozhattam. 2007-ben a privatizációban már részt vettem, illetve 2006 végén a 
privatizáció előkészítésében még mint szakállamtitkár, a Pénzügyminisztérium 
szakállamtitkára, illetve 2007-től az ÁPV Rt., Zrt. igazgatósági tagjaként pedig szavaztam a 
privatizációról, tehát ez a szerepem nyilván jelentősnek mondható. Utána pedig 2009-ig 
kísértem figyelemmel a privatizáció után igazgatósági tagként, később pedig 
vagyontanácstagként a Malévval való történéseket. A visszaállamosításban már nem vettem 
részt. 2009. április végével távoztam a Pénzügyminisztériumból, illetve a vagyontanácsi 
tagságomról is lemondtam.  

Amit a privatizációval kapcsolatban el tudok mondani, mi a Pénzügyminisztériumban 
igyekeztünk nagyon szakszerűen előkészíteni a privatizációt. Ez egy régebbi kormánydöntés 
és több meghiúsult privatizáció nyomán már nem volt annyira bonyolult maga az előkészítés, 
a privatizációs pályázat kiírása. Ezt már az ÁPV Zrt. igazgatósági tagjaként is figyelemmel 



- 20 - 

kísértem. A kormánydöntésnek megfelelően elkészült a pályázat. A kiírásra, ha jól 
emlékszem, három biztosan, de most már nem tudom a pontos számot, három vagy négy 
pályázat érkezett, és az AirBridge pályázata volt a legmegfelelőbb. Ez eléggé egyértelműen 
nyilvánvaló volt a pályázatokból, úgyhogy nem volt igazán nagy vita az igazgatóságban arról, 
hogy ki legyen a privatizációs pályázatnak a nyertese. Úgyhogy az AirBridge-et 
megszavaztuk, ha jól emlékszem, egyhangúlag az ÁPV Rt., Zrt., igazgatóságában.  

Amire én még emlékszem, hogy 2008-ig valóban, ahogy most hallottam, Leonov úr is 
elmondta, teljesültek a privatizációs szerződésben előírtaknak megfelelően a tőkejuttatások, 
tehát ezeket a vállalásokat a Malév teljesítette, illetve az AirBridge teljesítette. Gyakorlatilag 
ennyi, amire emlékszem. Segítene, ha kérdeznek, mert már nagyon régen volt, és nagyon sok 
minden más is történt azóta; elnézést kérek, ha korlátozottak már az emlékeim. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem a bizottság tagjait, ne én kezdjem mindig. 

Igen, vannak jelentkezők; a hölgy lesz majd először… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, én csak egy pontosítást szeretnék. 
 
ELNÖK: Igen? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem tőkejuttatások, csak tőkejuttatás teljesült.  
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Igen, így van. 
 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszonyé a szó, majd az urak következnek sorban. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszöntöm Markó Andreát. Én most két kérdést tennék 

föl. Az első, hogy volt-e kormányhatározat arra vonatkozóan, hogy a harmadik sikertelen 
privatizáció után hogyan tovább, tehát mi történjen, hogyan történjen a Malév értékesítése. 

A másik: azt kérem, kommentálja ezt a jegyzőkönyvi részt, miszerint Kiss Kálmán az 
AirBridge Zrt.-től azt mondta: „Javítottunk a KrasAirnek is, ami bűncselekmény volt, 
természetesen. Ezt én jeleztem a magyar rendőrségnek is, de senki nem reagált erre. Hiszen a 
Malévnál az Aeroplexnél volt egy olyan szigorú rend, hogy bevitték javítani a gépet, és a 
műszaki bizonyítványt, amivel tud egy gép repülni, csak akkor adták oda, ha beérkezett a 
kasszába a javítási költség. A Péter Leonov nevezetű vezérigazgató ezt a rezsimet föloldotta, 
és a KrasAir szerintem egy 10-12 millió eurót ellopott. Ez igazgatósági ülésen is általam 
többször föl lett vetve. Nem tudom, hogy azután kifizette-e, mert én utána nem tudtam 
nyomon követni ezt a dolgot, de ez egy sajnálatos dolog volt, mert így Abramovics KrasAir 
nevű cége komoly bevételhez jutott a Malév kárára.” Kérem, hogy ezt az esetet kommentálja 
tehát, amelyet Kiss Kálmán így előadott, erről mit tud, vagy mi erről a véleménye.  

 
ELNÖK: Még néhány kérdést összegyűjtünk. Kérem az urakat sorban. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Szeretném megkérdezni öntől, hogy kapott-e prémiumot a 

Malév privatizációjának a lezárásakor, illetve ki nevezte ki a HungaroControl 
vezérigazgatójának, és szerepet játszott-e ebben, hogy korábban részt vett a Malév 
privatizációs eljárásában, és később aztán miért kellett távoznia ebből a pozíciójából. 

 
ELNÖK: Bácskai képviselő úr! 
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DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Az már többször is elhangzott, hogy a pályázatban 
fölajánlottak és a szerződésben foglaltak között jelentős eltérés volt. Honnan volt jóváhagyás 
arról, hogy ilyen nagy eltérés esetén is megkössék a szerződést a nyertessel? Tud-e erről 
valamit? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! Legyen kedves erre a körre válaszolni, és utána lesznek 

még további kérdések. 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Jó, rendben. Szilvia 

kérdésére: nem emlékszem már pontosan, hogy mikor milyen kormányhatározat volt. Azt 
gondolom, ez talán fellelhető az ÁPV Zrt.-nek a dokumentációi között. Abszolút nem 
emlékszem, hogy a sikertelen pályázat után született-e új, vagy pedig még az előző szerint 
privatizáltuk; bocsánat, erre tényleg nem emlékszem, hogy mikor és hány kormányhatározat 
született.  

Prémiumot kaptam-e? Emlékeim szerint nem, a privatizációért. Más típusú 
teljesítményértékelési rendszer volt a Pénzügyminisztériumban, nem egyes projektekért 
kaptunk általában jutalmat, hanem ki volt találva egy TÉR nevű teljesítményértékelési 
rendszer, és egész éves teljesítményt értékelve kaptak a dolgozók prémiumot.  

A HungaroControl vezérigazgatójává a közlekedési miniszter nevezett ki. Én azt 
gondolom, kevésbé volt szerepe annak, hogy én a Malév privatizációjában részt vettem, mint 
talán annak, hogy volt már felsővezetői tapasztalatom előtte más cégeknél, illetve az 
Aeroplexnél, a Malév leányvállalatánál gazdasági vezetőként dolgoztam 2000-től 2002-ig. 
Tehát némi légiközlekedési tapasztalatom volt. A Malév privatizációja, azt gondolom, nem 
feltétlenül egy olyan típusú tapasztalat, ami arra jogosítja az embert, hogy vezérigazgatóként 
dolgozzon egy cégnél. Tehát azt gondolom, ez nem játszott szerepet ebben. 

Hogy miért kellett távoznom a HungaroControl vezérigazgatói posztjáról: a 
kormányváltás után felajánlottam a lemondásomat az új közlekedési miniszternek, és ő ezt 
elfogadta. Ez volt a vége. 

Bácskai úr, megtenné, hogy megismétli a kérdést, mert nem értettem meg pontosan, 
hogy mihez képest volt eltérés? 

 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): A pályázat során a cégek nyilván tettek valamilyen 

ajánlatot, és az ajánlatban lévő pontok, illetve az ajánlat és maga a megkötött szerződés között 
jelentős különbség van a vállalások tekintetében. Ki hagyta jóvá ilyen nagy eltérés ellenére is 
a privatizációs szerződést? 

 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Nem emlékszem már a 

konkrétumokra, csak feltételezem, hogy hogyan gondolkodhattunk akkor, amikor ez történt. 
Abszolút nem emlékszem, hogy volt-e eltérés, de talán nem is biztos; de ez szintén fellelhető 
nyilván a dokumentumok között, hogyha volt. Ha volt, azt gondolom, logikailag lehetőség 
volt erre, hogy mi úgy döntsünk az ÁPV Zrt. igazgatóságában, hogy ennek ellenére 
megkötjük a privatizációs szerződést, mert a tárgyalások során általában alakultak a feltételek 
a beadott pályázatokhoz képest.  

Egy dologra kellett nagyon figyelni, és feltételezem, hogy erre figyeltünk is, hogy 
olyan új feltétel nem kerülhetett be a privatizációs szerződésbe, ami az eredeti versenynek a 
nyertesét módosította volna. Tehát amennyiben a feltételek úgy változtak meg, hogy a 
nyertese nem módosult volna, akkor a tárgyalások során szabad volt, tehát vállalható volt, 
amennyiben ez indokolt volt, a pályázattól eltérni is. Feltételezem, hogy ebben az 
előterjesztésben kitér az ÁPV Zrt. döntéshozója… 
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DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Elnézést, de ez annyira általános válasz volt, hogy 

ez bármely ilyen ügyletnél elmondható lett volna (Markó Andrea: Így van.), akár én is 
elmondhattam volna. De a felhatalmazása az ÁPV Rt. igazgatóságának megvolt erre? Kitől 
volt? 

 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Nem emlékszem 

pontosan, hogy erre konkrétan kellett-e felhatalmazásnak lenni. A kormányhatározat volt a 
felhatalmazás (Dr. Veres János: Így van.), hogy milyen keretrendszerben kell a privatizációt 
lebonyolítani. Ha ez nem lépett ki ebből a keretrendszerből, akkor nem kellett külön 
felhatalmazás. Nem emlékszem rá, hogy ez milyen volt, sajnos tényleg nem emlékszem rá. Ha 
kellett ehhez felhatalmazás, akkor feltételezem, hogy megkértük ezt a felhatalmazást a 
részvényesi jog gyakorlójától. Ha nem kellett, akkor pedig valószínűleg nem kértük meg. 
Miután nem emlékszem az eltérésre, ezért sajnos nem tudok erre konkrétabban válaszolni.  

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Annyit azért, gondolom, tud, hogy a kormány 

egyfordulós és nyílt pályázati eljárást hirdetett meg a Malév privatizációjához, ez pedig 
többfordulós és zárt volt. (Dr. Veres János: Nem volt zárt! Bocsánat!) Ezt a különbséget nem 
észlelték annak idején?  

 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Biztos vagyok benne, 

hogy észleltük. Nagyon sajnálom, tényleg, hogy erre már nem emlékszem, hogy milyen 
módon történt ez, és erre sem emlékszem, hogy volt-e ilyen eltérés a kormányhatározat és a 
kiírt pályázat között. Pontosan azért nem emlékszem valószínűleg, mert ezt akkor 
végiggondoltuk, és megfelelően lezártuk, ezért nem is hagyott bennem olyan nyomot, hogy 
különösebben kellene rá emlékeznem. Biztos vagyok benne, hogy benne van az 
előterjesztésben, ha ilyen eltérés valóban volt, hogy miért gondolta úgy az ÁPV Zrt. 
igazgatósága, hogy el lehetett ettől térni. Ha ilyen tényleg volt.  

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban megadom a szót Veres alelnök úrnak, ő tud erre 

válaszolni, hogy nyílt volt-e vagy zárt. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Csak pontosítanék, Aradszki úr: nyílt 

eljárás volt. A nyílt eljárásban négy pályázó érkezett, és a négy pályázó közül egy lett a 
nyertes. Tehát nincs arról szó, hogy zárt lett volna, és nincs arról szó, hogy módosítani kellett 
volna éppen ezért a kiírást. (Markó Andrea: Köszönöm szépen.)  

