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J e g y ző k ö n y v ∗  

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

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

időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottságának 
2012. szeptember 19-én, szerdán, 10 óra 5 perckor  
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető 

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes.  

Egy kis technikai malőr annyiban adódik, hogy az első meghallgatandó személyt 11 
órára hívtuk, de majd megpróbáljuk kicsit korábbra tenni, ha el tudnak jönni, akkor hamarabb 
megkezdjük. 

A bizottság tagjait szeretném tájékoztatni arról, amiről egyébként már alelnök úrral is 
beszéltünk, és mindenki tud róla, hogy az idő előrehaladott voltára tekintettel, illetve arra, 
hogy a hármas feladatából a bizottság csak az első fejezetet tudta befejezni, és még két fejezet 
hátravan, erre is figyelemmel kértük az Országgyűléstől, hogy a bizottság működése 
december 31-éig… (Dr. Józsa István: Elnök úr, ügyrendben szeretnék szót kérni!) Tessék! 

Ügyrendi vita a bizottság mandátumáról 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr – bár azt hiszem, hogy csak 
Varga képviselő úrnak tudom önt most jelen helyzetben szólítani. Ugyanis a Malév-
vizsgálóbizottságot létrehozó március 14-ei döntés, országgyűlési határozat értelmében a 
vizsgálóbizottság szeptember 10-ével megszűnt. És egy megszűnt bizottságnak sem tagjai, 
sem elnöke nincs. Úgy szól a létrehozó határozat – behoztam – 4. pontja, hogy a bizottság 
mandátuma a munkájáról készített, vizsgálatairól készített jelentésről szóló országgyűlési 
határozat meghozataláig szól, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő 
eredménytelen leteltéig tart. Ezt a jelentést pedig a bizottság megbízásának kezdetétől 
számított 180 napon belül kellett volna elkészíteni. Tehát ez a 180 nap járt le szeptember 10-
én.  

Úgyhogy szeretném elnök urat felszólítani, hogy jogszerűtlen magatartást ne 
folytasson. Jelenleg a bizottságnak nincs mandátuma. Ilyen értelemben bizottsági ülés sem 
tartható, már a bizottság összehívása szeptember 13-án szintén jogalap nélküli volt. Tehát jogi 
értelemben a mai gyűlés nem tekinthető bizottsági ülésnek, hanem csak az országgyűlési 
képviselők informális megbeszélése lehet. Mindez azt is jelenti, hogy a mára meghívott és 
meghallgatni kívánt személyek nem kötelesek ezen a megbeszélésen részt venni. Nem én 
szóltam nekik, hogy ne jöjjenek el; ezt a bejelentést mostanra tartogattam, hogy megkérjem 
elnök urat, hogy ne folytasson jogszerűtlen magatartást.  

Szeretném leszögezni, hogy az MSZP, ahogyan eddig is, minden vizsgálóbizottság 
munkáját támogatta, részt vettünk ennek a bizottságnak a munkájában is, azzal együtt, hogy a 
lényegi kérdésekre, hogy mi miatt ment csődbe ez év februárjában a Malév, kevés választ 
kaptunk, és szeretnénk, ha az új országgyűlési határozatban erre is lenne lehetőség. Továbbra 
is érdekeltek vagyunk abban, hogy a Malév csődjéhez vezető utat teljes terjedelmében 
feltárják, így egy új vizsgálóbizottság keretében a 2010 óta eltelt eseményeket is vizsgáljuk. 

Mindezek alapján én úgy gondolom, hogy egy nem létező bizottság, amelynek a 
mandátuma szeptember 10-én megszűnt, csak törvénysértő módon tarthat ülést, ebben pedig 
az MSZP képviselői addig, amíg más országgyűlési határozat nincs, nem kívánnak részt 
venni. (Feláll és kifelé indul a teremből.)  

 
ELNÖK: Ha esetleg meg tetszene hallgatni a reflexiót – vagy nem tetszik 

meghallgatni? Hát, akkor nem tetszik…  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Rendben van. (Visszaül a helyére.)  
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ELNÖK: Tehát, mi a Ház vezetésével is konzultáltunk, és a mi számításaink szerint – 
bár én matematikából soha nem voltam jó – szeptember 30-a ez az időpont és az időszak, és 
erre is figyelemmel adtuk be az Országgyűlésnek a bizottság meghosszabbítását. Ez az egyik 
része a dolognak. 

A másik pedig, hogy valóban, a Szocialista Párt részt vett a vizsgálóbizottság 
munkájában. Ön az egyik tagja a vizsgálóbizottságnak. Ha ezzel kapcsolatosan bármilyen 
aggálya vagy kifogása volt, elvárható lett volna, mint a bizottság tagságának szerves része, 
hogy tetszik jelezni vagy a munkatársaknak, vagy nekem, vagy bárkinek, hogy hamarabb 
kérjük az Országgyűléstől, különös tekintettel arra, hogy nyári szünet volt, a határidő 
meghosszabbítását.  

Egyébként természetesen utána fogunk ennek nézni, hogy ez pontosan hogyan van. De 
még egyszer mondom, nekem a munkatársaim most azt a tájékoztatást adták, hogy 
szeptember 30-a. Egyébként azért volt ilyen kurtán-furcsán és gyorsan bevive a Ház elé ez a 
dolog. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, még egyszer szeretném hangsúlyozni az 

együttműködő-készségünket. Ezért jeleztem, amint az elemzésünk arra jutott, hogy nem 
létezik a bizottság, azonnal bejelentettem önnek, késlekedés nélkül bejelentettem önnek. 
Tehát szeretném még egyszer hangsúlyozni, nézze meg a létrehozó határozat 4. pontját: 
március 14-étől számítva 180 naptári nap, az szeptember 10-e. A tények sajnos makacs 
dolgok, nem konzultációra tartoznak. Tehát jelenleg nincs jogalap a bizottság működésére. 

Úgyhogy engedelmével, emiatt az MSZP-frakció képviselői elhagyják ezt a 
beszélgetést. (Feláll és kifelé indul a teremből.)  

 
ELNÖK: Változatlanul az az álláspontunk, hogy a jelentés benyújtásáig tart a 

bizottság mandátuma, a 180 nap pedig szeptember 30-áig telik le. (Dr. Józsa István az 
ajtóból: Sajnos nem így van. – Dr. Józsa István és dr. Veres János távozik a teremből.)  

Akkor tartunk egy kis technikai szünetet. A sajtó munkatársait megkérem, legyenek 
szívesek kifáradni addig. Konzultálunk a helyzetről, nehogy törvénytelenségbe fulladjon a 
bizottság ülése. Köszönjük szépen. (A sajtó munkatársai elhagyják a termet.)  

 
(Szünet: 10.14 – 10.30 óráig) 

 
ELNÖK: (A sajtó munkatársai visszatérnek a terembe.) Tisztelt Bizottság! 

Megkezdjük a munkánkat. A sajtó igen tisztelt képviselőit most nem tudom, hogy jó hírrel 
vagy rossz hírrel tudom tájékoztatni – ki hogyan veszi, hogy mi a jó hír, mi a rossz hír. 

A Szocialista Párt képviselője, Józsa úr bejelentette, hogy nem tudunk ma ülést tartani, 
tekintettel arra, hogy sem a bizottság többi tagja, sem az elnök, sem a munkatársak, sem az 
Országgyűlés apparátusa nem tud számolni, és erre tekintettel ők kivonultak. Változatlanul azt 
mondom, hogy ez nem egy gentlemanes eljárás volt, hiszen a mai bizottsági ülés időpontját 
minden képviselőtársammal közöltem, illetve a bizottság mandátumának meghosszabbításáról 
szóló országgyűlési határozat beterjesztéséről is konzultáltam Veres alelnök úrral, volt 
pénzügyminiszterrel, illetve a bizottság minden tagja tudta, hogy mikor és hogyan kerül 
meghosszabbításra. 

Most jön a mi álláspontunk, illetve a hír, hiszen egy törvényességi aggályt vetettek fel, 
mint a bizottság elnökének kötelességem ezt megvizsgálni, és nyilvánvaló, hogy olyan 
helyzetet nem kívánunk teremteni, hogy esetlegesen a bizottság mandátum nélkül működjön.  

Legyen szabad arra hivatkoznom, hogy minden törvényes és minden rendben van – a 
„szakértelem” most ugyanúgy működött, mint a szocialista kormányzás idején –, tekintettel 
arra, hogy a rendelkezésre álló iratanyag alapján egyértelműen megállapítható, hogy az 
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időszak a bizottság tisztségviselőinek megválasztásáról szóló országgyűlési határozat 
közzétételétől számít, ez pedig március 28-a volt. Az én rossz matematikai ismereteim alapján 
is a március 28-ától számított 180 nap szeptember 24-én telik le. Tudomásom szerint – de 
nyugodtan mondja valaki, ha nem így van – szeptember 24-e még nincs. A bizottság 
mandátumának meghosszabbítására vonatkozó országgyűlési határozati javaslat vitája tegnap 
lezajlott, és a Magyar Országgyűlés szeptember 24-én, hétfőn, ha jól tudom, tud dönteni; nem 
érkezett hozzá módosító indítvány, a határozathozatal lehetséges. Tehát erre is figyelemmel 
most a mai bizottsági ülést meg tudjuk tartani, és mindaz a törvénytelenségre való hivatkozás, 
amely a szocialisták részéről elhangzott, hogy is mondjam…, nem állja meg a helyét.  

Úgyhogy ezért mondom, hogy jó hírt vagy rossz hírt közöltem – szerintem ez kisebb 
szenzáció, mint az, ha a bizottság vagy a Ház elszámolta volna. De hát elnézést kérek, most az 
a helyzet, hogy ez így van: törvényes a helyzet – és ennek is lehet örülni szerintem, ha valami 
törvényes, nem csak annak, ha törvénytelen. De ki-ki úgy aposztrofálja, ahogy szeretné, 
melyik oldalról hogy-mint. Tehát a lényeg az, hogy a mai bizottsági ülésünket természetesen 
meg fogjuk tartani, és ha a szocialisták mégis visszatérnének – amit nehezen tudok elképzelni 
–, akkor jönnek, hiszen az ülés törvényes; ha nem jönnek, akkor majd jönnek legközelebb. 
Különös tekintettel arra, hogy eléggé érintettek ebben a dologban, ezt mindenki tudja, ugye. 

A napirend elfogadása 

No, akkor most elfogadnánk a napirendet, és ha a bizottság tagjai egyetértenek, 
meghallgatásokra kerülne sor: Vági Márton, Zelles Sándor és Hárskuti János, illetve Macher 
Ákos meghallgatására; szakértőkről és egyebekről döntünk. Aki ezt a napirendet elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett, 
köszönöm szépen, azzal, hogy megállapítom, hogy Volner Jánost Bertha Szilvia helyettesíti. 

A következő közlendőm pedig az, hogy aki nem jön el, illetve nem tud eljönni, 
szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy dr. Vági Márton úr írt egy e-mailt, amelyben azt 
közli a bizottsággal, hogy „A mai napon számomra megküldött meghívóra válaszul jelzem, 
hogy külföldi elfoglaltságom miatt nem tudok eleget tenni a meghívásnak. 2012. szeptember 
19-20-án munkahelyi feladatkörömben Portugáliában kell részt vennem egy nemzetközi 
programon. Tisztelettel: Vági Márton.” Ezt nyilvánvalóan tudomásul vesszük, máskor is volt 
már ilyen. S mivel Vági Márton úr áll rendelkezésünkre, a következő alkalommal, amelyet 
majd kitűzünk, meg fogjuk őt hallgatni. 

Egyebek 

A másik: Bertha Szilvia tett egy javaslatot, amelyben azt kérte, hogy a Malév-
privatizációt követő időszak kapcsán a csődhöz vezető okokkal összefüggésben 
mindenképpen szeretné meghallgatni Márton Attila volt kormánybiztost, Oszkó Péter volt 
pénzügyminisztert, Máté Gábort a pilóták képviseletében, és ha jól olvasom, Hajsó Viktort; 
így van. Azt hiszem, ennek az égadta világon semmi akadálya nincs, hiszen itt is beszéltünk 
már arról, hogy Oszkó Péter meghallgatása több szempontból is indokolt. Nemcsak azért, 
mert ő is pénzügyminiszter volt, hanem azért, mert úgy tudom, a kormányváltás előtt egy 
héttel tett egy feljelentést, ha jól emlékszem – mindenki bólogat –; már önmagában ezt is meg 
kellene kérdezni, hogy a kormányváltás előtt négy nappal miért került sor egy 
büntetőfeljelentés megtételére az ő tollából akkor, amikor egyébként állítólag minden rendben 
volt.  

Nagy tisztelettel arra kérem Bertha Szilvia képviselő asszonyt, egypár szóval 
indokolja meg, ne csak a levelet ismerjük meg, hogy kit miért kér még meghallgatni.  

Még annyit szeretnék jelezni, hogy a bizottság tagjainak túlnyomó többségének 
kérésére, de az első fejezet befejezésére is tekintettel, meg amit eddig a jelentés alapján 
megállapítottunk, természetesen vagy a következő ülésre önálló napirendi pontként, vagy 
majd valamikor Bajnai Gordon meghallgatását minden tekintetben indokoltnak tartanám. 
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Hiszen azt hiszem, ő főszereplője volt ennek az ügynek is, és ha a bizottság elfogadná, külön 
napirendi pontként, hosszabb időre, úgy, hogy akkor senki mást nem hallgatnánk meg, csak 
Bajnai Gordont, mert csak kapkodunk itt a nevekkel, a nagy nevekkel. Azt hiszem, Bajnai 
Gordon korábbi politikai pályafutása, jelenlegi politikai pályafutása és jövője szempontjából – 
különös tekintettel, hogy emlékszem még ügyvédként a Hajdú-Bét-es ügyekre is – nagyon-
nagyon komoly meghallgatásra kerülhetne sor. Azt indítványozom, hogy az ő 
meghallgatására teljesen mindegy, hogy melyik időpontban teszünk javaslatot, de a lényeg az, 
hogy csak őt hallgassuk meg akkor, Bajnai Gordont. Azt hiszem, nagyon sok mindenre tud 
nekünk válaszolni, és meg fogja világosítani az elménket, hogy tisztábban lássunk. 

Bertha Szilviáé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért tartom mindenképpen 

fontosnak ezeknek az embereknek a meghallgatását, mert ők már a privatizáció lezárulta utáni 
időszakhoz kötődnek elsősorban. Márton Attila már az új kormányzat alatt volt felelőse ennek 
mint légügyi kormánybiztos, ő tehát mindenképpen el tudja mondani, milyen próbálkozások 
történtek adott esetben a csőd, illetve a felszámolás elkerülésére, történtek-e ilyen 
próbálkozások. 

Oszkó Péterről már volt szó. Nyilvánvalóan ott is érdekes információk derülhetnek ki, 
hogy akkor ő mit tudott már akkor adott esetben a Malév helyzetéről, és az akkori kormány 
vajon miért nem lépett megfelelően ebben az ügyben. 

Máté Gábor a Hunalpa Pilóták Egyesületének a vezetője. Ő arról tájékoztatott engem, 
hogy ők próbáltak a privatizáció során, illetve utána is szakértelemmel és a privatizáció során 
vásárlóként is fellépni, és az akkori szocialista kormány nagyon durván elutasította őket, és ők 
úgy gondolják, hogy ez is méltánytalan volt, illetve semmilyen szempontból nem vették 
figyelembe utána sem az ő szakmai javaslataikat. Tehát nyilván ez is egy irányvonal lehet, 
hogy mi az, ami még a csődhöz, felszámoláshoz vezetett. 

Hajsó Viktort pedig azért tartom fontosnak meghallgatni, mert Martin Gauss volt 
vezérigazgató egyik utolsó lépése az volt, hogy ennek a szerelőrészlegnek az igazgatóját – ez 
a szerelőrészleg volt az ACE – kirúgta, és információm szerint mindez azért történt, mert ő 
elég erősen útjában állt bizonyos, valószínűleg nem törvényes ügyletek kivitelezésének, és 
hogy ezt a gátat eltávolítsa, ezért kirúgta őt Martin Gauss. Erről mindenképpen fontosnak 
tartanánk megkérdezni, hogy ő itt mit látott. Hiszen az, hogy adott esetben milliárdokat 
tüntettek el törvénytelenül a Malévból vagy nem megfelelő üzletek révén, az is részben vagy 
nagy részben hozzájárulhatott a kialakult helyzethez.  

