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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. november 7-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, a napirend elfogadása  

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, külön köszöntöm Draskovics miniszter 
urat. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A helyettesítés rendje a következő: 
Gruber Attila helyettesíti Riz Leventét, Veres János Józsa Istvánt. 

Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy formálisan fogadjuk el a napirendet. Aki 
ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendet. 

Dr. Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter meghallgatása 

Meg is kezdjük a munkát, tekintettel arra, hogy nagyon pontosan meg tetszett jelenni. 
Tisztelettel még egyszer köszöntöm Draskovics Tibor pénzügyminiszter urat.  

Miniszter úr, vágjunk bele! A bizottság eddigi menetrendje úgy nézett ki, és ez be is 
vált, hogy aki a bizottság előtt megjelent és a vágy titokzatos tárgyával kapcsolatosan 
elmondta a véleményét, azt először meghallgattuk úgy, hogy – a témát ön is ismeri – egy 
rövid, de abszolút szabad előadás formájában el tetszene mondani, hogy mit tud a Malév 
privatizációjáról, nyilvánvaló, hogy amikor ön a megfelelő tisztséget betöltötte ebben a 
dologban, de bármit ezzel kapcsolatban elmondhat, utána pedig feltennénk a kérdéseket. 
Semmilyen időkorlát nincs, ahogy gondolja. Köszönöm szépen. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait. 
Könnyű helyzetben vagyok, mert amikor pénzügyminiszter voltam, a Malévot illetően 

már a privatizáció tekintetében – hozzáteszem, sajnálatosan – érdemi lépés, előrelépés, 
döntés, tranzakció nem történt. Emlékezetem szerint két említésre méltó esemény köthető 
ehhez az időszakhoz. Egyrészt korábbi kudarcos privatizációs kísérletek nyomán 
előterjesztésemben a kormány két határozatot is elfogadott arról, hogy a jövőbeni 
privatizációs eljárásban milyen szempontokat kell figyelembe venni. Ennek alapján folyt 
előkészítő munka az ÁPV Rt.-nél, illetve a Malév gazdálkodására természetesen abban az 
időszakban is kiemelt figyelmet kellett fordítani, mert tradicionálisan veszteséggel, sok 
gonddal küszködött a légitársaság. Ha jól emlékszem, 2004-ben a Malév üzleti terve null 
szaldó körüli eredmény elérését irányozta elő. Az akkori vezérigazgató egész működése erre 
volt kihegyezve – ha szabad ezt a buta kifejezést használnom. Végül is nem sikerült a null 
szaldó körüli eredményt elérni, ha jól emlékszem, olyan 800 milliós veszteség keletkezett. Ez 
a vezérigazgató székébe került. Zárójelben: azt hiszem, bármelyik Malév-vezérigazgató az ő 
eredményét elcserélte volna erre a 800 milliós veszteségre.  

Másrészt erre a veszteségre tekintettel nem voltam hajlandó arra a több milliárd 
forintos tőkeemelésre, ami egyébként korábbi kormánydöntések alapján tervbe volt véve, 
mert úgy gondoltam, akkor érdemes további pénzt tenni a Malévbe, ha ott jelentős 
átalakítások történnek, és van garancia arra, hogy nem a lyukba töltjük a pénzt, hanem valami 
épül.  

A továbbiakban, miután pénzügyminiszteri tisztségem 2005 áprilisában megszűnt, 
nem vettem részt a Malévvel kapcsolatos döntéseknek sem az előkészítésében, sem a 
végrehajtásában. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Én köszönöm, és akkor elkezdenénk a kérdéseket. 
Az én első kérdésem az lenne, hogy mikor merült fel egyáltalán a Budapest Airport 

privatizációjának gondolata. Miért volt erre szükség?  
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Kérdésenként válaszoljak, elnök 

úr, vagy több kérdést együtt? Ahogy önök kívánják. 
 
ELNÖK: Kérdésenként talán jobb lenne, és akkor talán gyorsabb is. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Jó. Nem tudok precíz választ 

adni. A kormány privatizációs stratégiájának egyik fontos eleme volt a Budapest Airport 
privatizációjának előkészítése. Ez egyébként teljesen beleilleszkedett abba a nem csak 
európai, hanem globális trendbe, ami a nagy nemzetközi repülőterek jelentős részét 
magánüzemeltetésbe adta. Akkor úgy ítéltük meg – egyébként az élet ezt utóbb igazolta –, 
hogy a légi közlekedésnek abban a felfutó periódusában jelentős állami bevételre lehet szert 
tenni. Tehát amikor én pénzügyminiszter lettem, akkor ez egy elvileg eldöntött lépés volt, 
amelynek az előkészítése a jogszabályoknak és a korábbi kormánydöntéseknek megfelelően 
folyt. 

 
ELNÖK: Az a költői kérdés is felmerült bennem, hogy ha a privatizációs bevétel 

megérkezik, mire szerette volna azt a kormány fordítani akkor. Tudjuk, hogy mindig volt 
valamire, de mire? Mi volt az elképzelés, hogy ha befolyik a privatizációs bevétel, akkor mire 
fordítjuk? 

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Nagyon világos elvek voltak a 

privatizációs bevételek felhasználására. Ennek egyébként törvényi háttere is volt még 
korábbról: államadósság csökkentésére természetesen. Csak zárójelben: a majdani 
privatizációs bevétel fedezetet kellett jelentsen arra a több mint 20 milliárdos kártérítésre, 
amit korábban, ha jól emlékszem, 2003-ban ki kellett fizetni egy 2001-es, hát, meglehetősen 
szerencsétlen országgyűlési döntés következtében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem akarom elvenni a bizottság tagjaitól a kérdezés 

jogát. Kinek van kérdése? Bertha Szilvia képviselő asszony, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm miniszter urat. 2005-

ben készült egy jogi tanulmány az akkori új vagyonkezelői kormányrendelet kapcsán a 
Budapest Airport Zrt.-t megillető vagyonkezelési jog módosításáról. Mi lett ennek a 
végeredménye? Ez a Budapest Airport–KVI–HungaroControl hármasában próbálta volna 
rendezni a vagyonkezelői jogot.  

Illetve a rendezetlen helyzetű vagyontárgyakra vonatkozóan a vagyonkezelési 
javaslatot elfogadták-e és végrehajtották-e? 

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Képviselő asszony, ha segítene 

nekem: mikor készült ez a tanulmány? 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): 2005-ben. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: De 2005-ben mikor? 
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Ó… 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Azért kérdeztem vissza, és nem a 

labdát akartam visszadobni udvariatlanul, mert én ilyenre hivatali működésem alatt nem 
emlékszem. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyosan később készült volna. Miniszterként – és azt 
hiszem, ez akkor is és talán ma is jellemző – nem minden részletkérdéssel kellett és lehetett 
foglalkozni. Ami az én hivatali időmben a Budapest Airport privatizációjának előkészítését 
illeti, egy nagyon fontos elv alakult ki, ami aztán a privatizáció előkészítésének valamennyi 
lépését meghatározta, és később ismereteim szerint a tranzakció során is érvényesült: hogy az 
ingatlanok feltétlenül maradjanak állami tulajdonban, és a privatizáció során a befektető – 
most a konstrukció részleteibe nem szeretnék belemenni – lényegében üzemeltetési jogot 
kapjon. Ez más privatizációs tranzakcióknál nem volt ilyen magától értetődő, itt azonban, 
tekintettel a sajátosságaira, a természetes monopóliumjellegre és sok minden másra, ebben 
nagyon hamar egyetértés alakult ki. És folytak munkák annak érdekében, hogy milyen 
szabályozási és más lépések szükségesek ahhoz, ideértve az ingatlan-nyilvántartási rendezést 
és sok minden mást, hogy ezt az elvet következetesen érvényesíteni lehessen. A konkrét 
tanulmányra én nem emlékszem. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor, amikor a privatizációra 

sor került, milyen elképzelések voltak a Malév jövőjével kapcsolatban? Mennyire számított ez 
kiemelt stratégiai cégnek? És volt-e elképzelés ennek kapcsán a Budapest Airport, illetőleg a 
Malév egyfajta összevonására egy egységesebb üzemeltetés tekintetében?  

Milyen fejlesztési irányok voltak a Malévval, illetőleg a repülőtérrel kapcsolatban? 
Kik állították össze ezt a fejlesztési elképzelést? Tudjuk a későbbiekből, hogy itt összefüggés 
van az utaslétszám, illetőleg a repülőtéren megforduló utasszám között. Ezek a fejlesztések 
milyen megalapozottsággal bírtak? Kik készítették ezt, részt vett-e esetleg az ön apparátusa 
ebben?  

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Köszönöm, képviselő úr. Ha 

megengedi, szeretném emlékeztetni, hogy én 2004 februárja és 2005 áprilisa között töltöttem 
be a pénzügyminiszteri tisztséget. Ebben az időszakban sem a Malév, sem a Budapest Airport 
tekintetében privatizációs döntés nem történt. Következésképpen arra nézve én tájékoztatást 
nem tudok adni, hogy a később történt döntéseknél milyen szempontok kerültek vagy nem 
kerültek figyelembevételre. 

Ami abban az időszakban gondolkodásban volt, erről tudok értelemszerűen 
nyilatkozni, az egyrészt az, hogy a Malév legyen egy nyereségesen, eredményesen működni 
képes légitársaság, amelyben a jövőben szükséges fejlesztéseket nem állami tőkeemeléssel, 
hanem befektető részvételével lehessen megtenni. Természetesen azon törtük a fejünket, 
ahogy ez a későbbiekben is meg korábban is történt, hogy lehetőség szerint olyan befektető 
kerüljön többségbe a Malévben, aki képes a tőkén túl új piacokat, új üzleti lehetőségeket 
hozni a Malév számára. Például én magam is tárgyaltam azzal a kínai légitársasággal, 
amellyel egyébként, ha az újsághírek igazak, most itt az elmúlt években is folytak tárgyalások 
– körülbelül hasonló eredménnyel tárgyaltam, mint ahogy egy vagy két évvel ezelőtt folytak a 
tárgyalások. Tehát egyrészt aki hajlandó tőkét betenni, másrészt aki hajlandó és képes új 
piacokat, üzleti lehetőségeket teremteni. 
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A Budapest Airportot illetően nyilván az volt a szándék, hogy a Budapest Airport 
váljék a térség egyik meghatározó légikikötőjévé, legyen képes egyfajta olyan elosztószerepet 
játszani, ami idevonz minél több utast, minél nagyobb forgalmat, és ezen keresztül az ország 
számára üzleti lehetőségeket és bevételeket teremt. Nyilván nemcsak a repülőtér, hanem 
ehhez kapcsolódó szolgáltatások révén is.  

Sokféle fejlesztési elképzelés forgott. Ennek egy része, például az 1-es terminál 
fejlesztése, az még az állami tulajdon időszakában megtörtént, mert akkor az utaslétszám 
alapján úgy tűnt, hogy ez egy ésszerű, és egészen a válságig és a Malév csődjéig úgy tűnt, 
hogy valóban ésszerű lépés volt. Volt elgondolás a Malév, a Budapest Airport teherelosztó, 
fogadó kapacitásainak bővítésére, ez a bizonyos cargobázis-történet, amit egyébként én 
pénzügyminiszterként állítottam meg, mert világos volt, hogy az az elképzelés, amelyet a 
Budapest Airport akkori vezetése favorizál, az egy nagyon jelentős, lényegében közvetett 
állami beruházást tenne szükségessé. És akkor úgy láttam, szerintem az élet ezt megint csak 
igazolta, hogy ezt rá kell bízni a majdani befektető döntésére, hogy úgy fejlessze a kapacitást, 
ahogy ezt az üzleti lehetőségek leginkább megkívánják, és ne állam pénzből történjék meg 
ennek a kapacitásnak a fejlesztése. 

A Malév és a Budapest Airport valami újabb összevonása, hiszen tradicionálisan 
ennek volt múltja, már csak azért sem került szóba, mert ez ismeretem szerint – legalábbis 
akkor – egy sor nemzetközi, európai uniós elvbe és szabályba ütközött volna, ráadásul 
akadályozta volna a Malév, illetve a Budapest Airport privatizációját is. Tudom, hogy most 
valahol a régióban valami ilyen lépés most történik (Dr. Gruber Attila: Csehországban.) – 
elég kétségbeesett lépésnek tűnik az én szememben, de hát nyilván nem dolgom azt megítélni. 
Nem hiszem, hogy ez jóra vezetett volna.  

Persze értem én a kérdést. Tudtuk korábban is, ma meg végképp tapasztaljuk, hogy a 
Budapest Airport számára a Malév milyen nagyon jelentős volt. De hát talán a Malévet kellett 
volna életben tartani. Vagy olyan módon vinni csődbe és felszámolásba, ami nem az utasok 
elvesztését jelentette volna. De hát azt hiszem, hogy idő után vagyunk, és kifolyt tejbe 
sírdogálunk.  

 
ELNÖK: Volner képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszter úr, önt úgy kérdezem, mint 

a versenyszférában jelentős tapasztalatot szerzett vezetőt, mint egy pénzügyekben jártas 
szakembert, a szakmai véleményére, meggyőződésére volnék kíváncsi. 

Nem érzi-e úgy, miniszter úr, hogy látva a BPA Zrt., illetve a Ferihegyi repülőtér 
emelkedő légiutas-forgalmát, javuló jövedelmezőségét, akkor, amikor a privatizáció mellett 
döntöttek a döntéshozók, vagy akkor, amikor megfogalmazódott ennek az igénye, akkor 
gyakorlatilag levágták az aranytojást tojó tyúkot? Nemcsak közvetlenül a légiutas-
forgalomból származó bevételekre gondolok, hanem azokra a nemzetgazdasági előnyökre is, 
ami abban nyilvánul meg, hogy egy állam stratégiai befektetésként kezeli azt, hogy 
régióközpontként, légihidat fönntartva számos ország fővárosával, Magyarország számára 
nemzetgazdasági előnyöket tud kovácsolni, és ilyen módon rendkívüli összegekkel a magyar 
nemzetgazdaság részére pozitív szaldót tud előállítani, a légiutas-forgalmon kívül is. Csak 
emlékeztetnék arra, hogy a turisták Magyarországon egy évben 1100 milliárd forintot 
költenek el, rendkívül jelentős összeg érkezik ilyen módon Magyarországra. Értelemszerű, 
hogy ha jobb a légi összeköttetésünk, illetve ha az állam maga is kapcsolódó fejlesztésekkel, 
más szolgáltatásokkal beszáll ebbe és aktívan kezdeményez, akkor lényegesen nagyobb 
hozamot érhet el egy aktív vállalkozói állam közreműködésével, mint amit egyébként az 
állampapírpiacon, mondjuk, az adósságszolgálatnál láthatunk. Tehát egészében véve, ezzel 
összevetve is egy jobb befektetésnek tűnik. 
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Mi erről a miniszter úr véleménye? 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Abban bizonyosan egyetértünk, 

hogy a légi közlekedésnek, ezen belül a repülőtér üzemeltetésének nagyon komoly 
nemzetgazdasági jelentősége van. Ha ez jól megy, akkor pozitív, ha nem megy jól, akkor meg 
negatív értelemben. Komoly érdek fűződik ahhoz, hogy Magyarország minél több légi 
összeköttetéssel rendelkezzen, minél több légiutas jöjjön. Csak saját hivatali működésemre 
visszatérve, akkor alakítottuk ki azt a konstrukciót, hogy a Magyar Turizmus Zrt. kapott 
tulajdonképpen átmenetileg állami forrást arra, hogy nagy diszkont-légitársaságokkal 
megegyezve, azoknak a marketingtevékenységét támogassa, és utána ezt vissza tudta pótolni a 
költségvetésbe, amikor jött az a megnövekedett utasforgalom, és a dolog egyébként akkor jól 
működött. 

Egy ettől szerintem teljesen más, lényegében gazdaságfilozófiai kérdés, hogy ki 
miként képzeli el az állam szerepét a gazdaságban. Sajnos a korom miatt képes vagyok elég 
jól emlékezni az 1989 előtti időszakra, amikor aztán volt vállalkozói állam doszt, és nem 
nagyon láttuk azokat a hihetetlen eredményeket, amiket most szeretnénk az állami tulajdon 
kapcsán hinni. Én úgy gondolom, amit a piac, magánbefektetők jól meg tudnak és hajlandók 
csinálni, szigorú állami szabályozás mellett, teszem hozzá, és nyilván minél sajátosabb és 
monopoljellegű a tevékenysége, annál szigorúbb állami szabályozás és kontroll mellett 
természetesen, azt hagyni kell, hogy magánbefektetők csinálják. Az állam forrásait pedig 
olyan tevékenységekre kell összpontosítani, amit magánbefektetők nem végeznek el, ilyen 
vagy olyan okoknál fogva. 

Egyébként ha végeznénk egy nettó jelenérték-számítást, nyilván ezt most fejben nem 
tudjuk elvégezni, hogy mikor jár jobban a költségvetés: ha megtartja állami tulajdonban a 
Budapest Airportot, állami pénzből végrehajtja azokat a fejlesztéseket, amelyeket 
végrehajtottak, fölveszi azt az osztalékot vagy elszenvedi azt a veszteséget, ami ott keletkezik, 
és ezt szembeállítjuk az államadósság-csökkentés révén elért megtakarításokkal, akkor én úgy 
gondolom – de nincs a kezemben ilyen számítás, tehát ez inkább egy jó szakmai becslés, mint 
bármi egyéb –, hogy bőven pozitívban vagyunk a privatizációval.  

És van még egy elem, amit hozzá kell tenni: úgy tűnik, hogy egy repülőtér-
üzemeltetésben jártas cég legalább olyan jól, de azt hiszem, inkább jobban tudja ezt a munkát 
végezni, mint egy állami vállalat. Nagyon sokféle érdek által befolyásolt, és most nem akarok 
semmi rosszat sejtetni, csak a dolog szociológiájára utalok: nagyon sokféle érdek által 
befolyásolt, nagyon sok üzleti motívumtól eltérő motívumot is tartalmazó menedzsment képes 
ezt megtenni. A Budapest Airport állami tulajdonban nagyon korlátozottan fejlődött, ha 
fejlődött. Ez a szomorú igazság. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt ne lehetett volna 
állami tulajdonban jobban csinálni, mint ahogy korábban történt. De én nem csak a mundér 
védelmében, hanem ahogy képviselő úr kérdezte, szakmai alapon is úgy gondolom, hogy ez 
volt a helyes döntés. 

 
ELNÖK: Ehhez kapcsolódik még? Jó, tessék! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy felvetés, miniszter úr. Én 

úgy látom, hogy az aranytojást tojó tyúkokat folyamatosan a rendszerváltás utáni kormányok 
gyakorlatilag kiirtották és egyesével levágták. Ennek meg is van az eredménye. Ha ön most 
makroközgazdászként próbál arra gondolni, hogy mi zajlik az országban, láthatja azt, hogy 
nyílik a GDP–GNI olló, egyre több minden került külföldi tulajdonba, emiatt aztán a 
profitkivonás 2-3 ezer milliárd közötti nagyságú Magyarországról. Nemegyszer egyébként 
olyan cégek révén, amelyek nem zöldmezős beruházásként jöttek Magyarországra, mert ez 
egy másik eset. Hanem amikor magyar vállalkozásokat, magyar cégeket fölvásároltak a 
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külföldiek, jövedelmező magyar cégeket eladott az állam, azért, hogy fölélhessék az akkori 
kormányok gyakorlatilag akkor ennek a bevételnek a pozitív hatásait, elkönyvelhessék ezt 
politikai nyereségként, és ilyen módon az ország hosszú távon igencsak elszegényedett. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Erre a gazdaságfilozófiai kérdésre akkor, ha lehet, röviden kérjük a választ. 

(Derültség.) Köszönöm szépen. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Pedig jó lenne erről hosszan 

beszélgetni. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Azt tudom. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Néhány nagyon rövid 

megjegyzést, képviselő úr, tiszteletben tartva természetesen az ön szakmai álláspontját. 
Sajnos, én nem nagyon láttam azokat az aranytojást tojó tyúkokat. Tyúkok voltak – az 

aranytojások nem nagyon látszottak, ha már ennél a képnél maradhatunk. 
Másrészt, ma mindenki, és a tegnapi parlamenti vita fényében ezt még aktuálisabban 

lehet mondani, mintegy diadalmenetként emlegeti a kilencvenes évek második felét, amikor 
az államadósságot sikerült drasztikusan csökkenteni. Ez nem csak úgy magától történt, ez 
nem akaratból, hitből, erőből történt! Ez többek között és elsősorban azért történt, mert 
végbement egy nagyon erőteljes és szerintem eredményes privatizációs folyamat. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy annak minden elemét ma ugyanúgy gondolnám csinálni, mint 
ahogy akkor csináltuk. Ma, azt hiszem, valamennyien okosabbak vagyunk. 

Három. Az a bizonyos tőkekivonás, aminek most a mértékéről lehetne beszélgetni, 
nem biztos, hogy azért történik, amire képviselő úr utal. Lehet, hogy azért történik, mert józan 
befektető ma Magyarországot nem látja értelmes befektetési célpontnak, és nemcsak a 
külföldi befektetők nem fektetnek be, ez a külön szomorú: senki sem fektet be 
Magyarországon, akár aranytojást tojik a tyúk, akár nem, akár külföldi az ő tulajdonosa, akár 
pedig magyar. Ezen kellene, úgy gondolom, közösen elgondolkozni, és megnézni azt, hogy 
melyek azok a növekedési tényezők, amelyek ma le vannak fojtva, melyek azok az okok, 
amelyek miatt úgy látják a befektetők, hogy a) nem jönnek, b) az itt keletkező jövedelmeiket 
pedig valahol máshol fektetik be. És újra mondom: nem gondolom, hogy minden 
privatizációs döntés vagy annak minden részlete teljesen jó volt – persze, hogy nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót Aradszki képviselő úrnak, csak 

egy abszolút személyes jellegű kérdést hadd tegyek föl, miniszter úr. Ön, úgy emlékszem, az 
első kormányban is miniszterhelyettes volt, helyettes államtitkár volt, ha jól emlékszem. Most 
mivel tetszik foglalkozni? Most milyen hivatást tetszik gyakorolni. 

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Nem vagyok helyettes 

államtitkár... (Derültség.)  
 
ELNÖK: Az biztos. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: …tanácsadóként működöm.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Aradszki képviselő úr! 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Két dologról beszélünk 
ebben a témában: a Malév-privatizáció, meg a Budapest Airport. Melyikkel kezdjük? (Dr. 
Draskovics Tibor széttárja a karját.) Jó. 

Akkor a Malév privatizációjával kapcsolatban. Ön 2004 elején már pénzügyminiszter 
volt, de előtte igen tetemes kormányzati tapasztalatokkal rendelkezett, főleg a 
Pénzügyminisztérium vonalán. 2004 elején, amikor ön pénzügyminiszter lett, akkor már 
igencsak közel volt az európai uniós csatlakozás, néhány hónap múlva bekövetkezett. 
Gondolkoztak-e azon, hogy tekintettel az európai uniós csatlakozásra, az ilyen stratégiai 
céget, mint a Malévet, miképpen tudják felkészíteni az európai uniós életre, a csatlakozásból 
származó úgymond – nagyon idézőjelben mondott – hátrányokra, nevezetesen, hogy el kell 
vágni az állami támogatás köldökzsinórját? Gondolkoztak-e azon, hogy még mielőtt 
nekivágunk ennek az európai uniós csatlakozásnak, az európai uniós életnek, hogy fölkészítik 
ezt a Malévet, kistafírungozzák, átalakítják, olyan állapotba hozzák, hogy piacképes legyen, 
helyesebben versenyképes legyen? Volt-e erre önnek mint pénzügyminiszternek rálátása? 
Volt-e olyan elképzelése a Malév vezetésének, amely ezt az utat járhatóbbá teszi, olyan útra 
teszi a Malévet, ami nem zsákutcába visz, mint ami végül bekövetkezett?  