Ezt azért teszem hozzá, mert világos, hogy nem kell erre emlékezni. El kell olvasni az 
ÁPV Rt. felügyelőbizottságának jelentését, ezzel kapcsolatban mindent nagyon szépen 
tartalmaz. Most mindannyian megkaphattuk ezen a bizonyos adathordozón ezt a jelentést, az 
is kitér erre az értékelésében. Tehát szó nincs arról, hogy zárt lett volna az eljárás.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Sajnálom, hogy alelnök úr kommentálja, de 

majd sor kerül az ön meghallgatására, és akkor vissza fogok kérdezni erre a momentumra. 
Köszönöm. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Lehet, hogy a képviselő úr sajnálja, hogy 

kommentálom, de miután a bizottságnak egyenjogú tagjai vagyunk, ezért ha valótlanság 
hangzik el, akkor igyekszem kommentálni. Többször megtartóztattam magam itt már a mai 
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ülésen, mert volt más kérdésben is olyan, ami nem teljesen pontosan hangzott itt el. Örülök 
annak, hogy Andrea megválaszolta azt a kérdést, amit az ő tudása szerint meg lehetett 
válaszolni, de ne tegyünk fel olyan kérdést, ami nyilvánvalóan a valósággal ellentétes.  

Köszönöm. (Markó Andrea: Köszönöm a segítséget.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én nem kaptam választ arra a 

kérdésre, amit a jegyzőkönyvből idéztem. Itt tehát arról van szó, hogy 10-12 millió eurót Kiss 
Kálmán állítása szerint kihúztak a Malévból, annak leányvállalata, az Aeroplex révén, aminek 
az ügyvezetője abban az időben Markó Andrea volt. És ezt állítólag többször jelezte is Kiss 
Kálmán a vezetőség előtt, és erre semmilyen reakció nem történt. Tehát erre szeretnék választ 
kapni, hogy erről mi a véleménye. 

 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Nem voltam az 

ügyvezetője soha az Aeroplexnek, pláne nem akkor. Tehát abszolút nincs is fogalmam erről, 
hogy ez megtörténhetett. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Semmilyen vezetőségi posztot nem töltött be az 

Aeroplexnél? 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Nem. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Felügyelőbizottságában? 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Nem, semmilyet. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Semmilyet. És a Vagyongazdálkodási Tanács elé nem 

került ez az ügy? 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Nem.  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nem. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Alelnök úré a szó, utána még egy kérdésem van, és akkor ezt a kört is 

lezárjuk. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tekintettel arra, hogy képviselő asszony most olyan 

jegyzőkönyvből idéz, amely jegyzőkönyvben Kiss Kálmán e bizottság előtt egy olyan 
ügyletről beszélt, amely Leonov Péter meghallgatásánál, a magam részéről úgy gondolom, 
helyénvaló kérdésfeltevés lett volna, mert azt az időszakot idézi Kiss Kálmán ebben a 
bizonyos bizottsági nyilatkozatában, amikor őszerinte Leonov Péter volt a Malév 
vezérigazgatója. Andreának mint az állam alkalmazottjának ebben az időszakban nem lehetett 
köze az Aeroplexhez, nem lehetett ott vezető tisztségviselő. Lehet, hogy önt félretájékoztatta 
valaki, képviselő asszony, de nem volt megengedve, hogy ilyen jellegű összeférhetetlenség 
fönnálljon.  

Én meg is lepődtem, amikor fölolvasta ezt az iménti bekezdést, hogy miért nem 
Leonov Péter meghallgatásán olvasta föl, mert ha jól emlékszem, Kiss Kálmán kifejezetten 
megvádolja Leonov Pétert ebben a bizottsági meghallgatási nyilatkozatában azzal, hogy itt 
nagyon nagy összeg folyt el.  
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Én azt gondolom, hogy Markó Andrea mint a Pénzügyminisztérium akkori 
alkalmazottja, ebben a kérdésben nem tudhatott erről, nem tudott erről, és nem volt 
semmiképpen érintett a pénz címzettjeként nyilvánvalóan – mert most már értem, hogy a 
második kérdésében mint címzettet próbálja Markó Andreát ebbe a kérdésbe behozni. Aki 
egyébként az iménti kérdésre adott válaszban megválaszolt arra is, hogy milyen előző 
szakmai tapasztalata volt neki egy ön által más időpontban érintettnek nevezett cégnél.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gruber Attila úr jön, aztán képviselő asszony, aztán 

pedig én magam. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bocsánat, csak egy zárójeles kérdés. Lehet, hogy túl 

érzékeny vagyok a stílusra, de alelnök úr, van valami személyes elfogultsága a jelenleg 
meghallgatott Markó Andreával kapcsolatban? Mert Leonovot sem péterezte, és az eddig 
meghallgatottak kapcsán sem volt ilyen, itt pedig különösen „Andrea” van. Tehát mennyire 
elfogult ez a dolog? (Dr. Józsa István: Ügyrend, elnök úr!) Bocsánat, csak azért tisztázzuk, 
mert egészen mások ezek a védekező és inkább megmagyarázó közbeszólásai önnek; lehet, 
hogy ezt nem kellene. (Dr. Józsa István: Ügyrend!) 

 
ELNÖK: Józsa képviselő úr, szerintem nem kell türelmetlenkedni, mert eljutottunk 

egy pontig, amikor van egy kis feszültség a perben, ahogy szoktuk mondani. Van egy kis 
feszültség, semmi probléma nincs. Én is egyébként, alelnök úr, kicsit furcsállottam, hogy itt 
mindenki a vezetéknevén szólítgat valakit, de hát ki honnan és ki hogyan próbálja 
megközelíteni. Alelnök úr mindjárt fog válaszolni, hogy Markó Andreát miért nem Markó 
Andreának hívja, és utána megadom a szót a képviselő úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ügyrendben szeretnék tiltakozni, hogy ezt a kérdést 

fölveti képviselő úr, ugyanis én sem tiltakoztam, amikor Kapolyi akadémikus urat 
„emberkének” nevezte a levezető elnök. Úgyhogy én javaslom, térjünk vissza a köznyelvben 
szokásos, tiszteletteljes megszólításhoz. 

 
ELNÖK: Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak hogy ne maradjon megválaszolatlanul a kérdés. 

Gruber képviselő úr, Markó Andreával mi több éven keresztül együtt dolgoztunk a 
Pénzügyminisztériumban. Olyan vezetőtársam volt Markó Andrea, akit, én úgy gondolom, 
sohasem kell megtagadni utólag sem, hogy mi vezetőtársak voltunk. És közöttünk az volt a 
szokás, hogy ha én Andreának szólítottam őt, ez a maximális tisztelet melletti, keresztnéven 
történő megszólítás. Azt gondolom, mintegy négy év együtt töltött munkatársi kapcsolat 
alapján ez megengedhető, én legalábbis úgy gondolom, megengedhető. Ha Andrea ezt nem 
tartja megengedhetőnek, akkor majd szólni fog. 

A másik megjegyzésére pedig: nagyon nem tartom helyesnek, hogyha nem pontos és 
félreérthető dolgok hangzanak el a bizottsági ülésen a képviselők részéről. Ugyanis ezzel 
magunkról állítunk ki negatív bizonyítványt. Én ezért tettem szóvá két olyan dolgot itt a mai 
bizottsági ülésen eddig, amiről úgy gondolom, hogy szóvá kell tenni. Lesz még olyan, amit 
szóvá fogok majd tenni a későbbiek során is, természetesen, majd amikor más minőségben 
fogunk ilyen módon beszélni. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, legyen kedves! 
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én Veres Jánosnak válaszolnám, 
hogy azért nem Leonov Péternek tettem fel ezt a kérdést, mert ennek a bizottságnak az 
elsődleges feladata az, hogy politikai felelősséget állapítson meg. Leonov Péterrel szemben 
legfeljebb büntetőjogi kérdés merülhet föl, azt pedig majd utólag fogjuk eldönteni, hogy ki 
ellen és miért és milyen szempontok alapján teszünk büntető feljelentést.  

Itt most jelen pillanatban azt nézzük, hogy az állam képviseletében kik azok, akik 
adott esetben szemet hunytak vagy szakmai tévedést követtek el, és emiatt ilyen helyzetbe 
sodorták a Malévot. Hogy most 10-12 millió euró eltűnése a Malévtól kiken múlt és kik azok, 
akik adott esetben szemet hunytak vagy nem vették észre, többszöri jelzés ellenére, az igenis 
fontos lehet ebből a szempontból. És mivel Markó Andrea számos olyan állami tisztséget 
töltött be, ami révén ráláthatott erre a problémára, ezért úgy gondoltam, hogy ez a kérdés 
igenis jogos lehet, és ilyen szempontból továbbra is várom a választ, hogy ő esetleg tudott-e 
erről, valamilyen módon, valamelyik bizottságban, ahol ő részt vett, Vagyongazdálkodási 
Tanácsban, vagy akár szakállamtitkárként szembesült-e ezzel a problémával.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bácskai képviselő úr! 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Leonov úrnak is feltettem már ezt a kérdést, hogy 

tudott-e ön a Borisz Abramovics által kötött viszontgarancia-szerződésről, és ha igen, akkor 
mikor szerzett róla tudomást. És mi lehet az oka ön szerint annak, hogy Oszkó Péter tett csak 
feljelentést ebben az ügyben?  

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban nekem lenne az a kis segítő és utolsó kérdésem, hogy 

tetszik-e tudni azt, ki hagyta jóvá a privatizációs szerződést, illetve hogy a kormányzat 
részéről ki vett részt ezeken a tárgyalásokon, konkrétan. Utána pedig Veres képviselő úr 
kérdezni szeretne, ugye? (Dr. Veres János: Nem kérdezni, reagálni szeretnék.) Jó. És akkor 
utána lezárjuk. 

 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Először Szilviának 

válaszolok, hogy nem tudtam erről, hogy az Aeroplexnél történtek ilyen ügyletek. Ez nem 
került a vagyontanács elé; akkor már nem ÁPV, hanem vagyontanács volt már akkor, amikor 
ez odakerülhetett volna, gondolom.  

A privatizációt a pénzügyminiszter hagyta jóvá részvényesijog-gyakorlói határozattal.  
A viszontgarancia-szerződés… 
 
ELNÖK: Bocsánat, akkor ki volt a pénzügyminiszter?  
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Veres János. 
 
ELNÖK: Jó. (A kormánypárti képviselők néhány mondatot váltanak egymással.) 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Folytathatom? 
 
ELNÖK: Bocsánat, tessék, csak itt ilyen magántanácskozmány alakult ki. 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Köszönöm.  
A viszontgarancia-szerződésre nem emlékszem, hogy akkor, amikor még én 

pozícióban voltam, vagy a sajtóból szereztem tudomást, valószínűbb, hogy a sajtóból később 
– mikor volt ez? Segítenének nekem? (Dr. Bácskai János: 2007-ben.) És mikor derült rá 
fény? Ez nem derül ki a papírokból? Nem emlékszem, őszintén szólva nem emlékszem 
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egyáltalán. (Dr. Bácskai János: Jó másfél év múlva.) Annyi segítséget még hadd kérjek, hogy 
ez a viszontgarancia-szerződés – mert muszáj visszaemlékeznem, és ha segítenek, lehet, hogy 
fogok, csak így most a semmiből abszolút nem tudok – minek a viszontgaranciája volt ez? 
Vagy mi volt konkrétan ez az ügylet?  