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Hajsó Viktor meghallgatását 

azért is támogatnám, képviselő asszony, mert valóban nem egyszerű az a Lufthansa Technik 
melletti nagy hangár, az a bizonyos cég, az Aeroplex, ahol részben a Malév számára, részben 
pedig külső megrendelésre végezték gépek közepes és nagyjavítását. És arról is érdekes lenne 
megkérdezni, ugyanis az ő idejében volt ez a moszkvai kalandja a cégnek, amikor is a Malév 
tulajdonosa a saját flottáját javíttatta a Malévhez tartozó, Malév tulajdonában lévő Aeroplex 
Kft.-vel. Tehát mindenképpen hasznos lenne megtudni, hogy mi is történt Moszkvában, 
hogyan kerültek ezek a Malév raktárából vagy a Malév tulajdonát képező Aeroplex raktárából 
az orosz tulajdonos magán-légitársaságának a gépeibe beépítésre. Talán még izgalmasabb, ha 
ezzel a kettővel még külön foglalkozunk. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszonyé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Lenne még egy észrevételem. 

Rengeteg iratot kaptunk meg, amelyekhez megjegyezném, hogy a nagy része a Malévhez 
kötődik. Sajnos nagyon sokat most kaptunk meg olyan iratokat, amelyek nagyon fontosak 
lettek volna a meghallgatások előtt. Nemcsak azért, mert adott esetben büntetőjogi felelősség 
megállapítására is alkalmasak lehetnek, hanem azért, mert a politikai felelősség 
megállapításához hozzájárulnak. És kicsit tartunk tőle, hogy a Budapest Airport privatizációja 
kapcsán ugyanez lesz a helyzet, mert most már elkezdjük a meghallgatásokat, ugyanakkor a 
Budapest Airporttal kapcsolatban a legfontosabb iratok nem állnak rendelkezésre, és így 
nagyon nehéz felkészülni. Nyilván van nagyon sok egyéb anyag az Országos Levéltárból, 
illetve egyéb forrásokból, amelyek alapján fel tudunk tenni kérdéseket, legalábbis én egészen 
biztosan, lesz közöttük nem egy kínos is. De úgy gondoljuk, hogy nyilvánvalóan nagyon sok 
egyéb is van, ami fontos lehet, például a komplett privatizációs anyag, illetve az Állami 
Számvevőszék teljes körű anyaga nagyon fontos lenne ahhoz, hogy megalapozottan tudjunk 
kérdezni. Ellenkező esetben előfordulhat az, hogy utólag még vissza kell majd hívni azokat, 
akik már egyszer itt voltak, mert ha olyan kérdés merül fel, nem szeretnénk hagyni, hogy a 
nyolc év alatti felelősség elsikkadjon.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel teljes egészében egyetértek, különös tekintettel arra 

is, hogy többször felvetődött, mi a bizottságnak a feladata.  
Nagy tisztelettel azt mondom, kezdjük is el a munkát, különös tekintettel arra, hogy a 

13 órás meghallgatási időpont elég szerencsétlen, de állítólag nincs telefonja, nem tudjuk 
utolérni. (Zelles Sándor belép a terembe.)  

Zelles Sándor, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetőjének meghallgatása 

Tisztelettel köszöntöm Zelles Sándor urat. Nagy tisztelettel, ha meg tetszik engedni, 
azt a gyakorlatot elmondanám, eddig úgy történtek ezek a meghallgatások, hogy aki 
megtisztelte a bizottság munkáját és eljött, a témával kapcsolatosan röviden elmondta a 
véleményét, tapasztalatait, mit tud erről, hiszen ön is tisztában van azzal, hogy miért hívtuk 
ide. S ezt követően a bizottság tagjai tesznek majd fel kérdéseket. Azt hiszem, ez önnek is 
kedvezőbb és mindannyiunknak. 

Úgyhogy tisztelettel arra kérem, foglalja össze, hogy ebben a témában mit tud nekünk 
mondani. Köszönöm szépen. 

 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2005-től 2007-éig én a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatója voltam. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság az állam 
úgynevezett nem vállalkozói vagyonával foglalkozott, ami azt jelenti, hogy mintegy 40 ezer 
milliárd forint értékű, főleg ingatlanból álló vagyonnak a tulajdonosijog-gyakorlója volt. A 
40 ezer milliárd forint egy becslés természetesen, hiszen ebben a több mint kétmillió helyrajzi 
szám alatt lévő ingatlanban a laktanyáktól kezdve a minisztériumok által használt épületeken 
keresztül nagyon sok minden benne volt.  

A munkánkat mintegy 900 állami vagyonkezelővel végeztük, ami azt jelenti, hogy ezt 
a 40 ezer milliárd forint becsértékű vagyont mintegy 900 állami szervezet használta, 
vagyonkezelte.  

A rendszerváltáskor alakult ki az úgynevezett vagyonkezelői jog fogalma. Ez igazi 
hungarikum, erre nem sok példa van az európai országok gyakorlatában. Ez egy olyan jog, 
ami több mint egy bérlet, de kevesebb, mint egy tulajdonjog. Ha nagyon egyszerűen 
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fogalmaznék, akkor azt tudom mondani, hogy a vagyonkezelő állami szervezet mindent 
megtehet azzal az ingatlannal, két dolgot nem: nem terhelheti meg és nem adhatja el az állami 
tulajdonos képviselőjének engedélye nélkül, ami abban az időben a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság volt.  

A vonatkozó törvények, rendeletek, jogszabályok abban az időben is meghatározták, 
hogy mi tartozik a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő ingatlanok közül az 
úgynevezett kizárólagos állami tulajdonba; folyómedrek, barlangok, természeti kincsek 
mellett nagyon sok ingatlan is ebbe a körbe került. Többek között a Budapest Airport által 
használt ingatlanok is. Ami azt jelenti, hogy az állam most is a tulajdonosa ezeknek az 
ingatlanoknak, tehát nem lett értékesítve, hanem az azt kezelő Budapest Airport, most már 
Zrt. lett eladva, de maga az ingatlan, tehát a kifutópályák, a hozzá tartozó kisegítő épületek, 
egyebek most is állami tulajdonban vannak. Mint ahogy visszakerülnek a vagyonkezelői 
jogok az állam tulajdonába, amennyiben ez a bizonyos vagyonkezelési szerződés lejár, mert 
az úgynevezett privatizáció, amit, el kell hogy mondjak, az ÁPV Rt. menedzselt 2005-ben, 
úgy nézett ki, hogy meg lett hirdetve egy csomagban a Budapest Airport Rt. – akkor még rt. 
volt – részvénypakettjének, azt hiszem, a 75 százaléka, illetve a 75 évre vonatkozó és az előbb 
említett állami tulajdonban maradó ingatlanok vagyonkezelési joga. Tehát a pályázók erre 
tehettek ajánlatot. El kell mondjam, hogy én sem a pályázat kiírásában, sem az elbírálásában 
nem vettem részt, úgyhogy ebből a szempontból erről nem tudok többet mondani. 

Arról tudok, hogy a mi munkánk miből állt. Abból állt, hogy ezt az ingatlant a döntés 
után, ami valamikor talán 2004-2005-ben született meg, olyan helyzetbe hozzuk, hogy ez 
pályáztatható legyen, tehát maga a vagyonkezelési jog, hiszen nagyon sok probléma volt az 
ingatlan-nyilvántartásokban ezzel a területtel. Nem emlékszem pontosan, hány száz hektár a 
repülőtér területe, de volt ott szántó, magánterület, tehát nagyon sok minden olyan dolgot 
kellett tennünk, amely az állam tulajdonosi képviselőjének, tehát a KVI-nek volt a feladata, 
hogy ez egy rendben lévő ingatlan legyen. 

A pályázat kiírásában emlékeim szerint az is benne volt, hogy a magyar állam vállalta, 
hogy aláír egy úgynevezett közvetlen szerződést, ami azt jelenti, hogy ha a tranzakciót – amit 
meg kell hogy említsek, ez az elmúlt húsz év legnagyobb közép-európai tranzakciója – 
hitelből kívánja a nyertes pályázó finanszírozni, akkor van szükség erre a bizonyos közvetlen 
szerződésre. A 2005-ös győztes, a BAA – nem tudom pontosan a hosszú nevét, tehát az angol 
nyertes – tőkéből finanszírozta a vételárat. Ez három részben állt: az egyik részét kifizette a 
vagyonkezelési jog 75 éves megszerzéséért, ami mintegy 387 milliárd forint volt; kifizette a 
részvények megfelelő hányadáért a vételárat; és még fizetett valamennyit a Budapest Airport 
reptéren található ingóságaiért is, a Barkas teherautóktól kezdve a futószalagokig ebben 
minden benne volt. Ebből a háromból kettő tartozott a KVI fennhatósága alá, az előbb említett 
vagyonkezelési jog, illetve az ingóságok értékesítése. Ez azt jelenti, hogy 2005-ben a KVI 
számlájára mintegy 400  milliárd forint folyt be a nyertes pályázótól, amelyet természetesen 
mi, illetve jómagam egy ilyen kis rózsaszín átutalási megbízáson a Pénzügyminisztérium által 
megjelölt számlaszámra átutaltam. 

Igazából maga a vagyonkezelési szerződés elég vastag anyag. Emlékeim szerint, bár 
most nem olvastam el az elmúlt napokban – mivel tegnap kaptam meg a meghívót –, arról 
szólt, hogy oda-vissza vannak kötelezettségek és jogok, ami azt jelenti, hogy a nyertes 
pályázó vállalt beruházást, emlékeim szerint olyan 60-80 milliárd forint értékben, az állam 
pedig azt vállalta, hogy ha felmondja a vagyonkezelési szerződést, akkor bizony visszafizeti a 
pénzt, nagyon egyszerűen fogalmazva. Hiszen ez, ha nagyon egyszerűen fogalmaznék, egy 
olyan bérbeadási konstrukció, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk, ön bérbe vesz egy lakást, 
kifizeti előre húsz évre a bérleti díjat, és a lakástulajdonos azt mondja egy év után, hogy hát 
bocs, de mégsem maradhat ebben az ingatlanban, akkor ön is jogosan kéri vissza azt a pénzt, 
amit ön kifizetett a bérleti jog megszerzéséért.  
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Elsőre összefoglalva ezt én így tudnám most első körben összefoglalni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a bizottság tagjait, kezdjük meg a kérdések 

feltételét. Bertha Szilvia már jelentkezik; akkor a nők iránti tiszteletem jeléül nem is az elnök 
kezdi a kérdezést, hanem ön. Parancsoljon! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm vezérigazgató urat. Ön 

a Wallis-csoport második embere volt, ’98 decemberétől 2003 augusztusáig volt a Hajdú-Bét 
felügyelőbizottsági tagja, a KVI-nél 2004-ben vezérigazgató-helyettes, 2005-ben pedig 
vezérigazgató. A Hajdú-Bét könyvvizsgálója a Deloitte&Touche volt, amelynek vezetője 
Simor András volt, ez a cég látta el a Bajnai Gordon vezetése alatt álló Wallis Rt. 
könyvvizsgálói teendőit is. Bajnai Gordon 2000-2005 decembere között a Wallis Rt. 
vezérigazgatójaként dolgozott, majd 2005 végétől a Budapest Airport Zrt. elnöke lett, annak 
privatizációját követően. A Wallis-csoport pedig részt vett a Budapest Airport privatizációs 
tenderében.  

Nekem ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy ön lát-e bármiféle 
összeférhetetlenséget ezek kapcsán a Budapest Airport privatizációs eljárásában.  

S ezt követően lesz majd még három kérdésem. Nem tudom, mondjam most őket? 
 
ELNÖK: Inkább, ha lehet, egyenként, képviselő asszony. Tessék nyugodtan 

válaszolni, és utána megyünk tovább. 
 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Annyiban 

pontosítanám, hogy én… Hogy mondjam, végül is ehhez a témához tartozik, szívesen 
válaszolok. Tehát ’97 februárjától 2003 májusáig voltam a Wallis-csoport munkavállalója. 
Kétségtelen, hogy a Hajdú-Bét felügyelőbizottságában is dolgoztam. Emlékeim szerint 
legutolsó Hajdú-Bét-es felügyelőbizottsági tevékenységem az volt, hogy a 2002-es, amúgy 
nyereséges mérleget elfogadó közgyűlésen részt vettem. De onnantól kezdve nekem a Hajdú-
Béttel semmiféle kapcsolatom nem volt és nincs is. Nem a második ember voltam, hanem az 
ikszedik, hiszen ott a tulajdonosok az igazán meghatározóak. Én vezérigazgató-helyettes 
voltam egy ideig a Wallis Rt.-ben, ez is igaz. Aztán a Hungaroholding-csoportot vezettem a 
csoporton belül. Bajnai úrral is együtt dolgoztam, valóban, két évet, de ebből a szempontból 
az, hogy én egy ideig a Wallisnál dolgoztam, nem érzem azt összeférhetetlennek, hogy két-
három évvel később ők egy bizonyos pályázaton részt vegyenek, hiszen azt gondolom, ez 
semmiféle jogszabályt nem sért.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. A következő kérdésem. Volt ez a bizonyos 

FUF Kft., a FUF Kft. egyedüli tagja, amelynek képviseletét mint a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság vezérigazgatója, ön látta el. 2006. október 31-én hozott egy határozatot, 
amelyben arról döntött, hogy jóváhagyja és elrendeli, hogy a FUF Kft. ügyvezetője teljesítse 
azt, hogy „folyamatban lévő választottbírósági eljárásokkal kapcsolatban permegszüntetési 
kérelmet nyújtson be a választottbírósághoz”. Ez azért fontos, mert volt egy elszámolási vita a 
FUF Kft. és a BA között, amely összesen 103 milliárd forintot jelentett. S tulajdonképpen 
ezzel elérték, hogy ezt így elengedték, összefoglalva, a Budapest Airportnak ezt a tartozást. 
Tehát tudatában volt-e annak, hogy ezzel a permegszüntetéssel önök a Budapest Airport angol 
tulajdonosának közvetve 103 milliárd forintos gazdasági előnyt biztosítottak?  
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ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Igyekszem… 
Elég régen volt ez, öt-hét éve, és kérem, ha tévednék, azt nézzék el nekem. Emlékeim szerint 
a FUF Kft.-hez kapcsolódó ügy arról szólt, hogy a kilencvenes évek végén megszerezték a 
Budapest Airport vagyonkezelési jogát, amelyet az állam felmondott valamikor a kétezres 
évek elején, és ebből keletkezett egy olyan kártérítési kötelezettsége a magyar államnak a 
felperessel szemben, amivel kapcsolatban talán az Egyesült Államokban folyt egy bírósági 
eljárás. Emlékeim szerint ez az egész FUF-ügy arról szólt, hogy sikerült peren kívül 
megállapodni, és a 103 milliárd helyett az államot talán tizenegynéhány milliárd forintnyi 
kötelezettség terhelte, és ezt ki is fizette, azt hiszem, 2006-ban a magyar állam. De erről 
többet most különösebben nem tudnék mondani.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Ez két különböző dolog volt, tehát itt nem ugyanarról 

beszélünk. Van egy 103 milliárdos, ez egészen egyszerűen a két cég közötti tartozáskövetelés, 
ennyivel tartozott a Budapest Airport a FUF Kft.-nek. Most fel tudom sorolni, hogy milyen 
munkálatokért, bérleti díj, tranzitterületek áfája, pótlási alap terhére végzett beruházások 
ellenértéke… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő asszony, nem vagyok a nagy számok tudója – nem 

103 millió? Milliárd? 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Milliárd. 
 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Milliárd. 
 
ELNÖK: Milliárd?! Ilyen összegek?!  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Igen, és bocsánat, a 18 milliárd már valóban a 

kártérítés, tehát az egy más ügy; az a kanadai céggel kapcsolatos. Ez pedig kifejezetten a 
privatizációhoz kötődik.  

 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Én azt gondolom, 

bár hozzáteszem, nem emlékszem pontosan tényleg erre a dologra, mert itt egy végelszámolás 
alatt lévő társaságról van szó, de ezek az összegek, én úgy emlékszem, nem voltak 
megalapozottak. Ha ennél pontosabb választ szeretne tőlem, nem szeretek olyat mondani, ami 
nem felel meg teljes mértékben a tényeknek, akkor majd legközelebbre felkészülök és 
elmondom szívesen, mert valóban, egy időben a FUF Kft. üzletrésze a KVI 
vagyonkezelésében volt, és ez ügyben a piacról való kivezetést emlékeim szerint, amíg én 
átláttam ezt a dolgot, mi végeztük. De még egyszer mondom, hadd ne mondjak ennél többet, 
de az biztos, hogy itt az államot semmiféle kár, tehát akkora kár nem érte, és a privatizációnak 
ehhez nem volt semmilyen köze.  