Ön mint pénzügyminiszter és előtte szintén kormányzati tényezőként dolgozó ember, 
kormányzati felelős politikusként végiggondolta-e ezt a veszélyhelyzetet, ezt a veszélyekkel 
fenyegető utat, és tett-e ellene valamit? És mi volt az, amit tett? Vagy ha nem tett, akkor miért 
nem?  

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Azt hiszem, érdemes egy kicsit 

visszamenni az időben, nem azért, mert húzni akarom. Azért, mert szerintem a Malévvel 
kapcsolatos gondok nem az európai uniós csatlakozással kezdődtek. Ez még csak nem is 
élezte ki ezeket különösebben. Hiszen az a versenyhelyzet, amelybe a Malév került, nem az 
uniós csatlakozással, hanem már jóval korábban létrejött, hogy lényegében az Unión belül 
szabadon lehet repülni, nem az államok osztogatják a repülési jogokat, mint ahogyan ez az 
Unión kívül történik. Ez volt az egyik kihívás. 

A másik a Malévtól teljesen függetlenül az egész légi közlekedés, de különösen az 
európai légi közlekedés drámája, és ez tulajdonképpen a kilencvenes évek elejétől látható, 
amikor azok a viszonylag kisebb nemzeti légitársaságok, amelyek nem rendelkeztek vagy 
csak kis arányban rendelkeztek nagy jövedelmezőséget biztosító távolsági járatokkal, nagyon 
nehéz helyzetbe kerültek, a Sabenától a Swiss Airen keresztül az Austrian Airlinesig és egy 
csomó más. Ez a folyamat nem tegnap kezdődött, legfeljebb az elmúlt években erősödött föl.  

Az eredendő bűn – mondom én, és a „bűn” természetesen idézőjelben van – valamikor 
’92-93 körül történt, amikor, ha jól emlékszem, az Antall-kormány abban dönthetett, hogy a 
két erős kérő közül, az Alitalia és a Lufthansa közül végül is az Alitaliának adta oda a 
Malévot. Annak az Alitaliának, amelyről tudjuk, hogy körülbelül olyan jó, mint amilyen a 
Malév volt, az összes problémája nagyon hasonlatos. Ha akkor a Lufthansa lesz a tulajdonos, 
úgy gondolom, sok száz milliárd állami kiadástól megmenekedett volna az összes kormány, 
és lett volna egy jól működő regionális légitársaság. De ez persze egy ilyen történelmietlen 
felvetés, mert nem tudjuk, mi lett volna, ha…  

Visszatérve az ön konkrét kérdésére: igen, nem az uniós csatlakozás hatásaitól tartva, 
hanem a közpénzek védelme érdekében minden kormány emlékezetem szerint, a Horn-
kormány is, az első Orbán-kormány is, aztán pedig a Medgyessy-kormány is azon igyekezett, 
hogy a Malév dolgozza le a veszteségét, hajtsák végre azokat az átalakításokat, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy legalább pozitív nullán legyen képes működni. Én magam is ennek 
érdekében próbáltam feszíteni a követelményeket a Malév működésével kapcsolatban. 
Utaltam az előbb arra, hogy akkor egy nullszaldós működést tűztünk ki, de nem egy ilyen 
légből kapott követelményként, hanem a menedzsment ezt intézkedésekkel vélte 
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alátámaszthatónak. Nem sikerült. Le is vontam ennek a konzekvenciáját: távoznia kellett a 
vezérigazgatónak, és az új vezetéstől újra ezt vártuk, hogy tegye meg azokat a lépéseket. 
Egyébként valamennyien jól tudjuk, aki kicsit is foglalkozott ezzel a történettel, hogy itt 
nagyon sok, a flotta összetételéből, a desztinációkból, a különböző kollektív szerződési 
megállapodásokból adódó kötöttség eredményezte azt, hogy egy ilyen gúzsba kötve táncoló 
helyzetben működött valamennyi Malév-menedzsment. És láthatóan nem volt meg az az 
erőképesség, ami ebből ki tudott volna törni. Sem az állami tulajdonosnak, aztán kiderült, 
hogy sem a magántulajdonosnak nem volt ehhez elég ereje. De az is lehet persze, hogy ez egy 
nem megoldható egyenletrendszer volt, ahogy látszik Európában, hogy légitársaságok sora, a 
Malévnál sokkal nagyobb és sikeresebb légitársaságok is egy ponton föladták; legfeljebb az 
államok utána másképp kezelték a kialakult helyzetet – lásd Sabena-, lásd Swiss Air-történet. 
De még ők sem voltak képesek megbirkózni a múltjukkal, hanem attól valahogy 
megszabadulva kezdtek egy új történetet.  

Visszatekintve úgy gondolom, hogy az lett volna célszerű, ha már jóval korábban 
megtörténik a múlttól való megszabadulás, mert akkor ennek a vesztesége bizonyosan kisebb 
lett volna. Azt hiszem, sikerült az összes hátrányokat maximalizálni, és eljutni oda, hogy 
Malév sincs, meg a veszteségeket is viselni kell. Ez így, azt hiszem, a legrosszabb. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nagyon jó kifejezést használt, miniszter úr, 

hogy megszabadulni a múlttól. Nem gondolja, hogy az EU-s csatlakozás előtti időszak volt 
szinte az utolsó lehetőség, hogy minden nagyobb baj nélkül mindenféle eljárás és 
fenyegetettség nélkül ezt megtegye az állami tulajdonban levő cég, illetőleg annak 
menedzsmentje, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Pénzügyminisztérium vagy az állam? 
Mi akadályozta meg önöket abban, hogy ezt a dolgot végrehajtsák? 

Egyébként megjegyzem, én valahogy úgy vagyok összerakva, hogy mindig a jobbik 
részt nézem. Ön említette, hogy nagyon nehéz helyzetben voltak a légitársaságok, de én 
mindig azt a részt nézem, amelyek ezeket a nehéz helyzeteket túlélték; a Sabena helyett a 
Swiss Air, működőképes a hasonló adottságú román légitársaság, ugyancsak a lengyelek; a 
csehek csak most jutottak bajba. Mi volt az a vezetéstechnikai, államirányítás-technikai 
különbség az ön korában, amikor ön volt pénzügyminiszter, amely hagyta a Malévet, hogy 
elinduljon a végzetes úton, míg a többi állami tulajdonban lévő társaságnál ez nem történt 
meg? Erre próbáljon meg nekem valami lényegre törő választ adni. És ha lehet, akkor a volt 
miniszterelnökének a tegnapi beszédére utalva egy kis önvizsgálatot tartana ebben a 
kérdésben. 

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Ahhoz, hogy igazán meg tudjam 

válaszolni képviselő úr kérdését, ismerni kellene sok más légitársaság működésének részleteit, 
aminek én nem vagyok birtokában. Őszintén, nem látom azokat a sikeres légitársaságokat, 
amelyek állami tulajdonban prosperálnának. A Taromtól a LOT-ig mindenki hasonló 
problémákkal küszködik. Legfeljebb van olyan légitársaság, ahol olyan kibontakozási 
programhoz adták az állami pénzt, hogy ez az európai szabályokkal összefért, meg van olyan, 
ahol ezt nem sikerült bebizonyítani.  

Én úgy látom, hogy minden kormány ugyanabban vergődött. Emlékszünk, ’98-2002 
között is hány kísérlete volt az akkori kormánynak, hány Malév-vezérigazgatót fogyasztott el: 
körülbelül annyit, mint a későbbi kormányok. Magyarán, azokat az alapvetően szociális 
politikai konfliktusokat, amelyek a drasztikus átalakításból következtek volna, egyetlen 
kormány sem merte elvállalni. Lehet egyébként – és most nem vagyok minden részlet 
birtokában –, hogy ha azok az átalakítások, drasztikus létszámcsökkentés, a kollektív 
szerződés felrúgása, ott a különböző dolgozói csoportok privilégiumainak megnyirbálása, az 
úti célok kirostálása, és sok minden más, ami kellett volna ehhez, megtörténik, lehet, hogy 
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akkor sem lett volna hosszú távon életképes a Malév; nem tudom ezt megítélni. De a 
gondolkodás alapvetően erre irányult. Nincsenek csodák. Tessék megnézni, hogy egy utas 
elszállításához mennyi költséget, élőmunkát és minden egyebet használ föl egy Ryanair vagy 
egy Wizz Air, és mennyit használt föl a Malév. Drámaiak a különbségek. Ezt a 
versenyhelyzetet, azt hiszem, drasztikus átalakítások nélkül nem lehetett volna kezelni. 

Nem volt meg hozzá senkinek a szükséges politikai bátorsága, és nem tudjuk, hogy ha 
meg lett volna, akkor mi lett volna az eredmény. Ennyiben egyébként az önvizsgálatot 
szívesen elvégzem, hozzátéve, hogy akkor, és lehet, hogy ez egy pici dicsérete – és lehet, 
hogy nem indokolt dicsérete – annak a periódusnak: akkor úgy látszott, hogy egy null szaldó 
körüli működés elérhető, és lehet olyan befektetőt találni, aki aztán megteszi a szükséges 
átalakításokat, és beteszi a szükséges pénzt. Magyarán, akkor nem volt nagyon éles az a 
kérdés, hogy nekünk állami pénzből kell ott valami drasztikus átalakítást csinálni. Egyébként 
például az a költségcsökkentési folyamat, ami a Malévban elindult egyébként már korábban, 
jelentős eredményekhez is vezetett 2004-ben. Az EU-s csatlakozás, újra mondom, még az 
állami támogatás tekintetében sem jelentett alapvetően új helyzetet, hiszen már a csatlakozást 
megelőzően sem lehetett tiltott állami támogatásokat nyújtani. Ennyiben tehát nem változott a 
helyzet, ráadásul nem volt sok tíz milliárdnyi költségvetési pénz ahhoz, hogy a Malévet 
konszolidáljuk. Hozzáteszem, ha ezt megtettük volna, ez sem lett volna garancia arra, hogy 
utána eredményesen tud működni, mert nem arról volt szó, hogy egy fölhalmozott pénzügyi 
veszteség, jelentős hitelállomány nyomja a céget, és ha attól megszabadítjuk, akkor az üzemi 
eredmény fantasztikus lesz – az üzemi eredmény sem volt jó. Az üzemi eredmény sem volt jó 
a Malévban soha. Sajnos. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Akkor most, mielőtt áttérnénk a Budapest 

Airportra, csak egy megjegyzés: csodák valóban nincsenek, azokat meg kell előzni jól 
megalapozott döntéseknek. Ez azért nem biztos, hogy sikeredett. 

Budapest Airport. Elmondta a bevezetőjében, hogy a Budapest Airport mint cég igen 
gyenge állapotban volt; valami hasonlót mondott, nem volt jó állapotban. (Dr. Draskovics 
Tibor: Még ezt sem mondtam, képviselő úr, bocsánat. Azt hiszem, itt valami félreértés van.) 
Milyen állapotban volt akkor ez a Budapest Airport? Inkább ezt szeretném kérdezni. Mi volt a 
cél, amikor értékesíteni szerették volna? Egy rossz állapotban levő céget kívántak értékesíteni, 
vagy egy jó állapotú, jövőképpel, hosszú távú fejlesztési stratégiával rendelkező céget? 
Milyen állapotban volt egyáltalán akkor a Budapest Airport az ön ismeretei szerint? Ez az 
egyik kérdés. 

Vizsgálták-e, elvégezték-e azt a tanulmányt, amit az előbb nagyon szépen elmondott 
Volner János képviselő úrnak, hogy mielőtt döntök, azért el kell készíteni, hogy most 
érdemes-e eladni, vagy meg kell vizsgálni azt, hogy állami tulajdonban maradva, a 
későbbiekben üzletileg helyesen vezetve, nyereséges, aranytojást tojó tyúkot tartok meg 
magamnak? Ezt az összevetést, amit ön nagyon szépen elmondott, elvégezték-e? Ha 
elvégezték, mi volt az eredménye? Ennek az eredménynek megfelelően döntöttek-e vagy 
másképp döntöttek?  

Megemlítette ezt a 20 milliárd forintos kötelezettségvállalást. A Budapest Airport Zrt.-
ért befolyt privatizációs összeg hányszoros fedezetet adott erre a 20 milliárd forintra?  

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Képviselő úr kérdéséből újra és 

újra – ahogy Volner képviselő úréból is – az a megközelítés olvasható ki, hogy a rosszul 
működő cégeket el kellene adni, a jól működőket meg meg kellene tartani. (Dr. Aradszki 
András: Nem.) De azt hiszem, a gazdaság nem így működik. (Dr. Aradszki András: Ez a baj.)  

Ami a Budapest Airportot illeti, ez egy jó lehetőségekkel rendelkező, egyébként 
fejlesztési stratégiát előkészített, nyereségesen működő cég volt. Következésképpen a 
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privatizációnak nem a veszteségtől való megszabadulás volt a célja; ez is egyébként lehetne 
egy legitim cél, de nem ez volt a célja. Hanem a) még több fejlődési lehetőséget egy tőkeerős 
tulajdonos majdani befektetései révén teremteni a cég számára; b) nagyon jelentős 
államadósság-csökkentésre lehetőséget adó privatizációs bevételre szert tenni.  

Az egyéb kérdésekre azért nem tudok válaszolni, mert az én hivatali időmben nem 
született ezzel kapcsolatban döntés. Előkészítő folyamatoknál tartottunk, például milyen jogi 
feltételeket kell megteremteni ahhoz, hogy majdan egyáltalán privatizálni lehessen. Még 
akkor nem volt képünk arról, hogy milyen bevételeket lehetne elérni, következésképpen azt az 
összevetést nem lehetett elvégezni. Ha jól emlékszem, körülbelül az előkészítés ott tartott, 
hogy a privatizációs tanácsadó kiválasztására irányuló közbeszerzést írta ki az ÁPV Rt., 
amikor én még hivatalban voltam.  

De egyet szeretnék hozzátenni, mert ez a Budapest Airportra meg sok minden másra is 
igaz. Lehet állami tulajdonban tartani, lehet állami tulajdont szerezni, de ez azt jelenti, hogy 
akkor az összes kockázatot az államnak és ezen keresztül az adófizetőknek kell viselni. 
Nagyon jó lett volna Budapest Airport-tulajdonosnak lenni, amikor így ment föl, és nagyon 
rossz Budapest Airport-tulajdonosnak lenni, amikor így megy le. Nagyon jó lehet MOL-
tulajdonossá válni akkor, amikor a részvények árfolyama itt van, és kevésbé jó MOL-
tulajdonosnak lenni, amikor ugyanaz a részvénycsomag, mondjuk, százmilliárd forinttal 
kevesebbet ér. Az üzleti életnek az a sajátossága, hogy kockázatot kell viselni, és amikor az 
állami tulajdon megtartásáról vagy éppen visszaépítéséről dönt valaki, akkor azt is el kell 
döntenie, hogy milyen kockázatokat vállal, és ezzel szemben milyen előnyök állnak. Én úgy 
látom egyébként, hogy éppen konkrétan a Budapest Airport privatizációja kapcsán – és most 
nem a konkrét tranzakcióról beszélek, mert annak a kialakításában nem vettem részt – a 
helyzet egyértelműen azt indokolta, hogy ezt érdemes privatizálni. Ez nem csökkenti, csak 
növeli a Budapest Airport üzleti lehetőségeit és ezen keresztül a nemzetgazdasági hasznokat, 
az állam pedig megszabadul egy jelentős kockázattól, és még államadósságot is lehet 
csökkenteni. És tudom az állandóan elhangzó ellenérvet: de akkor a tulajdonos pénzt fog 
keresni. Hát, ez egy ilyen dolog! A tulajdonosok már csak ilyenek szoktak lenni; legfeljebb az 
állam időnként olyan tulajdonos, aki nem akar pénzt keresni, de akkor ezt rosszul csinálja.  

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

a 20 milliárd forint, amit említett, hogy a szerencsétlen parlamenti határozat alapján ennyi 
tartozása volt a magyar államnak, erre fedezetet adott-e a befolyt bevétel?  

És engedjen meg egy megjegyzést, mielőtt válaszolna. Ön továbbra is benne van 
ebben, hogy az állam rossz tulajdonos; nem mondta, de utalt rá, hogy a kockázat meg 
egyebek. Azért az ÖMV, az RWE, a Gaz de France – csak sorolok egypár igen jól prosperáló, 
többségében állami tulajdonban levő céget. Nem inkább az állam akkori vezetőivel volt baj?  

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Gonoszkodhatunk egymással, és 

akkor most megkérdezem, hogy a MOL állami tulajdonban lévő részvénycsomagjának 
árfolyamcsökkenése, ami feketén-fehéren kimutatható, az vajon annak eredménye-e, hogy ez 
állami tulajdonban van, és akkor a kormányban kell keresni a hibát. Szerintem ez egy rossz 
kérdés. (Dr. Aradszki András: De, ez egy jó kérdés, mert a MOL…) Ez egy rossz kérdés 
lenne. Szóval, nem gondolom egyébként, hogy az állam ab ovo rossz tulajdonos; az állam is 
tudhat jól működni tulajdonosként, ennek azonban van egy sor feltétele. Többek között az, 
hogy az állami tulajdonban lévő cégeknek ugyanolyan nagyon szigorú versenykörülmények 
között kell működniük, ugyanolyan átláthatósággal kell működniük, mint a piacon. Akkor 
nincs, bocsánat, állami beledumálás abba, hogy mennyiért és hogyan, és mit fejlesszen! És 
innentől akkor meg is lehet kérdezni, hogy akkor mi is az a közérdek, amit az állami 
tulajdonlás révén el lehet érni, szemben azzal, amit mondjuk, szabályozási eszközökkel el 
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lehetne érni. De nem hiszem, hogy most ilyen gazdaságfilozófiai vitát eredményesen le 
tudnánk folytatni. 

Visszatérve arra a bizonyos 20 milliárdra. Természetesen, hál’ istennek, nagyon 
sokszorosan fedezetet nyújtott a privatizációs bevétel, de ettől még az a 20 milliárd forint 
kidobott pénz volt. 20 milliárd forintból nagyon sok mindent, legalább két debreceni stadiont 
lehetne például építeni – bár én tudnék jobb célt is. Ebből, mondjuk, a budapesti buszok 
egyharmadát ki lehetne cserélni. Szóval, nagyon sok mindent lehetne 20 milliárd forintból 
csinálni. Örüljünk, hogy megtérült, csak nem kellett volna kidobni azt a pénzt az ablakon. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Hát, ha nem adták volna el korábban olyan 

80 millió dollárért mindössze, akkor nem is kellett volna ezzel foglalkozni. 
 
ELNÖK: Bácskai képviselő úr! 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Nyilván arról is lehetne vitát 

nyitni, hogy az a 20 milliárd ma mennyit érne, de most beszéljünk másról. 
Ön többször hivatkozott arra, hogy pénzügyminiszterként előkészítette tulajdonképpen 

a privatizációs folyamatot, legalábbis annak a részese volt. Tehát nagyon nem mindegy, hogy 
a jogi háttér rendezettsége, a kockázatvállalások mennyiben játszottak szerepet a későbbi 
hatékonyságban vagy sikerekben, a privatizáció sikerében.  

Engem igazából az érdekelne, hogy az állami kötelezettségvállalás mértéke, egyáltalán 
mi indokolta a kötelezettségvállalást ebben a szerződésben.  

A másik, ami érdekes kérdés, legalábbis számomra, hogy az állam ellenőrző szerepe 
milyen mértékű és milyen hatékonyságú volt a későbbiekben. Ön mint pénzügyminiszter vagy 
a Pénzügyminisztérium milyen állást foglalt ebben, hogyan döntöttek erről, hogy ez 
egyáltalán szóba kerüljön ebben a folyamatban? 

Köszönöm. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Újra csak azt tudom ismételni, 

hogy 2005 áprilisáig töltöttem be a pénzügyminiszteri tisztséget. Hol voltunk akkor még 
szerződéstől, kötelezettségvállalástól? Borzasztó messze voltunk, még tanácsadó sem volt! 
Tehát azok a kérdések, sem egyik, sem másik, amire képviselő úr utalt, még nem kerültek az 
asztalra. 

 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Én azt gondolom, néhány hónap telt el a szerződés 

aláírása és az ön lemondása vagy eltűnése között. Tehát én azt gondolom, a hivatali idejében 
bőven volt ideje ezzel foglalkozni, vagy legalábbis találkozhatott ezzel a problémakörrel, 
hogy az államnak milyen szerepet kell ebben vállalni. 

Köszönöm. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Csak zárójelben: nem tűntem el, 

itt vagyok. De ez csak nyilván egy rossz megjegyzés volt a képviselő úr részéről.  
De nem tartott ott a folyamat, akkor még nem volt kiírás sem, privatizációs pályázat 

sem befektetők részére. Nem volt még tanácsadó kiválasztva, egy csomó jogszabályi feltétel 
még nem volt adott. Tehát idő előtti volt azzal foglalkozni, hogy egy nem ismert befektetővel 
kötendő, nem ismert tartalmú szerződésben milyen kötelezettségvállalások legyenek vagy ne 
legyenek. Ez nem idő kérdése volt, egyszerűen nem tartott ott a folyamat.  

 
ELNÖK: Bertha Szilvia képviselő asszony! 
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr említette, hogy a jogi 
feltételek megteremtése volt a dolga ebben az időszakban. Én ezért kérdeztem, hogy a 
vagyonkezelői jog rendezése megtörtént-e a szakértői anyag alapján, és hogy ezt 
végrehajtották-e, s ha igen, hogyan, mert pont ez lenne a lényege a további kérdéseimnek. 
Nagyon sajnálom, hogy erre nem tudott válaszolni.  

Most itt több dolog is felmerült bennem, úgyhogy több kérdést fogok föltenni, illetve 
tenni néhány megállapítást.  

Volt, aki itt a meghallgatottak közül azzal magyarázta a Malév eladását, hogy 
veszteséges volt, láthatóan csőd közeli helyzetben lavírozott egyfolytában, ezért kellett túladni 
rajta.  

A Budapest Airporttal kapcsolatban az az érv hangzott el, hogy veszteséges vállalatot 
nem lehet eladni; azért kellett a Budapest Airportot, mert az nyereséges volt. Ugye, az adózás 
előtti eredménye közvetlenül a privatizáció előtt 11 milliárd forint; ez azért elég jelentős. 
Ehhez képest adták el egy olyan konstrukcióban, hogy 75 évre a dolgozók után megfizetendő 
járulékon és adón kívül még esetleg a helyi adót kell fizetni, de még azt is nagyon 
kedvezményesen; ezt most próbálta meg orvosolni egy jogszabály, hogy a teljes valós adót ne 
kelljen fizetni, de már ezen is nagyon felháborodtak. 