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr, és akkor tényleg ez az utolsó. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak hogy segítsek: annyi történt, hogy ez a 

VEB nevű bank 102 millió eurós kerethitelt biztosított az AirBridge-nek, majd amikor 
megtörtént a privatizáció, akkor az addig nyújtott hiteleket átvállalta, illetve mögé állt a 
Malév Zrt. az AirBridge-nek, tehát a Malév mint cég állt mögé, és odaadta biztosítékul az 
AirBridge tulajdonosa a tulajdonában levő részvényeket. Ezzel különösebben nagy baj nincs, 
csak azzal van nagy baj, hogy úgy tudjuk, mindenféle igazgatósági felhatalmazás nélkül 
történt a Malév garanciavállalása, a Malév Zrt.-nek mint cégnek a garanciavállalása a VEB 
bank felé.  

Ezen most volt egy kis vitánk, lehet, hogy hallotta, hogy mi a cégjegyzés és mi a 
cégképviselet tartalma, és hogy az korlátlan vagy nem korlátlan – azért minden normális 
cégnél van egy rend, hogy mikor milyen módon és milyen mértékben képviselheti az adott 
jogosult vezető az adott céget. És mi úgy tudjuk, hogy ilyen mértékű garanciavállalásra nem 
volt felhatalmazása a Malév igazgatósága részéről sem és a Malév közgyűlése részéről sem 
Abramovics úrnak.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor ez megtörtént, akkor eszerint az a válasz 
érkezett, hogy nem tudott róla, és amíg ön a Malév vezetésében volt, addig nem sikerült erre 
fényt deríteni – mintha ezt értettem volna a válaszából. Vagy…? 

 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Emlékszem már, hogy 

miről van szó, de egyet pontosítanék csak, hogy én nem voltam soha a Malév vezetésében. 
Tehát a Malévhoz mint olyanhoz soha nem volt semmilyen közöm, csak a privatizációról 
döntöttem mint ÁPV Zrt. igazgatósági tag. És tudok erről a történetről, szerintem a sajtóból; 
már nem tudom, hogy pontosan mikor szereztem róla tudomást, de valószínűsítem, hogy már 
nem vagyontanácstagi pozíciómban szereztem erről tudomást, hanem sokkal inkább a 
sajtóból. Mert olyan emlékem már nincs, hogy ezt valamilyen módon kezeltük is volna.  

Egyébként nem vagyok jogász, de azt gondolom, kifelé egy ilyen típusú aláírás 
nyilván érvényes (Dr. Aradszki András: Persze.), és befelé viszont a felelősségét az így 
aláírónak nyilván felveti. (Dr. Veres János: Persze. Ez a lényeg.) De erről nem tudok többet, 
sajnos. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a megjelenését. Alelnök úr 

meghallgatásával folytatjuk. 
 
MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára: Köszönöm szépen a 

meghívást. (Miután az elnök elköszön tőle, távozik a teremből. – Dr. Veres János alelnöki 
helyéről átül a meghallgatottak helyére.)  

Dr. Veres János volt pénzügyminiszter, a vizsgálóbizottság alelnökének meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az én emlékezeteim szerint rendkívül érdekes és 
rendkívül furcsa, bár lehet, hogy Veres képviselő úr, alelnök úr jobban emlékszik erre, én nem 
nagyon emlékszem mint volt ügyrendi bizottsági tag sem, hogy egy ilyen 
vizsgálóbizottságban kettős szerepben lehet az ember, tehát lehet alelnöke a 
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vizsgálóbizottságnak, és emellett pedig most a meghallgatására kerül a sor. Ez számomra elég 
furcsa, de nincs összeférhetetlenség, valóban.  

Mi pedig a bizottság nevében alelnök úrtól azért kérünk elnézést, mert nyilvánvaló, 
hogy alelnök úr jóval több információ birtokába jutott, mint mi, tekintettel arra, hogy ön volt 
akkor a privatizáció során a pénzügyminiszter. Gondolom, ebben az egy kérdésben nem lehet 
vitatkozni, ebben nincs vita közöttünk.  

A fair play szabályai szerint, természetesen, úgy, ahogy elkezdtük, arra kérem szépen 
képviselő urat, hogy a privatizációval kapcsolatosan elmondaná, ugyanúgy, mint a többiek, a 
véleményét, hogyan volt, mint volt, és utána feltennénk a kérdéseket. Köszönöm szépen. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Örülök annak, hogy elnök úrral 

egyetértünk abban, hogy a magyar parlament képviselői egyenjogúak e tekintetben, tehát 
valamennyi képviselő választható például vizsgálóbizottságba is. És ilyen értelemben tehát 
nem vitatja el sem elnök úr, sem pedig más azt, hogy ebbéli minőségben én is választható 
voltam erre a tisztségre. 

Nagyon röviden szeretnék az elején egypár mondatot mondani, aztán pedig nézzük a 
kérdéseket.  

A Malév, noha évek óta veszteségesen működött, miniszterségem időszakában 
mindennap fenntartotta működőképességét. Az európai uniós csatlakozást követően 
költségvetésből nem lehetett a veszteséget finanszírozni, így más módon, például 
privatizációval lehetett biztosítani a hiányzó forrásokat a működéshez. A Malév esetében az 
összes partner mindvégig, nehéz tárgyalásokkal, de a szükséges forrásokat rendelkezésre 
bocsátotta. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert szemben azzal, ami néhány kérdésben 
már most is és korábbi bizottsági üléseken is elhangzott, addig, ameddig a visszaállamosítás 
meg nem történt, sikerült biztosítani a Malév folyamatos működését. Egy darabig még azt 
követően is – erre majd kitérnék. 

Miniszterségem ideje alatt minden döntésnél vizsgáltuk és figyelembe is vettük az 
Európai Unió szabályait, így nem került sor tiltott állami támogatás biztosítására a cégnek. Így 
ebből visszafizetési kötelezettsége sem keletkezett a Malévnek. Amit én négy évig biztosítani 
tudtam, mármint hogy a dolgozók megkapták a bérüket, a szállítói számlákat kifizették, a 
lízingdíjakat a Malév kifizette, azt a 2010-es kormányváltás után másfél évvel a Fidesz-
kormány nem tudta biztosítani, és csődbe vitték a nemzeti légitársaságot. Volt pedig 
megoldás… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, azért elnök úr is tudja, hogy 2010-ig vizsgáljuk. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Így van.  
 
ELNÖK: Akkor 2010 után ne minősítsünk semmit! (Dr. Józsa István: December 31-

éig!) 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Volt pedig megoldás a cég talpon maradására. Tudok 

arról magam is személyesen, hogy 2010-ben, majd később is, megkereste az akkor illetékes 
minisztert olyan befektető, aki képes lett volna a Malév működtetését biztosítani, azonban a 
kormány nem tárgyalt a befektetőjelölttel, inkább hagyta csődbe menni a céget, noha tudták, 
hiszen előtte pár héttel leírták egy minisztériumi dokumentumban, hogy milyen kárt okozhat a 
társaság csődje.  

Magát a privatizációs eljárást vizsgáló szervezetek az eljárást az érvényes 
jogszabályoknak megfelelőnek tartották.  

Köszönöm figyelmüket. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, lesznek kérdések. Aradszki képviselő úr 

kezdi, aztán megyünk sorban. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Veres képviselő úrnak három funkciója volt, 

mert amikor ott ült alelnökként, akkor Markó Andrea asszonynak a védője is volt, de hát ez 
már más kérdés.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha 2004 után nem volt nem engedélyezett, nem 
engedélyezhető állami támogatás a Malévnél, akkor arra talán tud választ adni a képviselő úr, 
hogy miért kellett akkor visszafizetni a Malévnek tiltott állami támogatás címén, azt hiszem, 
százmilliárd körüli összeget. Ez az első kérdésem. 

A másik. Elmondta, hogy mindig vizsgálták azt, hogy a privatizáció, a Malév 
finanszírozása megfeleljen az európai uniós szabályoknak. Ugyan nem biztos, hogy önhöz 
tartozik, de azért szeretném tájékoztatni, hogy az elmúlt időszakban meghallgatott Burai-
Kovács János ügyvéd úr kifejezetten elmondta, hogy tájékoztatták az ÁPV Zrt.-t, hogy az a 
fajta megoldás, ami a hitelrendezési megállapodásban van, nevezetesen, hogy az állam 
garanciát vállal azért a hitelezők felé, hogy az AirBridge Zrt. tulajdonát képező Malév vissza 
fogja fizetni a fennálló hiteleket, az ügyvéd úr jelezte, hogy ez az akkor hatályos és most is 
hatályos európai szabályokba ütközik. Ezt azért, ha válaszol az első kérdésre, ön is látni fogja, 
hogy alapvetően ezért kellett azt a százmilliárd forintot visszafizetni a Malévnek az Európai 
Unió büdzséjébe.  

Egyelőre ennyi. 
 
ELNÖK: Akkor ezt a két sarkalatos kérdést, bár ebben feloldhatatlan ellentét van, úgy 

látom, közöttünk, de parancsoljon megválaszolni! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak azért, elnök úr – köszönöm a szót –, mert ezt 

érdemes tisztázni. Képviselő úr, én pontosan fogalmaztam. Miniszterségem ideje alatt minden 
döntésnél vizsgáltuk és figyelembe vettük az EU szabályait, így nem került sor tiltott állami 
támogatás biztosítására a cégnek, így ebből visszafizetési kötelezettsége sem keletkezett. 
Megállapított az Európai Unió tiltott állami támogatást, ameddig én miniszter voltam? Ugye, 
nem?  

Hogy később milyen döntések miatt állapított meg az Európai Unió és mit, ezt rajtam 
ne kérje számon, képviselő úr! Ez nem az én felelősségem, képviselő úr! Tudja, miért? Azért, 
mert az Európai Unióval olyan kapcsolatot kell ápolni egy kormánynak, egy országnak, hogy 
az Európai Unióban föl se merüljön, hogy ezzel kapcsolatban aggály lenne.  

A Malév-privatizáció kapcsán, szemben azzal, amit most képviselő úr pontatlanul 
idézett, Burai úr nem azt mondta ezen a bizottsági meghallgatáson; én elolvastam a 
jegyzőkönyvet. Tudja, mit mondott? Azt mondta, hogy van ilyen kockázata ennek a 
megoldásnak. És ha ezt nem kezeli a kormány, nem tárgyal az EU-val, nem járja végig az 
utat, akkor ez adott esetben beeshet mint fizetési kötelezettség. Nem azt mondta Burai úr, 
hogy ők adtak volna olyan szakvéleményt, hogy ez bizony fizetési kötelezettség lesz. Nézzék 
meg a jegyzőkönyvet, én elolvastam, betegágyamon feküdtem az elmúlt hetekben, ezért volt 
időm elolvasni mindenfajta jegyzőkönyvét ennek a bizottságnak.  

Ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert nem az hangzott el, ahogyan ön 
értelmezte. Megengedem, hogy lehetett így értelmezni, ha nem elég pontosan olvassa valaki a 
jegyzőkönyvet. Vagy ha nem pontos a jegyzőkönyv, akkor én értem félre azt, amit ő mond.  

Egyben biztos lehet, és ezt állítom most is, hogy ameddig én Magyarországon 
pénzügyminiszter voltam, addig nem merült föl az Európai Bizottság részéről az, hogy a 
Malévvel kapcsolatban megállapítson tiltott állami támogatást. Folyamatosan vizsgálta a 
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Malévet az Európai Bizottság. Én miniszterként, mit gondol, hány alkalommal tárgyaltam 
ebben az ügyben személyesen? Hat alkalommal tárgyaltam a versenyjogi biztossal és a 
verseny-főigazgatóval. És tudomásom szerint azt követően az új kormány részéről hányszor 
tárgyaltak ugyanezekkel a személyekkel? Nulla alkalommal. Ugye, képviselő úr, nem lehet 
azt gondolni, hogy az Európai Bizottságnál a dolgok majd megoldódnak a magyar 
szempontból kedvező módon?  