Bár a privatizációt mindig ketté kell bontani. A Budapest Airport vagyonkezelésében 
lévő eszközöket nem adta el az állam, hanem vagyonkezelésbe adta, tehát ez most is állami 
tulajdon. Csak azért fontos ezt hangsúlyoznom, mert néha összekeveredik a Budapest Airport 
mint társaság részvényei, illetve az általa vagyonkezelt eszközöknek a köre. Ez egy bizonyos 
vonallal teljes mértékben elválasztható, hogy mi van még most is állami tulajdonban, és mi 
került ki az állami tulajdonból. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Értem. Annak azért majd örülünk, ha erről a 

103 milliárd forintról valamit megtudhatnánk, mert ez azért nem egy zsebpénzmennyiségű 
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összeg. Egyébként erre vonatkozott az a megjegyzésem még a bizottsági ülés legelején, hogy 
mivel nincsenek még meg az iratok, ezért viszonylag nehéz feltenni ezeket a kérdéseket. 

A másik kérdésem, ha már a végelszámolás, illetve a felszámolás szóba került, hogy a 
FUF Kft. végelszámolásával közbeszerzési eljárás nélkül, a Budapest Investment Magyar 
Befektetési és Tanácsadó Zrt.-t bízták meg. Miért éppen ezt a céget, mindenféle közbeszerzés 
nélkül?  

 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Valóban a 

Budapest Investment volt vagy még most is a végelszámoló. Nem emlékszem rá pontosan, 
hogy milyen eljárások keretében lett ő kiválasztva, vagy hogy volt-e egyáltalán közbeszerzési 
eljárási kötelezettség. Ezt is megjegyzem, és a következő alkalommal, ha hívnak, szívesen 
eljövök, és erre is válaszolok, hogy ez milyen módon történt. Azt gondolom, a piacon az 
egyik legelismertebb felszámoló-végelszámoló cég; de pontosan nem emlékszem a 
kiválasztás folyamatára. 

 
ELNÖK: Mielőtt átadnám a szót képviselőtársamnak, ez két fontos, valóban fajsúlyos 

kérdés. Nyilván az embernek ennyi idő távlatából az emlékezete elhomályosodhat, de az 
összeg nagyságára is tekintettel nagy tisztelettel arra kérnénk, hogy fel tetszik ezekre készülni, 
és akkor a következő ülésen ezt varrjuk el, mert tényleg nem mondhatjuk azt, hogy 
elmegyünk emellett. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Az összeg nagyságrendjét említette elnök úr, én is először az 

összeg nagyságrendjével kapcsolatban szeretnék kérdezni.  
A repülőtér üzemeltetési jogát 75 évre összesen 389,5 milliárd forintért adta el a 

magyar állam, azon túlmenően 60 milliárdot fizetett a Budapest Airport Zrt.-ért, azért a 
cégért, amely állami tulajdonú cég volt, és rendkívül nyereséges, az utolsó teljes gazdasági 
évben 10 milliárd forintos nyereséget produkáló állami cég volt. S ezen felül még 
15 milliárdot fizetett a már említett ingóságok és egyéb úgymond apróságokért cserébe. Azt 
mondta, hogy ez a jelentős összeg az önök számlájára érkezett. Szeretném megkérdezni, hogy 
mi lett ennek a sorsa. Akkoriban itt többfajta ígéret elhangzott, de végül tudomásunk szerint a 
költségvetési lyukak befoltozására használták ezt az irdatlan nagy összeget. Önnek mi volt a 
felelőssége ezzel kapcsolatban? Mi lett az önök számláján a sorsa ennek a pénznek? 

A másik kérdésem a fejlesztésekkel kapcsolatban fogalmazódik meg. A szerződés 
jelentős fejlesztéseket írt elő a Budapest Airport, illetve pontosabban a BAA számára, amely 
megvásárolta az üzemeltetési jogot. Volt-e bármilyen szerepe az önök hivatalának, hogy a 
fejlesztéseket meghatározza? Illetve volt-e bármi szerepe a fejlesztések megvalósításának 
ellenőrzésében? Tudni lehet, tudni kell, hogy a fejlesztések jelentős része nem valósult meg; 
nem valósult meg a cargobázis, nem valósult meg a parkolóház, nem valósult meg a zárt 
hajtóműpróbázó, számos olyan beruházás, amelyet tartalmazott a privatizációs szerződés 
melléklete. Volt-e bármilyen szerepe önöknek, hogy esetleg ezt számon kérjék, vagy kötbért 
követeljenek a cégtől, amelyik privatizálta a repülőteret?  

Ezekre szeretnék először választ kapni. 
 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Képviselő úr is 

talán emlékszik, hogy említettem, mi volt az összeg sorsa, de megismétlem még egyszer. S 
ami miatt megismétlem, nagyon fontos, hogy nem üzemeltetési jog, ez azért fontos, mert az 
üzemeltetést most egy török cég végzi, annak egy részét. Tehát a vagyonkezelő üzemeltetésbe 
is adhatja a vagyonkezelésében lévő ingatlant, hiszen ön is tudja a legjobban, hogy ezt a földi 
kiszolgálást ez a török cég – most nem jut eszembe pontosan, mi a neve – végzi, és ebből a 
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szempontból nagyon fontos, hiszen többször fogunk találkozni, hogy akkor az 
alapfogalmakkal ugyanarról beszéljünk. Mert a vagyonkezelési jog került 75 évre 
értékesítésre, nem az üzemeltetés. Ez csak nagyon finom korrekció, mert nem ugyanaz a 
kettő; ezért, ugye, nem haragszik, ha ezt a kiegészítést teszem. (Riz Levente: Természetesen.)  

A másik. A bevezetőmben is említettem, hogy a KVI számlájára mintegy 1 milliárd 
angol font folyt be 2005. december végén, ami valóban olyan 389 milliárd forintot ért abban 
az időben. És én annyit tettem, biztosan ismerik ezt a kis rózsaszín átutalási papírt, azon 
átutaltam a Pénzügyminisztérium által kijelölt költségvetési számlára. Tehát igazából a mi 
hatáskörünk eddig tartott. Az kétségtelen, hogy több helyen át kellett állítani a helyi értéket, 
mert ekkora utalás eddig az ideig nem történt Magyarországon, de az biztos, hogy mi az 
összeg további sorsával kapcsolatban információval nem rendelkeztünk, és ráhatásunk nem 
volt. 

Kérdezte a vagyonkezelési szerződést. A privatizációs szerződést az ÁPV Rt. kötötte, 
a vagyonkezelési szerződést pedig a KVI. Azért fontos, hogy megkülönböztessük ezt a két 
dokumentumot, mert én nem ismerem, akkor sem ismertem – lehet, hogy most már lehet 
ismerni, talán kint van az interneten – a privatizációs szerződés tartalmát, nem tudom, hogy 
abban mi van. Arra emlékszem, hogy a vagyonkezelési szerződés meghatározott egy 
algoritmust, hogy minden évben áttekintik a felek, tehát a felek alatt a magyar államot és a 
mindenkori képviselőjét, illetve a Budapest Airport mindenkori tulajdonosát kell érteni, 
hiszen 2007-ben tulajdonosváltás történt, tehát a BAA helyett a Hochtief került 
tulajdonosként a Budapest Airport Rt.-be, Zrt.-be. Ők az első pályázaton is indultak 2005-ben, 
de másodikok lettek; az élet úgy hozta, hogy végül is a másodikból lett az első. És ebben a 
helyzetben, visszautalva a bevezetőmre, kellett kötni ezt a bizonyos közvetlen szerződést, 
hiszen a Hochtief már pénzintézeti finanszírozásból tudta megoldani a tulajdonszerzését, és 
ezért kellett a 2005-ben már meghirdetett, de addig alá nem írt közvetlen szerződést is 
megkötni.  

Azt nem tudom, mert én 2007-ig voltam a KVI vezetője, hogy 2008-tól mi történt az 
állam és a Budapest Airport képviselői között. Én arra emlékszem, hogy minden év végén 
értékelte a két fél, hogy a szerződésben foglaltak hogyan állnak. Én azt gondolom, az első 
egy-két évben még nem volt olyan kötelezettség, amiről ön említést tett. De hogy 2008 után 
mi történt, arra meg nem tudok válaszolni. De az biztos, hogy a vagyonkezelési szerződés ezt 
rendezi, és a magyar állam számára is olyan szankciókat enged meg, hogy ha nem teljesülnek 
a vállalt beruházások, akkor mindenfélét tehet, tehát esetleg felmondhatja, s a többi; ez 
természetesen le van írva emlékeim szerint a vagyonkezelési szerződésben. Hogy mi van a 
privatizációsban, azt nem tudom. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Köszönöm, még egy kérdés. Említette azt, hogy például a 

Hochtief 2007-ben hitelből vásárolt. Ha jól tudom, ez igaz a BAA-re is 2005-ben. Van-e 
esetleg tudomása arról pontosan, hogy mekkora volt a vételárban a hitelnek a mértéke? 

 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Képviselő úr talán 

emlékszik, hogy ezt is említettem a bevezetőmben, hogy a BAA tőkéből fizetett 2005-ben, 
hiszen a vagyonkezelési jogot nem lehet megvásárolni, azzal élni lehet 75 évig. De mind a 
részvényekért, mind az ingóságokért, mind a vagyonkezelői jogért ő a saját tőkéjéből, tehát 
nem hitelből fizetett. Ezért nem is volt szükség az úgynevezett közvetlen szerződés 
megkötésére.  
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RIZ LEVENTE (Fidesz): Igen, és ez a Hochtief esetében hogyan történt egész 
pontosan? 

 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Mi igénybe 

vettünk annak idején, mivel nem volt még hasonló tranzakció, nemcsak Magyarországon, 
hanem ebben a régióban sem, azóta sem, ezért igénybe vett az állam nemzetközi ügyvédi 
iroda, illetve irodák, illetve nemzetközi befektetési banki segítséget. Úgynevezett change of 
control történt, amelynek a szabályozását mind a vagyonkezelési szerződés módosítása, mind 
pedig ez a bizonyos közvetlen szerződés aláírása követte. Pontosan én most nem emlékszem a 
folyamatokra, hogy ez hogyan, mikor, miként történt. De ez biztosan kiderül a 
dokumentumokból, amelyeket majd várhatóan meg fognak önök kapni. Én erre emlékszem, 
hogy módosult a vagyonkezelési szerződés. Tehát a Budapest Airport Rt. tulajdonosi körében 
történt változás, ezt hívja az angolszász befektetési banki terminológia change of controlnak, 
és ennek folyományaként kellett módosítani a vagyonkezelési szerződést, és került aláírásra 
ez a bizonyos közvetlen szerződés. Ennek a folyamatára tényleg nem emlékszem, de ha majd 
legközelebb jövök, vagy másodszor vagy harmadszor, akkor majd erre is felkészülök, mert 
biztosan fontos. De azt hiszem, a Pénzügyminisztériumban vannak azok a dokumentumok, 
amelyek pontosan végigvezetik ezeket a tárgyalási folyamatokat, hiszen a 
Pénzügyminisztérium felügyelte a KVI-t is, illetve az ÁPV Rt.-t is abban az időben. Tehát ők 
látták át a folyamatot felülről. 

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): És arra emlékszik, hogy a Hochtief pontosan mennyit 

fizetett? És ebből mennyi volt a hitel aránya? 
 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Erre nem 

emlékszem pontosan. Emlékeim szerint kevesebbet fizetett a BAA-nek, mint amennyit a BAA 
fizetett az államnak. Tehát az a két év arra már jó volt, hogy a BAA veszteséget írjon le – de 
nem emlékszem a pontos számokra, csak arra, hogy kevesebbet fizetett a BAA-nek. Hiszen 
ehhez az államnak nem volt köze, mert két tulajdonos között történtek a pénzmozgások. 

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): És teljesen hitelből történt ez? 
 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Emlékeim szerint 

igen. Tehát a Hochtief a tranzakciót hitelből fizette, a nemzetközi pénzpiacon felvett hitelből, 
egy bankkonzorciumtól szerezte meg.  

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra tekintettel, hogy tényleg a két legfajsúlyosabb 

dologban nyilvánvalóan önnek idő kell a felkészüléshez, nagy tisztelettel arra kérem, hogy ha 
szükséges, akkor még egyszer kiküldjük az ezzel kapcsolatos álláspontunkat, és akkor utána 
tetszik nézni az iratokból, és hogy egyáltalán hogyan történt, mint történt, s akkor el tetszik 
jönni. Az az igazság, azt tudom önnek mondani, hogy mivel nagyon sok feladata van még a 
bizottságnak, és az időnk is igen szűkös, és minden párt, különösen a szocialisták nagyon 
szeretnék már, hogy jelentés legyen (Derültség.), erre is figyelemmel én arra szeretném kérni, 
hogy ha lehetne, a második ülésben ezt oldjuk meg, jó? Mert tetszett mondani, hogy kétszer-
háromszor visszajönne; a gyakorlat egyébként ezekben a vizsgálóbizottságokban az, hogy 
egyszer hív be a vizsgálóbizottság valakit meghallgatásra. Tudomásul vesszük azt 
természetesen, hogy ez egy nagyon nagy fajsúlyú kérdés, és annak viszont örülök, hogy ön 
nem negligálja ezt a 103 milliárdot, hanem ön is tudja, hogy ez milyen jelentőségű. Nyilván a 
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bizottság pedig politikai felelősséget állapíthat csak meg – szeretném hangsúlyozni –, és nem 
büntetőjogi felelősséget. Nekünk az a feladatunk, hogy megnézzük, mi történt, feltárjuk, 
készüljön erről egy jelentés, aztán a többi már nem a mi dolgunk. 

Arra szeretném tehát kérni, hogy a következő meghallgatáson – amelyet egyeztetni 
fognak a munkatársak önnel, és nem akarunk itt senkit kivenni a munkából – azokra a 
kérdésekre, amelyekre most nem tudott válaszolni, illetve amely kérdéseket még fölteszünk és 
a szakértők feltesznek, akkor tetszik majd válaszolni. És köszönöm szépen, hogy elfáradt. 

 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Elnök úr, 

köszönöm. Annyiban azért segítsen nekem, hogy foglaljuk össze, mi az a két vagy három 
kérdés szabatosan, hogy mire készüljek föl. Mert említették azt a 103 milliárdot, de azzal nem 
érte az államot kár. Ebből a szempontból ezt már most tudom itt mondani, de a részleteket 
persze majd feldolgozom. 

Nálam nincsenek iratok, tehát azért abban segítsen, hogy akkor én milyen módon 
tudok iratokhoz hozzájutni, vagy kit keressek ez ügyben, mert én nem vittem magammal 
semmiféle dokumentumot, merthogy az nem illik meg nem is szabad.  

 
ELNÖK: Ezt írásban elő fogjuk készíteni, önnek meg fogjuk küldeni, a munkatársak 

jelezni fogják, időpontot is fogunk egyeztetni. (Zelles Sándor: Rendben van.)  
Irat dolgában pedig az az igazság, hogy mi is, hogy is mondjam, szegénységben 

vagyunk, mert tetszik tudni, mindenki megígért itt mindent, az ÁPV Zrt.-től kezdve, hogy 
minden iratot megkapunk, de hát elég hiányosak ezek az iratok. Vannak, amit megkaptunk, 
vannak, amit nem kaptunk meg. És az az igazság, hogy mi innen aztán végképp mint 
parlamenti képviselők nehezen tudjuk azt leellenőrizni, hogy most elküldték vagy nem 
küldték, hiányzik vagy nem hiányzik. Nyomozati tevékenységet mi nem tudunk ellátni, 
technikánk sincs rá; arról nem is beszélve, hogy az iratok egy része tudomásunk szerint 
lefordításra sem került, mert csak orosz nyelven volt meg. De annyira jók voltak a 
szerződések, hogy nem is kellett fordító, mert mindenki tudott oroszul – kivéve engem. 

Köszönöm szépen. 
 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: Bocsánat, én 

orosz nyelvű szerződét nem láttam; lehet, hogy az a Malévval volt kapcsolatos… 
 
ELNÖK: Ezt nem is önre mondtam. 
 
ZELLES SÁNDOR, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezetője: …a Budapest 

Airportnál magyar, illetve angol nyelvű szerződések születtek.  
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Zelles Sándor távozik az ülésről.) Tíz perc szünetet 

tartunk, Hárskuti úr mindjárt megérkezik. 
 

(Szünet: 11.13 – 11.33 óráig) 
 

Dr. Hárskuti János József, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatójának 
meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a megjelent dr. Hárskuti János urat. Nagy tisztelettel 
arra kérem, hogy a bizottság eddigi tematikájának és elképzeléseinek megfelelően legyen 
kedves a témáról egy rövid összefoglalót adni, tehát ön hogyan látja – tudja, miért hívtuk ide a 
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mai bizottsági ülésre –, és ezt követően kerül sor a kérdések feltételére. Ez talán önnek is jobb 
lenne, oldódnának is a feszültségek, nekünk is jobb lenne, hogy ön mindenféle kérdés nélkül 
hogyan látja ezt az egész problematikát, ami miatt itt vizsgálódgatunk már elég hosszú ideje. 