Most az a kérdés, hogy ebben az esetben mi indokolta magát a privatizációt, volt-e 
bármi más indoka is, azon kívül, hogy egyszeri bevételt fog jelenteni, amivel az 
államadósságot csökkenteni lehet. Ez azért fontos, mert ha megnézzük magát a privatizációs 
folyamatot, azt lehet észrevenni, hogy mindent feldaraboltak; ami egyben, rendszerben 
működtethető lett volna, és komoly társadalmi, illetve tág nemzetgazdasági haszna van – mert 
ugye vannak olyan ágazatok, amelyeket nem az önmagukban eredménykimutatás szinten 
számszerűsíthető hasznukért tartunk úgymond, hanem azért, mert tágabb társadalmi, illetve 
nemzetgazdasági haszna van; például a légügy, benne a Malévvel, az LRI-vel, a Budapest 
Airporttal egységben kezelve egy ilyen rendszer volt. Amit földaraboltak, szépen darabonként 
eladogattak, és ez durván százezer embert érintett. Ezek egy jó részének a munkahelye már 
elveszett, az államnak ebből semmi folytatólagos bevétele nincs, és nemzetgazdasági szinten, 
akár a turizmust nézzük, akár a beszállítókat, rengeteg kárt okozott. Ezekkel a folyamatokkal 
– itt több privatizációt is említhetnénk – elindították azt a lavinát, ami által olyan szintre 
került az ország társadalmilag és nemzetgazdaságilag, hogy ezt a lavinát csak újabb és újabb 
hitelek felvételével lehet megpróbálni egy darabig visszatartani. De látjuk, hogy ez azért 
olyan szinten görög előre, hogy lassan kezelhetetlenné válik. Tehát most már ez kezd egészen 
nyilvánvaló lenni. Tehát ez az indok, hogy azért, mert egyszeri bevétellel és akkor 
csökkenteni lehetett az államadósságot, ez egyszerűen nem elfogadható indok, mert látszik, 
hogy ez rossz döntés volt, tehát összességében véve az országot rossz útra terelte.  

És most itt vagyunk, nincsenek meg a cégek sem, nincs, ami bevételt termeljen. A 
társadalomban a munkanélküliség egy jelentős része igenis a privatizációnak köszönhető, 
mert eladták azokat az ágazatokat, azokat a termelő nagyvállalatokat, amelyek annak idején 
munkát biztosítottak. És ezt beállítani ilyen dicsőséges tettként, hogy ez mennyire jó üzlet 
volt, ez több mint nonszensz.  

Az tehát a kérdésem, hogy ilyen szempontból mérlegelték-e, illetve hogy mi volt a 
valós indoka annak, hogy például egy ilyen nyereséges céget így eladtak. Várom válaszát. 

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Képviselő asszony, szerintem 

végezzünk egy nagyon egyszerű számítást. Én most pontosan nem emlékszem, mennyi volt a 
teljes privatizációs bevétel a Budapest Airportból; Veres képviselő úr, miniszter úr 
bizonyosan jobban emlékszik. (Dr. Veres János: Kerek számban 450.) 450 milliárd. Most a 
Prémium államkötvényért az állam 9,5 százalékot fizet. A 450 milliárdnak a 9,5 százaléka 
alsó hangon is 42 milliárd forint egy évben. 42 milliárd forint folyamatos bevétele termelődik 
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az államnak abból, hogy akkor azt a bizonyos egyszeri bevételt megszerezte. 
Következésképpen önmagában a kiindulópontja annak, amit tetszik mondani, sem áll meg.  

Arról már nem is beszélve, hogy sajnos a gazdaság nem úgy működik, hogy ha vannak 
vállalataink, akkor azok mindenképpen foglalkoztatnak, akár van nekik vevőjük, akár 
nincsen, akár képesek eredményesen működni, akár nem. A magyar nehézipar nem azért ment 
tönkre, mert valaki privatizálta, hanem mert átalakult a gazdaság és egyébként a 
világgazdaság szerkezete. Lehetne itt sorolni hosszan ezeket a példákat. Újra elmondom, de 
láthatóan nem értünk egyet a kiindulópontban természetesen. Ön szívesebben fizetne 
42 milliárd forint kamatot, lenne 11 milliárd forint osztalékbevétel a Budapest Airportból – de 
nem lenne, mert most egyébként veszteséges a Budapest Airport, és ennek a kockázata az 
államé lenne. De egyébként betettünk volna már, nem tudom, hány száz millió eurót a 
fejlesztésekbe közben. Tessék számolni! Ráadásul a Budapest Airport privatizációja kapcsán 
én nem tudok arról, hogy jelentős létszámleépítés történt volna. Ha történt, az valószínűleg 
hatékonysági alapon történt, amit egy jó állami tulajdonosnak ugyanúgy meg kellett volna 
tennie.  

Én értem. Vannak, akik zsigerből utálják a privatizációt és a magántulajdont; szíve 
joga mindenkinek. 1989-ben Magyarország úgy döntött, hogy piacgazdaságot csinál. Lehet 
ezt a döntést vitatni; én nem szeretném vitatni, mert szerintem ez egy helyes döntés volt. 
Ennek vannak következményei. Vagy lehetett volna maradni a zsákutcában, vagy 
visszagyalogolni a zsákutcába, az is előttünk áll. Egyébként mintha most jó úton lennénk ebbe 
az irányba, nagy szomorúságomra egyébként.  

Az volt a Budapest Airport privatizációjának a célja – legalábbis, amikor én még 
hivatalban voltam, és az előkészítéssel foglalkoztunk, de nem hiszem, hogy ez utóbb 
megváltozott volna –, hogy a) legyen jelentős privatizációs bevétel, b) legyen jelentős 
fejlődési lehetőség, és egyébként szabaduljon meg attól a kockázattól, amit egy ilyen dolog 
természeténél fogva jelent. Egyébként ha meg tetszik nézni, a légi közlekedés nemzetközileg 
is egy nagyon hektikusan működő iparág, nagy felfutások és nagy visszaesések jellemzik, 
tehát jelentősek a kockázatok. Szóval, én úgy gondolom, ez egy jó lépés volt.  

Hogy a Malév, LRI, Budapest Airport s a többi szétszedése: ezt a világon mindenhol 
így csinálták. És nem véletlenül csinálták így, mert a különböző tevékenységek 
keresztfinanszírozása most nemcsak hogy nem szabályos, de egyébként gazdaságilag 
ésszerűtlen is. Különböző befektetők tudnak akkor bejönni különböző tevékenységekbe, ha ez 
szét van szedve. És a lényeg az, hogy legyen olyan állami szabályozás, ami azt garantálja, 
hogy ha úgy tetszik, stratégiai érdekek – és ilyenek egy repülőtér esetében értelemszerűen 
vannak – érvényesülni tudjanak. Szerintem ez a szabályozás rendben volt. Az állami tulajdon 
védve volt, azzal, hogy az ingatlanok állami tulajdonban maradtak végleg, és az egész 
konstrukció olyan volt. Én nem tudok arról, hogy a vagyonkezelői jogokkal valami 
rendezetlenség alakult volna ki. Sokféle szerződést, ingatlan-nyilvántartást kellett rendbe 
tenni. Ott nagyon sokféle teendő volt természetesen, mert egy ilyen tradicionálisan állami 
cégnél ezek a kérdések sosem voltak rendben, mert nem volt jelentőségük. Tudomásom 
szerint ez részben akkor megtörtént, amikor én hivatalban voltam, részben utána megtörtént. 
Én nem tudok arról, hogy itt bármi probléma lenne. 

 
ELNÖK: Van még kérdés? 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, csak egy reakció. Miniszter úr azt állítja, 

hogy ez egy általános recept, hogy szétszedik a légügyi ágazatot darabokra, és így próbálnak 
vele boldogulni, ugyanakkor előtte pedig azt említette, hogy ne lepődjünk meg a Malév 
csődjén, mert a világon mindenhol mennek sorban csődbe a légitársaságok. Akkor ez azt 
bizonyítja, hogy mégsem ez a tuti recept, tehát akkor nyilván mégiscsak abban van valami, 
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hogy egyben kezelve azért elég sokáig működtek. Mert azt nem lehet mondani, hogy ma 
kevesebbet repülnének az emberek és kevesebb ember röpködne a világban, mint mondjuk, 
húsz évvel ezelőtt. Tehát nyilván nem a forgalomcsökkenés az oka annak, hogy sorra mennek 
csődbe ezek a vállalatok.  

A másik pedig az, hogy ne abból induljunk ki, hogy ugyanez lenne a helyzet akkor, ha 
állami kézben marad. Ugyanis az egészen nyilvánvaló, hogy olyan szinten lett veszteséges a 
privatizáció után, és nagyon sok, a tanácsadói díjaktól kezdve millió-egy módja volt annak, 
ahogy rengeteg pénzt vittek ki az országból, a cégből, tehát a Budapest Airportból konkrétan, 
ami ha itt marad, akkor talán még a fejlesztéseket is meg tudták volna csinálni, amit így ugye 
nem végeztek el. Tehát nem tudom, milyen fejlesztésekről van szó, amelyeknek örülni kell, 
mert nagyon minimális teljesült. Pont azon megy a vita, hogy azért még sincs ott az a 
cargobázis, és most sorolhatnánk, hogy milyen fejlesztési kötelezettségei voltak. Enélkül 
pedig nyilvánvalóan nem fog fejlődni és nem fog tudni fönnmaradni egy cég, ha nem halad 
úgymond a korral.  

Tehát akárhogy is nézzük, azért a privatizáció jól tönkretette a Budapest Airportot, ezt 
azért le kell szögezni. Köszönöm, ez csak egy megállapítás volt. 

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Nem tudom megállni, hogy a 

jegyzőkönyv kedvéért ne mondjam, hogy azt hiszem, képviselő asszonynak egyetlen olyan 
megállapítása sem volt, ami a tényekkel összhangban állna. (Bertha Szilvia nevet.) A dolgok 
pont ellenkezőképpen néznek ki tényszerűen, és ez most nem a gazdaságfilozófiai vita 
közöttünk. 

Egyébként szerintem tanácsadót sokféle kormány használ. 3 milliárd forintból lehet 
venni száz szólóbuszt Budapesten – a Századvég buszokat ad a kormánynak? Szerintem nem. 
(Bertha Szilvia átmutat a kormánypárti képviselőkre: Ezt oda kell címezni, bocsánat!)  

 
ELNÖK: Én azt gondolom, a meghallgatás kimerítő volt, és természetesen 

gazdaságpolitikai, gazdaságfilozófiai kérdésekben lehetséges, hogy nem mindenben 
egyezünk. Nemcsak Bertha Szilviának van erről véleménye, nekem is más véleményem van. 

De egy szubjektív kérdést engedjen meg, hogy megkérdezzen öntől. Most, 
feltételezem, tanácsadóként is azért szokott utazni repülővel. A Liszt Ferenc vagy Ferihegyi 
repülőtéren mostanában tetszett-e járni? És ha járt, akkor ugyanaz-e a véleménye, mint 
mondjuk, nekem? Egyszerű utasként és állampolgárként mondom, hogy ha mondjuk, 
Schwechatra megy az ember kétszáz kilométerrel arrébb, akkor mit tapasztal, és mit tapasztal 
itt. Én azt gondolom, ami most van, most természetesen csak arról beszélek, hogy 
állampolgárként, magyar állampolgárként hogyan éljük meg ezt a szerintem nem sikeres 
történetet, illetve hogyan éli meg egy külföldi, aki mondjuk, az első 2200 forintos szendvicset 
megvásárolja Budapesten, és mi a véleménye, mondjuk, egy New York-inak Budapestről, 
Magyarországról. Önnek mi a véleménye? 

 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Nagyon örülök, amikor belépek a 

SkyCourtba, mert nagyon jól néz ki; gondolom, ezzel így vagyunk valamennyien. Nagyon 
szomorú vagyok amiatt, hogy a forgalom így visszaesett – tetszettek volna ügyesebben 
kezelni a Malév csődjét!  

Lehet szidni a Budapest Airport privatizációját, tényszerűen vagy nem tényszerűen. 
De tudni kell: ha az az 1 vagy 1,5 millió utas, amelyik elveszett, meglenne, akkor a Budapest 
Airportnak jól menne. Elveszett, és nem volt törvényszerű, hogy elvesszen. Így most rosszul 
megy. És nem azért megy rosszul, mert X. a tulajdonos vagy Y. vagy az állam. Ha az állam 
lenne a Budapest Airport tulajdonosa, akkor is elvesztek volna ezek az utasok, csak éppen 
akkor a veszteséget a költségvetésből kellene fizetni. 
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ELNÖK: Miniszter úr, azt tudom erre mondani, hogy a párhuzamosok nem 

találkoznak; a vizsgálóbizottságnak meg az a feladata, hogy eldöntsük ezt a nagy kérdést, 
hogy hogyan van, mint van. Abban viszont egyetértünk, hogy valóban, a mostani helyzet 
katasztrofális. 

S még valamit engedjen meg egy szubjektív megjegyzésként. Emlékszem, amikor a 
privatizáció során – mert azt is érintettük – nagy garral a gázszolgáltató eladásra került, és 
emlékszem, talán láttam is azt a francia szerződést. Meggyőződésem egyébként, hogy a 
franciák valóban jól jártak ezzel, de azok a fejlesztések, amelyeket beígértek, abból semmi 
nem lett; abból csak a magyar állampolgárok és Magyarország járt rosszul. Úgyhogy én is 
részt vettem volna inkább a privatizációban francia oldalról, mint magyar oldalról. Úgyhogy 
azért nem kispályásak ők sem egyébként; mi lehet, hogy kezdők vagyunk ebben a dologban. 
Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen, hogy elfáradt. 
 
DR. DRASKOVICS TIBOR volt pénzügyminiszter: Köszönöm. A viszontlátásra! 

(Távozik az ülésről. – Tátrai Miklós belép a tárgyalóba, és helyet foglal a meghívotti 
asztalnál.)  

Tátrai Miklós, az MNV Zrt. volt vezérigazgatójának meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm Tátrai Miklós urat. Arra tekintettel, hogy eléggé 
előrehaladott az idő, ön pedig pontosan és időben jött, arra szeretném kérni, hogy a bizottsági 
gyakorlatunknak megfelelően – tudja, miről van szó, és miért kértük, hogy eljöjjön – mondja 
el néhány szóval, hogy mi a véleménye, mit tud erről az egész kérdésről, önállóan, mindenféle 
befolyásolás nélkül. S ezt követően pedig feltennénk a kérdéseket.  

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az ülésre úgy kaptam meghívót, mint a privatizációkor 
hivatalban volt MNV Zrt.-vezető, ami nemcsak azért nem jó, merthogy MNV Zrt. sem volt, 
de nekem sem volt sem az Airport, sem a Malév privatizációjához semmilyen közöm, nem 
volt ebben szerepem. Én 2007 legvégétől voltam az MNV Zrt. vezérigazgatója 2009 
közepéig, illetve 2010 közepéig a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja. Tehát 
értelemszerűen arról fogok tudni önöknek beszámolni, ami ebben az időszakban történt, nem 
a privatizációról, hanem a privatizációk következményeinek kezeléséről, ami az én feladatom 
és az MNV Zrt. feladata volt.  

Kezdem a Malévval, hogyha szabad. A Malév privatizációs szerződése tartalmilag, 
műfajilag, azt gondolom, egy viszonylag egyszerű és könnyen átlátható privatizációs 
szerződés, legalábbis a Budapest Airportéval összevetve mindenféleképpen. Amikor én 
hivatalban voltam, akkor az MNV szerepe a Malév tekintetében arra szorítkozott, hogy a 
privatizációs szerződésben a vevő által vállalt kötelezettségek teljesítését ellenőrizzük. Ez a 
szerep, ez a feladat közben kibővült azzal, hogy aggódjunk a Malév sorsáért, és amikor az 
állam tulajdonba lépett, én ugyan már nem voltam vezérigazgató, csak vagyontanácsi tag, 
akkor természetesen tulajdonosként is szerepet kellett vállalni a Malév sorsának alakításában.  

Küldtem egy táblázatot elnök úrnak, gondolom, azt a bizottság tagjai megkapták. (Az 
elnök bólint.) Abból látszik, hogy ebben a két és fél évben közel ötven alkalommal 
foglalkozott a Malév ügyeivel a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács. Jellemzően olyan 
döntések születtek, amelyek a privatizációs szerződés alapján a társaság hitelfelvételének 
engedélyezéséről szóltak, hiszen azt vállalta a vevő, hogy ha jól emlékszem, 50 millió 
forintnál nagyobb, a vagyont vagy a bevételeket megterhelő hitelfelvételhez előzetesen kikéri 
az MNV Zrt. jóváhagyását. Ilyen döntés tehát sok született. Sok döntés született a Malév 
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Vagyonkezelő Kft. gazdálkodásával és sorsával kapcsolatban is. 2008 második felétől pedig 
tájékoztatók és javaslatok sora született arról, hogy mi mindent lehet a magántulajdonban lévő 
Malévvel kezdeni.  

Gyorsan összefoglalva, hogy miket is vállalt a vevő, miket kellett nekünk ellenőrizni 
2008-2009-ben. A vevő vállalt egy 50 millió eurós tőkejuttatást; ezt teljesítette. Vállalta, hogy 
nemzeti légitársaságként megtartja a Malévet; ezt teljesítette. Vállalta, hogy nem akasztja meg 
a privatizációkor folyamatban levő One World csatlakozási tárgyalásokat; ezt is teljesítette. 
Vállalta, hogy tíz évig legalább folyamatosan működteti a légitársaságot; akkor még ezt is 
teljesítette. Vállalta, hogy finanszírozza a fejlesztési banki hitelek kamatait, illetve majd a 
visszafizetést – ezzel voltak problémák, erre mindjárt ki fogok térni. Vállalta, hogy az EIB-
hiteleket visszafizeti, illetve refinanszírozza 2007 végéig; itt a refinanszírozás megtörtént, 
illetve a hitel hosszabbítása. Vállalta, hogy hiteltörlesztési bankgaranciát biztosít; ezt 
teljesítette. Vállalta, hogy a létszámcsökkentés három éven át nem haladja meg az évi 10 
százalékot; ezt teljesítette. És vállalt nemzetbiztonsági kérdésekben, tehát tulajdonképpen 
alávetette magát a Nemzetbiztonsági Hivatal eljárásának számos kérdésben. 

Ennyi volt tehát a konkrét kötelezettségvállalás a privatizációs szerződésben. 
Mint említettem, probléma ezek közül – idézőjelben – „mindössze” a hitelek, 

különösen az MFB-hitel finanszírozásával kapcsolatban keletkezett 2008 második felétől. 
Addig minden vállalást a vevő teljesített. 2008 őszén kezdődött el az a sajnálatos folyamat, 
hogy a Malév nem fizette vagy nem teljes egészében fizette a Malév Vagyonkezelő Kft. felé a 
szerződés szerint fizetendő díjakat, márkanév-használati és egyéb díjakat. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ebben az időszakban az állam nem volt tulajdonos. Annyi köze volt a 
Malévhez, hogy számon kérhetett rajta vállalásokat. A nemfizetéssel kapcsolatban lehetősége 
volt a privatizációs szerződés szerint az államnak arra, hogy egyrészt lehívja a vevő által 
biztosított bankgaranciákat, másrészt lehetősége volt arra, hogy végső soron elálljon a 
privatizációs szerződéstől.  

2009 legelejétől 2009 közepéig, az én hivatali időm végéig hat alkalommal tárgyalt a 
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács olyan előterjesztést az én előterjesztésemben, az én 
javaslatomra, amely a VEB által nyújtott 32 millió eurós bankgarancia részbeni, majd a végén 
már egészbeni lehívásáról szólt. Ehhez a felhatalmazást nekem megadta, és én magam három 
alkalommal írtam bankgaranciát lehívó hivatalos levelet a VEB-nek Moszkvába. A VEB 
ezekre az értesítésekre, lehívásokra, fizetési kötelezettségekre tudomásom szerint a mai napig 
sem reagált; az én hivatali időmben bizonyosan nem. 

Ugyanakkor azt látni kell, lévén, hogy a VEB-nek magyarországi bankszámlája nem 
volt, finoman szólva nem volt egyszerűen kikényszeríthető a teljesítés. Többek között még 
külügyminiszter urat is megkerestük, hogy legalább diplomáciai csatornákon próbálkozzon a 
magyar állam jogos követelésének a behajtásával, de ennek eredményességéről sincs 
tudomásom.  

Azt gondolom tehát, hogy amit a privatizációs szerződés részbeni nemteljesítése 
kapcsán 2008-ban és 2009-ben mi megtehettünk, azt megtettük. A VEB mint az orosz állam 
fejlesztési bankja nem tett eleget a szerződéses kötelezettségének. 

Később aztán, 2009 nyarán a pénzügyminiszter, hivatkozva a folyamatban levő 
államközi tárgyalásokra, arra utasította az MNV-t, hogy ne tegyen további jogi lépéseket ezen 
garancia lehívása, érvényesítése érdekében.  

Majd az államosításkor, amennyire nekem erre rálátásom van, tulajdonképpen 
lehívásra került, és a tőkésítési folyamat részeként került ez a garancia elszámolásra.  

A Malév tekintetében egy folyamatról, gondolom, érdemes beszámolni, hogy milyen 
módon vett részt a Malév finanszírozásában az én hivatali időmben a magyar állam. 
Egyetlenegy módon vett részt: 2009 elején, január 14-én, ha jól emlékszem, született egy 
olyan döntés, hogy amennyiben a tulajdonos, az MNV-nek a tulajdonosa erre utasítást ad, 



- 21 - 

akkor az MNV kész arra, hogy üzleti alapon, szigorú jogi és pénzügyi garanciákkal egy 
tranzakciót folytasson le a Malév Ground Handling nevű leányvállalatának a megvásárlása 
kapcsán. Magyarul, hogy az MNV megvegye ezt a társaságot. Ez egy magyar és európai jog 
szerint is minden próbát kiálló tranzakció volt, illetve lett volna, ha teljesedésbe megy, hiszen 
üzleti alapon történt. Olyannyira üzleti alapon, hogy a Ground Handling részvényei 
névértéken 1,7 milliárd forintot értek akkor, a Malév saját könyveiben, tehát az anyavállalat 
könyveiben több mint 6 milliárd forinttal számolták el őket, a piaci értékét a Malév pedig 
8 milliárd forintra tartotta. A társaság életképességét az is bizonyítja, hogy ma a Malév 
megszűnése után is ez a cég még működik, és bevételt és eredményt termel. Ezekhez a 
számokhoz képest, a 6 és a 8 milliárd forinthoz képest valamivel több mint 4 milliárd forint 
volt az a szándékolt vételár, amelyet megfizetett volna vételárként az MNV, ha ez a szerződés 
teljesedésbe megy.  

Tekintettel arra, hogy a jogszabályok alapján ennek a szerződésnek a megkötése az 
MNV-nek nem volt üzleti érdeke – nyilván ellentétes sem volt azzal, de üzleti érdeke sem volt 
–, ezért az irányadó jogszabályok szerint a tulajdonos, vagyis az akkori pénzügyminiszter 
dönthetett arról, hogy utasítja az MNV-t ennek a tranzakciónak a megkezdésére. 2009 
januárjától 2009 áprilisáig három alkalommal hozott a pénzügyminiszter olyan tulajdonosi 
döntést, amely ezzel a tranzakcióval kapcsolatos. Az első döntés arról szólt, hogy előleget 
fizessen az előszerződés kapcsán az MNV Zrt. Malévnek; a második döntés további előleg 
praktikusan, és nem jogi tartalommal a vételárhátralék kifizetéséről szólt; a kettő együtt 
valamivel meghaladta a 4 milliárd forintot. És volt ennek az előszerződésnek egy olyan 
kitétele eredetileg, hogy ha jól emlékszem, április végéig döntik el a felek, hogy végleg 
szerződnek, vagy elállnak a szerződéstől, és a Malév visszafizeti az államnak a pénzt. A 
harmadik döntése miniszter úrnak arról szólt, hogy ezt a határidőt június végéig kitolja.  