De továbbmegyek. Képviselő úr, abban is pontatlan volt, amikor a kérdését föltette, 
hogy az Európai Uniónak kellene visszafizetni ezt a pénzt. Ugye, nincs ilyen a határozatban; 
remélem, elolvasta a határozatot. Mert ha nem olvasta, szívesen rendelkezésére bocsátom, ott 
van abban az iratkötegben. Az Európai Bizottság határozata nem mond ilyet ki: el kell 
olvasni, mit mond ki. Ezt nem mondja ki, amit ön mondott.  

Továbbmegyek. Az Európai Bizottság hozott Magyarországgal szemben az én 
miniszterségem ideje alatt olyan határozatot, amelyből hasonlóan több tíz milliárdos 
nagyságrendű fizetési kötelezettsége származott volna Magyarországnak. És tárgyalásokkal, a 
meghozott határozat után sem volt ilyen terhe a magyar költségvetésnek. Azaz nem kell 
megfizetni minden ilyen módon született határozatnak a költségvetési terhét, ha tud valaki 
tárgyalni az Európai Unió illetékes hatóságával, és meg tudja azt a megfelelő megoldást 
találni, hogy ne legyen Magyarországra nézve bármilyen összegű – itt több tíz milliárd 
forintról beszélek én – fizetési kötelezettség. Igen, sikerült ezt megbeszélni. Igaz, hogy ebben 
az ügyben is nyolcszor kellett tárgyalni a verseny-főigazgatóval. Nyolc alkalommal kellett 
tárgyalni, amire ő megmondta, hogy melyik európai intézmény milyen szakértői 
vizsgálatának az anyagát fogadják el, és ha az azt hozza ki, akkor ebből nincs fizetési 
kötelezettsége Magyarországnak.  

Csak azért mondom ezt el, mert az nem eljárás, ami ebben a dologban történt, tudom, 
’10 után, hogy jön egy határozat, és akkor feltesszük kezünket-lábunkat, és tessék, akkor 
fizetni kell. Nincs erről szó! Hanem tárgyalni kell, el kell menni megnézni, hogy miért 
született egy ilyen határozat, és meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet az egyébként cégre 
vonatkozó fizetési kötelezettséget megspórolni, megmenekülni ettől a fizetési 
kötelezettségtől.  

Azért mondom ezt így el, mert még egyszer szeretném megerősíteni, képviselő úr, az 
ön kérdésére is válaszként: ameddig én pénzügyminiszter voltam, a Malév mindenfajta 
kérdését úgy kezeltük, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda szakértői előzetesen egyeztettek 
az Európai Unió illetékes szakértőivel, az előzetes egyeztetés eredményét írásban rögzítették, 
és minden egyes tranzakciót megelőzően, ez akár a privatizáció, akár a privatizációs 
szerződés tartalma, akár a Malév már privatizált állapotában történő „hogyan lehet életben 
tartani?” című kérdésének napi menedzsmentügyei – mert ilyenek is voltak sajnálatos módon, 
de megoldottuk, és a gépek fölszálltak, a dolgozók a bérüket megkapták, a Malév 
működőképes volt; ha úgy tetszik, a nemzeti légitársaság folyamatosan tudott működni. Na, 
ezért mondom én azt, hogy az első állításom képviselő úr kérdésére az, amit hivatalosan 
fölolvastam az elején is, és csak megismételni tudom. 

A második kérdésénél pedig azt tudom mondani, hogy nem hangzott el a bizottság 
ülésén ilyen állítás, amire ön hivatkozik. Kockázatról beszélt a Burai-féle anyag, kockázatról, 
képviselő úr. Ezért tudom azt mondani, hogy mivel ilyen nem hangzott el, akkor nekem, 
legyen szíves, úgy ne tegyen föl kérdést, mintha egy tényállítás ott lenne az ön kérdése 
mögött. Ilyen tényállítás ennek a bizottságnak az ülésén nem hangzott el – nézzék meg a 
jegyzőkönyvet! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aradszki képviselő úr! 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnézést, elnök úr, de úgy látszik, Leonov Péter 
úrnál is van rosszabb alanya itt a meghallgatásnak.  

Képviselő úr, lehet, hogy én voltam pontatlan, de az tény, hogy a Malévnak 76 millió 
eurós tiltott állami támogatást kellett, kellett volna visszafizetnie. Ezt ugye nem vitatjuk? 
Igaz? 76 millió eurós. Arra nem válaszolt, pedig feltettem, hogy ez miből keletkezett. Kinek 
az idején? Milyen tranzakcióból? Mi volt az a tiltott állami támogatás? De ha nem tudja, én 
elmondom nagyon szívesen. Az a fajta hitelrendezés, amelynek során 2007-ben törölték a 
Malév mérlegéből és átruházták egy százszázalékos állami tulajdonú vállalatra azt a 76 millió 
eurós tartozást, ami a Malév mérlegében volt addig. Ez volt az egyik sarkalatos pontja a 
privatizációs szerződésnek, ez volt az egyik legnehezebben körüljárható, biztosítékokkal 
ellátható eleme.  

Nem tudom, ki volt akkor a pénzügyminiszter, amikor ezt a privatizációs szerződést 
jóváhagyták. De az bizonyos, hogy 2010-ben a Malévnak ezt az összeget kellett kifizetnie.  

Ön azért elég merész dolgokat állít. Én nem akarom az Európai Bizottságot és az 
Európai Uniót megvédeni, de én kötve hiszem azt, hogy az adott jogszabályi keretek között 
egyébként különbséget tennének polgári kormány meg baloldali kormány között. Erre ön azt 
mondta, hogy ha tárgyalunk, ha úgy megyünk oda, akkor meg lehet szegni az Európai 
Bizottság részére is a határozatokat. Mert vagy van tiltott állami támogatás, vagy nincs. Ez 
jogkérdés és ténykérdés. Esetünkben sajnálatos módon a megkötött privatizációs szerződés 
alapján vissza kellene fizetnie a Malévnak 76 millió eurós tiltott állami támogatást.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor ezt a jogalapot megteremtették, akkor ön 
pénzügyminiszter volt-e; egy.  

Kettő: ha egy felkészült jogász azt mondja, hogy ez kockázatos, akkor a kérdésem az 
lenne, hogy ha ilyen felhívás van, ilyen figyelmeztetés, hogy ez kockázatos, ezt körbejárták-e, 
hogy valóban kockázatos-e, befolyásolta-e az üzleti döntést. Mert egyébként az élet azt 
mutatja, hogy ez sajnos több mint kockázatos volt, hanem egyszerűen az ügyvéd úrnak a 
figyelmeztetése szakszerű volt, amelyet figyelembe kellett volna venni az akkori 
döntéshozóknak.  

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

mondjak, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom – vagy megfogadják a bizottság tagjai, vagy 
nem fogadják meg –, hogy a válaszadónak joga van bármilyen választ adni a feltett 
kérdésekre, ezt tiszteletben tartjuk. És megmondom őszintén, én azt hiszem, és elnézést is 
kértem, hogy a legelején, amikor elkezdődött a bizottsági ülés, alelnök úr biztosan emlékszik, 
én azt mondtam, hogy jogászkolléga, és kiderült, hogy közgazdász. Most értem is a 
tévedésemet. Az ön válaszai, frazeológiája biztosan közgazdászian vannak megfogalmazva – 
jogászként én azt mondom, hogy tényekről van szó. De rendkívül ügyes, ahogy tetszik 
válaszolni erre a dologra, én elismerem. Én csak azt mondom tehát a bizottságnak, hogy 
mindenre lehet válaszolni úgy, feketéről is be lehet bizonyítani, hogy fehér, és fehérről, hogy 
fekete, és meg lehet fordítani a dolgot. Jelen pillanatban olyan választ kapunk, amilyet adni 
óhajt az illető. 

Parancsoljon! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kérem szépen, Aradszki képviselő úr megint csúsztat a 

kérdésfeltevésében. Nekem tulajdonít olyan állítást, amit ön mondott most itt. Én ilyet nem 
mondtam, hogy az Európai Unió differenciáltan ítélné meg a polgári meg a liberális vagy 
szocialista kormányt. Ön most olyat mondott itt, megint el vagyok képedve, hogy miért mond 
olyat, amit én itt nem mondtam. Ezt mondta, szó szerint, felírtam – ne csodálkozzon! Én ilyet 
nem mondtam. Én azt mondtam, hogy tárgyalni kell az Európai Unióval, minden kormánynak 
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tárgyalni kell. Az önök kormányának is tárgyalni kell, mint ahogy a mienknek is tárgyalni 
kellett.  

Képviselő úr, azt az eljárást, amit a privatizációs szerződésnél alkalmaztunk, az 
Európai Unió rendben lévőnek fogadta el. Pont. Mindaddig rendben lévő ez, ameddig egy 
privát társaságról van szó. Mihelyt nem erről van szó, ettől kezdve ne kérje rajtam azt 
számon, hogy valaki utánam, később, amikor én már nem voltam miniszter, megváltoztatta az 
alapfeltételeit egy korábbi megállapodásnak. Ugye azt, remélem, nem akarja nekem felróni, 
hogy az önök kormánya, illetve amikor már nem én voltam a pénzügyminiszter, egy másik 
kormány megváltoztat bizonyos szerződéses feltételeket, és ezen megváltozott szerződéses 
feltételek mellett átértékelődnek korábban az Európai Unió által mondott, leírt és vállalt 
megállapítások. Ezt csak azért mondom, mert a TVI annak idején ezt a privatizációs 
szerződéses struktúrát megbeszélte a verseny-főigazgatósággal, és rendben lévőnek tartotta. 
Sőt, továbbmegyek. Két följelentés érkezett a Malév-privatizációt követően ennek kapcsán. A 
két feljelentést vizsgálta a verseny-főigazgatóság. Mindkét feljelentésnél egyetlenegy dolgot 
tekintett az Európai Bizottság meghatározónak az egész ügy megítélése szempontjából: 
biztosított-e az európai uniós privát hányad többsége a Malévben?  

Kérem szépen, azt tudom tehát mondani, hogy az én tapasztalatom szerint, ameddig én 
pénzügyminiszter voltam Magyarországon, addig erre a kérdésre pozitív választ lehetett adni, 
és éppen ezért semmilyen visszafizetési kötelezettsége a Malévnek abban a periódusban nem 
keletkezett, nem állapítottak meg, nem kellett senkinek sem fizetnie e miatt a dolog miatt. Az, 
hogy később valakik, másfajta megfontolásokból ezen változtattak, illetve nem tárgyalták 
tovább, amikor a kormányváltás bekövetkezett, az Európai Bizottsággal ezeket a kérdéseket, 
azt ne nekem rója föl! És utólag ne próbálja azt mondani, se ön, se más, hogy azért keletkezik 
egy fizetési kötelezettség, mert egy más jogi feltételrendszert hoznak létre, és ennek 
visszamenőleges hatálya van évekkel korábbra! Amikor mi ezt megcsináltuk, nézzék meg, ott 
van a TVI papírja, leegyeztetve az Európai Bizottság verseny-főigazgatóságával: rendben 
lévőnek találták ezt a konstrukciót. Ugyanis ez egy versenysemleges konstrukció, és ez volt 
fontos Brüsszelnek, és ez biztosított volt Brüsszelben. Ezért tehát, képviselő úr, azt tudom 
mondani – természetesen nem jogászként, elnök úr –, hogy le volt egyeztetve az Európai 
Bizottsággal a magyar Támogatásokat Vizsgáló Iroda által, és rendben lévőnek ítélték.  