Köszönöm szépen. Öné a szó. 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság, Meghívottak, akik jelen vannak a teremben! Mindenkit tisztelettel 
köszöntök. Természetesen örömmel jöttem el a bizottság meghívására, hogy a kérdésekre és a 
szükséges információkérésre válaszoljak.  

Talán ismeretes, talán nem, célszerű nyilvánvalóan, hogy ha az ember megjelenik egy 
ismeretlen testület előtt, személyesen is bemutatkozzon, ezért a személyes bemutatkozással 
kezdeném, hogy hogyan kötődöm én a Budapest Airporthoz. 2003 júliusától 2005. december 
végéig, amíg az új angol tulajdonos meg nem jelent, voltam a Budapest Airport 
vezérigazgatója és az igazgatóságának a tagja. Ezen két és fél év alatt, azt gondolom, az 
eredmények, amelyeket az Airport pénzügyi és gazdasági tevékenységének, egyéb 
hatékonyságjavító intézkedéseinek köszönhetően elért, azok magukért beszélnek. 
Nagyságrendileg azért néhány adatot szeretnék emlékeztetőül elmondani, először is az 
utasforgalomról. 2003-ban, amikor én átvettem az Airportot, 5 millió környékén járt 
utasforgalomban, 2005 végére elértük a majdnem 8 millió utast, 7,8 millió fölött volt az 
utasszám.  

Eredményességben nagyságrendileg olyan 3 milliárd, 2,5-4 milliárd között volt a 
2002-2003-as években az adózott eredménye a Budapest Airportnak. 2004-ben és 2005-ben 
ezek 10 milliárd forint fölötti adózott eredményt mutattak. 11 milliárd volt az utolsó, már az 
új angol tulajdonos által auditált mérleg alapján az adózott eredmény. Természetesen az adó is 
a költségvetést gyarapította, értelemszerűen nyilván az adózott eredmény is osztalék 
formájában az ÁPV Rt. által a tulajdonos képviseletében elvonásra került, és a költségvetés 
bevételeit gyarapította.  

Személyesen – gondolom, ezt is célszerű itt hangsúlyoznom a bizottságnak – én az 
operatív, azaz a végrehajtó irányításért voltam felelős, tehát az én feladatom volt a Budapest 
Airport működésének lehető leghatékonyabbá tétele, az összes mutatószám javítása, 
természetesen a biztonságos működés, az utascentrikus kiszolgálás kialakítása, s minden 
egyéb olyan szempont és alapvető stratégiai irányelv, amelyeket itt most, gondolom, 
részletesen nem szükséges megemlítenem. Azért hangsúlyoztam a végrehajtó részt, mert én a 
privatizációra vonatkozó előkészítésben, folyamatban vagy a döntésekben nem vettem részt, 
nem is vehettem részt, hiszen betekintési jogom sem volt, tehát nem láttam semmilyen olyan 
dokumentumot, amely akár az előkészítés, akár a pályáztatás során e tekintetben a tulajdonos 
vagy a tulajdonos képviselői által készült.  

Összességében az Airport működésének eredményessé tétele és lehetőség szerint a 
lehető legjobb eredmények elérése mellett nyilvánvalóan feladatom volt a privatizáció során, 
hogy az érdeklődők számára transzparens, átlátható módon, minden igényüket kielégítő 
módon információkat szolgáltassunk, hiszen annak idején az első fordulóban tizenkét 
befektető érdeklődött a privatizáció iránt, és mind a tizenkét befektetőnek kellett a Budapest 
Airport bemutatásáról prezentációt tartani. Ez is hozzátartozott a feladataimhoz, mint azt 
követően az összes többi folyamatos információs igény, ideértve az egyéb adatszolgáltatási 
kötelezettségeket is. 

Elsőre talán ennyit gondoltam. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, azt a bizottság tagjaiként mindannyian 

mondhatjuk, hogy ekkor valóban kiemelkedő eredmények születtek, amikor ön ezt a feladatot 
ellátta, és sajnáljuk, hogy ezek a kimagasló eredmények a későbbiek gyászosak lettek. Ezzel 
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kapcsolatban nekem az az első kérdésem, bár részben említette is, de tulajdonképpen milyen 
feladattal került ön ebbe a pozícióba, illetve mikor értesült arról, hogy privatizálásra kerül sor, 
illetve mennyire avatták önt bele ebbe a privatizációs dologba. Erről mit tudna nekünk 
mondani? 

Tessék parancsolni! 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Én 2003 

nyarán kerültem a Budapest Airporthoz – ha jól emlékszem; mindenkinek szeretném felhívni 
a figyelmét, bár úgyis tudják, hogy elég régen történt ez, kilenc éve –, de én úgy emlékszem, 
hogy már a bemutatkozó sajtótájékoztatón az ÁPV Rt.-ben elhangzott az ÁPV Rt. vezetése 
részéről, hogy van egy ilyen terv, mindenféle konkrétum nélkül, hogy a Budapest Airport 
értékesítése tervbe van véve. Nyilvánvalóan 2003-ban e tekintetben nem történt semmi. 
Ismereteim szerint 2004-ben sem. Legközelebb, amikor én e tekintetben új információt 
kaptam, az már 2005. év elejéhez köthető, amikor már nyilvánossá vált, hogy a pályázati 
kiírás megszületett, illetve nyilvánossá vált, talán ezt megelőzően – itt az idő nekem már 
kicsit összemosódik –, hogy a privatizációs tanácsadó is kiválasztásra került. Tehát amikor a 
privatizációs tanácsadó kiválasztásra került, és már, azt gondolom, a pályázati kiírás is 
megszületett, az 2005. február környéke – de ebben megint nem vagyok biztos, elnézést kérek 
–, akkor kaptam erről konkrét információt, hogy a privatizáció eldöntött tény, illetve hogy 
nagyságrendileg abban az évben szeretnék a döntéshozók ezt végrehajtani.  

Mint ahogy a bevezetőmben mondtam, én semmilyen szinten nem voltam ebben a 
folyamatban benne. Kifejezetten az volt egyébként e tekintetben az ÁPV Rt., és gondolom, a 
pénzügyminiszter, illetve minden döntéshozó álláspontja, hogy az operatív vezetést a 
privatizációs döntéshozóktól teljes egészében el kell választani. Tehát nem láttam sem az 
előkészítését ezeknek az anyagoknak, sem az értékelését. Egészen pontosan nem volt, 
merthogy nem kaphattunk, sem én, sem bármelyik másik menedzsmenttag betekintési jogot. 
Tehát ha akartunk volna, sem tekinthettünk volna be a pályázati anyagokba, és így 
értelemszerűen nyilvánvalóan a kiírásnál sem volt számunkra erre vonatkozóan 
pluszinformáció. Amennyire én tudom – de egyébként ez is csak egy halvány emlék –, mintha 
talán a szakszervezetek megnézhették volna a pályázati kiírás valamelyik szakaszában a rájuk 
vonatkozó részeket, de ez a maximum, amit a munkavállalók részéről a Budapest Airport 
privatizációja során bárki betekintésként kapott.  

 
ELNÖK: Nem erőlködöm, csak megpróbálok picit másképp közelíteni. Még egyszer: 

tehát ami eredményt ön produkált, fontos szerepet töltött be. Más információk alapján, vagy 
hogy is mondjam, baráti kapcsolatok révén, senki az égadta világon nem mondta önnek, hogy 
mi a szándékuk majd a későbbiekben a privatizációval ezzel az egész céggel? Tehát 
semmilyen más információja sem volt önnek? Most nem hivatalos formákra gondolok, hanem 
mit tudom én, a sportpályán vagy bárhol mondták volna azt önnek, hogy mégiscsak az a 
helyzet, hogy privatizálásra kerül a sor. Ha nem, akkor természetesen nem erőlködöm, csak 
azt kérdezem, hogy nem hivatalos információja nem volt, de nem hivatalos információja sem 
volt önnek erről?  

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Nem volt 

ilyen jellegű információm. Mint ahogy mondtam, már a kinevezésem alkalmával a 
sajtótájékoztatón szóba került, hogy van egy ilyen terv, tehát az természetesen köztudott volt. 
Én úgy tudom, ez talán a sajtóban is több helyen, több alkalommal megjelent, hogy 2003-tól 
kezdődően a Budapest Airport privatizációja elvben eldöntésre került, és valamilyen 
formában az elkövetkezendő években, pontos dátum nélkül, ez megvalósításra fog kerülni. De 
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nekem nem volt erről sem informális, sem formális információm, az előtt, hogy ezek 
publikusak lettek volna. 

 
ELNÖK: Akkor részemről a legeslegutolsó kérdés, utána átadom a kérdezés 

lehetőségét a bizottság tagjainak. Ezzel kapcsolatosan önnek mi volt a személyes véleménye, 
miután az eredményeket ismerte, hiszen ön produkálta: kellett-e privatizálni vagy nem kellett 
ezt a céget privatizálni? 

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Bármilyen 

vélemény megfogalmazása egy személyesen érintett, hiszen a munkája révén érintett vezető 
munkatárs részéről, azt gondolom, teljes mértékben inkorrekt lenne. Nekem e tekintetben nem 
lehet személyes véleményem, én egy végrehajtó voltam, az operatív irányításért felelős 
vezető.  

 
ELNÖK: Jó, akkor Riz Levente következik. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Én is jó napot kívánok. A következő kérdéseket szeretném 

föltenni. 
Ön említette, hogy a privatizáció előkészítésében, lebonyolításában semmilyen 

szerepet nem játszott. Némi meglepetéssel értesültem erről, de ha ezt mondja, akkor 
elfogadom. Akkor kérem, mondja el nekünk, hogy pontosan ki diktálta a privatizációs 
szerződést, tehát ki az, aki ezért felelt, annak a megszövegezéséért. Ez az egyik kérdés. 

A következő. Az utolsó teljes gazdasági évben, amikor még az állam tulajdonában állt 
a Budapest Airport, akkor még 10 milliárd forint körüli nyereséget produkált. Ez a 
privatizáció után szinte azonnal veszteségbe fordult át, az új cégtulajdonos, azt hiszem, nem 
sokkal később, talán már az első évben 9 milliárdos veszteséget könyvelt el. Most körülbelül 
30 milliárdos veszteséggel számolnak. Mi a véleménye, mi az oka annak, hogy egyik 
pillanatról a másikra ebből a nyereséges cégből egy rendkívül veszteséges cég lett 
magánkézben? Ez a második kérdésem. (Dr. Macher Ákos megérkezik az ülésre.)  

A harmadik kérdés az, ismeri-e ön Puch Lászlót; nem tudom, szoktak-e teniszezni. 
Mert fölvetődött már korábbi bizottsági üléseken, Malév kapcsán voltak ilyen kapcsolatok.  

Illetve szeretném Rényi-Vámos Krisztina kapcsán is megkérdezni önt: nem tudom, 
igaz-e, hogy ön hozta annak idején a Budapest Airporthoz, és esetleg igaz-e az, hogy az ön 
kérésére vette át az új tulajdonos is a cégnél. Nem tudom, ez megfelel-e a valóságnak, kérem, 
erre adjon választ. Tudjuk, hogy ennek a hölgynek a neve később büntetőjog keretében is 
felmerült felelősség tekintetében. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagy tisztelettel arra kérem a bizottság tagjait – tessék nyugodtan utána 

válaszolni –, hogy egy kérdést tegyünk csak fel egyszerre, és úgy jöjjön a válasz. Mert ha 
hármat-négyet egyszerre fölteszünk, akkor elfelejtjük, hogy mi volt az eleje. Köszönöm. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm, 

köszönöm szépen a kérdéseket is.  
Az elsőre viszonylag könnyű válaszolni. Lerövidítve a kérdése úgy szólt, hogy ki 

diktálta a privatizációs feltételeket. Én nem tudhatom, nem tudtam, hiszen nem vettem részt a 
folyamatban. Igyekeztem a bevezetőmben is, meg utána még egy kérdés kapcsán 
megvilágítani, hogy a privatizációs döntési folyamat egyetlenegy fázisába sem kerültem 



- 20 - 

bevonásra, sőt, épp ellenkezőleg, szétválasztották az operatív vezetést a döntéshozóktól. Tehát 
e tekintetben információm nincs. 

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Bocsánat, de arról azért van tudomása, én ezt kérdeztem, 

hogy ki írta ön szerint. 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Nem tudom. 

(Riz Levente: Nem tudja.) Soha nem is került szóba, semmilyen megbeszélésen.  
A második kérdés úgy szólt, hogy 10 milliárd körüli nyereséget ért el az utolsó állami 

tulajdonban lévő évében a Budapest Airport – a konkrét szám egyébként, még egyszer 
mondom, már az angol tulajdonos és az őáltala hozott könyvvizsgáló által auditált mérlegben 
11 milliárd nettó, adózás utáni eredmény volt, tehát még a 10 milliárdot is meghaladta –, s 
hogy mi az oka annak, hogy ez veszteségbe fordult. Erre vonatkozóan mondtam a 
mondandóm elején, és ha megint azt mondanám, hogy nem korrekt e tekintetben állást 
foglalnom, akkor azt gondolnák, hogy ezt direkt csinálom, pedig nem. Egyébként mindig 
szerencsétlen dolog, ha egy vezető, aki egy adott cégnél vezető pozícióban volt, utána a 
következő vezetést bírálja; illetve még nem is bírálja, hanem értékeli, akár pozitív, akár 
negatív értelemben.  

Azt gondolom, amit e tekintetben talán meg lehet említeni, hiszen az összes mérleg és 
eredménykimutatás adatai nyilvánosak, ami egyébként a cégbíróságnál leadásra kerül, és ezt 
követően a céginformációs rendszeren keresztül hozzáférhető, tehát amit mondok, az nem fog 
meglepetést okozni. A mérlegből egyértelműen látszik, hogy az új tulajdonosoknak és így az 
új társaságnak nagyon sok hitele van, és a pénzügyi eredmények rendkívüli mértékben 
lerontják az eredményességét. Tehát mire az utolsó sorhoz elérkezünk, az adózott 
eredményhez, addigra jelentős veszteséget mutat. Egyébként a működésre és az összes többi 
ehhez kapcsolódó adathoz, pénzügyi adathoz vagy mutatóhoz kötődően, úgy gondolom, nem 
lenne korrekt, ha én értékelést fűznék.  

A harmadik és a negyedik kérdés már személyekre vonatkozik. Az első kérdés itt az 
volt, hogy ismerem-e Puch Lászlót. Igen, ismerem. Igen, teniszeztem vele; mint ahogy 
másokkal is teniszeztem már, nem csak az akkori kormánypárti, hanem az ellenzéki 
politikusok közül is. Csakúgy, mint ahogy a gazdasági élet vezetőivel, akik akkor vagy azóta 
valamelyik klubban előfordulnak, akár a pénzügyi, akár a vállalati szférából, velük is szoktam 
teniszezni. E tekintetben, gondolom, ez kevéssé fontos, de a sportok közül a tenisz az egyik 
kedvencem. 

A negyedik kérdés is személyre vonatkozott, ez pedig az, hogy Rényi-Vámos 
Krisztinát én hoztam-e a Budapest Airporthoz. A válasz: igen, én hoztam. Megint azzal 
egészíteném ki, hogy mint ahogy egyébként nagyon sok más munkatársat is; és nagyon sok 
más munkatárs mellett, természetesen addig, amíg mi együtt dolgoztunk, pozitív véleménnyel 
tudok nyilatkozni az ő munkájáról.  

Ugyanakkor a kérdésben volt egy második alkérdés is, miszerint az én kérésemre 
tartotta volna meg az új tulajdonos őt a jogi igazgatói pozícióban. Hát még hízelegni sem 
tudok azzal saját magamnak, hogy akkora ráhatásom lett volna az új tulajdonos bármilyen 
döntésére, de természetesen nem is próbáltam meg ilyen jellegű befolyásolást az új tulajdonos 
bármely képviselőjénél. S mint ahogy mondtam, az volt a legelső, nagy valószínűséggel nem 
is vették volna komolyan ilyen jellegű kéréseimet. 

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Engedelmével, elnök úr, én azért négy kérdést 

feltennék. 
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ELNÖK: Persze, csak úgy, hogy egy kérdés, egy válasz – így jó? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Összefüggenek. 
 