Egyben, olvasván a bizottság kettővel ezelőtti ülésének a jegyzőkönyvét, azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy ez a három tulajdonosi döntés született mindössze a Malév 
kapcsán a Gyurcsány-kormány ideje alatt. Tehát semmilyen más tekintetben a kormány, a 
tulajdonos nem szólt bele a Malévvel kapcsolatos döntésekbe, különös tekintettel nem kérte és 
nem akadályozta meg a bankgarancia lehívását és érvényesítését. 

Én 2009. július közepéig voltam vezérigazgató, ezt követően nyilván sokkal kisebb 
rálátásom volt az eseményekre. Az biztos, hogy több, négy vagy öt tulajdonosi döntés 
született még a kormányváltásig a Malévval kapcsolatban. Ezek közül az elsőt már 
említettem, ami a követelések érvényesítésének a leállítása tulajdonképpen. Ennek nyilván az 
volt a célja, hogy a Malév fizetőképessége megmaradjon, és ne menjen a légitársaság csődbe. 
A következő az állami tulajdonszerzéssel kapcsolatos döntés; és két vagy három döntés volt 
még 2010 tavaszán hiteleknek a biztosításáról.  

Ez tehát a Malév története az én olvasatomban, szigorúan szakmai szemmel. 
Az államosításra az én ismereteim szerint az MNV Zrt.-nek érdemi rálátása nem volt, 

azt tulajdonosi döntésként megkapta, és a vagyontanács, kötelezettségének eleget téve 
megszavazta. Jelzem egyébként, hogy én nem szavaztam meg a vagyontanács tagjaként, mert 
nem volt módom a tranzakció törvényességéről megnyugtatóan meggyőződni. Vitatható, 
hogy ezzel én sértettem-e kötelezettséget vagy nem, de tartózkodó szavazatot adtam le 
mindenesetre ennél a döntésnél. 

A Budapest Airport kapcsán azt kell mondjam, hogy maga a privatizációs szerződés, 
illetve a vagyonkezelési szerződés sokkal-sokkal bonyolultabb, sokkal több összefüggést 
tartalmazó rendszer, mint a Malévé, és nyilván nagyon nehéz precízen átlátni a szerződéseket 
és a szerződések módosításait. De alapjaiban, logikájában mégsem túl bonyolult a dolog. Itt is 
az MNV Zrt.-nek az volt a feladata, hogy egyrészt mint az adásvételi és vagyonkezelési 
szerződések aláírója, a másik fél kötelezettségvállalásait ellenőrizze, illetve hogy mint a 
szerződés 75 éves időtartama alatt mindvégig az ingatlanok tulajdonosa, az ingatlanok 
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megfelelő állapotát a szerződéses kötelezettségeken túl is folyamatosan ellenőrizze. Amikor 
én vezérigazgató lettem, akkor az Airporttal, illetve az Airport menedzsmentjével finoman 
szólva nem volt rózsás az együttműködés, hiszen az is több alkalommal előfordult, hogy a 
Budapest Airport Zrt. közgyűléseire sem kapott időben vagy adott esetben egyáltalán anyagot, 
előterjesztést az MNV Zrt., és az első néhány hónapban bizony úgy döntöttem, hogy némi 
nyomásgyakorlás jelleggel mindazokban a napirendi pontokban, ahol nem muszáj, ahol nincs 
szerződéses kötelezettségünk együtt szavazni a többségi tulajdonossal, ott nem szavazunk 
együtt. Tehát jelzésértékű tartózkodó és nem szavazatokat adtunk le, ezzel is próbálván 
kikényszeríteni a valódi együttműködést. Nemcsak a szerződéses vállalások miatt, hanem 
mert tulajdonostársakról volt szó, és nem volt megfelelő, nem volt partneri a viszony 2007-
2008 fordulóján. 

Messze a legjelentősebb dolog nyilvánvalóan – és felteszem, hogy a kérdések egy 
része is erre fog irányulni – a specifikus fejlesztési kötelezettségvállalásoknak a kérdése. A 
privatizációs szerződésnek és a vagyonkezelési szerződésnek ez az egyik sarkalatos pontja, 
legalábbis legtöbbet vitatott pontja. A szerződés egésze szempontjából egyébként nem 
hiszem, hogy ennek túl nagy jelentősége van, de mivel vitatott, ezért beszéljünk róla 
természetesen. 

A szerződésekben azt vállalta a vevő, hogy 2011 végéig 260 millió eurót fog 
beruházásokra fordítani, és készült egy meglehetősen hosszú, több oldalas táblázat, amely 
felsorol beruházási tételeket, konkrét tartalom és konkrét összeg megjelölése nélkül. A 
szerződés pedig azt mondja, hogy ezekből tulajdonképpen tetszése szerint válogathat a 
Budapest Airport, hogy a 260 milliót hogyan osztja szét az egyes beruházások vagy 
beruházási lehetőségek között.  

Azt is tartalmazta a szerződés, hogy természetesen mi, mármint a magyar állam kell 
hogy vizsgálja az évenkénti teljesülését ennek a kötelezettségvállalásnak. 2008 legelején, 
tehát éppen az MNV megalakulása utáni első vagy második héten került sor arra, hogy a 
2006-2007-es vállalások teljesítését értékeljük. Az MNV Zrt.-ről azt hadd mondjam el 
gyorsan, hogy 2008. január 1-jével jött létre a KVI, amely a vagyonkezelési szerződést 
megkötötte, és az ÁPV, amely a privatizációs szerződést megkötötte, valamint a Nemzeti 
Földalap jogutódjaként. Tehát egy-két hete ültek egy épületben egyáltalán a korábbi két 
állami szerződő fél munkatársai. És ahogy az lenni szokott az államigazgatásban, különböző 
módon értékelte a két korábbi szervezet apparátusa a szerződéses vállalásoknak a teljesülését. 
Az ÁPV korábbi apparátusa úgy értékelte, hogy a privatizációs szerződés szerinti vállalások 
teljesültek; a KVI-nek, amely nyilván az ingatlanberuházásokkal kapcsolatos dolgokat 
nyilván sokkal jobban ismerte, a munkatársai pedig úgy értékelték, hogy nem teljesültek ezek 
a vállalások.  

2006 tekintetében a Budapest Airport azt jelentette le, hogy őszerinte mindent 
teljesített, ez egy 15 millió euró körüli vállalás volt. 2007 tekintetében pedig ő maga is azt 
jelentette le, hogy 36 millió eurós csúszásban van. Én úgy döntöttem, hogy egy független 
könyvvizsgálót, igazságügyi szakértőt rendelünk ki vagy kérünk fel, hogy vizsgálja meg a 
tényleges teljesülést. Ez a szakértő azt állapította meg, hogy szemben a BA által mondott 
36 millióval csaknem 46 millió eurós eltérés van, és ennek alapján áprilisban úgy is döntött a 
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, hogy kiküldi a szerződés szerinti hiánypótlási felhívást 
a Budapest Airportnak.  

A szerződés meglehetősen alaposan részletezi azt az egyeztetési mechanizmust, amely 
ezt követően kell hogy történjen. Hivatkozhat sok mindenre a Budapest Airport, többek között 
arra, hogy az utasszám nem érte el azt a szintet, ami a vagyonkezelési szerződés 
mellékletében az adott évre prognosztizált szám volt. A szerződés szerint nincs olyan limit, 
amire hivatkozva lehet ezt kérni. Nyilván kérni lehet, tehát ebből semmi nem következik, de 
akár egy fő, akár több millió fő eltérés esetén élhet egy jóhiszemű javaslattétellel a Budapest 



- 23 - 

Airport a kötelezettségek átütemezése tekintetében. Ez az egyik kiindulási alap, amivel 
nekünk számolni kellett. 

Volt egy vita arról is, hogy egyáltalán mi a báziséve a kötelezettségvállalások 
teljesítésének, hiszen e tekintetben a szerződés szövegét a két fél különbözőképpen 
értelmezte. Az állami értelmezés szerint 2006-2007 az első bázisév, ehhez képest kell 
megállapítani a teljesülést vagy nem teljesülést; az Airport értelmezése szerint – és azt kell 
mondjam, ez is egy nem kevésbé lehetséges értelmezés volt – 2007 és 2008. Tehát még nem 
is lett volna az ő értelmezésük szerint miről beszélnünk. 

Volt egy fontos vita, pontosabban két fontos szakmai vita volt a szerződés 
értelmezésében megint csak. Az egyik, hogy a beruházások érdekében felvett hiteleknek a 
költségét el lehet-e számolni a specifikus fejlesztési kötelezettségvállalások tekintetében. Első 
körben az MNV apparátusa azt az álláspontot képviselte, hogy nem lehet ezt elszámolni; ez 
egy értelmezési kérdésként vetődött fel. A másik pedig, hogy a 260 milliós vállalást vajon 
csak a vagyonkezelt eszközökre, tehát az állam tulajdonában levő, de a zrt. által használt 
eszközökre lehet elszámolni, vagy a zrt. tulajdonában levő vagy tulajdonába kerülő 
eszközökre, illetve fejlesztésekre is. Nos, e tekintetben több hónapos egyeztetést követően 
alakult ki az MNV végleges álláspontja, és 2008 októberében született egy vagyontanácsi 
határozat, amely alapján megkötöttünk a Budapest Airporttal egy közös értelmező 
nyilatkozatot, amely ezeket a kérdéseket megnyugtatóan rendezi. Ennek az értelmező 
nyilatkozatnak a kiindulása tehát az, hogy valóban minden évben a szerződés szerinti 
elégtelen utasforgalom mint tény megvolt, a hivatkozási alap a szerződés szerinti egyeztetésre 
és jóhiszemű megállapodási kötelezettségre mindenféleképpen adott volt. Azt tartalmazta a 
megállapodás, hogy a 2006-2011 közötti időszakon belül a 2008-2009-2010 között, tehát a 
három éven belül átütemezünk fejlesztési kötelezettségeket, mármint konkrét összegeknek az 
elköltését. Ez alatt azt kell érteni, hogy 2008-ban kevesebbet, 2009-10-ben pedig többet kell 
majd elkölteni, mint az eredeti szerződés szerinti vállalás volt.  

Az MNV vállalta azt is, hogy a 2007-es nemteljesítést nem fogja szankcionálni. 
Cserébe azt kaptuk, hogy vállalta a Budapest Airport, 2008 végén, hozzáteszem, amikor már a 
2008-as számok ismertek voltak, hogy 2008-ban bár szintén elégtelen az utasforgalom, de 
nem fog kezdeményezni erre hivatkozva 2008-es átütemezést, és vállalta, hogy 2009-ben is 
legfeljebb akkor, ha több mint 10 százalékos az eltérés az eredeti prognosztizált 
utasforgalomhoz képest. Az eredeti szerződés szerint egyfőnyi eltérésnél is kezdeményezhette 
volna ezt. 

Ennek kapcsán fontos azt hangsúlyozni, hogy természetesen volt szankcionálási 
lehetősége a nemteljesítésnek. A szankcionálási lehetőség az volt, hogy amit nem költ el 
beruházásra, azt bankgaranciából az állam lehívhatja. A döntésünk következménye 
természetesen az volt, hogy ezt a bankgaranciát nem hívjuk le, hiszen a másik fél teljesít, 
illetve teljesíteni fog. 

Mi van e mögött a döntés mögött? Van egyrészt természetesen az, hogy a magyar 
állam vagyona szempontjából tökéletesen mindegy, hogy pénzben vagy természetben teljesít 
a másik fél, hiszen ha 30 millió euróért egy állami tulajdonba kerülő épületet épít vagy 
30 millió casht fizet, akkor az állam vagyoni helyzete tökéletesen azonos. Ráadásul azért 
vállalta mind a két fél és szorgalmazta a magyar állam a privatizációkor a specifikus 
fejlesztési kötelezettségvállalások intézményét, hogy fejlődjön a repülőtér. Tehát attól, hogy 
esetleg beruházás helyett pénzt kaptunk volna, nem lettünk volna mi sem boldogabbak, és a 
repülőtérnek sem lett volna ez jó. 

E miatt a szerződésmódosítás, illetve közös értelmező nyilatkozat miatt Budai 
kormánybiztos úr feljelentést tett, ezt a feljelentést a rendőrség az én ismereteim szerint 
elutasította; Polt Péter külön utasítására mégis elrendelték a nyomozást, majd 2012 nyarán 
végleg, bármiféle bűncselekmény hiányában ez a nyomozás természetesen megszűnt.  
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Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy ez a közös értelmező nyilatkozat kizárólag arra 
terjed ki, hogy az eredeti tartományon belül 2011-ig évek között átcsoportosítson. Az már 
ezen kormány időszaka alatt történt, hogy a véghatáridő kitolásáról is megállapodás született a 
Budapest Airporttal. 

A közös értelmező nyilatkozat kiadását követően 2009 tavaszán sor került a 2008-as 
szerződéses kötelezettségek teljesülésének kiértékelésére. Arról született vagyontanácsi 
határozat, hogy a Budapest Airport teljesítette a 2008-as specifikus fejlesztési 
kötelezettségvállalásait, 34 millió euró helyett 42 millió euró értékben, tehát túlteljesültek a 
vállalások.  

2010 tavaszán, kevéssel a kormányváltás előtt került kiértékelésre a 2009-es vállalások 
teljesítése, ahol is a vagyontanács azt volt kénytelen megállapítani, hogy 26 millió euróval 
kevesebbet teljesített a repülőtér 2009-ben, mint kellett volna, és ki is küldte az ezzel 
kapcsolatos hiányossági felszólítást. Precíz tudomásom nincs róla, de valamelyes ismeretem 
van, hogy ezt követően viszont már az MNV-nek az új kormány által kinevezett 
menedzsmentjével született megállapodás a helyzet rendezéséről, garancialehívás nélkül, és a 
véghatáridő kitolásáról is.  

Ez tehát a specifikus fejlesztési kötelezettségvállalásoknak a története. 
Két érdemi vállalás volt még a szerződésekben. Az egyik az, hogy a cég 

működőképességét, finanszírozását és a hitelek visszafizetési képességét megőrzi 
természetesen az Airport, és biztosítja a hitelek folyamatos kamatfizetését és törlesztését. 
Ezzel a mai napig sincs semmilyen probléma. Illetve volt a munkavállalók foglalkoztatása 
tekintetében több oldalnyi, meglehetősen részletes vállalás; ebből egy olyan van, ami nagyon 
precízen számszerűsíthető és számon kérhető, nevezetesen, hogy két éven belül, tehát 2007 
végéig a munkavállalói létszámcsökkentés nem lehet több mint 18 egész valahány százalék a 
2005 végihez képest, ez 300 fölötti fő lett volna valamennyivel, és ehhez képest 61 fővel 
csökkent a létszám 2007 végéig. Tehát azt állapította meg a vagyontanács, hogy ezt a 
vállalását is teljesítette a Budapest Airport. A 2008-as kiértékelésre, arról nincs ismeretem, 
hogy ezt követő kiértékelésre – a szerződés rendelkezései hiányában természetesen – sor 
került volna.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Felvezetésként ennyi, és természetesen örömmel 
válaszolok a kérdésekre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadom a szót, azt szeretném megkérdezni 

öntől, mert elég részletesen elmondta a véleményét, hogy van előttem egy, nem tudom, minek 
nevezzem ezt, „Vakrepülés,” – de gondolom, tudja, miről van szó – „zuhanás: a Malév 
csődjének története”, ez 16 oldalas, és úgy van aláírva, hogy Tátrai Miklós közgazdász. Ez az 
ön blogja – vagy nem tudom, mi ez? Műfajában mit mondjak erre, mi ez?  

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Ez egy tanulmány. 
 
ELNÖK: Tanulmány, jó. Ezzel kapcsolatosan néhány dolgot szeretnék fölolvasni, 

mondom szó szerint, és kérdezem, fenn tetszik-e ezt tartani vagy nem. A 4. oldal közepén: 
„Az MNV tehát hiába mondta volna fel a privatizációs szerződést annak megsértése miatt, a 
részvényekhez nem jutott volna hozzá. Olyan helyzet alakult volna ki, melynek jogi rendezése 
nagyságrenddel hosszabb időt követelt volna meg, mint amennyit a légitársaság cselekvő 
tulajdonos nélkül kibír.” Ez az egyik.  

A másik, 7. oldal közepe, negyedik bekezdés: „Az államosítási megállapodás nem is 
ezen pontok miatt bizonyult stratégiai hibának. Hanem egyrészt azért, mert a magyar állam 
magára húzta a magántulajdonos időszakában felvett hitelek visszafizetési kötelezettségét. 
Nem jogi értelemben persze, hiszen például a mostani csőd esetén a VEB egy fillért sem 
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kap. De a politikai alku az volt, hogy a Malévért felelősséget vállaló magyar kormány ígérete 
szerint és annak közreműködésével az oroszok vissza fogják kapni az összes pénzüket, amit 
Abramovics időszakában, majd a Gyurcsány- és a Bajnai-érában hiteleztek. Ennek az oroszok 
felé tett ígéretnek azonban egyik kormány sem igyekezett eleget tenni, s a moszkvai urak 
most teljes joggal érzik becsapva magukat.” 

Az utolsó pedig, amit én fontosnak tartok, a 14. oldal negyedik bekezdés utolsó 
mondata: „A szerződés ezért rendelkezéseket tartalmaz arról, hogy ha a Budapest Airport nem 
tud a bankok felé fizetni, akkor bizonyos esetekben helyette a magyar állam áll helyt. Abból a 
pénzből, amit számára a reptér már előre kifizetett. Logikailag tehát – a jogi tényezők erős 
leegyszerűsítésével - arról van szó, hogy a vételár irreálisan magasnak bizonyuló részét az 
állam visszatéríti a vevőnek. Ebből adódóan viszont képtelenség, hogy a szerződés ezen 
rendelkezése miatt a magyar államot kár érte vagy érheti.” 

Tehát összefoglalva: fenntartja-e ezeket a saját megállapításait, esetleg korrigálja vagy 
kiegészíti?  

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Természetesen fenntartom. 

Nincs arról tudomásom, hogy okom lenne korrigálni. Ez a tanulmány nyilván az én akkori 
ismereteim alapján készült, amelyek nem biztos, hogy teljes körűek, még az sem biztos, hogy 
mindenben precízek, de a legjobb szándékom szerint készültek.  

Az első felvetés egy ma már ismert körülmény, ami nekünk a történések idején 
meglepetésszámba ment, hogy nincsenek meg a részvények, pontosabban nem hozzáférhetőek 
a részvények. Ezt a letétbe helyezést, azt kell mondjam, jogszerűen, de mondjuk, nem 
etikusan és nem az együttműködés szellemében tette meg Abramovics úr. Tehát valóban az 
volt a helyzet, és amikor valaki értékeli a bármikori kormányok szerepvállalását a Malév 
történetében, ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy bár a privatizációs szerződés 
szerint egy egyoldalú deklarációval meg lehetett volna szüntetni a privatizációs szerződést 
nemteljesítés miatt, de ekkor, miután a részvények nem hozzáférhetők, és a közgyűlésen nem 
tud senki szavazni, egy olyan képtelen helyzet állt volna elő, hogy egy hónapokig, évekig 
tartó jogi huzavona kezdődik, miközben két héten belül fejre áll a légitársaság. Ez az opció 
tehát nyilván nem volt opció. Ezért kerestünk partvonalon kívülről, de az állam érdekét szem 
előtt tartva különböző megoldásokat, és készítettünk forgatókönyveket, hogy de ha ez nem, 
akkor vajon mit lehetne tenni. Aztán született egy döntés 2010 elején. 

A második megállapítás a hitelekkel kapcsolatban: természetesen azt is fenntartom, 
hangsúlyozva – és ezt elnök úr nagyon precízen olvasta fel –, hogy ez nem jogi kérdés, hanem 
politikai kérdés. Ami van, akit kell érdekeljen, van, akit nem kell érdekeljen; láthatóan például 
a mostani kormányt nem érdekelte, mert úgy állította le a légitársaságot, hogy semmit nem 
fizetett vissza az oroszoknak. Tehát lehet olyan politikai helyzet, és nem gondolom, hogy ez 
pártpolitika- vagy bármi ilyesmi függő, amikor elfogadható, megengedhető, akár még taktikus 
is egy ilyen lépés, meg lehet olyan helyzet, amikor az ellenkezője. Nyilván ez a döntés, ez a 
lépés vagy az ellenkezője a magyar–orosz államközi kapcsolatok egészére kihathat, és más 
érdekeket is sérthet.  

Azt fontos látni, és megint csak visszautalva itt a tulajdonosi döntések, mármint hogy 
pénzügyminiszter és MNV között a döntések megoszlására, hogy teljesen legitim módon az 
államnak, a miniszter által képviselt államnak lehet egy csomó más szempontja, mint ami az 
MNV-nek a kizárólagos szempontja: a vagyon védelme és gyarapítása. Tehát ha – szigorúan a 
példa kedvéért – valaki össze akarja kötni a Malév kérdését a MOL–Szurgutnyeftyegaz-os 
kérdéssel, akkor hozhat egy olyan döntést, amely az MNV szempontjából üzletileg marhaság, 
de az államnak esetleg érdekét szolgálja. Meg az ellenkezője is lehet. Tehát ezek a szerepek 
világosan különválnak, és ezért volt megkötve nagyon sok mindenben az MNV Zrt. keze, és 
van a mai MNV Zrt.-nek is, félreértés ne legyen. Nyilván egy csomó dolgot máshogy 
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csinálnának, ha csak az MNV üzleti érdekét kellene nézni, és a kormány nem szólna bele 
egyéb szempontok miatt az ő dolgaikba.  

 
ELNÖK: Az udvariasság szabályai szerint először képviselő asszonyé a szó, majd 

Gruber képviselő úr következik. 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, élek női előjogaimmal. Üdvözlöm. Nekem 

három kérdésem van. 
Az első viszonylag gyakorlatias, hogy hol lelhető fel a nyertes pályázó hivatalosan 

beadott, elfogadott, értékelt pályázata.  
A másik. Anatolij Ballo ellen is büntetőeljárás van folyamatban; ugye, ő a VEB 

elnökhelyettese, aki a Malév Zrt.-nek is igazgatósági elnöke volt. Erről mit lehet tudni, hogy 
mi miatt van ellene büntetőeljárás?  

A harmadik pedig, hogy volt egy bizonyos Virgin-szigeteki Bagema Ltd., amely 
látszólag kivásárolta volna a Malévet, illetve az AirBridge Zrt. részvényeit. Erről a 
szindikátusi megállapodásban van is egy szerződésmódosítás, amely létrejött Kiss Kálmán és 
e között a kft. között. Az érdekelne, hogy volt-e ilyen szándék, értékelték-e a céget, 
utánanéztek-e, feltárták-e, hogy miféle cég és milyen tulajdonosi háttere van, illetve bármi, 
amit tudnak erről a cégről. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Most sem fogok tudni 

válaszolni képviselő asszony kérdéseire, mert egyrészt hogy a nyertes pályázat hol lelhető fel, 
azt nem tudom. Azzal kezdtem, csak ön nem volt bent, hogy én a privatizációkor semmilyen 
funkciót ezzel kapcsolatban nem töltöttem be. De amikor betöltöttem, akkor az összes ilyen 
szerződés az MNV Zrt. központi irattárában eredeti példányban és digitálisan is archiválva 
megtalálható volt. Bízom benne, hogy a mai napig ez így van.  