S képviselő úrnak arra a kérdésére, hogy a Burai, úgy is fogalmazom, hogy 
veszélyfelhívása vagy figyelmeztetése: igen, mi komolyan vettük. Ezért beszéltünk először 
Brüsszellel. Nem volt addig aláírva a szerződés, ameddig Brüsszellel le nem volt egyeztetve 
ez a feltétel is, meg még számos más feltétel is. Nyilván most nem fogok belemenni másokba, 
csak ha kérdés fog fölmerülni. De minden egyes, még egyszer mondom, minden egyes lépést 
a privatizációs szerződésnél, valamint a későbbiek során a cég talpon maradásának 
biztosításában, megelőzte a TVI és a brüsszeli versenyhatóságok közötti egyeztetés. És 
mindezek a lépések jóvá voltak hagyva. Azt, hogy később valaki megváltoztat 
feltételrendszert, legyen szíves, ne rajtam kérje számon! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bácskai képviselő úr! 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Szeretném megtudni, mi 

volt az oka, hogy a Malév rendszeresen adófizetési haladékot kapott ebben az időszakban. Ki 
döntött erről? Ki felügyelte az APEH-et ebben az időben? És ki felelt a költségvetésért ebben 
az időben? Ön négy évig volt miniszter. Kapott-e tájékoztatást ezekről a kérelmekről, illetve 
azok elfogadásáról ki döntött?  

Köszönöm.  
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ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kérelmek elfogadásáról az arra felhatalmazott 

köztisztviselő döntött. Ugyanis értékhatárfüggően volt meghatározva az, hogy melyik 
értékhatárig kinek a döntési jogköre az adóhalasztás elbírálása.  

Itt ma már elhangzott egy kérdésben egy tévedés, ezért szeretném ezt hangsúlyozni, 
hogy nincs arról szó, hogy ez az adó egyébként ne folyt volna be a magyar államkasszába. 
Remélem, ezt tudják mindannyian, legalábbis akik a vizsgálóbizottságban vannak. Ugye 
tisztában van mindenki vele, hogy nem maradt kint egy fillér a magyar adófizetők pénzéből a 
Malév kapcsán? Azt hiszem, elnök úr fogalmazott így, kicsit pontatlanul; tehát, elnök úr: a 
Malév révén nem maradt kint adóbevétel. Azaz a magyar költségvetésbe beérkezett minden, 
aminek be kellett érkeznie, egészen a fideszes csődeljárásig. Hogy ott mennyi maradt kint, 
most nem tudom megmondani.  

Tehát az arra illetékes és felhatalmazott vezetők döntöttek. Értékhatárfüggően ennek 
volt egy olyan szintje, ameddig dönthetett a…, nem tudom megmondani, a kiemelt adózók 
igazgatósága, azt hiszem, ez volt az elnevezése az APEH-en belül ennek az igazgatóságnak, 
és azt követően pedig az ő főnökei dönthettek. Az adóhivatalnak volt ilyen döntési jogköre. 
Egyébként Magyarországon nemcsak a Malév kapcsán, hanem több ezer cég esetében történik 
ilyen eljárás. Csak általában ez a megyei adóhivatalok szintjén megmarad, mert az értékhatár 
olyan, hogy a megyei adóhivatal szintjéhez van telepítve ez a döntés. Illetve akkor például 
regionális volt az APEH szervezete, a regionális szinthez is volt egy értékhatárdöntés kötve.  

Természetesen én tudtam erről. Természetesen tájékoztattak erről, hogy mi a helyzet. 
Már csak azért is, mert az orosz féllel folytatott tárgyalások során ez egy fontos információ 
volt, amellyel végül is sikerült olyan helyzetet teremteni a tárgyalásokon, amelynek 
eredményeképpen a Vnyesekonombank végig finanszírozta a Malév működését. Amit a 
magyar állam nem tehetett meg, mert a magyar állam nem adhatott költségvetési támogatást a 
Malévnek. A Vnyesekonombank finanszírozásával tudtuk végig működtetni a Malévet, 
fölszálltak a gépek, megkapták a dolgozók a bérüket.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Riz Levente úr, majd Gruber Attila. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Tisztelt Veres Úr! Én egy idézetet szeretnék ismertetni a 

bizottsággal, illetve önnel, valamint három rövid kérdést föltenni.  
Az idézet Oszkó Péter pénzügyminiszter úrtól származik, a következőképpen szól: 

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

Az első kérdésem az lenne, hogy ön mint pénzügyminiszter tudomást szerzett-e arról, 
hogy a privatizációs szerződést megsértették. Tett-e bármit azért, hogy a szerződés 
megsértését szankcionálja?  

A második kérdésem: mi a véleménye erről az úgynevezett viszontgarancia-ügyletről? 



- 33 - 

A harmadik kérdésem pedig: mi a véleménye Oszkó Péter állításairól, illetve egyetért-
e velük? 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Az első kérdésre: a viszontgaranciáról 

akkor szereztem tudomást, amikor a visszaállamosítás megtörtént, és a sajtó részéről 
megkerestek engem újságírók. Tehát én újságírótól hallottam arról, hogy volt valamilyen 
viszontgarancia; nem is értettem, hogy milyen kérdést tesznek föl, mert nekem erről 
tudomásom nem volt. Hozzá kell tennem, hogy az érvényes jogrend szerint nem is kellett 
tudomásomnak lenni erről. Tehát mint pénzügyminisztert, aki kötötte, nem kellett hogy 
tájékoztasson. Én utánanéztem jogilag ezt követően, amikor kiderült, hogy mi van.  

A második kérdés az volt, hogy… Mondja még egyszer, legyen szíves! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): A privatizációs szerződés megsértése. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A privatizációs szerződés – ez most ugye nem a 

viszontgaranciára vonatkozó kérdés, ha jól értem? Hanem teljesen általános kérdés. (Riz 
Levente: Így van.) Általános kérdés. 

Igen, volt tudomásom, hogy a privatizációs szerződés nem minden pontját tudja 
határidőre teljesíteni a partner, és ezért kezdeményeztünk tárgyalásokat. Nem tudom 
megmondani, pontosan mikor, de ez fellelhető a dokumentumokból, hiszen folyamatos 
tárgyalások folytak. Sőt, amikor az Abramovics-féle cégbirodalom bizonytalan helyzetbe 
került – itt ezt Leonov Péter pontosan elmondta, hogy mikor volt –, akkor én magam utaztam 
Moszkvába azért, hogy világossá tegyem az orosz kormányzati szereplők számára, hogy nem 
fogadható el olyan helyzet, amelyben az Abramovics oroszországi rossz helyzete miatt a 
Malév-gépek ne tudnának fölszállni. Azaz követeltem tőlük azt, hogy a Vnyesekonombank 
lépjen be partnerként ebbe a bizonyos ügyletbe, merthogy Abramovics már nem tudott tovább 
a finanszírozásban részt venni, a Vnyesekonombank viszont ott volt, hogy legyenek bent. 
Akkor ők azt mondták, hogy a bank átmenetileg bent lesz, kerestek olyan partnert, aki 
szakmai partnerként a privatizációban részt tud venni. Ez a szakmai partnerkeresés sajnos 
nem járt eredménnyel, ezért a bank maradt mindvégig a folyamatban benne. De 
hangsúlyozom, erre azért került sor, mert láthatóan az Abramovicsék vállalásai nem tudtak 
teljes mértékben teljesülni, és ennek a kikényszerítésére kerestem akkor meg hivatalosan az 
orosz kormányt, hogy az orosz állami tulajdonú bank ebben a dologban teljesítsen.  

Nem fogom minősíteni önnek Oszkó Péter nyilatkozatát.  
Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: Riz képviselő úr! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Még egy kiegészítő kérdés. Az, hogy megsértik a 

privatizációs szerződést, és ön elkezd tárgyalni, az nagyon szép dolog. De gondolom, a 
szerződésben voltak bizonyos szankciók. Tehát ha sérelem éri a privatizációt, akkor önnek 
hivatali kötelessége föllépni és szankcionálni a sérelmeket. Tehát az, hogy tárgyalunk, az egy 
dolog. Mit tett? 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az ÁPV Rt. elkezdte a szankciók érvényesítését. Pont.  
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Milyen formában? 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ezt kérdezze az ÁPV Rt.-től, nem az én ügyem! Én a 
magam részéről, amit kellett, megtettem ebben a dologban, bent tartottam az orosz állami 
bankot, finanszírozta tovább a Malévet, fönnmaradtak a gépek, repülhettek, hadd ne mondjam 
végig, a dolgozók megkapták a bérüket, minden teljesülhetett. És természetesen az ÁPV Rt. a 
maga oldaláról csinálta azt, amit csinálnia kell. De megbocsásson, egy pénzügyminiszternek 
nincs arra ideje, hogy egy privatizációs tranzakcióból következő minden egyes jogi, ilyen-
olyan és amolyan eljárásokkal foglalkozzon személyesen! Azt hiszem, teljesen nonszensz 
lenne ezt feltételezni bárkiről. 

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Ez is egy apró ügy, valóban. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gruber Attila képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azt most nem merem már mondani, hogy kedves János. (Derültség. – Dr. 
Veres János: Én nem utasítom vissza.) Egy kérdésem volna. Szakmailag ön hogyan látja, 
hogy amikor a Malév Ground Handling esetében ez a bizonyos 4,3 milliárd forintos előleg 
kifizetésre került, ez nem tiltott állami támogatás volt? Nem olyan jellegű jogcímet kerestek 
ahhoz a támogatáshoz, ami adott esetben nem lett volna igazán jó?  

S még egy kérdés. Kiss Kálmán úrnak is megvolt a maga verziója az önök ismeretségi 
kapcsolatáról. Ön tulajdonképpen – hadd kérdezzem meg – mikor és hogyan találkozott és 
ismerkedett meg azokkal a véletlenszerűen fel-feltűnő emberek közül Kiss Kálmánnal, akinek 
megvolt a maga verziója, hogy hogyan került ebbe az egész Malév-dologba.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Képviselő úr, állami támogatás akkor lehetett volna a 

4,3 milliárd, ha nem vételárelőleg. Ha vételárelőleg, akkor az egy előleg, az előleg mögé 
visszafizetési garancia volt biztosítva a szerződésben. Ebből következően az Európai Unióval 
egyeztetett formát találtunk arra, hogy a nehéz helyzetben lévő Malév akkor éppen kapjon 
ennyi segítséget. Pont. Ha akarja, részletezem ezt a történetet, de hangsúlyozom, a TVI, az 
európai versenyhatóság ezt a kérdést vizsgálta, és ezért ez a jogcím született. Nem mondom 
azt, hogy így ébredtünk hétfőn reggel. Hosszú hetek előkészítő munkálatai hozták azt az 
eredményt, ami ennek a dolognak a végeredményeként megszületett. És még egyszer 
mondom, hogy egyeztetett volt, éppen ezért senki nem tekintette tiltott támogatásnak, lévén, 
hogy nem támogatás. Ugye, ezzel egyetértünk? Hiszen vételárelőleg, amelyre visszafizetési 
kötelezettség van szerződésben garantáltan biztosítva.  