ELNÖK: Akkor jó. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az első kérdésem az, hogy ön mint a Budapest 

Airport Zrt. vezetője tudott-e róla, illetve volt-e a privatizációt megelőzően átvilágítása, 
úgynevezett adatszobája a Budapest Airport Zrt.-nek. Ugyanis minden vevő meg szokta 
nézni, milyen portékát vásárol. Ha igen, akkor ennek az adatszobának a tartalmát önök 
állították-e össze?  

A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha volt ilyen, akkor milyen ajánlattevők 
vagy kik tekintették meg ezt az adatszobát, illetve egyáltalán megtekintették-e, és 
informálódtak önöktől, mint akik a leginkább a birtokában voltak az összes olyan 
információnak, ami egy ilyen társaság működésénél releváns lehet.  

A kérdéseim másik blokkja a következőket tartalmazza. Ön 2003-2005 között volt a 
vezérigazgató. Gondolom, nemcsak erre az időszakra volt önnek víziója arról, hogy mit lehet 
csinálni ebből a cégből. Látva azt, hogy 11 milliárdos nyereséget tudott produkálni, ami 
szöges ellentétje annak, hogy az állam mindig rossz tulajdonos, és később a magántulajdonos 
sem lett jobb tulajdonos ennél – amihez ezúton gratulálok, őszintén –, azt szeretném 
megkérdezni, hogy milyen víziója volt önnek arról ennek a két évnek az ismeretében, szakmai 
tapasztalatai alapján, hogy mit lehetne megcsinálni, milyen eredményeket érhetne el ez a 
Budapest Airport nevű cég, milyen növekedési pályát tudott volna leírni, értem árbevétel, 
nyereség és fejlesztések vonalán. S ha volt ilyen víziója, akkor hogyan látja ön azt, hogy ez 
állami tulajdonban is megvalósítható lett volna-e? Gondolom, ez nem zavarja, ez tisztán 
szakmai kérdés, és gondolom, az ön szakmai tudása és önbecsülése biztosan volt olyan 
mértékű, hogy ilyen vízióval, elképzeléssel hosszabb távra rendelkezett, mint ez a két év. 

Ezeket szeretném tisztázni, és ezt szeretném megtudni öntől. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm, 

elnök úr. Kicsit pontosítom a kérdésfelvetést, de ahogy utána folytatta, azt gondolom, jól 
értettem, mert úgy fogalmazott, hogy a privatizációt megelőzően – feltételezhetően a 
privatizációs folyamatban, de a privatizáció bekövetkeztét megelőzően (Dr. Aradszki András: 
Így van.) volt-e adatszoba. A válasz egyértelműen igen, természetesen volt adatszoba. Ennek 
a felállítása egyébként az egyik legnehezebb privatizációt előkészítő feladat volt a napi 
működés mellett. Emlékeim szerint – és itt megint szeretnék utalni arra, hogy ez most nem 
volt, hanem több mint hét évvel ezelőtt, közel nyolc éve – minden 5 millió forint értékhatárt 
meghaladó szerződés bekerült az adatszobába. Tehát abszolút teljesen transzparens volt, 
minden szerződés, bárki kötötte, bármikor kötötte, bármilyen időtartamra, a privatizáció 
tervezett időpontján túlnyúló időtartamra, ezek a szerződések rendelkezésre álltak.  

A következő kérdése az volt, hogy ki láthatta ezt. Minden érdeklődőnek 
rendelkezésére bocsátották az adatszobát. Személyes emlékeim szerint, ha a tizenkét 
érdeklődő mindegyike érdekelt volt abban, hogy az összes adatot megnézze, akkor mind a 
tizenketten bemehettek. Ehhez természetesen nagyon szoros szabályrendszer kapcsolódott, 
hogy milyen feltételek mellett; például nyilvánvalóan nem lehetett kivinni anyagot, tehát sok 
minden van, ami ehhez kapcsolódik. De ügyvédek, könyvvizsgálók, egyéb szakértők 
segítségével a pályázók megnézhették, és egyébként az anyagok megnézése, megvizsgálása 
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után még további kérdéseket is tehettek fel. Itt is igyekeztünk a maximális transzparenciát 
biztosítani, azáltal, hogy ha valakinek kérdése volt és pluszinformációt kapott, vagy úgy 
ítéltük meg, hogy az adatszobán túlmutatóan kapott pluszinformációt, akkor azt minden 
további pályázó részére is megküldtük, nehogy bárki is úgy érezze, hogy ő kevesebb 
információval rendelkezett a döntéshez. 

Az adatszoba egyébként ismereteim szerint egészen a privatizáció lezárásáig 
működött. Tehát amikor már egy rövid lista volt, már a legfontosabb érdeklődőket 
kiválasztották, ők is bármikor visszamehettek, merthogy kétfordulós volt, a második 
fordulóban ismét ajánlatot tehettek a pályázók, és változtattak is néhányan az árajánlatukon, 
így alakult ki a végső sorrend; ők is bármikor visszamehettek. Úgyhogy az adatszoba és az 
összes szerződés hozzáférhető volt, bárki által megtekinthető volt. Ez egyébként szerintem 
egy nagyon fontos lépés is volt a Budapest Airport életében, hogy átláthatóvá tettük a teljes 
szerződési állományt.  

Ami a vízióra vonatkozik és a két és fél évre, a válasz megint csak egyértelműen: igen. 
A Budapest Airportnál ismereteim szerint, miután a Budapest Airport egyébként egy fiatal 
cég volt, abban az értelemben, hogy 2002-ben jött létre az LRI kettéválásával a légi 
irányításra és a Budapest Airportra, tehát előtte nem valószínű, hogy külön erre, vagy ha igen, 
akkor én azt nem tudom, de mi készítettünk stratégiai terveket. Nekünk volt hároméves 
stratégiai tervünk, az igazgatóság és az ÁPV Rt. igazgatósága is többször megtárgyalta. Ezt a 
stratégiai tervet minden évben frissítettük, tehát amikor 2005-ben a tulajdonosváltás 
megtörtént, akkor is rendelkezett a repülőtér egy 2008-ig érvényes stratégiai tervvel, az összes 
beruházás, vízió, pénzügyi kimutatás, fejlesztés, kereskedelmi és egyéb területekre vonatkozó 
elképzelés összegzésével. Feltételezem, hogy ezek valamilyen formában valahol még 
hozzáférhetőek; nem tudom, a Budapest Airport új tulajdonosai milyen formában tartották 
meg ezeket, egyáltalában igényt tartottak-e ezekből bármilyen információra, azon kívül, ami 
egy másik nagyon fontos dokumentum volt – ezt nem mondtam –: létezett az adatszoba 
mellett egy információs memorandum, ami a nemzetközi gyakorlatban és a nemzetközi 
gyakorlatban egyaránt elfogadott. Ebben a cég a legfontosabb tevékenységeit, adatait, 
kimutatásait, pénzügyi és egyéb vonatkozású információit összegyűjti, és ezt angol nyelven 
készítettük el természetesen a befektetőknek. Ez ugyanúgy tartalmazta a stratégiai 
elképzeléseinket, a Budapest Airport akkori magyar menedzsmentjének és igazgatóságának az 
elképzeléseit, amit a tulajdonos jóváhagyott. 

A kérdés, hogy e tekintetben mi mit gondoltunk az állami tulajdonlásról vagy sem, ezt 
inkább másképp közelíteném meg, hiszen az volt a kérdés második részében, hogy… 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem, lehet, hogy rosszul értette. Az volt a 

kérdésem, hogy milyen növekedési pályát, árbevételt, nyereséget képzeltek el ezen vízió 
alapján, a stratégia mit tartalmaz, magyarul; ez lenne a rövid kérdésem. 

A második fordulata volt a kérdésnek, hogy ennek a megvalósíthatóságát milyen 
eszközökkel képzelték el annak idején, milyen beruházások, milyen nyereség mellett, milyen 
tőkemegfelelési mutató mellett, és a többi, és a többi, gondolták, hogy egyébként ez a vízió, 
ez a stratégia valóra váltható. Ugye, kellett hogy ilyen legyen, mondta is, hogy van ilyen. 
Tehát ha ennek részleteibe beavatna minket, annak nagyon örülnék. 

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Hát, nem 

tudom… Pontosan nem emlékszem arra, hogy 2005-ben ezek a mutatószámok, amelyeket az 
előbb is említett, mit tartalmaztak. Én azzal akartam zárni magát az anyagot, hogy 
nyilvánvalóan megint csak a nemzetközi és a magyar gyakorlatban is elfogadott ongoing 
elvnek megfelelően, tehát a folyamatos működés elve alapján nekünk a stratégiai tervet úgy 
kellett elkészíteni, mintha a menedzsment vinné tovább a céget. Tehát minden olyan adat és 
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elképzelés, amely ezekben a stratégiai tervekben szerepelt, az a Budapest Airport akkori 
tulajdonviszonyainak és akkori menedzsmentje elképzeléseinek volt az összefoglalója. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ennél azért többet szerettem volna megtudni. 

Annyit azért megkérdezhetek, tehát csődveszély, anyagi ellehetetlenülés, fejlődésképtelenség 
azért ebben a stratégiában nem szerepelt. Gondolom, azért úgy látták, hogy ez hosszú távon 
egy jól menedzselhető és jó nyereséget biztosító cég lehet állami tulajdonban is.  

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Az előbb 

említett forgatókönyvekkel nem számoltunk. Tehát nem volt ilyen elképzelésünk. Általában a 
repülőtér-működtetés és -irányítás nemzetközi trendjei szerint ez viszonylag ritkán szokott 
előfordulni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia képviselő asszonyé a szó. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha már szóba került Rényi-

Vámos Krisztina, akkor én ezt a 103 milliárd forintos kérdést föltenném ismét. 
Volt tehát ez a bizonyos FUF Kft., és a ’98, illetve a 2001 és 2002 utáni időszakra 

bizonyos tételek lezárására lett volna szükség. A lényeg az, hogy a Budapest Airport Zrt. 
úgymond tartozott a FUF Kft.-nek, de Rényi-Vámos Krisztina rendelkezett a követelések 
elutasításáról, amit a BA Zrt. jogi igazgatójaként közölt a FUF Kft.-vel. Ezek után a FUF Kft. 
2005. december 21-én polgári jogi keresetet nyújtott be Budapest Airport alperes ellen, 
103 milliárd forint volt a perérték. 2006. október 31-én a BA és a FUF Kft. között egy 
úgynevezett rendezési megállapodást kötöttek, amelyben nemcsak hogy megszüntették az 
eljárást, hanem a FUF Kft. még a 170 millió forintos perköltséget is vállalta, tehát a 
választottbírósági eljárási költségeket is vállalta.  

A kérdésem az, hogy tudatában volt-e annak, hogy a vezérigazgatói működése alatt a 
két cég közötti elszámolás elmaradása miatt tulajdonképpen az államot 103 milliárd forintnyi 
kár érte, és a későbbi angol tulajdonos, illetve akkor már angol tulajdonos 103 milliárd 
forintnyi gazdasági előnyhöz jutott. Illetve mi alapján választotta ki munkatársául ezt a dr. 
Rényi-Vámos Krisztina jogász hölgyet?  

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Azokról a 

tényekről, amelyekről most beszélt, vagy információkról én nem hallottam, tehát nem voltam 
tudatában, ez a rövid válasz. Egy dátum, amit mondott, az egyébként egy 2006-os évszám 
volt, amikorra már réges-régen az angol tulajdonos vezette a társaságot.  

Kétségtelen tény, hogy egy választottbírósági eljárás folyamatban volt, és emlékeim 
szerint a választottbírósági eljárás kezdeténél én még az Airport képviseletében, többek 
mellett, a Pénzügyminisztérium és az ÁPV Rt. képviselői mellett részt vettem az 
egyeztetéseken, aztán a későbbiek során, úgy tudom, ez teljes egészében a 
Pénzügyminisztérium irányítása alatt folytatódott. Tehát nekem nincsenek erre vonatkozóan 
információim.  

Visszatérve a kérdésében lévő második részre, hogy mi alapján választottam őt ki. 
Nyilvánvalóan ugyanúgy, mint ahogy az összes többi munkatárs kiválasztásánál, a személyes 
adatok, szakmai életút, tapasztalatok alapján történt meg ez a kiválasztás, és végül is, 
gondolom, azért nagyságrendileg több száz ember kiválasztásában vettem részt, így ezekre a 
megérzésekre is vagy előzetes tapasztalatokra is támaszkodtam.  

 



- 24 - 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor ezek szerint arról, hogy követelése volt a FUF 
Kft.-nek a BA felé, arról azért tudott, ezekről a tételekről, csak magáról a megállapodásról 
nem. Ha jól értettem.  

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Számszerűen 

nem ismertem, és emlékeim szerint nem is láttam ezt a követelést. Amit mondtam, hogy azt, 
hogy a két fél között, a FUF és a magyar állam között vita van és ennek képviseletében a 
Budapest Airport között a szétválást követően, azt természetesen tudtam, hiszen mondom, ez 
egy választottbírósági eljárás keretében, gondolom, megbízott szakértők közreműködésével 
zajlott. De ez a napi operatív működésen kívül esett abszolút mértékben, tehát ezért nem 
voltak nekem erre vonatkozóan információim. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Még lenne kérdésem.  
2004. augusztus 23-án a privatizációs és vagyonkezelő önálló osztály vezetője, 

Detrekői László egy levélben arról tájékoztatta Draskovics Tibor miniszter urat, hogy a 
Budapest Airport Rt. menedzsmentje megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a FUF Kft. 
6 milliárd forintos betétállományát milyen módon lehetne kivonni. Ez lehetne végelszámolás, 
felszámolás, illetve egy harmadik megoldás, amely utóbbit nem kívánta telefonon ismertetni.  

A kérdésem az, hogy mi volt ez a harmadik megoldás. 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Elnézést, nem 

tudom. A Budapest Airport, mint ahogy ez itt szóba került, benne volt a választottbírósági 
eljárásban, de mi nem voltunk döntéshozók, nem ismertük a részleteket e tekintetben, és én 
nem emlékszem erre. Egyébként velem, nem is tudom, kire vonatkozott a megbeszélés, de én 
biztos, hogy nem beszéltem, a legjobb emlékeim szerint nem beszéltem e tekintetben Detrekői 
úrral.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Azért, merthogy ugye a Budapest Airport 

menedzsmentjét jelölték meg, tehát nyilván az ember úgy gondolja, hogy a menedzsmentbe 
vezérigazgatóként mindenképpen beletartozik.  

A negyedik kérdésem az, hogy annak idején a média nagyon komolyan cikkezett arról, 
hogy milyen privatizációs jutalomban részesült vezérigazgató úr. Akkor nekem tehát az a 
kérdésem, hogy részesült-e, és valóban ilyen mértékűben-e. 

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Igen, 

részesültem. Az utolsó évben, 2005-ben, mint ahogy az előbb már más összefüggésben szóba 
került, számos olyan többletfeladat került kiírásra, amelyek az egyébként az éves prémium-
célkitűzésen felüli feladatokat foglalták össze, és így értelemszerűen ezeknek az elvégzéséért, 
határidőre és jó minőségben történő elvégzéséért, ugyanúgy, mint ahogy az éves feladatok 
kiírásánál is, kaptunk, nem csak én, hanem az ebben részt vevő munkatársak 
pluszcélprémiumot. Pontosan nem tudom megmondani, nem emlékszem, hogy ez mekkora 
rész volt, a kettő egyébként is nagyságrendileg együtt kezelendő.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Bocsánat, akkor csak egy konzekvenciát levonnék, 

hogy tulajdonképpen azért a menedzsment nagyon jól járt az Airport privatizálásával. 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Én megint 

habozok; annak szólt a mosoly, mielőtt bárki azt gondolná, hogy gondolkozom a válaszon. 
Nem, nem azért, hanem mert hogy nem korrekt ezt így felvetni. Megfontolásra javaslom, 
függetlenül attól, hogy kap-e valaki célprémiumot vagy sem, ha véget ér a megbízatása, ha 
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véget ér egy olyan feladat, amit komoly stratégiai kihívásnak érzett, és nagyon-nagyon sok 
energiát fektetett bele, az egyrészt érzelmileg biztosan negatívan érinti. De emellett, ha 
megmarad az állása, a vezető állása, és még iksz évig ezt a céget viheti tovább, ha anyagi 
szempontból a mérleg két serpenyőjébe beleteszi azt, hogy az elkövetkező években még 
milyen juttatásokban részesült volna, feltéve, hogy jól végzi a dolgát, természetesen, és az 
adott pillanatban a véget ért feladattal összefüggésben kapott-e valamilyen többletjuttatást, 
akkor én bizton állítom, hogy nem járt jól a menedzsment azzal, hogy nem tudta folytatni a 
megkezdett munkát. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban akkor nekem is lenne egy kérdésem. Vizsgáltuk az egész 

folyamatot, és valóban, amikor ön volt itt a vezér, ebben az időszakban volt egyedül 
kimagaslóan jó eredmény. Ezt tudomásul kell venni, ez így történt, és ezt el is ismerjük, el is 
ismerte a bizottság. Azt tessék szíves lenni nekem megmondani, hogy ha egyedül ekkor, 
ebben az időszakban mentek jól a dolgok, és eredmény volt, fel sem merült, hogy a 
privatizáció után esetleg ön marad? Tetszik érteni, most az ön személyétől teljesen 
függetlenül azért kérdezem, mert ez az egész Malév a háború után nem egy sikertörténet, 
hogy finoman fejezzük ki magunkat, azért vizsgálódunk. Azért kérdezem én, most már 
tényleg lehet, és elnézést kérek, ha naiv kérdésem, de van egy eredmény, van produkció, 
minden normális rendben megy, van egy távlati elképzelés, akkor nem merült fel, hogy 
esetleg ön marad, és csinálja tovább? Illetve bocsánat, most már akkor azt is megkérdezem, 
hogy és akkor miért ment akkor innen el.  