Azt, hogy Ballo úr ellen eljárás van, ezt öntől hallom; fogalmam sincs róla, hogy ez 
vajon igaz-e, és ha igaz, akkor miért lehet.  

A Virgin-szigeteki céggel kapcsolatban pedig semmilyen ismeretem nincs. A Malév 
privatizációs szerződése világosan tartalmazza, hogy ha bármilyen hányadát a részvényeknek 
bárki részére az AirBridge tovább akarja értékesíteni vagy megterhelni vagy bármit akar vele, 
akkor ehhez előzetes MNV-hozzájárulás kell. Ilyen kezdeményezés sem volt soha. Olyan 
kezdeményezés volt, hogy amikor már nagy bajok voltak, és talán Abramovics már-már el is 
tűnt a színről, hogy a VEB valamilyen módon rátehesse a kezét a részvényekre. De aztán, azt 
hiszem, ebből sem lett semmi. Tehát nem volt semmi ilyen Virgin-szigeteki történet az én 
hivatali időmben.  

Ha ez a szindikátusi szerződés az, amire tetszik hivatkozni, ami a Magyar Nemzetben 
is legalább egy alkalommal megjelent, akkor az viszont az én ismereteim szerint nem is a 
nyertes tenderhez kapcsolódik, hanem egy korábbi, eredménytelen privatizációs pályázathoz. 
Tehát sem térben, sem időben nincs összefüggésben a végül az én hivatali időm előtt 
eredményesnek nyilvánított eljárással. 

 
ELNÖK: Gruber képviselő úré a szó. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az anyagot, 

amelyet ön összeállított. Valóban érdekes az ön szemszögéből látni ezt a történetet.  
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Számomra felrémlik egy korábbi meghallgatás ideje, amikor az akkori döntéshozók 
egymás vállát veregetve bizonygatták, és némi alákérdezéssel is találkoztunk annak idején, 
hogy milyen nagyszerű volt ez az irdatlan nagy vételár, párját ritkító volt a többi, korábban, 
illetve abban az időben értékesített ilyen jellegű légitársaságok, illetve légitársasághoz 
kapcsolódó értékesítések kapcsán. És ön azt írja ebben a tanulmányában a 14. oldalon: „A 
2005-ös, illetve 2007-es vételár kiemelkedően magasnak számított nemzetközi viszonylatban 
is.” És erre céloztam, hogy itt alelnök úr is erőteljesen kérdezte az egyik meghallgatottat, 
hogy ugye milyen nagy vételár volt ez. (Dr. Veres János: A reptérről, Attila! A reptérről!)  
Igen. És négy bekezdéssel lejjebb szó szerint azt írja, hogy: „Ennél sokkal lényegesebb 
azonban, hogy ha kevesebb az utas annál, mint amivel az üzleti terv számolt, akkor a 
repülőtér nem tudja rendesen fizetni azokat a bankhiteleket, amikből előre kifizette az 
államnak a 390 milliárdos bérleti díjat. A szerződés ezért rendelkezéseket tartalmaz arról, 
hogy ha a Budapest Airport nem tud a bankok felé fizetni, akkor bizonyos esetekben helyette 
a magyar állam áll helyt. Abból a pénzből, amit számára a reptér már előre kifizetett.” És 
most jön, amire szeretnék rákérdezni: „Logikailag tehát – a jogi tényezők erős 
leegyszerűsítésével - arról van szó, hogy a vételár irreálisan magasnak bizonyuló részét az 
állam visszatéríti a vevőnek.” 

Vajh’ nem arról szól-e ez a történet, hogy bizonyos kockázatokat, előre látható 
kockázatokat már eleve beépítettek a vételárba? És ön is említette ezt a számomra jogászként 
nagyon furcsa megfogalmazást az elvárt utaslétszámhoz kötődő fejlesztésekhez kapcsolódóan. 
Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni – és most szakmailag, azt hiszem, egyikünk 
sincs abban a helyzetben, hogy magát az utaslétszámot vitassa –, ennek az utaslétszámnak a 
beemelése, pontosabban az utaslétszámhoz kötődő és nagyon pongyola megfogalmazással 
leírt szerződési feltételnek a beemelése a szerződésbe, ez kinek, milyen jogászcsoportnak a 
zseniális műve volt. Tehát amit ön is említett, és valóban teljesen nyilvánvaló, hogy akár csak 
egy utas elmaradása is döntötte volna az egész szerződést? E tekintetben valóban könnyű volt 
bármiféle kegyet gyakorolni felénk, hiszen ez valóban nagyon pongyola megfogalmazás volt.  

Szóval, a lényeg az, hogy egyrészt ennek a szerződésnek ez az elkészítése kinek a 
lelkén szárad, mármint a szakmai része, nem a politikai része. Másrészről pedig amit ön leír, 
hogy ön is irreálisan magasnak tartja a vételárat. Beépült-e ez az irreális vételár másutt olyan 
szerződési kondíciókba, amivel a vételárnak ezt az irreális magas voltát viszonylag könnyen 
lehetett hozni egy reális vételárra? Kicsit bonyolultan fogalmaztam, de azt hiszem, érti, miről 
van szó. 

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Akkor csak az egyértelműsítés 

érdekében, mert azt hiszem, összekeveredett a kérdése elején, hogy nem légitársaság, hanem 
most csak az Airportról kérdezett képviselő úr. 

 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bocsánat, igen, igen. 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Jó. Amikor a privatizációs 

szerződés, illetve a vagyonkezelési szerződés megszövegeződött és a megállapodások 
megköttettek, akkor én a Környezetvédelmi Minisztériumban dolgoztam. Tehát nem tudom, 
mi miért úgy lett fogalmazva és úgy írták alá. Nem is szeretném minősíteni egy hivatalos 
meghallgatás keretében a szerződésnek egyetlen pontját sem. Nyilván véleményem van róla, 
különböző pontokról különböző. De itt most az MNV volt vezérigazgatójaként vagyok, nem 
magánemberként. Ezért azt kell mondjam, az én feladatom arra korlátozódott, hogy egy, a 
privatizációhoz képest jelentősen megváltozott világgazdasági és jelentősen megváltozott 
repülési iparági helyzetben egy létező szerződésből az állam számára a lehető legjobbat 
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csavarjuk ki. A közös értelmező nyilatkozat is ezt a célt szolgálta, és ezt az eredményt értük el 
vele.  

Én nem mondtam olyat, hogy a vételár irreálisan magas lett volna, szerintem. Az egy 
fejtegetés az én szakmai írásomban, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy, akkor ennek viszont 
az a másik lába logikailag. De azt mindenképpen hangsúlyozni kell, és azt hiszem, sok, nem 
kellően megalapozott következtetés vagy vélemény hangzott el e témában, hogy egyrészt az 
vitán felül áll, hogy bármilyen iparági összehasonlításban ez a vételár – most hadd hívjuk így 
egyben a 460 milliárdot – példátlanul magas volt. Nagyon sok minden nem indokolta, és 
szerintem az állam képviselői voltak a legjobban meglepődve, mikor ilyen magas 
vételárajánlat érkezett, egy olyan helyzetben, 2005-ben, amikor fellendülőben volt nemcsak 
az európai meg a világgazdaság, hanem az iparág is. Kalkuláltak valamivel az angolok, és 
mondtak egy ilyen árat. 

Az meg ténykérdés, hogy bármiféle befektetést finanszírozni a bevételekből szoktak. 
Azért fektet be valaki, hogy utána abból bevétele legyen. Nyilván a bankköltséget megfizeti, 
és utána még eredményt is szeretne kivenni a cégből. Tehát nem jótékonyságból és nem 
pénzszórási céllal kötöttek az angol befektetők ilyen megállapodást a magyar állammal, 
hanem mert akkor ez reálisnak tűnt. Sőt, még másfél év múlva is reálisnak tűnt, amikor a 
német vezetésű nemzetközi konzorcium – amelyben, ne felejtsük el, luxemburgi, szingapúri, 
kanadai bankházak és befektetési alapok vannak, tehát nem biztos, hogy a legbutább 
befektetők a földön –, ők is reálisnak tartották ezt az árat akkor. Közben meg sok minden 
megváltozott.  

Az utasforgalom kapcsán, nyilván bevételeket az utasokból tud alapvetően egy polgári 
repülőtér csinálni. Nyilván tud a cargóból is, meg sok minden másból, de azért alapvetően 
mégiscsak az utasokból. Ezért az szerintem logikailag teljesen elfogadható, hogy az 
utaslétszám mint bevételgeneráló tényező és a kiadások között valamilyen összefüggést a 
szerződés tartalmaz.  

A magyar állam szempontjából, tehát ha én lettem volna akkor a döntéshozó, és ilyen 
vételárajánlat van, akkor nyilván azt nézem, és emiatt utaltam az előbb arra, hogy azért sok 
nem közgazdasági megközelítés hangzik el e tekintetben. Ugye, mit kell nézni: van egy 
egyszeri bevétel, aminek van egy akkori értéke meg jövőbeli értéke, meg bármit lehet 
számolni; ez akkori értéken 460 milliárd forint. És azt szokták a jelenlegi kormánypártokhoz 
tartozó képviselők meg szakértők is mondani, hogy de hát 8 meg 10 milliárd forintos 
eredményei voltak az utolsó egy-két évben a zrt.-nek, és miért kellett akkor privatizálni. 
Tessék azt végiggondolni, hogy a mai, a jelenlegi kormány által – idézőjelben – „elért”, 
mondjuk, 10 százalékos finanszírozási költségekkel vagy kamatköltségekkel a 400 milliárd 
forintos bevétel ha bekerül a bankba, és állampapírt vesz rajta bárki, akkor az 40 milliárd 
forintot hoz egy évben, ez áll szemben a 8 meg a 11 milliárd forinttal. És én most nem 
szeretném azt a vitát kinyitni, mert nem is tárgya szerintem a bizottság munkájának sem, az én 
meghallgatásomnak meg pláne, hogy mi történt a bevétellel. De ha azt nézzük, hogy benne áll 
az államnak 460 milliárd forintja valamiben, ami évi 10 milliárdot hoz, az egy nagyon rossz 
üzlet. Az egy brutálisan rossz üzlet. Nyilván ha 180 milliárdos vételárat ajánl valaki, akkor 
megint más a döntési helyzet. De üzletileg semmi mást nem lehetett volna mondani vagy nem 
lehetne ma sem mondani üzletileg a 10-11 milliárd forintos eredmény versus 460 milliárdra, 
mint hogy most azonnal írjuk alá. 

 
ELNÖK: Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm, még egy kérdésem van. Amit most 

legutoljára említett, ez a szemlélet, vagyis egy vagyontárgy önmagában történő 
értékesítésének a hozama, az egy általános elv? Egészen máshonnan hozok egy példát. 
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Éveken keresztül a Hungaroring meglehetősen költséges szórakozásnak tűnt, miközben az 
idegenforgalmi szakma azt mondta, hogy ugyan ott nem mutatható ki nyereség, vagy legjobb 
esetben is nullszaldós, ámde más oldalról jóval jelentősebb bevételei származnak az államnak. 
Ha ön most repülni szeretne, rengeteg olyan járat hiányzik, amely Budapestről indult, és 
például a számunkra fontos délszláv térségbe megy.  

Egy ilyen kétoldalú számítással döntenek ilyenkor egy-egy vagyontárgy eladásáról, 
vagy pedig kicsit bővebben, tágabb értelemben is? Meggyőződésem ugyanis, hogy rengeteg 
üzleti lehetőségtől esünk el, rengeteg, talán nehezebben számszerűsíthető bevétel, jövedelem 
esik ki azáltal, hogy Budapest lemaradt a megközelíthetőség szempontjából, és valamennyi, a 
Malévnak a volt konkurenciája, Lufthansa, s a többi, Schwechatnál erősít be. Tulajdonképpen 
Bécs, Prága próbálja átvenni és pótolni azt az űrt, amely a budapesti elosztó repülőtérnek a 
státusa volt.  

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Azt kell mondjam, hogy a 

végsőkig egyetértek képviselő úrral a helyzet értékelésében. Csak azt kell látni, hogy ehhez a 
helyzethez két dolog vezetett. Az első és legfontosabb a Malévnak az olyan becsődöltetése, 
mint ahogy az ez év elején történt. Tehát az értelmetlen, céltalan, kontrollálatlan bezárás, és 
hogy semmi nem lett helyette. Hogy nem tartották fönn, mert…, oké. De hogy nem is történt 
semmi, az vezetett oda, hogy nagyon sok úti cél ma Budapestről nem elérhető. Hogy sem az 
üzleti utazóknak, sem a turistáknak egy sor olyan lehetőség, ami korábban adott volt, ma nem 
adott. Ennek a repülőtér tulajdonlásához nincs köze. 

A másik, ami, azt gondolom, egy politikától teljesen független, ugyanakkor 
kormányzati ciklusokon átívelő probléma, és a repülőtér esete nagyon jó példa, de sok más 
eset is van, ami egyszerűen bénítja a magyar gazdaság működését; szóval, a repülőtéren ez az, 
hogy a repülőtér légiközlekedési célra felesleges, több száz hektárnyi, rendkívül értékes 
fejlesztési területének a rendezéséhez, a fejlesztéshez a mindenkori kormányok, a jelenlegi 
kormány hatóságai is, nem hajlandóak hozzájárulni. Tessék megnézni, hogy az ember megy 
ki a 2-es terminálra, az út jobb oldalán milyen fejlesztések történtek: bevásárlóközpont, iroda, 
parkoló, s a többi. Ott van az út bal oldalán az állami terület. Amihez azért nem lehetett 
hozzányúlni, mert a repülésügyi hatóság, a különböző biztonsági szolgálatok és szervezetek, 
és mindenki, akinek köze van a repülőtérhez, azt mondja, hogy ami egyszer pirossal körbe lett 
rajzolva a térképen, márpedig az a repülőtér, és oda nem lehet ilyen befektetéseket beengedni. 
Ezért nem fejlődik a budapesti repülőtér. És azt gondolom, ez rettentő nagy hiba, semmi köze 
a repülőtér tulajdonlásához. Amíg az államé volt, addig sem engedte ezt senki, és ma sem 
engedi. Én lennék a legboldogabb, ha holnap változna a hatóságok hozzáállása. Én is biztos 
vagyok benne, hogy a repülőtér jelenlegi tulajdonosai egy jó üzleti konstrukcióban, akár 
visszalépve részben a privatizációs szerződéstől, boldogok lennének, ha ezek a területek 
fejlődhetnének. Tudniillik ezeket ma ők sem használják semmire. Mert nem tudják a 
hatóságok magatartása miatt.  

Tehát ebben a helyzetértékelésben abszolút egyetértünk, és jó lenne ebben előrelépni. 
Csak ennek nincs köze a meghallgatás tulajdonképpeni tárgyához. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez a témakörhöz Veres alelnök úr is hozzászólna, 

Aradszki képviselő úr is, Riz Levente képviselő úr is.  
Én pedig nagy tisztelettel átadom az elnöklést alelnök úrnak, mert más közfeladatot 

kell ellátnom, illetve arra tekintettel, hogy továbbra is fog tartani a bizottsági ülés, a 
helyettesítésemmel megbízom Gruber képviselő urat, arra a nem várt esetre, ha alelnök úrnak 
közben hozzám hasonló akadályoztatása lenne.  
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Köszönöm szépen. (Dr. Aradszki András: És alelnök úr meghallgatása?) Veres 
alelnök úrral megbeszéltük, hogy vannak még meghallgatásra váró emberek; az ő 
meghallgatása nem most lesz. (Derültség.)  

 
(Az ülés vezetését dr. Veres János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Csak képviselő úr megnyugtatására mondom, hogy állok rendelkezésére a 

bizottságnak bármikor, ha úgy tetszik; ha önök óhajtják, a mai napon is. (Dr. Aradszki András 
közbeszólására:) Remélem, nem fog a lábam ismét sérülést szenvedni, és ilyen értelemben 
nem kell papucsban jönnöm, mint ahogy az már előfordult korábban. (Dr. Varga István 
távozik az ülésről.) 

Az elnöklés átvétele után egyetlen mondatot mondok csak Gruber képviselő úr 
felvetésére, mert Tátrai úr érthető okból arra a részére nem válaszolt.  

Természetesen a mi kormányunknak is volt annak idején olyanfajta mérlegelési 
szempontja és követett gyakorlata, hogy bizonyos kérdéseket komplex módon szemlélt. Ami 
itt most elhangzott, az értelemszerűen egy privatizációs tranzakció kapcsán levezetett 
közgazdasági érvelés volt. Tátrai úr azt is elmondta, hogy értelemszerűen a vételárnak volt 
olyan szintje ebben az esetben, amelynél nem jött volna létre a tranzakció, merthogy nem lett 
volna az állam számára az az érték elfogadható. De ez jóval fölötte volt annak az értéknek. 
Ezt csak azért mondom, hogy miután volt ilyen komplex szemlélet, erre példa ez a bizonyos 
Hungaroringet mindig finanszírozza a költségvetés valamivel, azért, mert a járulékos 
bevételekből vélhetően van az államnak annyi haszna; ezt különböző tanulmányok alá szokták 
támasztani, nyilván egzakt módon soha nincs bebizonyítva, de mi is elfogadtuk azt, hogy a 
Hungaroringnek adni kell minden évben pár száz millió forintot, adott esetben pár milliárdot, 
annak érdekében, hogy az a bizonyos járulékos haszon meglegyen. De itt már a mai napon 
elhangzott egy példa, nevezetesen a Turizmus Rt. kapott minden évben úgy pénzt, hogy 
különböző akciókat folytasson le annak érdekében, hogy több turista jöjjön be 
Magyarországra, különböző légitársaságokkal kötött megállapodásokat is ilyen módon. Azt 
gondolom, valóban létezik olyanfajta szemlélet, itt egy konkrét ügyről volt szó. 

A továbbiakban, ha jól emlékszem, azt mondta elnök úr, hogy Aradszki úr lesz a 
következő hozzászóló. Parancsoljon! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én nagyon köszönöm a tanulmányt, tényleg 

tanulságos kór- meg mindenféle történet.  
De visszatérve erre a komplex szemléletre, 2005-ben egy brutális összegű bevétele van 

a magyar államnak ebből a Budapest Airport Zrt.-nek a privatizálásából. A szerződésből 
kitűnik az, hogy ez a vételár akkor reális, ha egyébként az utasszám megfelelő számot elér. 
Azt is mindannyian tudjuk, hogy ennek az utasszámnak a biztosítéka az, hogy a Malév 
folyamatosan működjön. Azt is mindenki látja meg le is írja, hogy a Malévval már 
tulajdonképpen, sőt Draskovics úr el is mondta az előbb, hogy már a kilencvenes évek első 
felétől komoly üzleti bajok vannak, önmagában nem tud megállni; szerkezetátalakítás kellene, 
tőkeinjekció kellene, és a többi, és a többi.  

Ön szerint ugye akkor még nem volt semmiféle olyan pozícióban, hogy ezt értékelni 
tudta volna, de mint közgazdásztól, a piacon élő és gyakorló közgazdásztól kérdezném: ön 
szerint nagyot mulasztott volna-e a magyar kormány akkor, ha ezt a komplexitást figyelembe 
véve, elkezdett volna gondolkozni, hogy miképpen tudja biztosítani a Budapest Airport Zrt. 
számára folyamatosan a megfelelő utasbevételt, és ennek egyik eszköze lehetett volna-e a 
Malév feltőkésítése, átalakítása, piac- és versenyképessé tétele, főleg akkor, amikor abból 
ilyen brutális, hatalmas összegű bevétele származik. 
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Most már azért is felteszem a kérdést, tudom, az ellenpontja az ennek, hogy ezt a 
bevételt az államadósság csökkentésére kell fordítani. Ennek az az egyetlen gyengéje, hogy 
egyébként ez az államadósság-csökkentés, tekintettel arra, hogy lehetett látni, hogy a Malév 
fenntartása bizonytalan, benne volt a kockázat, hogy ezt az államadósság-csökkentést szolgáló 
bevételt a későbbiekben különböző összegekkel szerződés alapján a Budapest Airport Zrt. 
tulajdonképpen csökkenteni tudja, magyarán, ez a bevétel, ha a Malévet nem hozzuk rendbe, 
akkor ez egy mozgó célpont. Tehát nem valósul meg, hogy teljesítettük volna, hogy az egész 
összeget az államadósság csökkentésére fordítjuk, mert egyébként a későbbiekben 
költségvetési teherként jelenik meg. Tehát át lehetett volna talán ugrani ezt az akadályt az 
akkori kormánynak, ha komplexen gondolkodik.  

A kérdésem tehát végül is, hogy önnek mint közgazdásznak mi a véleménye arról, 
indokolt lett volna-e felülvizsgálni a Budapest Airport Zrt. szerződésének ismeretében az 
állami tulajdonban levő Malév helyzetét, és felkészíteni arra, hogy jön az EU-s csatlakozás – 
illetve az már megvolt –, felkészíteni arra, hogy képes legyen olyan részvénytársasággá válni 
a Malév, amely biztosítja a Budapest Airport Zrt.-ben vállalt vagy számított utasszámot, tehát 
hogy tartósan működőképes legyen. Ön ezt hogyan látja? Volt-e ilyen döntési pontja ön 
szerint az akkori kormányzatnak vagy nem volt? 

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Az a kérdés, képviselő úr, 

hogy melyik az „akkori”. Azt gondolom, hogy a jelenlegi kormánynak volt. És sokkal kisebb 
részben, már csak a naptár miatt is… 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én itt 2005-ről kérdezem. Megjön a bevétel, 

tudjuk nagyon jól, hogy az a bevétel akkor reális, ha az utasszám megvan, az utasszámot a 
Malév tudja biztosítani. Egy tényező van a magyar gazdaságban akkor, aki ebben érdemben el 
tudott volna járni, és komplexen kezelve a dolgot, a két dolgot, a Malév helyzetét és a 
privatizációs szerződés feltételeit összehangolva, biztosítaná, tehát megkísérelhette volna, 
hogy olyan Malév legyen, amely biztosítja ezt az utasszámot. Ez az egy gazdasági tényező 
akkor a magyar kormány volt. Ha ön ott lett volna, gondolkodott volna-e azon, hogy ilyen 
komplexitással kezelje 2005-ben a kérdést?  

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Hú, picit messzire kell menni 

időben a válaszadáshoz. A sors úgy hozta, hogy én nagyon rövid ideig, négy vagy öt hónapig 
2003-ban voltam a Malév igazgatósági tagja, az állam képviseletében; akkor ugye állami volt 
a Malév; majd aztán az MNV delegáltjaként 2009-ben is egy darabig voltam. És amikor a „te 
jó isten, mit csináljunk, mert baj van” témájú előterjesztéseket hozta a menedzsment, akkor 
egészen konkrétan ugyanazt a prezentációt hozták, amit 2003-ban. Hat év telt el. És olyanok, 
akik huzamosabb időt töltöttek a Malévnél, azt mondják, hogy már előtte is, 1998-2002 között 
is körülbelül pont ugyanezek a megoldási javaslatok álltak a menedzsment rendelkezésére.  