Kiss Kálmánnal – bármennyire meglepő, ugyanazt fogom mondani, amit Kiss Kálmán 
mondott – az 1980-as években Nyírbátorban találkoztam először. Ő a nyírbátori 
határőrkerülethez volt vezényelve akkor innen Budapestről, nem tudom, mint milyen 
beosztású vezető, és én mint nyírbátori születésű ember, nyírbátori lakos, visszakerültem az 
egyetem elvégzését követően és az első munkahelyem után a nyírbátori szövetkezetbe, ott 
voltam vezető, és ott találkoztunk különböző városi alkalmakkor, ami abszolút természetes 
volt abban a közegben, hogy a határőrség egyik vezetője, illetve a szövetkezet egyik vezetője 
megismerik egymást, például zenei napok fogadásán és hasonló alkalmakkor. Így találkoztam 
Kiss Kálmánnal, ha ez volt a kérdése. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gruber képviselő úr! 
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DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Zseniális okfejtés volt erről a 4,3 milliárdról. Ezt 

most őszinte szívből mondom, mindenféle él nélkül. De végül is a szerződés nem ment 
teljesedésbe. Az előleg nem került visszafizetésre. Szokásos, nem szokásos? Azért merült fel 
bennem, hogy vajon nem volt egy olyan ötlet, hogy tulajdonképpen leegyeztetett módon, és 
természetesen tudjuk jól, hogy minden egyes európai nemzeti légitársaságnál vannak ilyen, 
határokat súroló döntések, de hogyhogy ebből nem lett gond, hogy igazándiból van egy 
szerződés, ami marad egy tervezeti szinten, ugyanakkor a szerződés biztosítéka eltűnik, nem 
kerül visszafizetésre. Az előleg, bocsánat. Vagy ez egy alsóbb kategóriának a problémája? 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem, képviselő úr, szerintem ez nagyon egyszerű 

történet. Amikor én pénzügyminiszter voltam, akkor folyósításra került az előleg. Hogy 
később mi történt vele, én önnek nem tudom ezt megmondani, mert nem az én ügyem a 
továbbiakban. Ha jól emlékszem, bemondta ma már a dátumot, hogy mikor került az előleg 
folyósításra: 2009 első két hónapját mondta. Jól emlékszem? Én áprilisig voltam 
pénzügyminiszter. Nem tudom, mi történt utána, merthogy engem senki nem tájékoztatott azt 
követően semmiről sem, be nem vontak a folyamatokba. Tehát olyan időszakról kérdez ezt 
követően, ami nem a pénzügyminiszteri tevékenységem része.  

Én azt tudom önnek garantálni, hogy amikor én pénzügyminiszter voltam, és adtunk 
előleget, akkor ez azért volt előleg, mert ez volt az Európai Unió által is elfogadott olyan 
formula, amely formula megfelelt a versenyjog előírásainak. És nem ítélhette senki sem tiltott 
állami támogatásnak. Pont. Én ezt tudom erre önnek válaszolni. Hogy később mi történt, azt, 
ne haragudjon, de ami április után volt, azt én nem tudhatom, engem be nem avattak, nekem 
hozzáférésem nem volt sem az MNV, sem másnak az információihoz, éppen ezért nem tudok 
erről nyilatkozni. De azt vállalom, hogy ez az előleg azért volt előleg, amit az imént 
elmondtam. 

Tettem már arra utalást itt a mai alkalommal, hogy nagyon sok, korábban szokatlan 
megoldást is alkalmazni kellett annak érdekében, hogy a Malév-dolgozók megkapják a 
bérüket mindig. Csak emlékeztetnék mindenkit, itt Leonov úr mondta, hogy a privatizációs 
szerződésben nagyon szigorú feltétel volt arra nézve, hogy 10 százaléknál nagyobb 
létszámleépítést nem hajthat végre a privatizátor. Ez a dolgozók érdekében született pontja 
volt a privatizációs szerződésnek. Mert akkor úgy gondoltuk, hogy kell védeni is a céget, noha 
mindannyian tudtuk, hogy az egyik költségcsökkentési lehetőség a létszámleépítés. Ezzel 
mindenki tisztában volt. De nem lehetett megengedni, politikailag nem lehetett megengedni 
azt, hogy mondjuk, egy drasztikus, 50 százalékos létszámleépítést akarjon valaki végrehajtani 
a cégnél. Nyilvánvaló, hogy ha valaki ilyet megengedett volna, levették volna a fejét. Mind az 
ellenzék oldaláról, mind a kormányoldalról. Azt gondolom, ilyet nem lehetett csinálni. Ezért 
beletettük például ezt a féket. És hangsúlyozom, hogy számtalan, nem tudom megszámolni, 
mert nagyon sok olyan eljárás, olyan döntés volt ebben a folyamatban, ami azt szolgálta, hogy 
a Malév talpon maradjon, a Malév működőképes legyen, és ne kelljen bezárni. Itt volt olyan 
meghallgatott, aki elmondta, hogy tulajdonképpen, ha a gazdasági adatokat nézte volna 
valaki, akkor a Malévet be kellett volna zárni ezelőtt nem tudom, hány évvel. Na, de bocsánat, 
én meg úgy gondolom, hogy az egy jogos politikai mérlegelése volt az akkori kormánynak, 
hiszen a kormány mérlegelése volt, hogy próbáljuk a Malévet működőképesen tartani. Azt 
most nem mondom, hogy önök is leírták a Fehér könyvben, hogy hány milliárd forint 
egyébként a nettó többlete a Malévnak, ha működik, még akkor is, ha egyébként cégszinten 
veszteséget termel, de az össz-nemzetgazdasági szinten mennyivel több a bevétele. Nem 
akarok most ebbe belemenni jobban, de egy a lényeg: ez azért volt előleg, és azért került ilyen 
módon megfogalmazásra, kifizetésre és leegyeztetésre, mert a tisztelt kollégák a TVI-ből, a 
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tisztelt kollégák Brüsszelből ezt találták olyan megoldásnak, amely megoldás járható út. Ez is 
volt, papír van róla. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Képviselő úr, én két időszakra 

kérdeznék rá. Az egyik a 2003-2007 közötti időszak. Ebben az időszakban ön a Malév 
helyzetével kapcsolatban mit tanácsolt pénzügyminiszterként a kormánynak? Illetve 
készültek-e tanulmányok, szakértői anyagok erről az egész helyzetről? Ezeket megtárgyalta-e 
a kormány, és készült-e bármilyen intézkedési terv arra vonatkozóan, hogy megpróbálják a 
Malévot helyrehozni?  

A másik kérdés, hogy a 2007-es privatizációról mit tanácsolt a kormánynak 
pénzügyminiszterként.  

Somkuti István azt mondta, hogy többször, gyakorlatilag folyamatosan megküldték a 
Malév csődhelyzetéről vagy csőd közeli helyzetéről szóló jelentést a Vagyongazdálkodási 
Tanácsnak, hogy baj van. Tehát nyilvánvalóan ezt is tudnia kellett pénzügyminiszterként. 
Tehát akkor ön, illetve önök mit léptek, mit tettek azért, hogy azt elkerüljék? Vagy készült-e 
arra bármilyen terv, hogy miként lehet a Malévot kihúzni ebből a működési helyzetből? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Ugye, egy olyan periódust érint először, 

ami 2003-2007 közötti, amelynek az első két évében nem voltam pénzügyminiszter. Voltam 
ugyan a Pénzügyminisztériumban ebben az időszakban államtitkár, de az egy más jellegű 
munka volt, a Pénzügyminisztérium államtitkárának lenni. Erre azt tudom mondani, hogy 
amikor én pénzügyminiszter lettem, akkor a Malév olyan helyzetben volt, hogy gyakorlatilag 
bármelyik nap csődöt jelenthetett volna, ha nem válságmenedzseljük a céget. Azért 
fogalmazok többes számban, mert a pénzügyminiszter, a vagyongazdálkodásért felelős, akkor 
helyettes államtitkárnak hívták, az ő főosztályvezetője, az ÁPV vezérigazgatója, igazgatósági 
elnöke és adott esetben vezérigazgató-helyettese volt az a kör, akikkel általában kéthetente 
találkoztunk, kéthetente a fontosabb ügyeket végigvettük egymás között, hogy legyen képe az 
embernek, és legyen valamiféle rálátása arra a folyamatra, ami a fontosabb ügyeket jelenti. 
Ennek során tárgyaltunk a Malévről is, és az ÁPV-ben számos olyan előterjesztés készült, 
amire ön kérdezett; hogy hány, azt nem tudom megmondani. Somkuti úr utalt erre az itteni 
meghallgatásán, de én nem akarok számokat mondani, mert én nem láttam ezeket az 
előterjesztéseket, amelyek az ÁPV-ben készültek, ami a Malév-helyzetnek valamiféle 
orvoslását, valamiféle megoldását jelentette volna. De 2004 után ez gyakorlatilag egy nagyon 
fontos lehetőségtől megfosztottan kerülhetett csak kidolgozásra, nevezetesen: állami 
költségvetési támogatást nem lehet adni a cégnek.  

Ezt követően a kormány egyértelműen abban az irányban gondolkodott tovább, hogy 
privatizációs megoldással kell olyan tulajdonost hozni a cégbe, aki az akkor hitt átmeneti 
időszakban – mert mindig olyan tervek készültek a Malév üzleti terveiként, ami az első évben 
még nem, de a második évben már jövedelmezős üzleti terv volt; ez azt jelenti, hogy az 
átmeneti időszakban tudja, képes, hajlandó finanszírozni az átmeneti időszak veszteségeit. 
Ezek tízmilliárdos nagyságrendűek voltak minden esetben a 2005-ös időszakot követően már 
évente.  

Erre azt tudom mondani, hogy én magam egyetértettem azzal, amivel egyébként akkor 
minden szakértő Magyarországon érdemben egyetértett, hogy a Malévnek az lehet a 
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megoldása, hogy ha valaki Keletről ráhord utasokat a budapesti repülőtérre, és a Malév-
járatok töltöttsége ezzel lényegesen emelkedik. A lényeges nyilvánvalóan néhány tíz 
százalékot jelent, többet nem, de az lényegesen emelkedik. Ezzel többletárbevételhez jut, 
lényegében ugyanolyan költségszint mellett a Malév, ha ez sikerül. Elsőként egy kínai 
társasággal folytak ilyen jellegű tárgyalások. A kínaiak elég hamar, egy hónapig nem tartott 
tulajdonképpen ez a liezon, úgy döntöttek, hogy köszönik szépen, nem fognak a Malévbe 
befektetni. Később az Orbán-kormány ugyanezzel a kínai társasággal próbálta ezt 
megismételni, de azok most is úgy döntöttek, hogy nem kívánnak a Malévbe befektetni. És 
számunkra, amikor meghirdettük a privatizációs pályázatokat, nemcsak a végül sikeres 
pályázatnál, hanem az azt megelőző pályázatoknál is az volt az elgondolás, hogy valaki 
valahonnan tőlünk keletre, Ázsiából lenne a legjobb partner, mert azzal lehetne egy ilyen 
szinergiát létrehozni a Malév jövedelmező működését illetően. Éppen ezért én egyetértettem 
azzal a stratégiával, amit a kormány elfogadott ezzel kapcsolatban, és egyetértettem azzal, 
hogy ilyen módon kell ezt biztosítani. 