 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: A tisztesség 

és egyébként a személyes meggyőződésem is azt kívánja, hogy visszautaljak arra, amit 
mondott, azzal kezdve természetesen, hogy köszönöm a dicséretet, de nem a magam, hanem 
az egész menedzsment nevében, hiszen ez egy csapatmunka volt. Tudom, hogy ez nagyon sok 
tekintetben elcsépelt. Meggyőződésem szerint nagyon erős csapat jött össze vezetés területén 
is, és én azt gondolom, a dolgozók elkötelezettsége is nagyon erős volt, és nagyon jól tudtunk 
együtt dolgozni. Ez egy szerencsés konstelláció volt, mindkét részről, a munkavállalók 
elsöprő többsége, úgy gondolom, támogatta a terveinket, és a vezetésben dolgozók is jól 
képzett és a feladataikat maximálisan teljesítő munkatársak voltak.  

A kérdés második részére a válasz egyértelmű: nem merült fel. Az általam megismert 
kiírásban kifejezetten tételesen benne volt, hogy az új tulajdonosnak, tehát a pályázók, amikor 
új tulajdonosok lesznek, részletezniük kell a menedzsmentre vonatkozó elképzeléseiket is, és 
a teljes menedzsmentre vonatkozó elképzelésüket. Tehát minden egyes pályázó az 
elképzelései során feltételezhetően felsorolta, hogy ki lesz az új vezérigazgató, ki lesz az új 
X.Y., azokra a kulcsterületekre vonatkozóan, ahol a tevékenységüket másként kívánták 
végezni, mint ahogy ezt mi tettük. Tehát nem merült fel, és ebből következően én ezt 
pontosan tudtam a privatizációs kiírás pillanatában már, hogy az én mandátumom 2005 
valamelyik hónapjában – ezt nem tudtuk, hogy mikor – véget fog érni, hiszen az új 
tulajdonosok a kiírásnak megfelelően új menedzsmentet is fognak hozni. Ez persze nem azt 
jelentette, hogy ez minden egyes menedzsmenttagra vonatkozott, hiszen nagyon sokáig 
többen a menedzsmentből ott maradtak és az adott szakterületet irányították. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) 

Köszönjük szépen. 
 
DR. HÁRSKUTI JÁNOS, a Budapest Airport Zrt. volt vezérigazgatója: Én köszönöm 

a meghívást. (Távozik az ülésről.)  



- 26 - 

Dr. Macher Ákos, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének, a Budapest Airport 
Zrt. volt igazgatósági tagjának meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntjük. Mivel már tetszett is hallani, hogy miről van szó, és 
tetszett is értesülni róla, arra szeretném kérni, hogy a tárggyal kapcsolatosan személyes 
benyomását, véleményét elmondaná, mindenféle időkorlát nélkül, természetesen, és utána 
feltesszük a kérdéseinket. Köszönjük szépen. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen, elnök úr. Megtisztelő, hogy a bizottság az 
ülésére meghívott és a véleményemre kíváncsi. Azt gondolom, a bizottság tagjai, a szakértők 
munkájára támaszkodva kialakítják a saját véleményüket. Nem gondolom, hogy az én 
véleményem súllyal esik ebben latba.  

Annyit szeretnék a témához kapcsolódóan megjegyezni, hogy ennek a tranzakciónak, 
privatizációnak úgy voltam részese, hogy egyik oldalról az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese voltam, illetve ugyanebben az időben 
tagja voltam a Budapest Airport igazgatóságának. Ez a tranzakció ennek az évnek a 
kiemelkedően nagy sikere volt. Rendkívül nagy privatizációs bevételt sikerült elérni. Ez volt 
az a szint, amelyre a nemzetközi szakmai, közgazdasági szakmai fórumok is felfigyeltek.  

Két dolgot szeretnék zárásként kiemelni. Az egyik az, hogy az ÁPV Rt. 2005. évi 
tevékenységét vizsgáló állami számvevőszéki jelentés, amelyet önök megtárgyaltak és 
rendelkezésükre áll, nem fogalmazott meg éles kritikát vagy elmarasztaló véleményt ezzel a 
privatizációval kapcsolatosan. 

A másik dolog, amit szeretnék megjegyezni, és tényként felhívni rá a figyelmüket, 
amit önök a dokumentumok között szintén megtalálnak, hogy az ÁPV Rt. 
felügyelőbizottsága, amely abban az időben a parlamenti frakcióval rendelkező pártok által 
delegált tagokkal is rendelkezett, és még több más érdekcsoport is képviseltette magát, ez a 
felügyelőbizottság a tranzakciót a kormányzati szándékokkal összhangban álló, 
szabályszerűen végrehajtott tranzakciónak minősítette. Egyetértek ezzel a felügyelőbizottsági 
véleménnyel, amely akkor született.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Lehet kérdezni. Ki szeretne először? Riz Levente! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Akkor vállalom. Nekem nagyon sok kérdésem van.  
 
ELNÖK: Egyesével! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Egyesével, jó. 
Szeretném megkérdezni önt, hogy mi indokolta a Budapest Airport privatizációját. 

Milyen elv szerint döntöttek arról, hogy mely állami tulajdonú céget adják el, és miért pont 
erre a cégre esett a választás? S hangsúlyozom, hogy itt nyereséges állami vállalatról volt szó. 
Ez az első kérdésem. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen. Mi indokolta a Budapest Airport 
privatizációját? Erre a kérdésre az akkor működő kormány privatizációs stratégiája adja meg a 
választ. Engedjék meg nekem, hogy én kimentsem magam az alól, hogy citáljak ebből a 
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stratégiából. Ennek a kormánynak volt privatizációs stratégiája, abban ez benne volt. Döntött 
a kormány arról, hogy a Budapest Airportot privatizálja. Ez az egyik kérdésére a válaszom; 
több kérdést tett fel egy hozzászólásban. 

A másik, hogy miért kell nyereséges társaságot, állami vállalatot eladni – mert 
veszteséges társaságokat nem szoktak megvenni. (Derültség. – Bertha Szilvia: Kivéve a 
Malévot. – Közbeszólások.) Azt gondolom, az önök szakértői rengeteg anyagot összeállítanak 
természetesen majd ennek a bizottságnak a véleménye kialakításához. Ebben az anyagban 
nyilván ön is fog találkozni azzal, hogy a 460 milliárd forintos privatizációs bevétel mit 
finanszírozott. Azt gondolom, hogy én az ÁPV Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként és 
a Budapest Airport egyik igazgatósági tagjaként a költségvetés deficitjének finanszírozásával 
kapcsolatos megfontolásokat nem gondolom, hogy itt a bizottság előtt minősíteném. De elég 
régi, privatizációban aktív közgazdászként azt hadd jegyezzem meg önöknek, hogy a 
költségvetések deficitesek szoktak lenni, mondjuk, lazán 400 milliárdos hiányuk van, vagy 
600 milliárdos hiányuk van. És vannak időszakok, amikor a privatizációs bevétel rendkívül 
szerencsés időpontban átsegíti a kormányokat a költségvetési deficit finanszírozásának nem 
nehéz gondjának megoldásán. (Sic!)  

Nem emlékszem, volt-e harmadik kérdés; kettőre válaszoltam. Köszönöm szépen. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Ez csak az első kérdés volt. Köszönöm szépen, hogy az 

országgyűlési képviselőknek megvilágította, hogy a költségvetések általában deficitesek 
szoktak lenni. Valóban, ez így igaz. 

Szeretném megkérdezni öntől, ön személyesen milyen szerepet játszott a privatizáció 
előkészítésében, a szerződés megírásában, véglegesítésében, az abban foglalt feltételek 
kialakításában.  

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen. A privatizáció előkészítésében és a szerződés 
összeállításában, sajnos nem dicsekedhetek azzal, hogy jelentős szerepet játszottam volna. 
Tudniillik a bemutatkozás kapcsán említett két funkciómból adódóan a társasághoz egyik 
oldalról úgy kapcsolódtam, mint az ÁPV Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, aki felelős 
volt az állami tulajdonú társaságok gazdálkodásának felügyeletéért, ezért természetesen én is 
tudtam arról a nagyon pozitív helyzetről, hogy a Budapest Airport egyike azon nagyon kevés 
állami társaságoknak, amelyek nyereségesek, és nem kis nyereséget is tudtak hozni a 
privatizáció előtti időszakban. A másik funkciómban, mint a Budapest Airport igazgatósági 
tagja, azt a megbízást teljesítettem, hogy a társaság működtetése folyamatos legyen a 
privatizáció alatt. Tehát ne történjen olyan esemény a privatizációs procedúra során, amely a 
kormányhatározat sikeres végrehajtását megakadályozza.  

Maga a privatizációs ügylet, tehát a szerződésrendszer és annak üzleti tárgyalása nem 
tartozott az én kompetenciámba. Erről az én véleményemet szokás szerint, tehát a rendszer 
szerint nem is kérték, nem is kérdezték. 

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): És az ellenőrzése, a privatizációs szerződés betartásának 

ellenőrzése önhöz tartozott? 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Ebben az időszakban a privatizációs szerződések ellenőrzése nem 
tartozott hozzám, de azt gondolom, hogy a privatizációs szerződés ellenőrzése egy olyan 
időszakra esik, amikor én már nem voltam az ÁPV Rt. alkalmazottja vagy a későbbi 
utódszervezet alkalmazottja. Úgyhogy azt a tájékoztatást tudom adni, hogy ennek a 
szervezetnek, tehát az ÁPV Rt.-nek, utódszervezetének volt egy szerződésmenedzsment-
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igazgatóság elnevezésű részlege, amelynek a feladata a valamennyi privatizációs 
szerződésben vállalt kötelezettségek, követelések teljesítésének ellenőrzése volt. Ez a 
szervezet akkor is létezett, amikor én gazdasági vezérigazgató-helyettes voltam, de nem 
tartozott hozzám, tehát nem volt kompetenciám ezekben az ügyekben, tehát a szerződés-
ellenőrzésben. 

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Köszönöm. A következő kérdésem a privatizációs eljárással 

kapcsolatos. Két eljárás is volt, az első eredménytelen volt, bírósági döntés alapján. Ennek az 
okáról ha esetleg adna tájékoztatást, illetve arról, hogy ennek volt-e valamilyen 
következménye az ÁPV Zrt.-n belül, hiszen ez egy hiba, egy eredménytelen eljárás volt. És 
mi indokolta a két eljárás közti különbséget? Az első eljárás nyílt eljárás volt, a másik pedig 
már csak meghívásos. 

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen. Valóban, az első, prekvalifikációs nyílt eljárás 
bírósági döntés eredményeképpen eredménytelenül zárult. Azért zárult eredménytelenül, mert 
a bíróságnak más volt a véleménye, mint ami az ÁPV Rt. véleménye volt. Ez nem hiba, 
hanem véleményeltérés. A véleményeltérés mögött az húzódott meg, hogy a Budapest Airport 
munkavállalói nagyon intenzíven, természetes módon, ragaszkodtak egy sajátos értelmezésű 
tájékoztatási kötelezettséghez, amelyet a privatizációs törvény előírt. Mi abban a vélelemben 
voltunk, hogy ezt a tájékoztatást megadtuk. A bíróság másként látta. Ebben az értelemben 
természetesen akár hibának is lehet nevezni ezt a szituációt. Én akkor úgy éreztem, hogy nem 
volt fogadókészség a munkavállalói érdekképviseletek bizonyos részénél arra, hogy mindkét 
fél számára elfogadható tájékoztatási, egyeztetési procedúrát alakítsanak ki. Ebből 
következően nem volt mód érvényesíteni azt az elképzelést, amit mi gondoltunk 
tájékoztatásként az első szakaszban.  

A bíróság, ahogy ön is említette, érvénytelennek minősítette ezt a pályázati kiírást, és 
ekkor egy zártkörű pályázati kiírásra került sor. Nyilván nem ma volt ez a döntés. Önök 
természetesen rendelkeznek majd azokkal a határozatokkal, amelyek alapján az ÁPV Rt. 
igazgatósága ezt a döntést meghozta. Én az emlékeimre vagyok utalva. Azt tudom magamban 
felidézni, hogy az ÁPV Rt. üzleti tervének teljesítése, a kormány költségvetési bevétel iránti 
igénye érdekének kielégítése érdekében egy olyan megoldást kellett választani, amelyben 
végrehajtható a tranzakció abban a költségvetési évben. Volt természetesen még egy nagyon 
fontos döntési kritérium, hogy tudniillik a már végrehajtott és nagyon részletesen lefolytatott 
tárgyalási eljárások során szerzett szakmai tapasztalatot, eredményt ne dobjuk sutba. Ezért 
született, gondolom én, az a döntés, hogy az első, eredménytelennek nyilvánított pályázatban 
részt vevők számára, akik valós érdeklődést mutattak, egy, ha jól emlékszem, zártkörű 
pályázati kiírásra került sor. Jelzem, nyilván a memóriám és a szelektív emlékezetem szépíti 
meg a dolgot, de úgy emlékszem, hogy sem egyetlenegy befektető nem jelentette föl az ÁPV 
Rt.-t, hogy a törvényben előírt, pályázati kiírásban meghatározott feltételeket megsértette 
volna; másrészt azt gondolom, a kormányhatározatnak az a célkitűzése is teljesült, hogy a 
2005. évi privatizációs bevétel befolyt.  

 
ELNÖK: Még mindig van kérdése képviselő úrnak? 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Persze, van. A szerződéssel kapcsolatban szeretnék 

kérdezni. Meddig volt egészen pontosan az ÁPV illetékes vezetője, megkérdezhetem? 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: 2007 decemberéig. 
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RIZ LEVENTE (Fidesz): Akkor, azt gondolom, az ellenőrzésben is volt illetékessége 

a szerződés végrehajtása kapcsán.  
Az első kérdésem, hogy a privatizációs szerződés számos fejlesztési előírást 

tartalmazott a befektető irányába. Előírtak több olyan beruházást, amelyet 2011 végéig kellett 
volna megvalósítania ennek a társaságnak, többek között cargobázis létrehozását, parkolóház 
építését, szállodák, konferencia-központ, logisztikai központ, új utashidak építését. Ezek nem 
valósultak meg, 2011 végéig, illetve mostanáig egy pláza épült meg, egy postai átrakóhely és 
egy előtérbővítés valósult meg, gyakorlatilag semmi más. A fejlesztések kapcsán rendkívül 
elnagyolt a szerződés. Például a környezetvédelmi beruházásokat nem fejti ki, csak egy 
sorban egy félmondattal előírja minden évre, de hogy az konkrétan mit tartalmaz, nem 
tudhatjuk.  

Szeretném megkérdezni, hogy ön vagy az ÁPV Zrt. ezeknek az elmaradásáért számon 
kérte-e megfelelőképpen a Budapest Airportot. Ha igen, akkor milyen formában, illetve miért 
nem történt meg a kötbér vagy a bankgarancia lehívása a BA-val szemben a fejlesztések 
elmaradása miatt. 

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen. A Budapest Airport 260 millió eurós 
fejlesztési kötelezettséget vállalt. Ennek a fejlesztésikötelezettség-vállalásnak a naturáliákban 
történő megoszlását, hogy most ki szeretne szállodát meg parkolóházat és mikor, emlékeim 
között már nem nagyon tudnám felidézni. Annyit tudok önöknek, önnek, képviselő úr, 
elmondani, hogy az ÁPV Rt. igazgatósága rendszeresen tárgyalta a fejlesztési kötelezettség 
évekre bontott teljesítését, és amikor elmaradást észlelt, akkor számon kérte a Budapest 
Airporton és annak magántulajdonosain a fejlesztési kötelezettségek időarányos teljesítését. 