A Malév problémája – és nem akarok ebbe mélyen belemenni – tulajdonképpen egy 
nagyon egyszerű probléma. Azon a költségszinten, amelyen a Malév működött, mert a 
munkavállalók, a gépek, s a többi, kevés volt az utas, aki a bevételt hozta. Tehát ahogy 
egyébként a tanulmányomban is röviden szerepel, vagy sokkal kisebb, vagy sokkal nagyobb 
flotta kellett volna. Illetve koncepciójában tökéletes volt az Abramovics-féle elgondolás arra, 
hogy ő változatlan költségszinttel, tehát ugyanazokat a járatokat működtetve, ráhord utasokat 
Szibériából, és viszi őket tovább Európában. Tehát a költségszint változatlan, és a bevétel nő 
meg drámaian. Most mindegy, hogy Abramovics vagy orosz vagy bárki, a megoldás ez lett 
volna bármikor; ma is ez lenne, ha még lenne Malév, nehéz helyzetben, de ma már nincs. De 
ez nem tulajdonlásfüggő. 
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Az a baj, hogy veszteséget, üzemi veszteséget nem tud a magyar állam finanszírozni 
az uniós csatlakozás óta. Tehát feltőkésíteni még csak-csak, de utána üzemi veszteséget 
finanszírozni nem. És ha valaki nem hozza azt a bizonyos egymillió pluszutast, akkor az 
üzemi veszteség az idők végezetéig kódolva van, mint ahogy ’90 elejétől kódolva volt.  

De egyébként nagyon érdekes az összefüggés, hogy van-e vagy nincs a Malév és a 
Budapest Airport számai között, illetve ennek az elmúlt néhány évnek az összevetése. 
Ugyanis a Malév az én emlékeim szerint a legtöbb utast éppen a két utolsó két évében 
szállította. Tehát privatizáció ide vagy oda, meg reptér elégtelen utasforgalom ide vagy oda, 
az nem a Malév miatt volt. 2008-ban és 2009-ben és 2010-ben nem a Malév miatt volt 
elégtelen a szerződéshez képest a repülőtér utasforgalma, mert a Malév utasforgalma 
rekordokat döntött. Az egy más kérdés, hogy egyébként milyen bevételt termelt ez a nagy 
mennyiségű utas. E tekintetben szerintem elhibázott volt a Malévnek a 
kereskedelempolitikája, mert olcsón adta a jegyeket. De pont a reptér szempontjából ez a 
lehető legjobb volt, mert nagyon megnőtt az utasok száma a Malévnél.  

S arra hadd legyen szabad fölhívni a figyelmet, és Gruber képviselő úr egyik 
kérdésénél is a válaszomnak ez a része elmaradt, úgyhogy most összekapcsolva, azért az 
legyen mindannyiunk számára világos, hogy semmilyen automatizmus az utasszám 
elégtelensége és a szerződéshez való hozzányúlás között nincs. A szerződés azt tartalmazza, 
hogy jóhiszemű tárgyalásokat kell folytatni, ha a másik fél kéri. Ezek lehetnek 
eredménytelenek. Aztán adott esetben lehet bíróságon vitatkozni, hogy ki mennyire volt 
jóhiszemű. Itt a mindenkori döntéshozónak, az önök kormányzása alatt is, az MNV 
menedzsmentjének, meg az előző kormányok alatt is az volt a felelőssége, hogy egy, hogy is 
mondjam csak…, praktikusan megfogva, értelmetlen, sehova nem vezető vitát, hogy mi miatt 
csökkent, érdemes-e felvállalni úgy, hogy közben leáll a fejlesztés, mert akkor azt nyilván 
nem fogja csinálni a befektető. Tehát le lehet hívni a bankgaranciát: leáll, mondjuk, a 
SkyCourt-beruházás félkészen. Mert azt a pénzt elvitte a magyar állam bankgaranciaként. 
Tehát ha reális folyamatokat és reálgazdasági folyamatokat nézünk, akkor nyilván egy 
mindenki számára megváltozott nemzetközi környezetben az értelmes párbeszéd a megoldás. 
Lehetett volna befeszíteni, csak mindenki a kárát látta volna, mert ma is daruk meg építési 
terület lenne a repülőtéren valószínűleg. De még egyszer: nem volt ilyen kötelezettség. Ez egy 
üzleti döntés volt, a magam felelősségét ebben vállalom; felteszem, a mai MNV-
menedzsment is vállalja a felelősségét. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ezzel kapcsolatban én olyan nagyon nagy 

bajokat ezzel a közös értelmező nyilatkozattal nem igazán látok, mert ilyen azért van az üzleti 
életben. De azt azért szeretném kimondatni önnel, bár nem hajlandó, és Draskovics úr sem 
volt hajlandó, hogy azért, hogy a költségeket csökkentsék, áramvonalassá tegyék a Malévet, 
átalakítsák piac- és versenyképessé, azt nem a menedzsmenttől kell elvárni – azt a döntést a 
tulajdonosnak kell meghozni. Ez a tulajdonos akkor a magyar állam volt, és nem hozták meg, 
pedig nézetem szerint 2005-ben akár tőkeemeléssel, de rendelkezésre állt volna, főleg akkor, 
amikor tudjuk, hogy dübörgött a gazdaság, itt volt a pannon puma abban az időszakban, ezt a 
Malévet itt talán meg lehetett volna fogni egy racionális átalakítással, és pénz is volt rá.  

Én ezt kezdtem el feszegetni. Tehát hiába mondja ön, hogy ez meg az a prezentáció 
meg az a prezentáció volt. Itt, ebben a helyzetben a mindenkori tulajdonosnak volt nagyon 
nagy felelőssége, hiszen idáig jutott. Ez volt az a pillanat, amikor még nem volt gazdasági 
válság, még úgymond pénzbőségben volt az ország, mert dübörgött a gazdaság, az 
államadósság nem nőtt – ezek tegnap elhangzottak. Tehát ebből merek következtetni, hogy 
volt is rá pénz, és mégsem hozták meg azt a szakmai döntést a Malévvel kapcsolatban, hogy 
hosszú távon is önmagát tudja finanszírozni, verseny- és piacképes legyen, és szimbiózisban 
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fejlődjön és terjeszkedjen és hozza az eredményeket a Budapest Airport Zrt.- vel együtt, 
egymás javára. Ezt várom, hogy kimondja: ezt a döntést kinek kellett volna meghoznia?  

 
ELNÖK: Mielőtt a szót megadnám, csak óvatosan jegyzem meg, képviselő úr, hogy 

ön jogász, ha jól emlékszem. Akkor volt egy érvényes törvényi kötelezettség. Tehát ilyen 
szabad mozgástere nem volt az akkori államnak, amire most ön utal. (Dr. Aradszki András: 
Nem kétharmados törvény!) Nem kétharmados, de volt egy érvényes törvényi kötelezettség, 
nevezetesen, hogy a bevételt mire kell fordítani, és van egy általános érvényű, az európai 
elszámolástanra épülő – és uniós tag Magyarország –, nevezetesen, hogy veszteséges 
társaságba már nem tehet be tőkét, állami pénzt az állam.  

Tehát az az igazi probléma, hogy én értem, önnek van egy elgondolása arra, hogy 
akkor volt egy helyzet, amelyben hozhatott volna valaki ilyen döntést. Nem hozhatott volna 
olyan döntést, amit ön most hiányol, senki sem, két korlát miatt nem hozhatott ilyen döntést. 
Ezzel a pénzzel szabadon nem rendelkezett az akkori kormány. Mi a költségvetési bizottság 
ülésén el is számoltunk ennek a pénznek a felhasználásáról, mert az akkori ellenzék igencsak 
vitatta azt, hogy vajon ez a pénz arra a célra lett-e fordítva; számvevőszéki ellenőrzés, 
miegymás megtörtént: ez a pénz arra a célra lett fordítva.  

Tehát ha ön most Tátrai úrból ki akar hozni egy olyan véleményt, ami egyrészt nem 
tartozik az ő MNV-s vezérigazgatói periódusára – mondta, hogy közgazdászként mondja ezt a 
véleményt –, én csak azért mondtam el… (Dr. Aradszki András: Úgy is kérdeztem.) Tudom, 
tudom, mondta. Én azért mondom ezt el, mert van két olyan körülmény, amire csak azért kell 
felhívnom a figyelmét, mert láthatóan ezt nem veszi figyelembe, amikor ezt a fikciót vagy 
teóriát megfogalmazza. Egyébként Tátrai úr szabadon válaszol a kérdésére természetesen, 
csak én azt gondoltam, hogy fontos elmondani, hogy az a két körülmény kötöttséget jelentett. 
(Dr. Gruber Attila: Bocsánat, elnök úr, ügyrendi!)  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnök úr, itt az előbb elhangzottak… 
 
ELNÖK: Ha ügyrendi, akkor először Gruber Attilának kell szót adnom. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Nagyon köszönöm, elnök úr. Mielőtt még 

előfordulna a bizottság működésében az, hogy a bizottság alelnöke, aki egyúttal az ülés 
levezető elnöke, ebben a szerepben önmagát kérdezné és magának válaszolna, jelezni 
szeretném elnök úrnak, hogy ilyen esetben, amikor az ülést vezeti, akkor akár önnek, akár 
nem önnek szóló kérdés esetében át kellene adni – nem mintha most pályáznék erre a kitűnő 
tisztségre, de ilyenkor át kellene adnia – az ülés vezetését egy másik alelnöknek, vagy akit 
megbízott az elnök úr, annak érdekében, hogy szót kapván, az ügy érdemében tegyen 
nyilatkozatot.  

Tudom, hogy a jó szándék vezeti, és segíteni szeretne Tátrai úrnak a válasza 
értelmezésében, de ezt én jelezni szeretném, hogy ha volna oly szíves, akkor a jövőben ezt így 
ne tegye, mert ez nem szabályszerű. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha már szóba hozta, úgy gondolom, az én mostani megnyilatkozásom 

semmivel sem terjeszkedett túl azon, amit elnök úr követ e bizottság munkája során. Tehát 
elnök úr is megengedte magának azt, hogy bizonyos jogi aspektusokat érintsen, mielőtt szót 
adott volna valakinek. Én is ezt tettem meg. Én két olyan érvényes jogszabályra hívtam föl, és 
nem Tátrai úr figyelmét, hangsúlyozom, hanem képviselőtársunk figyelmét hívtam föl rá, 
azért, mert azt gondolom, Tátrai úr nem szolgál rá arra, hogy én bármilyen módon segítsem az 
ő válaszát. Mondtam is, hogy majd ő meg fogja adni a maga válaszát erre a kérdésre. 
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Akkor azt gondolom, az ügyrendi kérdésnek a végére értünk, de ha szót kér, képviselő 
úr, akkor parancsoljon; ha nem, akkor viszont megadom képviselőtársunknak a szót. 

 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Én ennek örülök, elnök úr, hogy úgy hiszem, abban 

egyetértünk, hogy ha felül kíván emelkedni az ön által nem szabályszerűnek vélt 
tevékenységen, akkor ennek nem az a megoldása, hogy ön is ugyanazt teszi, hanem amit én 
jeleztem. Én kérem elnök urat, hogy az ön által kifogásolt tevékenységet legalább önnönmaga 
ne hágja át.  

 
ELNÖK: Azt azért tisztázzuk, én nem kifogásoltam soha Varga úr ülésvezetési 

stílusát. Egyszer sem mondtam azt, hogy az túllépett volna bármit. Ezért azt gondolom, én 
követhetem azt a gyakorlatot, amit eddig senki nem kifogásolt ebben a bizottságban.  

Aradszki úr, öné a szó. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr; engem nem zavar, ha 

közbeszól.  
Ha el is fogadjuk – márpedig kénytelenek vagyunk elfogadni azt, hogy erre lehet 

fordítani –, de azért az is elhangzott ma Draskovics úrtól, hogy mennyivel: évi 49 milliárddal, 
vagy nem tudom, iksz milliárddal kevesebb összeget jelentett a költségvetés számára az 
állami adósságnak a finanszírozása. Azért 2005-ben – legyen 20 vagy 30 milliárd forint – 
egészen jól rendbe lehetett volna hozni a Malévet, persze meglépve azokat a politikai kényes 
dolgokat. Egy. 

Kettő. Azért az is, hogy egy veszteséges vállalatnál tőkeemelést ne lehessen 
végrehajtani, az azért nem nagyon zavarta a Bajnai-kormányt, mert végrehajtott tőkeemelést 
2010 elejére. Tehát ez egy kicsit gyenge érv. Mindenesetre hagyjuk, hogy válaszoljon 
szerintem, ha megengedi, elnök úr, ezt az ülésvezetési közbevetést, hogy válaszoljon rá Tátrai 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, amit elmondott, képviselő úr. Csak óvatosan hívom fel a 

figyelmét arra, hogy amit ismereteim szerint a Bajnai-kormány csinált, az egy olyan kivételes 
eljárás volt, amihez az Európai Unió külön engedélyét kellett kérni, mert ennek a 
tőkeemelésnek az volt a feltétele, hogy egyébként az Unió által elfogadott reorganizációs 
programot kellett mellé tenni, amelynek a végrehajtásával aztán problémák voltak a 
későbbiek során. De ebbe nem akarok belemenni, ez már politika. (Dr. Aradszki András 
közbeszólására:) Igen, igen, csak az a baj… – de nem akarok erre még jobban kitérni. 

Tátrai úré a szó, mert azt gondolom, a mi kettőnk vitája most már fölösleges. 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm. Én hallgatom 

szívesen (Derültség.) az urak vitáját, nincs ezzel semmi baj. Annál is inkább, mert viszonylag 
nehezen tudok válaszolni Aradszki képviselő úr kérdésére, amiatt, merthogy a 2005-ös 
helyzet részletes ismeretének nem vagyok a birtokában. Tehát ez az „én mit csináltam volna 
2005-ben” nem egy nagyon életszerű kérdés.  

Ahogy én ezt ma látom, akkor három választási lehetősége volt tulajdonképpen a 
kormánynak. Az egyik, hogy nem csinál semmit, és fejre áll a Malév. Nyilván ez technikailag 
könnyen kivitelezhető, mint láttuk ez év elején. A másik, hogy megpróbál valami olyan típusú 
konszolidációt, amit ön említett. Csak nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a tőkerendezés 
az egy egyszeri történet. Attól még nem lesz több utas. Attól még újratermelődik a veszteség. 
És 2005-2006-ban a Malév privatizációjakor az látszott – mondom én utólag, az iratokat 
megismerve –, hogy van egy olyan reális üzleti koncepció és van egy olyan befektető, aki 
állami szerepvállalás nélkül, a tartós finanszírozási problémát, a veszteség megszüntetését 
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meg tudja oldani ezzel a bizonyos plusz egymillió utassal. Tehát ha az volt az asztalán az 
akkori kormánynak, hogy beletesszük minden évben, esetleg szabályosan – bár én is azt 
gondolom, hogy ezt nem lehetett volna szabályosan tenni, de tegyük fel, igen –, van pénzünk, 
beleteszünk minden évben 10-15-20 milliárd forintot, vagy van valaki, aki hozza az egymillió 
utast és nem lesz veszteség, akkor nyilván a privatizáció a jobb megoldás. Nem tudom 
megítélni utólag, hogy melyiknek a tényleges realitása mekkora volt; az iratokból kitűnő 
realitása bőven megvolt az AirBridge-es üzleti tervnek és elképzelésnek. Hiszen Abramovics 
úrnak Oroszországban a saját légitársaságaiban megvolt ez az utasszám, akit ő tudott volna 
hozni. Hogy aztán közben belső, mármint orosz belső politikai okok miatt ez fejre állt, ez egy 
külön történet, nem hiszem, hogy ehhez Budapesten bárkinek túl sok köze van.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak a jegyzőkönyv kedvéért: Én sem úgy 

gondoltam, hogy rendbe kell tenni a Malévet 2005-ben, hogy utána minden évben bele kell 
rakni a pénzt. Hanem ahogy Veres János képviselőtársam is mondta, reorganizáció kellett 
volna, volt rá pénz, lett volna rá lehetőség. És a másik része a dolognak, én ezt úgy 
fogalmaztam meg, hogy piacképessé, versenyképessé tenni. Tehát tulajdonképpen mindenki 
ugyanazt akarja, az eszközök szempontjából meg ugyanaz. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, ez nem kérdés volt. Riz képviselő úr következik, utána pedig 

Volner képviselő úr. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Tisztelt Tátrai Úr! A kérdésfeltevés előtt még egy kérdésben 

szeretnék vitatkozni önnel, ez pedig a repülőtér közvetlen környezetével kapcsolatos 
fejlesztési kérdés. Én azt gondolom, hogy a repülőtér fejlődését alapvetően nem az állami 
hatóságok akadályozták, hanem maga a Budapest Airport Zrt., amely vállalt számos 
fejlesztést a szerződésben, de ezek döntő többségét nem valósította meg. Tudjuk jól, hogy 
összvissz épült egy pláza, SkyCourt néven, meg egy postai átrakodóhely. De nem valósult 
meg az ígért cargobázis, nem valósultak meg az ígért mólók, a környezetvédelmi 
beruházások, nem lett új közlekedési csomópont, parkolóház. Tehát azért nem fejlődik a 
reptér, elsősorban, azt gondolom, mert maga a tulajdonos nem fejleszti. 

Amikor valamilyen fejlesztési szándék megjelent, tanúja voltam, hogy az állami 
hatóság, szinte jogszabályokat is átlépve, minden tekintetben próbálja kiszolgálni a fejlesztési 
szándékot. Ez volt a SkyCourt története. Én tanúja voltam mint egy hatósági mellékszereplő a 
XVII. kerület részéről, hogy mit tett meg a szakminisztérium annak érdekében, hogy ez a 
beruházás megvalósuljon, és mit nem kért számon, amit egyébként számon kellett volna 
kérnie. Tehát itt a probléma nem ez.  

Remélem, abban egyetértünk, hogy ezek a fejlesztések előírt fejlesztések voltak a 
szerződésben, és hogy ezek nem valósultak meg. Ha kimegyünk a repülőtérre és körülnézzük, 
láthatjuk, hogy nincsenek ott. Azt is tudjuk, hogy a szerződés állami tulajdont garantált e 
fejlesztések esetében, tehát azt gondolom, hogy a meg nem valósult fejlesztések egyenlők az 
államot ért kárral. Szeretném megkérdezni önt, vállalja-e ön ezért a felelősséget a 
Vagyongazdálkodási Tanács számára előterjesztést készítőként, hogy megengedte ez a tanács, 
megengedte ez a grémium, ez a szervezet, az MNV Zrt., hogy ezeket a fejlesztéseket 
átütemezzék, és végül ezek ne valósuljanak meg. Vagy esetleg valamilyen külső politikai 
nyomásra cselekedett az ön által vezetett grémium? Azt gondolom, ezt érdemes lenne talán 
tisztázni. 

Itt szó volt arról, hogy elvárt utaslétszám nem teljesülése. Azért tegyük azt is tisztába, 
hogy ez egyszerűen nonszensz és abszurdum, hogy az állam kockázata az utaslétszám! Ez 
nem egy piacgazdasági logika! Az államnak semmi köze az utaslétszámhoz! Az egy 
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magánberuházónak kell a kockázata legyen; az állam nem tud utasokat hajtani ostorral a 
repülőtérre, hogy szálljanak föl a repülőgépekre. Ez egy abszurdum! 

Szeretném azt is megkérdezni ezzel az utaslétszámmal kapcsolatban, hogy ki volt az 
ön hivatalában, aki ellenőrizte az utaslétszámokat, hogy az annyi pontosan, mint amennyit a 
Budapest Airport lejelent.  

S végül azt is megkérdezném, hogy a tanácsadói díjakkal kapcsolatban hogyan 
lehetséges az, hogy azt is fejlesztésként számolták el önök. Nagyon jelentős költséget tudott 
így a Budapest Airport „fejlesztés” címén elszámolni, hogy tanácsadói szerződéseket kötött 
például a saját anyacégével. Ez milyen fejlesztés ön szerint?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tátrai úré a szó. 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen. Képviselő 

úr, azt kell mondjam kell tisztelettel, hogy valami alapvető félreértés van a tények 
tekintetében kettőnk között, és nem biztos, hogy az én hátrányomra. 

A 260 millió eurós fejlesztés, amelyet vállalt a vevő a szerződésben, az megvalósult. 
Ezt az önök által kinevezett MNV jelenlegi menedzsmentje igazolta. Lezárták ezt a kérdéskört 
ez év nyarán. Lehet, hogy van olyan ismerete önnek, nekem meg nincs, hogy ez mégsem így 
történt; akkor nem biztos, hogy ezt nekem kell felvesse. Én elmondtam részletesen, hogy az 
én hivatali időmben két év tekintetében is hiánypótlási felszólítást bocsátottunk ki, az első 
esetben megegyeztünk, a második esetben pedig a kormányváltást követően önök egyeztek 
meg, mármint az önök által kinevezet MNV-menedzsment egyezett meg a Budapest 
Airporttal, általam nem ismert megoldásban, de bizonyosan nem kötbérfizetésben, hanem 
átütemezésben. Mint ahogy az én hivatali időmben nem történt meg a szerződéses teljesítés 
véghatáridejének a meghosszabbítása sem, ez az önök kormányzása alatt történt meg, hogy 
2011-ről 2012-re tolták ki a fejlesztések teljesítésének véghatáridejét.  

Önnek abban tökéletesen igaza van viszont, hogy ha jól emlékszem, négyoldalas 
melléklete a szerződésnek, amely címszerűen…  

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Másfél, bocsánat, másfél oldalas. 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Lehet, hogy én ennek másik 

verzióját láttam. Egy kellően hosszú táblázat, amely a fejlesztési kötelezettségként vállalt 
260 millió euró elköltésének a lehetőségét tartalmazza, ez egy menü, ez egy étlap. Benne van 
a szerződésben, hogy e tételek közül tulajdonképpen tetszés szerint választ az Airport 
mindenkori menedzsmentje, illetve az Airport közgyűlése, hogy miket ütemez be. Nekem és 
nekünk ezzel a szerződéssel kellett dolgozni. 

Nagyon sok tétel ebből a listából egyébként megvalósult, tehát messze nem csak a 
SkyCourt valósult meg. Mondhatnám az új beléptető rendszertől a csomagátvizsgáló 
rendszerig a gurulóutat és környezetvédelmi beruházásokat és sok mindent. Legyünk ebben 
tárgyszerűek! Sok minden megvalósult – sok minden nem. Az a lista egy több milliárd eurós 
lista, képviselő úr, nem egy 260 millió eurós lista – egy több milliárdos. Ezért volt az a 
szerződésben, hogy lehet választani, hogy mire mennyit és milyen sorrendben költ a Budapest 
Airport. Az Airport erről döntött, ezt a teljesítést pedig menet közben, az éves teljesítéseket 
vagy elfogadta, vagy nem az MNV; a végteljesítést pedig ez évben az MNV menedzsmentje 
elfogadta. Tehát nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban érdemi problémát lehetne találni. Hogy 
ön vagy bárki máshogy súlyozott volna, én is máshogy súlyoztam volna, csak a szerződés erre 
nem adott sem nekem, sem önnek lehetőséget. 
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Abban is, azt hiszem, korrigálnom kell önt, bár lehet, hogy ez vitaként fennmarad, 
hogy a szerződés alapján nem állami kockázat a szó köznapi értelmében az utaslétszám. Azt 
muszáj, hogy egyformán próbáljuk érteni, hogy ebben a szerződésben a magyar állam nem 
hatóság, aki bárkit kényszeríthet bármire, hanem egy polgári fél. Ez két polgári fél közti 
szerződés. Ebben a szerződésben a két fél egyenlő. A felek vállaltak valamit, kölcsönösen 
megállapodtak valamiben. Így aztán az, hogy az ön szavaival élve, nem piacgazdasági 
kategória az, hogy az állam kockázata az utaslétszám, ilyen értelemben tehát nem az állam 
mint hatóság kockázata: az állam mint gazdasági szereplő kockázata. És az meg teljesen 
rendjén van. Nem egy olyan eset van, amikor az állam piacgazdasági szerepéről persze mások 
az elképzeléseim nekem meg önnek vagy önöknek, ezek szerint ez az egyik ilyen eset, de 
szerintem ez egy teljesen világos polgári jogi eset. 