Az ön azon kérdésére, amelyet nem nekem tett föl, de föltette Markó Andreának, most 
viszont kívánok válaszolni én rá, nevezetesen…, illetve nem is Markó Andreának tette föl, 
hanem Leonov Péternek: legmagasabb kormányszinten folyt egyeztetés arról, hogy a pályázó 
mögötti, mert ugye a pályázó az AirBridge, a pályázó mögötti orosz légitársasági háttér 
megfelelően biztosítja-e azt, amit a magyar légitársaság jövőjeként mi gondolunk. Azaz több 
alkalommal az orosz kormány tagjaival folyt ilyen jellegű egyeztetés, és minden alkalommal 
megfelelő garanciát kapott a magyar kormány képviselője arra, hogy igen, ez rendben van.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, ezzel kapcsolatosan – és utána visszaadom a szót –, azzal 

fejezte be, hogy minden rendben van. Egy ilyen léptékű dolognál, amikor Keletről jön valaki 
– tudom, hogy ezt többféleképpen lehet értékelni, az orosz kapcsolatokat önök másként 
értékelik, mint mondjuk, én, nyitottabbak erre a dologra, mélyebb ismereteik vannak az 
oroszokról, ez teljesen nyilvánvaló –, hogyan lehet az, hogy Költő Magdolnát átvilágították 
nemzetbiztonsági szempontból, míg Abramovicsot meg senki nem világította át? Én most 
abszolút jóhiszemű vagyok, de azt mondom, hogy ilyen szinten hogyan merül az fel, hogy jön 
valaki Keletről – most mindegy, hogy Szergej Szergejevicsnek vagy Leonovnak vagy 
Leninnek hívják –, és önök azt mondják, hogy oké, rendben van?  

Vagy például arra mit tetszik szólni, ha már ennyire belemegyünk ebbe a dologba, itt 
elmondta az előbb meghallgatásra került Leonov úr, hogy amúgy a repüléshez annyit ért, mint 
én az atomfizikához. Hogyan lehet az akkor, hogy ő lett a vezérigazgató? Ez helyes, jó döntés 
volt?  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A két kérdésre külön válasz. Az, hogy Leonov Péter 

vezérigazgató lesz, az a tulajdonosok döntése volt. Nekem abba beleszólásom nem volt. Én 
nem voltam tulajdonosa akkor a társaságnak, sőt képviselője sem voltam a tulajdonosnak, 
hiszen akkor ez egy privatizált társaság volt.  

Képviselő úr, ha az orosz kormány közlekedési minisztere megkeresi a magyar 
kormány illetékes miniszterét, és az orosz szakmai partnere elmondja, hogy rendben van, ez 
ön szerint elégséges garancia arra, hogy rendben van? (Derültség.) Tehát magyarul, csak azt 
tudom mondani erre, hogy igen, megtörtént Abramovicsék körbejárása, még egyszer 
mondom, az Abramovics-cégeknek a megnézése, megtörtént valamennyi orosz illetékes 
szervezet megkérdezése ebben a dologban, és kormányszintű garancia lett nyújtva akkor 
ebben a kérdésben.  

Miért maradt bent a Vnyesekonombank akkor, amikor Abramovics már nem tudta 
tovább csinálni? Hát mit gondolnak? Azért, mert az orosz kormány elkötelezte magát ebben a 
kérdésben. Az orosz kormány pontosan tudta azt, hogy ha ez a befektetés baljósan végződik, 
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akkor ez megakadályozza az összes többi oroszországi tervezett magyarországi fejlesztést, 
befektetést, mert egy negatív példát fog mutatni. Ezért lehetett bent tartani, még egyszer 
mondom, nem magyar költségvetési pénz finanszírozásával, hanem orosz pénz 
finanszírozásával a Malév tulajdonosi hátterében az orosz állami bankot, amelynek elnöke 
akkor Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin volt.  

 
ELNÖK: Világos. Képviselő asszonyé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Akkor visszatérve, ez azt jelenti, 

hogy akkor igazából nem volt olyan stratégia, hogy megpróbálják magyar kézben tartani, és 
egy átfogó üzlet- vagy gazdasági stratégiát, tehát hosszú távú stratégiát váltani úgy, hogy 
magyar kézben van, és mondjuk, ilyen típusú üzleti együttműködést kialakítani, nem pedig 
privatizálni a Malévot. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Képviselő asszony, Magyarországon nincs olyan 

tőkebefektető, nincs olyan tőkeerős vállalkozó, aki a Malévot képes lett volna évi tízmilliárd 
forintos nagyságrendben veszteségfinanszírozni. A nyilvános pályázatra Magyarországról egy 
társaság jelentkezett, nulla bankgaranciával. Nulla bankgaranciával. Ezért azt tudom önnek 
mondani, hogy az egy jól hangzó elgondolás, én szívesen vettem volna, ha van egy olyan 
összeállt magyar üzleti kör, aki azt mondja, hogy mi képesek vagyunk megoldani többségi 
magyar tulajdonban a Malév további működtetését, de mindenkinek le kellett volna írnia két 
számot papírra, és egy bankot kellett volna mögé állítani. Azt a kettőt, ami a pályázatban 
szerepelt, és bankgaranciát mögé tenni. Sajnos senki nem tudott bankgaranciát adni, még a 
litvánok sem, akik jelentkeztek a pályázatban, nekik sem volt bankgaranciájuk. Egyetlenegy 
cég volt, amelyik bankgaranciát tudott hozni: az AirBridge, amely hozta az orosz, jó 
minősítésű bank bankgaranciáját.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Bocsánat, erre csak reagálnék, hogy az az egy cég, 

amelyik magyar volt, tudjuk, hogy a pilóták álltak mögötte, és a mögött is volt bankgarancia. 
Most nincs előttem az anyag, de tudom, hogy volt mögötte bankgarancia. Márpedig 
valószínűleg, ha szakmailag valakiknek lett volna esélye rendbe tenni a Malévot, akkor pont 
ők lettek volna azok, mert ha valaki, akkor ők ráláttak a problémákra.  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Képviselő asszony, én tárgyaltam a pilótákkal. Ők is 

megkerestek. Én örömmel vettem azt, hogy ők ezt végiggondolják. Örömmel vettem ezt, de 
az ő vállalásukban egyetlenegy forint mögött nem volt bankgarancia – rosszul tetszik 
emlékezni. Tessenek megnézni a most kiosztott ÁPV felügyelőbizottsági jelentést: az ÁPV 
felügyelőbizottsága leírja a jelentésében, hogy a négy pályázó közül ennek az egy cégnek volt 
bankgaranciája. Lehet, hogy ön egy hitelígérvényt gondol bankgaranciának, lehet, hogy 
valamilyen más, ígérvényszintű anyagot. Bank által kibocsátott garanciát nem tudott hozni a 
pilóták által akkor összegrundolt társaság. Én szívesen vettem volna! Tehát nehogy valaki azt 
gondolja, hogy mi elzárkóztunk ettől; én két alkalommal is tárgyaltam a privatizáció során, 
most meg nem mondom, melyik év melyik hónapjában, a pilóták képviselőivel. Akiket én 
üdvözöltem, és örültem annak, hogy meggondolják ezt a folyamatot, és világossá tettem 
számukra, hogy nagy örömmel tesszük őket is ebbe a versenybe, de csak versenyszerűen 
lehet, és biztosan kell nekik is egy olyan üzleti tervet, bankgaranciával alátámasztottan hozni, 
amely első lépésben nagyjából 5 milliárd forint egyszeri tőkejuttatást biztosít a cégnek, hiszen 
mindvégig ez volt az a mérték, ami nagyon-nagyon hiányzott a cégből. És hangsúlyozom, 
ekkor már 2004 után voltunk, az állam már nem tudott ennyi pénzt adni a cégnek. Ezért én azt 
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teljes mértékben mindvégig egy jó opciónak gondoltam, hogy a pilóták által létrehozott 
társaság, de ott nem volt tőkeerő, a pályázat mögött nem volt tőkeerő. 

Én tudom, hogy ők tárgyaltak. Azt is tudom, hogy melyik országban tárgyaltak. Azt is 
tudom, hogy kikkel tárgyaltak erről – csak nem jött létre a megállapodásuk. Később tudtam 
meg ezeket természetesen, akkor nem tudtam; később elmondták nekem, hogy pontosan mi 
történt ebben a dologban, mert nekünk az emberi kapcsolatunk ezt követően is megmaradt a 
pilóták bizonyos képviselőivel. Hiszen ők pontosan tudták, hogy itt mekkora összeggel lehet 
ebben a dologban eredményesen és eséllyel szerepet vállalni. Bárcsak összejött volna nekik, 
ma is azt mondom, utólag. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó utáni utolsó kérdést fogja Aradszki képviselő 

úr feltenni. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Hogy jól értettem-e, visszatérek erre a tiltott 

állami támogatásra. Ön szerint azért vette ezt elő az Európai Unió, hogy vissza kell fizetni a 
Malévnak a tiltott állami támogatását, merthogy közben visszaállamosítás történt. Jól 
értettem, hogy ez a megközelítése? Mert azt mondta, képviselő úr, hogy megváltoztak utólag 
a feltételek, ön már erről nem tehetett, nem azok a feltételek voltak. Ezek a feltételek 
lényegében annyiban változtak meg, hogy most már… Vagy akkor mit értett ez alatt? 
Tényleg, homályosítson már fel! Mert én csak erre tudok gondolni, hogy az… 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ez fontos! 
 
ELNÖK: Minden fontos, csak kérdést tegyünk fel! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Arra kérek választ, hogy mit ért ezen feltételek 

alatt. Mert én csak arra tudok gondolni, hogy megtörtént a visszaállamosítása a Malévnek, 
ezért kellett lépni az Európai Uniónak és követelni a Malévtől a tiltott állami támogatás 
visszafizetését. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Képviselő úr logikusan gondolkodik – de én nem ezt 

mondtam. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Hát mit mondott akkor? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én azt mondtam, hogy megváltoztak a feltételek. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Milyen feltételek? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nézze, megváltoztak a tulajdoni feltételek… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Milyen értelemben? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Olyan értelemben, amit ön elmondott. Azt világosan 

ismerjük mindannyian, hogy hogyan változtak meg ezek a feltételek. 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tehát megerősíti az én feltételezésemet, hogy 
arra gondolt, hogy megváltoztak a feltételek, hogy visszaállamosítás történt, és ezért kellett 
döntően, ezért is kellett visszafizetni a Malévnak a támogatást? 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Képviselő úr, én azt mondom, hogy ez egy elem a 

megváltozott feltételekben… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Egy elem, igen. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): …és voltak további elemek, amelyek megváltoztak. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Például? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Olyan konkurens feljelentése érkezett az Európai 