Emlékeim szerint ezek a tárgyalások nem büntetőjogi tárgyalások voltak, hanem 
üzletiek. Tudniillik azt gondolom, hogy voltak érvek a Budapest Airport és a tulajdonosai 
részéről, olyan érvek, amelyeket, ha jól emlékszem – de nem vagyok biztos benne; ezt megint 
önök és szakértőik fogják a dokumentumokból előszedni –, volt módosítás…, nem biztos, 
hogy jó szót használok, elnézést kérek, nem szeretném a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
mostani menedzsmentjét kellemetlen helyzetbe hozni, hogy most milyen típusú 
kompromisszum született a fejlesztési kötelezettségek ütemezését és egyes években a 
szükséges összegeknek megfelelő beruházások végrehajtását illetően.  

Ha egy kis életszerű példával még húzhatom az időt – látom, a képviselő úr újabb 
kérdést szeretne feltenni –, mondjuk, például az ilyen beruházások sorolását sokban 
befolyásolja a cég közvetlen helyzete. Amikor kiderült a Budapest Airport magántulajdonosai 
számára, hogy a biztonsági előírásoknak nem felel meg a repülőtér – éppen nagyon szigorú 
biztonsági követelményeket próbáltak érvényesíteni a repülésben –, akkor nyilvánvalóan, erre 
emlékszem, például a biztonsági kerítés és ahhoz kapcsolódó fejlesztések beelőzték a 
többieket. Ezt csak olyan példaként tudom mondani, amire úgymond emlékszem, bár az is 
igaz, hogy abban az időszakban a most főiskolát kezdő fiam éppen általános iskolás volt, 
úgyhogy ne érezze úgy, hogy én most a gyenge emlékezetem mögé bújok; nyilván ön sem 
nagyon tud pontosan visszaemlékezni ezekre az időkre. 

Egy dolgot tudok, azt is természetesen a sajtóból, hogy azt jelentették be, hogy a 
Budapest Airport a 260 millió eurós fejlesztési kötelezettségének eleget tett, és azt azért nem 
tudhatom, mert hát nyilván nem minden nap olvasok el minden újságot, de nem fogalmazott 
meg az MNV Zrt. ezzel a kommunikációval párhuzamosan büntetőjogi feljelentést a Budapest 
Airport mai vezetésével szemben, hogy talán elmaradtak volna. Nem tudom. Én abban 
vagyok, hogy ezek a fejlesztések végrehajtásra kerültek. 
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ELNÖK: Ehhez kapcsolódóan Bertha Szilvia is hadd tegyen föl egy kérdést, mert azt 
mondja, hogy összefügg ezzel. Tessék! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Két témában lenne összefüggés. 

Először a kötbérek kapcsán. Azt tudni kell, hogy a Jobbik több feljelentést is tett, pontosan a 
kötbér-nemérvényesítések miatt. Akkor a fejlesztés alól, ha lehet így mondani, elkezdtek 
kibújni a mindenféle módosításokkal, ebbe most nem mennék bele; de volt egy kétséget 
kizáróan jogosan járó kötbér, ugyanis bírósági ítélet született a munkavállalókat érintő 
privatizációs vállalt kötelezettségek megszegése miatt. Tehát erről bírósági ítélet volt. Mi 
megtettük a feljelentést, hogy az MNV Zrt. nem élt a kötbér-érvényesítési jogával, tehát 
tulajdonképpen megkárosította az államot; nagyon komoly milliárdokról van szó ebben az 
esetben is. Erre az volt a válasz az MNV Zrt. részéről, és ezzel utasították el tulajdonképpen a 
feljelentést, illetve utána lezárták a nyomozást, hogy az MNV Zrt. nem tudott ezekről a 
bírósági ítéletekről. Ez azért nevetséges, hiszen a felügyelőbizottságba, illetve igazgatóságba 
az MNV Zrt. is delegált tagokat. És akkor itt most meg kell jegyezzem, hogy akár már az ön 
személyében megvolt az átfedés a Budapest Airport, illetve az ÁPV Zrt. között, annak 
utódjaként.  

Tehát igazából erről érdekelne a véleménye, hogy akkor miért nem érvényesítette az 
állam ezt a típusú kötbérigényt, amiről már bírósági határozat született, hogy tulajdonképpen 
jogos lenne. És majd még egy kérdésem lenne a privatizációs szerződéssel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen. A véleményemet kérdezi, hogy az állam miért 
nem érvényesítette a kötbérigényét. Én ezt nem tudom, hogy az állam miért nem. Én akkor 
nem voltam ott. Azt kérdezze meg tőlem, hogy ha én tudtam volna, akkor intézkedtem volna-
e ebben az ügyben.  

Nem tudom kommentálni, bocsásson meg, azt gondolom; nem is tudok erről a 
dologról, hogy egy politikai párt feljelent egy magántulajdonú társaságot valamilyen 
munkavállalói konfliktus miatt… – ez meghaladja az én kompetenciámat. Én ebben nem 
nagyon veszek részt, nem ismerem ezt a dolgot. Ön ebben nyilván jóval tájékozottabb. Nem 
kívánom ezt kommentálni. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Itt a lényeg nem a feljelentés, hanem maga a helyzet, 

hogy megszületett ez a bírósági ítélet, miszerint valóban nem teljesítette a Budapest Airport a 
privatizációban vállalt kötelezettségeket a munkavállalók felé. És ennek ellenére a magyar 
állam – mondjuk, itt most az MNV Zrt.-t lehet már mint folyományos jogutódot tekinti, aki 
erre jogosult lett volna – nem élt a kötbérlehívási jogával. Erről kérdezem a véleményét, 
illetve a miértet, hiszen abban az időszakban a Budapest Airport igazgatósági tagja volt.  

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Képviselő asszony, melyik időszakban? Mikor volt az a bírósági 
döntés? 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): A bírósági döntés, ha jól emlékszem, 2008-ban történt. 

Maga a folyamat, tehát a per, illetve a konfliktusok már előtte zajlottak. Tehát itt már a 2007-
es időszakról beszélünk. 
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DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 
Zrt. volt igazgatósági tagja: Nem tudom kommentálni az ön által elmondottakat. Én 2008-ban 
már nem voltam az MNV Zrt. alkalmazásában.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor a privatizációs szerződéshez lenne még egy 

kérdésem. Az Országos Levéltár adatai szerint dr. Veres János pénzügyminiszter mint az 
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság részvényesi jogok gyakorlója, a 
Budapest Airport Rt. privatizációjáról szóló kormányhatározat végrehajtására kiadta a 
határozatát. A határozat rögzíti többek között azt, hogy az ÁPV Rt. részvények vételára 
tekintetében az ajánlatnak minimálisan kötelezően a 60 milliárd forintot el kell érnie, ugye, az 
ajánlattevő részéről. Ehhez képest az angol cég, amelyik végül elnyerte a pályázatot, ettől 
kevesebbet ajánlott. Tehát pontosan meg volt adva, hogy milyen árfolyamon kell számolni, 
milyen átlagokkal, és ez alapján az angolokat ki kellett volna zárni a privatizációs pályázatból. 
Ez nem történt meg, sőt ők lettek a nyertesek, holott tulajdonképpen a pályázatuk érvénytelen 
kellett volna legyen, mert mintegy 1,5 millió forinttal kevesebb volt az előírtnál az ő 
ajánlatuk. Akkor mi alapján hozták meg ezt a privatizációs döntést, amelyben mégis ők lettek, 
nemcsak hogy nem minősítették érvénytelennek, de ők lettek a nyertesek?  

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen. Jelzem, hogy én mint a Budapest Airport 
igazgatóságának tagja, illetve az ÁPV Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese vagyok itt. Nem 
voltam tagja a privatizációs pályázatértékelő bizottságnak és az ÁPV Rt. igazgatóságának 
sem. Ebből következően nem tudok tájékoztatást adni, hogy a beadott pályázatok mit 
tartalmaztak, és ezek milyen üzleti tárgyaláson keresztül változtak-e, változhattak-e. Ez nem 
az én kompetenciám. Én azt tudom önnek válaszolni, a levéltárban nyilván megtalálható a 
privatizációs memorandum, amit a törvény előír, arra tudok hivatkozni, hogy a 
felügyelőbizottság szabályszerűnek minősítette ezt a tranzakciót. Tehát azt gondolom, hogy 
az az eset – a szakmai hiúságom azt mondja nekem – nem fordulhat elő, hogy egy pályázat 
egy ilyen tranzakcióban, ilyen, amit most elmondott, ilyen gyermeteg hiba miatt utólag 
kiderülne, hogy nem volna érvényes. Meg lennék lepve. Mondom, a Számvevőszék is 
levizsgálta, meg a pártok által delegált tagokkal ékesített felügyelőbizottság is.  

Kommentet hadd tegyek hozzá: a 460 milliárdos, mintegy 460 milliárdos 
tranzakcióban az ÁPV Rt. a részvényekért többet kapott, mint 60 milliárdot. Tehát valamire 
emlékszem, mint arra a számra, amit ön itt most említ, de hadd mondjam azt, hogy én nem 
hoztam el az irattárból ezeket a dokumentumokat. Én távoli szemlélője vagyok ennek a… – 
hány éve volt, uraim, hölgyeim? – tranzakciónak. Nem gondolom, hogy énnekem kellene 
szakértőként itt arra emlékezni, hogy az egyik beadott pályázatnak a nem tudom, melyik 
sorában mi szerepelt. Nem tudom ezt kommentálni; nem én vagyok erre hivatott, ezért 
mondom. Nem én vagyok rá hivatott. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Igazából azért kérdeztem, mert 2007 

decemberéig volt az ÁPV Zrt. vezérigazgató-helyettese, és most 2005 novemberéről 
beszélünk, illetve az aláírás volt még decemberben. Azért gondoltam, hogy esetleg valami 
rálátása lehetett a dologra. 

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Itt van egy kis lyuk az életrajzomban, tudniillik akkor, amikor az 
MNV Zrt. a három állami vagyonkezelőből, Tátrai úr vezetésével megalakult, akkor az én 
szakértelmemre nem volt ott szükség. Akkor az én pályafutásom befejeződött tizenvalahány 
év után. És valóban igaz az, hogy 2009 augusztusától a következő választásokig, amikor 
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szintén változott az akkor már MNV Zrt. menedzsmentje, akkor kaptam felkérést arra – ez 
már a Bajnai-kormány időszakában volt –, hogy egyfajta racionalitás, ésszerűsítés, jó 
működés jegyében vegyek részt ebben a munkában. Ebben a rövid időszakban valóban az 
MNV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként dolgoztam.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Riz Levente úr! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Akkor folytatnám a kérdéseket, még a fejlesztésekkel 

kapcsolatban. 
2006-ban és 2007-ben is, de persze később is, kötelezettsége volt a Budapest 

Airportnak, hogy jelentést tegyen a kötelezettségvállalások megvalósításáról. Ebben a két 
évben is mindkét esetben hiányossági felszólítást küldött ki az ÁPV, hiszen nem teljesítette a 
szerződésben vállaltakat, több mint 46 millió euró hiányzott. Az ÁPV Zrt.-nek minden joga 
meg lett volna arra, hogy a hiányzó összeget, amely fejlesztés nem valósult meg, annak az 
összegét lehívja a bankgaranciából. Ezt miért nem tette meg? Ez a következő kérdésem.  

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Ezeknek a tárgyalásoknak nem voltam közvetlenül a részese, 
ebből következően az önök érdeklődésére egyáltalán nem számot tartó véleményt tudok 
mondani, amit szívesen meg is teszek. Azt gondolom, hogy egy üzleti tárgyalás keretében az 
ÁPV Rt. igazgatósága, amely ennek a döntésnek a meghozója volt, mérlegelte, hogy a 
főváros, a régió, a XVII. kerület érdekében az-e az előnyös, ha besöpri a bankgaranciát, vagy 
pedig egy kompromisszum keretében talán haladékot biztosít a magántulajdonosnak. Nem 
emlékszem pontosan az időpontokra, egyet hadd említsek meg. Itt volt egy tulajdonosváltás, 
nagyon röviddel a tranzakció után. Amit legalábbis én akkor gondoltam, most sem érzem 
nagyon úgy, hogy meg kellene változtatni a véleményemet: egy tulajdonosváltás egy féléves 
bizonytalanságot minden társaság életében hoz. Ami azt jelenti, hogy olyan nagyon nem 
voltam meglepve, hogy az egyik garnitúra után jött a másik garnitúra, és akkor az új garnitúra 
átvette a stafétabotot, és akkor bizonyos ügyek nem a szükséges és elvárt, szerződésben 
megfogalmazott ütemben történtek.  

All in all, bocsánat, visszakanyarodom oda, ahonnan kiindultam: én úgy tudom az 
újságokból, illetve sajtóközleményekből, hogy a 260 millió eurós fejlesztési kötelezettségét a 
Budapest Airport teljesítette.  

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Csak megismétlem, hogy az ember a szemének higgyen; 

amit felsorolt a szerződés, ha körülnézünk ma a Budapest Airport háza táján, látjuk, hogy 
ezek nem épültek meg. Na, szóval csak ki kell nyitni a két szemünket. Hogy mit mond a 
kommunikációban ez a cég, az egy másik dolog. 

Azt egyébként nem tudom, hogy a kerület mit profitált ebből a haladékból, de majd 
igyekszem rajta gondolkodni. (Derültség.) 

A következő kérdés. Ön bizonyára tud arról, hogy a privatizációs szerződés kapcsán a 
teljesítésekben szerepeltek fejlesztések kapcsán elég nagy volumenben tanácsadói kifizetések. 
Tehát gyakorlatilag a Budapest Airport úgy próbálta kipipálni az ÁPV Zrt. felé a 
fejlesztéseket, hogy nemcsak konkrét fizikai, építési beruházásokat próbált elszámoltatni 
fejlesztési kötelezettség teljesítéseként, hanem számos tanácsadói szerződést is benyújtott, és 
azok ellenösszegét is ebbe beszámoltatta, és be is számolta az ÁPV Zrt. ezeket az összegeket, 
nagyon jelentős összegeket. Olyan szerződéseket fizettetett ki, illetve ismertetett el 
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pontosabban így a Budapest Airport, amelyet saját anyacégével kötött. Tehát gyakorlatilag 
önmagát fizette ki, és azt mint fejlesztést kvázi az ÁPV Zrt. elismerte. Mi erről a véleménye? 

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Ha a véleményemet kéri, akkor gyorsan azt mondom, hogy 
csúnya dolognak gondolom. De meg kell mondjam, nem vagyok tájékozott ebben. Azt 
gondolom, ezt talán trükközésnek lehetne minősíteni. (Riz Levente egyetértően bólogat.) De 
ne hivatkozzon rám, hogy én is ezt mondtam! Miért kérdezi, bocsánat, a véleményemet? Én 
nem tudok róla, nem vettem benne részt. Mit számít, hogy én most szintén, önhöz hasonlóan, 
azt gondolom, hogy ez egy üzleti megoldás volt? Nem tudok más kommentet ehhez fűzni, 
mint hogy azt mondom… 

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Tehát ön ilyet nem igazolt le, ön ilyet nem ismert el, nem 

tud róla. 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Én ilyet nem igazoltam le, nem tudok róla. 
 
ELNÖK: Aradszki képviselő úré a szó. (Riz Levente kimegy a teremből.) 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ez a bizottság egyrészt vizsgálja a Malév 

csődhelyzetét, másrészt a Budapest Airport helyzetét. Ez a kettő egy dologban függ össze, 
ugye elhangzott itt fejlesztések előírása a Budapest Airport Zrt. részére. Szeretném 
megkérdezni, hogy a Budapest Airport privatizációs, illetve vagyonkezelési szerződésében – 
mert ez a kettő két különböző dolog – volt-e olyan kitétel, hogy ha a Malév helyzete 
megváltozik, netántán nem produkál olyan utasmennyiséget, mint amit a privatizációs 
szerződés megkötésekor prognosztizálni lehetett a stratégiai tervek alapján – amelyek 
egyébként voltak, mint kiderültek, a Budapest Airport Zrt.-nél még a magyar irányítás alatt is 
–, volt-e a kettő között valamilyen kapcsolat. Egy ilyen negatív változás, ami a Malév Zrt. 
életében bekövetkezett, kihatott-e a beruházási kötelezettségekre? Keletkezett-e ezáltal 
szerződés alapján valamilyen negatív vagyoni hátrány a magyar állam számára a Budapest 
Airport Zrt. privatizációja kapcsán? Tudna-e erről valami többet mondani? 