A tanácsadói díjak tekintetében azt tudom mondani, hogy egyrészt pontosan nem 
tudom, hogy ezek milyen mértékig vagy módon voltak elfogadhatók. De hát a szerződés erről 
rendelkezett, ahogy rendelkezett, aszerint jártunk el. Mi arra törekedtünk, és ennek számos 
példáját tudom mondani, hogy a lehető legtöbb pénz tényleges, fizikailag látható, 
megvalósuló és az állam tulajdonába kerülő beruházásokra költődjön el. Ennek érdekében 
kedvezően tudtuk módosítani a szerződést, illetve az értelmező nyilatkozat ezt is segítette, 
hiszen például bekorlátozta 20 százalékban azt az összeget, pontosabban 50 millió euróban, 
amelyet eszközbeszerzésre lehet költeni a 260 millió euróból, merthogy az eredeti szerződés 
nem tartalmazott ilyen korlátot. Következésképpen 210 millió eurót épületre kellett költeni; ez 
is a mi szerződésünknek, azt gondolom, az állam számára előnyös következménye.  

Tehát a kérdésére válaszolva: igen, ennek a döntéscsomagnak minden egyes elemét 
emelt fővel és büszkén vállalom és szerintem vállalja a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 
valamennyi tagja. Éltünk a szerződéses lehetőségeinkkel, az adott helyzetben kedvezőbbé 
alakítottuk az állam szerepét, mint a szerződés szögletes értelmezésével lehetett volna, és 
megvalósult egy csomó fejlesztés, ami ma a magyar állam tulajdona, és segít a reptérnek az 
üzletszerű és az utazóközönség érdekeit szem előtt tartó működésében. 

Ami a felvetésének első részét illeti, a fejlesztések megvalósulása, mármint hogy a 
repülőtér területén mi fejlődik és mi nem és miért és miért nem, abban pedig továbbra sem 
értünk egyet, de ennek az az oka, hogy amit ön mond, az az, hogy a repülőtér, pontosabban a 
BA Zrt. miért nem valósított meg még egy csomó beruházást, és ennek ön szerint nem a 
hatóságok voltak az okai. Ebben is én picit máshogy látom a helyzetet, de nem ez a döntő 
nézőpontbeli különbség köztünk. Hanem az, szerintem az döntő hibája a magyar 
államigazgatásnak – most zárjuk ki ebből a politikát egy gondolat erejéig –, hogy csak azt 
tudják elképzelni a hatóságok és hivatalok, hogy a repülőtér körbekerített, valamikor egyszer 
körbekerített területén állami beruházások fognak történni, és nem tudják elképzelni, hogy 
magánberuházások fognak történni. Tehát én azt nem látom reálisnak, képviselő úr, hogy a 
repülőtéri út bal oldalán út, vasúti sín, dzsumbuj meg barakkok; miért ne lehetne 
barkácsáruházat építeni? Köze nincs a tényleges repülőtérhez ennek a területnek! Meg plázát, 
meg parkolót, meg irodát, meg bármit? Ennek az az akadálya, hogy nem engedik 
Magyarország hatóságai jelenleg sem, hogy ez a terület üzletileg hasznosítva legyen. Olyan 
barkácsáruházat meg nem fogunk találni, amelyik állami tulajdonú barkácsáruházat szeretne 
építeni. Mert ugye ma úgy szól az összes jogszabály, hogy ami ott épül, az az állam 
tulajdonába kerül. Ezért nem fejlődik a terület, képviselő úr! Ezért nem fejlődik. Ki kellene 
engedni a repülőtér jogi kategóriájából a régen oda besorolt területnek egy nagyon jelentős 
részét, és fejleszthető lenne, állami tulajdonú telken, magántőkéből valósulhatnának meg 
fejlesztések, és lenne fejlődés. 

Hogy maga a Budapest Airport mit épít és mit nem, abban már közelebb van az 
álláspontunk, mert én is azt gondolom, hogy üzletileg lehet, hogy nem úgy viselkednék, ha én 
lennék ők. De hát, hogy mondjuk, a mólók nem épültek meg, annak meg egész egyszerű oka 
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van: hogy jelenleg is kétszer akkora a kapacitása a terminálnak, mint amennyi utas van. A 
mólókra pedig akkor volna szükség, ha háromszor annyi utas lenne, mint ma van. Tehát 
nyilván, ha ki lehetne bármilyen módon követelni, hogy ezek épüljenek meg, akkor is 
értelmetlenek lennének. Remélem, egyszer eljön az az idő, hogy szükség is lesz ezekre, és 
akkor nyilván meg is fog valósulni. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, Riz képviselő úr! 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Ismét vitatkoznék. Azért hadd hívjam fel a figyelmét arra, 

hogy 2005-2007 között közel egymillióval nőtt az utaslétszám a Ferihegyi repülőtéren. Ezek 
az adatok egyébként a Budapest Airport honlapjáról származó adatok. Sőt, ha 
visszaemlékszik, 2011-ben győzelmi jelentéseket is lehetett olvasni a cég részéről, hogy 
mekkora rekordokat ért el és csúcsokat döntöget az akkori utaslétszám. Tehát azt gondolom, 
ez egy könnyen relativizálható kérdés, ez az utaslétszám-probléma, de arról, hogy csökkent 
volna például a privatizáció utáni első időszakban, arról semmiképpen nem beszélhetünk. 
Tehát közel egymillióval nőtt, egész pontosan 8 millió 870 ezerre a korábbi 8 millióról. 

Fejlesztések tekintetében pedig megint csak nem értünk egyet. Volt egy másfél oldalas 
melléklete ennek a szerződésnek, annak a végén volt egy szám: egyenlő 260 millió euró. 
Abban a menüben – nevezzük akár menünek – nagyon sok fejlesztés volt, amiből töredéknyi 
valósult meg. Ami megvalósult, márpedig még egyszer ismétlem, az konkrétan egy 
bevásárlóközpont, meg egy postai átrakodóhely. Az, hogy most egy beléptető rendszer még 
ezen túlmenően megépült, hát, azt gondolom, nem ez fogja a magyar államot egy közép-
európai turisztikai központtá tenni.  

Miket ígértek annak idején? Kóka miniszter úr, emlékszem, a parlamentben úgy 
nyilatkozatott, de föl is tudom idézni szó szerint, hogy „ha a következő négy-öt évet nézzük,” 
– ezt 2005 decemberében mondta – „a reptér környékén épülnek parkolóházak, szállodák, 
konferencia-központ, új utasterminál, logisztikai központ, és Budapest elkezd majd 
hasonlítani a világ legnagyobb légiforgalmi központjaihoz”. Ezek nincsenek sehol, Tátrai úr! 
Tehát nem tudom, hogy ön miről beszél, továbbra sem.  

És még egy kérdésre nem válaszolt, hogy az utaslétszámot ki ellenőrizte az MNV Zrt.-
nél. Milyen formában ellenőrizték? A fejlesztéseket, a fejlesztések elmaradását hogyan 
kontrollálták? 

 
ELNÖK: Tátrai úr! 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Kezdve az utóbbival, most ha 

név szerint kérdezi, akkor nem tudom, de igazságügyi szakértőt rendeltünk ki minden ilyen 
esetben vagy kértünk föl. Ráadásul az utaslétszám tekintetében a légügyi hatóságnak az adatai 
is rendelkezésre álltak, tehát valódi kontroll volt. Ugyanúgy, mint a fejlesztések tekintetében. 
Elmondtam, de bocsánat, nem biztos, hogy bent volt akkor, amikor erről beszéltem, hogy 
minden évben a reptér adatait felülvizsgáltuk, és nem volt olyan év, amikor változatlanul 
elfogadtuk volna, tehát mindig volt véleményeltérés; volt, amikor több tíz millió eurós volt a 
különbség az általuk lejelentett és az általunk befogadhatónak tartott fejlesztések 
nagyságrendje között.  

Engedje meg, elnök úr, hogy egyetlen, illetve két mondatot a szerződésből felolvassak 
a specifikus fejlesztési kötelezettségvállalások tekintetében. „A társaság 2011. december 31-ig 
tartó időszakban köteles a specifikus fejlesztési kötelezettségvállalásokat a repülőtéri 
fejlesztésekre fordítani a 8. számú mellékletben meghatározottak szerint. A felek 
megállapodnak abban, hogy a jelen pont értelmezésében, amennyiben a repülőtér fejlesztési 
igényei ezzel nem ellentétesek, a társaság saját belátása szerint dönthet arról, hogy a 
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specifikus projektekre mekkora összegeket bocsát rendelkezésre, feltéve, hogy ez nem érinti a 
társaság beruházási kötelezettségeinek bármely referenciaévre vonatkozó összegét.” – 
mármint az éves keretet. Ebből pedig az következik, képviselő úr, ebből is az következik, amit 
én már korábban is mondtam, hogy van egy étlap, ami több mint 260 millió eurós beruházási 
érték, lényegesen több mint 260 millió eurós beruházási érték, és ebből lehetett választani, 
hogy melyik évben mennyit költ a Budapest Airport. Ezeket a döntéseket ők meghozták. Nem 
az én privát ízlésem szerint minden esetben, és a jelek szerint nem is az ön privát ízlése 
szerint, de a szerződéssel, és mivel ők sem hülyék, és nekik állt benne 460 milliárd forintjuk, 
felteszem, a közgazdasági ésszerűséggel sem ellentétesen.  

Tehát azt szerintem érdemes tisztába tenni, hogy azért van befektetői tulajdonban a 
repülőtér, az ő szempontjukból, mert ők ebből pénzt akarnak csinálni. Olyanra, ami nem hoz 
pénzt, aminek nincs értelme, nyilván nem szívesen költenek. De jelenleg a 2-es terminál az én 
emlékeim szerint 15 millió utas fogadására alkalmas. És van 8 millió körüli. Akkor miért 
kellene még terminálbővítés, mólóépítés, s a többi? Hogy helyette plázát kell-e csinálni vagy 
parkolót vagy mit, az megint egy másik kérdés – ebben nekik döntési lehetőségük volt. 

A fejlesztések tekintetében – és hotel és s a többi –, amit az előbb elmondtam, az 
például a hotelfejlesztésnek… Én nagyon hosszú időn keresztül tárgyaltam és vitatkoztam 
végig a reptér menedzsmentjével, hogy ott legyen hotel. Nem volt olyan üzleti modell, 
amiben megérte volna építeni, amiatt, hogy az az épület is állami tulajdonba kellene kerüljön. 
Nyilván nem a kifutópályára vagy a gurulóútra épül, hanem onnan jó messze. De a jelenlegi 
hatósági magatartások miatt, hogy tudniillik nem lehet leválasztani a fejlesztési területeket a 
szűken vett repülési vagy repülőtéri területektől, a hotel is állami tulajdonba kellett volna 
kerüljön. És nem volt olyan nemzetközi finanszírozó sem, aki elfogadható költségszinten, 
megtérülést biztosítva, finanszírozta volna, hogy a magyar államnak legyen egy szállodája a 
budapesti repülőtéren. 

Tehát muszáj ezeket az összefüggéseket figyelembe venni, képviselő úr! Lenne módja 
a repülőtér fejlesztésének, ha piaci körülmények lennének a repülőtéren. Nincsenek. Mert a 
magyar állam nem engedi, az elmúlt húsz évben semmikor. És jó lenne, ha megváltozna; 
ebben valószínűleg egyetértünk. De a kötelezettségvállalásokat mindenesetre a szerződés 
szerint a repülőtér, illetőleg a BA Zrt. egyértelműen teljesítette. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia következik; Volner képviselő úr ugyanis 

távozott, és azt mondta, hogy Szilviára hagyta a kérdéseit is.  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Mondjuk úgy, hogy a kérdezés lehetőségét 

rám hagyta, úgyhogy én majd fölteszem a saját kérdéseimet. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Mondjuk így! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Tehát itt elhangzott, hogy nincsenek 

tételesen felsorolva a fejlesztési kötelezettségek. Előttem van a privatizációs szerződés 8. 
számú melléklete, amelyben konkrétan lebontva, de még fázisokra is, tehát az egyes 
beruházások fázisokra lebontva, előírva, hogy melyik évben, hány millió eurót, mindezt 
milyen fázisokban, mikor kell elkezdeni, mikor milyen folyamatban kell lennie, és mikor kell 
befejezni, ez 2011-ig meg van határozva. Tehát itt már akkor egy tényszerű tévedés van, mert 
ezek szerint konkrétan le van fektetve, hogy mikor minek kellene elkészülnie, és mi a 
pénzügyi ütemezés, illetve az időbeli. Tehát ezt azért itt tegyük helyre! Most már 
konkrétumokról lehet beszélni, mert azért van privatizációs szerződés, itt már nemcsak az 
emlékezetre kell hagyatkozni. 
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A másik pedig, hogy a privatizációval kapcsolatban olyan szinten nulla volt a 
kockázatvállalása ezek szerint a cégnek, mert az állam mindenre garanciát adott, az 
utasszámtól kezdve mindentől függött az, hogy nekik milyen teljesítéseket kell vállalni, és 
bármilyen esetben akkor szétteszik a kezüket. Tehát ezért nem nagyon törik magukat, hogy 
fejlesszenek, mert igazából ezek szerint nincs kockázatuk, mert az állam mindenben helytáll, 
garanciát vállal, és minden mástól függ. Mondjuk, ez nyilván nem az ön kompetenciája, 
hanem akik eldöntötték a privatizáció feltételeit, de amennyiben valóban piaci alapon átadják 
75 évre az üzemeltetést, akkor sokkal jobban törték volna magukat, hogy például a Malévval 
jobb legyen az együttműködés, illetve hogy megfelelő piaci környezetet teremtsenek, amiben 
a fejlesztések is benne vannak, mert valóban nem szívesen használ senki egy olyan 
repülőteret, amelyik idejétmúlt, elavult és nem elég korszerű. Mint ahogy a teherfuvarozás 
szempontjából is aminek kellett volna, azok nem valósultak meg, és ezáltal nyilván elesett 
számos olyan lehetőségtől akár a Malév is, ami egyébként akár a Malévot is felszínen tarthatta 
volna. Köszönöm. 

S még egy kérdés. Ezzel kapcsolatban szeretném javasolni Jaklics Ervint meghívni, ő 
a reptér tervezője, és azt gondolom, a megvalósult fejlesztésekről ő hitelesen tudná informálni 
a bizottságot, hogy mi történt, hogyan történt, és ezek hogyan valósultak meg, és mennyire 
felel meg adott esetben a privatizációs szerződésben előírtaknak. 

 
ELNÖK: Ez utóbbi javaslattal kapcsolatban meg fogjuk várni elnök urat. Bizottsági 

ülésen döntöttünk eddig mindig a meghívott személyekről. Én nem kívánom most a csonka 
bizottságban ezt a kérdést eldönteni. Ha megengedi, a következő bizottsági ülésen ezt a 
javaslatot meg fogjuk tárgyalni. (Bertha Szilvia: Jó.) Köszönöm. 

A többi kérdésre, Tátrai úr! 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen. Kezdve az 

elejével, képviselő asszony, én eddig is azt mondtam, hogy van egy táblázat; bár azt 
mondtam, hogy négy oldal, most valóban, előttem is olyan verzió van – Riz képviselő úrnak 
van igaza –, amelyik két oldal. (Riz Levente: Másfél. – Derültség.) Szóval, két oldal, ami 
olyan dolgokat tartalmaz, most teljesen mindegy, hogy mit olvasok fel belőle: útfelújítás, 
szintben megközelíthető parkoló, kifutópálya és gurulóút. Tehát ha ön vagy bárki ezekre azt 
mondja, hogy ezek konkrét fejlesztések, konkrét beruházások, és ön vagy bárki tudja, hogy ez 
mit jelent és mit kellene megkövetelni, akkor megemelem a kalapom, mert én nem tudom. 

Mint ahogy az is teljesen egyértelmű, hogy ha 2006-ra, mondjuk, az első évre be van 
írva, hogy 14,5 millió euró, és van körülbelül húsz tétel, amiből az egyik egy többszintes 
autóparkoló, akkor ne gondolja már senki, hogy itt az összes beruházás együttes értéke teszi 
ki az ott szereplő számot! Ezek sokkal nagyobb beruházások, sokkal nagyobbak, mint az 
egyes évekre előírt minimális kötelezettség. Ezért van benne a szerződésben, hogy lehet 
választani és lehet súlyozni, és a repülőtéren múlik, hogy ezek közül mit valósít meg. (Bertha 
Szilvia: Ez hol van benne?)  

 
ELNÖK: Bocsánat, úgy hallom, azt a mondatot kéri képviselő asszony még egyszer 

felidézni, hogy a szerződésben hol van az benne, hogy a repülőtér-üzemeltető dönthet ebben a 
kérdésben. 

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Ez a vagyonkezelési szerződés 

21. oldalán a 7.4.1. pont, amely úgy szól, hogy „a társaság saját belátása szerint dönthet arról, 
hogy a specifikus projektekre mekkora összegeket bocsát rendelkezésre”, az egyes 
projektekre.  
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, meg fogjuk nézni.  
 
ELNÖK: A válasz véget ért? (Jelzésre:) Igen.  
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Tudom, hogy valamire nem 

válaszoltam, de bocsánat, elfelejtettem, hogy mire kellene még válaszolnom. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Elnök úr, ezzel összefüggésben még csak egy fél mondat. 
 
ELNÖK: Akkor Riz úr kért egy fél mondatot; és közben talán Szilvia is elmondja 

majd, hogy van-e még valami, amire válaszolni kellett volna. 
 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Ön szerint az állam szempontjából akkor ez egy milyen 

szerződés? Ami ennyire megfoghatatlanul kezeli és sorolja ezeket a bizonyos magánbefektető 
által megvalósítandó beruházásokat. Ön szerint akkor ez a szerződés milyen szerződés?  

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Ennek kapcsán persze eszembe 

jutott, hogy képviselő asszony tulajdonképpen mit kérdezett (Derültség.), és akkor együtt 
tudok rá válaszolni. 

Elnézést érte, de nem értem, miért nem egyformán értjük azt, hogy egy bármilyen cég 
bármilyen tulajdonosának az a szándéka, hogy neki saját magának jó legyen. Tehát miért 
tetszenek azt gondolni, hogy a reptér jelenlegi tulajdonosa saját magának ellensége, és 
üzletszerű, piacilag indokolt beruházásokat dafke nem csinál meg? Szerintem ez nem 
életszerű. Egy csomó beruházás, ami ezen a listán van, az a nem kellően gyarapodó 
utaslétszám miatt, meg a 2005 óta megnövekvő finanszírozási költségek miatt, meg a magyar 
állam szabályozási szerencsétlenkedése miatt nem életszerű vagy nem üzletszerű. Nyilván 
őneki az az érdeke, hogy arra költsön, amire a) muszáj, b) ami neki pénzt hoz.  

Jelzem, amikor ez a szerződés született, és amikor én hivatalban voltam, akkor a 
magyar állam még tulajdonosa is volt 25 százalék plusz 1 szavazat erejéig a Budapest 
Airportnak. Az önök kormányzása, mármint a jelenlegi kormány döntött arról, hogy ne legyen 
a magyar állam tulajdonos. Nyilván tulajdonosként is az volt az államnak az érdeke, hogy 
üzletileg racionális döntések szülessenek, és ilyen beruházások történjenek meg. Annál is 
inkább, mert minden, ami épül, az állami tulajdonba kerül. Ha bevételt hoz, akkor az 
tulajdonosi ágon is a magyar állam számára bevételt hoz, akkor – és ez nagyon fontos kitétel –
, ha a cég egyébként eredményesen működik, mármint nyereséges.  

És nem tudom, önöknek milyen információik vannak; nekem olyan információim 
vannak, hogy soha nem volt a tulajdonosváltás óta kivehető profit ebből a cégből. Tehát a 
finanszírozási költségeket is figyelembe véve, masszív veszteséget termel a repülőtér a 
jelenlegi tulajdonosoknak, és ez így lesz még nagyon sokáig, azért, mert a jelenlegi 
utaslétszámhoz és a prognosztizálható utaslétszámhoz képest nagyon túlfizették magukat. 
Baromi nagy – már bocsánat – vételárat fizettek! Ők ma finanszírozzák a veszteséget. Ugye, a 
magyar állam megkapta egyben a 460 milliárdot, aminek a valóságnál vagy a realitásoknál 
magasabb költségét ők fizetik. Ez egyébként pontosan ugyanaz, mint ami a Malév esetében 
történt, hogy az állam ki tudott szállni szerintem egy jó pozícióban, úgy, hogy legalábbis 
2007-2008-2009-ben egy fillért nem kellett beletegyen, és a mi kedvünkért és a mi 
hasznunkra működő Malévnek a veszteségét az egyébként szerencsétlen orosz adófizetők 
állták ebben a három évben. Itt ugyanez történik, hogy egy rossz, az ő szempontjukból rossz 
befektetési döntés következtében a repülőtér működéséből fakadó problémákat, illetve a 
túlfizetett vételárból adódó finanszírozási problémákat a befektetők viselik, a magyar állam 
meg nevet a markába, mert eltette a 460 milliárdot. 
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Bizonyos vagyok abban, hogy különösen ez a befektetői kör – tehát még egyszer: 
szingapúri, kanadai, és az ég tudja, még honnan jövő bankházak és befektetési alapok – 
bármilyen racionális, értelmes beruházást holnap finanszírozna, ha lenne ilyen. Hát hülyék 
lennének – bár bocsánat – nem finanszírozni! Az az érdekük, hogy tudjanak végre pénzt is 
termelni ezzel a repülőtérrel, mert ma ez csak viszi a pénzüket. Én ma nem látok ilyet, részben 
a piaci helyzet, részben a szabályozási szerencsétlenkedés miatt. 

S még egyszer: mindenkinek jó kompromisszumot lehetne meggyőződésem szerint 
kötni akkor, ha a fölösleges területek piaci logikával felszabadíthatók lennének fejlesztési 
célokra.  

 
RIZ LEVENTE (Fidesz): Én nem kaptam választ. Én azt kérdeztem, hogy az állam 

szempontjából ez a szerződés, illetve ez a bizony melléklet jó-e. Ön levezette, hogy a 
magánbefektető érdeke mi; önnek, mondjuk, nem ez volt a dolga, jegyzem meg zárójelben. 
De az állam szempontjából ez mit jelent? Egy ilyen melléklet, ami ennyire pongyolán 
fogalmaz, ennyire felületes. És egyébként a cég vesztesége elsősorban a hatalmas hitel, amit 
fölvett ennek a tranzakciónak a lebonyolítására.  