Bizottsághoz… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Aha! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): …amely korábban nem volt. De mondom tovább, ha 

akarja. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Olyan körülmény következett be ezt követően, amely 

korábban nem így volt. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Például? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A magyar kormány folyamatosan tárgyalt erről a 

kérdésről. Majd megszakadtak a tárgyalások Brüsszellel. Ne kérdezze, hogy miért, mert én 
nem voltam már akkor miniszter, tehát nem tudom megmondani, hogy miért szakadtak meg.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, képviselő úr, ne haragudjon, akkor 

tisztázzunk egy kérdést! Ön azt mondta, hogy ezt az ügyletet, ezt az elemét az ügyletnek 
Brüsszel megvizsgálta és jónak találta. (Dr. Veres János bólogat.) Most meg azt mondja, 
hogy ez egy olyan elem volt, hogy volt egy konkurens feljelentése, és emiatt vált ez az ügylet, 
ami akkor jó volt, most már rosszá az Európai Bizottság részéről.  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Képviselő úr, megint pontatlanul fogalmaz, vagy én 

nem fejezem jól ki magam, hogy nem ért engem meg. Akkor pontosítsunk! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Jó! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én azt mondtam, hogy megváltoztak bizonyos 

feltételek… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen, felsorolta közben a Wizz Air feljelentését, 

felsorolta… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én nem mondtam céget, ne haragudjon!  
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Hát mindenki tudja! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De rosszul tudja, bocsásson meg! Hát rosszul tudja! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A Wizz Air maga nyilatkozott.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): No de nem csak egy feljelentés volt, bocsásson meg!  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Kettő. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Látja, nagyon érdekes, hogy azért előbb-

utóbb csak kiderül, hogy ha pici kis pontatlanság is van, mennyire fontos! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): És melyik volt az a másik? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ki volt a másik? Tudja?  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Sokkal nagyobb lobbierejű cég volt, mint a Wizz Air – 

maradjunk ennyiben. Én nem fogok most nevet mondani, mert fölösleges, nem az én 
miniszteri ténykedésem időszakát érinti, ezért én ki tudok bújni a kérdés alól. Na de képviselő 
úr, nem lehet úgy csinálni, hogy porba dugjuk a fejünket, amikor észrevesszük azt, hogy mi 
történik a világban!  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én csak azt szeretném… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De bocsásson meg! Ha én el tudtam menni 

miniszterként, mint mondtam, hány alkalommal, nem az én szintemhez, hanem lejjebb, és 
tárgyalni, és meg lehetett nyerni ezt a folyamatot, akkor mi az, hogy valaki nem megy el 
tárgyalni, amikor tudjuk, hogy nagyágyúval lőnek ránk?! Nagyon nagy kaliberű ágyúval! 
Nagyon sok pénz van a cég mögött! Na most, ettől kezdve, bocsásson meg… 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ne haragudjon… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): …én pontosan fogalmaztam megint: megváltoztak a 

feltételek… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Egyik eleme volt ez a visszaállamosítás? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Így van, persze. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Akkor miért mondja Burai-Kovács János 

ügyvéd úr a privatizáció utáni időszakra, tehát amikor szó sincs államosításról: a privatizált 
társaság tekintetében is, mint mondja, december 6-ai kelettel elemezték ezt a helyzetet, és 
„bizony ennek a konstrukciónak, ami itt a privatizáció kapcsán kialakult, komoly veszélyei 
vannak, komoly veszélye van annak, hogy az Európai Bizottság ezt a konstrukciót tiltott 
állami támogatásnak, a belső piac versenyszabályaival össze nem egyeztethető támogatásnak 
fogja ítélni”. Tehát ebből következik számomra, ha megengedi, azt mondom, az, hogy 
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visszaprivatizálása történt a cégnek, a Malév Zrt.-nek, ez önmagában véve nem volt hatással 
arra, hogy ez a komoly kockázat megvolt, mert már a privatizáláskor is megvolt ez a 
kockázat, és a privatizáláskor ezt a kockázatot ön mint döntéshozó, nekem az a véleményem, 
hogy nem kezelte (Dr. Veres János: De!), nem vette figyelembe, és emiatt a Malévnak 
76 millió eurót kell visszafizetnie. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Hát most mond valótlanságot, látja! Tudja, miért? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Miért? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Merthogy én a valóságos kockázatot értékelve 

folyamatosan tartottam a kapcsolatot azokkal, akikkel ebben az ügyben Brüsszelben 
kapcsolatot kell tartani. És az első feljelentés után még nem indult el a Malév ellen az eljárás.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): De ön már akkor nem volt miniszter! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Az első feljelentés után még sokáig miniszter voltam. 

Bocsánat! Csak azért mondom, hogy megint pontosan jó lenne tudni azokat, hogy mik 
történtek. Önnek van egy teóriája, rám akar verni 76 millió eurót – nem fog sikerülni, uram!  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Sajnos nem tudom önre, hanem a Malévre kell! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De látja, az én felelősségemre akarja verni, de nem fog 

sikerülni; megmondom azt is, hogy miért. Burai úrnak a figyelemfelhívása arra pontosan elég 
volt, hogy az adott ügy folyamatosan kezelve volt. És mindaddig, amíg én miniszter voltam, 
az Európai Bizottság nemhogy határozatot nem hozott, még ilyen tervezet sem készült 
Brüsszelben. Pedig higgye el nekem, tudom, hogy melyik szoba melyik ajtója mögött ki az, 
aki nagyon akarta már írni ezt a tervezetet! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tehát ön azt mondja, hogy Veres János magyar 

pénzügyminiszter az egri nők bátorságával meg tudta akadályozni, hogy a nagy lobbierejű cég 
ne érje el azt a szándékát 2007 után, hogy ez tiltott támogatás legyen. 

 
ELNÖK: Így van, ezt mondta. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ezt mondja. Ezt mi tudomásul vesszük. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Erre azt tudom mondani, hogy tudtam úgy tárgyalni… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ha ez így van, akkor csak gratulálni tudok. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): …én tudtam úgy tárgyalni végig, hogy ez a papír nem 

készült el, nem került a főigazgató elé, nem került a Bizottság elé, és nem született ilyen 
döntés. Na de tudja, ez nem úgy van ám, hogy utána pedig figyelmen kívül hagyja mindenki 
azt, hogy mi volt az előzmény! Engem az új kormány részéről senki meg nem kérdezett arról, 
hogy Malév-ügyben mi is a helyzet. Önök tudják, hogy mi történt 2010-ben? A Malévvel ki 
foglalkozott, a Malév ügyeivel milyen szinten foglalkoztak, és a Malév ügyeiről…? 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): De ne haragudjon, az ön meghallgatásáról van 

szó, és nem a 2010-es felelősségről! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): De bocsásson meg, azért mondom ezt… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Általában képviselő úr mindenre azt mondja, 

hogy az nem az én területem… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én csak azt mondtam… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): …ha lehet, ehhez ragaszkodjunk! Mert én is 

csak azt kérdezem, hogy mi volt az oka ennek a 76 millió eurós kötelezettségnek, az a jogi 
helyzet mikor alakult ki. És én azt látom, képviselő úr… 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De nem akkor alakult ki, ebben van a tévedése! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Azt látom, hogy akkor alakult ki (Dr. Veres 

János: Nem.), amikor ilyen jellegű privatizációs szerződést írtak alá. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ez az óriási tévedése, amiben nem fogunk sajnos soha 

egyetérteni, tekintettel arra, hogy a privatizációs szerződés aláírásakor le volt egyeztetve 
Brüsszellel, egyetértettek ezzel a konstrukcióval, és a versenyjog szempontjából rendben 
lévőnek ítélték. És tudja, hogy miért? De nem érdekli, látom, mert mással beszél!  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): De, figyelek! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tudja, hogy miért? Azért, mert privát szereplő volt a 

magyar állammal szemben a másik oldalon. Privát szereplő! Ettől kezdve egészen más a 
megítélése, mint ha az állam állammal áll szemben. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Képviselő úr, ön nagyon téved. Ezt a tiltott 

állami támogatást lehet egy magáncégnek is, meg állami cégnek is adni. Akkor is tiltott 
támogatás, akármerről is nézzük. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De ön most megint másról beszél, képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem, nem! Ön azt mondta… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én azt mondtam, hogy ezt a konstrukciót Brüsszel 

akkor jóváhagyta, rendben lévőnek ítélte… 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): És van erről dokumentum? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Hát hogyne lenne! És éppen ezért lehetett így 

megcsinálni.  
Tehát azt tudom mondani, képviselő úr, hogy bepróbálkozott, de nem nyert sikert. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó, akkor most Bertha Szilvia utolsó kérdése következik, és utána lezárjuk. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Aradszki képviselőtársam hosszú 

kérdései során van ideje az embernek gondolkodni, így mindig újabb kérdés jut eszembe.  
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Az a kérdésem, képviselő úr, vizsgálták-e azt, hogy a repülőtérrel együtt oldják meg a 
problémát, tehát hogy valahogy közösen kezeljék. Mert az nyilvánvaló, hogy a repülési ágazat 
önmagában lehet, hogy veszteséges volt, de amennyiben nem választják le róla az egyébként 
adott esetben nyereséget termelő részeket, akkor összességében véve nullszaldósra vagy akár 
nyereségesre kijöhetett volna, és nyilvánvalóan így az ország, a nemzetgazdaság 
szempontjából is jobb lett volna. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Képviselő asszony, vizsgáltuk ezt a lehetőséget. Úgy 

fogalmazok, hogy tettünk diplomáciai lépéseket annak érdekében, hogy érkezzen olyan 
pályázó, amely pályázó a repülőtér privatizációja kapcsán nyertes pályázótól nem távoli 
pályázó. Tehát hogy legyen egy üzleti szinergia ebben a dologban. 

Ugye, a repülőtér-privatizáció egy évvel hamarabb zajlott le. Ebből következően, 
amikor az utolsó pályázati forduló volt, akkor már ismert volt az, hogy mely ügyfélkörben 
kell gondolkodni. Azonban sajnálatos módon az akkori körülmények között a Malév nem volt 
eléggé attraktív légitársaság azoknak, akik ebből a körből ezt a bizonyos szinergiát meg 
tudták volna csinálni. Sok lépést tettünk annak érdekében, hogy ez sikerrel járjon, de nem 
rajtunk múlt, hogy végül is nem adtak be pályázatot.  

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úrnak egy fél kérdése van. (Derültség.) 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen, egy fél kérdésem van. Elmondta, hogy a 

mostani kormányból senki nem kereste meg önt, hogy teljes képet kapjon a Malévról. Viszont 
előtte volt egy másik kormány is. Az akkori pénzügyminiszterrel, Oszkó Péterrel megosztotta 
ezt az információt, hogy hogyan alakult a Malévnek ez a tiltott állami támogatásos ügye, hogy 
van egy ilyen veszély, hogyan kezelték, ki jelentette föl, vagy nem? 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Oszkó Péterrel a tiltott állami támogatás dolgáról nem 

beszéltem, lévén, hogy nem volt tiltott állami támogatás. Ugye? Tehát csak az időt próbálom 
visszaidézni. Mikor indult az Európai Bizottság eljárása, képviselő úr?  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Képviselő úr, ön azt mondta, hogy megvolt a 

veszélye, hogy annak minősítik, ezért halált megvető bátorsággal, a konkurens céget 
kikerülve, megvédte a magyar érdekeket. Tehát a lehetősége azért mindig megvolt ennek a 
veszélynek. Én ezt kérdeztem, hogy erre a veszélyre fölhívta-e Oszkó Péter figyelmét, vagy 
nem. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha azt kérdezte volna, amit most elmondott, akkor az a 

válaszom, hogy az átadás-átvételi dokumentumok írásban is alátámasztják azt, hogy ez a 
kérdés az átadás-átvétel része volt. Ezt a kérdést kell föltenni akkor! Nem tiltott állami 
támogatásról kell beszélni, mert nem volt tiltott állami támogatás akkor még, képviselő úr! 
(Dr. Aradszki András: Akkor csak veszély volt!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én akkor nagy tisztelettel megköszönöm a bizottság 

tagjainak a munkáját. 
Én meg azzal szeretném befejezni, mindenféle prejudikálás nélkül, hogy volt itt 

clausula rebus sic stantibus is, ugye, alelnököm, meg volt itt párhuzamosok nem találkoznak 
című dolog. Én azt gondolom, ezen a mai délutáni ülésen, az én ismereteim szerint és 
reáltantárgyakhoz tartozó halvány ismereteim szerint a párhuzamosok soha nem találkoznak – 
most sem találkoztak. Tettünk bizonyos kísérleteket, ez nem sikerült. Aztán majd folytatjuk a 
munkánkat, még nincs meg a jelentés. 
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És amit Bertha Szilvia képviselő asszony kért, azt be fogjuk szerezni, illetve az első 
ülésen dönteni fogunk a szakértői és egyéb keretekről. 

Köszönöm szépen, és kellemes pihenést mindenkinek! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 45 perc)  
  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