Köszönöm szépen. 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen, képviselő úr, a kérdést. Bizonyos értelemben 
segít nekem, Riz képviselő úr kérdéseihez vissza is tudok kapcsolni. 

Én az emlékeimre vagyok kénytelen hagyatkozni, és most megfog engem, mert én úgy 
emlékszem, hogy volt összefügg a Budapest Airport által vállalt fejlesztési kötelezettség és a 
repülőtér utasforgalma között. És az az üzleti szakmai vita, hogy „miért nem jelentette föl az 
ÁPV Rt. a Budapest Airportot, hogy kaszálja a bankgaranciát?”, olyan körülmények között 
zajlott – és azért óvatosan fogalmazok, mert nem emlékszem a konkrét számokra; ezt majd 
meg kell nézni –, hogy tudniillik a repülőtér utasforgalmával, annak növekedésével 
összefüggésben voltak a fejlesztési kötelezettségek. Nem tudom visszaidézni, elnézésüket 
kérem, hogy a Budapest Airport, amikor ezeket az üzleti tárgyalásokat a fejlesztési 
kötelezettségek átstrukturálása, áttolása és változtatása érdekében az ÁPV Rt.-vel lefolytatta, 
akkor milyen más érveket használt azon kívül, hogy valóban, a repülőtér utasforgalmáról… – 
most óvatosan fogalmazok –, mintha ilyen évi tízmillió utast ellátó repülőtérről lett volna szó 
az elképzelésekben.  
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Azért így fogalmazok és óvatosan, ne haragudjanak, tényleg elnézést kérek, nem 
tudom a számokat, és nyilván az segít, ha ezeket a számokat megnézik. De én azt gondolom, 
hogy ez a dokumentumokban benne van. És valóban, az, hogy mi valósult meg, teljesen 
összefüggésben van azzal, hogy a repülőtéren mekkora az utasforgalom. Természetesen a 
repülőtér utasforgalmának a döntő többségét a Malév tette ki, és ha a Malév – bocsánat – 
gyengén teljesített, már utasforgalmi oldalról, ez a repülőtérnek nagyon jelentős hátrányt 
okozott, vagy nem úgy növekedett, mint ahogyan azt eredetileg elképzelték és a fejlesztéseket 
megfogalmazták. Azt gondolom, ilyen kapcsolat létezett a fejlesztésikötelezettség-vállalás és 
az utasforgalom között. (Riz Levente visszatér a terembe.)  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ez egy egyoldalú kapcsolat volt? Mert azért az 

is nyilvánvaló, hogy egy jól működő, jól működtetett repülőtérre szívesen jönnek a 
légitársaságok, főleg, ha olcsón, hatékonyan szolgálja ki a repülőgépeket. E tekintetben 
szerény véleményem szerint az a fajta megoldás, hogy egyoldalúan előírjuk az utasszámot, és 
ahhoz igazítjuk a fejlesztést, kicsit felborítja az egyensúlyt, mert szerintem kell tenni a 
repülőtér-üzemeltetőnek is azért, hogy több légitársaság jöjjön ide.  

Mennyire emlékszik, elég részletező, elég cizellált volt-e ezeknek a feltételeknek a 
kidolgozása, illetve egyensúlyban volt-e a két fél közötti viszonyrendszert is tekintve?  

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen a kérdést. Teljesen egyetértek önnel abban, 
hogy nyilvánvaló, hogy egy színvonalas, magas szintű szolgáltatást nyújtó és árszintjében 
versenyképes repülőtér a légitársaságok számára vonzóbb, több járatot hoz be, és azt 
gondolom, hogy ezzel az utasforgalmat természetesen lehet növelni. Én azt gondolom, ez a 
kapcsolat nem volt annyira részletesen kidolgozva, mint ahogy most a mai visszatekintő 
megítélésünk ezt szükségesnek vagy lehetségesnek gondolná.  

Kérdezte a véleményemet. Amikor ide bejöttek az angolok, és repülőteret vásároltak, 
akkor ők abból az üzleti tervből indultak ki, hogy 10 milliót meghaladó utasforgalom lesz. 
Nemcsak azért csökkent az utasforgalom, uraim, hölgyeim, merthogy a Malév nem tudott 
továbbműködni (Dr. Aradszki András: Persze.); egyébként is jelentős visszaesés volt a légi 
forgalomban. Ez még természetesen csak súlyosbította. Ami azt jelenti, hogy én úgy 
gondolom, nagyot kaszált a magyar állam a 460 milliárd forinttal, egy olyan időszakban, 
amikor mindenki töretlen növekedésben gondolkodott, és azt gondolta, hogy ez megéri. 

Én azt gondolom, hogy ma a tulajdonosok, pontosabban azok a befektetők, akik 
megvették ezt a légitársaságot, és ilyen 8 milliós forgalmat tudnak bonyolítani, azok azért 
nagyon meg kell hogy magyarázzák, nem egy parlamenti vizsgálóbizottságnak, hanem azon 
túl még a számukra forrást biztosító bankoknak, hogy hogyan fogják ezt visszafizetni. 
Merthogy nyilván ezeket a tranzakciókat különböző típusú finanszírozással, külső 
finanszírozással tették meg. Nem gondolom, hogy ez enyhíti a mi fájdalmunkat, értve ez alatt, 
hogy a budapesti repülőtér utasforgalma nem úgy nőtt, mint ahogy elképzeltük, az, hogy 
őnekik is fáj, de jelzem, azt gondolom, hogy ez azért nem az a helyzet, hogy ők úgy minden 
tehertétel nélkül, egy félmosollyal tudomásul tudnák venni azt a nem könnyű helyzetet, ami 
ma a repülőtéren a légi forgalomban, máshol is, de a mi repülőterünkön is fennáll.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor számba vesszük, hogy kinek van még kérdése, 

mert az idő most már igen előrehaladott. (Bertha Szilvia és Riz Levente jelentkezik.) Jó. 
Annyit tennék hozzá, és nem húzom az időt, hogy egy nagy filozófiai kérdést is most 

megnyitottunk itt, nevezetesen, hogy a privatizációval nagyot kaszált. Abban önnek teljesen 
igaza van egyébként, hogy akkor ez nem volt egy rossz üzlet az állam részéről. A kérdés 
mindig az, hogy aztán mi következik be, és ennek milyen következményei vannak. Az egyik 
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filozófiai kérdés az, hogy és a magyar állam mit csinált ezzel a pénzzel, amit bekaszált, és 
aztán utána mi lett a jövője annak az egyébként nyereséges Malévnek, amely aztán 
veszteséges lett; illetve bocsánat, még nem is az, hanem hogy most milyen állapotban van a 
Liszt Ferenc repülőtér, és hogy van-e Európában még egy ilyen ország, ahol ilyen 
katasztrofális állapotban van, mint amilyenben ez. És akkor csak a saját, személyes 
véleményemet mondom: amikor a nagy energiaszektor privatizációja megtörtént, amiről már 
senki nem beszél egyébként az országban, legfeljebb azt mondjuk, hogy ilyen meg olyan áron 
van a gáz, akkor is azt mondtuk, hogy bizonyos szempontból nagy üzlet volt azt eladni – csak 
ma már tudjuk, hogy a világban nincs olyan utolsó banánköztársaság Dél-Amerikában, 
amelyik a stratégiai energiaszektort eladja, és mit mondanának, mondjuk, a franciák vagy a 
németek, ha ezt náluk értékesítették volna.  

De ez filozófiai kérdés, és nem is ide tartozik. Mert hogy növekedés lesz vagy 
csökkenés – most recesszió van, azt is tudjuk. 

Akkor tehát még két kérdés következik, és befejeztük. Köszönöm. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Köszönöm szépen. A szerződéshez visszatérnék egy másik 

megközelítésben. Ebben a szerződésben a jogszabályváltozás állami kockázati eseményként 
van definiálva. Nagyjából így szól a szerződés: amennyiben a gazdasági szabályozásban 
változás történik, és ennek következtében a repülőtér bevételei csökkennek, akkor az 
államnak 2005 végéhez képest ki kell fizetni a különbözetet.  

Ön szerint helyes-e az, hogy az ÁPV Zrt. ilyen módon az állami jogszabályalkotást 
korlátozta? Merthogy gyakorlatilag ez történik ebben az előírásban: fizethet az állam, ha 
hozzá mer nyúlni a törvényekhez. Ezzel befagyasztottak, azt gondolom, nem kevés repüléssel 
kapcsolatos jogszabályt, hogy önök annak idején ilyet vállaltak. Ez az egyik kérdés. 

A másik pedig az, hogy a Malév-privatizációs szerződés akár nyílt, akár titkos 
záradékaiban milyen módon fordul elő a Malév-utasforgalom esetleges bedőlése, bármilyen 
úton-módon része volt-e ennek a szerződésnek vagy későbbi, ön által ismert módosításainak. 

 
ELNÖK: És akkor most Bertha Szilvia is fölteszi a kérdést, és utána jön a válasz. 

Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy megelőző kérdés. Ha jól 

tudom, ön a privatizáció előtt és után is, ha jól tudom, a 2010-es kormányváltásig volt a 
Budapest Airport igazgatósági tagja.  

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Nem. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Nem? 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: 2007 végéig. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Akkor ez még mindig érinti ezt az időszakot. Az 

előzőekben Zelles úr beszélt egy közvetlen szerződésről, amelyet 2007-ben kötött a Hochtief 
és a BAA, amelyben állami garanciát követeltek, és ezt meg is kapták, olyan formán, hogy az 
állam tulajdonképpen a 25 százalék plusz egy részvénnyi tulajdonjoga adta szavazati jogáról 
lemondott, tehát vállalták, hogy tulajdonképpen mindenben úgy szavaznak, mint a többségi 
tulajdonos. Emlékszik-e erre a közvetlen szerződésre? Mi a véleménye róla? És az állam 
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delegáltjaként mi a véleménye arról, hogy ezt hogyan szavazhatták meg, hogyan jöhetett létre 
ez a szerződés? 

 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Köszönöm szépen. A képviselő úr kérdése arra irányult, hogy a 
privatizációs szerződésben van egy szavatosságvállalás, hogy amennyiben az állami 
jogszabályváltozás kárt okoz a befektetőnek, akkor…, már nem is tudom…  

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Vissza kell fizetni a különbözetet, a 2005. évi zárás 

különbözetét. 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: A különbözetet, igen. Nem volt ez egyedi eset a tranzakciók 
során, hogy az ÁPV Rt., tehát a privatizációs szervezet szavatosságot vállalt. Ebben az 
esetben is erről is szó volt.  

Én most kicsit másként fogalmaznék. Ezt a privatizációs szerződést, a koncepciót, a 
szerződést a kormány jóváhagyta. Ön azt mondta, hogy az ÁPV Rt. megkötötte az állam kezét 
– nem így van. Nem így van! Hát nem kellett volna elfogadni a privatizációs szerződést! Hát 
ha kell a 460 milliárd, akkor a másik oldalon valamit garantálni kell! Tessék ezt most úgy 
értelmezni, hogy én ezt általánosnak gondolom. Tehát nem erre az egy tranzakcióra igaz, a 
privatizációban nemcsak az eladónak van érdeke, hanem a vevőnek is, és meg kell találni a 
megoldást. Ha valaki nagyon elad, akkor meg kell találni a vevővel az egyensúlyt.  

Én teljesen egyetértek önnel. Valamikor én tényleg nagyon hosszú ideig a 
privatizációban voltam, és mindig szoktam emlegetni azt a – késő van, elnök úr, de akkor is 
elmondom – francia parasztoktól származó mondást, hogy aki elad, annak nincs. Ha már 
filozófiát említett, ebben van valami. Van valami; úgy érzékelem, önök is követik ezt a 
megközelítést. Aki elad, annak nincs.  

Azt meg már párszor mondtam, és talán rám is pirított, hogy a költségvetési deficit 
finanszírozásának problémájáról ne próbáljak én itt többletinformációkat önöknek adni. Aki 
elad, annak nincs. Nyilván a bevétel maximalizálása érdekében ezek a tárgyalások… (Riz 
Levente: Minden beletartozik.) Én nem tudok ehhez kommentet fűzni, ahhoz, hogy az állam a 
jogszabály-változtatás korlátját bevállalta vagy sem. Ez egyszerűen nem az én kompetenciám, 
nem az én szintem.  

Azt kérdezte, hogy a Malév titkos záradéka… Még rövidebb leszek. Az első vagy 
májusban itt lévő bizottsági ülésen Somkuti úr egyértelmű és határozott információt adott 
önöknek, hogy az a ködbe vesző, emlegetett, vagy nem tudom, micsoda titkos záradék, olyan 
nincs. Én sem tudok erről többet mondani. Újságban szoktam olvasni, különböző irányzatú 
lapokban ezeket földobják. Nem tudok róla. Tessék a dokumentumokat végignyálazni, abból 
ki fog derülni. 

A képviselő asszony kérdésére nagyon röviden csak annyit tudok válaszolni, hogy a 
Hochtief és BAA közötti szerződésmódosítás megint nem az a szint, amibe bevonnának egy 
igazgatósági tagot. Most megmondom őszintén, nem vagyok informált ebben az ügyben, 
úgyhogy nem tudom megválaszolni az ön által feltett kérdést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó-utolsó kérdésnél, megmondom őszintén, 

átadnám az elnöklést Veres alelnök úrnak, de nem tudom átadni, mert nincs itt. De utána most 
már befejezzük.  

Tessék! 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnézést, nem kérdést teszek föl, de ahogy most 
felolvasta Riz Levente képviselőtársam ezt a jogszavatossági záradékot – ez a pontos szakmai 
neve –, ez a megfogalmazás, meg kell mondanom mindenkinek, szakmaiatlan. Szoktak ilyet 
használni, valóban, különböző tranzakcióknál, különböző beruházási szerződéseknél, de ez a 
jogszavatossági korlátozás általában csak arra szokott kiterjedni, hogy ha kizárólag azt az 
adott ügyletet negatívan érintő jogszabályváltozás következik be, akkor lehet ilyet alkalmazni. 
De például az áfa vagy a társasági adó emelése nem ilyen kizárólagos dolog, és ebbe a 
megfogalmazásba az ilyen változás is beleférhetne. Ez tehát szakmaiatlan. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Én azzal szeretném befejezni – és megköszönöm, hogy részt vett és minden kérdésre 

próbált válaszolni –, mint ennek a bizottságnak az elnöke, nagyon sajnálom, hogy a sajtó 
képviselői már elmentek vagy elmennek, mert ugye erre már senki nem kíváncsi. Azt 
szeretném mondani, hogy közben a munkatársaim azt jelezték, hogy függetlenül attól, hogy 
elmondtuk, hogy jelen pillanatban is van mandátuma a bizottságnak, és hogy semmilyen 
határidőt nem mulasztottunk el, már a fél világnak kikürtölték, hogy törvénytelen a bizottság 
működése, illetve én mint a bizottság elnöke, akin megpróbálnak minden port elverni, rosszul 
számoltam. Ez a tájékoztatás, ami ma itt folyik Magyarországon, ez egy katasztrófa. Még 
egyszer mondom, arra senki nem kíváncsi, hogy mi az igazság; arra kíváncsi, hogy milyen 
butaságokat és ostobaságokat mondanak az egyébként nem szakértelemmel rendelkező 
szocialisták. Ennyit a tárgyilagosságról és a hitelességről. Köszönöm szépen. 

Megerősítette a hivatal; nekem nem kell hinni, mert én nem tudok számolni, de a 
hivatal is megerősítette, hogy érvényes mandátummal rendelkezünk. A Háznál a határozati 
javaslat bent van. És még egyszer mondom, a saját határidőimet ügyvédként szoktam 
jegyezni, és nem szoktam határidőt mulasztani; itt nem a bizottság tagjainak a dolga, ne 
haragudjanak, ezt a határidőt figyelni, hogy mikor telik le a hat hónap, és nem az én 
feladatom, de akkor már minden képviselőtársamnak egyébként a feladata, beleértve az itt 
jelen nem lévő két szocialistát is. Ez egy obstrukció egyébként. Le fogjuk törni, mint ahogy 
Tisza is letörte.  

Köszönöm szépen. 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: Elnök úr, lehet egy praktikus kérdésem? 
 
ELNÖK: Lehet, persze, parancsoljon! 
 
DR. MACHER ÁKOS, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese, a Budapest Airport 

Zrt. volt igazgatósági tagja: A bizottsági ülésen itt elhangzottakról én kaphatok 
jegyzőkönyvet? Természetesen arról, amit én most itt előadtam. 

 
ELNÖK: Természetesen. A munkatársaim továbbítani fogják önnek. 
Köszönjük szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 3 perc)  

  

Dr. Varga István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