 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: A magyar állam meg eltette azt 

a pénzt, képviselő úr. Tehát tessék már összefüggésekben nézni, én csak erre szeretném kérni, 
hogy ő azért veszteséges, mert mi, magyar adófizetők elvittük az ő pénzüket, mert voltak 
olyan buták, hogy adták – hozzá kell tenni persze ezt is.  

Én elmondtam az elején, hogy nem általam kötött szerződéseket minősíteni nem 
szeretnék, mert nem dolgom, és nem is volna szerencsés, hiszen nyilván más információk 
állnak az én rendelkezésemre, mint az akkori döntéshozó rendelkezésére álltak. De még 
egyszer: ebben a szerződéses konstrukcióban a magyar állam tulajdonosa volt a 
részvényeknek, 25 százalék plusz 1 szavazatnyi arányban; bármilyen fejlesztés bevételtermelő 
képessége 25 százalékban a magyar állam zsebébe vándorolt, a magyar állam a tulajdonosává 
válik bármilyen beruházásnak, ami elkészül. Tehát azt feltételezték, gondolom én, a szerződés 
megkötői, hogy üzletileg racionális döntéseket fog hozni az új tulajdonos. Mert egyébként 
vagyoni szempontból a magyar államnak pont mindegy, hogy gurulóút vagy cargo, vagy nem 
tudom én, micsoda, mert 260 millió euró. Utána a cég működése szempontjából üzletileg nem 
mindegy; az viszont a befektetőnek eminens érdeke, hogy olyanra költse a pénzét, amiből 
minél előbb visszajön.  

Szerintem ez egy életszerű, üzletszerű, normális szerződés, egy piacgazdasági logikájú 
és a felek együttműködésén alapuló szerződés. 

 
ELNÖK: Szilvia jelentkezett még további kérdésre. Parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igen, Riz Leventéhez tudok 

csatlakozni, azt mi pontosan értjük, hogy mi a piaci cégnek az érdeke, és hogy ő miért ezt 
csinálta, amit csinált. Azt nem értjük, hogy ezt miért tette lehetővé az állam a privatizációs 
szerződésben, hogy így működjön. Illetve ha ön is úgy látja, hogy esetleg rossz üzleti döntés 
volt a befektető részéről, és utána tekintettel arra, hogy a 11 milliárdos nyereségből hirtelen 
lett veszteség, nyilván a felvett hitel miatt, és ezt az államnak kell bizonyos módokon 
garanciákkal, illetve oly módon kompenzálni, hogy lemond a fejlesztésekről, akkor 
tulajdonképpen az állam saját maga finanszírozza azt, hogy tőle megvették ezt a céget, tehát 
ha ennek a logikáját nézzük. Ennek alapján viszont akkor Tátrai úr miért bírálta felül azt a 
2008-as döntést, miszerint körülbelül 40 millió euró kötbért kellett volna kapni az elmaradt 
fejlesztésekért? Mert itt ugye ez történt, hogy az MNV azt mondta, hogy jó, hát akkor 
tekintettel a válságra vagy akármire, meg a forgalomcsökkenésre, akkor átütemezhetik. 
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ELNÖK: Tátrai úré a szó; én csak óvatosan jegyzem meg, hogy eddig itt nem hangzott 

el a bizottságban az, hogy a szerződésből adódóan a magyar államnak bármilyen fizetési 
kötelezettsége merült volna fel és ilyet teljesített volna. Mert a kérdésfeltevésben volt egy 
ilyen félmondata, én csak azért teszem ezt óvatosan hozzá, mert eddig ez itt sem részünkről… 
(Riz Levente: Tátrai úr írta a tanulmányában!) De ő nem azt írta! Pontosan elmondta itt egy 
válaszban, nagyon fontosnak tartom; el kell olvasni még egyszer, hogy van egy feltételezés 
benne. Én úgy tudom legalábbis, itt nem hangzott el senki részéről eddig még, hogy a magyar 
állam emiatt fizetett volna bárkinek. Tátrai úr azt elmondta, hogy az ő időszakában hogyan 
viszonyultak ehhez a bizonyos fejlesztési dologhoz. 

Tátrai úré a szó. 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: No, akkor csak ehhez 

kapcsolódva, muszáj arra fölhívnom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy a szerződés alapján, 
ha bármilyen módon rosszhiszemű lenne a befektető, akkor bőven lett volna módja az elmúlt 
években, különösen az elmúlt két évben olyan helyzetet teremteni, hogy megszűnjön ilyen 
vagy olyan jogcímen a szerződés, és akkor a magyar állam bizony a 460 milliárdot kellene 
nagyjából-egészében kifizesse neki. Ha tehát bárki azt gondolja, hogy a befektetők erre 
játszanak, akkor a jelek szerint téved. Én a tanulmányom írásakor azt feltételeztem, hogy a 
magyar kormány játszik erre, aminek lett volna egy logikája a jelenlegi gazdaságpolitikába 
illeszkedve, de én ebben vagy tévedtem, vagy nem volt elég erő ennek a folyamatnak a végig 
vitelére. De azt gondolom, ez mellékes a bizottság munkája szempontjából. 

Képviselő asszony nem volt mindig jelen, bocsánat, ha ismétlem magam, de azt 
hiszem, érdemes az ön kérdésére válaszolva ezt tennem. Először is, én ezzel a szerződéssel 
kapcsolatban semmilyen döntést nem hoztam, mert nem voltam hivatalban. Másodszor is, 
nem is bíráltam felül semmit, hanem az énáltalam kezdeményezett igazságügyi szakértői 
vizsgálatnak volt egy eredménye, amelyet a Budapest Airport vitatott. Leültünk a 
tárgyalóasztalhoz, mert a szerződés meg a józan ész is erre kötelezett minket, és arra 
jutottunk, hogy több pontban az eredeti szerződéstől kedvezőbb, az állam számára kedvezőbb 
irányba el tudunk mozdulni egy értelmező nyilatkozattal, lényegében szerződésmódosítással. 
És nem érdeke a magyar államnak, hogy azt a bizonyos 46 millió eurót készpénzben lehívja, 
mert akkor a megkezdett beruházásokra nem fogják rákölteni ezt a pénzt, és azok ott 
maradnak félkészen. Ugye, az államnak vagyoni szempontból teljesen mindegy, hogy betont 
kap, boltot kap, gurulóutat kap, postaépületet kap vagy készpénzt kap. Ez ugyanaz a 46 millió 
euró. Vagy elvesszük, és ők nem építenek, vagy nem vesszük el, és hagyjuk, hogy építsenek, 
olyat, ami a miénk lesz. Ezt a döntést hoztuk meg: hogy ne vegyük el „fölöslegesen” a pénzt, 
hanem a szerződés szelleméhez és betűjéhez híven, fejlesztési beruházásokra legyen ez a pénz 
elköltve. És hangsúlyozom, közben több ponton kedvező irányban, az állam számára kedvező 
irányban tudtuk módosítani a szerződést. Erről szól ez a közös értelmező nyilatkozat.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm a jelenlétét és a kimerítő 

válaszokat. Morvai Attila következik itt a kollégák segítsége alapján. 
 
TÁTRAI MIKLÓS, az MNV Zrt. volt vezérigazgatója: Köszönöm szépen. (Távozik az 

ülésről. – Dr. Morvai Attila belép az ülésterembe, és elfoglalja helyét a meghívotti asztalnál.)  

Dr. Morvai Attila, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazg ató-helyettesének meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az ülésen Morvai Attilát. Tájékoztatom, hogy elnök 
úr távozása következtében az ülés vezetését én kaptam feladatul.  
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A bizottság kialakult menetrendje szerint az a gyakorlatunk, hogy a meghívott vendég 
az elején általa fontosnak tartott dolgokat közöl a bizottsággal, kötetlen időkeretben, és ezt 
követően a bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a vendégnek, aki erre általában válaszolni 
szokott.  

Parancsoljon! Ha van szóbeli felvezetés, akkor ez most megtehető. 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Tisztelt 

Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én rögtön azzal kezdeném, hogy tegnap kaptam ezt a 
meghívót, de nyilvánvaló, hogy vagy a bizottságot tájékoztatták félre, vagy elírás: a két cég 
privatizációjakor én nem voltam semmilyen hivatalban ebben a szerepben. Így 
értelemszerűen, itt kaptam egy kérdéssort is, de én ezekről semmit nem tudok, miután akkor 
semmilyen tisztséget nem töltöttem be egyik szervezetnél sem, sem a szervezetnél, sem 
időpontilag, így értelemszerűen én sajnos ezekre nem fogok tudni mit mondani.  

Amire tudok, és amire készültem, hogy volt, az egy későbbi dolog, és érintheti ezt az 
időszakot. Két feljelentést tettünk a Malév ügyével kapcsolatosan, mindkettő tulajdonképpen 
azt az időszakot érinti, amikor értékesítésre került. Az egyik az értékesítés kapcsolata, amikor 
tulajdonképpen kiderült, hogy bizonyos két gépen jelzálog van, amiről hallgattak. Amikor ez 
kiderült, mindkét esetben nyilván konzultáltunk, és felkértük az ország egyik legismertebb 
büntetőjogászát, Bús Béla urat, az ELTE tanszékvezetőjét. Mindkét feljelentés megtételére 
akkor került sor. Az egyik ez volt, ez a bizonyos gépeknek a lízingelése. Ez 2009. május 20-
án történt. A másik pedig egy 2010. május 31-ei feljelentés. Itt az volt, amikor az MNV kapott 
a pénzügyminiszter úrtól 2010. május 20-án egy levelet, amelyben felkérte az MNV-t, hogy a 
Malév és a Vnyesekonombank részére nyújtott viszontgarancia-megállapodással 
kapcsolatosan a garanciamegállapodás létrejöttének körülményei, valamint a garancia 
következtében előállt helyzet jogi tisztázása érdekében tegyük meg a szükséges lépéseket.  

Nyilván rövid volt az idő. Akkor áttekintettük a rendelkezésre álló iratokat, és akkor 
már a Pénzügyminisztérium jóvoltából visszakerült a Malév. Megkaptuk a Malév 
igazgatóságának az ügyrendjét, és akkor röviden, ami a lényege volt a feljelentésnek, hogy 
akkor azt állapítottuk meg, hogy az akkor hatályos Malév Zrt. igazgatóságának ügyrendje 
422. pontja alapján az igazgatóság az alábbi kérdésekben hozott határozatai csak akkor 
érvényesek, ha azon vagy Andrej Szapelin tag, vagy Jurij Szurkov igazgatósági tag igen 
szavazatot adott le a határozati javaslattal kapcsolatban, többek között a 10 millió euró értéket 
meghaladó egyedi vagy egymással összefüggő ügyletek megkötése, vagy a második, a 
társaság vagy bármely harmadik személy kötelezettségét bármilyen biztosíték nyújtására.  

A lényeg az volt, hogy ahhoz, hogy ilyen viszontgarancia legyen, a mi álláspontunk 
szerint mindenképpen az igazgatóságnak kellett volna dönteni, és nem az igazgatóság 
elnökének egy személyben. Mi itt láttunk kötelezettségszegést. Nyilván, hogy a 
kötelezettségszegéssel ok-okozati összefüggésben történt-e vagyoni hátrány vagy nem, ugye 
annyira nem láttunk bele, és azt nyilván nem is lehet megállapítani, maximum csak hatósági 
jogkörben, ha az ügylet összességét nézik. Ezért megtettük a feljelentést, mint említettem, 
2010. május 31. napján a Fővárosi Főügyészségen, és a feljelentés alapján a nyomozást el is 
rendelték, amit a BRFK folytatott le. 

Ennyit tudok az üggyel kapcsolatosan. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy ön pontosította azt, hogy milyen 

minőségében az ügyekhez milyen módon kapcsolódik, ezért értelemszerűen fölteszem a 
kérdést a képviselőtársaknak, hogy bárkinek van-e kérdése dr. Morvai Attilához, mint az 
MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyetteséhez, avagy sem. (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr 
szeretne kérdezni. 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tisztázandó, én úgy tudom, illetve úgy 
emlékszem, hogy Somkuti úr említette az ön nevét, hogy a Budapest Airport Zrt. privatizációs 
szerződésében foglalt, a vevő által vállalt kötelezettségek teljesítésének az ellenőrzése, 
követése és az azzal kapcsolatos jogi lépéseknek a megtétele volt az ön felelőssége. De akkor 
ezek szerint… Nyilatkozzon, legyen szíves, hogy ez igaz, valós volt-e vagy nem, vagy 
Somkuti úr ezt tévesen interpretálta.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Köszönöm. 

Én nem tudom, Somkuti úr mit mondott. Több szerződés van. Arról tudok, hogy van egy 
vagyonkezelési szerződés, az a mai napig élő szerződés; láttam a meghívottak között, az Vári 
úr gondozásába tartozott akkor is, és tudtommal tartozik a mai napig is. 

Volt egy másik, ami az Airportnak a privatizációs szerződése. Az 2008-ban legalábbis 
Tálosné Dencs Anna mint belső ellenőr felügyelete alá tartozott. 2009-ben létrehozásra került 
egy szerződésmenedzselési részleg, ez már 2009, és utána került át. Tehát tulajdonképpen az 
érintett időben vagy már nem volt teendő, vagy még nem volt teendő. 2008-ban pedig az 
említett úr, illetve hölgyek két igazgatósághoz tartoztak.  

 
ELNÖK: Még Aradszki képviselő úr folytatja. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Most melyik a kettő közül? Vagy már nem volt, 

vagy még nem volt? Amikor ön regnált ennél a szervezetnél, akkor éppen mi volt? 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Ezért 

mondom, hogy akkor, amikor a megkötés volt, akkor értelemszerűen nem. 2008-ban pedig a 
szerződésmenedzseléses rész, illetve az egyik rész, mert ez általában így nem igaz, maga az 
airportos részvény-adásvétel még Tálosné Dencs Annához, a vagyonkezelési szerződés pedig 
Vári András igazgatóságához tartozott. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tehát önhöz soha semmi. 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Hát, miután 

előtte nem voltam… 
 
ELNÖK: Ha megtenné azt, hogy pontosítaná, hogy mely időponttól mely időpontig 

volt ebben a beosztásban. 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Amikor én 

voltam, egyébként jogi vezető jogtanácsosként, az 2008-tól 2010 őszéig. És azt gondolom, 
hogy 2008-ban ez nem…, ugye, a 2008. évről beszélünk, ez nem tartozott oda. Majd a 
szerződésmenedzselés amikor változik, illetve létrejön egy szerződésmenedzselési részleg, 
akkor kerül át 2009-től.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Akkor ott dolgozott ön. 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Dolgoztam, 

nem azt mondom, csak hogy a meghívóban ez van…, illetve nem tudom, van-e meghívó. Én 
azt mondtam, hogy a privatizációkor hivatalban lévő. Ugye, ez szerepel a meghívóban. 
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ELNÖK: Azt gondolom, abban az időpontban, amit az imént elmondott, az tiszta sor, 
hogy a privatizációkor ön nem volt ebben a beosztásban. Ha jól értem, Aradszki úr kérdése 
arra vonatkozik, hogy vajon a szerződés teljesítésének ellenőrzési periódusában az ön 
feladatkörébe tartozott-e, és ha jól gondolom, de majd Aradszki úr pontosan megfogalmazza, 
hogy melyik cég szerződésével kapcsolatos ellenőrzés. (Jelzésre:) A Budapest Airport 
szerződés-végrehajtásával kapcsolatos tevékenység tartozott-e a feladatkörébe? 

 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Még 

egyszer mondom, 2008-ig nem, 2008-ban nem, és 2009-től a szerződésmenedzselési 
részleghez került.  

 
ELNÖK: Aradszki úrnak ha további kérdése nincs, akkor megadom Gruber képviselő 

úrnak a szót. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Lehet, hogy rossz időpontról 

fogom kérdezni; ha így van, akkor kérem, szóljon, mert most már én sem tudom, mikor 
melyik időrendben lehet öntől kérdezni.  

A Budapest Airport fejlesztése kapcsán a mai nap tulajdonképpen jelentős részben 
arról szólt, hogy milyen fejlesztési lehetőségek, pontosabban a fejlesztések felsorolása, a 
szerződésben rögzített fejlesztési célok és azoknak az ellenőrzési mechanizmusa hogyan 
valósult meg, különös tekintettel például az utaslétszám-ellenőrzésre. Tud-e abban esetleg 
segíteni, hogy elmondaná, ki volt ennek az ellenőrzési mechanizmusnak a felelőse, illetve a 
szerződés betartása ellenőrzésének a felelőse? Illetőleg hogyan értékeli ebben a szerződésben 
a garanciákat?  

Ön említette az imént, hogy Bús Béla ügyvéd úr készítette ezt a vizsgálati anyagot a 
viszontgarancia-szerződéssel kapcsolatban. Jól tudom, hogy ön most ebben az ügyvédi 
irodában tevékenykedik? 

 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Nem. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Nem, jó, köszönöm szépen; mert akkor esetleg a 

titoktartás mellett többet tudhattunk volna meg. 
Akkor csak annyit kérdeznék, hogy ön szerint, az ön tudása szerint mi indokolta ennek 

a büntetőfeljelentésnek a megtételét, szinte percekkel a kormányváltás előtt.  
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Morvai úr, parancsoljon! 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Köszönöm. 

Ugye, mint említettem, két különböző szerződésről van szó, az egyik egy vagyonkezelési, a 
másik a privatizálás, a részvényeladás. A vagyonkezelési az a mai napig élő, tehát azt 
mondtam, hogy a mai napig is Vári úrékhoz tartozik, ami a vagyonkezelés; ez így volt akkor 
is, és legalábbis tudtommal a mai napig így van. Ha nem így van, akkor elnézést, én 
legalábbis ezt a tájékoztatást kaptam. 

A részvényadásvétel pedig ott volt, hogy mi teljesült, mi nem, ott mindig úgy volt, 
hogy egy független szakértő, egy igazságügyi könyvszakértő került felkérésre, hogy az nézte 
a könyvekből meg egyéb, hogy teljesült vagy nem teljesült. Ez volt 2008-ban, amit 
említettem. Majd 2009-ben, amikor létrejön a szerződésmenedzselés, akkor oda átkerül, de 
egyébként a mechanizmus az, hogy ez a szakértő mindig felkérésre kerül, ő átnézi a 
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könyveket, meg amit a szerződésben megállapítottak, és akkor megmondja, hogy teljesült 
vagy nem a vállalás, vagy milyen mértékben, és nyilván az alapján kellett eldönteni. 

Ami a feljelentést illeti, valóban, ez így történt, hogy amikor mi megkértük a tanár 
urat, hogy nézze át, és hogy mi miért van, ennek, ahogy említettem – és elnézést, lehet, hogy 
túl gyorsan mondtam az elején –, a pénzügyminiszter úr által 2010. május 20. napján kaptunk 
egy levelet, egy 430-482/2010. iktatószám alatt, ahol maga a pénzügyminiszter kérte fel az 
MNV-t, hogy ezt, amikor kiderült, legalábbis számunkra ezen a napon derült ki, hogy van ez a 
viszontgarancia, ennek a megkötése, és így tovább, ezt vizsgáljuk felül, és a vizsgálat alapján 
tegyük ezt. Mi akkor úgy láttuk, hogy itt az egyik része, amit említettem, és a fő oka, amit 
akkor láttunk, és egyértelműen meg tudunk állapítani, hogy a Malév igazgatósága ügyrendjét 
be nem tartva, tehát ott volt a kötelességszegés, került ez a viszontgarancia lehívásra. Azt nem 
tudtuk, nem láttuk és nem is láthattuk, ahhoz kellő adat nem volt, hogy ezzel, ami a másik, a 
hűtlen kezeléssel okozati összefüggésben vagyoni hátrányra sor került vagy nem, de a 
kötelességszegés miatt felmerült a gyanú. És nem több, nem kevesebb, hanem azt tudtuk, 
hogy van egy kötelességszegés, azt nem írhatta volna az alá, aki aláírta, legalábbis abban a 
formában nem. És ezért tettük meg a feljelentést. És mint említettem, egy levél érkezett május 
20-án, amiben ezt a jelzést kaptuk, és azt követően nekünk kötelezettségünk volt ezt már 
kivizsgálni. És miután a vizsgálat eredménye, egy gyors vizsgálaté az volt, hogy idáig el 
tudunk jutni, tovább nem, ezért került sor a feljelentés megtételére. (Dr. Gruber Attila: Tehát 
Oszkó úr levelére indult el ez?) Igen, a feljelentésünk azzal is kezdődött, ami van, hogy az 
ügyészség felé megküldtük és jeleztük is, 2010. május 20. napján kaptunk egy ilyen levelet, és 
ez a felkérés indult, és ez alapján jutottunk el odáig, a gyanú szintjéig. Nyilván a többi már a 
hatóság feladata. (Dr. Gruber Attila: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: A további életéről ennek nem tud semmit? 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: Annyi 

tudok, és ez az én ismeretem, megint csak nem száz százalékig pontos, hogy a BRFK ezt 
2012. július 23. napi dátummal megszüntette, mivel a cselekmény nem bűncselekmény. 
Ugyanakkor, miután jeleztem, hogy tegnap kaptam a meghívót, próbáltam érdeklődni, és úgy 
tudom, hogy ezt megpanaszolták az MNV Zrt. részéről, és ennek a panasznak helyt adtak, 
mert ott a levezetés, egyéb…, és egyesítették egyéb ügyekhez. Tehát ha jó információt 
kaptam tegnap, akkor mégiscsak folyamatban van ez a nyomozás, de hangsúlyozom, hogy 
ez… 

 
ELNÖK: Nem hivatalos információ. 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt jogi vezérigazgató-helyettese: …szóbeli, 

tehát nem dokumentált információ. 
 
ELNÖK: További kérdése van-e valakinek Morvai úrhoz? (Nincs.) Amennyiben nincs 

kérdés, akkor köszönöm szépen a megjelenést. További jó munkát kívánok! A viszontlátásra. 
(Dr. Morvai Attila távozik az ülésről.)  

Egyebek 

Két dolgot szeretnék itt az ülés végén bejelenteni. Az egyik, hogy a meghívóban 
szereplő Kamarás Zoltán itt volt, elnök úr tárgyalt vele, de miután keresztnévtévesztés történt, 
mert Kamarás Miklós szerepelt volna a meghívottak között, és nem Kamarás Zoltán, Kamarás 
Zoltán pedig már volt a bizottság előtt korábban, ezért elnök úr mentesítette a várakozás alól 
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Kamarás Zoltán urat, és így ő eltávozott. De hangsúlyozom, hogy megjelent egyébként a 
bizottság ülésén. 

Továbbá, ahogy elnök úr elmondta, az én meghallgatásomra a mai napon nem fog sor 
kerülni. 

A november 14-ei napon fog a bizottság ismét ülést tartani. Hogy pontosan kik lesznek 
a meghallgatottak, elnök úr még el fogja dönteni, amikor kiküldi a meghívót. Csak az időpont 
tervezése miatt szólok a képviselőtársaknak, hogy 14-én fog a bizottság ismételten ülést 
tartani. Kapom a tájékoztatást, hogy Bajnai Gordon már biztos; azon kívül pedig majd 
meglátjuk, hogy kik fognak még a meghallgatandók közé kerülni. 

Van-e egyéb közlendője bárkinek a bizottsági tagok közül? (Nincs ilyen jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor köszönöm a megjelenést, további jó munkát kívánok mindenkinek. 

A bizottság ülését bezárom. A viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 20 perc)  

Dr. Veres János 
a vizsgálóbizottság alelnöke 

 

Dr. Varga István 
a vizsgálóbizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


